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            मिती :१३ िे २०२० 
       

      प्रेस बिज्ञप्ति  

 

छििेकी देश भारतल े नेपाली भूिीको प्रयोग गदै छतब्बतको िानसरोवर सम्ि पुग्ने सडक छनिााण गरेको कुराले गैर 
आवासीय नेपाली संघ बेलायतको गम्भीर ध्यानाकर्ाण भएको ि । मसिा सम्बधि अन्तरााष्ट्रिय कानुनको गष्ट्म्भर उलंघन 
गदै नेपाली सावाभौमिकता  िाधिको यो ठाडो हस्तक्षेपको गैर  आवासीय नेपाली संघ बेलायत घोर  भ्रत्सना र ववरोि 
गदाि । 
नेपालको तर्ा बाट एउटा  छििेकी मित्ररारिको रुपिा सदव्यवहार गदाा गदै एकलौटी रुपिा नेपालको सावाभौमिकता िाधि 
आंच आउने यस्ता क्रियाकलाप भारतको तर्ा बाट पटक पटक हुुँदै आएको ि । यस अछघ पछन नेपाली भूभागिा पने 
कालापानी, मलपुलेक र मलष्ट्म्पयािुरा लाई भारतले  एकतर्ी रुपिा आफ्नो नक्शािा सिावेश गरेको धियो ।  

दईु देशबीचको मसिा वववाद आपसी सिझदारी र कुटनैछतक तवरले सिािान उन्िुख हुनुपनेिा भारतको एकतर्ी र हेपाहा 
प्रवतृ्तीको कारण सांस्कृछतक र भौगोमलक रुपिा सिेत अन्तछनाहहत दईु देश बबचको सम्बििा खलल पुग्दै गएको ि । दईु 
देश बबचको सम्बन्िलाई िप सौहादापूणा बनाउनु पने ठाउुँिा नेपालिाधिको यो हस्तक्षेपको गैर आवासीय नेपाली संघ 
बेलायत घोर छनन्दा गदाि ।  

गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तरााष्ट्रिय सिन्वय पररर्दले यो  भारतीय कदिको कडा ववरोि व्यक्त गररसकेको ि । यो 
पररपे्रक्षिा गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायत नेपाली सीिािा हुदै आएको भारतीय रवैया तुरुन्त बन्द गररयोस भन्ने 
जोडदार िाग गदाि । साि ैनेपाल सरकारको तर्ा बाट मसिा सम्बष्ट्न्ि सम्पूणा  वववाद कुटनैछतक तिा उच्च  राजनैछतक  
िाध्यि िार्ा त  सिािानको पहल  गररयोस भन्ने िाग गदाि ।  

वीर गोखाालीको ईछतहास बोकेको हाम्रो देश र अधिकांश रुपिा त्यहह ईछतहासको एउटा अध्याय बोकेको बेलायतका नेपाली 
तिा सिग्र बेलायतवासी नेपालीहरु यो सवालिा नेपाली जनता र नेपाल सरकारले देश हहतिा उठाउने हरेक कदििा 
साि र ऐकवद्दता रहेको स्िरण गराउन चाहन्िौ ।   

अन्त्यिा, भारतीय ज्यादतीको ववरोििा बेलायतवासी नेपालीहरुले अन्तरााष्ट्रिय रुपिा लण्डनिा ववगतिा  गरेका ववरोि 
प्रदशानहरुको सिेत स्िरण गराउदै   कालापानी, मलपुलेक र मलष्ट्म्पयािुरा लगायतका क्षते्रिा सम्पूणा  भारतीय गछतवविी 
वन्द गना र  नेपालको अछतिमित भूभाग अववलम्ब क्रर्ताा हुनेगरी उच्चस्तरीय राजनैछतक तिा कुटनीछतक िाध्यिबाट 
वववाद सिािान गररयोस भन्ने जोडदार िाग गदािौ ।                                                              
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