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मानवअधिकार उल्लङ्घन  
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राजनीधतक हवचारिारा, आधिनक स्वािन वा िमनबाट स्वतन्र छौँ र सदस्यता र्लु्क तिा 
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साि धमलेर काम गदान हाम्रा समाजहरू सँदाका लाधग अझ राम्रो हनुेछ भन्न ेकुरामा हामी 
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१. कायनकारी सारारं्  

वन्यजन्त ुर प्राकृधतक पयानवरणको संरक्षण लगायत समग्र संरक्षणको क्षेरमा नेपालद्वारा दर्कौँदेस्ख भएका प्रयासहरूलाई 

संरक्षण हवज्ञहरूले प्ररं्सा गरेका छन।् यद्यहप यो सबै वनमा आस्श्रत आददवासी समदुायले चकुाएको ठूलो मूल्यबाट प्राप्त 
भएको छ। यसरी सबैभन्दा बढी प्रभाहवत भएका समदुायमा अधिकांर् मध्यपस्िममा बसोवास गने िारू समदुाय र 
नेपालको मध्य तराईमा बसोवास गने चेपाङ, बोटे, दराई बनकररया, कुमाल, दनवुार र माझी समदुाय रहेका छन।्   

 

यस प्रधतवेदनले स्चतवन राहिय धनकुञ्ज र बददनया राहिय धनकुञ्जलाई केस्न्ित गरी गरेको अध्ययनको आिारमा यी आददवासी 
समदुायको अधिकार सधुनस्ित गननमा नेपाल सरकारद्वारा भएका हवफलताहरूलाई उजागर गरेको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल 
र सामदुाहयक आत्मधनभनर सेवा केन्ि (आत्मधनभनर केन्ि) ले धनम्न मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूको दस्तावेजीकरण गरेका 
छन ् : जबजनस्ती धनष्कासन, पखुौली जधमनमाधिको अधिकारबाट वस्ञ्चती, खाद्यान्नको पहुँचबाट समेत बस्ञ्चत हनुगरी 
परम्परागत रूपमा आस्श्रत रहदैँ आएको वन र प्राकृधतक श्रोतमाधिको पहुँचमा अनसु्चत बन्देज, नपेाली सेना र संरक्षण 
क्षेरको सरुक्षामा खहटएका राहिय धनकुञ्जका सरुक्षाकमीबाट भएका स्वेच्छाचारी धगरफ्तारी, गैरकाननुी हत्या, हहरासत र 
यातना वा अन्य दवु्यनवहारहरू, र यी हवधभन्न स्वरूपका अधिकार उल्लङ्घनमा आददवासी समदुायलाई प्रभावकारी उपचार 
प्रदान गननमा राज्यद्वारा भएको हवफलता।  

  

१.१ जनावरको संरक्षण र माधनसको धनष्कासन 
    

अन्तरानहिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को आददवासी जनजाधतसम्बन्िी महासस्न्ि १९८९ (नं.१६९) (यसपधछ 
आइएलओ महासस्न्ि १६९ भधनएको) लाई सन ्२००७ मा अनमुोदन गरेसँगै नेपालले आददवासी समदुायको 
जीहवकाको श्रोत र प्राकृधतक श्रोत सािनमाधिको पहुँचलाई संरक्षण गने प्रधतबद्धता व्यि गरेको छ। तिाहप 
वास्तहवकता एकदमै फरक छ। सन ्२०१९ मा प्रकास्र्त राहिय मानवअधिकार आयोग (आयोग) को एउटा 
प्रधतवेदनले आइएलओ महासस्न्ि १६९ अनरुूप हनुेगरी  नेपालले धनयामक मापदण्ड तजुनमा गनन नसकेको उल्लेख 
गरेको छ।  वनमा आस्श्रत आददवासी माधनसहरू बसोवास गरररहेका क्षेरमा कायनरत अधभयन्ताहरूले सरकारको 
संरक्षणसम्बन्िी दृहष्टकोण असन्तधुलत बनेको र त्यसले जनावरको पक्षमा बढी वकालत गरेर माधनसलाई उपेच्छा गरेको 
गनुासो गरेका छन।्  

आददवासी समदुायको दरुावस्िालाई प्रभाहवत पाने िेरै कारक तत्त्वहरू छन:् प्राकृधतक श्रोतसम्बन्िी रहुटपूणन काननुी 
प्राविानहरू, राहिय धनकुञ्जको पक्षमा र आददवासी समदुायको अहहत हनुेगरी अधिकारीहरू र न्यायालयले गने उि 
काननुी प्राविानहरूको साघँरुो व्याख्या, उनीहरूले भोगेको हाधनको उस्चत अधभलेस्खकरणको अभाव र उपचार प्रदान 
गननमा अधिकारीहरूबाट गररनपुने स्िीर र ठोस प्रयासहरूको अभाव।  
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प्रधतबन्िात्मक संरक्षण काननुहरू (राहिय धनकुञ्ज तिा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, वन ऐन, जलश्रोत ऐन) का माध्यमबाट 
प्राकृधतक श्रोतको पहुँचमा इन्कार गनानले आददवासी समदुायले बेहोरररहेका गहहरो हवद्यमान खाद्य असरुक्षालाई िप 
गम्भीर बनाएको छ।  

 

१.२ पखु्यौली भधूम राहिय धनकुञ्जमा पररणत 
 

राहिय धनकुञ्ज र संरस्क्षत क्षेरले नपेालको एक चौिाई भभूाग ओगटेको छ। नेपालमा १२ वटा राहिय धनकुञ्ज, एउटा 
वन्यजन्त ुआरक्ष, एउटा र्ीकार आरक्ष, छवटा संरक्षण क्षेरहरू र १३ वटा मध्यवती क्षेरहरू (काननुद्वारा स्िानीय 
जनतालाई धनयधमत र फाइदाजनक आिारमा वन पदैावरको प्रयोग गने सहुविाका लाधग छुट्याइएका क्षेरहरू) रहेका 
छन।् प्राय यी सबै संरस्क्षत क्षेरहरू नेपालका आददवासी जनजाधत समदुायहरूको पखु्यौली भधूममा धसजनना गररएका छन।् 

यी राहिय धनकुञ्जहरू स्िापना गररएको दर्कौँपधछ पधन अधिकाँर् आददवासीहरू अझै भधूमहीन अवस्िा छन ्र आफू 
बसोवास गरेको अनौपचाररक वासस्िानबाट जबजनस्ती धनष्कासनमा पने जोस्खम झेधलरहेका छन।् उनीहरूलाई न त 
वैकस्ल्पक जीहवकोपाजननको उपाय ददइएको छ न त कुन ैक्षधतपूधतन न ैप्रदान गररएको छ। सािै उनीहरूलाई संरस्क्षत 
क्षेरमा माछा मानन वा अन्य खाद्य वस्त ुसङ्कलन गनन र औषधिमलुो र घाँस दाउरा खोज्न पधन ददइएको छैन।  

 

आददवासी जनजाधत समदुायले पसु्तौँदेस्ख प्रयोग गरेको प्राकृधतक श्रोत र जधमनमाधिको उनीहरूको अधिकारलाई सधुनस्ित 
गने दाहयत्वलाई नेपाल सरकारले बेवास्ता गनन सक्दैन। राहिय धनकुञ्ज र मध्यवती क्षेरलाई सञ्चालन गने लगायतका 
संरक्षण काननुहरूलाई नेपालको हकमा बाध्यकारी हनु ेराहिय र अन्तरानहिय मानवअधिकार काननुअनरुूप तजुनमा गनुनपने 
दाहयत्वलाई पधन सरकारले उपके्षा गनन सक्दैन।  

 

१.३ नेपाली सेनाद्वारा मानवअधिकारको उल्लङ्घन  
 

यस प्रधतवेदनमा अधभधलस्खत आददवासी जनजाधतहवरुद्ध भए गररएका कधतपय मानवअधिकारका उल्लङ्घनहरू नेपाली 
सेनासँग सम्बस्न्ित छन।् नेपालको संरस्क्षत क्षेरहरूमा ६,७७८ नेपाली सेनाका सरुक्षाकमीहरूलाई खटाइएको छ।  
मानवअधिकार दृहष्टकोणबाट राहिय धनकुञ्ज र अन्य संरस्क्षत क्षेरमा नपेाली सेनाको भधूमकालाई समसु्चत तवरमा 
मागनधनदेर् गने सवालमा घरेल ुकाननुी संयन्रमा एउटा खाडल रहेको देस्खन्छ।  

 

राहिय धनकुञ्ज र आरक्षहरूमा प्रवेर् गरेकोमा आददवासी जनजाधतहरूलाई बारम्बार धगरफ्तार गरेर हहरासतमा राख्न े
गररएको छ। उनीहरूमध्ये िेरैले धनकुञ्जहरूमा खटाइएका सेनाका सरुक्षाकमीहरूद्वारा दवु्यनवहार र यातनासम्म भोगेका 
छन।् जसका कारण कधतपयले ज्यान गमुाउन ुपरेको छ। 

 

बददनया स्जल्ला गेरुवाका िारू समदुायका जनताले नेपाली सेनाका अधिकारीहरूबाट हवभेदजन्य व्यवहार र उत्पीडन 
भएको गनुासो गरे। धनकुञ्ज नस्जक बसोवास गने महहलाहरू हवरे्षरूपमा जोस्खममा रहेका छन ्हकनभने सेउला पात र 
घाँस दाउराका लाधग उनीहरू दैधनक जसो वनमा जाने गदनछन।् गत केही वषनयता नेपाली सेनाबाट घातक बलको 
अत्यधिक प्रयोगमा कमी आएको जनाइएपधन यातना (कधतपय अवस्िामा मतृ्यसुमेत भएको), बलात्कार तिा अन्तरानहिय 
काननुअन्तगनतका अन्य अपरािहरू र मानवअधिकार उल्लङ्घनका बारेमा प्रधतवेदनहरू बारम्बार आइरहेका छन।् 
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१.४ धनष्कासन समस्या समािानको उपाय होइन 
 

आददवासी जनजाधतहरूको अधिकारसम्बन्िी संयिु रािसङ्घीय घोषणापर (अनधिप)को िारा ८ (२) अनसुार आददवासी 
जनजाधतहरूलाई उनीहरूको भधूम, क्षेर वा श्रोत सािनबाट हवमखु पाने लक्ष धलएको वा हवमखु पानन सक्ने खालको 
कुनै पधन कायनलाई रोक्न ेतिा सो कायन भएको अवस्िामा उपचारका लाधग राज्यले प्रभावकारी संयन्रको व्यवस्िा 
गनुनपने हनु्छ। िारा १० ले आददवासी जनजाधतहरूको आफ्नो जधमन वा क्षेरबाट जबजनस्ती धनष्काधसत हनु नपाउने 
अधिकारलाई प्रत्याभतू गरेको छ। उि िाराले प्रभाहवत आददवासी जनजाधतहरूको स्वतन्र, पूवन र सूस्चत सहमधतधबना 
र उस्चत र न्यायसङ्गत क्षधतपूधतनमा सहमधत नगरी र सम्भव भएसम्म पनुः फकन ने हवकल्प समेतलाई खलुा राखेर मार 
धनष्कासन गनुनपने कुरालाई प्रत्याभतू गरेको छ। 

यसका अधतररि िारा ४६ (२) ले घोषणापरमा उल्लेख गररएका अधिकारहरू (उनीहरूको जधमन, क्षेर र श्रोत 
सािनमाधिको अधिकार लगायत)को कुन ैपधन सङु्कचनहरू "अहवभेदकारी हनुेछन ्र अन्य समदुायको अधिकार र 
स्वतन्रताको समसु्चत मान्यता र सम्मान हाँधसल गने उदे्दश्यका लाधग मार र एउटा प्रजातास्न्रक समाजको न्यायोस्चत 
र सबैभन्दा बाध्यकारी आवश्यकता पूधतन गननका लाधग मार गररएका हनुेछन"् भने्न व्यवस्िा गरेको छ। 

आददवासी जनजाधत र स्िानीय समदुायद्वारा सह-व्यवस्िापन गररएको र समदुायको स्वाधमत्वमा रहेको संरक्षण 
क्षेरहरूमा गररएको अध्ययनले संरक्षणसम्बन्िी पररणाम हाँधसल गननमा राज्यद्वारा मार सञ्चाधलत संरक्षण क्षेरभन्दा यस्ता 
संरक्षण क्षेरहरूको औसत सफलता बढी हनु ेगरेको देखाएको छ।  

संरक्षणसम्बन्िी लक्ष हाँधसल गननका लाधग सरकारले आददवासी समदुायलाई राहिय धनकुञ्जबाट धनष्कासन गनुन तिा 
उनीहरूलाई धनकुञ्जबाट बहहष्कृत गररराख्न ुअझै आवश्यक छ भने्न कुरालाई प्रमास्णत गनुनपदनछ। 

बाढी वा पहहरो आददका कारण राहिय धनकुञ्जको धसमानाधभर आफ्नो घर तिा जधमन पनन गएकोमा मध्यवती क्षेरमा 
बसोवास गने त्यस्ता पीधडतहरू काननुअनसुार क्षधतपूधतनका लाधग योग्य हनु्छन।् यद्यहप बददनया राहिय धनकुञ्जको 
मध्यवती क्षेरमा बसोबास गने माधनसहरूले अझै आफूले पहुँच गमुाएको जधमनको ४० वा सो भन्दा बढी बषनदेस्ख 
क्षधतपूधतन पाउन सकेका छैनन।् तीमध्ये गेरूवा नगरपाधलकाका माधनसको एउटा ठूलो समूह छ जसको भधूमलाई सन ्
१९८० देस्ख बददनया राहिय धनकुञ्जको हहस्सा भएको माधनएको छ। 

राहिय धनकुञ्जहरूबाट धनष्काधसत गररएका आददवासी जनजाधतहरूसँग उनीहरूले भोगेको उल्लङ्घनको उस्चत उपचारको 
लाधग परामर्न गररनपुदनछ। यदद सरकारले राहिय हहतलाई खतरामा पाने बाध्यकारी अवस्िा भएको प्रमास्णत नगरेसम्म 
अनधिप (UNDRIP)मा उल्लेख गररएका अधिकारहरूअनरुुप हनुेगरी उनीहरूलाई धनकुञ्ज क्षेरमा फकानउने हवकल्पलाई 
नकानन हुँदैन ।बददनया गेरुवाका िेरैका लाधग आफ्नो जधमन हफतान धलन ुप्रमखु कुरा रहेको छ तर यो सम्भव नभएको 
अवस्िामा गमुकेो जधमनको लाधग प्रदान गररने क्षधतपूधतन उनीहरूले गमुाएको जधमनको मूल्य बराबर हनुगेरी सोिभनान 
गररनपुदनछ।  

माछा मानन, खाद्यान्न, ओषधिमूलो र घाँस दाउरा सङ्कलन गननमा लगाइएको बन्देजले आददवासी जनजाधतहरूको जीवन 
पद्धधतमाधि गम्भीर प्रभाव पानुनका सािै नाटकीय पररवतननसमेत ल्याइददएको छ। मध्यवती क्षेरको वनमा पहुँच पाएका 
मध्यवती क्षेरमा बसोवास गरेकाहरूका अलावा आददवासी जनजाधतहरूलाई राहिय धनकुञ्जमा जान समेत धनषेि गररएको 
छ। यसले गदान पहहल्यैदेस्ख वस्ञ्चधतमा परेका माधनसहरूले आफ्ना आिारभतू आवश्यकता परुा गनन आफैँ मा भर पनुन 
परेको छ र खरको छानोको सट्टा हटनको छानो, जधडबटुीको साटो चलनचल्तीको औषधि आददका लाधग चको मूल्य 
धतनन बाध्य भएका छन ्र पररणामस्वरूप खाद्य असरुक्षा तिा स्वास््य र आवासका समस्याहरू पैदा हनु ेसम्भावना 
रहेको छ।  

राहिय धनकुञ्जको आसपास बधसरहेकाहरूलाई वन्यजन्तकुो सङ्खख्यामा भएको वृहद्धको अिन उनीहरूको बालीनाली र 
संरचनाको हवनास, पर् ुचौपायको क्षधत, र कहहलकाहीीँ त मानवीय चोटपटक र जीवनको क्षधतसमेत हनु पगेुको छ। 
बददनया राहिय धनकुञ्जमा बाघ, गैँडा र हात्ती जस्ता संरस्क्षत जनावरहरूको सङ्खख्यामा गएका वषनहरूमा वृहद्ध भएको 
छ।बददनयाका हकसानहरूले संरस्क्षत वन्यजन्तहुरूले बारम्बार बालीनाली, भण्डारण गरेर राखेको अन्न, गाई वस्त,ु घर 
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गोठलगायतका संरचना ध्वस्त पाने गरेको गनुासो गरे। उनीहरूले राहतको रकम एकदमै िोरै भएको, प्रहिया 
झन्झहटलो भएको, प्रमाणीकरण र राहत भिुानीमा हढलाई (वषनमा एकपटक मारै हवतरण गररने) र कुनै हवरे्ष खाले 
जनावारहरू (जस्तै बादँर) बाट हनु ेबारम्बारको बाली क्षधतमा राहत प्रदान नगररने लगायतका सवालमा पधन गनुासो 
गरे।  
 

वैकस्ल्पक जीहवकोपाजननको अभाव, आधिनक कदठनाई र घरायसी खचन पूधतन गनन नसकेपधछ आफ्नो जधमनबाट धनष्काधसत 
भएका िेरै आददवासी जनजाधतहरू बटैयादार बन्न बाध्य भएका छन।् यसको अिन ५० प्रधतर्त उब्जनी बझुाउने सतनमा 
उनीहरूले अरू कसैको जधमनमा खेती गने गदनछन।्  

१.५ परामर्नमूलक, स्चरस्िायी समािानको 
आवश्यकता 
आददवासी जनजाधतहरूले भोगेका मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूको प्रभावकारी उपचारको बाटो तय गननका लाधग राहिय 
धनकुञ्जको वास्तहवक क्षेरफलका सािसािै प्रत्येक घरपररवारले गमुाएको भधूमको लगत सङ्कलन गनन तरुून्तै एउटा 
सवेक्षण गनुन अधत न ैआवश्यक छ ताकी यसबाट उपचारका लाधग ठोस आिार प्राप्त हनुेछ। 

त्यसबेलाको सरकारले सन ्२०२० माचनमा “भधूमहीन सकुुमवासी” (दतान गररएको जग्गािनी प्रमाणपर नभएका र 
जग्गा खररद गने साम्यन पधन नभएका माधनसहरू भनी पररभाहषत) र “अव्यवस्स्ित बसोवासी” (केही दतान गररएको 
जग्गा भएका तर सरकारी जग्गामा लामो समयदेस्ख बसोवास गरररहेकाहरू)को पहहचान गने कायानदेर्सहहतको 
"भधूमसम्बन्िी समस्या समािान आयोग" गठन गयो। सन ्२०२१ को जलुाईको सरुुवातसम्ममा यस आयोगले 
नेपालका ७५३ पाधलकाहरूमध्ये ७४३  वटासँग समझदारी परमा हस्ताक्षर गरेको छ। पाधलकाका गधतहवधिहरूको 
अनगुमनका लाधग आयोगले स्िानीय तहमा सहजीकरण सधमधत  र स्जल्ला तहमा स्जल्ला सधमधतहरूको गठन पधन 
गरेको छ। स्िानीय सहजीकरण सधमधतमा नौ सदस्यहरू रहेका छन ्जसमा एक जना दधलत समदुायबाट समेत गरी 
कस्म्तमा तीनजना महहला रहेका छन।् तर आददवासी जनजाधतको प्रधतधनधित्वलाई भने स्पष्टसँग सधुनित गररएको 
छैन। यी सधमधतहरूले सन ्२०२० को अन्त्यधतरबाट आफ्नो काम िाले। स्िानीय सधमधतको धनणनयको हवरुद्धमा यदद 
पनुावेदन ददनपुरेमा सम्बस्न्ित स्जल्ला सधमधतमा गनुनपनेछ। २०७७ चैर २२ गते एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र आत्मधनभनर 
केन्िसँगको बैठकमा भधूमसम्बन्िी समस्या समािान आयोगका अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूले आफूहरू वनमा आस्श्रत 
आददवासी समदुाय र पररवारहरू राहिय धनकुञ्जको स्िापनका कारण हवस्िाहपत हनु पगेुका बारेमा सचेत रहेको बताए। 
सािै उनीहरूले आददवासी जनजाधत जनताहरूको परम्परागत जीवन रै्लीको अधिकार र उनीहरूको परम्परागत 
भधूमभन्दा टाढा पनुआनवास नगने मनोकाङ्खक्षालाई सम्मान गदै उनीहरूलाई वैकस्ल्पक आवास सधुनस्ित गननका लाधग 
नेपाल सरकारसँग ठोस परामर्न गने प्रधतबद्धता पधन जनाए। 

यो प्रधतवेदनको अस्न्तम रूप ददँदै गदान प्रिानमन्री रे्रबहादरु देउवा नेततृ्वको नयाँ सरकारले यस आयोगलाई हवघटन 
गरेको छ।1 सन ्२०२१ को जलुाई अन्त्यसम्ममा आयोगले २,४७,९६० "भधूममहीन सकुुमवासी" र ९,३२,८०१ 
"अव्यवस्स्ित बसोवासी" बाट एघार लाख असी हजार आवेदनहरू प्राप्त गरेका धिए।2  आयोगलाई धबघटन गनुन पनानको 
कुनै कारण ददइएको छैन।  

 

 
1 कास्न्तपरु, भधूम आयोग खारेज, २० श्रावण २०७८, https://ekantipur.com/news/2021/08/04/162804340224291748.html  

2 कास्न्तपरु, भधूम आयोग खारेज, २० श्रावण २०७८, https://ekantipur.com/news/2021/08/04/162804340224291748.html 
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१.६ सीधमत राजनीधतक इच्छार्स्ि 
नेपालको संहविान २०७२ अनसुार राहिय धनकुञ्जसम्बन्िी स्जम्मेवारी सङ्घीय सरकार मातहत रहन ेभएपधन सङ्घीय 
तहका अधिकारीहरूसँगको अन्तवानतानमा राहिय धनकुञ्जबाट प्रभाहवत भएका वनमा आस्श्रत आददवासी समदुायलाई 
प्रभावकारी उपचार प्रदान गने सवालमा सीधमत राजनीधतक इच्छार्स्ि रहेको स्पष्ट देस्खयो। स्िानीय तहका धनवानस्चत 
पदाधिकारीहरूमा केही राजनीधतक इच्छार्स्ि देस्खएको भएपधन उपलब्ि काननुी र नीधतगत साम्यन र श्रोतलाई बझु्न 
उनीहरूले सङ्घषन गरररहेको पाइयो। यसका अलावा राहिय धनकुञ्जका अधिकारीहरू प्रभाहवत आददवासी समदुायप्रधत त 
कुरै छाडौँ स्िानीय अधिकारीहरूप्रधत समेत जवाफदेही छैनन।् 

भधूमसम्बन्िी समस्या समािान आयोगले आफ्ना गधतहवधिहरू भखनर मार सरुू गरररहेको र २०७२ मा जारी गररएको 
संहविानअनसुारको सङ्घीय संरचनाअन्तगनत र्स्ि र स्जम्मेवारी बाँडफाँडसम्बन्िी नयाँ काननुहरू बनाउने प्रहियामा 
नेपाल सरकार अझै रहेकोले अहहले संरक्षणसम्बन्िी  धनष्कासनहरूबाट प्रभाहवत भएका आददवासी जनजाधत समदुायको 
लामो समयदेस्खको चासोहरूलाई संबोिन गने एउटा अवसर धमलेको छ।  

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र सामदुाहयक आत्मधनभनर सेवा केन्िका धनम्न धसफाररसहरू रहेका छन:् 

१. सङ्घीय सरकारका लाधग: 

(क)  आफ्नो भधूममा भए गररएका संरक्षणसम्बन्िी पहलहरूमा पूणन रूपमा सहभागी हनु पाउने आददवासी 
समदुायको अधिकार प्रत्याभतू गनन तिा उनीहरूको मानवअधिकारलाई प्रभाहवत पाने सबै पहलहरूमा 
स्वतन्र, पूवन र ससु्चत सहमधतको अधिकार सधुनस्ित गननका लाधग देर्को संरक्षणसम्बन्िी काननुी 
संरचनामा संर्ोिन गने; 

 

(ख)  संरस्क्षत क्षेरको र्ासन प्रणालीलाई नेपालको संहविानमतुाधबक साँस्च्चकै सहभाधगतामूलक बनाउने 
सधुनस्ित गननका लाधग राहिय धनकुञ्ज तिा वन्य जन्त ुसंरक्षण ऐनलाई यदद परैु हवस्िापन नगने हो भन े
पधन आवश्यक संर्ोिन गनुनपदनछ; 

 
(ग)   राहिय धनकुञ्जहरूबाट धनष्काधसत गररएका आददवासी जनजाधतहरूसँग उनीहरूले भोगेको उल्लङ्घनको 

उस्चत उपचार र संरस्क्षत क्षेरहरूमा रहेको उनीहरूको पखु्यौली भधूममा हफतान हनुे हवकल्पसमेतका 
लाधग इमान्दार परामर्नको प्रकृया व्यवस्िा गने। अहवभेदकारी र अत्यन्तै जरूरी जबजनस्त 
कारणहरूलाई सरकारले हवश्वसधनयताका साि प्रदर्नन गनन सकेको अवस्िा मारै यसरी हफतान गनन 
नधमल्ने कुराको एउटा अपवाद हनु सक्दछ। जरूरीको अिन अरूको अधिकार र स्वतन्रताको उस्चत 
मान्यता र सम्मान तिा एउटा प्रजातास्न्रक समाजको न्यायोस्चत र बाध्यकारी आवश्यकता पूरा गने 
उदे्दश्यका लाधग धलनपुने कदम भने्न बझु्नपुदनछ;  

  

(घ)   आफूले बसोवास गरररहेको वा खेतीपाती गरररहेको जधमन बाढीका कारण वा नदीले िार पररवतनन 
गरेर राहिय धनकुञ्जको क्षेरमा पनन गएको अवस्िामा उनीहरूलाई यसरी धनकुञ्जमा पनन गएको जधमनमा 
धनवानि पहुँच ददने कुरा सधुनित गने; 

 

(ङ)   राहिय धनकुञ्ज तिा अन्य संरक्षण क्षेरको स्िापनाको कारण वा अन्य कारण (जस्तै बाढीले गदान 
आफ्नो जधमन संरक्षण क्षेरधभर पनन गएको) बाट आवास र भधूम गमुाउन पगेुका सबैलाई नेपाल 
सरकारले उनीहरूको परम्परागत जीवन पद्धधतमाधि गडबढी नहनुे गरी उनीहरूको दीघनकालीन 
जीहवका सधुनस्ितताका लाधग पयानप्त वैकस्ल्पक आवास र भधूमको व्यवस्िा गनुनपदनछ;  

 
(च)   मध्यवती क्षेर सधमधत र भधूमसम्बन्िी समस्या समािान आयोगअन्तगनतका स्िानीय र स्जल्ला स्तरीय   

सधमधतहरूलाई िप प्रधतधनधिमूलक र समावेर्ी बनाउनपुदनछ। राहिय धनकुञ्जबाट सबैभन्दा बढी 
प्रभाहवत भएका सीमान्तकृत समदुाय र महहलाहरूको यी सधमधतहरूमा पयानप्त र प्रभावकारी सहभाधगता 
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भएको सधुनस्ित गननका लाधग सबै उपायहरूको खोजी गनुनपदनछ। यस्तो प्रधतधनधित्व औपचाररकता 
(tokenism) मा मार सीधमत नहोस ्र महहला तिा सीमान्तकृत समदुायका सदस्यहरू यी सधमधतमा 
समावेर् मार नभएर धनणनय प्रकृयामा पधन उनीहरूले अिनपूणन तवरमा सहभागी हनुका लाधग आवश्यक 
सहयोग प्रदान गने कुरा सधुनस्ित गननका लाधग प्रयासहरू गररनपुदनछ;   

 

(छ)  वन्यज्तबुाट हनुे बालीनाली र अन्य सम्पस्त्तको क्षधतबापत क्षधतपूधतन पाउने प्रकृयालाई िप प्रभावकारी 
बनाउन र जधमनको क्षधत वा बालीनाली वा सम्पस्त्तको नार् सम्बस्न्ित राहिय धनकुञ्जको आयमा धनभनर 
नहनुे कुरा सधुनस्ित गनन आवश्यक पनुरावलोकन गने। धनकुञ्ज आसपास बस्ने हकसानहरूलाई बाली 
हवमा प्रदान गने कुरा यो समस्या समािानको एउटा उपाय हनु सक्दछ; 

 

(ज)  संरक्षण काननुहरू कायानन्वयन गने सन्दभनमा नेपाली सेना र धनकुञ्जका अधिकारीहरूबाट भएको भनी 
आरोप लागेका सबै राहिय र अन्तरानहिय काननुअन्तगतनगका अपराि र मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूको 
र्ीघ्र र स्वतन्र फौजदारी अनसुन्िान भएको सधुनस्ित गने, र यदद पयानप्त स्वीकायन प्रमाण छ भन े
आरोहपतहरूलाई सािारण नागररक अदालतमा धनष्पक्ष पपुनक्षमाफन त मानवअधिकार मापदण्डको उस्चत 
प्रकृयाबमोस्जम अधभयोजन गने।  

     

२. वन तिा वातावरण मन्रालय, राहिय धनकुञ्ज तिा वन्यजन्त ुसंरक्षण हवभाग र राहिय धनकुञ्ज कायानलयहरूका लाधग:  

(क)  संरस्क्षत वन्यजन्तबुाट राहिय धनकुञ्ज आसपास र हवरे्षगरी मध्यवती क्षेरहरूमा बालीनाली, गाईवस्त ु
र सम्पस्त्तलाई संरक्षण गनन आवश्यक उपायहरू अवलम्वन गने; 

 

(ख)   क्षधतहरूको समयोस्चत आङ्कलन र संरस्क्षत वन्यजन्तबुाट हनुे बालीनाली, गाईवस्त,ु सम्पस्त्त र मानव 
जीवनको क्षधतहवरुद्ध पयानप्त क्षधतपूधतन सधुनस्ित गने।  

 

३. भधूमसम्बन्िी समस्या समािान आयोगका लाधग  
(क)   आददवासी जनजाधतको जधमनको अधिकार र बाढी र नदीले िार पररवतनन गरेको कारणले आफ्नो 

जग्गा गमुाउन ेव्यस्िको अधिकारका सवालमा आयोगको कायानदेर्अन्तगनत त्याङ्क पहहचान र 
प्रमाणीकरण गने मापदण्डलाई स्पष्ट पाने र यी त्याङ्कहरूको अस्न्तम टुङ्गो लगाउनअुस्घ परामर्कान 
लाधग प्रभाहवत र धतनका प्रधतधनधिहरूलाई यी त्याङ्कहरू उपलब्ि गराउने; 

 
(ख)  योग्य घरपररवारको पहहचान र जधमन हवतरणसम्बन्िी धनणनयहरूका हवरुद्ध पनुरावेदनका लाधग केन्िीय 

स्तरमा आयोगमा एउटा संरचनाको व्यवस्िालगायत गरेर स्िानीय र स्जल्ला स्तरका सहजीकरण 
सधमधतहरूको कामकारबाही र धनणनय कायन स्वतन्र र धनष्पक्ष भएको सधुनस्ित गने । 
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२. हवधि 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, सामदुाहयक आत्मधनभनर सेवा केन्ि (आत्मधनभनर केन्ि) र िारू समदुायबाट समेत प्रधतधनधित्व 
गरेका भधूम अधिकारकमीहरूद्वारा संयिु रूपमा समदुायमा आिाररत सहभाधगतामूलक कायन अनसुन्िान हवधिमा 
आिाररत भएर सन ्२०१८ को मईदेस्ख २०१९ सेप्टेम्बरमा यो प्रधतवेदनका लाधग अनसुन्िान गररएको धियो।  

 
यस अनसुन्िानमा सहभागी भएका सबै अनसुन्िानकतानहरूका लाधग बददनया स्जल्लाको ठाकुरद्वारामा समदुायमा आिाररत 
सहभागीतात्मक कायनमूलक अनसुन्िान (धसहपएआर) का बारेमा पाँच ददने कायनर्ाला आयोजना गररएको धियो। 
अनसुन्िानको ज्ञान र अनभुव भएको र िारू भाषा पधन बोल्न सक्न ेअनसुन्िान लस्क्षत स्जल्लाकै दर् जना िारू र 
पाँच जना गैर िारूहरूसमेत गरी यस ताधलममा १५ जना सहभागी धिए। यी सहभागीहरूमध्ये ११ जना महहला धिए 
जसमा नौ जना त िारू समदुायकै प्रधतधनधि रहेका धिए। यी अनसुन्िानकतानहरूलाई धसहपएआर अनसुन्िान कसरी गने 
भने्न हवषयमा ज्ञान प्रदान गनन र उनीहरूलाई सर्स्िकृत बनाउनका लाधग यो ताधलमको आयोजना गररएको धियो। 
तीनजना एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र आत्मधनभनर केन्िका श्रोत व्यस्िहरूले ताधलमको सहस्जकरण गरेका धिए र 
समदुायबाट सहभागी भएका अन्यले िारूहरूको ऐधतहाधसक सीमान्तीकरणका बारेमा अधभमूस्खकरण ददएका धिए। 

