
यरूो�पयन लगानी ब�कले अ�नवाय� �पमा वाता� अगाडी बढाउन ुपद�छ र लमज�ुग िज�ला (नेपाल)का समदुाय��त
भएको �हसंामा श�ूय सहनशीलताको नी�तलाई कायम रा�पुद�छ

FPIC तथा अ�धकार म�च (FPIC and Rights Forum), LAHURNIP र Accountability Counsel

काठमाड�, सन ्२०२२ मे १७

नेपालको लमज�ुग िज�लामा स�चा�लत म�या��द� को�रडाेर २२० के.भी. �व�यतु �शारण लाईन प�रयोजनाबाट
�भा�वत भएका आ�दवासी एव ं�थानीय समदुायह�को स�जाल FPIC तथा अ�धकार म�च (FPIC and Rights
Forum) का सद�यह�ले यरूो�पयन लगानी ब�क (EIB) लाई प�रयोजनासँग स�बि�धत मानव अ�धकार
उ�ल�घनका घटनाह�लाई नजरअ�दाज नगन� तथा सरु�ा एव ं�दगाे �वकासका स�ब�धमा आ�ना ��तव�धताको
पालना गन�का ला�ग माग गरेकाछन।्

�शारण लाईनबाट �भा�वत समदुायका सद�यह�ले उ�त प�रयोजनाको काया��वयनकता� अथा�त नेपाल �व�यतु
�ा�धकरण (NEA) तथा लगानीकता� अथा�त ्यरूो�पयन लगानी ब�क (EIB) सम� म�या��द� को�रडाेर २२० के.भी.
�व�यतु �शारण लाईन प�रयोजनाले आ�ना मानव अ�धकार तथा वातावरणकाे अ�धकारको उ�ल�घन गरेको कुरा
बष� अगाडीदे�ख भ�दै आएका �थए। उनीह�को सवाललाई स�ुने एव ंतीनको स�बोधन गनु�को स�टा NEA ले
समदुायमा�थ न ैजबरज�ती गरेका छ भने EIB ले यथो�चत �पमा �यसलाई स�बोधन गन� चकेुको छ।

घटनाको प�ृठभमूी

सन ्२०१८ मा समदुायका सद�यह�ले EIB को जवाफदेह�ता काया�लय (Accountability Office) गनुासो स�ुने
सयं�� (EIB-CM) मा आ�नो �े�को पया�वरण र िज�वकाेपाज�नमा परेका ��तकूल �भावह� उ�लेख गर� एक
उजरु� दता� गरेका �थए । सन ्२०२१ अ��लमा EIB-CM ले �यसउपर अनसु�धान र �न�कष� अ�तग�त प�रयोजनाले
EIB को आ�न ैसामािजक एव ंवातावरणीय सरु�ाको उ�लघंन गरेको- अपया��त सचूना �काशन गरेको, �भा�वत
समदुायह�सँग अपया��त �पमा साव�ज�नक परामश� गरेको एव ंआ�दवासी समदुायह�सँग �वत�� अ�ीम
जनाकार� स�हतकाे म�जरु� �लएको �माण नभएका कुरा ठहर गद� EIB एव ंNEA दवुलैाई �य�ता अव�ाको
स�बोधन गन�का ला�ग सझुाव �दयो।

सन ्२०२२ अ��ल म�हना अथा�त ्अनसु�धान र �न�कष� ��तवेदन �का�शत भएको एक वष�प�छ सधुारा�मक कदम
चा�नकुो स�टा NEA ले सरु�ाकम�ह� र �हसंा�मक दमनको �योग गद� �शारण लाईनको �नमा�ण सचुा� गय�।
अ��ल म�हनाको अि�तम ह�ता र मे म�हनाको प�हलो ह�ता�तर FPIC अ�धकार म�च (Rights Forum) ले
लमज�ुग िज�लाको दोद� गाउँपा�लका वडा न.ं १ र वडा न.ं २ का समदुायका सद�यह�मा�थ भएका जबज��ती,
भौ�तक आ�मण एव ंप�ाउका थ�ु ैघटनाह�का स�ब�धमा �रपोट� गय�।

लमज�ुगमा भएका घटनाह�ः ��त�हसंालाई ती�ता �दद�
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सन ्२०२२ अ��ल २७ का �दन NEA पदा�धकार� र क�रब ३० को स��यामा रहेका सरु�ाकम�बाट �ी प�व�ा थापा,
जो एक एकल म�हलाका साथसाथ ैचारवटा ब�चाक� आमा प�न हुन, �नजको म�जरु�बीना �नजको जमीनमा रहेको
�शारण टावरमा तार टाँ�ने काम भयो। जब प�व�ा र समदुायका अ�य सद�यह�ले NEA का पदा�धकार�ह�ले
�नजको ज�मनमा गरेका काय�का �व��ध शाि�तपणू� �पमा �वरोध गरे, �नजलाई �हर�बाट ख�ुटाह�मा �नलडाम
हुने गर� �नघा�त �पमा कुटपीट ग�रयाे ।

सन ्२०२२ मे १, जब समदुायले NEA ले जबरज�ती गरेको �नमा�ण काय�को �वरोध जार� रा�यो, �हर�ले प�व�ा
थापालगायत चार जना समदुायका सद�यह�लाई प�ाउ गय�। �हर�को गाडीमा रा� ेबेलामा पनुः �नजह�मा�थ
�नघा�त �पमा कुट�पट ग�रयो। प�ाउ पन�म�ये एक जना �नज प�व�ाको छोरा मा� १७ वष�का हुनहुु�छ। �हर�ले ती
चारजना �यि�तह�मा�थ �शारण लाईनको �नमा�णमा अवरोध पयुा�एको आरोप लगाएको छ। �हर� �हरासतमा
रहँदा ती चारै जनालाई �शारण लाईनका �व��ध �वरोध नगन� भनी जबरज�ती कागजमा सह� गन� लगाईएको
�थयो भने य�द �वरोध गरेमा थप अ�भयोग र लामो समयस�म थनुामा रा�खने ध�क� �दईएको �थयो।

