नेपालको सीमा ब्यबस्थापन
( अन्तरक्रियात्मक काययिम )

रथी वििेक कु मार शाह (अ. प्रा.)
अध्यक्ष , नेपाल सामररक अध्ययन संस्था
नमस्कार सबैमा !
आजको यस काययिममा यहााँहरु सबैलाई स्िागत गनय पाउाँ दा मलाई धेरै खुशी लागेको छ ।
आफ्नो कायय व्यस्तताको बाबजुद पवन हाम्रो वनमन्रणालाई वस्िकानुय भइ यहााँ उपवस्थत हुनु भएकोमा
म लगायत हाम्रो संस्थाको तर्य बाट यहााँहरु सबैमा कृ तज्ञता प्रकट गनय चाहन्छु ।
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जस्ता राविय तथा अन्तरराविय वबषयहरुमा अन्तरक्रियात्मक काययिमहरु आयोजना गरर सके को
तपाईहरुलाई वबक्रदतै छ । यी काययिमहरुमा तपाईहरुले बडो चाख र स्नेह पूबयक सहभवगता दशायई
हामीलाई साथ क्रदनु भएको प्रसङ्ग म यहााँ दोहोर्रयायउन चाहन्छु । र , यसको लावग म पुन: यहााँहरु
समक्ष वबशेष धन्यबाद ज्ञापन गदयछु । र, यो पवन भन्न पाउदा गबय गदयछु क्रक हामीले छलर्ल गरेका
वबषयहरुमा र यहााँहरुले पेश गरे का वबचारसंग रािले वलएका मागय वचर ( Policy Strategy ) मेल
खाएका वथए । आज पवन हामीले नेपालको लावग एक यस्तै महत्िपूणय वबषय िा प्रसङ्ग खोवज यहााँ
अन्तरक्रिया गनय वखवजरहेका छौ, जसको लागी म भन्दा पवन तपाईहरुको पूणय वबषेशज्ञता, अध्ययन
जानकारी र विज्ञता भएकोले म यस वबषयमा धेरै बोल्न भने चाहन्न। तैपवन, मनमा लागेका एक दुइ
कु रा राखी यस काययिमलाई औपचाररकता प्रदान गनय मार अवघ सरेको हु । वसमा ब्यबस्थापन भन्नाले
कु नै पवन देशले अङ्गीकार गरेको अथायत् , अन्तरराविय सीमाको regulate र monitor गने प्रणाली
जस्तो लाग्छ । जसले रािको साियभौवमकतालाई उजागर गदयछ । वसमा ब्यिस्थापनले मावनस समान,
जनािरहरुको लावग आित जाित ( entry and exit ) र व्यापार ब्यिसायलाई व्यिवस्थत गररक्रदन्छ ,
भने आतंकिाद , अबैध क्रियाकलाप , अबैध आप्रबासी , अबैध हात हवतयार , लागू औषध देवख वलएर
थुप्रै अन्य अबांछवनय क्रियाकलापहरुलाई वनयन्रण गदयछ ।
वप्रय अवथवतज्युहरु, मेरो व्यविगत वबचारमा नेपालको सन्दभयमा भन्न पदाय संसारमा एक मार
खुल्ला वसमा भएको अत्यन्तै अनौठो वसमा व्यिस्था हामी र भारत बीच छ । यस्तो प्राबधानले हाम्रो
देशको राविय हीतमा आजका क्रदन सम्म के अथय राख्यो होला , र भविष्यमा यस प्रािधानले के के
वबषयहरुमा यसको असर र प्रभाब वबकवशत हुन सक्छन , यो अध्ययन गनुय पने वबषय जस्तो लाग्छ ।
यसका विविध आयामहरू त हामी आज यहााँ छलर्ल गने नै छौं । नेपाल भारतको शावन्त तथा मैरी

सवन्धलाई पुनरािलोकन गने िममा पवन EPG ले के वह धारणा बनाएको बुवझएको हो । तर, यस
भन्दा बढी यसका वभवर कु रा भने हामीलाई जानकारी छैन ।
हाम्रो देशमा वसमा ब्यबस्थापनको अिस्था के छ त ? चीन तर्य regulated वसमा छ । तैपवन,
तहााँ पवन वसमा स्तम्भहरु र सीमा व्यिस्थापन संबन्धमा गनुय पने धेरै कु राहरु गररएका छैनन् जस्तो
लाग्छ । नेपाल र भारत को वसमा खुल्ला छ । दुिै देशमा नागररकहरु खुल्ला रुपले वसमा िार पार
ओहोर दोहोर गछयन । खुल्ला सीमाका कारण दुिै देशका पदावधकारीहरुले बेला बेलामा यसका
प्रभािहरु
के लाउने गदयछन् । िास्तबमा, नेपालको तराईमा १९५० को दसक पछी ठु लो
DEMOGRAPHICAL CHANGE भएको पाइन्छ । यहााँ दुिै तर्य बाट ( पहाड र वसमा पारर
भारतबाट ) अत्यन्तै धेरै संख्यामा migration भएको पाइन्छ । भारतबाट migrate आएका र अवहले
पवन वनरन्तरता रहेको धेरै जनसंख्याले नेपाललाई आर्थथक, सामावजक, संस्कृ वतक, राजनीवतक ,
रणनीवतक प्रभाब परेको प्रस्ट देवखन्छ । हामीले “रठकलाई रठक र बेरठकलाई बेरठक भन्न सक्नु पदयछ,
चाहे त्यो धेरैले नमानुन् “ । यो कु रा विवल्लयम पेन् ले भन्नु भएको वथयो / ( William Penn ( १६४४

– १७१८ ), िहााँ एक English nobleman, writer, र North American colony , State of
Pennsylvania क founder हुनुहुन््यो )
यसैले, हामीले अब नेपाल भारत र नेपाल चीन बीचको वसमालाई नयााँ ढंगले ब्यिस्थापन गने
तर्य सोच्नु पने हो क्रक ? यवत भन्दै म अब NISS का General Secretary Brig Gen (Retd) Dr
Keshar Bahadur Bhandari, लाई काययिमको Moderation गररक्रदन को वनवम्त आग्रह गदयछु ।
धन्यबाद !
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यो काययिम अनौपचाररक रूपले गररने छ । हामीहरुले आफ्नो धारणा राख्ने हो, हामीमा सबैले
participate गनुय पछय भन्ने basic मान्यता छ I हाम्रा दुई वछमेकी संग जे जवत issue छ त्यो आओस्
भन्ने हो, हामीमा स्थायी मुद्दा छन्, मौसमी मुद्दा छन् र कवतपय genuine मुद्दाहरु पवन छन्, सबै
कु रा आओस भन्ने हाम्रो प्रयास हो । सीमा सुरक्षाका विषयहरु । सुरक्षा बाहेक गैर सुरक्षा र राविय
वहतका कु राहरु पवन recommendation को रूपमा आउन सक्यो भने हाम्रो अन्तरकृ याले साथयकता
पाउने वथयो । नयााँ-नयााँ कु रा आएमा अन्तरकृ याले सर्लता प्राप्त गने छ । हामीसंग आज यस
काययिममा तीन जना DG हरु पवन हुनुहुन्छ । सीमा सम्बन्धमा विचार राख्न IGP सर पवन हुनुहुन्छ I
त्यसैले अन्तरकृ याबाट पाएको विचारलाई Documentation गनय पायौ भने हामीलाई र्ाइदा हुने नै
छ।
बुविनारायण श्रेष्ठ, सीमा विद्, पूिय महा वनदेशक , नापी वबभाग,लेखक
दवक्षणी वछमेकीसंग खुल्ला वसमाना र उत्तर तर्य rugulated border छ । उत्तरमा वनयमन सीमा
व्यिस्था छ तैपवन वतब्बतीहरु बेला बेलामा घुसपैठ गछयन । यी घुस्पैठ गने हुन् की शरणाथी हुन्।

अमेररकी दूतािास भन्छ शरणाथी हुन् । चीन भन्छ घुस्पैठ गने हुन र तत्काल Depot गर । एक
दुईमवहना पवहला गृहमन्रीलाई भेटेर ID card क्रदनु पयो भन्छन । उनीहरुलाई शरणाथीको ID card
कसरी क्रदने ? हामीले कु टनीवत कसरी जान्छ त्यो विचार गनुय पछय I उनीहरु चीनबाट पसेका हुन, भने
चीनले कडा गनय सके न भन्ने हो । जस्तै दोलखा वजल्लामा लामा बगरबाट पवन वतब्बतीहरु नेपाल वभर
आउछन् । सीमा ब्यिास्थापनको कु रा गदाय चीन साँग १९६१-६२ मा सीमा वसमांकन भयो । त्यस बेला
चीन र नेपाल िीच ३२ ठाउाँ मा दुविधा वथयो । मेरो अध्ययनमा के वह क्षेर चीनको वतब्बत तर्य गएको
र्े ला परे को छ । हाम्रो नेपालमा क्रकमा थान्कामा २ ठाउाँ वचन तर्य गएको पाइन्छ । १०२ िगय क्रक. वम.
नेपाल तर्य पवन आएको छ । दवक्षण तर्य खुल्ला सीमाको कारणले गदाय अबांछवनय तत्िले दुरुपयोग
गरेको छ । नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुधार विकास पवन भएको छ । राजनीवतक नेताहरुले नेपाल र
भारत सम्बन्ध वबग्रन्छ भन्छन् । सीमालाई वनयमन गनय पछय । वबराटनगरमा अपहरण गरे र भारतको
जल्पाईगुडीमा लगेर क्रर्रौती मागेको समेत पाइयो। सुरक्षा चासोसाँग सम्बवन्धत भएकोले यसलाई
जनतालाई अप्ठ्यारो नपने गरर विस्तारै िमबद्द रूपमा वनयमन गररनु पछय।
मेरो विचारमा पवहलो phase मा CCTV बाट वनगरानी गने राम्रो कु रा हो । नेपाल र भारत विच
१८८० क्रक.वम. लामो सीमालाई १८५३ खम्बा चावहन्छ । १०गजा क्षेर व्यिवस्थत नहुनु , धेरै खम्बा
वमवचनु परेको छ । वनधो क्रकसान (नेपाल तर्य ) र कमजोर सीमा संयन्र पवन नेपाल मै छ त्यसैले दुिै
तर्य बाट राम्ररी बुझी बसी यसलाई व्यिवस्थत गररनु बेस हुन्छ ।