लसु्म्बनी प्रदेर्को बददनया र बागमती प्रदेर्को स्चतवन स्जल्लामा स्िलगत अनसुन्िान गररएको धियो।एम्नेस्टी 
इन्टरनेसनल र आत्मधनभनर केन्िका अनसुन्िानकतान र सिानीय अधिकारकमीहरूले बददनया र स्चतवन स्जल्लाका आफ्नो 
जधमनमा पहुँच प्राप्त गनन समस्या भोधगरहेका िारू समदुायका २७ जनासँग व्यस्िगत अन्तवानतान धलएका धिए। सािै 
उनीहरूले ११ वटा लस्क्षत समूह छलफल (एफस्जधड) हरूमाफन त ५० जना भन्दा िेरै कृषक र समदुायका 
अधभयन्ताहरूसँग परामर्न पधन गरेका धिए। यसका सािै केन्िीय, प्रादेस्र्क र स्िानीय तहका ३१ जना सरकारी 
अधिकारीहरूसँग परामर्न गररएको धियो र ४६ जना भधूम अधिकारकमीहरू, अधिकार हवज्ञहरू, नागररक समाजका 
प्रधतधनधि, परकार, सांसद, जग्गािनी, संयिु राि सङ्घ र अन्य अन्तरानहिय सङ्गठनका प्रधतधनधिहरूसँग परामर्न गररएको 
धियो।   

 

यसका अलावा हकसान र अधिकारीहरूबाट प्राप्त गररएका उल्लेख्य सङ्खख्याका सान्दधभनक सामग्रीहरू (जस्तै जग्गािनी 
प्रमाणपर, कायनकारी/प्रर्ासधनक धनणनयहरू र अदालतका धनणनयहरू) हवश्लषेण पधन गररएको धियो।   

 

सरकारद्वारा चाधलएका संरक्षणसम्बन्िी प्रयासहरूका सन्दभनमा नेपाली सेना र राहिय धनकुञ्जका अधिकारीहरूद्वारा भएको 
आददवासी जनजाधत समदुाय र स्िानीय वाधसन्दाको मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नपेालले 
अनगुमन गररराखेको छ। आफ्नो आवासबाट धनष्काधसत गररएका आददवासी चेपाङका सािै नगरपाधलका र राहिय 
धनकुञ्जका अधिकारीहरूसँग एम्नेस्टीले २०७७ साल श्रावणमा अन्तवानतान धलएको धियो। स्चतवन राहिय धनकुञ्जमा प्रवेर् 
गरेको आरोपमा सेनाले चेपाङ समदुायका माधनसहरूलाई धगरफ्तार गरी दवु्यनवहार गदै यातना ददएको भने्न 
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समाचारहरूका बारेमा भएका अनसुन्िानसम्बन्िी सूचनाहरू नपेाली सेना र नपेाल प्रहरीबाट सङ्कलन गने कायन पधन 
भएको धियो। 

 

कोधभड-१९ महामारी र २०७६ चैर ११ देस्ख सरकारले गरेको लकडाउनका कारण पधछल्ला समयमा गररएका 
अनसुन्िानहरू भने हफल्ड भ्रमणमा भन्दा पधन डेस्क अनसुन्िान र फोन तिा अन्य इन्टरनेट प्रहवधिका माध्यमबाट 
गररएका अन्तवानतानमा आिाररत रहेका छन।् 

२.१ अनसुन्िानले समिनन गने कायनहरू 
धसहपएआर अनसुन्िानको एउटा अंर्का रूपमा अनभुवजन्य प्रमाणको प्रयोग गदै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नपेाल, न्याय तिा 
अधिकार संस्िा नेपाल (जरुी-नपेाल), आत्मधनभनर केन्ि र राहिय भधूमअधिकार मञ्चले धमधत २०७६ असार १० गते भधूम 
व्यवस्िा, सहकारी तिा गररबी धनवारण मन्री पद्मा कुमारी अयानललाई एउटा पर बझुाउँदै बददनया स्जल्लाका िारूहरूले 
भोगेका मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूको संबोिन गनन र गेरूवा नदीले िार पररवतनन गरेका कारण बददनया धनकुञ्ज धभर पनन 
गएको जधमनमा सम्बस्न्ित जग्गािनीहरूलाई धनबानि रूपमा पहुँच प्रदान गनन अनरुोि गररएको  धियो।   
  

सोही समयमा एक प्रधतधनधिमण्डलले राहिय मानवअधिकार आयोग (आयोग) का सदस्य प्रकार् वस्तीलाई भेटी ज्ञापन 
पर बझुाएको धियो जसमा आयोगलाई बददनया राहिय धनकुञ्ज आसपासको वास्तहवक अवस्िाको बारेमा अनगुमन र 
अनसुन्िान गरी प्रभाहवत िारू हकसानको जधमनमाधिको पहुँचका सवालमा सरकालाई उस्चत धसफाररस गनन अनरुोि 
गररएको धियो।  

 
सरकारले नेपालको संहविान २०७२ ले प्रत्याभतू गरेका आधिनक, सामास्जक र साँस्कृधतक अधिकारहरूलाई 
व्यवहाररकतामा ल्याउनका लाधग संसदमा नया काननुहरू दतान गनन िालेदेस्ख एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले 
साझेदारहरूसँगको नस्जकको परामर्नमा आिाररत भएर तीनवटा अलग अलग हवस्ततृ काननुी हवश्लषेणसहहतको धिहफङ् 
प्रकार्न गरेको छ। यी तीन धिहफङ्खहरूमा 'नेपालमा खाद्य अधिकार: खाद्य अधिकार तिा खाद्य संप्रभुतासम्बन्िी ऐन 
२०७५ को हवश्लषेण' (अहप्रल २०१९),3 सबैका लाधग पयानप्त आवासको अधिकार: आवासको अधिकारसम्बन्िी ऐन 
२०७५ को हवश्लषेण (जनु २०१९),4  भधूमहीन हकसानका लाधग भधूम: भधूम ऐन २०२१ माधिको हटप्पणी तिा सझुाव 
(अक्टोबर २०१९)5 रहेका छन।्   

यो संयिु अनसुन्िान कायनले जबजनस्ती धनष्कासनको सवालमा सन ्२०२० को जलुाईमा सवोच्च अदालतमा एउटा 
सावनजधनक सरोकारको मदु्दा दायर गनन पधन सहयोग गरेको छ।6  भहवष्यमा हनुे जबजनस्ती धनष्कासनहवरूद्ध यो मदु्दाले 
न्याहयक हस्तक्षेप होस ्भने्न लक्ष्य राख्नकुा सािै स्चतवन स्जल्लाको माडीका चेपाङलगायतका आददवासी 
जनजाधतहरूहवरूद्ध भएका जबजनस्ती धनष्कासनका घटनाहरूको उपचार प्राप्त गने लक्ष्य राखेको छ।7  यो लेख्दै गदान 
अदालतको धनणनयलाई पस्खनएको अवस्िा छ। 

 

यो प्रधतवेदनलाई २०७८ श्रावण २० गतेसम्मको कुराहरू समटेेर अद्यावधिक गररएको छ। 

 
3 एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल: टु एन्ड हङ्गर स्िेन्देन राइट टु फुड ल, ४ अहप्रल २०१९, www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/nepal-to-end-

hunger-strengthen-and-implement-right-to-food-law/  
4 एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, नेपाल: सबैका लाधग पयानप्त आवास: आवासको अधिकारसम्बन्िी ऐनको हवश्लषेण, (Index: ASA 31/0496/2019), ११ जनु २०१९   

5 एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, आत्मधनभनर केन्ि र जरुी-नेपाल, नेपाल:भधूमहीन हकसानहरूका लाधग जधमन:भूधम ऐन २०२१ को संर्ोिनमाधि हटप्पणी र 
सझुावहरू, (Index: ASA 31/1221/2019), ww.amnesty.org/download/Documents/ASA3112212019ENGLISH.pdf 

6 राजपु्रसाद चापागाईंसमेत हवरूद्ध नेपाल सरकार, प्रिानमन्री तिा मन्रीपररषद्को कायानलयसमेत, ररट धनवेदन नं. २०७७-WO-००३८  

7 काठमान्डु पोष्ट, ररट फाइल्ड एट सहुप्रम कोटन धसहकङ्ग इट्स ्इन्टरभेन्सन टु स्टेप फोसनफुल इधभक्सन्ज ्अफ हपपल फ्रम धडफरेन्ट प्लेसेज,् २७ जलुाई 
२०२०, kathmandupost.com/national/2020/07/27/writ-filed-at-supreme-court-seeking-its-intervention-to-stop-forceful-evictions-of-people-

from-different-places 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/nepal-to-end-hunger-strengthen-and-implement-right-to-food-law/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/nepal-to-end-hunger-strengthen-and-implement-right-to-food-law/
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3112212019ENGLISH.pdf
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३. पषृ्ठभधूम 

३.१ ऐधतहाधसक सन्दभन  
नेपालको दस्क्षणमा रहेको समिर तराई क्षेरले मलुकुको १७ प्रधतर्त भभूाग ओगटेको छ तर यस क्षरेमा देर्को 
पचास प्रधतर्त जनसङ्खख्याको बसोवास रहेको छ।8 िारू, चेपाङ, सोनाहा जस्ता िेरै आददवासी जनजाधत समूहहरू9 

नेपाल राज्यको स्िापना हनुपुूवनदेस्ख नै तराईको घना जङ्गल र आसपासमा बसोवास गदै आइरहेका धिए। परम्परागत 
रूपमा उनीहरू र्ीकार गरेर, माछा मारेर, खेतीपाती गरेर र जङ्गली सागसब्जी र औषिीजन्य वनस्पती सङ्कलन गरेर 
बसोवास गररआएका छन।्  

 
एकजना धनकै सम्माधनत हवज्ञ महेर् रेग्मीका अनसुार हव.सं. १८२५ (सन ्१७८९) मा नेपालको एकीकरणपिात सूरू 
भएको जग्गाको भोगचलन परम्परा र कर प्रणालीले यी समदुायहरूमा गम्भीर प्रभाव पायो। कुलीन र्ाह र राणा 
र्ासकहरूले धनरन्तर आफ्नै नाममा र आफन्त तिा सहयोगीहरूको नाममा ठूलठूला जधमनका हहस्साहरू हवतरण गरे। 
यसरी हवतरण गररएका करमिु र सन्तान दर सन्तानमा हस्तान्तरण हनुे यस्तो भधूमलाई धबतान भधनन््यो। उदाहरणका 
लाधग राणा र्ासनको स्िापना (सन ्१८४६-१९५१) गने जङ्ग बहादरु राणाले आफैं लाई अहहलेको बददनया, कैलाली र 
कञ्चनपरु स्जल्लाको ठूलो हहस्सा जधमन धबतानस्वरूप ददएका धिए। यी स्जल्लाहरू पस्िम तराईमा िारू आददवासी 
जनजाधतहरूको केन्िस्िलको रूपमा रहेको छ।10 तलबको सट्टामा सरकारी अधिकारी र सेनाका कमनचारीहरूलाई 
जधमन ददने अको परम्परालाई जाधगर भधनन््यो।11 वन र चरण क्षेरलगायत आददवासी समूहहरूको परम्परागत भभूाग 
धबस्तारै राजिानी काठमाडौंमा बसोवास गने अनपुस्स्ित जधमनदारहरूको सम्पस्त्त बन्न पगु्यो। स्चतवन र बददनयाका 
जङ्गलहरू संभ्रान्त र्ासक वगनहरूको धनतान्त र्ीकार खेल्ने स्िलहरू बन्न पगेु।12   

 
प्रास्ज्ञक अनसुन्िानले राज्यले लादेको बोस्झलो कर व्यवस्िाले कसरी आददवासी समूहहरूको जधमनबाट उनीहरूलाई 
बेदखलीकरण गननमा िप योगदान पयुानयो भने्न कुरा देखाएको छ। बाली र पाररश्रधमकरहहत श्रमका रूपमा कर 
बझुाउनपुदन्यो र धबचौधलयाहरूले यस्तो करको सङ्कलन गने गदनिे जसले जनताबाट जधमन खोसेर, स्वेच्छाचारी कर 
असलेुर र चको ब्याज दरमा ऋण ददएर सवनसािारणको र्ोषण गरे।13 यस्तो करको बोझलाई छल्न िेरै िारूहरूले 
आफ्नो भधूम दतान नगने रोजाई धलए र फलस्वरूप उनीहरूसँग जधमनको स्वाधमत्वसम्बन्िी कुन ैकागजी दस्तावेज 

 
8 राहिय जनसङ्खख्या तिा आवास जनगणना २०११, केन्िीय त्याङ्क हवभाग, राहिय योजना आयोग सस्चवालय, नेपाल सरकार। ।  

9 नेपालमा ५९ वटा राहिय तहमा काननुी मान्यता प्राप्त जनजाधतहरू रहेका छन ्जसलाई आददवासी जनजाधत पधन भधनन्छ।धतनले हाराहारी नेपालको 
जनसङ्खख्याको ३६ प्रधतर्त ओगट्दछन।्  

10 महेर् चन्ि रेग्मी। १९७८। ्याच्ड हट्स् एण्ड स्टुक्को प्यालेसेज:् हपजान्ट्स् एण्ड ल्याण्डलर्डस्न इन नाइस्न्टन्ि सेन्चरुी नेपाल, हवकास पस्ब्लधसङ 
हाउस प्रा.धल, नया ददस्ल्ल। 

11 महेर् चन्ि रेग्मी। १९७८। ्याच्ड हट्स् एण्ड स्टुक्को प्यालेसेज।् 

12 धनना भट्ट,"हकङ्गज ्याज वाडेन्ज ्एण्ड वाडेन्ज ्याज हकङ्खग्ज:् पोष्ट राणा टाइज ्धबटुइन नेपाली रोयल्टी याण्ड न्यासनल पाकन  स्टाफ”, कन्जभेसन एण्ड 
सोसाइटी, २००३, भोल्यमु १, नं. २, पषृ्ठ २४७-२६८। 

13 महेर् चन्ि रेग्मी, ल्याण्ड ओनरधसप इन नेपाल, १९७६, पषृ्ठ ११८। 
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रहेन।14 यसका अधतररि अधिकारीहरूले जग्गा िनी प्रमाणपर नहुुँदाको पररणामका बारेमा जानकारी गराउन सकेका 
धिएनन।्  

 
२००७ सालमा भएको राणा र्ासनको अन्त्यपधछ पधन आददवासीहरूको जधमन र जीहवका गमु्ने िम जारी रह्यो। 
त्यसबेलासम्म तराईमा बाहहरीयाहरू लामो समयसम्म धबलकुलै बसोवास गने गिे हकनकी त्यहाँको घना जङ्गलका 
कारण मलेररयाको जोस्खम धियो तर आददवासी समूहहरूले प्रधतरोिात्मक क्षमता हवकास गररसकेका कारण 
उनीहरूलाई खासै समस्या धिएन। २००७ साल र २०२७ सालबीचमा त्यधतखेरको पञ्चायत सरकारले हवश्व स्वास््य 
सङ्गठन (WHO) को सहयोगमा तराईमा ठूलो स्तरको मलेररया उन्मूलन अधभयान चलायो र यो क्षेरमा पहाडबाट 
आप्रवसान गरी आउनेहरूलाई बसोवास गराउन िाल्यो। यो पनुवानस कायनिमले तराईको सामास्जक बनोटमा व्यापक 
पररवतनन ल्यायो। िेरैजसो िारूहरूले आफ्नो जधमन दतान नगरेको कारण उनीहरूसँग जग्गािनी प्रमाण पर धिएन र 
यसले उनीहरूलाई ठूलो घाटा हनु पगु्यो। अधल बढी स्र्स्क्षत पहाडी आप्रवासीहरूले कसरी र्ासन प्रणालीमा खेल्न े
भन्न जाने र परम्परागत रूपमा िारू तिा अन्य आददवासी समूहहरूको स्वाधमत्वमा रहेको त्यहाँको जधमनमाधि आफ्नो 
आधिपत्य जमाए। यसरी जधमनको माधलक बन्न पगेुकाहरूका लाधग िारूहरू मोही बन्न पगेु। िेरै त ऋणमा डुबकेा 
कारण कमैया अिानत बँिवुा मजदरु बन्न बाध्य भए। २०४७ सम्ममा पस्िम तराईका दर्ौँ हजार िारू पररवारहरू 
भधूमहीन धिए र कमैयाका रूपमा काम गरररहेका धिए।15  

 

३.२ राहिय धनकुञ्जहरूको र्ासन व्यवस्िा 
आददवासी समदुायहरूको जधमन र प्राकृधतक श्रोतमाधिको पहुँचमा सन ्१९७० को दर्कमा सरुू भएको संरक्षण 
कायनले िप स्खलन हनु पगु्यो। राहिय धनकुञ्ज तिा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ (धनकुञ्ज ऐन) कायानन्वयन हनुे 
धबस्त्तकै सन ्१९७३ मा स्चतवन राहिय धनकुञ्ज स्िापना गररएको धियो। धनकुञ्ज धनमानण गननका लाधग ठूलो सङ्खख्यामा 
िारूहरूलाई बलपूवनक त्यहाँबाट अन्यर स्िानान्तरण गररएको धियो र वनको प्रयोगमा धनरे्ि गननका लाधग सेनालाई 
खटाइएको धियो।16 सन ्१९८२ मा बददनयाको र्ाही र्ीकार आरक्षलाई वन्यजन्त ुआरक्षको रूपमा पनुवनगीकरण 
गररएको धियो र बबई उपत्यकासमेत समेट्ने गरी यसलाई धबस्तार गररएको धियो। पररणामस्वरुप अन्दाजी ९,६०० 
माधनसहरूलाई यस ठाउँबाट सन ्१९८४ मा अन्यर स्िानान्तरण गररएको धियो। सन ्१९८८ मा यसलाई राहिय 
धनकुञ्ज घोषणा गररएको धियो।17    

 
अहहले संरस्क्षत क्षेरले नेपालको झण्डै एक चौिाई भभूाग ओगेटेको छ।18 यसमा १२ वटा राहिय धनकुञ्जहरू, एउटा 
वन्यजन्त ुआरक्ष, एउटा र्ीकार आरक्ष, छवटा संरस्क्षत क्षेरहरूका सािै १३ वटा मध्यवती क्षेरहरूसमेत पदनछन।्19 

"स्िानीय जनतालाई धनरन्तर रूपमा फाइदाजनक हहसाबमा वन पदैावरको प्रयोगका लाधग सहुविा प्रदान गनन" का लाधग 
राहिय धनकुञ्ज ऐनअनसुार तोहकएको "राहिय धनकुञ्ज वा आरक्षको वररपरीको क्षेरलाई मध्यवती क्षेर भने्न बसु्झन्छ।20 

 
14 अजुनन गणुरत्ने, द ट्याक्स म्यान कमेि।दद इम्प्याक्ट अफ रेधभन्य ुकलेक्सन अन सस्ब्सस्टेन्स स्िाहटस्जज ्इन स्चतवन िारू सोसाइटी”, स्टधडज ्इन 
नेपाली हहस्स्ि एण्ड सोसाइहट,  १९९६, १(१), पषृ्ठ ५-३५। 

15 जगन्नाि अधिकारी एण्ड हरी ढुङ्गाना। २०१०। “द स्टेट एण्ड फोरेस्ट ररसोसेज: एन हहस्टोररकल अन्याधलधसस् अफ पोधलधसज ्अफेस्क्टङ्ग  
म्यानेजमेन्ट इन दी नेपधलज ्तराई, २९ (१) 
16 म्याकधलन, जोआन, कन्जभेसन एण्ड दी इम्प्याक्ट अफ ररलोकेसन अन दी िारूज ्अफ स्चतवन, नेपाल," हहमालय, १९९९, भोल्यमु १९, नं.२ 

17 सदुदप जना धिङ, रोय जोन्स ्र हिस्स्टना बडनसल जोन्ज,् “द पोधलहटक्स अफ कन्जभेसन: सोनाह, ररभरस्केप इन दी बददनया न्यासनल पाकन  एण्ड 
बफर जोन, नेपाल”, कन्जभेसन एण्ड सोसाइटी, २०१७, १५(३), पषृ्ठ २९२-३०३, http://www.conservationandsociety.org/article.asp?issn=0972-

4923;year=2017;volume=15;issue=3;spage=292;epage=303;aulast=Thing  
18आइयधुसएनको पररभाषाअनसुार, “पयानवरणीय सेवा र साँस्कृधतक मान्यताहरूसँग जोधडएको प्रकृधतको दीघनकालीन संरक्षण हाँधसल गने उद्दश्यका लाधग 
काननुी वा अन्य कुनै प्रभावकारी माध्यमबाट मान्यता प्रदान गने, छुट्ट्याउने र व्यवस्िापन गने गरी स्पष्ट रूपमा पररभाहषत भौगोधलक स्िानलाई 
संरस्क्षत क्षेर भधनन्छ।” िप जानकारीका लाधग हेनुनहोस ्iucn.org/theme/protected-areas/about 

19 राहिय धनकुञ्ज र वन्यजन्त ुसंरक्षण हवभाग, dnpwc.gov.np/en/  

20 राहिय धनकुञ्ज ऐन, दफा २(ङ२), www.lawcommission.gov.np/en/archives/13505 



 
संरक्षणको नाममा मानवअधिकार उल्लङ्घन 

"मेरो आफ्नो स्वाधमत्वको जधमनमा पाइला टेक्दा मैले के अपराि गरेको धिए?ँ" 

 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल २०२१   15 

प्राय सबै संरस्क्षत क्षेरहरू आददवासी जनजाधतहरूको पखु्यौली िातिलोमा अवस्स्ित छन।्21 यी संरस्क्षत क्षेरहरू 
धतनीहरूको व्यवस्िापन प्रणालीअनसुार फरक फरक रहेका छन।्22  

 
धनकुञ्ज ऐन, २०२९ संरस्क्षत क्षेरहरूको व्यवस्िापन गने मूल काननुको रूपमा रहेको छ। यो काननुले र्ीकार गनन, 
चररचरण गनन, रुख काट्न, कृहषकमन गनन वा वनको प्रयोग गनन धनषेि गरेको छ र राहिय धनकुञ्ज वा आरक्ष क्षेरमा 
सबै खाले धनमानणलाई धनषेि गरेको छ। वनको प्रयोगमा गररएको धनषेि तराईका राहिय धनकुञ्ज र आरक्षहरूमा 
हवरे्षगरी कडा स्वरूपको छ जहाँ उच्च मूल्यको वन पैदावर र बङ्गाली बाघ, एकधसङ्गे गैँडा र एधसयाली हात्ती जस्ता 
"मखु्य प्रजाधतहरू" रहेका छन।्23   

संरस्क्षत क्षेरहरूको समग्र व्यवस्िापनका लाधग राहिय धनकुञ्ज तिा वन्यजन्त ुसंरक्षण हवभाग (हवभाग) स्जम्मेवार रहेको 
छ। प्रत्येक संरस्क्षत क्षेरमा रहेको हवभागको कायानलयमा प्रमखुका रूपमा एकजना प्रमखु संरक्षण अधिकृत24 रहेका 
हनु्छन।् यी सरकारी अधिकृतलाई धबना पजुी माधनसलाई धगरफ्तार गरी हहरासतमा राख्न ेअधिकार रहेको हनु्छ।25 

झण्डै ६,७७८ नेपाली सेनाका सकु्षाकमीहरू ले देर्भरीका १३ वटा संरस्क्षत क्षेरहरूमा सरुक्षा प्रदान गरेका छन।्26 

संरस्क्षत क्षेर आसपास बस्न ेसयौँ समदुायहरूमा धनगरानी गने र काननु कायानन्वयन गराउने फराहकलो अधिकार 
उनीहरूसँग रहेको हनु्छ। तर काननुद्वारा उनीहरूको खास अधिकारक्षेरलाई पररभाहषत गररएको छैन। नेपालको 
संहविानले नेपाल सरकारलाई ×नेपाली सेनालाई सङ्घीय काननुबमोस्जम हवकास, धनमानण र हवपद् व्यवस्िापन लगायतका 
अन्य कायनमा समेत पररचालन गने" अधिकार ददएको छ।27 राहिय धनकुञ्ज ऐन एउटा सङ्घीय काननु भएतापधन यसमा 
नेपाली सेना र राहिय धनकुञ्जको सरुक्षामा उसको स्जम्मेवारीको बारेमा उल्लेख गररएको छैन। बरू यो ऐनले नेपाल 
सरकारलाई ×आवश्यक व्यवस्िा गनन" स्वेहववेकीय अधिकार प्रदान गरेको छ।28 सैधनक ऐन, २०६३ मा पधन राहिय 
धनकुञ्जहरूको सरुक्षामा नेपाली सेनाको स्जम्मेवारीका बारेमा कुनै व्यवस्िा गररएको छैन।   
 
स्चतनवको मध्यवती क्षेरमा गररएको एउटा हालसालैको अध्ययनले भने संरक्षणमा नेपाली सेनाको भधूमका बहढरहेको र 
राहिय धनकुञ्जहरूमा सैधनकीकरण बढ्दो रहेको पाएको छ।29 नेपाल सरकारले अनमुोदन गरेको एउटा ×हवरे्ष 
कायनहवधि"अनसुार राहिय धनकुञ्जका सरुक्षाकमीहरूसँगै प्राधिमक गस्ती गने कायनमा मारै नेपाली सेनाको स्जम्मेवारी 
सीधमत रहेको बददनया राहिय धनकुञ्जका प्रमखु संरक्षण अधिकृत धबष्णपु्रसाद शे्रष्ठले एम्नेस्टी इन्टरनेसनललाई बताए।30 
यदद नेपाली सेनाका सरुक्षाकमीले राहिय धनकुञ्जसम्बन्िी काननु उल्लङ्घनको घटना फेला पारेमा त्यस्तो 
उल्लङ्घनकतानलाई समाती तत्काल राहिय धनकुञ्जका अधिकारीहरूलाई बझुाउने उनीहरूको कतनव्य रहेको हनु्छ।   

 
सेनाका सरुक्षाकमीहरूलाई हधतयार प्रयोग गने अधिकार पधन ददइएको छ।राहिय धनकुञ्ज ऐन को दफा २४ (२) ले 
×अस्ख्तयार प्राप्त अधिकारी"लाई वन्यजन्तसुम्बन्िी कसरु गरेको सस्न्दग्ि कसैलाई गोली हाने्न अधिकार ददएको छ र 

 
21 स्टान स्स्टभेन्ज,् धनमा पाठक िमु र हटलम्यान जेगर, "ररकग्नाइस्जङ एण्ड रेस्पेस्क्टङ्ग आइधसधसएज ्ओभरल्याप्ड बाई प्रोटेक्टेड एररयाज”्, २०१६ र 
आइधसधसए कन्सोहटनयमका लाधग प्रधतवेदन, यहाँ उपलब्ि छ: iccaconsortium.org 

22सदुदप जना र नय र्मान पौडेल, "ररधडस्कभरीङ इस्न्डस्जनस हपपल्ज ्एण्ड कम्यधुनहट कन्जर्भडन एररयाज् (ICCAs) इन नेपाल”, फोरेस्ट याक्सन नेपाल, 
२०१० 

23 स्टान स्स्टभेन्ज, "न्यासनल पाक्स्न एण्ड आइधसधसएज ्इन दी हाइ हहमालयन ररजन अफ नेपाल: च्यालेन्जेज ्एण्ड अपरच्यधुनहटज,् कन्जभेसन एण्ड 
सोसाइटी, २०१३, भोल्यमु ११, इस्य ु१, पृष्ठ २९-४५, www.conservationandsociety.org/text.asp?2013/11/1/29/110946 

24 स्चफ वाडेन वा स्चफ कन्जभेसन अहफसर पधन भधनने।  

25 सन ्२०१७ सम्ममा राहिय धनकुञ्ज ऐनले संरक्षण अधिकृतलाई घटनाहरूमा फैसला गनन सस्न्दग्िहरूलाई १५ वषनसम्म जेल सजाय गने अधिकार 
ददएको धियो।  

26 नेपाली सेनाको वेबसाइट, नेपाली आमी धबयोन्ड प्राइमरी ड्युहटज,् nepalarmy.mil.np/page/bpd. सन ्२०१४ को तलुनामा सेनाको यो कुल सङ्खख्या 
केही कम हो जनुबेला "७,६२७ सेनाका सरुक्षाकमीहरू १० राहिय धनकुञ्ज, ३ संरस्क्षत क्षेर र ६ वटा संरस्क्षत वनका १३८ नाकाहरूमा पररचाधलत 
धिए।” हनुनहोस् nepalarmy.mil.np/viewnews/143  

27 िारा २६७ (४) 
28 दफा ३ ख (१) 
29 योगेर् डङ्गोल, रोडेररक हप. धनउम्यान, “स्टेट मेहकङ् थ्र ुकन्जभेसन: द केस अफ पोस्ट कस्न्फ्लक्ट नेपाल”, पोधलहटकल स्जयोग्राहफ, माचन २०२१, 
भोल्यमु ८५, पषृ्ठ १०२३२७,www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0962629820303905?via%3Dihub 

30१३ अक्टोबर २०२० (२०७७ असोज २७) मा भएको कुराकानी  

http://www.iccaconsortium.org/
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यसरी ×गोली चलाउँदा कसूरदार वा उसको मद्दतगार मनन गएमा बात लाग्नेछैन"भनी व्यवस्िा गरेको छ। यो 
व्यवस्िाले संहविानले प्रत्याभतू गरेको जीवनको अधिकारलाई उल्लङ्घन गरेको छ। 

 
सम्बस्न्ित राहिय धनकुञ्जको अधिकारीले सबै काननुी प्रकृयाहरूको स्जम्मेवारी धलने व्यवस्िा छ जबकी नेपाल प्रहरीको 
भधूमका फौजदारी अनसुन्िान गने रहेको छ। सेना बाहेक राहिय धनकुञ्जको सरुक्षा व्यवस्िा गनन अरु कुनै पधन सर्स्त्र 
सरुक्षा गाडनको व्यवस्िा गररएको छैन।31   

 
स्चतवन राहिय धनकुञ्ज र बददनया राहिय धनकुञ्ज नपेालका प्रमखु संरस्क्षत क्षेरहरूमध्येका दईु हनु।् स्चतवन राहिय 
धनकुञ्ज यनुेस्कोको एउटा हवश्व संपदा क्षेर हो र नेपालको सबैभन्दा िेरै राजस्व आजनन गने संरस्क्षत क्षरे हो।32 यो 
धनकुञ्जको मध्यवती क्षेरमा लगभग २,६०,३५२ माधनसहरूको बसोवास रहेको छ जसमा अधिकाँर् िारू रहेका 
छन।्33 चेपाङ, बोटे, कुमाल र मसुहर जस्ता अन्य आददवासी समूहहरू पधन यो क्षेरमा बसोवास गदनछन।् बददनया 
राहिय धनकुञ्ज तराईको सबैभन्दा ठूलो संरस्क्षत क्षेर हो र यसको मध्यवती क्षेरको जनसङ्खख्या १,१४,२०१34 रहेको 
छ। िारूका अलावा सोनाहा, राजी र कुमाल जस्ता साना आददवासी समूहहरूले यो धनकुञ्जको मध्यवती क्षेरमा 
बसोवास गरेका छन।्  

३.३ मध्यवती क्षरेको व्यवस्िापन 
स्िानीय जनताको दृहष्टकोणबाट मध्यवती क्षेरसम्बन्िी नीधत जबजनस्तीयिु रहेको छ हकनभने यसले संरक्षण 
अधिकृतको क्षेराधिकार धनकुञ्ज बाहहरसम्म बढाएको छ।35 मध्यवती क्षरेसम्बन्िी धनयमावलीले जनतालाई वन 
पैदावरको सीधमत प्रयोगको अधिकार ददएको छ। प्रत्येक मध्यवती क्षरेमा एउटा धनवानस्चत मध्यवती क्षेर व्यवस्िापन 
सधमधत रहेको हनु्छ। तिाहप, अस्न्तम धनणानयक अधिकारी भन ेसंरक्षण अधिकृत नै हनुेगदनछन ्जोसँग सधमधतको धनणनय 
उल्टाउने र सधमधतलाई नै हवघटन गनन सक्न ेसम्मको अधिकार रहेको हनु्छ।36   
 

