
मानवअधिकार रक्षकहरूको अवस्था ववषयका ववशषे समाधिक्षकको कायाादेश: मानवअधिकार र 
अन्तर-देशीय ननगमहरू र अन्य व्यापाररक उिमहरूका ववषयसँग कायारत काया समूह; 
ववकासको अधिकार ववषयका ववशेष समाधिक्षक र आददवासी जनजातीहरूका अधिकार 

ववषयका ववशेष समाधिक्षक 
 

 
दर्ता: AL NPL 2/2022 

(आफ्नो पत्रको उत्तरमत यो दर्ता नं लतई लेखु्न होलत) 
 
         २४ मे २०२२ 
 
महतमहहम,  
 
 मतनवअधिकतर रक्षकहरूको अवस्थत ववषयकत ववशषे समतधिक्षकको कतयतादेश: 
मतनवअधिकतर र अन्र्र-देशीय ननगमहरू र अन्य व्यतपतररक उिमहरूकत ववषयसँग कतयारर् 
कतया समूह; ववकतसको अधिकतर ववषयकत ववशषे समतधिक्षक र आहदवतसी जनजतर्ीहरूकत 
अधिकतर ववषयकत ववशेष समतधिक्षकको क्षमर्तमत हतमीले यहतँलतई सम्बोिन गने सुअवसर 
पतएकत छौं।  यस सम्बोिनले मतनवअधिकतर पररषद संकल्प ४३/१६, ४४/१५, ४२/२३ र ४२/२० 
सँग सम्बन्िीर् ववषयमत थप कुरतकतनी गनेछ।  
 
 यस ैसन्दर्ामत, सरकार तथा प्रहरीहरूबाट यूरोपेली इन्भेटष्टमेन्ट बैंक (European 

Investment Bank – EIB) को सहयोगबाट राज्यको स्वाममत्व रहेको  ससँ्था, नेपाल वविुत 
प्राधिकरणबाट ननमााण गररिंदै गररएको मस्यााङ्गदी करीडोर प्रसारण लाइनले पाने वातावरण र 
मानवअधिकारमा असर सम्बन्िी आफ्ना सरोकार उठाएका FPIC र अधिकार मञ्चका 
आददवासी जनजानत समुदायका सदस्यहरूलाई िम्काउने-तसााउने गरेका आरोपहरू हामीले 
प्राप्त गरेका छौं र यस ववषयप्रनत हामी महामदहमको ध्यानाकषाण गराउँदछौं। 
 
 FPIC र अधिकतर मञ्च समुदतय स्र्रको सञ्जतल हो।  उल्ल्लखिर् प्रसतरण लतइन 
पररयोजनतबतट प्रर्तववर् ववभर्न्न ल्जल्लतकत आहदवतसी जनजतनर्हरूको प्रनर्ननधिहरूले यस 
सञ्जतलको स्थतपनत गरेकत हुन।्  उल्ल्लखिर् पररयोजनतको सन्दर्ामत प्रर्तववर् व्यल्तर्हरूसँग 
स्वर्न्त्र, पूवा-सुसुधचर् सहमनर् भलइएको छ र्न्ने सुननल्चचर् गनाको लतधग समुदतयसँग 
संयोजन र पररचतलन गनाको लतधग FPIC र अधिकतर मञ्चलतई स्थतपनत गररएको हो। 
 
 हतमीलतई प्रतप्र् सुचनत अनुसतर:  



 
 पषृ्ठरू्मी 
 
 यूरोपेली इन्र्ेष्टमेन्ट बैंक (European Investment Bank – EIB) ले नेपतलको लमजुङ्ग 
ल्जल्लतमत मस्यताङ्गदी करीडोर प्रसतरण लतइन मत लगतनी गरररहेको छ। यस पररयोजनतलतई 
रतज्यको स्वतभमत्वमत रहेको नेपतल वविुर् प्रतधिकरण (NEA) ले ननमताण गरररहेको छ।  यस 
पररयोजनतले प्रस्र्तववर् प्रसतरण लतइनको रुटमत बसोबतस गने आहदवतसी जनजतर्ीहरू 
लगतयर्कत समुदतयहरूमत सतमतल्जक र वतर्तवरखणय सरोकतरहरू उठतएको छ।  FPIC र 
अधिकतर मञ्चले गर् चतर वषादेखि यस पररयोजनत सम्बन्िी आफ्नत सरोकतरहरू उठतउँदै 
आएको छ।  समुदतयको प्रमुि मतग र्नेको बतँझिेर् गतँउसहहर्को आफ्नत गतउँहरूको बतटो 
लधगने प्रसतरण लतइनलतई अन्य बतटोबतट लतनुपछा र्न्ने हो। बतँझिेर् गतउँमत ववववि 
आहदवतसी जनजतर्ीको (घल,े गुरंूग, र्तमतङ्ग, रु्जेल) बसोबतस छ।  
 