डा गोवबन्द थापा, अथयशास्त्री, पूिय डेपुटी गभनयर , राि बैंक
जंग बहादुर आइसके पवछ पवन सीमा के वह बदवलयो । नेपालमा १० गजा क्षेर बन्यो। धेरै वपलरहरु
हराए ।सीमा कसैले वमच्यो भने अको देशको सुरक्षा र्ौजले गोली नै हावनक्रदन्छ। हामीका त्यसो क्रकन
गनय न हुने ? Then and There Security मा खरटनेले गोवल क्रकन हान्दैनन् ? उनीहरु action क्रकन
गदैनन् ? हामीले posting गरेको सुरक्षाकमीलाई त्यो अवधकार छैन । त्यस्तो भयो भने CDO ले
अवहले प्रवतबेदन पठाउने पछी मन्रालयमा वनणयय गने भन्ने रहेछ । सबै कु रा के न्रले हेछय। गृहमन्रालयले
हेछय। अब गृह मन्री नभए पवन गृह सवचि, र CDO पवन छानेर लाग्ने आक्रद परम्परा पवन हामीले
देखेका छौ ? Report आइहाले पवन त्यो त्यवत मान्य नहुने गरे को पाइन्छ । नेपालीहरुलाई
महाबावणज्यज्यदूतले झन् वनगरानी राखेको जस्तो पाएं । वसमामा त्यस्तो घटनाहरु झन् बढेको पाए I
LIPULEK र कालापानीको समस्या पवन भारत तर्य गयो भन्दा पवन राजा महेन्रले अवहले नवचढाउ
भनेको मैले पढें । मलाई यहााँ भन्नै पने कु रा के लाग्यो भने त्यहााँका आक्रदिासीले सीमाको सुरक्षा गरेका
रहेछन् । सीमा वमवचदा स्थानीय जनताले प्रवतिाद गदाय पवन के न्रले चासो वलएको पाइएन । ितयमान
COAS वनयुि भएको दुई- तीन क्रदनमै भारतीय राजदूत उनलाई भेट्न पुगे । तीन जना पूिय सेनापवत
र ितयमान सेनापवत अवहले क्रदल्ली मै छन्। २०६२/६३ को आन्दोलनमा सेना प्रभावित भएको हो क्रक
भनेर प्रश्न गछयन । राजनीवत गनेलाई त पदको लोभ देखाई क्रदए पवन सक्रकयो । भारतले नेपालमा पवहले
नै महाबावणज्य दूतािास खोल्न खोजेको हो । पवछ ज्यादै वबरोध भए पवछ मार वबराटनगरको चावह
बन्द गरेको बुवझन्छ । करटबद्द ढंगले भारतले जनमतको प्रवतवनवधत्ि जस -जसले गछय त्यसलाई प्रभाि
पारे को पाए ।

क्रकशोर कु मार लामा, पूबय महावनररक्षक, शसस्त्र प्रहरी बल नेपाल
APF ले सीमा व्यिस्थापनमा के अिस्था छ भन्ने कु रा म संक्षेपमा जानकारी गराउछु । IGP DB
LAMA भन्दा के वह समय अवघ नेपाल प्रहरीबाट खरटएका सीमा सुरक्षा प्रहरी भन्ने वथयो । जसले सुरु
– सुरु प्रारम्भमा राम्रै काम गरे का वथए । एिं ऋतले काम गदै गदाय वजल्ला सीमा सुरक्षा भन्ने अकै
ईकाई वथयो, त्यसले हेद्य यो । वजल्ला प्रहरी कायायलय र त्यसमा मतान्तर आए पवछ वजल्ला सीमा
सुरक्षा कायायलयहरु हटाइए । वज.प्र.का. यवत व्यस्त भयो क्रक यसले सीमा मा काम गनय सके न । त्यहााँ
चौकी भन्ने सम्मको वथयो I माओिादीको शशस्त्र द्वन्द पवछ त सीमाको monitoring नै भएन । APF
बने पवछ यसलाई सीमा सुरक्षाको MANDATE क्रदइयो । त्यवतबेला सम्म धेरै खम्बाहरु हराएको
encroachment भएका १० गाजा पाईयो । APF ले ऐले जुन duty गरेको छ त्यो सकारात्मक त छ
तर ऐले पवन विवभन्न स्थानमा पररबाट आएर छापा हान्ने अन्य क्रियाकलाप हुन्छ यद्दपी APF भएपवछ
त्यो घटेको त छ । जस्तो कोयलाबास , कं चनपुरमा घटेका घटना पवन बुझ्नु पछय । गोवल हान्ने अवधकार
APF लाई छैन । ROE के क्रदने भन्ने पवन छैन र सीमामा जुन Criminal Nexus, Socio
economic political पकड बढेको छ जुन एकदमै terrifying छ । नेपालको डन culture विकास हुनु,
money laundering र अन्य कु राहरु हेदाय open border को बारेमा EPG ले report क्रदएको छ रे ,
खुल्ला सीमाको कारणले गदाय भारतले पवन आरोप लगाएको सन्दभयमा सीमामा Bio metric
resources, equipment, CCTV राखी सीमाका कु नै कु नै स्थानमा regulate गनुय राम्रो हुन्छ क्रक ?

ध्रुब हरर अवधकारी, लेखक, Senior Journalist
अमेररकी रािपवत डोनल्ड ट्रम्पले मेवक्सकोवसतको वसमानामा पखायल बनाउन झण्डै ६ अबय डलरको
बजेट स्िीकृ वत नपाउाँ दा संसद् वसतको द्वन्द्व चर्ककनाले संघीय सरकारका वनयवमत काययिमहरू प्रभावित
भएका छन् । झण्डै आठलाख कमयचारीले काम गनय नपाउाँ दा कवतपय विभाग र कायायलय बन्द भएको
तीन साता भैसक्यो । ट्रम्प पखायल बनाएर गैरकानूनी आप्रिासीको प्रिेश साँगसाँगै वभवरने खराबी रोक्न
चाहन्छन् भने उनका आलोचकहरू आजको जमानामा पखायल समाधान होइन भन्दैछन् । वसमानाको
आिागमन वनयमन गनय अन्य उपाय अपनाइनुपछय भन्ने वतनको कथन रहने गरेको छ ।
बर्थलनको पखायल दुई जमयनीलाई छु ट्याउने तगारोको रूपमा रहेको (सन् १९६१-८९) त्य वनकट
विगतको अवभलेखमै छ । चीनको ठू लो पखायल (ग्रेट िाल) पवन बावहरी हमला र अिैध प्रिेशहरू रोक्नकै
लावग बनाइएको वथयो । समयको अन्तरालमा पखायलको काम कााँडेतार (बाब्डय िायर) बाट वलन
थालेको पवन देवखन्छ । उदाहरण हुनसक्छ वछमेककै भारत जसले पाक्रकस्तान र बङ्गलादेशवसतका
सीमारे खालाई सुरवक्षत गनय ठाउाँ -ठाउाँ मा कााँडत
े ारको प्रयोग गरे को छ । सुरक्षाकमीहरूबाट वनयवमत
गस्ती गराउने बन्दोबस्त वमलाएको छ ।
सीमारे खा क्रकटान गने र वसमाना नाघेर एक देशबाट अको देशमा पस्ने-वनस्कने प्रक्रियालाई व्यिवस्थत
गने विषय सिोपरर प्राथमक्रकतामा पनुयपने मावमला हो । यसो नगने िा गनय नसक्ने मुलुकले आर्ू लाई
साियभौमसत्तासम्पन्न रािको हैवसयतमा राख्न सक्दैन । यस आधारमा वनयाल्दा नेपाल कहााँ
उवभन्छ? सोमिार काठमाडौंको एक होटलमा भएको ‘नेपाल ईवन्स्टट्यूट र्र स्ट्राटेवजक स्टवडज’ नामक

संस्थाले आयोजना गरेको अन्तर्कियाका करीब दुई दजयन सहभागीमध्ये धेरैजसोले वचन्तावमवश्रत
अवभव्यवि क्रदए ।
नेपाललाई ‘ढोका नभएको घरजस्तो’ भनेर वचरण गने एक सहभागीको कथनले समकालीन नेपालमा
आम-मुलुकिासी धरातलीय यथाथयबाट टाढा रहेको त्य उजागर गदयछ । क्रकनभने उत्तर र दवक्षण
दुबैतर्य का वछमेकीबाट ठाउाँ -ठाउाँ मा वसमाना वमवचएको छ,

खास गरे र दवक्षण, पूिय र पविमका

वसमानामा ८४ ठाउाँ मा नेपाली भू-भाग अवतिमण भएको छ । सुस्ता र कालापानी जल्दाबल्दा
मावमला हुन् । वलपुलेकमा नेपाली स्िावमत्िको बेिास्ता गदै चीन र भारतले सन् २०१५ मा व्यापार
नाकाको रूपमा त्यसको प्रयोग गने वलवखत सहमवतको कु रो प्रचारमा आयो । यस्तोमा नेपालले
वछमेकीहरूवसत आफ्नो असहमवत प्रकट गनुय अन्यथा होइन ।
वसमाना क्रकटान गरी छु ट्याएर राख्नु एउटा पाटो हो भने यसरी व्यिवस्थत वसमानाबाट मावनसहरूको
आितजाितलाई वनयवमत राख्ने आिश्यकता चुनौतीको अको पाटो हो । यसमा पवन नेपालको
व्यिस्थापन भरपदो छैन । चीनतर्य को आउजाउलाई राहदानी र प्रिेशाज्ञा (वभसा) को माध्यमबाट
वनयवमत गररएको छ तर भारततर्य आितजाितलाई यसरी वनयवमत गररएको छैन, को आयो को गयो
त्यसको अवभलेख राख्ने चलन छैन ।
वसमाना अवनयवन्रत राख्ने यस्तो खुकुलो वस्थवतले नेपाललाई अप्ठ्यारो पाछय, पारेको छ । भुटानका
शरणाथी र म्यान्माका रोवहङ्ग्या शरणाथी उदाहरण हुन् । भारतकै मावनस पवन नेपालको क्रर्तलो
नागररकता कानूनका वछर उपयोग गरे र नेपाली बनेका छन् । यो एक साियभौमसत्तासम्पन्न मुलुकको
वनवम्त स्िीकायय पररवस्थवत होइन । हिाईयारी भएर वसमानामा ओहोरदोहोर गनेलाई राहदानी
चावहने तर जमीनबाट िारपार गनेलाई पररचयपर पवन नचावहने अवहलेको (अ) व्यिस्था त्यसै पवन
अन्तर्थिरोधी छ ।
कवतपय मावनसले सन् १९५० को नेपाल-भारत सवन्धले वसमानालाई ‘खुल्ला’ राखेको तकय क्रदन्छन् ।
तर सवन्धमा त्यस्तो बुाँदा कतै छैन र नेपालले यसमा परेका अन्य कवतपय अस्पष्ट र दोधारे प्रािधानका
कारण शुरूदेवख नै असमान भन्दै आएको छ ।
भवनन्छ, यवतखेर नेपालमा दह्रो सरकार छ जसलाई संसद्को दुईवतहाई प्राप्त छ । यस्तो बखतमा
सरकारले बवलयो कदम उठाएर आफ्नो देशको भूभागको सुरक्षा गनुयको साथै आिागमनलाई व्यिवस्थत
गनय क्रढलाइ गनुयहुद
ाँ न
ै । यस्तो पहल भएमा सरकारप्रवतको जनविश्वास बढी खवस्कन पाउने छैन ।