धनकुञ्ज ऐनले धनकुञ्जको ३० देस्ख ५० प्रधतर्त आय मध्यवती क्षेरको हवकास र संरक्षण गधतहवधिहरूका लाधग 
हवधनयोजन गने व्यवस्िा गरेको छ। तर अध्ययनहरूले यस्ता गधतहवधिहरूले आददवासी जनजाधतहरूको प्रािधमकतालाई 
धबरलै संबोिन गरेको देखाएको छ।37 तराईका राहिय धनकुञ्जहरूका मध्यवती क्षेर व्यवस्िापन सधमधतहरूमा धनकुञ्जका 
काननु र धनयमावलीहरूबाट सबैभन्दा बढी प्रभाहवत आददवासी समूहहरू र महहलाको प्रधतधनधित्वको अभाव रहेको छ 
।38 आफ्नो पयानवरण र श्रोतहरूको दीघनकालीन व्यवस्िापनको बारेमा गहहरो ज्ञान भएपधन आददवासी जनजाधत 
समदुायहरूलाई संरक्षणसम्बन्िी नीधतहरू तय गने अवसर ददइएको छैन।39 

 
राहिय धनकुञ्ज ऐनको दफा ५ ले धनम्न गधतहवधिहरू गनन गैरकाननुी हनुे व्यवस्िा गरेको छ: 

• घर पालवुा जीवजन्त ुवा पंक्षी चराउन वा पानी खवुाउन, 

 
31 २०७७ असोज २७ मा भएको कुराकानी  

32 हाकाहाकी, संरस्क्षत के्षरले ५८ प्रधतर्त राजश्व वृहद्ध भएको जानकारी २०७४ फालगुन ३ hakahakionline.com/en/804/protected-areas-report-

58-percent-surge-in-revenue/  
33 स्चतवन राहिय धनकुञ्ज मध्यवती क्षेर व्यवस्िापन योजना, २०१३–२०१७ 

34 बददनया राहिय धनकुञ्ज मध्यवती क्षेर व्यवस्िापन योजना, २०१६–२०२० 

35 जोम हट हेइनन ्र जय मेहता, इमस्जनङ इस्यजुे एण्ड प्रोधसज्यरुल आस्पेक्ट्स अफ बफर जोन म्यानेजमेन्ट उइद केस स्टधडज ्फ्रम नेपाल, जननल अफ 
इन्भाएरन्मेन्ट एण्ड धडभलप्मेन्ट, माचन २०००, भोल्यमु ९, पषृ्ठ ४५–६७। 

36 हेनुनहोस ्मध्यवती क्षेर व्यवस्िापन धनयमावली, २०५३ को दफा १३ र १४ 

37 ठाकुर धसलवालसमेत, “रेधभन्य ुधडस्स्िब्यसुन प्याटनन एण्ड पाकन  हपपल कस्न्फ्लक्ट इन स्चतवन नेसनल पाकन , नेपाल”, वनको जानकारी, मई २०१३ 

38 संधगता िापा, "उइधमन एण्ड उर्डज: ररक्लेधमङ इक्वाधलहट इन ररसोसन गभनेन्स”, जननल अफ फोरेस्ट एण्ड लाइस्र्भलहडु, अगस्ट २०१६, भोल्यमु १४ 
(१), पषृ्ठ २८-४० 

39 रमेर् कुमार सनुाम, ददपक हवश्वकमान र कुमार बहादरु दजी, कन्जभेसन पोधलधस मेहकङ्ग इन नेपाल: प्रोब्लमटाइस्जङ्ग दी पोधलहटक्स अफ धसधभक 
ररस्जस्टन्स,् कन्जभेसन एण्ड सोसाइहट, २०१५, अङ्क १३, इस्य ु२, पषृ्ठ १७९-१८८ 
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• वन्यजन्तकुो र्ीकार गनन,                                              

• जनुसकैु पदािनको घर, छाप्रो, आश्रय वा अरु आकार बनाउन वा भोग गनन, 
• कुनै भभूाग कब्जा गनन, सफा गनन, आवादी गनन, खेती गनन वा कुनै बाली उब्जाउन वा काट्न, 

• रुख, धबरुवा, झाडी वा अन्य कुन ैवन पैदावार काट्न, ढाल्न, हटाउन, छेक्न वा वन पैदावार सकु्ने कुनै काम 
गनन वा आगो लगाउन वा अरु कुनै प्रकारले हाधन नोकस्नानी पयुानउन वा वन पैदावर ओसारपसार गनन, 

• खानी खन्न, ढुङ्गा खन्न वा कुनै खधनज पदािन, ढड्डा, कड्ढड, माटो वा अन्य यस्तै पदािन हटाउन, 

• हातहधतयार खरखजाना वा हवष सािमा लैजान वा प्रयोग गनन, 
 

माछा मानन, पर् ुचरण गनन र वन पैदावर सङ्कलन गननमा लगाइएको यी बन्देजहरूले आददवासी जनजाधतहरूको जीहवका 
र साँस्कृधतक जीवन जोस्खममा पारेको छ। धनकुञ्जका वन्यजन्तहुरूले उनीहरूको बालीनालीमा धनयधमत जसो आिमण 
गने तिा उनीहरूको झपुडीहरूमा क्षधत पयुानउने गदनछन।् धनकुञ्जको सीमाना सरेर उनीहरूको जग्गालाई धनकुञ्जधभरै 
समाहहत गरेपधछ िेरैले आफ्न ैजधमनमाधिको पहुँच गमुाएका छन।् अन्य कधतपयले भन ेनेपाली सेना र राहिय 
धनकुञ्जका अधिकारीहरूद्वारा भएको जबजनस्ती धनष्कासन, उत्पीडन, यौन दवु्यनवहार, स्वेच्छाचारी हहरासत, यातना र अन्य 
स्वरुपका दवु्यनवहार तिा गैरकाननुी हत्याका घटनाहरूलाई सामना गरेका छन।्40 यस प्रधतवेदनमा दस्तावेजीकरण 
गररएका घटनाहरूले देखाएजस्तै यस्ता मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू अक्सर स्चतवन र बददनया दवैु राहिय 
धनकुञ्जमा वतनमान समयमा पधन कुनै पधन समािान र उपचारधबना जारी रहेका छन।्  

यसका अधतररि एउटा स्वतन्र हवज्ञमन्डलीले नोभेम्बर २०२० मा प्रकास्र्त गरेको प्रधतवेदनले प्रकृधतका लाधग हवश्व 
वन्यजन्त ुकोष (डब्लडुब्लएुफ) र अन्य अन्तरानहिय संस्िाहरूले संरक्षणका प्रयासहरूमा सहयोग गने िममा 
मानवअधिकारमा आिाररत पद्धधतको अभाव रहेको इहङ्गत गरेको छ। यो अनसुन्िानले सरकारको संरक्षणम्बन्िी 
प्रयासहरूका सवालमा डब्लडुब्लएुफले आफ्नो हवद्यमान पद्धधतमाधि पनुरावलोकन गनन आवश्यक रहेको कुरामाधि 
प्रकार् पारेको छ।41 नेपाल र अन्य देर्का संरक्षण क्षेरहरूमा आरोप लगाइएका मानवअधिकार दवु्यनवहारका 
सम्बन्िमा डब्लडुब्लएुफले नेपाल र अन्य देर्हरूमा खडा गरेको एउटा स्वतन्र हवज्ञमण्डलीले "आददवासीहरूको 
अधिकार र प्राकृधतक सािनमाधिको पहुँचको सवालमा संरस्क्षत क्षेरका रेन्जर र सेनाका संरक्षण इकाईलगायत 
सरकारहवरुद्ध परेका उजरुीहरूको पनुरावलोकन र सनुवुाइका लाधग एउटा स्वतन्र संयन्र" अवलम्वन गनन 
डब्लडुब्लएुफलाई धसफाररस गरेको छ।42  यो प्रधतवेदनले िप के पधन धसफाररस गरेको छ भने डब्लडुब्लएुफ नेपालले 
"सीमान्तकृत समदुाय र समूहहरूको मध्यवती क्षेर व्यवस्िापन धनकायहरूबाट भएको बहहष्करणलाई अन्त्य गननका 
लाधग आवश्यक सिुारको पैरवी गनुनपदनछ र वतनमान संरक्षणसम्बन्िी कायन र संयन्रहरूले समुदायका सबैको 
प्रधतधनधित्व र हहत गरेको सधुनित गननका लाधग सक्दो प्रयास गनुन पदनछ"।43 

  
 

40 जगन्नाि अधिकारी र र्रद स्घधमरे (संपाददत), वातावरणीय न्याय:श्रोत सँगालो । माहटनन चौतारी, २००३, काठमाडौं, नेपाल 

41 लाहधुननप र राहिय आददवासी जनजाधत महहला महासङ्घ, नेपालको स्चतवन राहिय धनकुञ्जमा आददवासी जनाजाधतहरूको मानवअधिकार उलल्ङ्घन, फेिअुरी 
२०२०, यहाँ उपलब्ि छ: https://www.iwgia.org/images/publications/new-

publications/2020/Violation_of_Indigenous_Peoples_Human_Rights_in_Chitwan_National_Park_of_Nepal.pdf र २२ मे २०१८ मा प्रकास्र्त 
मेन इन धग्रनलगायत श्रद्धा घलेद्वारा धलस्खत श्रृङ्खलाबद्ध लेखहरू, यहाँ उपलब्ि छन:् http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2018-05-22/men-

in-green.html. डब्लडुब्लएुफका अलावा श्रद्धा घलेले जलुोस्जकल सोसाइहट अफ लन्डन-नेपाल, प्राकृधतक श्रोत र प्रकृधतको संरक्षणका लाधग अन्तरानहिय 
सङ्घ, यएुसएआइधड र अन्यले पधन एउटा मानवअधिकार आिाररत पद्धधत नऔीँल्याएको जनाउनभुएको छ। 

42 डब्लडुब्लएुफको संरक्षणसम्बन्िी कामका सन्दभनमा सवालमा सञ्चार माध्यममा उठाइएको मानवअधिकार उलल्ङ्घनका आरोपहरूमाधि स्वतन्र 
हवज्ञमण्डलीको स्वत्नर पनुरावलोकनसम्बन्िी प्रधतवेदन, इम्बेधडङ्ग ह्यमुन राइट्स ्इन नेचर कन्जभेसन: फ्रम इन्टेन्ट टु याक्सन, नोभेम्बर २०२०, पषृ्ठ 
१२१, यहाँ रहेको छ: 

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/independent_review___independent_panel_of_experts__final_report_24_nov_2020.pdf  
43 स्वतन्र हवज्ञ मण्डलीको प्रधतवेदन, पषृ्ठ ११ 
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४. भधूममा आस्श्रत आददवासी 
जनजाधतहवरुद्धको 
मानवअधिकार उल्लङ्घन 

४.१ धनरन्तर जबजनस्ती धनष्कासनको रासमा 
बस्नपुने अवस्िा  
एउटा ठूलो सङ्खख्याको आददवासी जनाजाधत समदुायका माधनसहरूलाई राहिय धनकुञ्जहरू स्िापनाका िममा जबजनस्ती 
धनष्कासन गररएको धियो।44 त्यसैबेलादेस्ख िेरैजसो अव्यवस्स्ित आवासहरूमा बसोवास गदै आइरहेका छन।्  मध्यवती 
क्षेरमा बसोवास गरररहेका कधतपयलाई प्राकृधतक श्रोतको पहुँचमा इन्कार गररएको छ र उनीहरूको परम्परागत 
पेर्ाहरू जस्तै माछा माने, पर् ुचराउने, स्िानान्तरण खेती गने, खनी खोसे्रर सनु उत्खनन ्गने आदद अर्भयास गननबाट 
वस्ञ्चत गररएको छ। लगातारका बाढीहरूले आफ्नो जधमन कटान गरी राहिय धनकुञ्जको सीमानाधभर पाररददएपधछ 
अन्यले आफ्नो भधूममा पहुँच प्राप्त गनन सकेका छैनन।्  

  
बददनया स्जल्लामा पसु्तौँदेस्ख आफ्नो स्वधमत्वमा रहेको, भोगचलन गरेको वा आफूले खेती गरेको जधमनमा िारू 
हकसानहरूलाई पहुँच ददइएको छैन। वैकस्ल्पक आवास र भधूमको उस्चत प्रवन्ि नगररएको हनुाले उनीहरू सावनजधनक 
जधमनमा अव्यवस्स्ित बसोवासी हनु पगेुका छन।्   

 
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र आत्मधनभनर केन्िले बददनया र स्चतवनलगायत स्जल्लामा राहिय धनकुञ्जका अधिकारीहरूले गरेका 
हालसालैका िपु्र ै जबजनस्ती धनष्कासनका घटना र जबजनस्ती धनष्कासनका प्रयासहरूका बारेमा दस्तावेजीकरण गरेका 
छन।् नेपालको अन्तरानहिय मानवअधिकार दाहयत्वका सािै हालसालै लागू गररएको आवासको अधिकारसम्बन्िी 
ऐनअन्तगनतको काननुी मापदण्डलाई प्राय बेवास्ता गररएको छ।45 सन ्२०२१ अहप्रलसम्ममा यो ऐनको कायानन्वयनका 
लाधग कुन ैधनयमावलीहरू बनाइएको छैन। 

  

 

 
44 संयिु राि सङ्घ, मानवअधिकार पररषद्, १२ औीँ सर, २००९, आददवासी जनजाधतहरूको मानवअधिकार र आिारभतू स्वतन्रताको अवस्िासम्बन्िी 
हवरे्ष प्रधतवेदक जेम्स अनायाको प्रधतवेदन, UN Doc A/HRC/12/34/Add.3, p. 10-12, undocs.org/A/HRC/12/34/Add.3%26Lang=E   

45 आवासको ऐन २०७५, दफा ५ (४)  
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जबजनस्ती धनष्कासन भनेको के हो?  
 

जबजनस्ती धनष्कासन भनकेो काननुी संरक्षण र अन्य सरुक्षात्मक व्यवस्िाहरू धबनै माधनसले बसोवास गररराखेको घर 
वा जधमनबाट उनीहरूको इच्छाहवपररत हटाउने कायन हो। संयिु राि सङ्घको मानवअधिकार आयोगले जबजनस्ती 
धनष्कासनको कायनले मानवअधिकार, खासगरी आवासको अधिकारको घोर उल्लङ्घन हनु्छ भनी भनकेो छ।46 राज्यले 
बलको प्रयोग गरी गने जनुसकैु धनष्कासनलाई जबजनस्ती धनष्कासन भधनदैँन। उस्चत प्रकृया (due process) 

अवलम्वन नगरी गररएका धनष्कासनहरूलाई खासमा जबजनस्ती धनष्कासन भनेर बसु्झन्छ। आधिनक, सामास्जक र 
साँस्कृधतक अधिकारसम्बन्िी अन्तरानहिय अधभसस्न्िको कायानन्वयनका लाधग स्िाहपत धनकाय आधिनक, सामास्जक र 
साँस्कृधतक अधिकारसम्बन्िी संयिु रािसङ्घीय मानवअधिकार सधमधतले जबजनस्ती धनष्कासनलाई "व्यस्ि, पररवार 
र/वा समदुायलाई उनीहरूले ओगटेको वा बसोवास गरेको आवास र/वा जधमनबाट उस्चत काननुी वा अन्य 
संरक्षणात्मक स्वरूपको व्यवस्िा नगरी र सोमा पहुँच प्रदान नगरी इच्छा हवपररत स्िायी वा अस्िायी रूपमा हटाउन े
कायन" भनी पररभाहषत गरेको छ।47   

 

अन्तरानहिय मानवअधिकार काननुअनसुार धनष्कासनका सबै अन्य सम्भाव्य हवकल्पहरूको अन्वेषण गरी उस्चत 
प्रकृयागत संरक्षणात्मक उपायहरूको व्यवस्िा गररसकेपधछ अस्न्तम अवस्िामा मारै जबजनस्ती धनष्कासनको कायन गनन 
सहकनेछ।   

 

यस्ता सरुक्षात्मक उपायहरूमा धनम्न कुराहरू पदनछन:्  

 

• प्रभाहवतहरूसँग साँचो र वास्तहवक परामर्नका लाधग उस्चत अवसर;  

• धनष्कासन गनुनअस्घ प्रभाहवतहरूलाई पयानप्त र उस्चत सूचना;  
• धनष्कासन गनन लाधगएको प्रस्ताहवत जधमन कुन हो र सो जधमन वा आवासलाई धनष्कासन गराई सकेपधछ 

के प्रयोजनका लाधग प्रयोग गररने हो भने्न बारेको जानकारी प्रभाहवत सबैलाई उस्चत समयमा उपलब्ि 
गराउने;  

• धनष्कासनका बलेा सरकारी अधिकारी वा धतनका प्रधतधनधि उपस्स्ित हनुपुने;  

• धनष्कासन गराउन लाधगएकाहरू जोसकैुलाई उस्चत तररकाले पहहचान गने;  

• प्रभाहवत जनसमदुायले स्वीकार गरेको अवस्िा बाहेक खराब मौसमका बेला वा रातको समयमा 
धनष्कासनको कायन नगने;  

• काननुी उपचारको व्यवस्िा गने;  

• अदालतबाट उपचारको खोजी गरी राखेकाहरूलाई सम्भव भएसम्म काननुी सहायताको व्यवस्िा गने।  

 

सरकारहरूले धनष्कासनका कारण कसैको पधन मानवअधिकार उल्लङ्घन नभएको तिा कोही पधन आवासहवहीन 
नभएको सधुनस्ित गनुनपदनछ। धनष्कासनअस्घ न ैप्रभाहवत भएकाहरूलाई पयानप्त आवास र सबै क्षधतहरूको क्षधतपूधतन 
उपलब्ि गराइनपुदनछ।48 

 

४.१.१ स्चतवन राहिय धनकुञ्ज 

स्चतवन राहिय धनकुञ्ज (सीएनपी) का अधिकारीहरूले २०७७ श्रावण ३ गतेका ददन चेपाङ आददवासी जनजाधत 
समदुायका १० घर पररवारलाई जबजनस्ती हटाए। 

 
46 मानवअधिकार आयोग प्रस्ताव १९३३/७७, अनचु्छेद १ 

47 सामान्य हटप्पणी नं. ७, अनचु्छेद ३ 

48 जबजनस्ती धनष्कासनसम्बन्िी सामान्य हटप्पणी नं. ७, आधिनक, सामास्जक र साँस्कृधतक अधिकारसम्बन्िी संयिु राि सङ्घीय सधमधत, अनचु्छेद १५ र १६ 
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चेपाङहरू अत्यन्तै सीमान्तकृत आददवासी समूहहरू हनु ्जो पसु्तौँदेस्ख स्चतवनको जङ्गलमा बसोवास गदै आइरहेका 
छन।् २०६८ सालको जनगणनाअनसुार उनीहरूको जनसङ्खख्या ७० हजार हाराहारी रहेको छ। उनीहरू अिन हफरन्ते 
माधनसहरू हनु ्जसको प्रािधमक जीहवकोपाजननमा र्ीकार गने, सङ्कलन गने र स्िानान्तरण खेती गने आदद 
पदनछन।्उनीहरूमध्ये िेरैले वतनमान संरक्षणको सन्दभनमा यी अर्भयासहरूलाई जारी राख्न सङ्घषन गरररहेका छन।्49 

अधिकाँर् चेपाङहरू गररब भधूमहीन छन ्र घमुेर खोजी ल्याउने खानामा भर पदनछन।्50  

  
धनकुञ्जका अधिकारीहरूले २०७७ साल श्रावण ३ गते स्चतवन राहिय धनकुञ्जको मध्यवती क्षेरधभर माडी नगरपाधलका 
वडा नं. ९ कुसमुखोलाको दईुवटा छाप्राहरू जलाइददनकुा सािै अन्य आठवटा छाप्राहरू ध्वस्त पाररददएका प्रभाहवत 
चेपाङ पररवारले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र आत्मधनभनर केन्िलाई बताए।51 मकवानपरु स्जल्लामा आएको बाढी र 
पहहरोको कारण ती पररवारहरू सन ्२०१७ देस्ख हवस्िाहपत भएका धिए र त्यसबेलादेस्ख उनीहरू पनुआनवासमा गएका 
धिए। वनमा आस्श्रत भएकाले उनीहरू स्चतवन राहिय धनकुञ्ज आसपासमा अनौपचाररक तवरमा बसेका धिए तर 
धनकुञ्जको सीमा आसपास भने बसेका धिएनन।्   

 
सन ्2017 मा नगरपाधलकाले तयार पारेको एक प्रधतवेदनका अनसुार यस क्षेरमा अनौपचाररक रूपमा बसोबास गने 
भधूमहीन व्यस्िहरूको 160 घर धियो। सन ्२०१8 र २०१९ मा नगरपाधलकाले उनीहरूमध्ये िेरैलाई राईटोल 
डाँडा, कृष्णनगरको सामदुाहयक जंगलधभरको नयाँ जग्गामा पनुवानस गराएको छ। कुसमुखोलाका यी चाँडै धनष्काधसत 
हनु ेकेवल १० घरहरूलाई मार पनुवानस गराउन बाँकी रहेको धियो।52   

 
धनकुञ्जका अधिकारीहरू पहहला आफूले खेती गरेको जधमनमा सातवटा हात्ती चराउँदै र मकैको बालीलाई क्षधत परु् याउँदै 
आवास नस्जक आएको एकजना पीधडतले एम्नेस्टी इन्टरनेसनललाई बताए।53  त्यसपधछ उनीहरूले दईुवटा घरमा आगो 
लगाइददए र हात्तीहरूलाई अन्य घरहरू कुल्चीकाल्ची पारी ध्वस्त पानन लगाए। दर् चेपाङ पररवारले आफ्नो घर गमुाए 
र उनीहरूको सामान, पैसा र पररचय पर पधन नष्ट हनु पगु्यो।54 

 
गङ्गामाया चेपाङले हहमालय टेधलधभजनलाई भधनन:्  

 

“हामीले उनीहरूलाई अब हामी कहा ँजाने भनेर सोध्यौँ। हामीसगँ धसरक 
डस्ना केही धिएन। उनीहरूले हामीलाई स्कूल देखाएर ‘उ त्यहा ँगएर 
सतु’ भने । हामीसँग लाउने लगुा पधन केही छैन भन्यौँ। हामीले के खाने? 
हाम्रो सबै भाडँावतनन पधन आगोले नष्ट गररददएको धियो। उनीहरूले 
‘धतमीहरूको आसँ ुहामीलाई नदेखाऊ’ भने।”55 

 
49 राई, एन.के., हपपल अफ दी स्टोन्ज:् दी चेपाङ्खज ्अफ सेन्िल नेपाल, १९८५, हकधतनपूर, सेन्टर फर नेपाल एण्ड एधसएन स्टधडज,् धरभवुन 
हवश्वहवद्यालय।यो पधन हेनुनहोस्: ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/features/WCMS_083550/lang--en/index.htm 

50 नेपाल सरकार, भौधतक पवुानिार तिा यातायात मन्रालय। फेिअुरी २०२०। नागढुङ्गा-नौधबसे-मगुधलङ् (एनएमएम) अन्तगनतका सडक र पलुहरू, 
रणनीधतक सडक कनेस्क्टधभहट र व्यापार सिुार पररयोजना (एसआररएसहटआइहप) को इस्न्डस्जनस हपपल धडभलपमेन्ट प्लान (आइहपधडहप) सम्बन्िी 
अस्न्तम प्रधतवेदन 

51 एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले २०७७ श्रावण ५ मा पीधडत चेपाङसँग गरेको फोन अन्तवानतान 
52 काठमाण्डु पोष्ट, स्चतवन पाकन  अिररहट अक्युज्ड अफ बधननङ्ग हट्स ्अफ ल्याण्डलेस स्क्वाटज्न इन माडी, २० जलुाई २०२०, https://tkpo.st/3fQ9zgA  

53 दानबहादरु पजुानसँग एम्नेस्टी नेपालले २०७७ श्रावण ५ मा गरेको सञ्चार ।  

54 हेनुनहोस ्इन्सेकको प्रधतवेदन (नेपालीमा मार) यहाँ उपलब्ि छ: http://inseconline.org/np/wp-content/uploads/2020/10/Kusum-Khola-Fact-

Finding-Report-2077-Kartik.pdf 
55 हहमालय टेधलधभजन कायनिमबाट धलइएको भनाई, धनकुञ्ज अधिकारीहरूले घरमा आगो लगाइददएपधछ चेपाङ पररवारहरूको धबचल्ली, २०७७ श्रावण 
१०,  https://www.himalayatv.com/2020/07/25/6856/  
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हवद्यालयमा केही रात धबताएपधछ प्रभाहवत व्यस्िहरू सोही मध्यवती क्षेरको वाडन नं. ८ को नदी नस्जकै क्षेरमा 
गैरसरकारी संस्िाहरूले राहत स्वरूप ददएको पाल हालेर अस्िायी आवास बनाएर बधसरहेका धिए। उनीहरूले कुनै 
सरकारी सहयोग प्राप्त गरेका धिएनन।् न त उनीहरूलाई कुनै क्षधतपूधतन नै प्रदान गररएको धियो।56   

 
धनकुञ्जका अधिकारीहरूले भने आवासमा तोडफोड र आगजनी भएको अस्वीकार गरेका छन।् “धनकुञ्जका केही 
कमनचारी र नेपाली सेनाका सरुक्षाकमीहरू उि आवास क्षेरमा गाउँलेहरूलाई ठाउँ खाधल गनन अनरुोि गनन गएका 
धिए। तर उनीहरूले स्िानीयहरूले दाबी गरेजस्तो छाप्रामा आगो लगाएका छैनन।् मलाई जानकारी ददइएअनसुार  
केही झपुडीहरू भत्काइएको धियो ...कुसमुखोला र बाँदरझलुाका केही क्षेरका वस्तीहरू धनकुञ्जको क्षेर अधतिमण 
गरेर धनमानण गररएको छ। हामी ती क्षेरहरूलाई पनुः धनकुञ्जमा ल्याउनका लाधग पहल गरररहेका छौँ," धनकुञ्जका 
प्रमखु संरक्षण अधिकृत नारायण रुपाखेतीले भने।57  

 
पीधडतहरूले भने आफूहरू स्िानान्तरण हनु तयार रहेको र सकु्खा मौसमको पखानइमा रहेको सञ्चार माध्यमलाई 
बताए।58 

 
वडा नं. ९ का प्रमूख स्र्व हरी सवेुदीले भने: “वडा कायानलय र नगरपाधलकाले स्िानान्तरणका लाधग उपयिु स्िानको 
खोजी गरररहेका छन ्तर यसको लाधग समय लाग्छ …राहिय धनकुञ्जले...यी सकुुमवासीलगायत स्िानीय समदुायहरू 
कोरोना महामारी र वषानयामबाट हनुे हवपतबाट जोधगन प्रयत्नरत रहेको अवस्िामा एक हपे्त धनष्कासनको सूचना ददने 
हवकल्प रोजे।”59  

   
स्चतवनका प्रमखु स्जल्ला अधिकारी60 नारायण प्रसाद भट्टराईले धनकुञ्जका अधिकारीहरूले स्िानीय सरकारका 
अधिकारीहरूलाई जानकारी नगराइकनै कारबाही गरेको कुरा सञ्चार माध्यमलाई पषु्टी गरे।61  

 
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र आत्मधनभनर केन्िको बझुाइ के रहेको छ भने धनष्कासन गनुन एक हप्ता अस्घ मौस्खक सञ्चार 
मार भएको धियो र यो अन्तराहिनय मापदण्ड र नया ँआवासको अधिकारसम्बन्िी ऐन हवपररत छ।62 अनधिकृत रूख 
कटानीका सािै राहिय धनकुञ्ज क्षेरमा घर र बाटो धनमानण गने योजनाका सवालमा स्िानीय अधिकारीहरू र राहिय 
धनकुञ्जका अधिकारीहरूका बीच हवद्यमान हववादको पषृ्ठभधूममा यी जबजनस्ती धनष्कासनहरू हनु पगेुको पधन यी 
संस्िाहरूको बझुाइ रहेको छ।  

 
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र आत्मधनभनर केन्िको मूल्याङ्कनमा यो एउटा जबजनस्ती धनष्कासनको स्पष्ट उदाहरण हो जनु 
अन्य सम्भाव्य हवकल्पहरू र अन्य प्रकृयागत संरक्षण जस्तै पयानप्त परामर्न, समसु्चत सूचना, सरकारी अधिकारीको 
उपस्स्िधत, प्रधतकूल मौसम अवस्िा नभएको, पयानप्त आवासको हवकल्प वा क्षधतपूधतन आददको बारेमा अन्वेषण नगररकनै 
गररएको धियो (माधिको कोठा हेनुनहोस)्। अन्तराहिनय मानवअधिकार मापदण्डहरूहवपररत हनुेगरी यो धनष्कासनका 
कारण प्रभाहवत पररवारहरू आवासहवहीन हनु पगेु।63 
 

 
56 स्चतवन माडी नगरपाधलका वडा नं ९ का अध्यक्ष स्र्वहरी सवेुदीसँगको कुराकानी, २७ असोज २०७७  

57  काठमाण्डु पोष्ट, स्चतवन पाकन  अिररहट अक्युज्ड अफ बधननङ्ग हट्स ्अफ ल्याण्डलेस स्क्वाटज्न इन माडी, २० जलुाई २०२०, https://tkpo.st/3fQ9zgA 

58 काठमाण्डु पोष्ट, ह्वाई करेन्ट कन्जभेसन मोडेल्ज ्आर फ्लअड, २३ जलुाई २०२०, https://tkpo.st/32Z3zPl  

59  काठमाण्डु पोष्ट,  स्चतवन पाकन  अिररहट अक्युज्ड अफ बधननङ्ग हट्स ्अफ ल्याण्डलेस स्क्वाटज्न इन माडी, २० जलुाई २०२०, https://tkpo.st/3fQ9zgA 

60 धसधडओ (प्रस्जअ) स्जल्ला स्तरमा सङ्घीय सरकारको सबैभन्दा वररष्ठ प्रधतधनधि हो। 

61 अनलाइन खबर, चेपाङहरूको धनष्कासनको हवषय अनसुन्िानका लाधग मन्रालयले टोली स्चतवन पठायो, २४ जलुाई २०२०, यहाँ रहेको छ 
https://english.onlinekhabar.com/ministry-sends-team-to-chitwan-to-probe-eviction-of-chepagns.html 
62 आवासको अधिकार ऐन २०७५, दफा ५(४) 

63 आधिनक, सामास्जक र साँस्कृधतक अधिकारसम्बन्िी संयिु राि सङ्घीय सधमधत, पयानप्त आवासको अधिकार, जबजनस्ती धनष्कासनसम्बन्िी सामान्य हटप्पणी 
नं. ७, पषृ्ठ १५ र १६ 
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व्यापक सावनजधनक आलोचनापधछ वन तिा वातावरण मन्रालयले धनकुञ्जका अधिकारीहरूद्वारा भएको कायनको छानधबन 
गनन तीन सदस्यीय टोली खटायो।64 सन ्२०२१ को अहप्रलसम्म एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र आत्मधनभनर केन्िले पटक 
पटक अनरुोि गदान पधन छानधबनका नधतजाका बारेमा जानकारी प्राप्त गनन सकेनन।् न त यसलाई सावनजधनक नै गररएको 
छ।  
 

यस जबजनस्ती धनष्कासनको भत्सनान गदै र यसमा स्जम्मेवारलाई जवाफदेही बनाउन माग गदै २०७७ श्रावण ६ गते 
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नपेालले एउटा सावनजधनक विव्य जारी गरेको धियो।65  

 
सवोच्च अदालतको स्िगन आदेर् 66 (stay order) को कारण स्चतवन राहिय धनकुञ्जका अधिकारीहरूले अहहलेसम्म 
िप धनष्कासनको कायन गरेका छैनन।् तिाहप, धनकुञ्जको क्षेर अधतिमण गरेर अन्य ४,००० यस्ता घरहरू बनाइएको 
अधिकारीहरूले ठानेका छन।् यसले भहवष्यमा हनु सक्ने सम्भाहवत धनष्कासनसम्बन्िी चासोलाई उजागर गदनछ।67   

 
यसैबीच राहिय धनकुञ्ज कायानलयको आपस्त्तको कारण माडी नगरपाधलकाका अधिकारीहरूले वैकस्ल्पक आवास धनमानण 
कायनलाई रोक्न बाध्य भएका छन।् नगरपाधलकाले राहिय धनकुञ्ज कायानलयको प्रवृस्त्तप्रधत गम्भीर स्चन्ता व्यि गरेको 
छ र धनष्काधसत चेपाङ पररवारका लाधग धनवानि रूपमा वैकस्ल्पक आवास धनमानण कायनका लाधग मागन प्रर्स्त गनन 
अदालतलाई अनरुोि गरेको छ।68   

