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विपि व्यिस्थापिका साथै िेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा अन्तराणविय कािुि, मूल्य मान्यता विपररत
निनमणत एिं निमाणर्ाधीि भौनतक सं रचिा तथा सीमा सुरक्षाका विषयमा छलफल गिे आजको कायणसूची
बमोजजम राज्य व्यिस्था तथा सुशासि सनमनतको बैठक सनमनत सभापनत माििीय श्री शशी
श्रे ष्ठज्यूको सभापनतत्िमा बस्यो । बैठकमा माििीय गृह मन्त्रीज्यू, माििीय परराि मन्त्रीज्यू , गृह
सजचि, प्रधािमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायाणलयका सजचि, सशस्त्र प्रहरी बल िेपालका आइ. जी.,
परराि मन्त्रालयका सहसजचि तथा राविय विपद् जोजिम न्यूनिकरर् तथा व्यिस्थापि प्रानधकरर्का
कायणकारी प्रमुि लगायत कमणचारीहरुको सहभानगता रहेको नथयो । आजको बै ठकमा सनमनतद्वारा
प्रधािमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायाणलय, गृह मन्त्रालय, परराि मन्त्रालय, भूनम व्यिस्था, सहकारी
तथा गररिी नििारर् मन्त्रालय र राविय विपद् जोजिम न्यू निकरर् तथा व्यिस्थापि प्रानधकरर्लाई
िे हाय बमोजजमको सुझाि एिं नििे शि दििे निर्णय भयो:१. विपि जोजिम न्युिीकरर् तथा व्यिस्थापिका सम्बन्धमा यस अजि विनभन्न नमनतहरुमा
सनमनतले दिएका नििे शिहरुको दृढताका साथ कायाणन्ियि गिे गराउिे,
२. अन्तराणविय कािुि, मूल्य मान्यता विपररत िशगजा क्षेत्र अनतक्रमर् गरे र निमाणर् गररएका
भौनतक सं रचिाहरु (िस्ती, सडक, बाध, तटबन्ध) लाई तत्काल हटाउि आिश्यक व्यिस्था
नमलाउिे,
ु लाई प्रत्यक्ष असर पिेगरी निनमणत
३. अन्तराणविय सीमािाको समािान्तर हुिेगरी कुिैपनि मुलक
एिं निमाणर्ाधीि सडक, बााँध, तटिन्ध लगायतका भौनतक सं रचिाहरुलाई तत्काल हटाउि
आिश्यक पहल गिे ,
४. हराएका सीमास्तम्भहरु आधुनिक प्रविनधद्धारा पत्ता लगाई तत्काल पुिस्थापिा गिे , सीमा
स्तम्भको िुरी कम गिे र भत्केका सीमास्तम्भको ममणत सं भार गिे,
५. शसस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकमीलाई सीमा सुरक्षाको
आिश्यक कािुिी व्यिस्था नमलाउिे,

जजम्मेिारीमा केजन्ित गिे गरी

६. िोडणर आउट पोष्ट (वि.ओ.पी.) लाई साधि श्रोत सम्पन्न बिाई सं ख्या िृवद्ध गिुक
ण ा साथै सीमा
क्षेत्र िजजकै स्थायी रुपमा बस्िे व्यिस्था गरी अस्थायी वि.ओ.पी. हरुलाई स्थायी सं रचिामा
पररर्त गिे ,
७. िुई िे शहरुको आपसी सहमनत एिं सहकायणबाट ििी क्षेत्रमा सीमास्तम्भको निमाणर् कायण
अविलम्ि सम्पन्न गिे ,
८. सीमा क्षेत्रमा तत्काल प्रशासनिक उपजस्थनत कायम गरी ती क्षेत्रका िागररकहरुलाई सरल,
सहज र पहुाँचयोग्य सेिा एकीकृत रुपमा प्रिाि गिे आिश्यक व्यिस्था नमलाउिे,
ु ले हरे क िषण व्यहोिै आएको विपि जोजिमका कारर् र समाधाि सम्बन्धी अध्ययि
९. मुलक
प्रनतिेिि सवहत राविय विपि जोजिम न्युिीकरर् तथा व्यिस्थापि प्रानधकरर्ले आगामी
दििका लानग तयार पारे को विपि प्रनतकायण योजिा सात दििनभत्र सनमनतमा पेश गिे ,
१०. विपि व्यिस्थापिसाँग सम्बजन्धत सञ्चालिमा आएका अिािश्यक सं रचिाहरु िारे ज गरी
एकद्वार प्रर्ालीमाफणत विपि व्यिस्थापि कायणलाई प्रभािकारी एिं पररर्ाममुिी बिाउिे ।