  FPIC र अधिकतर मञ्चले समुदतयको प्रनर्ननधित्व गदै स्थतननय ल्जल्लत अधिकतरीहरू र 
रतल्ष्िय स्र्रकत अधिकतरीहरू समक्ष ननवदेनहरू पेश गरेकत छन।्  सन ्२०१८मत समुदतयकत 
प्रनर्ननिीहरूले EIB मत औपचतररक ननवेदन हदएकत छन।् यस ननवेदन पचचतर् लगतनी गररने 
पररयोजनतले पतलनत गनुापने प्रक्रियतको पतलनत गररए-नगररएको बुझ्ने प्रक्रियतको शुरूवतर् गयो।  
७ डडसेम्बर २०२१मत समुदतय र FPIC र अधिकतर मञ्चकत सदस्यहरूले प्रहरी सहहर् रतज्यकत 
अधिकतरीहरू मतर्ा र् िम्की र त्रतसको सतमनत गनुापयो।   
 
७ डडसेम्बर २०२१ सम्म र्एकत घटनतहरूको समय िम 
 
१३ मतचा २०२१ मत, बतँझिेर्कत ववभर्न्न सतमुदतनयक सँस्थत र नर्नसँग जोडडएकत अन्य 
बस्र्ीहरू, सतमुदतनयक वन संरक्षण समूह, युवत समूह, महहलत समूह र आमत समूहहरूले 
बेंसीशहर नगरपतभलकतमत संयुतर् ननवदेन पेश गरे। उतर् ननवेदनद्वतरत स्थतननय सरकतरलतई 
गतउँ, जभमन, र प्रतकृनर्क वतर्तवरणको सरंक्षण गनाको लतधग प्रसतरण लतइनलतई स्थतन्र्रण 
गना अनुरोि गररएको धथयो।    
 
सन ्२०१८ मत दर्ता गररएको औपचतररक ननवदेन पचचतर् EIB ले गरेको अध्ययनबतट प्रतप्र् 
गरेको र्थ्य सम्बन्िी प्रनर्वेदनलतई अवप्रल २०२१ मत सतवाजननक गयो।  प्रतप्र् नर् 
जतनकतरीहरूले सतवाजननक परतमशाहरू उधचर् रूपमत नगररएको, प्रर्तववर् आहदवतसी 
जनजतर्ीहरूबतट स्वर्न्त्र, र पूवा सु-सुधचर् सहमनर् भलने प्रक्रियत नर्एको सहहर् गरेर अन्य 
ववषयहरूमत पनन पतलनत गररनपुने कतयावविीहरूको पतलनत नगररएको ववषयलतई समतवेश 



गरतयो।  यस प्रनर्वदेनलतई सतवाजननक गरेपचचतर् पतलनत गररनपुने ववषयहरूलतई सम्बोिन 
गररदैं गदता EIB ले लगतनीलतई स्थगन गयो।          
 
८ अगस्ट २०२१ मत, समुदतयहरूले ल्जल्लत प्रहरी कतयालय लमजुङ्ग मतर्ा र् गहृ मन्त्रतलयमत 
ननवेदन दर्ता गरे।  उतर् पत्रले मन्त्रतलयलतई स्वर्न्त्र, पूवा सु-सुधचर् सहमनर् भलने प्रक्रियतको 
अनुरोि गररयो।  उनीहरूले आफ्नत गतउँमत प्रसतरण लतइनकत टतवरहरू नरतख्नको र प्रसतरण 
लतइनबतट हुने बहु-आयतभमक असरहरूबतट जोधगनको लतधग वैकल्ल्पक समतितनहरू िोज्नकत 
लतधग मतग गरेकत धथए। 
 
४ अतटोबर २०२१ मत, रतवर् थोक गतववस (बतँझिेर् गतउँसँगै जोडडएको गतउँ) कत समुदतयहरूले 
लमजुंङ्ग ल्जल्लतको बेंसीशहर नगरपतभलकतमत ल्स्थर् नेपतल वविुर् प्रतधिकरणको कतयालयमत 
ननवेदन दर्ता गरे।  उतर् ननवेदेनले प्रतधिकरणलतई आफ्नो गतउँको बतटो हँुदै प्रसतरण लतइन 
नलतन अनरुोि गरेको धथयो।  उतर् ननवेदनले उतर् क्षेत्रमत बसोबतस गने जनमतनसहरूको 
जभमन, स्वतस्थ्य, प्रतकृनर्क वतर्तवरण, र पेशतमत पन ेप्रनर्कूल असरहरू सम्बन्िी सरोकतर 
व्यतर् गरेकत धथयो।  यस ननवदेनले प्रतधिकरणलतई अन्य स्थतनमत पररयोजनतको स्थतन्र्रण 
गना अनुरोि गरेको धथयो।   
 