४.१.२ बारबददनया, बददनया राहिय धनकुञ्ज  

सरकारले लागू गरेको कोधभड लकडाउनको समयमा सन ्२०२० जनुमा बददनया राहिय धनकुञ्जको कायानलयले स्वेच्छाचारी 
ढङ्गमा सात ददने सूचना जारी गदै बददनया स्जल्लाको बारबददनया नगरपाधलकाको वनक्षेरमा बसोवास गरररहेका (प्राय िारू 
समदुायका) १४१ घर पररवारलाई वनक्षेर छार्डन वा जबजनस्ती धनष्कासनको सामना गनन िम्की ददयो।69 त्यहा ँती 
पररवारहरू कधत लामो समयदेस्ख बसोवास गरररहेका धिए र उनीहरूसँग कुनै वैकस्ल्पक आवासमा पहुँच छ वा छैन भने्न 
कुराको पषु्टीसमेत नगरी उनीहरूले यस्तो सूचना जारी गरेका धिए। स्िानीय समदुायबाट हवरोि भएपधछ र राहिय 
मानवअधिकार आयोगले स्िानीय धनकायमा70 हस्तक्षेप गरेपधछ र सवोच्चमा मदु्दा दायर भएपधछ (माधि हेनुनहोस)्  जबजनस्ती 
धनष्कासन रोहकएको धियो।  

 
सन ्२०२१ अहप्रलको सरुुवातसम्म यी पररवारले यस क्षेरमा बसोवासलाई धनरन्तरता ददइराखेका छन।् सवोच्चमा 
हवचाराधिन मदु्दाको नधतजालाई उनीहरूले कुरीबसेका छन।् एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र आत्मधनभनर केन्िले यहाँको 
अवस्िालाई अनगुमन गरी राखेका छन।्  

  

 
64 आवासको अधिकार ऐन २०७५, दफा ५(४)। िप जानकारीका लाधग काननु र नीधत अध्यायमा तल हेनुनहोस्।   

65 काठमाण्डु पोष्ट, एम्नेस्टी कन्डेम्ज इन्फोस्डन इधभक्सन अफ इस्न्डस्जनस चेपाङ फेधमधलज ्बाइ स्चतवन न्यासनल पाकन , ०६ श्रावण २०७७, यहाँ 
उपलब्ि छ: https://kathmandupost.com/province-no-3/2020/07/21/amnesty-condemns-enforced-eviction-of-indigenous-chepang-families-

by-chitwan-national-park-authority 
66 काठमाण्डु पोष्ट, ररट फाइल्ड याट सहुप्रम कोटन धसहकङ् इट्स ्इन्टभेन्सन टु स्टप फोसनफुल इधभक्सन्ज ्अफ हपपल फ्रम धडफे्रन्ट प्लेइसेज्, २०७७ 
श्रावण १२, यहाँ उपलब्ि छ:  https://kathmandupost.com/national/2020/07/27/writ-filed-at-supreme-court-seeking-its-intervention-to-stop-

forceful-evictions-of-people-from-different-places 
67काठमाण्डु पोष्ट, ह्वाई करेन्ट कन्जभेसन मोडल्ज ्आर फ्ल:ड, ०८ श्रावण २०७७, यहाँ उपलब्ि छ: https://tkpo.st/32Z3zPl   

68 राज ुप्रसाद चापागाईं समेत (०७७ WO-००३८) मदु्दामा माडी नगरपाधलकाको धलस्खत जवाफ । २०७७ असोज ९ मा धनवेदकहरूद्वारा प्रधतधलहप प्राप्त 
।  

69 २०७७ जेष्ठ १९ गते ठाकुरद्वारास्स्ित बददनया राहिय धनकुञ्जको कायानलय द्वारा जारी सूचना ।  

70 २०७७ जेष्ठ २३ गते काठमाण्डुलाई आिार बनाई कायनरत मानवअधिकार अधिविा राजपु्रसाद चापागाईं र बददनयाका भधूम अधिकारकमी होमेन्ि िापाले 
राहिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षलाई अवस्िाको अनगुमन र अनसुन्िानका लाधग बझुाइएको धलखत धनवेदनको प्रधत ।    
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४.१.३ मगराडी, बददनया राहिय धनकुञ्ज  

२०७४ साल जेष्ठ ७ गते बददनया राहिय धनकुञ्ज ठाकुरद्वाराका सेनाले मगराडी गाउँ हवकास सधमधतको झधननयामा 
बसोवास गरररहेका १०० भन्दा बढी िारू पररवारहरूको घरमा आगो लगाउँदै १०५ घर नष्ट पाररददएका धिए। उि 
समदुाय र मानवअधिकार कमीहरूले िारू समदुायसँग हववादमा रहेको स्िानीय मध्यवती क्षेर व्यवस्िापन सधमधतको 
उक्साहटमा नेपाली सेनाले सो कारबाही गरेको आरोप लगाएका छन।्71  

  
सेना, स्जल्ला भधूम अधिकार मञ्च (भधूम मञ्च) र स्िानीयबीच मध्यस्िता भएपधछ यदद यी पररवारहरू "वास्तहवक 
भधूमहीन" भने्न एहकन भएमा र राजनीधतक दलहरूले सो पषु्टी गदै धसफाररस गरेमा मध्यवती क्षेरमा उि समदुायलाई 
बसोवास गनन ददन सेना सहमत भयो।  

यही सहमधतमा आिाररत भएर धमधत २०७४ असार २९ गते मगराडीमा वन व्यवस्िापन सधमधतका प्रधतधनधि, वडा 
नागररक मञ्चका प्रधतधनधि र स्िानीय नेताहरूको सहभाधगतामा एउटा सवनपक्षीय छलफल आयोजना गररयो। यस 
क्षेरका "वास्तहवक भधूमहीन" पहहचान गननका लाधग एउटा सधमधत बनाउने धनणनय गररयो। सबै पररवारले प्रमाण 
(धबजलुीको धबल धतरेको रधसद वा मचुलु्का, स्िानीय प्रधतधनधि वा अधिकारी वा अन्य साक्षीसाम ुकबलु गरेको 
कबधुलयतनामा) बझुाएकोमा केही समयपधछ उि सधमधतले १०५ मध्ये ६४ पररवारलाई मारै "वास्तहवक भधूमहीन" 
भनी पहहचान गयो।   

 
यो हववादपधछ झधननयाका बाकँी ४१ पररवारहरूले अको क्षेरमा बसाईं सरेर आफ्नो पखु्यौली जधमन मारै खेतीकमन गदै 
अस्िायी टहराहरूमा बसोवास गनन िालेका धिए।  

४.१.४ गेरुवा, बददनया राहिय धनकुञ्ज 

आधिकाररक हहसाबमा कणानली नदीको पस्िमी र्ाखाको रूपमा रहेको गेरुवाको पस्िम हकनारले बददनया राहिय 
धनकुञ्जको सीमाना तय गदनछ।72  यद्यहप, वषानको बाढी आउन ेसमयमा नदीले आफ्नो िार पररवतनन गदनछ र नदीको 
हकनारा सादै जधमनलाई धनकुञ्जको सीमानाधभर पाने गदनछ। पररणामस्वरूप धनकुञ्ज नस्जक बसोवास गरेका िेरै 
माधनसले आफ्नो जधमनमाधिको पहुचँ गमुाएका छन।् 

 
सन ् १९८० को मध्यदेस्ख न ैबारम्बार आएको बाढीपधछ नदीले िार पररवतनन गरेपधछ राहिय धनकुञ्जका 
अधिकारीहरूले बददनया स्जल्लाको गेरुवा गाउँपाधलका वडा नं ४ र ६ का िारू समदुायका २७४ समेत गरी  ३०० 
घरिरुीलाई उनीहरूको जग्गामा रोक लगाए।73 यहकन त्याङ्क नभएपधन अन्य वडाका माधनसहरू पधन यसैगरी प्रभाहवत 
भएका छन।् यी माधनसलाई उनीहरूको भधूममा पहुँच अस्वीकार गने िममा उस्चत प्रहिया नअपनाउँदा उनीहरू 
वास्तहवक तवरमा जबजनस्ती धनष्कासनमा परेका छन।्  

  
सन ्१९८३ मा जधतखेर गेरुवा नदीले वन्यजन्त ुआरक्षको सीमानाको काम गरेको धियो। सो बेला एउटा ठूलो 
बाढीका कारण नदीले हकनारा कटान गदै लागेपधछ सयभन्दा बढी घरिरुीहरू हवस्िाहपत भएका धिए। िेरैजसो 
उनीहरूले स्िानीय कटन (कपास) हवकास सधमधतको कायानलयको प्रयोग नगररएको जधमनमा बसोवास गरेका धिए। 

 
71 चार जना गाउँलेहरूसँग गररएको अन्तवानतान, अक्टोबर २०२० 

72 २०४५ मंधसर २० को नेपाल राजपरले ऐनको दफा ३ बमोस्जम बददनया राहिय धनकुञ्जको सीमाना धनिानरण गरेको छ। यसअस्घ यसलाई र्ाही बददनया 
वन्यजन्त ुआरक्षका नाममा संरस्क्षत गररएको धियो। 

73 एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र आत्मधनभनर केन्ि गेरुवा गाउँपाधलकाको अन्य वडाका घरपररवारहरू पधन प्रभाहवत रहेको बारेमा सचेत छ तर यससवालमा 
हवस्ततृ हववरणहरू सङ्कलन गनन सहकएन। 
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तर नेपाली सेनाले उनीहरूलाई त्यहाँबाट धनष्कासन गरेको धियो। आफ्नो जीवन र जीवनयापन कमनका लाधग उनीहरू 
हवधभन्न ठाउँमा भौँताररन बाध्य भएका धिए।74    

 
आफ्नो अनभुवलाई स्मरण गदै सन ्१९८३ मा उि कपास सधमधतको जग्गामा बसेका केर्व खर्डकाले भने:  
 

“बददनया स्जल्ला प्रर्ासन कायानलयले हामीलाई त्यहा ँपठाएको धियो। हामी 
त्यहा ँबसोवास गरेका ३०० पररवार धियौँ। केही हप्तापधछ नेपाली सेनाले 
हात्ती प्रयोग गरेर त्यहा ँबसेकाहरूलाई लखेट्यो। मैले त्यो ठाउँ तीन 
महहनापधछ छाडेँ। केही पररवार भने त्यहा ँछ महहनासम्म बसे। पधछ 
उनीहरू बददनया स्जल्लाको अन्य भागमा गएर बसे।”75 

 

अधिकारीहरूबाट उपलब्ि गराइनपुने सरुस्क्षत वैकस्ल्पक आवास वा क्षधतपूधतनको अभावमा यी पररवारका िेरैलाई आफ्नो 
जीवनलाई पनुधननमानण गने प्रयास गरररहेको अस्िायी स्िानहरूबाट पधन बारम्बार धनष्काधसत गररएको छ।    

 
गेरुवाका पाँच वडामा बसोवास गरररहेकाहरू हवरे्षगरी वडा नं ४ र ६ का माधनसहरूले आफ्नो जधमनमाधिको पहुँच 
गमुाएका छन।् वडा नं ४ कायानलयका अधिकारीहरूका अनसुार सन ्१९८३ देस्ख १९८९ को अवधिमा वडा नं ४ 
को मारै १४४ घरिरुीले आफ्नो जधमनमाधिको पहुँच गमुाएका छन।्76 जसमा ९६ घरिरुी िारू समदुायका रहेका छन ्
र अन्य प्रभाहवतहरूमा भने अन्य सीमान्तकृत समूहहरू जस्तै मगर (आददवासी जनजाधत) र दधलत पररवार रहेका छन।्   

 
वडा नं ६ कायानलयले राहिय धनकुञ्जलाई पठाएको परअनसुार उि वडाका १५१ घरपररवारले आफ्नो जधमनमाधिको 
पहुँच गमुाएका छन।्77 तीमध्ये १३० पररवार िारू समदुायका रहेका छन।् वडा नं ४ मा जस्तो नभएर वडा नं ६ 
का घरपररवारले गमुाएका अधिकारं् जग्गा भने ऐलानी (दतान नगररएको सरकारी जग्गा अिानत स्वाधमत्वको मान्यता प्राप्त 
नभएको जग्गा) रहेको छ। ३१ घरपररवार (१६ िारू घरपररवारसमेत गरेरर) सँग मार जग्गािनीको प्रमाणपर रहेको 
छ र अन्यसँग कुनै पधन कागजी प्रमाण रहेको छैन।78  

 
राहिय धनकुञ्जका अधिकारीहरूले यो जग्गा धनकुञ्जको सीमाधभर परेको र त्यसैले राहिय धनकुञ्ज काननुअन्तगनत सबै 
काननुी प्रधतबन्िहरू त्यस्ता जग्गामा लागू हनु ेदाबी गरररहेका छन।् अिानत कसैलाई पधन त्यहा ँबसोबास गनन वा 
प्राकृधतक सम्पदा सङ्कलन गननका लाधग भ्रमण गनन वा वा "कुनै भ-ूभाग कब्जा गनन, सफा गनन, आवादी गनन, खेती गनन 
वा कुनै बाली उब्जाउन वा काट्न" वस्जनत छ।79 एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको स्िलगत अध्ययनका िममा धनकुञ्ज 
प्रवेर्मा रोक लगाउनका लाधग उि क्षेरमा तारबारले घेररएको पाइयो र यसरी घेररएको स्िलमा पटकपटक आएको 
बाढीका कारण माधनसहरू हवस्िाहपत भएको भधूम पधन समावेर् गरेको पाइयो। धनकुञ्जको सीमावती तारबारमा िपु्रै 
धसधसहटधभ क्यामेराहरू जडान गरेर रास्खएको पधन पाइयो।80 

 

 
74 नेपाल राजपर, २०४५ मंधसर २० ।  

75 रे्र बहादरु खर्डकासँगको अन्तवानतान, वडा नं. ६, गेरुवा, २७ असार २०७७ 

76 वडा कायानलयले उपलब्ि गराएको वडा नं ४ का प्रभाहवत घरिरुीहरूको सूची, २९ वैर्ाख २०७६ 

77 गेरुवा वडा नं ६ का अध्यक्ष टेकबहादरु चौिरीसँगको अन्तवानतान, २०७६ भाि ०६  

78 २०७४ श्रावण ३१ गतेको पर, पर नं २०७६/०७७ 

79 राहिय धनकुञ्ज तिा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐनको दफा ५  

80 काठमाण्डु पोष्ट, बददनया राहिय धनकुञ्ज वन्यजन्त ुसंरक्षणका लाधग प्रहवधिमा धनभनर, २२ अक्टोबर २०२०, यहाँ उपलब्ि छ: https://tkpo.st/3mfQHdX 
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 गेरुवा गाउँपाधलका वडा नं. ४ मा बददनया राहिय धनकुञ्जमा प्रवेर्मा रोक लगाउन रास्खएको तारबार। गेरुवा 

नदीले िार पररवतनन गरेपधछ धनकुञ्जमा पनन गएको स्िानीयको व्यस्िगत जग्गा यही तारधभर रहेको छ।  

 
 

दर्कौंसम्म आफ्नो भधूममा पहुँच नपाए पधन यी गेरुवावासीहरूले मालपोत (भधूम राजस्व कर) भन े धतरी नै राखेका 
छन।्81 आफ्नो भधूममाधिको पहुँचलाई सरुस्क्षत राख्नको लाधग त्यसो गरेको उनीहरूले बताएका छन ्हकनभने क्षधतपूधतन 
दाबी गननको लाधग मालपोत भिुानी गररएको रधसद प्रस्ततु गनुन आवश्यक हनु्छ (तल हेनुनहोस)्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल 
र आत्मधनभनर केन्िलाई गाउँवासीहरूले िपु्र ैमालपोतका रधसदहरू देखाएका छन।्   

 

 
 

 स्िानीय एक आददवासी पररवारले गेरूवा गाउँपाधलकालाई धतरेको मालपोत रधसद  

 

 
81 दफा २१ : सकु्खा वा अन्य दैवी प्रकोपले बाली हनु नसकेमा मालपोत धमन्हा हनुे : (१) कुनै वषन सकु्खा वा अधसना परी वा सलह लागी वा बाढी आई 
वा अरु कुनै दैवी प्रकोपले कुनै क्षेरमा मखु्य बाली नोक्सानी भएमा आवश्यक जााँचबझु गरी आंस्र्क वा पूरा मालपोत धमन्हा ददनपुने लागेमा आफ्नो 
रायसहहत मालपोत कयानलयले नेपाल सरकारमा जाहेर गनेछ । (२) उपदफा (१) बमोस्जम जाहेर भई आएमा वा कुनै तवरले त्यस्तो अवस्िाको जानकारी 
नेपाल सरकारलाई भएमा आवश्यक देस्खए जधत मालपोत नेपाल सरकारले धमन्हा गनेछ ।  
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"हाम्रो आफ्नो जधमनको प्रयोगबाट वस्ञ्चत भए पधन हामीले सामान्य रूपमा मालपोत धतदै आएका छौं। हामीलाई आर्ा 
छ हक एक ददन हाम्रो जग्गाको पहुचँ पनुःस्िाहपत हनुेछ", एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र आत्मधनभनर केन्िले आयोजना गरेको 
समूह छलफलका एक सहभागीले भने।82 यदद आफ्नो जग्गामा पहुँच पनुस्िानहपत गनन नसहकने हो भन ेपयानप्त क्षधतपूधतन 
(प्रस्चलत बजार मूल्यअनसुार) पाउन चाहेको िेरै सहभागीले बताए। 

  
गेरुवा गाउँपाधलका वडा नं ४ का अध्यक्षले मालपोत सङ्कलन गनन असहज महससु हनु ेगरेको बताए। उनले भने: 
"राहिय धनकुञ्ज धभर पनन गएको जग्गामा खेती गनन नसकेपधन वडा कायानलयले जग्गा कर सङ्कलन भन ेगरररहेका छ 
हकनभने उनीहरू [हवस्िाहपतहरू] जग्गािनीसम्बन्िी काननुी स्स्िधत यिावत राख्न चाहन्छन।्"83 

 
"जग्गा नदी खोलाले काटेमा वा बालबुजुन भएमा वा पहहरो गएमा वा पहहरोले परुी मखु्य बाली हनु नसकेमा" मालपोत 
ऐनले मालपोतलाई धमन्हा वा पणून छूट ददने व्यवस्िा गरेको छ। यो प्राविान प्रभाहवत हकसानहरूले सम्बस्न्ित मालपोत 
कायानलयमा आवेदन ददएको अवस्िामा लागू हनु्छ। पीधडत व्यस्िहरूले यस सहुविाका लाधग अहहलेसम्म आवेदन ददएका 
छैनन ्हकनहक उनीहरू मालपोत रधसद प्राप्त गनन चाहन्छन ्जनु उनीहरूको आफ्नो जग्गामा हफतान जान वा पूणन क्षधतपूधतन 
प्राप्त गनन आवश्यक हनु्छ।84 

 
अन्य समदुायको तलुनामा िारू र हवपन्न समदुायहरू जस्तै दधलतहरूमा प्रधतकूल असर पगेुको अन्तवानतानमा सहभागीहरूले 
बताए हकनभने अन्यर बसाईं सरेर अधल राम्रो जीवन प्राप्त गरेका समदुायको तनुलामा िारूहरूले आफ्नो पखुानहरूले रोजरे 
बसोवास गरेको ठाउँ छाडी धबसेर जान सकेनन।् एकजना पीधडत र समदुायको जधमनमाधिको पहुँच पनुःस्िापनामा सहिय 
अधभयन्ता मािव चौिरील भने: 
 

“हाम्रो जधमनमाधिको पहुँच भहवष्यमा प्राप्त हनुेछ भन्न ेआर्ाका साि 
हामीले यो ठाउँमा बसेको दर्कौँ भइसकेको छ।”85 

 

गेरुवा गाउँपाधलकाका अध्यक्ष जमान धसं के.धस.ले एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसँगको अन्तवानतानमा अहहले आफ्नो जधमन 
बददनया राहिय धनकुञ्जको सीमानाधभर पनन गएकोले सो जधमनमा पहुँच प्राप्त गनन नसकेकाहरूको समस्या संबोिनका 
लाधग यहाँको कायानलयले प्रदेर्का अधिकारी र वहकलहरूसँग छलफल गरररहेको दाबी गनुनभयो। तिाहप, यो अवस्िा 
समािानको पहहलो ठोस कदमका रूपमा गनुनपने कुरा जधमनमा यसरी पहुँच गमुाएका हकसानहरूको हवस्ततृ अधभलेख 
कायम गने कायन भने गाउँपाधलकाले अहहलेसम्म गने सकेको छैन।86 यो सीमा समस्याको समािान के हनु सक्ला भने्न 
प्रश्नको जवाफमा गाउँपाधलकाका प्रमखु र वडा नं. ४ का अध्यक्ष अम्बर बहादरु चलाउनेले भनु्नभयो की सबैभन्दा 
पहहले त राहिय धनकुञ्ज तिा वन्य जन्त ुसंरक्षण हवभागले रास्ष्िय धनकुञ्जको क्षेर गाउँपाधलकागत हहसाबमा 

 
82 गेरुवाका प्रभाहवत हकसानसँग गररएको लस्क्षत समूह छलफल, २०७६ भाि ६ 

83 गेरुवा वडा नं. ४ का अध्यक्ष अम्बर बहादरु चलाउनेसँगको अन्तवानतान, २०७६ भाि ६ 

84 दफा २०: नदीकाट, बालबुजुन भएमा वा पहहरो गएमा मालपोत धमन्हा ददने : (१) मालपोत लाग्ने कुनै जग्गा कुनै वषन नदी खोलाले काटेमा वा 
बालबुजुन भएमा वा पहहरो गएमा वा पहहरोले परुी मखु्य बाली हनु नसकेमा सम्बस्न्ित जग्गावालाले तोहकएको म्यादधभर तोहकएको ढााँचामा हववरण खोली 
मालपोत कायानलयमा दखानस्त ददन ुपनेछ । तर, बाली लागेको जग्गाको हकमा उपदफा (२) बमोस्जम जााँचबझु हनुभुन्दा अगावै सो बाली काट्न ुहुँदैन 
। (२) उपदफा (१) बमोस्जम पनन आएको दरखास्तमा उल्लेस्खत कुराहरूको जााँचबझु गनन मालपोत कायानलयको प्रमखुले तीस ददनमभर आफैं  गई वा 
डोर खटाई जााँचबझु गनन गराउन ुपनेछ । सो बमोस्जमको जााँचबझु गदान गराउँदा सो वषन मालपोत धमन्हा गनुन पने देस्खएमा कधत प्रमतर्तसम्म 
मालपोत धमन्हा ददन ुपने हो मालपोत कायानलयले यकीन गरी धमन्हा ददई मालपोत हवभागमा सात ददनधभर जानकारी ददन ुपनेछ । (३) उपदफा (२) 
बमोम्जमको जााँचबझुबाट कुनै जग्गा सिैको मनममत्त वेसाबूद वा बेकम्मा भएको देस्खएमा सो जग्गाको लगत कट्टा गनन मालपोत कायानलयले नेपाल 
सरकारमा जाहेर गनेछ र नेपाल सरकारले मनुाधसव देखेमा सो जग्गाको लगत कट्टा गनन मालपोत कायानलयलाई आदेर् ददनेछ ।  

85 महादेव चौिरीसँगको अन्तवानतान, वडा नं ४, गेरुवा गाउँपाधलका, बददनया, २०७६ भाि ६ 

86 अन्तवानतान, २१ असार २०७७  
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छुट्ट्याउनपुछन , राहिय धनकुञ्जधभर पनन गएको जधमनको लगत सङ्कलन गनुन पदनछ र यसरी दःुख पाएका हकसानहरूको 
आफ्नो जधमनमाधिको पहुँच पनुःस्िापनासमेत गरी उनीहरूको समस्या समािान गनुनपदनछ।87  

 

४.२ जीहवकाको अधिकार तिा सामास्जक र 
आधिनक अधिकारमा प्रभाव  
आइएलओ महासस्न्ि १६९ लाई सन ्२००७ मा अनमुोदन गरेसँगै नेपालले आददवासी समदुायको जीहवकाको श्रोत र 
प्राकृधतक श्रोत सािनमाधिको पहुँचलाई संरक्षण गने प्रधतबद्धता व्यि गरेको छ। तिाहप वास्तहवकता एकदमै फरक 
छ। सन ्२०१९ मा प्रकास्र्त राहिय मानवअधिकार आयोगको एउटा प्रधतवेदनले आइएलओ महासस्न्ि १६९ लाई 
नेपालले कायानन्वयन गनन नसकेको धनष्कर्न धनकालेको छ।88  

भधूममा पहुँचको हवषयलाई पयानप्त खाद्य अधिकारसँग जोर्डदै खाद्य अधिकारसम्बन्िी हवरे्ष प्रधतवेदकले हटप्पणी गरेका 
छन ्की "खाद्य अधिकारको सम्मान गने, रक्षा गने र पररपूधतन गने दाहयत्वअनसुार राज्यले व्यस्िहरूलाई आफ्नो 
खाद्यान्न जोहो गनन सन्दभनमा उत्पादनमूलक संसािनको पहुँचबाट वस्ञ्चत गनन सक्ने खालका उपायहरू नधलने (सम्मान 
गने दाहयत्व), अन्य पक्षबाट यस्तो पहुँचमाधि हनु सक्न ेअधतिमणलाई रोक्नपुने (संरक्षण गने दाहयत्व) र जनताको 
खाद्य सरुक्षा र जनजीहवका सधुनस्ित गननका लाधग आवश्यक स्रोत र सािनमाधिको पहुँच र उपयोगलाई मजबतु पाने 
(पररपूधतन गने दाहयत्व) कायन गनुनपदनछ।" 

 

वनमा आस्श्रत आददवासी माधनसहरू बसोवास गरररहेका क्षेरमा कायनरत अधभयन्ताहरूले सरकारको संरक्षणसम्बन्िी 
दृहष्टकोण असन्तधुलत बनेको र त्यसले "जनावरको पक्षमा बढी वकालत गरेर माधनसलाई उपेच्छा गरेको" गनुासो 
गरेका छन।्89   

आददवासी जनजाधत र स्िानीय समदुायद्वारा सह-व्यवस्िापन गररएको र समदुायको स्वाधमत्वमा रहेको संरक्षण 
क्षेरहरूमा गररएको अध्ययनले संरक्षणसम्बन्िी पररणाम हाँधसल गननमा राज्यद्वारा मार सञ्चाधलत संरक्षण क्षेरभन्दा यस्ता 
संरक्षण क्षेरहरूको औसत सफलता बढी हनु ेगरेको देखाएको अवस्िामा समेत यस्तो भएको छ।90  

 

यी धनकुञ्जहरूको व्यवस्िापन र संरक्षणलाई धनददनष्ट गने काननु र संयन्रहरूले र्ीकार गने, पर् ुचरण गने, रुख 
काट्न,े जधमनमा खेधतपाती गने वा वनको प्रयोग गने कायनमा बन्देज लगाएका छन ्जसले आददवासी जनजाधतहरूको 
जीवन पद्धधतमाधि गम्भीर प्रभाव पानुनका सािै नाटकीय पररवतननसमेत ल्याइददएको छ। मध्यवती क्षेरको वनमा पहुँच 
पाएका मध्यवती क्षेरमा बसोवास गरेकाहरूका अलावा91 आददवासी जनजाधतहरूलाई राहिय धनकुञ्जमा भ्रमण गननबाट 

 
87 गेरुवा गाउँपाधलका वडा नं ४ का अध्यक्ष अम्बर बहादरु चलाउनेसँगको अन्तवानतान, ६ भाि २०७६, गेरुवा गाउँपाधलकाका प्रमखु जम्मान धसं केसीसँगको 
अन्तवानतान, २१ असार २०७७ 

88 मानवअधिकार आयोग, आइएलओ महासस्न्ि नं १६९ को कायानन्वयनको अवस्िासम्बन्िी प्रधतवेदन, माचन २०१९, 
https://www.nhrcnepal.org/nhrc_new/doc/newsletter/ILO_169_Implimentation_Report_English_NHRC_Jestha_2076.pdf   
89 नेपालका आददवासीहरूको मानवअधिकारसम्बन्िी वहकल समूह (लाहधुननप) सँगको बैठक: अधिविा र्ङ्कर धलम्ब ुर धभम राई, ३१ श्रावण २०७५। यो पधन 
हेनुनहोस,् जगन्नाि अधिकारी र र्रद स्घधमरे।अ धबस्ब्लयोग्राफी अन इन्भाएरन्मेन्टल जस्स्टस ्इन नेपाल, माहटनन चौतारी, २००२, काठमाण्डु, नेपाल। 

 
90 राइट्स ्एण्ड ररसोसेज ्इधनधसएहटभ, कननडन बाई प्रोटेक्टेड एररयाज,् जनु २०१८, www.rightsandresources.org/wp-

content/uploads/2018/06/Cornered-by-PAs-Brief_RRI_June-2018.pdf 
91 स्चतवन राहिय धनकुञ्ज र मध्यवती क्षेर व्यवस्िापन योजना, २०१३-२०१७ chitwannationalpark.gov.np/index.php/document-

repository/publications-chitwan-national-park/28-management-plan-printed/file  
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धनषेि गररएको छ जसका कारण उनीहरूले खाद्यान्न92, आवास र ओषधिमलुोको93 परम्परागत श्रोतमाधि पहुचँ प्राप्त गनन 
सकेका छैनन।् बरू उनीहरू खेती गनन, हटनको छानाका लाधग पैसा जोहो गनन, चौपाया चराउन र आिधुनक महङ्गो 
स्वास््य सेवा प्रणालीको प्रयोग गनन बाध्य भएका छन ्जसले खाद्य असरुक्षा र स्वास््य र आवासको समस्याहरू पदैा 
हनु पगेुको छ।  

 

अन्तरानहिय मानवअधिकार काननुअन्तगनत आददवासी जनजाधतहरू परम्परागत रूपमा धनभनर रहेका वन र प्राकृधतक 
स्रोतमाधिको पहुँचमा प्रधतबन्ि लगाउन अन्यायपूणन हनु सक्छ र यसो गनुन खाद्यान्नको पहुँचबाट वस्ञ्चत पाररए सरह हनु 
सक्छ।94 

 
सोनाहा जाधतका माधनसहरूको दःुखले आददवासी जनजाधतहरूको जनस्जहवकामा पनन गएको प्रभावलाई स्पष्ट पारेको 
छ।95 बददनया, कैलाली र कञ्चनपरु स्जल्लामा झण्डै १२०० को सङ्खख्यामा रहेका माछा माने अल्पसङ्खख्यक सोनाहा 
समदुायले माछा माने, आहारा खोज्न ेर कणानली नदीमा सनु उत्खनन ्गदै अिन घमुन्ते जीवन स्जउन ेगरेका छन।्96  

 

बददनया राहिय धनकुञ्जको धनमानणपधछ सोनाहाहरूलाई पसु्तौँदेस्ख आफ्नो जीहवका िान्न सहयोग गरररहेको गेरुवा नदीमा 
माछा मानन प्रधतबन्ि लगाइयो। बाचँ्नका लाधग आवश्यक सामग्रीहरू सङ्कलन गरेकोमा सर्स्त्र रक्षकहरूले उनीहरूलाई 
सताउने र कुट्न ेकाम गरे। िपु्र ैभधूमहीन सोनाहा पररवारहरू बँिवुा मजदरु हनु बाध्य भए र अन्य िेरै भारतधतर 
बसाईं सरे।97 

 
सन ्२००८ मा सोनाहा समदुाय र नागररक समाजका अधभयन्ताहरूको लगातारको अिक दबाबपधछ बददनया धनकुञ्ज 
प्रर्ासनले सोनाहा समदुायलाई मध्यवती क्षेरमा (मध्यवती क्षेर बाहहरका सोनाहाहरू यसमा समेहटएनन)् माछा मानन 
अनमुधत ददयो। यो अनमुधत िपु्रै बन्देजका साि ददइएको धियो: जस्तै सोनाहाहरूले वषनको तोहकएको अवधिमा मार 
माछा मानन सक्दिे; माछा मानन गएको बेलामा इजाजत पर सँगै लानपुदन्यो; रातको समयमा माछा मानन पाइन्न्यो 
(माछा माने उपयिु समय भन ेराधत नै हो); धनस्ित खालका माछा माने उपकरणहरू मार लान अनमुधत ददइन््यो; 
घरको एकजना सदस्यलाई मार इजाजत ददइन््यो र जसको नाममा इजाजत छ उसलाई मार माछा मानन अनमुधत 
ददइन््यो। तैपधन, माछा माने इजाजत प्राप्त गनुन सोनाहाको लाधग महत्वपूणन उपलब्िी धियो।  

 
तर केही महहनापधछ मनाउ गाहवसका दईुजना सोनाहाहरूलाई गैंडा चोरी स्र्कारी गरेको आरोपमा धगरफ्तार गररयो। 
यो घटनापधछ धनकुञ्जले मध्यवती क्षेरका सबै सोनाहा समदुायलाई माछा मानन ददइँदै आएको अनमुधत खारेज गयो। 