सहायक रथी, डा रणध्िज वलम्बू, सुरक्षाविद
सीमा सुरक्षा BSF को वजम्मेिारी हो । अवन्तममा भने आमीले गने हो I त्यसको लावग National
Security concept अनुसार नै जाने हो । सीमा व्यिस्थापनको कु रा गनुय पदाय हाम्रो लावग गम्भीर
समस्या भएको छ।यो बुझी सक्यौ। सुस्ता वलपुलेकमा अन्याय नै भएको छ । विशेष गरे र Border
issue समाधान गरे र जानु पछय जुन microlevel मा नै हुन सक्छ । गने नै हो भने highest level
मा गररनु पछय। जवत सानो कु रामा अडी रहन्छौ त्यवत नै नोक्सान व्यहोनुय पने हुन्छ । सानो देशलाई
नोक्सान हुन्छ, ठु लो देशलाई र्रक पदैन । border issue बारे धेरै प्रोपगाण्डा काम हुन्छ भने चााँही

हुदैन । राजनीवतक तहमा काम भएको पाइदैन । ब्यिहारमा पवन भएको देवखएन । सीमा व्यिस्थापन
गदाय खेरी थुप्रै धारणाहरु आउन सक्छ, Extreme option हरु पवन आउाँ छन। दुबै exterem option
हरुको विचार मन्थन गनुय राम्रो हुन्छ । Implication हरु के के हो त ? विशेष गरर security related
issues हरु छन् । National survival र national sovereignity को लावग यसको प्रभाि ठु लो
हुन्छ । option हरु बारेमा extreme तर्य नजाने तर moderate तररकाले गररनु , secure गररनु
राम्रो हुन्छ । APF deploy गररनु पछय। deploy नगरे सम्म स्थानीयले secure पवन महसुस गदैनन्।
भारत तर्य हरेक क्रकलोवमटरमा battalian राखेको छ जस्तो लाग्छ । हामीले पवन लगभग १०-१५
क्रक.वम. मा company मार राखे पवन २००००-२५००० मा र्ौज राखेमा पुरा गनय सक्रकन्छ । र्ौज
चाही राख्नै पछय ।
प्रो डा सुयय ढु ंगेल, कानूनवबद
अब discussion ले के वह न के वह राम्रो वनस्कषय वनकाल्छ भन्ने छ। हाम्रो समस्या कहााँ छ भने बारे
मावथल्लो तहको राजनैवतक दलको प्रवतबद्दता आिश्यक छ । डा. लोहनी जो पूिय मन्री हुनुहुन्छ , िहााँ
र Principal Military Secretary ( PMS ) लाई वभवर समस्या थाहा छ । तर क्रकन गनय सक्रकरहेका
छैनौ । Political committment highest level मा हुनु पयो । नेपालमा हामीले आफ्नो case लाई
study गरे र सवह ढंगले राख्न सक्नु पछय। सीमा वभर हाम्रो अवधकारको कु रो हो , त्यसलाई nigotiate
गरेर कसरी व्यिवस्थत गने भन्ने हाम्रो काम हो । उत्तरी side मा border regulated भएता पवन
त्यहााँ पवन ठु लो समस्या वनस्कन सक्छ । जस्तै Modi र Xi Jing Pin ले वलपूलेक बारे काम गने तर
नेपाललाई कु नै जानकारी नै नक्रदने ? जब सम्म हाम्रोले ID card प्रयोग गनय पाउदैन । National
committment गरे र minimum regulatory मार भए पवन गररहाल्नु पछय । यस बेला सम्म phase
wise के वह भई सक्नु पने देवखन्छ ।

डा. प्रकाश चन्र लोहनी, पूिय मन्री
मौका क्रदन भएकोमा धन्यिाद ! मलाई के लाग्छ भने दुई ओटा कु रा छ । २/३ िषय मा काम गने भनेर म
FM ( वबदेश मन्री ) हुाँदा सुरु गरेको हो। वलपुलेकमा हाम्रो claim छ। हाम्रो Substantial claim
पवन छ । नक्शा आक्रदले त्यसलाई support गछय । यसमा उनको reservation छ र यसलाई हामीले
छोड्ने कु रा पवन हुन्न । भविष्यमा कसरी solve होला त्यो आफ्नो ठाउाँ मा छ । सुस्तामा नदीले
course पररितयन गरे को कारणले हो । सुस्तामा negotiation गरे र समाधान गनय सक्रकन्छ जस्तो
लाग्छ । हामीले सीमा commission लाई काम गदाय overall हाम्रो नार्ा नोक्सान हेर है भन्ने
गररन््यो ।
Demarcation itself is an issue. यो क्रकन नहुन सके को भन्दा मैले पवन बुझ्न सके को छैन ।
नेपालले पवन solve गनय इच्छा गरेको पाईन्न , जवत सुकै राििादी कु रा गरे पवन border को कु रामा
भने we are weak । border management म पवन धेरै experience बाट भन्छु । म FM
भइसके पवछ भारत का PM IK Gujral को वनम्तामा गएं । Terrorism कोproblem छ्याप-छ्याप्ती
छ भवन good spirit मा व्यि गनुय भयो । हामीले रठकै छ भारतको सुरक्षालाई खतरा हुने कु रामा
हामी कदावप गदैनौ तर security को नाममा uniform लगाएको मान्छेलाई नेपालले handshake
गदैनौ भन्यौ । We signed a document, EPG should know it । यसमा PC Lohani + IK

Gujral ले border regulate गररने छ भवन Document sign भएको छ। नेपालको तर्य बाट अन्य
तीन जना कणयध्िज अवधकारी, शुशील पन्त, अको एक व्यवि पवन हुनुन््यो नाम वबसे । भारतको
तर्य बाट गृह सवचि हुनुन््यो । काठमान्डौमा त्यसको दुई बैठकहरु पवन भएका वथए। सीमा सुरक्षा हेदाय
दुइ देशको diplomatic context को concept मा पवन हेनुय पछय। नेपालमा पवन खुल्ला सीमाको
positive र negative impact थुप्रै छन् । नेपालको surplus labour भारत जान्छन। cross
border terrorism , अपहरण , मानि बेचविखन , भुटानी शरणाथी , migration को पवन ठु लो
समस्या छ । भारतको growth rate राम्रो हुदै गएकोले migration चाही घट्यो क्रक? regulate गने
modality के त? दुिै देशको सरकारको विज्ञले सुझाि क्रदने भन्ने हो । वगररजा प्र. कोइराला, शेर
बहादुर देउबा , हामी पवन सरकारबाट वहड्यौ अवन यो वबषय पवन सेलायो । EPG ले लेखेको छ भने
good thing they have written, India also has realized it । नेपाल सरकारले ऐले पवन यो
गनय सक्छ । PM र FM ले यसको थालनी गनुय पयो। भारतका policy maker ले पवन यसलाई
appreciate गछयन जस्तो लाग्छ । १७/१८ मवहनाको कु रा गदाय तपाईलाई र्ाइदा छ भवन कु नै
complex नराखेर भन्ने हो भने India का policy maker हरु convince हुन्छन । नर गुजुरालले
क्रकन sign गथे । आर्ु लाई दुखेको छ भने दुख्यो भन्दा anti indian भइदैन । यस्तो कु रा भन्न
वहवच्कचाउने , लम्पसारिादी हुनुहुन्न। नेपालमा resentment भएमा भारतको पवन हीत हुन्न ।

नारायण प्रसाद अवधकारी, Counter Terrorism वबज्ञ
सीमा व्यिस्थापनमा physical management र diplomatic concept हेररनु पछय। हामीले उत्तर
तर्य पवन सीमा regulate गनय सके का छैनौ। मावथल्लो Dolpo को मावनसहरुले आफ्नो चौरी चदै चीन
तर्य वभर गएमा क्रर्ताय आउदैन भन्छन् त्यहााँ, प्रहरी पोष्ट, जन प्रवतवनवध पवन छैनन् । रसुिा र
तातोपानीमा मार border regulated छ भन्ने हो र ? नेपाल र भारतको issue मा मार यो focus
गरेको देवखन्छ। एउटा साियभौम देशलाई सीमामै ecroachment हुन्छ भने APF , NA क्रकन पाल्नु ?
Diplomatic relation र physical security संगै जादैन । भुटानीहरु भारतको बाटोबाट आउन
पाउने तर र्र्ककन नपाउने ? पवछ रोवहन्ज्याहरु आएर ठमेलमा AK47 पडक्यो भने के हुन्छ ? Border
management , national security साँग मार जोवडदैन। देशको economy साँग पवन धेरै जोवडन्छ।
Asim Bhatkal पिाउ पदाय नेपालले न हाम्रो भूवममा पिाउ पयो भन्न सक्छ न भारत साँग प्रवतबाद
गनय सक्छ । हामीकहा जसको सरकार आएपवन सरकार कवत रटक्छ भन्ने वचन्तामा हुन्छन। Border
management लाई दुरुस्त राख्न counter terrorism यन्र पवन छैन। समस्या सबैले देखेका छौ।
समस्याको समाधान खोज्नका लावग P to P लाई बाधा नपररकन नेपालको र भारतको सुरक्षा
चासोलाई हेरी काम गनुय पछय । Border management गने िममा APF को modernize गने हो
क्रक? २/२ क्रक. वम. मा उसले ग्रस्ती गछय भने हामीले पवन GPS system , Ingress staff राखी
APF post हरु थप्ने हो क्रक?