२८ अतटोबर २०२१ मत EIB र आहदवतसी जनजतर्ी समुदतयकत प्रनर्ननधिहरू बीच पररयोजनतको 
प्रगनर् र त्यस सम्बन्िी प्रनर्वदेनको कतयतान्वयन सम्बन्िी अनलतइन सवंतद र्यो। 
 
७ डडसेम्बर २०२१ को घटनत 
 
७ डडसेम्बर २०२१मत, सरकतरी अधिकतरीहरू र प्रहरीहरूको टोलीले यस प्रसतरण लतइनबतट 
प्रर्तववर् आहदवतसी समुदतयहरूमध्येको एक बतँझिेर् गतउँको भ्रमण गयो।  बर्तइए अनुसतर, 
यस भ्रमणको उद्देचय र्नेको समुदतयलतई पररयोजनतलतई ल्स्वकतना दबतब हदनुधथयो।  
लमजुङ्ग ल्जल्लतकत प्रमुि ल्जल्लत अधिकतरीले लमजङु्ग ल्जल्लत प्रहरी कतयालयकत कररब एक 
दजान बन्दकु बोकेकत प्रहरी दलबल र प्रतधिकरणकत अधिकतरीहरूसहहर् यस गतउँको भ्रमण 
गरेकत धथए।  समुदतयकत सदस्यहरू र नय अधिकतरीहरूबीच िुलत मैदतनमत भमहटंग र्यो। 
 
बर्तइए अनुसतर, नय अधिकतरीहरूको उद्देचय आफ्नो सतथमत रहेकत सशस्त्र प्रहरी 
अधिकतरीहरूको उपल्स्थनर्मत कररब २५-३० प्रर्तववर् समुदतयहरूले महहलत, र आहदवतसी 
जनजतर्ीहरू सहहर् समुदतयकत सदस्यहरूलतई पररयोजनतको प्रसतरण लतइनको ववरोि नगना र 
त्यसलतई ल्स्वकतर गनाको लतधग दबतब हदनु धथयो।  नय अधिकतरीहरूले पररयोजनत रतल्ष्िय 
गौरवको प्रर्ीक र्एको हुनतले समुदतयकत सदस्यहरूले उतर् पररयोजनतलतई ल्स्वकतनुा नै पने 



िम्की हदएकत धथए।  उनीहरूले समुदतयकत सदस्यहरू सहमर् नर्एपनन उतर् पररयोजनतलतई 
अगतडी बढतउने िम्की हदनकुतसतथै यसरी अगतडी बढ्नको लतधग प्रहरी बलको प्रयोग गररने 
चेर्तवनी पनन हदए।   
 
समुदतयकत सदस्यहरूले प्रसतरण लतइन अन्य बतटोबतट जतनपुने, र यस पररयोजनतबतट प्रर्तववर् 
समुदतयकत सदस्यहरूलतई उधचर् क्षनर्पूर्ी हदनुपने आफ्नो अडतनलतई दोहोयताए।  ७ डडसेम्बरकत 
हदन डर-िम्की पतएको र्ननएकत समुदतयकत ६ जनत सदस्यहरू पनन २८ अतटोबरमत EIB सँग 
गररएको अनलतइन भमहटंगमत सहर्तगी र्एकत धथए।   
 
८ डडसेम्बर २०२१ मत बतँझिेर् गतउँकत आहदवतसी जनजतर्ीकत १४ सदस्यहरूले अनघल्लो हदन 
आरू्हरूले सरकतर र प्रहरीबतट पतएको त्रतसको ववरूद्द नेपतलको रतल्ष्िय मतनवअधिकतर 
आयोगमत उजरुी दर्ता गनुाकतसतथै उतर् घटनत सम्बन्िी अनुसन्ितन गना अनुरोि गरे। 
 