 
92 लाम एलएम, पल एस. धडस्प्यटेुड ल्याण्ड राइट्स ्एण्ड कन्जभेसन लेड धडस्प्लेसमेन्ट: अ डबल ह्वाम्मी अन दी परु, कन्सभानट सोक [अनलाइन श्रृङ्खला] 
२०१४ [३० असोज २०७७ मा उद्धृत गररएको]; १२: पषृ्ठ ६५-७६, conservationandsociety.org/text.asp?2014/12/1/65/132132  

93 हवधभन्न रोगब्यािीको रोकिाम र उपचारका लाधग वनस्पधतमा अलौहकक र्स्ि रहेको भन्ने उनीहरूको बधलयो हवश्वार्समेतबाट िारूहरूले औषधिजन्य 
वनस्पधतसम्बन्िी परम्परागत ज्ञान हाँधसल गरेका भए पधन यो ज्ञानलाई जोगाई राख्न चनुौतीपूणन हुँदै गइरहेको भधनएको छ । हेनुनहोस्, कल्पना स्घधमरे र 
ऋहष बस्ताकोटी, िेधडसनल नलेज अफ िारू अफ नेपाल अन मेधडधसनल प्लान्ट्स् एण्ड हेल्िकेयर धसस्टम्ज,् धडसेम्बर २००७, 

researchgate.net/publication/269580487_Traditional_knowledge_of_Tharu_of_Nepal_on_medicinal_plants_and_healthcare_systems 
94 राज्यसँग वातावरणीय संरक्षण र आधिनक हवकास तिा अन्य मानवअधिकारको प्रविनन जस्ता अन्य सामास्जक लक्ष्यहरू बीच सन्तलुन कायम गने 
स्वहववेक हनु्छ। तर जनु सन्तलुन कायम गररन्छ त्यो अनसु्चत हनु ुहुँदैन वा त्यसले मानवअधिकारको अनसु्चत र अनमुान गनन सक्ने खालको हनन्को 
नधतजा ददन ुहुँदैन। सन्तलुन उस्चत छ हक छैन भनेर जाँच्न हवधभन्न पक्षहरूलाई हेनन सहकन्छ। जस्तै वातावरणीय संरक्षणको स्तर प्रहियागत दाहयत्वहरू 
पूरा गननका लाधग भएका धनणनय प्रहियाको उपज हो हक होइन, यो पिगमनकारी छ वा छैन र यो गैरहवभदेमा आिाररत छ वा छैन। अन्तमा 
राज्यहरूले उनीहरूले अवलम्वन गरेका मापदण्डहरूलाई पालना गनुनका सािै कायानन्वयन गनुन पदनछ।हेनुनहोस,् जनता वन कायनिम, आददवासी जनजाधत 
तिा संयिु राि सङ्घ धनकायहरू। संयिु राि सङ्घ सस्न्ि धनकायहरूको धनणनयहरूको सँगालो, मानवअधिकार पररषद्को हवरे्ष कायनहवधि र आददवासी 
जनजाधतहरूको अधिकारसम्बन्िी हवज्ञ संयन्रको सझुाव। भोल्यमु ७, २०१५-२०१६, पृष्ठ ६७, 
www.forestpeoples.org/sites/default/files/publication/2017/03/cos-2015-16.pdf 
95 उनीहरूको आफ्नो अलग्गै भाषा, संस्कृधत र परम्परागत जन्मभधूम भएपधन उनीहरू काननुी रूपमा मान्यता प्राप्त ५९ आददवासी जनजाधत सूचीमा 
समेहटएका छैनन।्  

96 मौस्खक किनहरूले के सङ्केत गदनछ भने उनीहरू नेपालको एकीकरण पूवनददस्ख कणानलीको तल्लो भागमा बसोवास गरररहेका धिए। सदुदप जना धिङ 
समेत, “दी पोधलहटक्स अफ कन्जभेसन: सोनाह, ररभरस्केप इन दी बददनया न्यासनल पाकन  एण्ड बफर जोन, नेपाल", कन्जभेसन एण्ड सोसाइटी, २०१७, 
भोल्यमु १५, अङ्क ३, पषृ्ठ २९२-३०३, http://www.conservationandsociety.org/article.asp?issn=0972-

4923;year=2017;volume=15;issue=3;spage=292;epage=303;aulast=Thing  
97 सदुदप जना धिङ समेत 

https://www.researchgate.net/publication/269580487_Traditional_knowledge_of_Tharu_of_Nepal_on_medicinal_plants_and_healthcare_systems
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लामो सङ्घषनपधछ भखनरै मार माछा माननका लाधग अनमुधत प्राप्त गरेका सोनाहा समदुायको लाधग यो सामूहहक दण्ड 
एउटा ठूलो प्रहार धियो।”98 सोनाहाहरूले आफ्नो माछा मानन पाउने अधिकारका लाधग सङ्घषन जारी राखेका छन।् सन ्
२०१७ मा पाररत गररएको राहिय धनकुञ्ज ऐनको पाँचौँ संर्ोिनमा मध्यवती क्षेरका स्िानीयलाई आफ्नो परम्परागत 
जीहवकासम्बन्िी कायन गनन ददन ेप्राविान रहेको भएपधन99 यो लेस्खरहदँासम्म उनीहरूलाई अझै माछा माने अनमुधत 
ददइएको छैन। 

 
वैकस्ल्पक जीहवकाको अभाव, आधिनक कदठनाइ र घरायसी खचन परुा गनन नसक्ने आदद कारण आफ्नो जधमनबाट 
धनष्काधसत िेरेजसो आददवासी जनजाधतहरू बटैयादार बन्न बाध्य भएका छन ्र उनीहरूले अरूको जधमनमा खेतीहकसानी 
गरी उब्जनी भएको फसलको हाराहारी पचार् प्रधतर्त हहस्सा पाउँदछन।्100  

 
बटैया तराई क्षेरमा प्रचलनमा रहेको एउटा परम्परागत स्वरूपको अधियाँदारी हो।101 िारूलगायतका भधूमहीन 
हकसानहरूका लाधग सददयौँदेस्ख बटैयादारी व्यवस्िा जनजीहवकाको एउटा मखु्य आिार बन्न पगेुको छ। आत्मधनभनर 
केन्िको अनमुाधनत आङ्कलनअनसुार नेपालका चौिाई घरपररवार आफ्नो जीहवकाको लाधग बटैया प्रणालीमा धनभनर रहेका 
छन।्102   

 

मानवअधिकारको दृहष्टकोणबाट खासगरी नेपालको संहविानले प्रत्याभतू गरेको र्ोषणहवरुद्धको हक103  को दृहष्टकोणबाट 
हेदान यसको ठूलो अिन हनु ेभएपधन नेपालमा बटैयादारी प्रिालाई काननुी मान्यता भन्दा पधन सामास्जक मान्यताले 
सञ्चालन गरेको छ। यो अर्भयासलाई धनदेस्र्त गननका लाधग राज्यले अवलम्वन गरेको कुन ैधनददनष्ट औपचाररक काननुी  

संयन्र पधन छैन। बाकेँ र बददनया स्जल्लामा अन्तवानतान धलइएका हकसानहरूले जधमनदारहरूबाट आफू बारम्बार 
र्ोषणमा परेको र उनीहरूलाई धबना पाररश्रधमक घरायसी काम गनन वा घाँस दाउरा सङ्कलन गनन लगाइएको बताए।  

 
गेरुवा ४ का दर्रि िारूको सगोलको पररवारले १२ धबघा (८.१३ हेक्टर)104 जधमन राहिय धनकुञ्जमा गमुायो र अहहले 
उनका पररवारका सबै घरिरुीहरू बटैयादारीमा धनभनर छन।् वडा नं. ४ को आफ्नो सानो काठको घर देखाउँदै उनले 
भन:े 
 

“२०४० सालमा हवस्िाहपत भएपधछ हामी अन्त्यमा यहा ँआएर बसोवास 
गनन िाल्यौँ। धनकुञ्ज क्षरेमा पनन गएको मेरो जधमनबाट ढुङ्गासम्म हटप्न 
ददइएन। अहहले म एक धबघा र १५ कट्ठा105 जधमनमा खेती गरररहेको 
छु।”106 

 
98 श्रद्धा घले, २७ माचन २०१८। 

99 पाँचौ संर्ोिन हविेयकको दफा ५.२ मा धनकुञ्ज नस्जकका स्िानीय बाधसन्दालाई "परम्परागत रूपमा उपभोग गदै आएको बाटो, रैिाने चररचरन, 
खानेपानी, धसँचाइ तिा तटबन्िको प्रयोग गनन" र "परम्परागत रूपमा सङ्कलन गदै आएको सागसब्जी तिा कन्दमलु सङ्कलन र माछा माननका लाधग 
वातावरण, वन तिा वन्यजन्तलुाई प्रधतकूल असर नपने गरी" अनमुधत ददने व्यवस्िा उल्लेख गररएको छ।  

100 समूह केस्न्ित छलफल, गेरुवा ६ भाि २०७६, र िास्न्तपरु, बाँके मा ७ भाि २०७६ मा भएको छलफल 

101 सामदुाहयक आस्त्मनभनर केन्ि, लोकल्ली हप्रजेन्ट ल्याण्ड हटनअुर टाइपोलोजी इन नेपाल: अ स्टडी ररपोटन, मई २०१८, र्ब्दावली 
102 सामदुाहयक आस्त्मनभनर केन्ि, ल्याण्ड हटनअुर एण्ड आग्राररयन ररफम्ज्न  इन नेपाल २०११, पषृ्ठ २५, यहाँ उपलब्ि छ: https://csrcnepal.org/wp-

content/uploads/2019/07/2dpV2BZ0IsM4luC-cB_L2A00gEbYm-U.pdf 

यो अनमुान १६ स्जल्लाका २५,१९९ घरिरुीको १४३,१२५ जना व्यस्िहरू संलग्न एउटा अध्ययनमा आिाररत छ। बटैयालाई अधिया भनेर पधन 
बसु्झन्छ। 

103 िारा २९। र्ोषणहवरुद्धको हक : (१) प्रत्येक व्यस्िलाई र्ोषणहवरुद्धको हक हनुेछ। (२) िमन, प्रिा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै 
आिारमा कुनै पधन व्यस्िलाई कुनै हकधसमले र्ोषण गनन पाइने छैन। (३) कसैलाई पधन बेचधबखन गनन, दास वा बाँिा बनाउन पाइने छैन।  

104 १ धबघा = ६,७७२.६३ वगन धम = ०.६८ हेक्टर 

105 २० कट्ठा = १ धबघा 
106 अन्तवानतान, गेरुवा, २०७६ भाि ०६ 
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४.३ वन्यजन्तबुाट बाली नष्ट  
वन्यजन्तबुाट हनुे बालीनालीको नष्ट राहिय धनकुञ्ज आसपास बस्न ेमाधनसहरूले भोगेका एउटा सबैभन्दा जबजनस्त र 
व्यापक समस्या हो।107 तर राहिय धनकुञ्ज आसपास बस्नेहरूका लाधग भने वन्यजन्तकुो सङ्खख्यामा भएको वृहद्धको अिन 
उनीहरूको बालीनाली र संरचनाको हवनास, पर् ुचौपायको क्षधत, र कहहलकाहीीँ त मानवीय चोटपटक र जीवनको 
क्षधतसमेत हनु पगेुको छ। वन्यजन्तबुाट बालीनालीको क्षधत राहिय धनकुञ्ज आसपास बस्ने माधनसहरूले सामना 
गरररहेको एउटा सबैभन्दा जबजनस्त र व्यापक समस्या हो।108 

 
बददनया राहिय धनकुञ्जमा बाघ, गैंडा र हात्ती संरस्क्षत जनावरहरूको सङ्खख्या पधछल्ला वषनहरूमा वृहद्ध भइरहेको छ।109 

बददनयाका हकसानहरूले संरस्क्षत वन्यजन्तहुरूले बारम्बार बालीनाली, भण्डार गरेर राखेको अन्न, गाई वस्त,ु घर 
गोठलगायतका संरचना ध्वस्त पाने गरेको गनुासो गरे। गेरुवा गाउँपाधलका वडा नं ४ को वाधसन्दा सधुन िारूले 
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र आत्मधनभनर केन्िलाई भनु्नभयो: 
 

“हात्ती, भाल,ु मगृ र वादँरहरूले खेतमा आएर बारम्बार बालीनाली नार् 
गछनन।् यदद खेतमा बाली छैन भने हात्तीले आएर हाम्रो घरै नष्ट 
गररददन्छन।् तीनपटक हात्तीले त्यस्तो गररसके। मलाई जम्मा एक हजार 
रुपैया ँक्षधतपूधतन ददइयो। एकाधतर आफ्नै जधमनमा पहुँच नहुने अधन 
अकोधतर जङ्गली जन्तलेु पटक पटक ददएको दःुखले हाम्रो जीवन कदठन 
भएको छ।”110

 

 

कहहलकाहीीँ त जनावरहरूले माधनसलाई पधन आिमण गदनछन।् सन ्२०२० को अक्टोबर-नोभेम्बरमा पाँच जना िारू 
वाधसन्दाहरूलाई बाघले आिमण गरी मारेको जनाइएको छ।111  
 

वन्यजन्तकुो प्रभाव खासगरी िोरै जधमन हनुे वा जधमन ैनहनुेहरूका लाधग एकदमै गम्भीर रहेको छ। गेरुवा 
गाउँपाधलका वडा नं. ४ का गरुीलाल िारूको दईु धबघा र दर् कट्ठा (झण्डै १.७ हेक्टर) जधमन राहिय धनकुञ्जमा पनन 
गयो। उहाँले भनु्नभयो : 
 

“हामीले राहिय धनकुञ्जधभर हाम्रो सबै जधमन गमुाएकोले अरू जधमनमा 
हामी जीहवको पाजननका लाधग बटैयादारीमा खेती गदनछौँ। तर उि 

 
107 हहमालयन टाइम्स,् टाइगर पपलेुसन धनयर डबल इन नेपाल, ३ अगस्ट २०२०, thehimalayantimes.com/nepal/tiger-population-near-double-

in-nepal  
108 जगन्नाि अधिकारी र र्रद स्घधमरे।२००२।अ धबस्ब्लओग्राफी अन इन्भाएरन्मेन्टल जस्स्टस ्इन नेपाल। माहटनन चौतारी, काठमाण्डु, पषृ्ठ ७९ 

109 डब्लडुब्लएुफ, ग्रिु अफ टाइगर इन बददनया, tigers.panda.org/news_and_stories/stories/tiger_survey_in_ 

bardia_national_park/ 
110 सनुी िारूसँगको अन्तवानतान, २०७६ भाि ०६। 

111 हहमायलयन टाइम्स,् टाइगर हकल्स ्फाइभ इन अ मन्ि इन बददनया, २० नोभेम्बर २०२०, thehimalayantimes.com/nepal/tiger-kills-five-in-a-

month-in-bardiya 
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जधमनबाट उत्पादन हनुे बालीमा एक धतहाई त जनावरले नै नष्ट 
गररददन्छन,् आधि जधमनदारलाई बझुाउनपुदनछ, बाकँी एक धतहाईले मैले 
कसरी जीवन िान्न ु?”112

 

 

केही वषनअस्घसम्म उनले एकदमै िोरै (रु.१,०००) रकम बालीको क्षधतपूधतनस्वरूप धनकुञ्जबाट पाउन ेगदनिे। तर केही 
समययता उनी धनकुञ्जका अधिकारीहरूसमक्ष यस्तो क्षधतपूधतन दाबी गनन गएका छैनन ्हकनभने प्रकृया एकदमै लामो छ 
र क्षधतपूधतनको मारा एकदमै िोरै छ। यसका अधतररि जधमनमा स्वाधमत्व नभइकन हकसानहरूले हाधनको क्षधतपूधतन 
दाबी गनन पधन सक्दैनन।्113 

 
राहिय धनकुञ्ज ऐनको दफा ३ (घ) ले सरकारको दाहयत्व "राहत" प्रदान गननमा मार सीधमत गरेको छ र पयानप्त 
क्षधतपूधतन प्रदान गने दाहयत्वलाई बवेास्ता गरेको छ।114 राहत धनदेस्र्काअनसुार वन्यजन्तकुा कारण बालीनालीको 
क्षधतपूधतन बेहोरेका हकसानले बीस हजार रूपैयाँसम्मको राहत प्राप्त गनन सक्दछन।् यद्यहप बददनया धनकुञ्जमा यसरी प्रदान 
गररने कुनै पधन राहत मानवअधिकारमा आिाररत हनु ुभन्दा पधन साङे्कधतक मार रहेको छ। बददनया राहिय धनकुञ्जका 
संरक्षण अधिकृतका अनसुार उनको कायानलयले ५०० आवेदनहरू प्राप्त गरेको धियो तर जम्मा ४५ जनाले मार राहत 
प्राप्त गनन सके हकनभन ेप्रायजसोले पयानप्त कागजातहरू (जग्गा िनीको प्रमाणपर, र मध्यवती क्षेर व्यवस्िापन 
सधमधतको धसफाररस परसमेत) बझुाउन सकेनन।् जग्गामा स्वाधमत्व नभएकाहरू - जसमा िपु्रै आददवासी जनजाधत र 
दधलतहरूसमेत पदनछन ्–  राहत प्राप्त गननका लाधग योग्य समेत पधन छैनन।्  
 
राहत प्रदान गररएकै अवस्िामा पधन यो तत्कालै ददइँदैन। राहतका लाधग धनवेदन ददने प्रकृया लामो र जहटल छ। 
यसका लाधग धनवेदकहरूले एउटा फारम भनुनपछन, जग्गा िनीको प्रमाण पर, जग्गाको फोटो र क्षधतसम्बन्िी 
हववरणलगायतका कागजातहरू उपलब्ि गराउनपुदनछ र त्यसलाई मध्यवती क्षेर व्यवस्िापन सधमतमा धलएर जानपुछन। 
सधमधतले उि कागजातहरू अध्ययन गरेर प्रमाणीकरणका लाधग वडा कायानलयमा पठाउँदछ र वडा कायानलयको 
प्रमाणीकरणपधछ राहिय धनकुञ्जको कायानलयमा पठाउँदछ। हामीले कुरा गरेका स्िानीयहरूले एकदमै िोरै माराको 
राहत, झण्झहटलो प्रकृया, प्रमाणीकरण र भिुानीमा हनुे हढलाससु्ती (वषनमा एकपटक मार हवतरण गररन्छ) र धनस्ित 
प्रकारका जनावरहरू (जस्तै बादँर)बाट बारम्बार हनु ेक्षधतमा राहतको अभावका बारेमा गनुासो गरे।115 

 

४.४ स्वेच्छाचारी धगरफ्तारी र हहरासत, यातना 
तिा अन्य दवु्यनवहार र बलको अत्यधिक प्रयोग 
आददवासी जनजाधतहरूलाई राहिय धनकुञ्ज र आरक्षहरूको क्षेरमा प्रवेर् गरेको कारण बारम्बार धगरफ्तार गने र 
हहरासतमा राख्न ेगररएको छ। उनीहरूमध्ये िेरैले पाकन मा तैनाि सेनाका कमनचारीहरूको दवु्यनवहार र यातनासमेत 
भोग्नपुरेको। पररणामस्वरूप केहीको मतृ्य ुभएको छ।  

 

 
112 राम अवतार िारूसँगको अन्तवानतान, वडा नं ४, गेरुवा गाउँपाधलका, २०७६ भाि १२ गते 

113 श्रद्धा घले, दी टाइगर एण्ड दी फामनर, काठमाण्डु पोष्ट, १० अहप्रल २०१८, kathmandupost.ekantipur.com/news/2018-04-10/the-tiger-and-

the-farmer.html 
114 दफा ३ घ को व्यवस्िा: राहिय धनकुञ्ज तिा आरक्ष भन्दा बाहहर वन्यजन्तको आिमणमा परी िनजनको क्षधत भएमा त्यस्तो क्षधतबापत 
तोहकएबमोस्जम राहत ददइनेछ ।  

115 प्रभाहवत हकसानहरूसँगको लस्क्षत समूह छलफल, वडा नं. ४, गेरुवा गाउँपाधलका, २०७६ भाि १२ गते 
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सेनाले महहनामा कररब ४०० जनालाई धगरफ्तार गने गरेको स्चतवन राहिय धनकुञ्जमा खटाइएको नपेाली सेनको इकाई 
बटुक दल गणका प्रमखु अरुण शे्रष्ठले सन ्२०२० को जलुाईमा बताए।116  

 
नेपालमा वन्यजन्तसुम्बन्िी अपरािमा िनुामा परेकाहरूको जनसङ्खख्यामा आददवासी जनजाधत समुदायका माधनसहरूको 
प्रधतधनधित्व िेरै रहेको िपु्रै अध्ययन र प्रधतवेदनहरूले सङे्कत गरेका छन।्117 अधिकारीहरूले अक्सर वन्यजन्तसुम्बन्िी 
अपरािमा संलग्न र्स्िर्ाली धनकायहरूको सट्टा गररब र न्यून आय भएकाहरूलाई धगरफ्तार गने गरेको 
आलोचकहरूले भने्न गरेका छन।्118 नेपालमा वन्यजन्तकुो व्यापारमा संलग्न भएको आरोपमा जेल सजायँ भोग्ने 
अधिकांर् व्यस्िहरू आददवासी जनजाधत समदुायका र खासगरी चेपाङ, िारू र तामाङ समदुायको रहेको कुरा एउटा 
भखनरै सम्पन्न अध्ययनले पषु्टी गरेको छ। उनीहरूमध्ये िेरैजसो गररबीको रेखामधुन रहेका घरपररवारका रहने गरेका 
छन।् यस्तो सजायले उनीहरूको जीहवकोपाजनन र बालबाधलकाहरूको स्र्क्षामा नकारात्मक असर पारेको छ, पररवारका 
सदस्यहरूले श्रीसम्पस्त्त बेच्न वा बसाई सनन बाध्य हनुपुरेको छ, श्रीमतीसँग टाढा हनुपुरेको छ वा पारपाचकेु गनुनपने 
भएको छ र यसले गहहरो सामास्जक कलङ्क पैदा गराएको छ।119 

 
भरतपरुमा रहेको एउटा गैरसरकारी संस्िा मध्यवती क्षेर जनअधिकार महासङ्घ (प्रभात हकरण सेवा सधमधत) को 
अधभलेखअनसुार सन ्२०१५ को जनवरी-फेिअुरीसम्ममा वन्यजन्तसुम्बन्िी अपरािहरूमा १५१ जना माधनसहरूलाई 
स्चतवन स्जल्ला कारागारमा िनुामा रास्खएको धियो। सन ्२०१४ मा राहिय धनकुञ्ज तिा वन्यजन्त ुसंरक्षण हवभागले 
वन्यजन्तसुम्बन्िी अपरािमा १४२ जनालाई हहरासतमा धलएको धियो। यसमध्ये आरोहपत ७३ जनालाई झठुो आरोप 
लगाइएको धियो। १४२ मध्ये ६४ जना चेपाङहरू धिए र अन्य चाहहँ कुमाल, बोटे र िारू समदुायका आददवासी 
जनजाधतहरू धिए।120 यो संस्िाले सन ्२०१८ अहप्रलदेस्ख २०२० अहप्रलसम्म ४४ जना महहला र १५२ जना 
परुुषका माछा माने जाली खोधसएको, डङु्गा नष्ट गररएको, कुटहपट गररएको र स्वेच्छाचारी ढङ्गमा हहरासतमा धलइएको 
सम्बन्िी १९६ वटा उजरुीहरूलाई अधभलेख गरेको छ।121 

 

बददनया स्जल्लाको गेरुवाका िारू समदुायका माधनसले (माधि हेनुनहोस)् नेपाली सेनाका अधिकारीहरूद्वारा हवभेदजन्य 
व्यवहार र प्रताडना हनु ेगरेको गनुासो गरे। सीमाना पार गरेर काननुी हहसाबमा आफ्नो स्वाधमत्वमा रहेको तर अहहले 
बददनया राहिय धनकुञ्जधभर पनन गएको जग्गामा गएकै कारण एकजना भतूपूवन बडघर ददपने्ि िारूले सेनाले आफूलाई 
धगरफ्तार गरेर ब्यारेकमा लगेको गनुासो गरे। "मेरो आफ्नो स्वाधमत्वको जधमनमा पाइला टेक्दा मैले के अपराि 
गरेको धिए?ँ", उहाँले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र आत्मधनभनर केन्िलाई भनु्नभयो। 

दैधनक जसो घाँस दाउरा गनन वनमा प्रवेर् गनुनपने भएकोले धनकुञ्ज आसपास बस्ने महहलाहरू मानवअधिकार 
उल्लङ्घनको जोस्खममा रहेका छन।् २०६९ वैर्ाख ३० गते नेपाली सेनाका एकजना धसपाहीले स्चतवनको राहिय 
धनकुञ्जअन्तगनतको बेल्सार सामदुाहयक वनमा एकजना भधूमहीन महहलालाई कुटहपट गनुनका सािै यौनजन्य हहसाबमा 
आिमण गरे।122 सेनाका जवानहरूले स्िानीय महहलाहरूसँग "हववाह" गरेर आफ्नो दईु वषे पोहष्टङ्ग सहकएपधछ बेपत्ता 

 
116 काठमाण्डु पोष्ट, चेपाङ यवुाको मतृ्यमुा नेपाली सेनाका सरुक्षाकमीमाधि आरोप लगाइयो, २५ जलुाई २०२०,  tkpo.st/3f0axFU 

117उकेर् राज भजुसुमेत २००९। “ररपोटन अन दी फ्याक्ट्स ्एण्ड इस्यजु ्अन पोस्चङ् अफ मेगा स्पेधसज ्एण्ड इधलगल िेड इन ददयर पाट्स्न इन नेपाल,” 

िान्स्पेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल। यो पधन हेनुनहोस्: रोर्न सेढाईं, “धथ्र जेनेरेसन्ज ्अफ राइनो पोस्चङ्, प्रजाज ्स्स्टल डटन पअुर”, २० माचन २०१७, 

myrepublica.nagariknetwork.com/news/16769/ 
118 काठमाण्डु पोष्ट, स्मल हफस एण्ड स्केपगोट्स,् ३ अहप्रल २०१७, kathmandupost.com/opinion/2017/04/03/small-fish-and-scapegoats 

119 कुमार पौडेल, गेरी आर पटर एण्ड ज्याकोब फेल्प्स।् फेिअुरी २०२० (अनलनाइनमा उपलब्ि छ: १५ धडसेम्बर २०१९) ।  ‘कन्जभेसन 
इन्फोस्मेन्ट: इन्साइट्स ्फ्रम हपपल इन्कासनरेटेड फर वाइल्डलाइफ फर िाइम्ज ्इन नेपाल’। कन्जभेसन साइन्स ्एण्ड प्रास्क्टस,् भोल्यमु २, इस्य ु२।  

120 काठमाण्डु पोष्ट, स्मल हफस एण्ड स्केपगोट्स,् ३ अहप्रल २०१७, , www.kathmandupost.com/opinion/2017/04/03/small-fish-and-scapegoats    

121 एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाललाई उपलब्ि गराइएको दस्तावेज, धडसेम्बर २०२०  

122 धबपलेुन्ि अधिकारी। २९ मे २०१२। “इन्क्वायरी इन्टु याधलस्जड् रेप ्बाइ सोल्जस्न,” ररपस्ब्लका, myrepublica.com/archive/61197/Inquiry-into-

alleged-rape-by-soldier 
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भएका घटनाहरू पधन छन ्जसका कारण महहलाहरू हववाहहत सम्बन्ि भन्दा बाहहरबाट जस्न्मएका बालबाधलकाहरू 
हकुानउन र सामास्जक कलङ्कको र्ीकार हनु पगेुका छन।्123   

 

सन ्२०१० मा नेपालस्स्ित मानवअधिकार उच्चायिुको कायानलय (उच्चायिुको कायानलय-नेपाल) ले 
सरुक्षाकमीहरूद्वारा भएको अत्यधिक र कधतपय अवस्िामा अनधिकृत बलको प्रयोगका सवालमा एउटा सरोकारको 
सारसङ्खक्षेप प्रकार्न गरेको धियो। यसमा छवटा घटनाहरूलाई दस्तावेजीकरण गररएको धियो जसमा उच्चायिुको 
कायानलयले बददनया र स्चतवन राहिय धनकुञ्ज तिा पसान वन्यजन्त ुआरक्षमा गस्ती गने नेपाली सेनाबाट घातक बलको 
गैरकाननुी प्रयोग भएको हवश्वसनीय आरोपहरू प्राप्त गरेको धियो। उच्चायिुको कायानलय लेख्छ: 

 
 
 

सेना र राहिय धनकुञ्जका अधिकारीहरूले पीधडतहरू चोरी र्ीकारी गने 
व्यस्िहरू भएको र उनीहरूलाई आत्मरक्षाको िममा माररएको दाबी 
गदै उनीहरूको मतृ्यलुाई वैिाधनकता ददएका छन।् यी सबै 
मदु्दाहरूमा गररएका यी दाबीहरूमाधि र्ङ्का पैदा हनेु खालका प्रमाण 
रहेको छ र यसले स्वतन्र छानधबनको माग गदनछ। यी मदु्दाहरूमा 
सेनाले प्रहरी अनसुन्िानमा सहयोग पयुानएको छैन र सम्बस्न्ित 
व्यस्िहरूलाई सोिपछुका लाधग प्रहरीसमक्ष उपस्स्ित समेत गराएको 
छैन। १२ वहषनया बाधलकासहहत तीनजना महहलाको हत्या गररएको 
(…) बददनया राहिय धनकुञ्जको मदु्दामा सेना र राहिय धनकुञ्जका 
अधिकारीहरूले पीधडतका पररवारहरूलाई फौजदारी उजरुी हफतान धलन 
दबाब ददएर फौजदारी जवाफदेहहता अवरोि गननमा सहिय भधूमका 
खेले। संर्ोधित सैधनक ऐनमा यस्ता मदु्दाहरूको अनसुन्िान र 
अधभयोजन गने हवषयलाई स्पष्ट रूपमा नागररक अधिकारीहरूको 
क्षेराधिकारधभर राखेको भएपधन यसमा सहयोग गनन सेना पधछ 
हहटरहेको छ। यी घटनाहरूले राहिय धनकुञ्ज तिा वन्यजन्त ुसंरक्षण 
ऐनमा रहेका कमजोरीहरूलाई पधन उजागर गरेका छन।् यसले 

 
123 काठमाण्डु पोष्ट, मेन इन धग्रन, २२ मे २०१८,  

kathmandupost.ekantipur.com/news/2018-05-22/men-in-green.html 

छधबलाल न्यौपाने र स्चर बहादरु माझी, संरस्क्षत क्षेरका द्वन्द्व, माझी मसुहर बोटे कल्यान सेवा सधमधत, नवलपरासी र प्रभात हकरन सेवा समाज, स्चतवन, 
२०१७ ।   



 
संरक्षणको नाममा मानवअधिकार उल्लङ्घन 

"मेरो आफ्नो स्वाधमत्वको जधमनमा पाइला टेक्दा मैले के अपराि गरेको धिए?ँ" 

 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल २०२१   34 

ज्यानमाधि कुनै खतरा नहुँदाको अवस्िामासमेत बन्दकुको प्रयोगलाई 
अनमुधत ददएको छ।124

 

 
 
पधछल्ला केही वषनहरूमा नपेाली सेनाद्वारा घातक बलको अत्यधिक प्रयोग गररएको बारे कमैमारामा समाचारमा आएको 
भएपधन यातना (कहहलेकाहीीँ मतृ्यसुमेत भएको), बलात्कार र अन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनका समाचारहरू अझै पधन 
धनयधमत रूपमा आइरहेका छन।् तल व्याख्या गररएझैँ हत्या गररएका व्यस्िका पररवारहरू न्यायको पखानइमा रहेका 
छन ्र उनीहरूलाई अझै प्रभावकारी उपचार प्रदान गररएको छैन।  

 

प्रभावकारी उपचारको अधिकारलाई नागररक तिा राजनीधतक अधिकारसम्बन्िी अन्तरानहिय अधभसस्न्ि 
(आइधसधसहपआर), आधिनक, सामास्जक र साँस्कृधतक अधिकारसम्बन्िी अधभसस्न्ि (आइधसइएसधसआर) र जातीय हवभेद 
उन्मूलनसम्बन्िी महासस्न्ि (सडन) लगायत नेपाल पक्ष राि भएका िेरै मानवअधिकार सस्न्िहरूमा समावेर् गररएको 
छ। सन ्२००५ मा संयिु रािसङ्घको महासभाले अनमुोदन गरेको अन्तरानहिय मानवअधिकार काननुको घोर 
उल्लङ्घन र अन्तरानहिय मानवीय काननुको गम्भीर उल्लङ्घनका पीधडतहरूका लाधग उपचार र पररपूरणको 
अधिकारसम्बन्िी संयिु रािसङ्घीय आिारभतू धसद्धान्तहरूमा यो अधिकारलाई खँददलो बनाइएको छ।125 यसका 
मूख्य पाँच अवयवहरू छन:् पररपूरण, क्षधतपूधतन, पनुरागमन, पनुस्िानपना, सन्तषु्टी र पनुः नदोहोररने प्रधतबद्धता। 
सस्न्िहरूको कायानन्वयनको अनगुमन गने िेरैजसो सस्न्ि धनकायहरूले खास खास उल्लङ्घनहरूका सवालमा कस्तो 
उपचार प्रदान गनुनपदनछ भने्न बारेमा हवस्ततृ रूपमा व्यख्या गरेका छन।् 