डा.गोपाल खनाल, अन्तरराविय सम्बन्ध वबज्ञ, सल्लाहकार गोरखापर संस्थान
Regulate चाही गनुय पछय । Complete seize गनुय पवन हुन्न । Modality के हो? EPG को joint
ररपोटय छ । सरकारको तर्य बाट बोल्ने कु रा वछटो हुन्छ की ? यो Forum क्रकन Right भयो भने यो

forum ले त्यो विचार पुयायउन भने बडो कामयाबी हुन्छ। यसले सपोटय गछय है। अवहले पवन साना साना
विषय आउने गछयन जस्तै Kathmandu मा मान्छे आएर हराउने, तराईमा के वह समस्या आउने, त्यसैले
EPG बन्यो। अब EPG report आइसके पवछ सरकारले बोल्छ क्रक ? EPG को ररपोटय बावहर आएकै
छैन । सुस्ता र कालापानीको सम्बन्धमा के गने त? सुस्ता र कालापानी सुल्झ्याउन पछय क्रक ?
नेपालको सीमा लगातार encroachment भएको छ । सुस्ता र कालापानीको समस्यामा integrated
checkpost को स्थापनाले regulate गनय मद्दत गछय क्रक ? नेपाल सरकारले diplomatic dealing
गदाय हामी के वह policy बाट पवन वनदेवशत हुनु पछय । चीन भारत तर्य दुिै वतरका समस्याहरुलाई
सुल्झ्याउन पछय।
प्रो. डा. शास्त्रदत्त पन्त, लेखक
मैले धेरै point हरु भन्न पने देवखन । उत्तर र दवक्षणको नेपाल प्रवत वनयत र्रक छ । उत्तर वतरको
सीमा regulate गनय अत्यन्तै सहज भएको वथयो । दुइ देशको विचमा एउटा समझदारी भएको वथयो ।
दुइ देशका सीमा विषयमा जनताले जुन बेहोरेका छन् त्यो मान्ने , दुिै देशलाई वचत्त नबुझे दुई देश
बसी बहस गरर टुंगो लगाउने , त्यो पवन नभए नेपाली र वचवनया नागररकले जवमन उपभोग गरे
बमोवजम गने भवनयो । तर दवक्षण तर्य भने यस्तो सरल छैन। चीन को वनयत के छ भवन बुझ्नका लावग
धेरै दृष्टान्त छन् । चीनले नेपालका सम्भि भएका सबै सामानलाई zero भन्सारमा वलन तत्पर छ भन्छ
तर भारत को त्यो वनयत छैन । चीनको के वह भू-भाग नेपालमा आएको छ र के वह भू-भाग चीन तर्य
पवन गएको छ । भारत तर्य भने समाधान भयो भवनएता पवन अवतिमण भईरहेको छ । ८४ स्थानमा
अवतिमण भएको पाईन्छ । जवत पवन छ नेपालबाट भारत तर्य भएको छैन बरु भारतबाट नेपाल तर्य
छ । सुस्ता र कालापानीको प्रमाण भएता पवन , भारत कै Retd Army officer ले ररपोटय गदाय पवन
(त्यो purely नेपाल को भू-भाग हो भन्दापवन ) भारत त्यो मान्न तैयार छैन । तर चीन साँग लडाई
लड्नु पदाय त्यो strategic point चावहन्छ भनेर अडान वलएको छ । नेपालले त्यो जवमनलाई भारत
को लावग lease मा क्रदने त ? नेपाललाई स्ितन्र देश मान्ने िगय भारतमा धेरै छन् र स्ितन्र देश
नमान्ने िगय पवन छन् । यहााँहरु तीन िटा point हरु political leaders ले realize गनुय पछय।
१. आजको सरकार भएको भए नेपाल संयुि राि संघको सदस्य हुन सक्दैन वथयो । रूस सम्म
गएर नेपाललाई UN को member हुन क्रदन हुन्न भन्न उनीहरु पुगेका वथए ।
२. नेपाल प्रिेश गदाय खेरी नेपाली पोशाक लगाएका , नेपाली भाषा बोल्ने समूह सीमामा होस्
भवन पुनिायस योजना राजा महेन्रका पालामा गरेको प्रिेशद्वार हो । त्यो ितयमान सरकारले
क्रकन खारेज गदै लागे । नेपाल स्ितन्र देश हैन नेपाललाई भारतमा गाभ्नु पछय भन्ने रणनीवत
बनाउनु पछय भन्ने पवन छन् । राविय मूल नीवत पवन नेपालको छैन ।
३. नेपालमा जब सम्म border regulate गररन्न नेपालको आर्थथक उन्नवत हुन्न। यहााँका उद्ध्योग
धन्दा कु नै पवन अगाडी बढ्ने छैन । भारतले बंगलादेशमा चावह fencing , wire लगाउन हुने
नेपालमा चावह fencing गनय नहुने ? क्रकन की नेपाललाई प्रान्त बनाउने उसको चेस्ठा देवखन्छ
। मैले भारतीय दूतािास साँग कु रा गदाय statesman पवरकामा सूचना वनकालेको छ, नेपालले
fencing गछय भने हाम्रो कु नै आपवत्त छैन भन्छ भने नेपाल सरकार क्रकन मौन रहेको छ त ?
Border regulation खचय गने पैसा ६ मवहनामा हुने चोरी वनकासीको रोकथामको पैसाले नै
पुग्छ । नेपाल को अथयवनती अगाडी बढाउन वनवम्त पवन त्यवतकै policy framework बनाउन

पने देख्छु । सीमामा यस्तो पररवस्थवत बवनरहेका छन् क्रक नेपाली citizen अब हामी नेपालमा
बस्दैनौ भारत वतर बस्छौ भन्ने मानवसक विकास गदै छन् । नेपालको अवहले सम्म गरेका सवन्ध
संझौताहरु समानताका आधारमा गरे का छैनन् । भारत वतर क्रकन नगने जब की चीन तर्य मार
गरेको छ वन ? भारतले जुन तहको राख्छ र के अवधकार क्रदएको छ भने नेपालले पवन त्यै
अनुशार क्रकन नगरे को त ? अन्तरराविय कानूनमा भूपररिेवष्ठत देशले पाए सरहको अवधकार
पवन नेपाली वलएको छैन । यसको दोषी को ? Political Leader हरु । यो व्यिस्था हुन्न भने
अब नयााँ political system नै खोज्ने कु रा पवन आईसके को छ ।

प्रो डा युबराज संग्रौला , लेखक , पूिय प्रमुख न्यायवधबिा
पवहला पवहला नेपालीले विदेशीसंग खान खायौ । ऐले पवन हामी वबदेशी संग breakfast, lunch र
dinner खान्छौ । Security agencies का अवधकृ तहरु पवन अनथय गछयन । आ-आफ्नो
departmentको defend गछौ। देशको defend गदैनौ। रािलाई हेरेर काम गने प्रचलन भएन ,
institute को हीतमा काम गने काम भो। तराई सीमा crimea को घटनाले देखायो, referendum
हुदा के हुने । ५१ प्रवतसत हुनुपयो । Border को demarcation को problem छ । यस्ता ८४ ठाउाँ मा
छन । त्यसैले demarcation र management लाई अलग्याएर हेनुयपछय । Regulate गनुय पछय
भन्नेमा वििाद रहेन । Fencing र अको के हुन सक्छ । मलाई PM सुशील कोइराला हुाँदा गृहले
consultant को रुपमा भन्यो । NID, APF, गृहको प्रवतवनवध भएर गरौ भन्यो । मैले यवह वभर बसेर
गृहले तयार गरे को हो भवन गरौं भने । ३३ पेज को paper तयार गरें । Fencing भन्दा safe उपाय
२,४, ५ क्रक.वम. मा Telescope बाट Tower to Tower हेने, Radius 5 KM हेनय सक्ने रहेछ । २
िटा Tower को वबचमा APF लाई Guns and Ammunition सवहत राख्ने जसले वबहान क्रदउसो
सााँझ गरर ३/३ क्रक वम (जम्मा ९ क्रक वम क्रदनभरमा) गस्ती गनय सक्ने रहेछ। दवक्षण तर्य पुरै regulate
गनय जम्मा ८००० संख्याको र्ौज र २२ करोड रुपैयााँ लाग्ने रहेछ । पवछ यो गनै हुन्न भवन गृहमा कु रा
उठे छ । मैले सोध्दा पवन यो अवहलेलाई राखौं पछी गरौं भने। त्यसैले problem भारत होइन
problem नेपाल वभर नै हो । यहााँ पवन मुख चपाएर कु रा नगरौं भन्छु म। १ लाख ६० हजारको मोटर
साइकल उता ४०, ००० मा पाईन्छ । JNU मा मैले बोले, यक्रद नेपाल तपाइाँ वलनु हुन्छ भने
वलनुहोस म JNU को Vice chancellor हुन पाउछु । अवन तपाईले नेपाल वलए पवछ भारतमा के
हुन्छ वन ? March मा म र्े री काययिमको वसलवसलामा भेट्न जादै छु । भारत साँग breakfast
dinner खान चाही छोड्नु पछय । समाधानको लावग पवहले हामी वभरको बेइमानीलाई रठक पारौं।
हामी दरो गरर बस्यौ भने भारतले के वह गनय सक्दैन । मेरो तीन सुझाि यस्तो छ :
१. हामी सबैले सरकारलाई एउटा सुझाि क्रदऔ ाँ । हामी सबैले PM office वभर गएर बोल्न पाउने
हुनुपयो ।
२. जब सम्म अथयतन्र विश्व अथयतन्रले dictate गरेको मान्छेबाट चल्छ त्यो बेला सम्म नेपाल गररब
नै रहन्छ ।
३. राि रहे मार पाटीको सरकार ।