२६ अवप्रल २०२२ कत हदन, पतँच वटत प्रसतरण लतइनहरू िडत गररएको अचालबोट, दोदी 
गतउँपतभलकत-२कत जग्गतहरूलतई प्रतधिकरणले अधिकरण गयो।  प्रतधिकरणले यसपनछकत 
समयमत क्षनर्पूनर्ा हदने हो यत हैन र्न्ने डरले गदता यसरी टतवरहरू ननमताण गररएकत जग्गतकत 
जग्गतिनीहरूलतई टतवर िडत गदता हदइएको रकम भलन दबतब महसुस र्यो।  
 
प्रतधिकरणकत अधिकतरीहरू कररब २८ जनतको प्रहरी सँख्यतसहहर् अचालबोट गएकत धथए र 
नर्नले टतवरहरूमत (टतवर नं३३ि र ३३ग) मत प्रसतरण र्तरलतई रतख्ने ररगं बनतउन गएकत धथए।  
र्र, समुदतयहरूले ववरोि गरेकत हुनतले उनीहरूले उतर् हदन ररगं रतख्न सकेनन।् 
 
२७ अवप्रल २०२२ कत हदन, प्रतधिकरणकत सोही समूहले ३० सशस्त्र प्रहरीबल सहहर् 
अचालबोटकत सोही गतउँमत रे्री गए। सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमत, प्रतधिकरणकत अधिकतरी 
र ननमताण कतमदतरहरूले टतवर नं३३ि र ३३ङ मत प्रसतरण लतइनलतई रतख्ने ररगं लगतउन सर्ल 
र्ए।  
 
१ मे २०२२ यर्त, समुदतयमत पररल्स्थनर्हरू द्ररु् गनर्मत बढ्दैछन।्  समुदतयकत िेरै सदस्यहरूले 
आरू्हरूले ववरोि गरेको हुनतले प्रहरीबतट शतरीररक आिमण र्ोगेकत छन,् र नर् मध्ये केहीलतई 
प्रसतरण लतइनको ननमताणमत बतित गरेको र्न्दै  पितउ गररएको छ।  
 
 नय आरोपहरूको र्थ्यर्तमत हतमीहरू कुनै ितरणत बनतउन चतहँदैनौं, र्र हतमी यस्र्त 
क्रकभसमको िम्की र त्रतसदी हदने कतयाहरूकत सतथसतथ ैप्रनर्वेदनहरूको बतरेमत हतमी धचल्न्र्र् 
छौं।  यसको सतथै, महतमहहमको सरकतरले आफ्नो क्षते्रमत र/वत अधिकतर क्षते्रमत सञ्चतलन 