 

यातना,  दवु्यनवहार र गैर न्याहयक हत्याका पीधडत िेरैलाई जाहेरी दरखास्त (जाहेरी वा एफआइआर, फौजदारी 
अनसुन्िानका लाधग औपचाररक उजरुी) दायर गनन गम्भीर कदठनाईहरू रहेको छ। यस्तो उजरुी फौजदारी कायनहवधि 
संहहताअनसुार स्िानीय प्रहरीमा दतान गनुन पने भएकोले यसले ठूलो चनुौती खडा गछन। प्रहरीले बारम्बार जाहेरी दतान 
गनन अस्वीकार गदनछ वा जाहेरी स्वीकानुनअस्घ जाहेरीका हवषयवस्त ुपररवतनन गनन जाहेरवालहरूमा दबाब ददन्छ।126 

४.४.१ स्चतवन – राजकुमार चेपाङ: दवु्यनवहार र यातनाका कारण 
मतृ्य ु 

२०७७ असार २ गते राप्ती नगरपाधलका वडा नं. २ का २६ वषीय राजकुमार चेपाङ र अन्य छजना (तीन जना 
चेपाङ परुुष, दईुजना चेपाङ महहला र आददवासी राई समदुायको एक जना) नदीमा घुगँी (र्ङ्खेहकराको एउटा प्रजाधत 
जसलाई धमठो मानेर खान ेगररन्छ) खोज्न भनी स्चतवन राहिय धनकुञ्जधभर प्रवेर् गरेका धिए। सेनाका एकजना 
धसपाहीले उनीहरूलाई धगरफ्तार गरे र धनकुञ्जधभर यातना ददए। उनीहरूलाई सोही ददन छाधडएको धियो। राजकुमार 

 
124 उच्चायिुको कायानलय-नेपाल, तराईमा भएका गैरन्याहयक हत्याका आरोपहरूको अनसुन्िान, उच्चायिुको कायानलय-नेपालको सरोकारको 
सारसङ्खक्षेप, जलुाई २०१०, पषृ्ठ ९, 
nepal.ohchr.org/en/resources/Documents/English/reports/HCR/Investigating%20Allegations%20of%20Extra-
Judicial%20Killings%20in%20the%20Terai.pdf 
125 उच्चायिुको कायानलय। अन्तरानहिय मानवअधिकार काननुको घोर उल्लङ्घन र अन्तरानहिय मानवीय काननुको गम्भीर उल्लङ्घनका पीधडतहरूका लाधग 
उपचार र पररपूरणको अधिकारसम्बन्िी संयिु रािसङ्घीय आिारभूत धसद्धान्त र धनदेस्र्काहरू। १६ धडसेम्बर २००५ को महासभाको प्रस्तावना 
६०/१४७। https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx 

126 उच्चायिुको कायानलय-नेपाल, तराईमा भएका गैरन्याहयक हत्याका आरोपहरूको अनसुन्िान, उच्चायिुको कायानलय-नेपालको सरोकारको सारसङ्खक्षेप, 
जलुाई २०१०, nepal.ohchr.org/en/resources/publications/Investigating%20Allegations%20of%20Extra-

Judicial%20Killings%20in%20the%20Terai.pdf  
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चेपाङको पररवारको अनसुार घर फहकन एपधछ कुटाईका कारण उनी धबरामी परे। उनलाई अस्पतालमा भनान गररयो तर 
२०७७ असार ८ गते उनको धनिन भयो।  
 

यातना खेपेर जीहवत रहन सफल एकजना सन्तोष चेपाङले भने:  
 

“जब नेपाली सेनाको धसपाहीले हामीलाई भेट्टायो त्यधतखेर हामीहरू एउटा 
सानो खोलामा घुगँी सङ्कलन गरररहेका धियौँ। सरुूमा त उनले हामीलाई 
केही प्रश्न सोिे। हामीले धनकुञ्ज प्रवेर् गरेकोमा माफी माग्यौँ। हामीमध्ये 
एकजनालाई उनले “उ त्यहा”ँ जान ुभनी भन,े उनलाई पानीमा लम्पसार 
परेर सतु्न भने र उनले घुडँासम्म लगाएको बटुले लास्त्त हहकानउन िाले। 
त्यसपधछ ती धसपाहीले मलाई त्यहा ँजान भने। मलाई पधन त्यसैगरी 
हपटे। िेरै नराम्रोसँग हपटे। दईुजना महहलाबाहेक हामी सबैलाई २०-२५ 
धमनटेसम्म कुहटरहे। जब महहलाहरूले हामीलाई नहपट्न अननुय गरे ती 
महहलाहरूमाधि गाधल गलोज गरे। त्यसपधछ हामीलाई काठको मढुा बोक्न 
लगाई धनकुञ्जको प्रर्ासनसम्म हहँडाइयो। हामीलाई बाटोमा पनु: कुटहपट 
गररयो। जब हामी बोल्न खोज््यौँ धसपाहीले हामीलाई बोल्न पधन ददएन। 
धनकुञ्जका अधिकारीहरूले हाम्रो फोटो धलए र नाम दतान गरे। र्रुूमा 
अधिकारीहरूले प्रधतव्यस्ि एक हजार रुपैया ँधतनन भने। तर हामीले त्यधत 
िेरै पैसा नभएको भनी अनरुोि गर्यौँ। प्रधत व्यस्ि पाचँ सय रूपैया ँधतनन 
रास्ज भयौँ। घर फकन ने िममा राजकुमार राम्ररी हहँर्डन सहकरहेका 
धिएनन।् हामीले उनलाई हहँर्डन सहयोग गयौँ। उनको अवस्िा झन 
खराब हुँदै गयो र यसले उनको मतृ्य ुनै हनु पगु्यो।”127 

 
 

राजकुमारसँगै खोलामा गएका सन्तलाल प्रजाले दईुजना महहला बाहेक उनी र उनका सािीहरूलाई धसपाहीले हपटेको 
बताए। उनीहरूलाई गहुनङ्गो काठको मढुा ओसानन र १०० पटकसम्म पसुअप गनन लगाइएको पधन उनले बताए।128 

 

 
127 एर्डभोकेसी फोरम र तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, िनुामा भएका मृत्यकुा घटनाहरूमा अनसुन्िान गनन माग गदै काननु, न्याय तिा 
मानवअधिकार सधमधतका अध्यक्षलाई बझुाइएको ज्ञापन पर, २०७७ असोज ६ 

128 काठमाण्डु पोष्ट, नेपाल आमी पसोनल ब्लेम्ड फर डेि अफ चेपाङ यिु, २४ जलुाई २०२०,  tkpo.st/3f0axFU  
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राजकुमारको मतृ्य ुभएपधछ उनका पररवारले २०७७ साल श्रावण ८ गते स्चतवन स्जल्ला प्रहरी कायानलयमा जाहेरी 
दरखास्त (जाहेरी) बझुाए।129 जाहेरीमा राजकुमारका बबुाले उनको छोरालाई सेनाले यातना ददएको र त्यसैका कारण 
मतृ्य ुभएको दाबी गरे।  
 

२०७७ श्रावण १२ गते काठमाडौं, महारागञ्जस्स्ित धरभवुन हवश्वहवद्यालय स्र्क्षण अस्पतालमा राजकुमार चेपाङको मतृ 
र्रीरको र्व परीक्षण गररएको धियो। र्व परीक्षणपिात पररवारले श्रावण १८ गते र्व बझु्यो र सामदुाहयक 
परम्पराअनसुार दाहसंस्कार गयो।130 र्व परीक्षण प्रधतवेदन प्रहरी र पररवारलाई बझुाइएको धियो।131 रगत र 
तन्तकुो िप परीक्षण िमर्: राहिय हवधिहवज्ञान प्रयोगर्ाला र राहिय जनस्वास््य प्रयोगर्ालामा भइरहेको जनाउँदै र्व 
परीक्षण प्रधतवेदनले मतृ्यकुो कारण नखलेुको धनष्कर्न ददएको छ। तर यसले ढाडको देिे माधिल्लो भागमा "गहहरो 
गरी दरफराएको रातो भाग" र ढाडको तल्लो भागमा "दईु वटा रेखाकार रूपमा रहेका खैरो दरफराएको भाग"का 
सािै ढाडमा तीनवटा बाहहरी चोट रहेको जनाएको छ।132  बाहहरी चोटसँग धमल्नेगरी ढाडको आन्तररक परीक्षणले 
४x२ से.मी. आकारको दईु वटा  र ४x४ से.मी. आकारको एउटा चोट फेला पायो।133  

 

राहिय मानवअधिकार आयोगले पधन राजकुमार चेपाङको मतृ्यमुा अनसुन्िान गयो तर यो प्रधतवेदन लेख्दै गदानसम्मको 
समयमा आयोगका अनसुन्िान धनचोडलाई सावनजधनक गररएको छैन।134 

 
नेपाली सेनाले अनसुन्िान र्रुू गरेको जनाएको छ। २०७७ श्रावण ९ गते जारी गररएको प्रसे हवज्ञधप्तमा सेनाले 
"अनसुन्िान प्रकृयाको स्जम्मेवारी पाएका सरकारी धनकायहरूलाई पूणन सहयोग गने प्रधतबद्धता" जनाएको छ।"135  

 
अधिकारीहरूले पहहला काननुी कारबाहीको प्रकृया छाडेमा अदालत बाहहरबाट केही आधिनक सहयोग ददन ेप्रस्ताव गरे। 
स्जल्ला प्रर्ासन कायानलयमा धमधत २०७७ श्रावण १६ गते भएको बैठकमा स्चतवन राहिय धनकुञ्जका अधिकारीहरूले 
सात लाख रुपैयाँ र राप्ती नगर कायानलयले तीन लाख रुपैयाँ राजकुमार चेपाङको पररवारलाई प्रदान गने प्रधतबद्धता 
गरेका धिए।136 केही हढलाई भएको भएपधन सन ्२०२१ अहप्रलसम्ममा राप्ती नगरपाधलकाले र राहिय धनकुञ्जको 
कायानलयले ददन्छु भनी कबोलेको रकम उपलब्ि गराएका छन।् राजकुमारसँगै सेनाको हहरासतमा कुहटइएका सन्तोष 
चेपाङलगायतका अन्य छ जनाले अहलेसम्म न त यस्तो आधिनक सहयोग रकम प्राप्त गरेका छन ्न त अन्य कुनै 
स्वरूपको पररपूरण न ैप्राप्त गरेका छन।्137  

 

व्यापक जनदबाबपधछ मार अधिकारीहरूले फौजदारी अनसुन्िान गरेका धिए। पधछ, २०७७ असोज ४ गते नेपाली 
सेनाका एक धसपाहीलाई हत्याको आरं्कामा धगरफ्तार गररयो।138 ०७७ असोज २७ मा स्चतवन स्जल्ला अदालतले 

 
129 दी रेकडन, बेल्ड आउट बाई ब्लड मनी, ५ अगस्ट २०२०,  

 recordnepal.com/wire/features/bailed-out-by-blood-money/  
130 दी रेकडन, बेल्ड आउट बाइ ब्लड मधन, ५ अगस्ट २०२०, recordnepal.com/wire/features/bailed-out-by-blood-money/ 

131 एर्डभोकेसी फोरम र तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, हहरासतमा भएका मृत्यहुरूमा अनसुन्िान गनन माग गदै व्यवस्िाहपका संसदको काननु, न्याय 
तिा मानवअधिकार सधमधतमा बझुाइएको ज्ञापन पर, २२ सेप्टेम्बर २०२०। 

132 २०७७ साल असार २८ गतेको र्व परीक्षण प्रधतवेदन, पषृ्ठ २। 

133 र्व परीक्षण प्रधतवेदन, पषृ्ठ ४। 

134 काठमाण्डु पोष्ट, न्यासनल ह्यमुन राइट्स् कधमसन टेक्स ्धसररअस ्एक्सेप्सन टु दी फोसनफुल इधभक्सन याण्ड हकधलङ अफ अ यिु बाई स्चतवन न्यासनल 
पाकन  अिररहटज,् २७ जलुाई २०२०, यहाँ उपलब्ि छ: 
kathmandupost.com/province-no-3/2020/07/24/national-human-rights-commission-takes-serious-exception-to-the-forceful-eviction-and-
killing-of-a-youth-by-chitwan-national-park-authority 
135  एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालद्वारा सन्तोष बल्लभ पौडेलसँग भएको कुराकानी, २०७७ असोज ३०। 

136 काठमाण्डु पोष्ट, अधग्रमेन्ट टु प्रोभाइड रुहपज ्वन धमधलयन याज अ ररधलफ टु राज कुमारज ् फेधमधलज,् २ अगस्ट २०२०, यहाँ उपलब्ि छ : 
tkpo.st/30hHg5x 
137 राप्ती नगरपाधलका, स्चतवनका सन्तोष चेपाङसँगको कुराकानी, २०७७ असोज २८ गते। 

138 काठमाण्डु पोष्ट, नेपाल आमी सोल्जर हेल्ड अन चाजन अफ असस्ल्टङ्ग चेपाङ यिु इन स्चतवन नेसनल पाकन  इन जलुाई, ३० सेप्टेम्बर २०२०, 
tkpo.st/3mZ5JG9 र १३ अक्टोबर २०२० मा एर्डभोकेसी फोरमका कायनकारी धनदेर्क ओम प्रकास सेन ठकुरीसँगको कुराकानी। 

https://tkpo.st/3mZ5JG9
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उनलाई मदु्दा फर्छ्यौट नभइन्जेसम्मका लाधग िनुामा पठाउन ेआदेर् ददयो।139  अदालतले २०७८ असार २८ मा 
उनलाई नौ महहना कैद तिा रु.२,००० जररवानासहहतको सजाय हनुे फैसला गयो। अदालतले उनलाई पीधडतको 
पररवारलाई दईु लाख रुपैयाँ क्षधतपूधतन धतनन पधन आदेर् ददयो।140  त्यसपधछ उनी तरुुन्तै ररहा भएका धिए र उनले धतने 
जररवाना घटाएर दईु हजार रुपैयाँ बनाइएको धियो हकनभन ेत्यधतबेलासम्म उनले नौ महहना भन्दा बढी समय जेलमा 
धबताइसकेका धिए। फैसलाको अध्ययनले के देखाउँछ भने ती धसपाहीलाई मलुकुी अपराि संहहता ऐनको दफा १८२ 
(३) अन्तगनत (हेलचेक्र्याईँले भएको मतृ्य)ु अनसुार सजायँ तोहकएको छ र अदालतमा प्रमाण ददँदा उनीसँग घुगँी 
सङ्कलन गनन गएका एकजना बाहेक सबैले आफूहरूलाई कुटहपट नगररएको र धसपाहीले "गाली" मार गरेको बताएका 
छन।् एकजना साक्षीले राजकुमार चेपाङलाई नदीमा "हातपात" गरीएको, पानीमा उठबस गनन लगाएको र हातले 
कुटहपट गरेको बताएका छन।् यो लेख्दै गदानसम्म यस धनणनयहवरूद्ध कुनै पधन पनुरावेदन दायर गररएको छैन। 
२०७८ श्रावण १४ मा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालसँग टेधलफोन कुराकानीको िममा स्चतवन स्जल्लाका सरकारी 
वहकलले पनुरावेदन गने सम्भावना रहेको बताए। फैसला भएको ७० ददन धभर पनुरावेदन दायर गनन आवश्यक छ। 
एम्नेस्टी इन्टरनसेनल नपेाल र आत्मधनभनर केन्िले यस मदु्दालाई नस्जकबाट अनगुमन गनन जारी राख्न ेछन।्  

४.४.२ स्चतवन – स्र्खाराम चौिरी: दवु्यनवहार र यातनाका कारण 
मतृ्य ु

धनकुञ्जबाट उनको छोराले चोरी र्ीकारी गरी ल्याएको भधनएको गैँडाको धसङ् लकुाएको आर्ङ्कामा स्चतवन राहिय 
धनकुञ्जका रेन्जरहरूले सन ्२००६ जनुमा स्र्खाराम चौिरीलाई धगरफ्तार गरेका धिए। रेन्जरहरू स्र्खारामको घरमा 
आएर खानतलासी गदान धसङ त फेला पारनेन ्तर अदालतमा अधभयोजनका लाधग बझुाइएको कागजातअनसुार उनीहरूले 
स्र्खारामलाई भन ेहहरासतमा धलए।141  
 

हहरासतकै िममा उनको मतृ्य ुभयो। र्व परीक्षणमा उनको सातवटा करङ भाँस्च्चएको देस्खयो र उनको र्रीरभरी 
"धनल डाम र चोट" देस्खएको धियो। "छाधतको पछाधड र देिे भागमा अत्यधिक दबाब" मतृ्यकुो कारण रहेको 
जनाइएको धियो जसका कारण स्र्खारामले श्वास फेनन सकेका धिएनन।्142 सातजना प्रत्यक्षदर्ीहरूले उनलाई लगातार 
कुटहपट गररएको कुरा पषु्टी गरे। वाडेनसहहतका तीनजना धनकुञ्जका अधिकारीहरूलाई सरुूमा धगरफ्तार गरी हत्याको 
अधभयोग लगाइएको धियो।143 २०६३ साल फागनु २२ गते धगरफ्तार गरेको नौ महहनापधछ उनीहरूहवरुद्धको मदु्दा 
अगाधड बढाउन ुहनु्न भने्न मस्न्रपररषद्को धनणनयपधछ धनकुञ्जका अधिकारीहरूमाधि लगाइएको अधभयोग अदालतमा हफतान 
धलइयो।144 स्र्खाराम चौिरीको मतृ्यमुाधिको अनसुन्िानलाई रोहकएकोमा सरकारले कुनै स्पष्टीकरण प्रदान गरेन।  

 

 
139 अनलाइनखबर, सोल्जर अक्युज्ड अफ राज कुमार चेपाङ डेि अरेस्टेड, १४ अक्टोबर २०२०, www.onlinekhabar.com/2020/10/903128 

140 काठमाण्डु पोष्ट, आमी म्यान कस्न्भक्टेड डेि अफ म्यान इनसाइड स्चतवन पाकन , १४ जलुाई २०२१, www.kathmandupost.com/province-no-

3/2021/07/14/army-officer-convicted-in-death-of-man-inside-chitwan-park 
141 बजहफड न्यजु, डब्लडुब्लएुफ फण्र्डज ्गाडनज ्ह ुटचनडन याण्ड हकल्ड हपपल, ४ माचन २०१९, buzzfeednews.com/article/tomwarren/wwf-world-wide-

fund-nature-parks-torture-death यो पधन हेनुनहोस,् फ्याक्ट फाइस्न्डङ्ग धमसन ररपोटन, फेिअुरी २०२०, भायोलेसन्ज ्अफ इस्न्डस्जनस हपपल्ज ्ह्यमुन 
राइट्स ्इन स्चतवन न्यासनल पाकन  अफ नेपाल सस्ब्मटेड टु: इस्न्डपेन्डेन्ट प्यानेल अफ एक्सपट्स्न – डब्लडुब्लएुफ इस्न्डपेन्डेन्ट ररधभउ सस्ब्मटेड बाई 
लयज्न असोधसयसन फर ह्यमुन राइट्स ् अफ नेपधलज ् इस्न्डस्जनस हपपल (लाहधुननप) न्यासनल इस्न्डस्जनस उइधमन फेडरेसन (एनआइडब्लएुफ), 

iwgia.org/images/publications/new-
publications/2020/Violation_of_Indigenous_Peoples_Human_Rights_in_Chitwan_National_Park_of_Nepal.pdf 
142 बजहफडन्यजु, डब्लडुब्लएुफ फन्र्डज ्गाडनज ्ह ुह्याभ टचनडन एण्ड हकल्ड हपपलु, ४ माचन २०१९ (माधि हेनुनहोस्)  
143 हहमालयन टाइम्स, वाइल्डलाइफ वाडेन्ज ्सस्पेन्डेड, १४ जनु २००६,  thehimalayantimes.com/nepal/wildlife-wardens-suspended/ 

144काठमाण्डु पोष्ट, नेपाली पाकन  अहफधसयल्ज ्टचनडन अ म्यान टु डेि। देन दी गभनेमेन्ट एण्ड दी वल्डन वाइड फन्ड फर नेचर ररवाडेड देम, ३ माचन 
२०१९, https://kathmandupost.com/investigations/2019/03/03/nepals-park-officials-who-beat-and-tortured-a-man-were-rewarded-by-the-

government-and-the-world-wide-fund-for-nature 
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यो घटनामा गाउँलेले दर् लाख रुपैयाँ बराबरको क्षधतपूधतनको माग गरे। पररवारले छ लाख रुपैया ँप्राप्त गरेको पषु्टी 
गरे।145 अनसुन्िान अस्घ बढ्न नसकेको हुदँा स्र्खारामको मतृ्यकुो कारण अप्रमास्णत अवस्िामा रहेको छ।146 

४.४.३ बददनया: स्वेच्छाचारी धगरफ्तारी र हहरासत 
धनकुञ्जका सर्स्त्र सरुक्षाकमीहरूले अक्सर कुटहपट गने, गाली गलोज गने, हँधसया र माछा माने उपकरण जफत गने, 
स्वेच्छाचारी ढङ्गमा पिाउ गने र जररवाना धतराउने गरेको बददनया राहिय धनकुञ्जको मध्यवती क्षेर आसपासका 
गाउँलेहरूले सन ्२०१८ मा परकारहरूलाई बताए। अनमुधतधबना छाना छाउने खर सङ्कलन गरेको वा माछा मारेको 
पाइएमा यस्तो गने गाउँलेहरूलाई कहहलेकाहीीँ सेनाको पोष्ट आसपासमा घाँस काट्ने, सरसफाई गने, ब्यारेकका 
धभत्ताहरूमा रङ्ग लगाउने आदद सेनाको काम िन्दा गनन बाध्य पाररन्छ।147  

झधननया, मगराडी गाहवसका िारू गाउँले र मध्यवती क्षेर व्यवस्िापन सधमधतबीचको हववादको सन्दभनमा सन ्२०१७ 
को मईमा २० जनालाई धगरफ्तार गरी हहरासतमा राखेको बारेमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र आत्मधनभनर केन्िले हवस्ततृ 
रूपमा दस्तावेजीकरण गरेका छन ्(माधि हेनुनहोस)्। २०७४ वैर्ाख २७ मा बददनया राहिय धनकुञ्जमा खहटएका सेनाका 
सरुक्षाकमीहरूले सात जना िारू महहला र १३ जना परुूषलाई धनकुञ्जको मध्यवती क्षेरमा पने मगराडी गाहवस वडा 
नं. ६ को झधननया र धसरोनेला वस्तीबाट धगरफ्तार गरे। उनीहरूलाई २५ ददनसम्म हहरासतमा रास्खयो र त्यस 
क्षेरका सबै १०५ िारू घरपररवारले उि ठाउँ छाडेको सधुनस्ित गनन उनीहरू सहमत नभएसम्म िम्काउने कायन 
जारी रास्खयो। उनीहरूलाई अन्तमा रु.२८,२५० प्रधतव्यस्ि िरौटीमा २०७४ असार १ गते ररहा गररयो। तर 
उनीहरूले दईु वषनसम्म राहिय धनकुञ्जको कायानलयमा दईु दईु महहनाको अन्तरालमा तारेख िाउनपुरेको धियो।148  

धगरफ्तार गररएकामा सामदुाहयक अधभयानकमीहरू केर्रुाम िारू, हररराम िारू र सनु्दरलाल िारू तिा ग्रामीण 
भअूधिकार मञ्चकी अध्यक्ष आर्ा रानी िारू धिए। आर्ा रानीलाई वनको रूख काटेको र मध्यवती क्षरेमा गैरकाननुी 
तवरमा बसोवास गरेको आरोप लगाइएको धियो। आर्ा रानीलाई सात ददनपधछ ररहा गररएको धियो। अन्यलाई भन े
२५ ददनसम्म िनुामा रास्खएको धियो। िरौटी रकम धतननका लाधग उनीहरूले ऋण धलन ुपरेको धियो। ऋणदाताले 
ऋणमा ३६ प्रधतर्त ब्याज असलेु। उनीहरू यो िरौटी रकम धतनन सङ्घषन गरररहेका छन।्149 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
145 एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, दईुवटा पररवारसँग भएको कुराकानी, धडसेम्बर २०१८ 

146 डब्लडुब्लएुफले गठन गरेको स्वतन्र हवज्ञमण्डलको प्रधतवेदन, (माधि हेनुनहोस)्, पषृ्ठ ११५। "डब्लडुब्लएुफले एउटा सावनजधनक विव्य जारी गरेर 
कमजोर धनणनय क्षमता प्रदर्नन गरेको देस्खएको पाइयो। हवज्ञधप्तले सस्न्दग्िहरूको ररहाईलाई "स्वागत" गरेको छ र मतृक र उनको पररवारप्रधत वा 
स्र्खाराम चौिरीको मतृ्य ुभएको घटनाका सन्दभनमा न्याय वा जवादेहहताका लाधग कुनै सरोकार व्यि गरेको छैन।" भन्ने कुरा हवज्ञमण्डलको अध्ययनले 
पाएको छ। (पषृ्ठ ११८) 
यो पधन हेनुनहोस ्हहमालयन टाइम्स, वाइल्डलाइफ वाडेन्ज ्सस्पेन्डेड, १४ जनु २००६, माधि हेनुनहोस।् 

147 काठमाण्डु पोष्ट, मेन इन धग्रन, २२ मे २०१८,  

kathmandupost.ekantipur.com/news/2018-05-22/men-in-green.html 
148 आर्ा रानी िारू, केर्रुाम िारू र हररराम िारूसँगको अन्तवानतान, नोभेम्बर २०२० 

149 आर्ा रानी िारू, केर्रुाम िारू र हररराम िारूसँगको अन्तवानतान, नोभेम्बर २०२० 
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५. काननु र नीधत  

माधिका घटना सन्दभनहरूले सङे्कत गरेझैँ नेपालको संरक्षण काननु र नीधतहरूले आददवासी जनजाधतहरूको सीमान्तीकरण 
र उनीहरूको मानवअधिकार उल्लङ्घनमा प्रत्यक्ष योगदान पयुानएका छन।् यस्तो गननमा सहयोग पयुानउन ेकाननुका ती 
प्रवािानहरूलाई तल सङ्खक्षेपमा प्रस्ततु गररएको छ।  

५.१ राहिय धनकुञ्ज तिा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, 
२०२९  
राहिय धनकुञ्ज तिा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन, २०२९ (राहिय धनकुञ्ज ऐन)150 संरस्क्षत क्षेरहरूको व्यवस्िापनलाई धनददनष्ट 
गने एउटा मूख्य काननु हो। संरस्क्षत क्षेरहरूमा बस्ने माधनसका आवश्यकतालाई हवचारै नगरी वन्यजन्त ुसंरक्षणमा 
ध्यान केस्न्ित गरेकोमा यस ऐनको लामो समयदेस्ख आलोचना हुदैँ आएको छ।151 स्िानीय सामदुाहयक सदस्यहरू, 
अधभयन्ताहरू र संरस्क्षत क्षेरका धनवानस्चत प्रधतधनधिहरूले यो ऐनलाई यदद परैु हवस्िापन गनन नधमल्न ेभए यसलाई पयानप्त 
मारामा संर्ोिन गनन माग गदै आइरहेका छन।्152 यद्यहप पाँचौँ संर्ोिन भइसक्दापधन यो काननु आिारभतू रूपमा 
अपररवधतनत नै रहेको छ। 

 

यस काननुका मूख्य प्राविानहरू धनम्नबमोस्जम रहेका छन:् 

 
• यो ऐनअन्तगनत नेपाल सरकारले कुनै क्षेरलाई "त्यसको चार हकल्लासमेत खोधलएको सूचना नपेाल 

राजपरमा प्रकास्र्त गरी" राहिय धनकुञ्ज घोषणा गनन सक्दछ।153 नेपालले अनमुोदन गरेको आइएलओ 
महासस्न्ि १६९, आददवासी जनजाधतहरूको अधिकारसम्बन्िी संयिु रािसङ्घीय घोषणापर र जैहवक 
हवहवितसासम्बन्िी महासस्न्िमा उल्लेख गररएको स्वतन्र र पूवन सूस्चत सहमधतको व्यवस्िा यस काननुमा 
रहेको छैन। 

 
• नयाँ घोषणा गररएको संरस्क्षत क्षेरमा बसोवास गरररहेका माधनसहरूको अधिकारलाई ध्यान ददइएको छैन। 

राहिय धनकुञ्जमा आफ्नो समावेर् हनु गएकोमा त्यस्ता जग्गा िनीहरूलाई ऐनमा क्षधतपूधतनको कुन ैव्यवस्िा 
गररएको छैन।154 

 
150  यो ऐनले वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐन २०१५ (सन ्१९५८) लाई प्रधतस्िापन गरेको धियो ।  

151 नया र्मान पौडेल, सदुदप जना र जैलाव कुमार राई। धडसेम्बर २०११। “कन्टेस्टेड ल: स्लो रेस्पन्स टु धडमान्र्डस ्फर ररफमुनलेहटङ प्रोटेक्टेड एररया 
धलगल फे्रमवकन  इन नेपाल।” फोरेस्ट याक्सन नेपाल। छलफल पर नं. ११.५। 

152 काठमाडै पोष्ट, माडी वाडन स्चफ अन हङ्गर स्िाइक अगेन्स्ट न्यासनल पाकन  ल, २१ फेिअुरी २०२०, kathmandupost.com/province-no-

3/2020/02/21/madi-ward-chief-on-hunger-strike-against-national-park-law, र माडी लोकल्ज ्पे्रस फर अमेन्डमेन्ट टु दी याक्ट, 

kathmandupost.com/national/2018/04/15/madi-locals-press-for-amendment-to-act 
153 राहिय धनकुञ्ज ऐन, दफा ३.१ 

154 यो जग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४ को प्राविान हवपररत छ जसले क्षधतपूधतनको व्यवस्िा गरेको।   
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• यो काननुले (दफा ५) र्ीकार खेल्न, घरपालवुा पर्पंुक्षीलाई चराउन, रुख काट्न, आवादी गनन वा वनको 
प्रयोग गनन तिा राहिय धनकुञ्ज वा आरक्षमा भवन धनमानण गननमा प्रधतबन्ि लगाएको छ।155  

 
• माधि उस्ल्लस्खत प्रधतबन्िहरूको उल्लङ्घन भएको अवस्िामा ऐनको दफा २४ ले यदद कसरु गने व्यस्ि 

उम्कने वा भाग्ने मनाधसब आिार देस्खएमा "अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई" धबना पिाउ पजूी न ैधगरफ्तार 
गने अधिकार प्रदान गरेको छ। यसरी धगरफ्तार गररएको व्यस्िलाई काननुी कारबाहीका लाधग मदु्दा हेने 
अधिकारीसमक्ष बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाधभर उपस्स्ित गराउनपुदनछ।156  

 
• यो काननुले कसरु गने व्यस्िलाई गोली चलाउनकुो ×हवकल्प नभएको" अवस्िामा यसरी गोली चलाउँदा सो 

व्यस्िको यदद मतृ्य ुनै भएपधन गोली हाने्न अधिकारीलाई उन्मसु्ि धमल्ने प्राविानको व्यवस्िा गरेको 
छ।157  

 
• ऐनको पाँचौँ संर्ोिनले वन्यजन्त ुअपरािमा प्रमास्णत ठहररएका अधभयिुहरूलाई जररवाना र कैद सजाय िप 

गरेको छ।158 धनस्ित जनावार159 हवरुद्धको अपरािमा हनुे सजायमा अहहले पाँच लाखदेस्ख दर् 
लाखसम्मको जररवाना160 वा पाँच देस्ख १५ वषनसम्मको जेल सजाय वा दवैुको व्यवस्िा रहेको छ। अन्य 
वन्यजन्तकुो अपरािमा एक लाखदेस्ख पाँच लाखसम्म जररवाना वा एकदेस्ख दर् वषनको जेल सजाय वा दवैु 
सजायको व्यवस्िा गरेको छ।  

 
• अन्तरानहिय काननुअनसुार आवश्यक माधनएको आफ्नो पखु्यौली भधूममा रहेको संरस्क्षत क्षेरको संरक्षणका 

सवालमा आददवासी जनजाधतको स्वतन्र, पूवन र ससु्चत सहमधत प्राप्त गननका लाधग ऐनले प्रभावकारी 
सहभाधगतालाई सहजीकरण गदैन।161  