प्रा के शि प्रसाद भट्टराई, लेखक
Border भनेको त नक्शामा राम्रो साँग demarcated हुनु पछयजस्तो लाग्छ । २०३२ सालमा राविय
विकास आयोजनाका मान्छे वसन्धुली आएछन्। जुम्ला २/४ वििाथी पुगेछन् । Border मा वहड्दै जादा
३०/४० घर सीमामा रहेको कु रा त्यहााँ िडालाई पवन थाहा छैन। उवनहरु कहााँका िावसन्दा हुन भन्ने
पवन थाहा रहेनछ । उनीहरुलाई चावहने भनेको नून रहेछ । राज्य साँग उवनहरुको के वह link रहेन छ ।
समस्त उत्तरी क्षेरमा सीमाको हालत के होला । frontier त छ, तर सीमाना र वसमांकन नै नभएको
जस्तो लाग्छ । border लाई व्यिवस्थत गनय हामीले सोचेकै छैनौ। Norway र स्िीडेनको सीमामा दुबै
तर्य बाक्लो जंगल छ तर १० गजा चावह पुरै खुल्ला रावखएको रहेछ । व्यिस्थापन त त्यस पवछ होला
जब मेरो वसमाना यो हो भन्ने हुन्छ । हाम्रो भन्दा धेरै घवनष्ठ सम्बन्ध भएको , एउटा पररिार, भाषा
भएका बंगलादेश र पाक्रकस्तान वतर सीमामा fencing गनय हुने हामी वतर नहुने ? २०/३० करोड र
८००० र्ौजबाट सीमा व्यिस्थापन हुने रहेछ भन्ने त खुल्यो । पोका त भन्सारले खोल्छ वन त , यसो
गनय हुन्छ भने वतम्रो पररचय देखाऊ त भन्न र सोध्न पवन सक्रकन्छ होला वनम ? हामी नागररकको
पवहचान पवन नगने मुलुक पवन हौ ाँ । नागररक को पवहचान क्रदने, सीमा को वनधायरण गने र सीमा
व्यिस्थापन गने कु रा महत्िपूणय छ जस्तो लाग्छ ।
AIG रवब राज थापा , Head of Academic Department, APF Staff College
APF student ले विदेश जानु पयो, कसलाई लेख्ने कु रा भो । हामीले Embassy लाई लेख्यौ र ITBP
र BSF को Visit गयौ । सीमा सुरक्षाको लावग भारतमा SSB (सुरुमा IB) हो , पवहले उनीहरुलाई
नेपाल र भुटान हेने वजम्मा वथयो I जसको border छैन त्यो Sovereign कसरी हुन्छ ? APFलाई
Border मार हेने वजम्मा वथयो । अवहले भन्सार वतर क्रकन गएको हामीले पवन प्रश्न गछौ । त्यसैले
Border Security मा मार के वन्रत हुनु पयो । structuring को नाममा border हेनयको वनवमत्त
एउटा AIG वथए त्यसलाई पवन demotion गरर अवहले DIG रावखएको छ । भन्सार regulate छ क्रक
छैन ? छ, समावतराखेको पवन छ। भारत तर्य पवन अवत व्यिवस्थत छ । सबैलाई clear mandate
क्रदएको छ अवन perception management गनुय भन्ने आदेश छ । SSB ले भारत वतर INGO को
जस्तो पवन काम गछय । जस्तो मवहला बेचवबखन वनयन्रण आक्रद । नेपालमा भने को साँग बोल्ने र को
साँग के कु रा गने भन्ने clarity छैन । अवहले INGO ले झन्डै झन्डै सरकारलाई प्रभाि पाछय।वपलर
भत्के को मार के हेने, यवह ससहदरबारमा आइसके को छ । नेपाल तर्य APF प्रहरी बस्ने ठाउाँ पवन राम्रो
छैन । border security भनेको theory मार हैन practice र reality पवन हो, लड़न पवन पयो वन ।
भारतले वतम्रो र हाम्रो शरु एउटै हो भन्छ, we need to work together पवन भन्छ । त्यो भयो
ground मा । सरकारको budget र काम गने willingness पवन हुनुपछय। भारत झन् झन् बवलयो हुाँदै
गएको छ र हामी कमजोर। पवहला, DSP ले के हेयो , inspector ले के हेयो भन्ने हैन। हाम्रो APF को
mandate के छ त? अप्ठ्यारो पयो यसले के हेयो भन्ने मावथ कसैलाई मतलब छैन। Central
coordination को व्यिस्था हुनुपछय ।

परशुराम काफ्ले, Editor नयााँ पवरका , सञ्चारकमी
नेपाल र भारतको सम्बन्ध complex र सरल पवन छ । भारतको विदेश मन्रालयले November मा
website मा राखेको छ । १९५० को सवन्ध सीमा वनमायण गने कु रा बारे दोश्रो Para मा विशेष

सम्बन्धको आधार १९५०को सवन्ध भनेको छ । प्रदेश २ मा भारत र नेपाल खुल्ला सीमा बारे तराईमा
रहेको राजनीवतक पाटीहरु भारतीय रादूतािासका पधावधकारी समेत रहेको बैठकमा नेपाल भारत
खुल्ला सीमा हुनुपछय भवनयो । यहााँ Think Tank level मा report बनाउछौ, बहस थाल्छौं भने उता
border issue बारे उनीहरुको विचार के छ त? खुल्लमखुल्ला त्यो काययिम भएको छ , नेपाल
सरकार संग यसको जिार् के छ त ? डा. लोहनीले भन्नु भयो, यो पवहला पवन भएको रहेछ । IC814
को Hijacking मा IK Gujaral ले border बन्द गरौ भन्नु भयो रे। Ranjit Ray ले regulate गनुय
हुन्न भने रे । Bureaucratic pressure रहेको रहेछ। हाम्रो विचमा open border लाई हेने हाम्रो
दृस्टीकोण के हो, हाम्रो Approach के हो ? भारतीयहरु यसमा अलमलमा छैनन्। दुबैको अिसर हो
भन्छन , अिसर हो भने कवत हो। Risk हो भने कवत हो ? भारतमा नेपाल बाट जाने remittance
पवन सातौ ाँ largest (तीन खबय २२ अबय) पुग्छ । नेपालमा ६ लाख नागररकहरु छ भवनन्छ , भारतमा
६० लाख नेपाली छ भवनन्छ। बंगाली सबभन्दा बढी छन् । अन्य वबदेशीहरु पवन छन् । भारत को
security threat तराईको २२ वजल्लाबाट भएको छ । उनीहरु यतावतर threat भन्छन् , border
regulate गरौ भन्दा हुन्न भन्छन। उनीहरु negative छन्। वबरोधाबास छ । मधेश card हो की?
नेपाल को लावग अझै सान्दर्थभक छ भन्ने हो की? border encroachment बाट सबभन्दा वपवडत
तराईका मान्छे हुन् तर वतनीहरुको समस्या तराईमा रहेका राजनीवतक दलले सम्बोधन गरेका छैनन्।
हाम्रो leadership ले seriously हेरेर राविय धारणा बनाएर जानु पछय।

डा इन्र अवधकारी, NISS सदस्य, सह काययकारी वनदेशक, वबदेश मावमला प्रवतष्ठान
२/३ ओटा कु राहरुलाई recognize गनुय पछय जस्तो लाग्छ। भारतको border मा जुन ढंगको र्ौज
deply गरेको छ त्यो हेदाय नेपालबाट भारत secure भएको पवन बुवझन्छ। नेपालको border
management मा debate पवन छैन । सरकारले पवन clear भन्दैन। भारतीयले हामीलाई border
guard गरे को छ की भन्ने पवन लागेको हुन्छ । भारत र चीन पवन के border मा clear छन् त?Land
मारै borader हुन्छ क्रक Space border पवन हुन्छ।हामी बदनाम भएका घटना हेदाय space
(airport) मा के हुने वन ? हाम्रो वनकायहरुले के गछयन? पाक्रकस्तानबाट कनेल आउं छ नेपालको भू भागबाट हराउछ भारतले पाक्रकस्तानलाई सोध्छ । हरेक देशले आफ्नो interest हेछय भने हामीले क्रकन
न हेने त ? EPG को report मा ५ ओटा objective छन् । border भनेको एउटा component हो।
technical part मा हामी study नगने, हाम्रो data खोई त ? भारत भन्छ ६० लाख नेपली त्यहााँ
छन्। EPG को report मार पखेर बस्ने हो र? EPG भरर हाम्रो तीन ओटा PM को ownership
वथयो। बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला र अवहले के .पी. ओली छन् । तर अवहलेको result हेरौ त ?
मोदीले अवहले सम्म report नबुझ्ने हो भने अको सरकार आए पवछ त्यो EPG report के हुने वन ?
खुल्ला सीमा सुरवक्षत गरौ भन्छन। तराईका दल र जनताले EPG मा हाम्रो प्रवतवनवधत्ि क्रकन भएन
भन्छन । सुरक्षाको कु रा गदाय के पवन लाग्छ भने Border मा सुरक्षा र्ौज तैनाथ छ, तर
coordination छैन।सुरक्षा र सूचना कहााँ link गरे का छौ ? सबै सुरक्षा अंगको investigation संयन्र
छ। गृहसाँग पैसा पवन छ। यहााँनेर sensitivity देखाउने क्रक न देखाउने ? security को नाममा हामीले
border को राम्रो पक्षलाई undermine गनय वमल्दैन । हाम्रो त भारत जाने बाध्यता छ वन।
सियसाधारण जो पस्स्पोटय बनाउन सक्दैनन् उनीहरु भारत नजाने ? यस बाहेक P to P contact पवन
महत्ि छ वन ?