FPIC तथा अ�धकार म�च (Rights Forum)का स�चव च�� बहादरु �म� भ�नहुु�्छ, “ NEA ले हा�ो
अ�धकारलाई स�मान गर� आ�ना ग�तीह� सधुानु�को स�टा �शारण लाईनको �नमा�ण अगाडी बढाउनका ला�ग
�हसंा र सरु�ाकम� प�रचालन गन� �हि�कचाएको छैन। यस प�रयोजनालाई लाग ूगन�का ला�ग �भा�वत
समदुाय�व��ध जबरज�ती, ध�क�, हैरानी एव ंथनुामा रा�जे�ता काय� त�ु�त ैब�द गनु�पद�छ।”

EIB र EIB-CM सम� �रपोट� ग�रएको यस ��त�हसंाको घटना प�हलो होईन। सन ्२०२१ �डसे�बरमा NEA का
पदा�धकार�ह�सँगसँग ैएक दज�न �हर� अ�धकार�ह� बाँझाखेत गाउँका समदुायमा आई य�द उ�त समदुायले
आ�नो �वम�तबारे आवाज उठाउन नछोड े�हर� प�रचालन गन� ध�क� �दएका �थए। उ�त घटनाबारे �रपोट� भएको
चार म�हनास�म प�न �य�तो ��त�हसंाउपर EIB गरेको जाँचबझुको न�तजा साव�ज�नक गरेको छैन। जबक� उ�त
�थानमा �हसंाले ती� �प �लईरहेको छ। नेपालका आ�दवासीह�को मानव अ�धकार स�ब�धी व�कल समहू
(LAHURNIP) र Accountability Counsel ज�ता समदुायका स�लाहकारह�ले EIB र EIB-CM लाई NEA का
प�छ�ला मानव अ�धकार उ�ल�घनका ढाँचाबारे बार�बार सझुाव �दएका छन ्जनु हालको समयमा सोह� ढ�गबाट
भयानक �पमा स�चालनमा रहेको छ।

LAHURNIP क� दगुा� या�फू भ�नहुु�्छ, “समदुायका सद�यह�मा�थ भईरहेको ��त�हसंाबारे च�ुत ढ�गबाट
अनसु�धान नगन� EIB को मौनता र उदा�सनतालाई �भा�वत समदुायका ई�छा�वपर�त �थानीय �तरमा �वकास
प�रयोजना अगाडी बढाउनका ला�ग गरेको सरु�ा फौजको प�रचालनलाई अनमुोदन ग�रएको भनी �या�या
भईरहेको छ।”

EIB-CM को नी�तले उजरु� दता� गन� �यि�तमा�थ ग�रने ��तशोधका काय�ह�लाप ��तब�ध गरेको छ भने सन ्
२०२२ अ��लमा EIB-CM ले एक अ�याव�धक नी�त द�तावेज �का�शत गरेको छ जसमा “उजरु�कता�ह�मा�थ
हुनस�ने स�भा�वत ��तशोधका खतरालाई रो�न तीनको स�बोधन गन�का ला�ग कदम चा�ने” स�ब�धी आ�नो
��तव�धता दोहोया�एको छ।

Accountability Counsel क� Sutharee Wannasiri भ�नहुु�्छ, “ जब EIB �वारा सहायता �ा�त कुनै
प�रयोजनाले मानव अ�धकारको उ�लङघनमा योगदान पयुा�उँछ, तब ब�कउपर �य�ता हानीलाई स�बोधन गन� एवं
उपचारमा पहँुच �दने िज�मेवार� रह�छ। हामी सा�ी रहेका यस घटनामा ��तशोधका घटनाह�उपर ��तकृया �दन
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च�ुनलेु समदुाय�व��ध हुने आ�मणलाई बढावा �दनेछ भने सीमा�तकृत जनस��या�व��ध हुने भेदभावलाई
�चर�थायी बनाउँदछ।

FPIC तथा अ�धकार म�च (Rights Forum), LAHURNIP, र Accountability Counsel EIB लाई �भा�वत
समदुायका आवाज र चासोको स�ुन एव ंद�ुय�वहारका घटनाह�लाई स�बोधन गन� काय�को नेत�ृव �लनका ला�ग
आ�ह गद�छ। य�द EIB ले आ�नो गनुासो स�ुने सयं��मा सहभागी हुने �यि�तह�को सरु�ालाई स�ुनि�चत गन�
स�दैन र आफू �वयलें पालना गरेका नी�तह�लाई स�ुनि�चत गन� स�दैन भने एक िज�मेवार लगानीकता� का
�पमा आफूलाई गरेको दावी��त ��न�च�ह खडा हुनेछ। यसले प�रयोजनाको काया��वयनकता�ह�लाई प�न EIB
बाट सहायता �ा�त गदा� वातावरणीय एव ंसामािजम िज�मेवार�का स�ब�धमा जाहेर गरेको ��तव�धतालाई �यान
�दन ुआव�यक छैन भ�ने खालको खतरनाक सकेंत �वाह गद�छ। यसका साथ,ै मानव अ�धकार एव ंवातावरणीय
अ�धकार जो�खममा परेका समदुायका सद�यह�ले �यसको प�रणाम भाे�नपुद�छ।

�भा�वत समदुायका सद�यह�को अ�त�र�त �ेस व�त�य अ�ेंजी र नेपाल�मा हेनु�होस।्
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