 
• राहिय धनकुञ्ज ऐनले वन्यजन्तकुा कारण क्षधत बेहोरेका वा बाढी वा भकू्षेयका कारण आफ्नो जधमन राहिय 

धनकुञ्ज वा आरक्ष वा मध्यवती क्षेरमा पनन गएको अवस्िामा सम्बस्न्ित जग्गािनीलाई क्षधतपूधतन प्रदान गने 
व्यवस्िा राखेको छ। तर क्षधतपूधतनसम्बन्िी प्रकृया लामो र झन्झहटलो छ। यो क्षधतपूधतन राहिय धनकुञ्जले 
मध्यवती क्षेरका लाधग छुट्टयाएको रकम र मध्यवती क्षेर व्यवस्िापन सधमधतको प्रािधमकतामा धनभनर रहेको 
छ।162 जग्गा िनी प्रमाणपर नभएकाहरू, जसमा िेरैजसो आददवासी जनजाधत र दधलतहरू पदनछन,् यस्तो 
क्षधतपूधतन प्राप्त गनन अयोग्य हनु्छन।्   

 

 
155 राहिय धनकुञ्ज ऐन, दफा ५ 

156 न्याय आयोग, lawcommission.gov.np/en/archives/13348 

157 बजहफडधनउज,् डब्लडुब्लएुफ फन्र्डज ् गाडनज ् ह ु ह्याभ टचनडन एण्ड हकल्ड हपपल, ४ माचन २०१९, यहाँ उपलब्ि छ 
https://www.buzzfeednews.com/article/tomwarren/wwf-world-wide-fund-nature-parks-torture-death यो प्रधतवेदनमा स्वतन्र हवज्ञ मण्डली (हवचार 
उद्धृत गररएको) ले डब्लडुब्लएुफले "मानवअधिकारको मापदण्डहवपररत हनुे" गरी दफा २४ को कुनै पधन प्रयोग प्रयोगको हवषयलाई हवरोि गनुनपने 
सम्बन्िमा स्पष्ट पानन धसफाररस गरेको छ ।  

158 पाँचौँ संर्ोिन हविेयकको दफा १३ हनुनहोस्।  

159 यी जनावरमा गैडा, बाघ, हात्ती, मगृ, पाटे स्चतवुा, हहम स्चतवुा पदनछन।् 

160 पहहले जररवाना रकम रु. पचास हजारदेस्ख एक लाख धियो।धनकुञ्ज ऐनको दफा २६ हनुनहोस।् 

161 आददवासी जनजाधतहरूको अधिकारसम्बन्िी संयिु राि सङ्घीय घोषणापर, २००७ को िारा २९, ३१, ३२।   

162 दफा ३ (ग ) मा यस्तो व्यवस्िा गररएको छ: मध्यवती क्षेरधभरका कुनै वाधसन्दाको घर जग्गा बाढी पहहरोको कारणबाट राहिय धनकुञ्ज वा आरक्षको 
प्राकृधतक धसमानाधभर पनन गई त्यस्तो वाधसन्दाको घरवास उठेमा दफा १६ग. बमोस्जम गदठत उपभोिा सधमधतको धसफाररसमा सम्बस्न्ित राहिय धनकुञ्ज 
वा आरक्षले दफा २५क. बमोस्जम स्िानीय जनताको सामदुाहयक हवकासको लाधग छुट्ट्याइएको रकम मध्येबाट धनजलाई मनुाधसव माफीकको क्षधतपूधतन 
ददइनेछ ।" दफा २५ ले धनकुञ्ज, आरक्ष वा संरस्क्षत क्षेरमा सङ्कधलत ३० देस्ख ५० प्रधतर्त कोषलाई सामदुाहयक हवकासमा खचन गने व्यवस्िा गरेको 
छ ।  
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५.२ वन ऐन, २०७६  
केही अस्घ लागू भएको वन ऐन, २०७६163 ले सरकारलाई राहिय वनक्षरेका रूपमा घोषणा गने अधिकार ददएको छ 
र राहिय धनकुञ्ज र वन्यजन्त ुआरक्षभन्दा अन्यर रहेको "राहिय वनक्षेर"164 को भसू्वाधमत्व नेपाल सरकारमा165 रहन े
व्यवस्िा गरेको छ।  
 
यस काननुअनसुार: 
 

• कुनै पधन वन क्षेरको जग्गालाई बसोवास र पनुआनवास उद्देश्यका लाधग प्रयोग गनन सहकँदैन।166  

 
• वनक्षेरको जग्गा जोत्ने, खने्न, आवाद गने, वा घर वा छाप्रो बनाउने, व्यवसाय सञ्चालन गने वा अन्य तवरमा 

अधतिमण गने कुन ैपधन कायन बढीमा पाँच वषनसम्म कैद वा रू. एक लाख जररवाना वा दवैु सजाय हनु े
कसूर रहेको छ।167  

 
• अन्तरानहिय मानवअधिकार काननुको हवपररत हनुेगरी आददवासी जनजाधतको भधूमअधिकार संक्षणका लाधग 

काननुमा कुनै प्राविानहरू रास्खएका छैनन ्वा वन ऐनअन्तगनतको वनक्षेरमा बसोवास गरररहेका 
माधनसहरूको जबजनस्ती धनष्कासनहवरूद्ध कुनै व्यवस्िा गररएको छैन।168 

   
• अधिकारीहरूलाई वनक्षेरमा बनाइएका घर वा छाप्राहरू हटाउनका लाधग अधिकार ददइएको छ तर यसरी 

धनष्कासन गनुनपदान अपनाउनपुने प्रकृया तोहकएको छैन। 

  
• नेपाल सरकारले प्रदान गरेको धलज वा अन्य कुनै आिारमा बाहेक कुनै पधन व्यस्िलाई वनक्षेरमा कुन ैपधन 

हक प्राप्त छैन।169  

 
• यो ऐनले वन पैदावरलाई170 हटाउने, ओसापसार गने, बेचधबखन गने तिा रूख हवरूवा वा धतनको हाँगा 

काट्ने171 जस्ता हवहवि गधतहवधिहरूलाई धनषेि गरेको छ। परम्परागत ओषिीमूलो र जडीबटुी सङ्कनल गने 
कुरामा कुन ैअपवादको व्यवस्िा छैन।172 

५.३ आवासको अधिकार ऐन, २०७५ 
यस ऐनको दफा ५(४)मा धनष्कासनसम्बन्िी प्रकृयाको व्यवस्िा गररएको छ। जसमा हवरे्षगरी धनम्न प्रकृया पदनछन:्  
 

• कुनै पधन धनष्कासनको कायन गनुनपूवन पूवन परामर्न, सूचना र आवासबाट हटाइने व्यस्ि र पररवारको पहहचान 
गने कायन गररएको हनुपुदनछ। 

 

 
163 वन ऐन, २०७६ (२०१९) ले वन ऐन २०४९ (१९९३)  लाई प्रधतस्िापन गरेको छ ।  

164 वन ऐन,२०७६ (२०१९), दफा २ 2(त) ले "राहिय वन" मा धनजी वनबाहेकका सबै वनलाई समावेर् गरेको छ ।  

165 ऐजन, दफा ३ 

166 ऐजन, दफा १२ र दफा ४९ (ग) 

167 ऐजन, दफा ५० (३) 

168 वन ऐन, ५० (३) 

169 ऐजन, दफा ८ 

170 ऐजन । ऐनको दफा २ (द) मा पररभाषा गररएअनसुार ×वन पैदावर" मा काष्ठ र गैर काष्ठ सबै पैदावरहरू समावेर् हनु्छन ्।  

171 ऐजन, दफा ४९ ।  

172 ऐजन ।  
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• हटाउने समय र स्िानमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा धनजको प्रधतधनधिको उपस्स्िधत रहेको हनुपुदनछ। 
रातको समयमा धनष्कासन गने कायनलाई वस्जनत गररएको छ। 

 
• यदद धनष्कासन गररने व्यस्िहरू जषे्ठ नागररक, धबरामी, अपाङ्गता भएका व्यस्ि, बालबाधलका, असहाय, 

असि, गभनवती महहला रहेछन ्भन ेहवरे्ष ध्यान पयुानउनपुदनछ।  

 
• अन्तरानहिय मानवअधिकार मापदण्डअन्तगनत आवश्यक पने प्रकृयागत प्रत्याभधूतहरू जस्तै प्रमास्णकरण, 

धनष्कासनको धनणनयको सनुवुाइका लाधग कुन ैएउटा संयन्रमा पहुँच, आफै वासस्िानको प्रवन्ि गनन 
नसक्नेहरूलाई वैकस्ल्पक आवासको व्यवस्िा र क्षधतपूधतन आददका बारेमा यस काननुमा कुनै व्यवस्िा 
गररएको छैन।173  

 
• जबजनस्ती धनष्कासनहवरूद्धको संरक्षण स्वाधमत्वमा आिाररत छ हकनहक धनष्कासनहवरुद्ध "क्षधतपूधतन प्राप्त गने 

अधिकार" र ×पनुआनवास सहुविा" प्राप्त गने अधिकार ×आफ्नो स्वाधमत्वमा रहेको जधमनमा" धनधमनत आवास 
सहुविाबाट धनष्काधसत भएकाहरूलाई मार उपलब्ि छ। यो प्राविानले जधमन र आवासको पहुँचका 
सवालमा पहहल्यैदेस्ख सीमान्तकृत पाररएका आददवासी जनजाधत, दधलत, गररबीमा रहेका माधनस र आफू 
बसोवास गरररहेको जधमनमाधि काननुी रूपमा मान्यता प्राप्त अधिकार नभएका सहुविाबाट वस्ञ्चत समूहहरूलाई 
िप बहहष्करणमा पारेको छ;174 

 
• यो काननुअन्तगनत सरकारी धनयमावलीहरू अझै जारी हनु बाँकी छ। सूचना ददने अवधि, परामर्नको हवधि र 

अन्य हववरणलगायतको हवस्ततृ आवश्यकताहरूलाई यी धनयमावलीले स्पष्ट पाने अपके्षा धलइएको छ। 

 
यो लेस्खरहँदा राहिय धनकुञ्ज ऐन र अन्य काननुहरूलाई नेपालको संहविान, २०७२ अनरुूप बनाउन र धतनलाई 
आवासको अधिकारसम्बन्िी ऐन तिा अन्य हालसालै जारी गररएका काननुहरूसँग एकरूपता हनुे गरी संर्ोिन गनन 
आवश्यक रहेको छ। 

५.४ मध्यवती क्षरे व्यवस्िापन धनयमावली, 
२०५२ र मध्यवती क्षरे व्यवस्िापन धनदेस्र्का, 
२०५६ 
सन ्१९९३ मा पाररत भएको राहिय धनकुञ्ज ऐनको चौिो संर्ोिनले राहिय धनकुञ्ज तिा वन्यजन्त ुसंरक्षण हवभागलाई 
मध्यवती क्षेर स्िापना गने अधिकार ददएको छ जसमा मध्यवती क्षेरलाई धनकुञ्ज वा आरक्ष वररपरीको क्षेर जहा ँ
धनयधमत र लाभदायक हहसाबमा स्िानीयले वन पैदावरको प्रयोग गनन धमल्नेछ भनी पररभाहषत गररएको छ। २०५२ 
सालमा लागू गररएको मध्यवती क्षरे व्यवस्िापन धनयमावलीमा धनम्न प्राविानहरू रहेका छन ्: 

 
• यो धनयमावलीले राहिय धनकुञ्जका संरक्षण अधिकृतलाई मध्यवती क्षेरमा सबै प्रकारका संरक्षण र हवकासका 

कायनिमहरूको व्यवस्िापकीय अस्ख्तयारी प्रदान गरेको छ।175  

 

 
173 एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, सबैका लाधग पयानप्त आवास: आवासको अधिकारसमबन्िी ऐन, २०७५ को हवश्लेषण, पषृ्ठ १९  : 

https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3104962019ENGLISH.pdf 
174 ऐजन।   

175 हेनुनहोस,् उदाहरणका लाधग, बददनया राहिय धनकुञ्ज व्यवस्िापन योजना, २०१६-२०२०, यहाँ उपलब्ि छ: 

http://www.bardianationalpark.gov.np/index.php/en/component/docman/cat_view/5-
downloads?orderby=dmdate_published&ascdesc=DESC  
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• धनयमावलीको भाग ४ ले सामदुाहयक हवकास र श्रोतको समसु्चत प्रयोगमा सहयोग पयुानउनका लाधग संरक्षण 
अधिकृतलाई उपभोिा सधमधत गठन गने र दतान गने अधिकार ददएको छ। 

 
• भाग ५ ले धनषेधित कायनहरूको सूची उल्लेख गरेको छ।  

  

• भाग ८ ले क्षधतपूधतनको प्रकृयालाई उल्लेख गरेको छ। यसमा वन्यजन्तकुा कारण मानवीय जीवन, घरपालवुा 
पर् ुचौपाया वा बालीको क्षधतमा कुनै क्षधतपूधतनको व्यवस्िा गररएको छैन।  

 

• राहिय धनकुञ्ज ऐन र २०५२ सालको धनयमावलीले धनददनष्ट गरेका बाहेक यी धनदेस्र्काहरूले हवधभन्न खालका 
सधमधतहरू खडा गरेका छन।् यसमा मध्यवती क्षेर हवकास पररषद्को व्यवस्िा रहेको छ जसअन्तगनत वडा 
तहमा उपभोिा समूहहरू बनाउन सहकन्छ र गाउँ तहमा उपभोिा समूहका प्रधतधनधिहरू सस्म्मधलत 
उपभोिा सधमधतहरू बनाउन सहकन्छ। 

५.५ अन्य सान्दधभनक काननु र धनयमावलीहरू 
• जग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४ ले सरकारलाई सावनजधनक कामका लाधग मआुब्जा ददन ेगरी जनुसकैु ठाउँको 

जधतसकैु जग्गा पधन प्राप्त गने अधिकार ददएको छ।176    

• जलश्रोत ऐन, २०४९ (१९९२) ले उपलब्ि सम्पूणन जलश्रोतको स्वाधमत्व राज्यमा धनहहत रहेको घोषणा 
गरेको छ।177  

• जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ (१९६०) ले इजाजत प्राप्त नगरीकन नदीमा माछा मानन धनषेि गरेको छ।  

यस्तो इजाजतको व्यवस्िाले आददवासी माछा माने समदुायहरू िारू, बोटे, माझी, मसुहर, सोनाहा र 
मलाहको जीवनयापनमा प्रधतकूल असर पारेको छ।178  

• मालपोत ऐन, २०३४ ले भधूम राजस्व वा मालपोतको सङ्कलन र जग्गा आवाद गनेसम्बन्िी व्यवस्िालाई 
सदु्धृढ बनाएको छ। यो ऐनले मालपोतलाई राजस्व तिा "जग्गािनीले नेपाल सरकारलाई धतनुनपने अन्य कुन ै
पधन राजस्व" को रूपमा पररभाहषत गरेको छ। दतान नगररएको जग्गामा आवाद गररएमा सजाय हनुे व्यवस्िा 
रहेको छ।179   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
176 जग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४, दफा ३ 

177जलश्रोत ऐन, २०४९ (सन ्१९९२), दफा ३  

178 ऐजन दफा ३, ४ र ५  

179 मालपोत ऐन, २०३४, दफा २९ ।  
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६. उपचारको अधिकारको 
उल्लङ्घन 

माधि उल्लेख गररएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका सवालमा कुनै पधन पीधडतले पयानप्त क्षधतपूधतन वा नेपाल पक्ष भएको 
अन्तरानहिय काननुले प्रत्याभतू गरेका अन्य कुन ैपधन उपचारहरू प्राप्त गनन सकेका छैनन।्  

६.१ जबजनस्ती धनष्कासनको उपचार  
नेपालको अन्तराहिय मानवअधिकार दाहयत्वअन्तगनत जबजनस्ती धनष्कासन गररएका माधनसहरूलाई पयानप्त वैकस्ल्पक 
आवास र क्षधतपूधतनलगायतका प्रभावकारी उपचारहरू प्रदान गनुनपदनछ। आधिनक, सामास्जक र साँस्कृधतक 
अधिकारसम्बन्िी अन्तरानहिय अधभसस्न्िको आधिकाररक व्याख्या गने हवज्ञ धनकाय आधिनक, सामास्जक र साँस्कृधतक 
अधिकारसम्बन्िी संयिु रािसङ्घीय सधमधतले सरकारहरूले पयानप्त आवासको अधिकारलाई सम्मान गनुनपदनछ भने्न कुरा 
उल्लेख गरेको छ। यसमा जबजनस्ती धनष्कासन गने कायनबाट टाढा रहने, जधमनदार वा घरबेटी जस्ता तेश्रो पक्षबाट 
हनुे आवासको अधिकारमाधिको हस्तक्षेपबाट माधनसलाई संरक्षण प्रदान गने र पयानप्त आवासको अधिकारलाई पूणन 
रूपमा प्राप्त गननका लाधग उस्चत काननुी, प्रर्ासधनक, न्याहयक, संविननात्मक, बजटेगत र अन्य उयायहरूलाई 
अवलम्वन गने कुराहरू पदनछन।् सरकारहरूले सबैका लाधग आवश्यक न्यूनतम तहको आवासको सहुविा उपलब्ि 
गराउने कुरामा प्रािधमकता ददनपुदनछ र यसो गदान श्रोतहरूको हवधनयोजन गने िममा सबैभन्दा जोस्खममा रहेका 
समूहहरूलाई प्रािधमकतामा राख्न ुपदनछ। सधमधतले राज्यका धनकायहरूलाई आफूलाई प्रभाव पाने धनणनयहरूमा जनताको 
परामर्न र सहभाधगताको अधिकारलाई प्रत्याभतू गनन र यदद यी कुन ैपधन अधिकारहरू उल्लङ्घन भएमा प्रभावकारी 
उपचार प्रदान गनन आह्वान गरेको छ।180 

 

यद्यहप यो अनसुन्िानको िममा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र आत्मधनभनर केन्िले अनसुन्िान गरेका घटनाहरूमा 
अधिकारीहरू जबजनस्ती धनष्कासन गने कायनबाट टाढा रहन तिा जबजनस्ती धनष्कासनबाट माधनसलाई संरक्षण गनन 
हवफल मार भएनन ्यस्ता जबजनस्ती धनष्कासनका घटनामा प्रभाकारी उपचार उपलब्ि गराउनसमेत उनीहरू हवफल 
भएका छन।्   
 

नेपालको संहविान, २०७२ ले नेपालमा सङ्घीय व्यवस्िाको सूरपात गयो। यो संहविानले सबै राहिय धनकुञ्ज र 
आरक्षहरूलाई केन्ि सरकारको क्षरेाधिकारमा राखेको छ।181 

 

 
180 आधिनक, सामास्जक तिा साँस्कृधतक अधिकारसम्बन्िी सधमधत, सामान्य हटप्पणी नं ४, पृष्ठ ९ र सामान्य हटप्पणी नं ७, पषृ्ठ १३ 

181 नेपालको संहविान, २०७२, अनसूुची-५ (िारा ५७ उपिारा १ र िारा १०९ सम्बन्िी), सङ्घको अधिकारको सूची,” नं.२७) 
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संहविानको िारा ३७ अन्तगनत जबजनस्ती धनष्कासनहवरुद्ध संरक्षण गने तिा आवासको अधिकार सधुनस्ित गने दाहयत्व 
सङ्घीय सरकारमा धनहहत रहेको छ। प्रदेर् र स्िानीय सरकारहरूको भधूमका पररपूरक रहेको छ। सबै तीन तहका 
सरकारहरूमा ×अधिकारको सम्मान गने" स्जम्मेवारी रहेको छ जसको अिन हनु्छ ती सरकारहरूले माधनसको आवासको 
अधिकारलाई हाधन पयुानउने हहसाबमा कुन ैपधन कायन गनुन हनु्न। त्यसैगरी यी सरकारहरूले सङ्घीय, प्रादेस्र्क र स्िानीय 
काननुबमोस्जम यो अधिकारको ×संरक्षण" र ×पररपूधतन" गने दाहयत्व पधन पूरा गनुनपदनछ। कुन ैपधन काननुी स्जम्मेवारी 
पूरा गने सवालमा सङ्घीय सरकारले प्रदेर् र स्िानी सरकारसँग समन्वय गनुनपने स्जम्मेवारी पधन रहेको छ। 

 
यसका अलावा काठमाडौंमा अधिकारीहरूसँगको अन्तवानतानको िममा के स्पष्ट भयो भने राहिय धनकुञ्जबाट प्रभाहवत 
भएका आददवासी जनजाधत समदुायहरूलाई प्रभावकारी उपचार उपलब्ि गराउने सवालमा केन्ि सरकारमा सीधमत 
राजनीधतक इच्छार्स्ि रहेको छ। सङ्घीय र स्िानीय सरकारमा हवद्यमान रहेको आफ्नो क्षेराधिकार र दाहयत्वसम्बन्िी 
भ्रम182 र आवासको अधिकारसम्बन्िी ऐन जस्ता मूख्य नयाँ काननुसम्बन्िी धनयमावली अझै अवलम्वन नगररनलेु पधन 
केही हदमा यस्तो भएको हनुसक्दछ।  

 
२०७७ श्रावण १२ गते मानवअधिकार अधिविा र अधिकारकमीहरूको एउटा समूहले स्चतवनका चेपाङ र बददनयाका 
िारूलगायत अनौपचाररक क्षेरमा बसोवास गरररहेकाहरूलाई जबजनस्ती धनष्कासनको कायनबाट संरक्षणका लधग हवधभन्न 
आदेर्हरूको माग राख्दै सवोच्च अदालतमा एउटा सावनजधनक सरोकारको मदु्दा दायर गरे। यो ररट धनवेदनले 
धनष्काधसत गराइएकाहरू (२०७७ श्रावण ३ मा स्चतवनको कुसमु खोलाबाट स्चतवन राहिय धनकुञ्जका 
अधिकारीहरूद्वारा गररएको जबजनस्ती धनष्कासनका पीधडतहरू)लाई प्रभावकारी उपचारको पधन माग गरेको धियो।183 

अदालतलाई गररएको एउटा मूख्य मागमा वैकस्ल्पक आवासको व्यवस्िा नगरी कुनै पधन अधिकारीलाई कुनै पधन 
धनष्कासनको कायन नगने आदेर् रहेको धियो। कुसमुखोलाका चेपाङ पररवारहरूको जबजनस्ती धनष्कासनको सवालमा 
धनवेदकहरूले अन्तरानहिय मानवअधिकार मापदण्डहरूबमोस्जम उनीहरूको उस्चत पनुआनवास (हेनुनहोस ्पररभाषा माधि), 
पयानप्त क्षधतपूधतन र जबजनस्ती धनष्कासन गने कायनमा संलग्न रही पीधडतहरूलाई आवासहवहीन बनाउन तिा उनीहरूलाई 
आफ्नो जीहवकाबाट वस्ञ्चत पानन स्जम्मेवार रहेका व्यस्िहरूका हकमा फौजदारी जवाफदेहहता कायम गनन माग गरेका 
धिए। खाद्य अधिकार तिा खाद्य संप्रभतुासम्बन्िी ऐन, २०७५184  र मलुकुी अपराि संहहता ऐन, २०७४185 लाई 
उद्धृत गदै धनवेदकहरूले गहृ मन्रालायललाई चेपाङ पररवारलाई जबजनस्ती धनष्कासन गने कायनमा स्जम्मवेारहरूका 
हवरुद्ध फौजदारी अनसुन्िान गरी अधभयोजन गने आदेर् ददन अदालतलाई अनरुोि गरेका धिए।  

  

भोकबाट मिु हनु ेतिा खाद्यान्न अभावका कारण जीवन जोस्खममा रहने अवस्िाबाट सरुस्क्षत रहन ेकुरालाई प्रत्याभतू 
गने संहविानको िारा ३६ बमोस्जम हनुेगरी खाद्य अधिकार तिा खाद्य संप्रभतुासम्बन्िी ऐन, २०७५ को दफा ४० 
(ङ) ले कसैलाई आवासहवहीन बनाएर आिारभतू जीवनयापनबाट वस्ञ्चत बनाउने कायनलाई अपरािीकरण गरेको छ 
जसलाई दफा ४२(ग) मा बढीमा पाँच वषनको कैद वा रू. पाँच लाख जररवानाको व्यवस्िा गररएको छ। त्यस्तै 
मलुकुी अपराि संहहता ऐन, २०७४ को दफा २८५(३)(घ) मा "कसैको घर, कायनलाय वा सम्पस्त्तमा आगो लगाई 
वा धबष्फोटक पदािन प्रयोग गने" कायन गरेमा दईु देस्ख पाँच वषन कैद र बीस देस्ख पचास हजार रुपैयाँ जररवाना हनुे 
व्यवस्िा रहेको छ।  

 

उि धनवेदनमा २०७७ श्रावण १५ गते भएको पहहलो सनुवुाइपधछ सवोच्च अदालतले स्चतवन राहिय धनकुञ्ज 
कायानलयलगायत सम्बस्न्ित सबै अधिकारीहरूका नाममा कुसमुखोलामा अनौपचाररक रूपमा बसोवास गरररहेका चेपाङ 

 
182 हेनुनहोस,् उदाहरणको लाधग, धडमोिेसी ररसोसन सेन्टर नेपाल। “दी इन्टरररलेसनधसप धबटुइन धथ्र लेभल्ज ्अफ गभननमेन्ट इन नेपाल्ज ्फेडरल स्िक्चर” 

अक्टोबर २०२०। धडआरधसएन, लधलतपरु, नेपाल। यो पधन हेनुनहोस्: www.kathmandupost.com/politics/2019/05/28/confusion-grips-three-tiers-

of-government-over-division-of-royalties-from-natural-resources 
183 राजपु्रसाद चापागाईंसमेत हव. प्रिानमन्री तिा मस्न्रपररषद्को कायानलय, ररट धनवेदन नं. ०७७-WO-००३८ 

184 दफा ४० (ङ) र दफा ४२ (ग) 
185 दफा २८५ (३) (घ) 
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पररवारहरूलाई जबजनस्ती धनष्कासन नगनन अन्तररम आदेर् जारी गयो।186 २०७७ असोज १२ मा अदालतले राहिय 
मानवअधिकार आयोगलाई चेपाङ पररवारहरूको जबजनस्ती धनष्कासनसम्बन्िी अनगुमन प्रधतवेदन एक हप्ताधभर बझुाउन 
आदेर् जारी गयो। अदालतले स्चतवन स्जल्ला अदालतका शे्रस्तेदारलाई िप आदेर् जारी गदै घटनास्िल गएर 
धनष्काधसत पररवारहरू कहा ँबधसरहेका छन,् माडी नगरपाधलकाले कहा ँवैकस्ल्पक आवासको धनमानण गरररहेको धियो, र 
उि धनमानण क्षेर मध्यवती क्षेर वा धनकुञ्ज क्षेर कहा ँपने रहेछ भने्न कुराको हवस्ततृ हववरण सङ्कलन गनन भनेको 
धियो। सन ्२०२१ को जनवरीसम्ममा मानवअधिकार आयोग र स्चतवन स्जल्ला अदालतका शे्रस्तेदारले अनरुोि 
गरेअनसुारको जानकारी बझुाइसकेका छन।् यो मदु्दाको अस्न्तम सनुवुाइको धमधत २०७८ जेष्ठ २ गतेका लाधग 
तोहकएको धियो। तर कोधभडहवरुद्धको धनषेिाज्ञा जारी भएकोले स्िधगत भएको छ।187  
 

२०७७ श्रावण १५ गते अदालतले कुसमुखोलाका चेपाङ पररवारलाई कुन ैजबजनस्ती धनष्कासन कायन नगनुन भनी 
अदालतले गरेको आदेर्लाई पालना गने बाहेक अधिकारीहरूले भहवष्यमा जबजनस्ती धनष्कासन रोक्ने सवालमा कुनै 
उपायहरू धलएका छैनन।्  

६.२ भधूममा भएको क्षधतको उपचार 
राहिय धनकुञ्ज ऐनले मध्यवती क्षेरमा बसोवास गरररहेकाहरूले यदद आफ्नो घर वा जधमन राहिय धनकुञ्जको सीमाधभर 
पनन गएमा क्षधतपूधतन प्राप्त गनन सक्न ेव्यवस्िा गरेको छ। तिाहप बददनया राहिय धनकुञ्जको मध्यवती क्षेरमा बसोवास 
गरररहेका जनताहरूले आफ्नो जधमनमाधिको पहुँच गमुाएको ४० वषन धबधतसक्दा पधन आफ्नो क्षधत भएको जधमनबापत 
कुनै क्षधतपूधतन पाएका छैनन।् िेरैका लाधग आफ्नो जधमनलाई हफतान धलन ुमहत्त्वपूणन हनु्छ तर यो सम्भव नभएको 
अवस्िामा प्रदान गररने क्षधतपूधतनले उनीहरूले गमुाएको जधमनको मूल्यलाई प्रधतहवस्म्वत गनुनपदनछ। आफ्नो पररवारको 
जधमनमाधिको पहुँचलाई पनुनस्िाहपत गनन सङ्घषनरत वडा नं ६ गेरुवाका रे्र बहादरु खर्डकाले भन:े  

 
 

“हामीले प्रदेर् र सङ्घका सम्बस्न्ित सासंदहरूलाई िेरैपटक भेटेर कुरा 
सनुायौँ। यो समस्या संबोिनका लाधग उहाहँरूले केही गनुनभएको छैन। 
अब सङ्घषन गनुनबाहेक हामीसँग अरू हवकल्प छैन … माचन २०२० मा 
राहिय धनकुञ्ज कायानलयले [एउटा अनौपचाररक कुराकानीमा] सानो 
क्षधतपूधतन (जधमनको मूल्याङ्कनको ३० देस्ख ५० प्रधतर्त) मा हामी सहमत 
भएको चाह्यो तर हामीले त्यसमा सहमधत जनाएनौँ। स्चतवन राहिय 
धनकुञ्जले प्रभाहवत भएकाहरूलाई जनु दरले क्षधतपूधतन ददएको छ त्यही 
दरमा हामीलाई पधन उनीहरूले क्षधतपूधतन ददनपुने हाम्रो चाहना रहेको 
छ।”188 

 
186 काठमाण्डु पोष्ट, सहुप्रम कोटन अडनज्न अल हटएज्न अफ गभननमेन्ट टु ररफे्रन फ्रम इधभस्क्टङ्ग स्क्वाटज्न फ्रम ददयर रे्ल्टर, ३० जलुाई २०२०, 
tkpo.st/30bamDu 
187 स्चतवन स्जल्ला अदालतका रस्जस्िारसँगको कुराकानी, २०७७ असोज २७। मानवअधिकार आयोगका काननुी र्ाखाका प्रमखु श्याम बाब ुकाफ्लेसँगको 
कुराकानी, २०७७ असोज २८।  

188 गेरुवा वडा नं. ६ का रे्रबहादरु खर्डकासँगको अन्तवानतान, २०७६ भाि ६; २०७७ असोज २७ 
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सन ्२००६ मा जग्गा िनीको प्रमाणपर भएका ६७ जना हकसानहरूले संयिु रूपमा राहिय धनकुञ्जका कारण आफ्नो 
जग्गा गमुाउन ुपरेकोले क्षधतपूधतनका लाधग सवोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाएका धिए (भखुाली िारू हव. बददनया राहिय 
धनकुञ्ज समेत)।189 जग्गा सरेको कारणले हकसानहरूले भोग्न ुपरेको हाधनलाई सवोच्च अदालतले मान्यता ददएपधन 
उनीहरूको ररट धनवेदनलाई भन ेखारेज गररददएको धियो।  

 
२०६३ वैर्ाख ५ गते अधिकारीहरू (राहिय धनकुञ्ज कायानलय, मध्यवती क्षेर व्यवस्िापन सधमधत र राहिय धनकुञ्ज 
तिा वन्यजन्त ुसंरक्षण हवभाग)को नाममा क्षधतपूधतन उपलब्ि गराउन आदेर् ददइराख्न ुनपने भनी धनणनय गयो हकनकी ती 
अधिकारीहरूले आफ्नो धलस्खत जवाफमा यदद दाबी गररएको क्षधतपूधतन पषु्टी गनन आवश्यक सबै कागजातहरू(जस्तै 
जग्गा िनी प्रमाणपर र कर धतरेको रधसद) उपलब्ि गराएमा आफूहरू क्षधतपूधतन प्रदान गनन तत्पर रहेको जनाएका 
धिए।190  

 
तिाहप, अदालतलाई बझुाएको धलस्खत जवाफको हवपररत अधिकारीहरूले (खासमा बददनया राहिय धनकुञ्ज कायानलय)ले 
यस्तो कुनै क्षधतपूधतन प्रदान गरेन। यस हवषयमा प्रश्न गदान उनीहरूले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र आत्मधनभनर केन्िलाई 
राहिय धनकुञ्जले आजनन गरेको आय स्िानीय स्तरमा उि समस्याको संबोिन गननका लाधग अपयानप्त भएकोले क्षधतपूधतन 
प्रदान गनन सम्भव नभएको बताए। 