पूण्यप्रसाद ओली,पूिय महावनदेशक , नापी वबभाग
१० गजा दुरुस्त राख्नु पछय । boundary information system हुनु पछय । border management
system को लावग पवन camera ले हेने , scan गने , वसस्टम राख्यो भने data हरु update गनय
सक्रकन्छ । पोका मार खोतल्ने हैन वन, को आयो को गयो हेनुय पछय। border मा ४ क्रकवसम का मान्छेले
दुख: क्रदन्छन : SSB, Local Police, गुप्तचर, चोरी गने मान्छे।सीमानाको मान्छेलाई पवन हैरान गने
गरेका छन्। सीमामा रहेका हाम्रो APF मजबूत गराउनु पयो। सीमामा सबै ठाउाँ मा बाटो घाटो छैन ।
Infrastructure कवम छ। कसैले कसैले नागररकता पवन पाएका छैनन् । यो विवभन्न situation ले गदाय
complication भएको छ। चीनमा भने जवत पुस्ता बसे पवन वबदेशीलाई नागररकता क्रदने रहेनछ,
त्यसैले हामी citizenship मा उदाबादी हुनु हुन्न । दुइ देशको सम्बन्ध राम्रो गने हो भने सीमा चाही
व्यिवस्थत गनुय पछय । १०/२० क्रक.वम.वभर मान्छेहरु उहोर दोहोर गछयन् । प्रशासन लाई पवन थाहा
क्रदनु पछय। भारत वतर हेने हो भने कालोबजार व्यापक छ। ५० प्रवतशत नेपालको अथयतन्र
कालोबजारीले चलेको भवन डा. रामबरण यादबले नै भन्नुभयो। महाकाली नदीको उत्पवतबाट हेनुय पछय
कालापानीलाई । पुराण, आमी, लोकल मान्छेको ररपोटय र सन् १८६० भन्दा अवघ सुस्तामा पुियबाट
नारायणी नक्रद बगेको पाइन््यो। दुई देशको सम्बन्धमा विशेष गरर सुस्ता र कालापानीको समस्या
सुल्झेन भने यो पवछको लावग समस्या रही रहन सक्छ । यो आगोको वझल्का हो, border
information system, border management system राम्रै राख्नै पछय। border मा problem
हुन्छ भन्ने त यथाथय हो । पवहले पवहले िडा अध्यक्ष, वजल्ला सभापवतलाई समेत border
management मा रावखन््यो। हाम्रो security personnel कम्तीमा १:५ मा (parity) मा रख्नु पछय।
चीन र भारत दुिै तर्य राख्नु पछय। अन्यथा भुटानी शरणाथी जस्तै अरु पवन problem आउन सक्छ ।
Mass exodus हुाँदा कसरी manage गने भन्ने पवन पवहले वबचार पुयायउनु पछय।

देिी राम शमाय, वनस सदस्य, पूिय प्रमूख, रा अ वि
सीमा भनेको मेरो सीमा कवत हो भन्ने हुनै पछय । हाम्रो सीमा सुरक्षा ढोका नभएको घर जस्तो लथासलग
छ । पाटीपौिा जस्तै छ। संवबधान को प्रस्तािनामा यो संवबधान जारी भएको बखत भन्ने उल्लेख छ ।
हाम्रो अवधकार वभर के हो भन्ने प्रष्ट छैन । नेर बहादुर थापाको भूगोलमा जे वथयो त्यही पक्रढएको छ।
सरकारले आज सम्म नक्शा के हो भवन क्रदन नसक्नु लज्जास्पद देवखन्छ । प्रत्येक मन्रालयमा र्रक र्रक
नक्शा रावखएको पवन पाइयो, उनीहरु ससहदरबार वभर पवससके । अवतिम गने कु रा सीमामा मार हैन
अन्य स्थानमा पवन भएको छ । जुन व्यवि िा सरकार आर्ू लाई संवबधान मावथ ठान्छ, आफ्नो रािको
हीत भन्दा परचिीको हीत हेछय, त्यसले रािहीत कसरी हेलाय । अवहले नेपालमा intelligence लाई
येही हालतमा रावखएको छ। सीमा कमजोर भएको देवखन्छ। सीमा व्यिस्थापन र वनयमन गने कु रामा
आतंककारी र संगरठत अपराधीहरु नेपाल वभर आश्रय अस्थल बनाएर बसेको आरोप लगाइन्छ भने
अको तर्य border लाई खुल्ला राख्नु पने धारणा पवन िहााँ हरु राख्नु हुन्छ। हाम्रो भूवमको सुरक्षा गनयको
वनवम्त चीनले भन्ने क्रक भारतले भन्ने? नेपाल र भारत सीमाको सुरक्षा र वनगरानीको लावग सन् २०२०
सम्म ८०००० पुयायउने योजना रहेछ। हाम्रो पुग-नपुग ५००० छन्। अकायले मेरो सुरक्षा गररक्रदन्छ भन्नु
सबैभन्दा ठु लो मुखयता हो । भारत मार यहााँ आउछ भन्ने हैन। रोवहवन्जयाहरु गोखाय देवख अन्यर स्थान
सम्म पुवगसके । लुवम्बनीमा बुविष्ट सम्मेलन हुाँदा रोवहवन्जया threat भयो भनेर सुरक्षा threat
मुल्यांकन गररयो। हाम्रो सीमा वनयमन नगररने हो भने मुलुक रहन्छ रहदैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।

महािीर पौड्याल, Editor My Republica
दुइ ओटा समस्या देख्छु । border को बारे मा कोवह बोल्दै बोल्दैनन्। critical कु रै हुन्न। यो सरकारमा
भएको party ले पवहला त बोल्यो तर अवहले बोल्दै बोल्दैन। positive part के हो भने के वह पर
पवरकाले बोल्छन। समाधानको उपाय के हो त ? बोवलरहने लेवखरहने गनुय पछय। कु राहरु आईरहयो
भने issue हुन्छ । के वह क्रदन पवछ हाम्रै mainstream media मा open border हुनु पछय भन्ने तकय
आउने त हैन ? त्यसैले नेपाल र भारत बीचको border कसरी managemnet गने भन्ने voice जारी
राख्नु पछय। blockade को बेलामा भारतमा पवन कु रा उयो वन।
सूययनाथ उपाध्याय, पूिय अवख्तयार वनिारण आयोग , प्रमुख
I speak short । म अवहले EPG मा छैन, पवहला वथएाँ। सीमा unregulated भन्नु देशको
sovereignity लाई नै प्रश्न गने हो। Fallacy of open border को लावग हाम्रो मान्छेले काम गछयन ।
भारतको websiteमा ६० लाख नेपाली छन् भवनएको छ । यो उसमा रहेका वबदेशीहरुको अंक साँग
मेल खादैन। नेपालमा कवत भारतीय बस्छन् भन्ने पवन छैन, क्रकन क्रक हामी record पवन नराख्ने अवन
कसरी भन्ने वन ? नेपालले र्ाईदा पाएको छ भन्ने Fallacy पवन हो। ४० लाख भारतीयहरुले नेपालमा
नागररकता वलएछन् (श्याम शरणको क्रकताब अनुसार )। आकषयण नभए क्रकन नागररकता वलए त ?
आउदैनन् भन्ने Fallacy पवन छ। border regulate गनय पदैन भन्ने आधार भारतीयहरु आउदैनन् भन्ने
आधारमा पवन हुन्न। border regulate गररएन भने के वह िषय पवछ यो देश पवन रहन्न। यहााँका
मान्छेहरु खररद गररन्छन् । सकारी कमयचारीलाई यसको ठु लो challenge के हो भन्नेमा प्रष्ट बुझाउनु
पयो वन ? border regulation को कु रा पहावडयालाई मार चावहएको हो मधेशलाई चावहएको छैन
भन्ने छ । यक्रद यसको equal voice हामीले ल्याएनौ भने भारतले नेपालको सीमालाई regulate गनय
चाहदैन। भारतले खेल्छ । मधेशीको हीतमा छ भन्ने कु रा बुझाउनु पछय। राि जोगाउने कु रामा कु नै
विकल्प छ त भवन प्रश्न गदाय विकल्प त छैन वन । बजेट भएन भनेर भन्ने हैन , जनता र सरकारले पैसा
खचय गनुय पछय । अको पवन के अथयमा बुझ्नु पछय भने एउटा demarcation को कु रा छ, अको regulate
गने कु रा छ । हाम्रै वनणययले गदाय २०४५ देवख border pillar हरु लगाएका छौं। fixed boundary
principle को कु रा गदाय cross holding को समस्या भने छ। यसलाई सम्बोधन गनुय पछय। no man’s
land को sanctity को लावग पवन यो issue address गनुय पछय । तररकाहरुमा मध्य land
swapping , cross holding मा कु नै क्रकवसम को compensation गनय पवन सक्रकन्छ । बंगलादेशमा
गरेझै ाँ सुस्ता कालापानीमा पवन land swapping गनय सक्रकन्छ क्रक ? हामी मार देश छौ जसको सीमा
खुल्ला छ । हाम्रोलाई border demarcate नै हुनु पयो नर हामीलाई घाटा हुन्छ । अब रह्यो
रोरटबेटीको सम्बन्ध। राि हुने र नहुने कु रामा रोरटबेरटलाई तुलना गने कु रा हुन्न। border regulate
भएन भने राि रहदैन भन्ने statement चाही हामीले पत्याउनु पछय। यक्रद border regulate गने
सम्बन्धमा भारतले गनय चाहदैन भन्ने कु रा clear छ भने यस्तो वस्थवतमा हामीले के गने हो त ?
यहााँका बुविजीिीले भन्न थाल्छन हाम्रो open border हाम्रो हीतमा छ । भारतमा नेपालले
remmittance पठाउने ५औ ाँ ठु लो देश रहेछ। यस्तो अरु कु रा साँग लटरपटर पारे र यसलाई गौण
बनाउने काम गनुय हुन्न हामी alert हुनुपछय।

तोयनाथ बराल, पूिय महा वनदेशक , नापी वबभाग
सीमा हाम्रो सुगौली सवन्धले वनधायरण गररएको छ । त्यसलाई हामीले व्यिवस्थत गनय सके को वस्थवत छ
क्रक छैन। boundary को काम सक्रकने बेलामा म आईपुगें । सुस्ताको विषयमा पवन सहमवत हुन सके न।
plenipotentiary मा minute मा sign गनय सक्रकएन ( राती १२ बज्दा सम्म )। यहााँ आएपवछ
minute क्रकन गररनस् भनेर स्पवष्टकरण पवन मागे । boundary को issue मा cross holding पवन
छ । boundary management गदाय GPS technology बाट दुई देशले agree गरेको अिस्था
हुन्छ । सीमा हराउदैन। Pilar हराए पवन relocate गनय सक्रकन्छ । चीन तर्य त्यवत समस्या छैन।
त्यसैले त्यसको चचाय मैले गररन। boundary को protocol अनुसार अवहले भएको difference पवन
छैन । भारत वतर को border management मा जााँदा negative-positive impact दुिै छ।
negative impact बढी छ । समयको पािन्दीले गदायमा elaborate गर्कदन । महाकालीको मूल धार
वलवम्पयाधूरा बाट आएको देवखन्छ तर हामी वलपूलेक वतर ध्यान क्रदईरहेका छौ । unofficially कु रा
गदाय यो भूभाग नेपाल वतर पछय भन्छन। तर minute मा लेख्ने बेलामा यो मान्दैनन। border
management मा security, management, coordination पछयन। border र boundary को
definition र्रक छ। civil society educated छैन । APF पवन well equipped छैन। border
management program launch गनुय पछय। खावन, पानी, वबजुली अन्य सुवबधा बारे border
people हरुलाई educate गनय सक्रकयो भने local people को ठु लो मद्दत वमल्छ।border
management system मा modern technology, अवहलेको IT मा convert गरे र regulate
गनय पने कु रा हो। अवहले १०० क्रकमी monitor गने telescope आइसक्यो । plain area मा हामीले
सवजलै monitor गनय सक्छौ। तर infrastructure (BOP) , Roads हरु त चावहन्छ, एउटा server
मा बसेर order गनय सक्रकन्छ। GPS वलएर गस्ती जान्छ। Illegal Trade कसरी रोक्ने ?
Collaborative (Integrated Approach) , inter agency, bilateral mechanism, ४ ओटा
border checkpost (ICP) को कन्सेप्ठ्ट आईसके को छ। Literature मा हेदाय सबै राम्रो छ
Implementation मा के छ त्यो मलाई थाहा छैन। अवहले modern technology मा UAV पवन
छन् । National Integrity को लावग budget को कु रा राख्न हुन् । सीमा व्यिस्थापन दुिै पक्षको
इच्छा पवन हुन पछय।

8f= åfl/sfgfy 9'+u]n, jl/i7 cg';Gwfgstf{, ;dfh lj1fg tyf k"j{ ;lra, hn;|f]tdGqfno
oxfF h] h:tf s'/fx? p7fOP jf wf/0ffx? AoQm ul/P, To;af6 s] egfO{
am totally lost . t}klg s]lx s'/fx? /fvL xfFn' .

राखूँ ?

d t हराएूँ

I

kl5Nnf] k':tfn] b]z b]V5 ls b]Vb}g, Tof] yfx 5}g . Tf/, d]/f] k':tf;Dd त b]z /lx/xnf eGg]df
lyPF . clxn] h] eO{ /x]sf] b]Vb5' jf h] s'/f ;'Gb5, To;n] ef}lts ?kdf gx/fPklg af:tjdf
g]kfn sfod} g/xg] b]Vb}5' .
d h'g a]nf;Dd lghfdtL ;]jfdf संऱग्न lyP, To;avt;Dd rfx] lhNnf k|zf;s eO{ sfd ubf{
jf dflyNnf] txdf sfo{/t /xFbf xf];, ef/tLox?;Fu ljleGg tx, /fhgLlts jf cGotxdf :ki6

s'/f u/]sf] b]VbYof}F . xfdLklg ef/tLo;Fu :ki6;Fu b]zsf s'/f /fVbYof}F . clxऱे klg u}/ ;/sf/L
tx -Track Two) df s'/f x'Fbf :ki6?kdf b]zsf s'/f p7fpg] ub{5f}F .
oxfF e/v/} ई lk hLn] sfd ;DkGg u/]sf] s'/f ul/of] . k|ltj]bgdf ;Ldf nufot ;j} s'/f k/]sf]
5 . k|ltj]bg b'j} ;/sf/sf k|wfgdGqLn] a'em]kl5 g]kfn / ef/tsf aLr s'g} ;d:of afFsL g/xg]
s'/f b[9tfपर्वक eg]sf] सुनें . O lk hLsf] sfddfyL cToGt ljZjf; AoQm ul/of] . तर ef/tn] O
lk hL sf] k|ltj]bg :jLsf/ unf{ h:tf] nfUb}g . ef/tsf] at{dfg ;/sf/ cfkm} @)!( sf] cfd
lgjf{rgdf s] x'g] xf] eGg]df 5 . o:tf] cj:yfdf /x]sf] ;/sf/af6 O lk hL sf]
k|ltj]bgnfO{ ;Ldf nufot g]kfn ;Fusf] ;Dk'0f{ ;d:of ;dfwg xf]nf eGg] nfUb}g . ;fy} O lk
hL sf] k|ltj]bgnfO{ ;j} /f]usf] दर्ाई dfGg' l7s xf]nf <
;Ldf nufotsf ljifodf g]kfn leq /fli6«o gLltsf] cfjZostf 5 . o;sf] nflu cf]nLhL, k|r08
hL / b]pjfhL nufotsf g]tfx?df /fli6«o ;xdlt sfod u/L cl3 a9g' kg]{ xf] . o;tkm{ k|of;
x'g' kg]{ xf] . तर ययनीहरु /fli6«o सहमयत sfod u/fpg] tkm{ nfUnfg jf gnfग्ऱान eGg] s'/f त
k|of]uzfnf gfds lstfj पढ्दा yfx eO{ xfNb5 .
Hfj;Dd d'n'sleq /x]sf] 1fg, lja]s a'lå sf] k|of]u ul/g] ;f]r सत्तासीनx?df x'Fb}g, / ef/ts}
k|efjdf xfdL kl//xG5f}F, To; jvt;Dd s]lx cfzf ug{ ;lsb}g . ef/tdf eg] ToxfFsf lj1x?sf
egfO{ jf n]vfO{ nfO{ ;DjlGwt kIfn] ulDe/ ?kdf lng] u/]sf] थाहा kfPsf] 5' . pbfx/0fx?sf
nflu ई lk lh s} k|ltj]bg klg g]kfn ;DjGWfL lj1x?nfO{ k9g lbO;s]sf] a'em]sf] 5' . xfdL sFxf
eg] lj1n] yfx kfpnfन ् eg]/ s'v'/fn] aRrf 5f]k] em} n'sfP/ /flvPsf] 5 .
ef/ts} csf]{ pbfx/0f lbpF, s]lx jif{ cl3 cf] /f एफ -ORF_ gfds ;+:yfn] cfof]hgf u/]को ef/t
g]kfn ;DjGwdf u/]sf] ;Ddn]ng jf a}7ssf ;xefuLx?n] g]kfndf db|;fsf] ;+Vof a9bf] 5, o;
af/]df You guys are not taking it seriously eg]sf lyP . o; egfO{nfO{ ef/t ;/sf/n] kSs}klg
ulDe/tfk'j{s lnof] xf]nf . g]kfnn] o:tf ;f]rfO{nfO{ ulDe/tf k'j{s glng] xf] eg] g]kfnsf]
;Ldfsf] lgodg jf ;Ldgf slt ;'/lIft /fVg ;lsPnf < ef/t;Fusf] सीमाना Aoj:yfkgsf
;DjGwdf xfdL alnof] xf]nfpFnf ls sdhf]/ <
8f= k|sfz rGb| nf]xgL त cfkmgf wf/f0ff /fv]/ lxl8;Sg' eof] . ef/t;Fu आफ्ना भनाइ :ki6
/fv]df plgx? s'/f ;'Gb5g\ / d}n] ;Ldfgf lgodg ljifodf ef/t;Fu यनगोससएसन u/]y]+ eGg'
eof] . dnfO{ nfUb5 ls ef/tdf /fhgLlts tx dfq lg0f{ostf{ xf]Og, cGo klg 5g\ . ;fy},
plgx? cGo b]z;Fusf] ljifo p7fpFbf, cWoog ubf{ jf s'/f ubf{ Oltxf;nfO{ lj;{b}gg\ . ljutdf
s] ePsf] lyof] eGg] s'/f x]5{g\ . xfdL] sxfF eg] Pp6f g]tf cfpF5 cfkm\g} tfndf ef/tLo kIf;Fu
s'/f ub{5, ;DjGw rnfpb5 . ljutdf s] ePsf] lyof] jf:tf ub}{gg\ . a? P M To:sf] s'/f eg]/
p8fOlbg] rng kfPsf] 5' . अतः 8f= nf]xgLn] u/]sf] lguf]l;P;gnfO{ pxfF kl5 l;+xbf/jf/sf
s';L{df a:g]n] ;lhn};Fu lj;]{ h:tf] nfUb5 .