 

गेरुवाको वडा नं. ४ मा बस्नहुनुे सनुी िारूले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र आत्मधनभनर केन्िलाई भनु्नभयो: 
 
 

“हामीले बददनया स्जल्ला प्रर्ासन कायानलयमा उजरुी हालेका धियौँ। हामी 
राहिय धनकुञ्जको कायानलय पधन गयौँ। हाम्रो जधमनको अवस्िाका बारेमा 
वडा कायानलयबाट एउटा धसफाररस पधन ल्यायौँ। अदालतमा मदु्दा हाल्नका 
लाधग चन्दा पधन सङ्कलन गयौँ। अदालतमा मदु्दा हाल्न एकजना वहकललाई 
स्जम्मेवारी पधन ससु्म्पयौँ। तर समस्या ज्युकँात्यु ँछ। मेरा तीनैजना 
छोराहरू अधिया गछनन ्. . . मेरा छोरीहरूले सानैमा धबहे गरे। म अहहले 
मेरो कान्छो छोरासँग बस्छु।”191

 

 

 
सन ्२०२० नोभेम्बरमा बददनया राहिय धनकुञ्जका संरक्षण अधिकृतले क्षधतपूधतन प्रदान गने सम्बन्िमा कुन ैयोजना 
नरहेको बताए।192 क्षधतपूधतनसम्बन्िी काननुी व्यवस्िामा समस्या धनहहत रहेको धनकुञ्जका अधिकारीहरूको हवचार छ193 

 
189 वषन २०६२ (२००५) को ररट नं. २८७७ 

190 सवोच्च अदालतको धनणनय, २०६३ वैर्ाख ०५ 

191 सधुन िारूसँगको अन्तवानतान, २०७६ भाि ०६ 

192 हवष्ण ुप्रसाद शे्रष्ठसँगको कुराकानी, २०७७ काधतनक २४ 

193 "मध्यवती क्षेरधभरका कुनै वाधसन्दाको घर जग्गा बाढी पहहरोको कारणबाट राहिय धनकुञ्ज वा आरक्षको धसमानाधभर पनन गई त्यस्तो वाधसन्दाको 
घरवास उठेमा उपभोिा सधमधतको धसफाररसमा सम्बस्न्ित राहिय धनकुञ्ज वा आरक्षले स्िानीय जनताको सामदुाहयक हवकासको लाधग छुट्ट्याइएको 
रकममध्येबाट धनजलाई मनुाधसव माहफकको क्षधतपूधतन ददइनेछ।" भन्ने व्यवस्िा रहेको राहिय धनकुञ्ज ऐनको दफा ३(ग) र धनकुञ्जका अधिकारीहरूलाई 
धनकुञ्ज, आरक्ष वा संरस्क्षत के्षरबाट आजनन भएको कोषको ३० देस्ख ५० प्रधतर्त स्िानीय हवकासका लाधग खचन गने अधिकार प्रदान गरेको ऐनको 
दफा २५ का बारेमा उनीहरूले चचान गरेका हनु।् 
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र ऐनमा नेपाल सरकारद्वारा यस्तो क्षधतपूधतनका लाधग बजटे हवधनयोजन गने व्यवस्िा हनुेगरी संर्ोिन गररनपुने 
उनीहरूले तकन  गरेका छन।्194 

 
स्चतवन राहिय धनकुञ्जको अवस्िा हल्का फरक छ जसले यस्तै खाले क्षधतहरूमा क्षधतपूधतन प्रदान गने केही प्रयासहरू 
गरेको छ। २०६७ (सन ्२०१०) सालमा एउटा सवेक्षणको माध्यमबाट प्रभाहवत जग्गािनीहरू र धनकुञ्जमा सनन 
गएको जग्गाको सूची तयार गररएको धियो। यो सूचीको आिारमा स्चतवन राहिय धनकुञ्जले प्रािधमकताका आिारमा 
प्रभाहवत माधनसहरूलाई क्षधतपूधतन उपलब्ि गराएको जनाएको छ।195 आधिनक वषन २०७६/७७ (२०१९/२०२०) मा 
यस प्रयोजनका लाधग धनकुञ्जले आफ्नो आस्जनत आयबाट पचास लाख रुपैयाँ (यएुस डलर ४२,४३०) हवधनयोजन गरेको 
धियो। अको आधिनक वषन (२०७७/७८,सन२्०२०/२०२१)मा जधमनको क्षधतस्वरूप उपलब्ि गराउन ेक्षधतपूधतनका 
लाधग एक करोड रूपैयाँ (यएुस डलर ८४,८५०) हवधनयोजन गरेको छ।  

 
प्रभाहवत माधनसहरूलाई क्षधतपूधतन भिुानी गरेपधछ भसू्वाधमत्व पधन स्चतवन राहिय धनकुञ्जमा स्िानान्तरण भयो। सन ्
२०२० को जनुसम्ममा िप एक सय धबघा (६,७७,२०० वगन धम.) जधमन स्चतवन राहिय धनकुञ्जको स्वाधमत्वमा 
स्िानान्तरण गररएको छ।196  

 
कुनै राहिय धनकुञ्जका लाधग पयानप्त र अन्यका लाधग एकदमै िोरै रकम हनुकुो कारणबारे प्रश्न गदान बददनया राहिय 
धनकुञ्जका संरक्षण अधिकृतले राजस्वको प्रमूख श्रोत पयनटन भएको तर बददनया धनकुञ्जमा पयनटनको हवकास स्चतवनमा 
जस्तो नभएको बताए।197 

 

धनकुञ्जको सीमानाधभर पनन गएको जधमनलाई पनुदानबी गने अधिकारसम्बन्िी काननुी संरक्षणको अभाव, बाढी वा 
पहहरोका कारण जधमन धनकुञ्ज क्षेरमा सनन गएकाहरूको हकमा पयानप्त क्षधतपूधतन प्रदान गने सवालमा सरकारको स्पष्ट 
स्जम्मेवारीको अभाव, र राहिय धनकुञ्ज ऐनअन्तगनतको क्षधतपूधतनको उपचारका लाधग स्िानीय स्तरमा आस्जनत आयमा पूणन 
रूपमा धनभनर रहनपुने कारणले हजारौँ व्यस्िहरू हवरे्षगरी आददवासी समदुायका माधनसहरूलाई प्रधतकूल असर पारेको 
छ।  

 

राहिय धनकुञ्ज तिा वन्यजन्त ुसंरक्षण हवभागका उपसस्चव हवष्ण ुप्रसाद शे्रष्ठले यस्तो क्षधतहरूमा क्षधतपूधतन प्रदान गननका 
लाधग नेपाल सरकारलाई न ैस्जम्मेवार बनाउनेगरी ऐनमा संर्ोिन नगरेसम्म उस्चत उपचार प्रदान गनन नसहकने बताए। 
सन ्२०१७ मा राहिय धनकुञ्ज ऐनको पाँचौँ संर्ोिनका बारेमा हवचार गदान हवभागले जधमनको क्षधतका सवालमा 
क्षधतपूधतनको प्राविानलाई संर्ोिन गनन प्रस्ताव गरेको तर अिन मन्रालयको हवरोिका कारण उि प्रयास असफल 
भएको उनले बताए।"198 

 
गेरूवा गाउँपाधलकाका धनवानस्चत प्रधतधनधिहरूले आफ्नो सरोकारहरूलाई धनकुञ्जका अधिकारीका सािै प्रदेर् र सङ्घका 
सांसदहरूसमक्ष उठाउँदै आइरहेको दाबी गरेका छन।् सन ्२०१७ मा भएको गेरुवा गाउँपाधलकाको पहहलो सभाले 
यो समस्यालाई समािान गननका लाधग धनकुञ्जको सीमाना छुट्ट्याउन सवेक्षण गनुनपने माग सहहतको प्रस्ताव पाररत 
गरेको धियो।199 तिाहप, पाधलका र राहिय धनकुञ्ज कायानलयबीच आक्कलझकु्कलका बैठक बाहेक कुन ैठोस प्रगधत भएको 

 
194 संरक्षण अधिकृत अन्नाि बरासँगको अन्तवानतान, २०७६ असोज ०७; मध्यवती के्षर पररषद्का अध्यक्ष नेर राज आचायनसँगको अन्तवानतान, २०७७ असार 
१९; राहिय धनकुञ्ज तिा वन्यजन्त ुसंरक्षण हवभागका उपसस्चव धबष्ण ुप्रसाद शे्रष्ठसँगको अन्तवानतान, २०७७ असार १५ 

195 स्चतवन राहिय धनकुञ्जको वाहषनक प्रधतवेदन (२०१८/२०१९) ले नदीजन्य कटानका कारण प्रभाहवत भएका १९ घरपररवारले उनीहरूको जधमन 
स्चतवन राहिय धनकुञ्जको स्वाधमत्वमा स्िानान्तरण गरेपधछ क्षधतपूधतन प्राप्त गरेको देखाउँदछ। यसरी प्रभाहवत भएका १९ मध्ये १३ घरपररवारहरू 
आददवासी जनजाधतहरू (छ िारू, छ कुमार र एक जना तामाङ) रहेका छन।् एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र आत्मधनभनर केन्िले यो जानकारीलाई पषु्टी गनन 
सकेका छैनन।् 

196 संरक्षण अधिकृत नारायण रूपाखेतीसँगको अन्तवानतान, २०७७ असार १५; संरक्षण अधिकृत हवष्ण ुढकालसँगको अन्तवानतान,२०७७ असार १५। स्चतवन 
राहिय धनकुञ्जको वाहषनक प्रधतवेदन (२०१८/२०१९) पधन हेनुनहोस।्  

197 बददनया राहिय धनकुञ्जका संरक्षण अधिकृत अन्नाि बरासँगको अन्तवानतान, २०७६ असोज ०७ 

198 उपसस्चव र राहिय धनकुञ्ज तिा वन्यजन्त ुसंरक्षण हवभागका प्रविा हवष्ण ुप्रसाद शे्रष्ठसँगको अन्तवानतान, २०७७ असार १५ 

199 गेरुवा गाउँ पाधलकाका अध्यक्ष जम्मान धसं केधससँगको अन्तवानतान, २०७७ असोज २७ 
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छैन।200 यसका अलावा, राहिय धनकुञ्जका अधिकारीहरू स्िानीय अधिकारीप्रधत जवाफदेही छैनन।् उनीहरू प्रभाहवत 
आददवासी जनजाधतहरूप्रधत जवाफदेही हनु ेत कुरै छाडौँ। बरू उनीहरूले केन्ि तहको वन तिा वातावरण मन्रालय 
मातहतको सरकारी धनकाय राहिय धनकुञ्ज तिा वन्यजन्त ुसंरक्षण हवभागमा ररपोटन गदनछन।् बददनया स्जल्ला प्रर्ासन 
कायानलयका एक अधिकारीले राहिय धनकुञ्जले स्जल्लामा वास्तहवक समानान्तर सरकारको रूपमा काम गने गरेको 
िारणा राखे।201   

 
२०७६ श्रावण ४ गते एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, न्याय तिा अधिकार संस्िा नेपाल(जरुी-नेपाल), आत्मधनभनर केन्ि 
र राहिय भधूमअधिकार मञ्चका एक प्रधतधनधिमण्डलले भधूम व्यवस्िा, सहकारी तिा गररबी धनवारण मन्री पद्मा कुमारी 
अयानललाई वनमा आस्श्रत आददवासी जनजाधतहरूको अधिकार उल्लङ्घनहवरुद्ध कायन गनन र गेरुवा नदीले िार पररवतनन 
गरेका कारण बददनया धनकुञ्जधभर पनन भएको आफ्नो जधमनामा उनीहरूलाई धनवानि पहुँच प्रदान गनन अनरुोि गदै एउटा 
पर बझुाएको धियो। उि परमा प्रस्ताव गररएका मूख्य उपायहरू धनम्न रहेका धिए: क) स्िानीयले भोधगरहेका 
समस्याहरूको समग्र मूल्याङ्कनका लाधग एउटा उच्चस्तरीय हवज्ञमणडल बनाउन ेख) स्िानीयहहरूको आफ्नो 
जधमनमाधिको पहुँच सधुनस्ित गने र ग) आफ्नो जधमनमा पहुँच प्राप्त गनन नसकेका कारण बहेोनुन परेको क्षधतमा पयानप्त 
क्षधतपूधतन प्रदान गने।202 स्िानीयहहरूले भोगेका मानवअधिकार उल्लङ्घनको अनगुमन गरी सरकारलाई सीफाररस गनन 
आह्वान गदै एउटा अलग्गै ज्ञापनपर राहिय मानवअधिकार आयोगलाई बझुाइएको धियो। सन ्२०२० अक्टोबरमा 
आयोगका पदाधिकारीहरूको म्याद सहकने बेलामा यस ज्ञापनपरको प्रधतजवाफस्वरुप आयोगले कुनै कायन गरेको िाह 
हनु आएको छैन।203 

 

६.३ भधूमसम्बन्िी समस्या समािान आयोग  
 

०७६ माघमा संर्ोिन गरी ल्याइएको भधूमसम्बन्िी ऐन, २०२१ को नयाँ दफा ५२ ख (६) को अधिनमा रहेर सरकारले 
२०७६ साल चैतमा तीन वषे कायनकालसहहतको "भमूीसम्बन्िी समस्या समािान आयोग" स्िापना गयो। यो व्यवस्िाले 
"भधूमहीन सकुुमवासी"हरूको पहहचान गरी उनीहरूलाई जग्गाको स्वाधमत्व प्रदान गने तिा "अव्यवस्स्ित बसोवासी"हरूको 
पहहचान गरी उनीहरूलाई जग्गाको स्वाधमत्व प्रदान गने लक्ष राखेको छ।204   

 

भधूम आयोगले नपेालका ७५३ पाधलकाहरूमध्ये ७४३  वटासँग प्रािधमकताको आिारमा सहयोगसम्बन्िी समझदारी 
परमा हस्ताक्षर गरेको छ।205 पाधलकाका गधतहवधिहरूको अनगुमनका लाधग आयोगले स्िानीय र स्जल्ला तहमा 
सहजीकरण सधमधतहरूको धनयसु्ि गरेको छ। यी सधमधतमा नौ सदस्यहरू रहेका छन ्(जसमा तीनजना महहलासमेत 
रहेका छन ्जसमध्ये एकजना दधलत महहला रहनेछन ्तर आददवासी जनजाधतको प्रधतधनधित्वलाई पधन स्पष्टसँग सधुनित 
गररएको छैन) र सन ्२०२० को अन्त्यधतरबाट यी सधमधतले आफ्नो काम िालेका छन।् २०७७ चैर २२ गते एम्नेस्टी 
इन्टरनेसनल र आत्मधनभनर केन्िसँगको बैठकमा भधूमसम्बन्िी समस्या समािान आयोगका अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूले 
आफूहरू वनमा आस्श्रत आददवासी समदुाय र पररवारहरू राहिय धनकुञ्जको स्िापनाका कारण हवस्िाहपत हनु पगेुका 

 
200 जम्मान धसं केसीसँगको अन्तवानतान, माधि हेनुनहोस ्। 

201 बददनयाका सहायक प्रमखु स्जल्ला अधिकारी अजुनन सबेुदीसँगको अन्तवानतान, २०७६ असोज ०७  

202 सो परलाई एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, आस्त्मनभनर केन्ि, न्याय तिा अधिकार संस्िा नेपाल र भूधम अधिकार मञ्चद्वारा संयिु रूपमा मन्रालयमा 
बझुाइएको धियो, २०७६ असार २९ 

203 २०७६ श्रावण ०९ मा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, आस्त्मनभनर केन्ि, न्याय तिा अधिकार संस्िा नेपाल र भधूम अधिकार मञ्चले राहिय मानवअधिकार 
आयोगमा एउटा पर बझुाएका धिए, old.amnestynepal.org/campaigns/ai-nepal-activities/ 

204 काननुमा "भूधमहीन सकुुमवासी" लाई "आफ्नो वा आफ्नो पररवारको स्वाधमत्वमा जग्गा जधमन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो पररवारको आय आजनन, 

स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ि गनन असमिन व्यस्ि र धनजप्रधत आस्श्रत पररवारका सदस्य समेत" भनी पररभाहषत गररएको छ र "अव्यवस्स्ित बसोवासी" 
भन्नाले "सरकारी ऐलानी, पती वा सरकारी अधभलेखमा वन जधनएको भए तापधन लामो समयदेस्ख आबाद कमोत गरी घर, टहरा बनाई बसोवास गरेका 
व्यस्ि" भनी पररभाहषत गररएको छ ।   

205रातोपाटी, देउवा सरकार भधूम आयोग खारेज गदै, २०७८ असार २२, https://ratopati.com/story/190838/2021/7/21/bhumi-aayog- 

http://old.amnestynepal.org/campaigns/ai-nepal-activities/
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बारेमा सचेत रहेको बताए। सािै उनीहरूले आददवासी जनजाधत जनताहरूको परम्परागत जीवन रै्लीको अधिकार र 
उनीहरूको परम्परागत भधूमभन्दा टाढा पनुआनवास नगने मनोकाङ्खक्षालाई सम्मान गदै उनीहरूलाई वैकस्ल्पक आवास 
सधुनस्ित गननका लाधग नेपाल सरकारसँग परामर्न गने प्रधतबद्धता पधन जनाए।   

 
आयोगले स्िानीय सरकारहरूलाई "भधूमहीन सकुुमवासी" र "अव्यवस्स्ित बसोवासी"हरूको (पररभाषा माधि हेनुनहोस)् सूची 
तयार गरी उपलब्ि गराउन अनरुोि गरेको छ। स्िापना भएलगतै्त आयोगले वैर्ाख २०७७ मा सम्बस्न्ित 
अधिकारीहरूलाई कोही पधन "भधूमहीन सकुुमवासी" र "अव्यवस्स्ित बसोवासी" लाई धनष्कासन नगनन आह्वान गरेको 
धियो।206  

 

यो प्रधतवेदनलाई अस्न्तम रूप ददँदै गदान प्रिानमन्री रे्रबहादरु देउवा नेततृ्वको नयाँ सरकारले यस आयोगलाई हवघटन 
गरेको छ।207 सन ्२०२१ को जलुाई अन्त्यसम्ममा आयोगले २,४७,९६० "भधूममहीन सकुुमवासी" र ९,३२,८०१ 
"अव्यवस्स्ित बसोवासी" बाट एघार लाख असी हजार आवेदनहरू प्राप्त गरेका धिए।208  आयोगलाई धबघटन गनुन 
पनानको कुन ैकारण ददइएको छैन।  

 
 
 
 

 
206 आयोगको पे्रस विव्य, २०७७ श्रावण ०६। वेबसाइटमा हेनुनहोस:् www.lirc.gov.np/menu/about/74 

207 कास्न्तपरु, भधूम आयोग खारेज, २० श्रावण २०७८, https://ekantipur.com/news/2021/08/04/162804340224291748.html  

208 कास्न्तपरु, भधूम आयोग खारेज, २० श्रावण २०७८, https://ekantipur.com/news/2021/08/04/162804340224291748.html 
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७. धसफाररसहरू  

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र सामदुाहयक आत्मधनभनर केन्िका धनम्न धसफाररसहरू रहेका छन:् 

१. सङ्घीय सरकारका लाधग: 

(क) आफ्नो भधूममा भए गररएका संरक्षणसम्बन्िी पहलहरूमा पणून रूपमा सहभागी हनु पाउन ेआददवासी 
समदुायको अधिकार प्रत्याभतू गनन तिा उनीहरूको मानवअधिकारलाई प्रभाहवत पाने सबै पहलहरूमा 
स्वतन्र, पूवन र ससु्चत सहमधतको अधिकार सधुनस्ित गननका लाधग देर्को संरक्षणसम्बन्िी काननुी 
संरचनामा संर्ोिन गने; 

 

(ख)  राहिय धनकुञ्जहरूबाट धनष्काधसत गररएका आददवासी जनजाधतहरूसँग उनीहरूले भोगेको उल्लङ्घनको 
उस्चत उपचार र संरस्क्षत क्षेरहरूमा रहेको उनीहरूको पखु्यौली भधूममा हफतान हनु ेहवकल्पसमेतका लाधग 
इमान्दार परामर्नको प्रकृया व्यवस्िा गने। अहवभेदकारी र अत्यन्तै जरूरी जबजनस्त कारणहरूलाई 
सरकारले हवश्वसधनयताका साि प्रदर्नन गनन सकेको अवस्िा मारै यसरी हफतान गनन नधमल्ने कुराको 
एउटा अपवाद हनु सक्दछ। जरूरीको अिन अरूको अधिकार र स्वतन्रताको उस्चत मान्यता र सम्मान 
तिा एउटा प्रजातास्न्रक समाजको न्यायोस्चत र बाध्यकारी आवश्यकता पूरा गने उद्देश्यका लाधग 
धलनपुने कदम भने्न बझु्नपुदनछ;  

 

 (ग)  बददनया राहिय धनकुञ्ज र गेरूवा नदीको सन्दभनमा देस्खएझैँ आफूले बसोवास गरररहेको वा खेतीपाती 
गरररहेको जधमन बाढीका कारण वा नदीले िार पररवतनन गरेर राहिय धनकुञ्जको क्षेरमा पनन गएको 
अवस्िामा उनीहरूलाई यसरी धनकुञ्जमा पनन गएको जधमनमा धनवानि पहुँच ददन ेकुरा सधुनित गने; 

 

(घ)   राहिय धनकुञ्ज तिा अन्य संरक्षण क्षेरको स्िापनाको कारण वा अन्य कारण (जस्तै बाढीले गदान आफ्नो 
जधमन संरक्षण क्षेरधभर पनन गएको) बाट आवास र भधूम गमुाउन पगेुका सबैलाई नेपाल सरकारले 
उनीहरूको परम्परागत जीवन पद्धधतमाधि गडबढी नहनु े गरी उनीहरूको दीघनकालीन जीहवका 
सधुनस्ितताका लाधग पयानप्त वैकस्ल्पक आवास र भधूमको व्यवस्िा गनुनपदनछ; 

 

(ङ)  संरस्क्षत क्षेरको र्ासन प्रणालीलाई नपेालको संहविानमतुाधबक साँस्च्चकै सहभाधगतामूलक बनाउन े
सधुनस्ित गननका लाधग राहिय धनकुञ्ज तिा वन्य जन्त ुसंरक्षण ऐनलाई यदद परैु हवस्िापन नगने हो भन े
पधन आवश्यक संर्ोिन गनुनपदनछ; 

 

(च)  आददवासी जनजाधतहरूको अधिकारसम्बन्िी राहिय र अन्तराहिनय मापदण्डहरूअनरुूप हनुेगरी मध्यवती 
क्षेर व्यवस्िापनका सवालामा एउटा अलग्गै काननुी संयन्र अवलम्वन गने; 
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(छ)  हवद्यमान काननुहरूलाई आवासको अधिकारसम्बन्िी ऐन र अन्य िप पधछल्ला काननुहरूअनरुूप 
एकरूपता ददने गरी संर्ोिन गने; 

 

(ज) कुन ै पधन धनष्कासनको कायनमा न्याहयक अनमुधत आवश्यक पने व्यवस्िा राख्नका लाधग आवासको 
अधिकारसम्बन्िी ऐनलाई संर्ोिन गने; 

 

(झ)  राहिय धनकुञ्ज र संरस्क्षत क्षरेहरूमा नपेाली सेनाको भधूमकालाई पनुरावलोकन गने र साझदेारहरूसँगको 
परामर्नमा सेनालाई गस्ती गने कायनमा मार सीधमत गनेगरी स्पष्ट काननुी प्राविानको व्यवस्िा गने र 
सेना र धनकुञ्जका अधिकारीहरूको जवाफदेहहता स्िानीय सधमधतहरूमा भएको सधुनस्ित गने; 

 

(ञ)  धनकुञ्जका अधिकारीहरू सम्बस्न्ित स्िानीय सरकार र समदुायप्रधत जवाफदेही भएको सधुनस्ित गने; 

 

(ट)   मध्यवती क्षेर सधमधतहरूलाई िप प्रधतधनधिमूलक बनाउनपुदनछ। राहिय धनकुञ्जबाट सबैभन्दा बढी 
प्रभाहवत भएका सीमान्तकृत समदुाय र महहलाहरूको यी सधमधतहरूमा पयानप्त र प्रभावकारी सहभाधगता 
भएको सधुनस्ित गननका लाधग सबै उपायहरूको खोजी गनुनपदनछ। यस्तो प्रधतधनधित्व औपचाररकता  
(tokenism) मा मार सीधमत नहोस ् र महहला तिा सीमान्तकृत समदुायका सदस्यहरू यी सधमधतमा 
सहभागी मार नभएर धनणनय प्रकृयामा उनीहरूले अिनपूणन तवरमा सहभागी हनु सकेको सधुनित गननका 
लाधग प्रयासहरू गररनपुदनछ;   

 

(ठ)  वन्यज्तबुाट हनुे बालीनाली र अन्य सम्पस्त्तको क्षधतबापत क्षधतपूधतन पाउने प्रकृयालाई िप प्रभावकारी 
बनाउन र जधमनको क्षधत वा बालीनाली वा सम्पस्त्तको नार् सम्बस्न्ित राहिय धनकुञ्जको आयमा नभनर 
नहनुे कुरा सधुनस्ित गनन आवश्यक पनुरावलोकन गने। धनकुञ्ज आसपास बस्ने हकसानहरूलाई बालीको 
हवमा सहुविा प्रदान गने कुरा यो समस्या समािानको एउटा उपाय हनु सक्दछ; 

 

(ड)   संरक्षण काननुहरू कायानन्वयन गने सन्दभनमा नेपाली सेना र धनकुञ्जका अधिकारीहरूबाट भएको भनी 
आरोप लगाइएका सबै राहिय र अन्तरानहिय काननुअन्तगतनगका अपराि र मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूको 
र्ीघ्र र स्वतन्र फौजदारी अनसुन्िान भएको सधुनस्ित गने, र यदद पयानप्त स्वीकायन प्रमाण छ भन े
आरोहपतहरूलाई सािारण नागररक अदालतमा धनष्पक्ष पपुनक्षमाफन त मानवअधिकार मापदण्डको उस्चत 
प्रकृयाबमोस्जम अधभयोजन गने।     

 

२. वन तिा वातावरण मन्रालय, राहिय धनकुञ्ज तिा वन्यजन्त ुसंरक्षण हवभाग र राहिय धनकुञ्ज कायानलयहरूका  

लाधग:  

(क)  मध्यवती व्यवस्िापन क्षेर र संरस्क्षत आसपासका गाउँहरूमा संरस्क्षत वन्यजन्तबुाट बालीनाली, 
गाईवस्त,ु सम्पस्त्त र मानव जीवनको हवनार्लाई रोक्नका लाधग आवश्यक उपायहरू अवलम्वन गने; 

 

(ख)   क्षधतहरूको समयोस्चत आङ्कलन र संरस्क्षत वन्यजन्तबुाट हनुे बालीनाली, गाईवस्त,ु सम्पस्त्त र मानव 
जीवनको क्षधतहवरुद्ध पयानप्त क्षधतपूधतन सधुनस्ित गने। 

 

३. राहिय मानवअधिकार आयोगलाई:  

 

(क)  हवरे्षगरी राहिय धनकुञ्जहरूको सन्दभनमा संरक्षण काननुहरूले आददवासी जनजाधतमाधि पारेको प्रधतकूल 
असरहरूका सवालमा राहियस्तरको छानधबन209 गने; 

 
209 यस्ता खालका हवषयहरू मानवअधिकार उल्लङ्घनका सवालमा राहिय मानवअधिकार आयोग धनदेस्र्का २०१६ को दायरा अन्तगनत पदनछन।्  
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(ख)  राहिय धनकुञ्ज र संरस्क्षत क्षरेलगायतको सन्दभनमा आददवासी जनजाधतहरूको जधमन, जीवनयापन र 
प्राकृधतक श्रोतको अधिकारका सवालमा अग्रसहिय अनगुमन गने; 

 

(ग)  संरक्षणसम्बन्िी काननुहरूको पनुरावलोकन गने र मानवअधिकारको मापदण्डहरूबमोस्जम हनुेगरी 
धतनको संर्ोिनका लाधग सरकारलाई धसफाररस गने; 

 

(घ)  बटैया प्रणालीका सम्बन्िमा एउटा राहिय तहको अनसुन्िान गने र नपेाको संहविानमा प्रत्याभतू 
गररएको र्ोषणहवरुद्धको हकको पणून पालना भएको सधुनस्ित गनन नेपाल सरकारलाई धसफाररस गने।  

 

४. भधूमसम्बन्िी समस्या समािान आयोगका लाधग  

 

(क)  आददवासी जनजाधतको जधमनको अधिकार र बाढी र नदीले िार पररवतनन गरेको कारणले आफ्नो 
जग्गा गमुाउन ेव्यस्िको अधिकारका सवालमा आयोगको कायानदेर्अन्तगनत त्याङ्क पहहचान र 
प्रमाणीकरण गने मापदण्डलाई स्पष्ट पाने र यी त्याङ्कहरू प्रभाहवत र धतनका प्रधतधनधिहरूलाई जधमन 
छुट्ट्याउनेसम्बन्िी धनणनय गनुनअस्घको परामर्नका लाधग उपलब्ि गराउने; 

 
(ख)   योग्य घरपररवारको पहहचान र जधमन हवतरणसम्बन्िी धनणनयहरूका हवरुद्ध पनुरावेदनका लाधग एउटा 

संरचनाको व्यवस्िा गरेरसमेत र आवश्यक भएमा पनुरावेदनलाई सहस्जकरण गननका लाधग स्िानीय 
पदाधिकारीको पधन व्यवस्िा गरेर स्िानीय र स्जल्ला स्तरका सहजीकरण सधमधतहरूको कामकारबाही 
र धनणनयकायन स्वतन्र र धनष्पक्ष भएको सधुनस्ित गने ।



एम्नेस्टी इन्टरनेसनल 
मानवअधिकारका लाधग एउटा 
हवश्वव्यापी अधभयान हो।  
कोही एकजनालाई अन्याय  

हुँदा त्यो हामी सबैको चासोको 
हवषय बन्छ । 
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संरक्षणको नाममा 
मानवअधिकार उल्लङ्घन 

"मेरो आफ्नो स्वाधमत्वको जधमनमा पाइला 
टेक्दा मैले के अपराि गरेको धिए?ँ" 
 

वन्यजन्त ुर प्राकृधतक वातावरण संरक्षणका प्रयासहरूको सन्दभनमा नेपाललाई दर्कौंदेस्ख एउटा 
“सफलताको किा” को रूपमा उल्लेख गने गररन्छ। तर, वनजंगलमा धनभनर रहँदै आएका आददवासी 
जनजाधतहरूले उि सफलताको उच्च मूल्य चकुाउन ुपरेको छ। यसरी सबैभन्दा बढी प्रभाहवत 
भएका समदुायमा अधिकांर् मध्यपस्िममा बसोवास गने िारू समदुाय र नेपालको मध्य तराईमा 
बसोवास गने चेपाङ, बोटे, दराई बनकररया, कुमाल, दनवुार र माझी समदुाय रहेका छन।्   

 

तराई क्षेरका दईु ठूला धनकुञ्जहरू स्चतवन राहिय धनकुञ्ज र बददनया राहिय धनकुञ्जलाई केस्न्ित गरी 
गररएको अध्ययनको आिारमा तयार गररएको यस प्रधतवेदनमा एम्नेस्टी इन्टरनेनसल र सामदुाहयक 
आत्मधनभनर सेवा केन्ि (आत्मधनभनर केन्ि) ले यी आददवासी समदुायको अधिकार सधुनस्ित गननमा 
नेपाल सरकारद्वारा भएका हवफलतालाई उजागर गरेको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र आत्मधनभनर 
केन्िले धनम्न मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूको दस्तावेजीकरण गरेका छन ्: जबजनस्ती धनष्कासन, पखुौली 
जधमनमाधिको अधिकारबाट वस्ञ्चती, खाद्यान्नको पहुँचबाट समेत बस्ञ्चत हनुगरी परम्परागत रूपमा 
आस्श्रत रहँदै आएको वन र प्राकृधतक श्रोतमाधिको पहुँचमा अनसु्चत बन्देज, नेपाली सेना  र संरक्षण 
क्षेरको सरुक्षामा खहटएका राहिय धनकुञ्जका सरुक्षाकमीबाट भएका स्वेच्छाचारी धगरफ्तारी, गैरकाननुी 
हत्या, हहरासत र यातना वा अन्य दवु्यनवहारहरू, र यी हवधभन्न स्वरूपका अधिकार उल्लङ्घनमा 
आददवासी समदुायलाई प्रभावकारी उपचार प्रदान गननमा राज्यद्वारा भएको हवफलता।    

 