Eff/t;Fusf] ;Ldfना lgodg x'g} kb{5, o;sf] nflu ;/sf/n] /sd vr{ ug{df s'g} sGh':ofO{ ug'{
x'Fb}g . rfx] ;Ldf ;'/Iffsf] nflu ;z:q प्रहरी बऱ s]f ;FVof yKg] ljifo xf]; . jf, pks/0f
k|of]u ug]{df jf ;+/rgf ;[hgf ug{df . otL eGbf eGb} klg ef/t sf] P; P; aL h;/L
;Ldfgfdf Aoaxf/ ub}{5 p;n] x]Kg छोड्ऱा eGg]मा z+sf oyfjt 5 .
;fy} ef/t ;Fusf] ;Ldfgf ;DjGwdf d]/f] :ki6 wf/0ff xf]M sfnfपानी df ef/tLo ;'/IffsdL{ sfod
/x'gHf]n / ;':tfsf] d'2f g6'lËh]n;Dd g]kfn ef/t ;Ldf ljifodf (* k|ltzt sfd l;lWwof],
To;sf] cfwf/df ag]sf] :6«Lk gS;fdf x:tfIf/ ul/g' kg]{ a]nf a]nfdf p7g] jf p7fOg] k|:tfj
:jLsf/ ul/g' x'Fb}g . lsg xfd|f /fhgLlts g]t[Tj au{df sfnfkfgL / ;':tfsf] ljifo ef/tLo
g]t[Tjju{ ;dIf p7fpg] lxDdt -Guts_ ub}{gg\ ?
sfnfkfgL ljifodf cWoogsf nflu u7g ul/Psf] ;"o{gfy pkfWofo cfof]usf] k|ltj]bg t'?GTf
;/sf/n] ;fj{hlgs u/f]स ् . ;fy} hj ;Dd sfnfkfgL / dxfsfnL gbL ;|f]tsf] ;DjGwdf s'/f
6'+lub}g, Tolta]nf;Dd ;'b'/ klZrdsf] ;Ldf ;DjGwL gS;fdf g]kfnn] bfjL ul/g] If]q :ki6
b]vfOof]स ् .
ई

lk lh sf] k|ltj]bg klg ;fj{hlgs ul/of]स ् . d}n] a'Efm\g ;ls/x]sf] 5}g, lsg k|ltj]bg klxn]
ef/tLo k|wfgDfGqL df]bLhL nfO{ a'emfpg k¥of] <
g]kfnsf] ;Ldfgf;DjGwL ;d:of ef/t;Fu dfq l;ldt /x]न . cfh -kf}if #), @)&%_ sf7df08f}
kf]i6df k|sflzt ;dfrf/ cg';f/ rLgn] c?0f gbLdf afFw afWg yfn]sf] 5 . To; यनमावणn]
g]kfn tkm{ sf] hldg c;/ k/]sf] 5 . of] ljifodf ;/sf/ sltsf] ulDe/ 5 <
5fkfdf k9] cg';f/ g]kfn Indo Pacific pact ;Fu ;DjlGwt x'g k'u]sf] 5 . o;n] ltJjtsf] d'2fdf
s] c;/ knf{ / To;nfO{ g]kfnn] s;/L ;Djf]wg unf{ eGg] s'/f klg g]kfn rLg ;Ldfgf;Fu
hf]l8g cfpnf <
rLg lglZrt ?kdf xfd|f] /fd|f] ldq xf] . oBपप rLg / ef/tn] सऱk'gfsfnfO{ Ps cfk;sf nflu
vf]Ng] lg0f{o ubf{ s;/L चीn] g]kfnnfO{ lj:of]{ < b'O{ b]zsf aLr s'/f x'g] / lg0f{o x'g] ljifo
s;/L नयाूँ lbNnL / aई]lhªdf /x]sf g]kfnL /fhb"tx?n] yfxf kfPgg\ < yfx kfP/ klg
;/sf/nfO{ hfgsf/L lbPgg\ < x'Fbf x'Fbf rLgdf /fhb"t /x]sf xfd|f Ps k'j{ /fhb"tn] sf7df08f}+df
ePsf] Ps cGt{s[ofdf lnk' / sfnfkfgL ljifodf g]kfn ;/sf/sf] s'g} lglZrt wf/0ff 5}g /] eg]/
eg]sf] सुनें . oL ljifodf g]kfn ;/sf/sf] s'g} wf/0ff g} 5}g < o:tf] klg sFlx x'G5 <
ltJjtsf] ljifodf Pp6f s'/f pNn]v ul/lbpF ls /fhf aL/]Gb|sf] kfndf ltJjt ljsf; x'Fb}5
. xfd|f] tkm{ klg ljsf;sf] ult a9fpg cfjZos 5 . oLg} s'/fnfO{ b[li6ut u/L xfd|f] pQ/L
If]q / ltJjtsf] ljsf;nfO{ s;/L Ps csf{sf kl/k'/s agfpg ;lsPnf eGg] ljifodf b'Uf{d If]q
ljsf; ;ldlt cGt{ut ljleGg 6f]nLx? Uf7g u/L cWoog u/fOPsf] lyof] . o; sfo{df :j= 8f=
xs{ u'?ªsf] klg ;+nUgtf lyof] . cWoog 6f]nLsf k|ltj]bgx? Kf9g] cj;/ ldn]sf] lyof] . cWoog
k|ltj]bgx? b'Uf{d If]q ljsf; ;ldltsf] sfof{nodf xf]nfg\ . ljsf;sf] ultdf lbgk/lbg clw

a9b} u/]sf] ltJjtsf] kl/j]शdf xfd|f] pQ/LIf]qsf] ljsf; ult klg b'O{ b]zsf] ;Ldfgfsf] aLrsf]
;DjGw / lgodg s'/f klg hf]l8g cfpFb5, h:tf] nfUb5 .
cGt\odf , g]kfnsf] ;Ldf Aoj:yfkg -Border Management of Nepal-Rationale and Urgency_
h:tf] dxTjk'0f{ ljifodf ePsf] o; cGt{s[of sfo{s|ddf ;xeflutf cfdGq0f ul/Psf df
cfof]hs ju{nfO{ WfGoafb lbg rfxG5' . oxfF ePsf 5nkmn / lgZsif{n] d'n'sf ;Ldf ;'/Iff /
/fi6«sf] cl:dtf c5'00f /fVg s]lx b]g lbg ;s]df cfk'mnfO{ wGo 7fGg] 5' .
डा उपेन्र गौतम, अथयशास्त्री,Secretary General, China Study Center Nepal
The Problem - In the current affairs, NISS has identified this most important and
critical topic. I thank NISS for the invitation and opportunity. A complete mechanism of
border management for a sovereign Nepal is a must. Its rationale and urgency are above
question.
NISS program note on border management says, for Nepal, “there exists an open border
with India.” I beg to differ. As a matter of fact, this so-called open border is unilaterally
“open” from Nepal side. On the Indian side, there exists armed border governance with
full authority to ask for identification, question, capture, confiscate, jail or even kill any
Nepali citizen crossing the land border. For air travel into India, a Nepali citizen must
produce an agreed ID with photo. A Nepali citizen needs to prove his or her identity to
avail a service in India. The Republic of India has systematically adopted double
standard in the land border management with Nepal.
Not asserting to regulate and manage border from its side with India has been at the cost
of the country, cost of citizens of Nepal, cost of border area security and peace, and cost
of China.
Cost of the country- Political changes in Nepal are more motivated to giving citizenship
to Indians legalizing demographic invasion of Nepal by Indians. With the ever on-going
citizenship distribution, the new citizens Indianize Nepal‟s political and economic
systems; and bring Nepal closer to get merged into India “democratically”. Indian
government officials take pride in the “exemplary democratic” annexation of Sikkim,
Nepal‟s eastern neighbor, into India.
Cost of the people- Native indigenous people in all three geo-climatic zones in Nepal
will not be able to compete with the outnumbering “Nepalized” Indians in Nepal
politically as well as economically. These Nepalized Indians receive support from India‟s
armed border governance, intelligence, diplomacy and business groups. The recent
behavior of these Nepalized Indians provides firm evidence to this fact. Despite the talk
that India has been making “tremendous growth,” poverty level there has remained high
due to very limited employment opportunity and industrial and technological expansion.
India has remained a feudal country. Nepal attracts Indian workers as they earn much

more here and without any competition. Some World Bank data show that India receives
more than 3.22 billion USD annually as remittance from Nepal.
Cost of the border area security and peace-Several areas on the border are
criminalized; ordinary innocent citizens on both sides have to live in terror like situation.
Cost of China-As India is not able to confront China in military, technology and
economic terms, its discreet democratic demographic control over Nepal will provide it a
Cold War-type of resilience against China where Nepal‟s so-called mainstream media
have a key role to play. But this resilience will have more a face value because India
itself is not able to have a total say and control over itself. The western power will move
into the Indian gaps and will pursue their own game plan in a “democratic” way as it is
understood in South Asia. In South Asia, the rule of the game is to divide; democracy‟s
operating meaning is division.
Safeguard and Solution- The safeguard and solution to the unilaterally open border is
its regulation by the government of Nepal. National governance is needed that asserts for
a rule based border and effectively take care of India‟s double standard on the border.
India is the only country in the region whose armed force has faced gory consequences
with all the neighboring countries (China, Pakistan, Sri Lanka) except Nepal and Bhutan.
Nepal has never signed any agreement with India and its former master British India on
keeping the border open with it. Nepal is legally and fully empowered to regulate the
border-whether there had been a joint EPG report or not. Border security and
development need to go together which will boost the morale and living quality of both
the border area local people and security personnel.
In 1966, Prime Minister Surya Bahadur Thapa mentioned sealing of the entire border to
prevent Nepal‟s economic deterioration (Frederick Gaige, Regionalism and National
Unity in Nepal 2009, P. 54).
During the same period, Economist Dr. Bijaya Bahadur Pradhan made attempts to work
out the logistics for effective border administration in Nepal. For this administration, he
recommended a custom post every 4 miles, and a border police manned anti-smuggling
check post every quarter mile between custom posts. Implementation of such plan would
be extremely expensive. But Pradhan pointed out that the substantial increase in revenue
collected would finance the system. Without such border administration, he suggested
that commercial, fiscal, and foreign-exchange policies will be impossible to carry out
effectively, and that it will be impossible to collect the type of statistics about Nepal‟s
trade and international payment upon which national development planning must be
based („A Scheme of Currency Unification in Nepal, n.d., Ibid, p.57).
So Choice lies with the governance of Nepal-to be or not to be.

समापन मन्तब्य :
रथी वििेक कु मार शाह ( अ प्रा )
आजको अन्तरक्रिया काययिम सारै fruitful भयो I सबै विद्वानहरुले सीमा ब्यबस्थापन सम्बन्धमा
आफ्ना अत्यन्त महत्िपूणय वबचारहरु राख्नु भयो । र, मलाई यो काययिम अवत नै सर्ल भएको अनुभूवत
भएको छ I यसको लावग तपाइाँ हरु सबैलाईमा हृदय देवख धन्यबाद प्रकट गदयछु ।
मलाई लाग्छ हामीले छलर्ल गरेका वबषय र सबैबाट आएका वबचारहरुले एउटा मुतय रुप वलने छ र
सरकारले पवन समग्र राविय हीतलाई सम्झेर उपयुि ढंगले यसलाई सम्बोधन गनेछ । धन्यबाद ।
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म यहााँहरु सबैमा पुन: धन्यबाद प्रकट गदै अब हामी refreshment का साथ् साथै अन्तरक्रियालाई
पवन अवघ बढाउन आग्रह गदयछु ।