गररएकत-गररने व्यवतसतनयक उिमहरूले आहदवतसी जनजतर्ी र समुदतयहरूलतई दवु्यावहतर गदता 
आहदवतसी जनजतर्ी समुदतय र समुदतयहरूलतई यस्र्त दवु्यावहतर हुनबतट सरंक्षण गने 
अन्र्रताल्ष्िय मतनवअधिकतर दतनयत्वको पतलनत गना सर्ल हुन नसतनुमत हतम्रो सरोकतर रहेको 
छ।  एवं र्ररकतले सरकतरले यस पररयोजनतलतई अगतडी लगेमत प्रनर्कूल वतर्तवरखणय 
असरहरूकत सतथसतथै डर-त्रतस-िम्की हदने कतया पनन बढ्नछे र्न्ने ववषयमत हतमी उवत्तकै 
रूपमत धचल्न्र्र् छौं।  प्रर्तववर् आहदवतसी समुदतयहरूसँग रतम्रो ननयर्कतसतथ गररनुपने परतमशा 
नहुनु, आहदवतसी जनजतनर्हरूबतट स्वर्न्त्र र पवूा सु-सुधचर् र्वरमत सहमनर् भलन असर्ल 
हुनु, र यस पररयोजनतद्वतरत हुने उल्लेिनीय र अपररवर्ानीय रूपमत आहदवतसी समुदतयकत 
ल्जवन र्थत सँस्कृर्ीमत हुने सतमतल्जक र्थत वतर्तवरखणय क्षनर्कत सतथसतथै जभमन, स्रोर्, 
सँस्कृनर्, र ल्जवनयतपनमत हुन सतने क्षनर्को ववषयले पनन हतमीलतई धचल्न्र्र् र्ुल्यतएको छ।  
मस्यताङ्गदी कररडोर प्रसतरण लतइन पररयोजनत आधथाक चतसोको ववषय र्एर्तपनन सरकतरले 
आहदवतसी जनजतर्ी र वतर्तवरणको संरक्षण गने आफ्नो अन्र्ररतल्ष्िय कतनूनी दतनयत्वहरूलतई 
पतलनत गरेको छ र्न्ने ववषयमत हतमी स्मरण गना चतहन्छौं।  प्रतकृनर्क स्रोर्हरूको 
व्यवस्थतपन र जैववक वववविर्त संरक्षण गनाको लतधग आहदवतसी जनजतर्ी र नर्नकत ज्ञतनको 
महत्व छ, र जलवतयु पररवर्ान ववरूद्दको लडतईं लड्न र जलवतयु सम्बन्िी सक्रिय हुने हदगो 
ववकतस लक्ष्य १३ सहहर् जैववक वववविर्तको संरक्षण सम्बन्िी हदगो ववकतस लक्ष्य १४ र १५ 
लतई पूरत गना नय दवुै (आहदवतसी जनजतर्ी र नर्नकत ज्ञतन) को आवचयकर्त छ।  थप 
र्न्नुपदता, डडसेम्बरमत सशस्त्र प्रहरी दलबलको उपल्स्थनर्मत प्रर्तववर् समुदतयहरू मध्ये एक 
समुदतयको भ्रमण सहहर् आएकत सरकतरी प्रनर्क्रियतहरूले आफ्नो मतनवअधिकतरको रक्षत गने 
आहदवतसी जनजतर्ी समुदतयहरूको शतल्न्र्पूणा र वैि कतयालतई बन्देज मतत्र नलगतई यस्र्ो 
कतया गने अन्य समूह र व्यल्तर्हरूमत समेर् डरलतग्दो असर पतरेको छ।   मतनवअधिकतर 
रक्षकहरूलतई लक्षक्षर् गदै डर-त्रतस, िम्की, र अपरतधिकरण गनुा पनन हतम्रत सरोकतरहरू मध्येको 
एक ववषय हो।  यस्र्त कतयाहरूले आहदवतसी जनजतर्ीहरूले आफ्नो आहदवतसी जनजतर्ी 
अधिकतरलतई प्रबद्ादन गदै आफ्नो परम्परतगर् जभमन, रु्-र्तग र स्रोर्हरूको रक्षत गनाको लतधग 
गरेकत वैि र शतल्न्र्पूणा कतयाहरूको प्रनर्रोि गरेको छ। यस्र्त आरोपहरूले मतधथ उल्ल्लखिर् 
आहदवतसी जनजतर्ी मतनवअधिकतर रक्षकहरूले मतनवअधिकतर उल्लंघनको र्त्सनता गने 
प्रयतसहरूलतई बदनतम गनुाकत सतथै अन्य मतनवअधिकतर रक्षक र्थत मतनवअधिकतर 
सँस्थतहरूकत प्रयतसलतई पनन बदनतम गदाछ जसल ेगदता नतगररक समतज र अभर्व्यल्तर्को 
स्वर्न्त्रर्त, र्ेलत हुन पतउने स्वर्न्त्रर्त, र बबनत कुनै डर-त्रतस संगहठर्-सम्बन्िन हुन पतउने 
स्वर्न्त्रर्तमत डरलतग्दो असर पतनछे। 
 
 यस पररप्रके्ष्यमत, सन ्२०१८ मत रंगर्ेदको अन्त्य सम्बन्िी सभमनर्ल ेनेपतलमत 
आहदवतसी जनजतर्ीले आफ्नो परम्परतगर् जभमन र स्रोर्को स्वतभमत्व, प्रयोग र ववकतस गना 
पतउने अधिकतर सम्बन्िी कतननूको अर्तव हुनकुतसतथ ैजलवविुर्, सडक ववस्र्तर, र अन्य 



ववकतसकत कतयाहरूको सन्दर्ामत नर् अधिकतरहरूको उल्लंघन हुने र त्यसले अननल्छछर् 
ववस्थतपनको ल्स्थनर् भसजानत र्एकोमत आफ्नो सरोकतर व्यतर् गरेको धथयो।  सभमनर्ले 
नेपतललतई आहदवतसी जनजतर्ीको आफ्नो परम्परतगर् जभमन र प्रतकृनर्क स्रोर्हरूको अधिकतर 
सम्बन्िी वववतदलतई सुल्झतउनको ननभमत्त पयताप्र् वतर्तामूलक समतितन िोज्न भसर्तररस 
हदएको धथयो।  यस भसर्तररसले कतनूनको सभमक्षत गनुापने र ILO Indigenous and Tribal 

People’s Convention, 1989 (no.169)  लतई ववचतर गनुापने, आहदवतसी जनजतर्ीकत 
परम्परतगर् जभमन र स्रोर्हरूको प्रयोग र ववकतसमत असर पतने कुनै पनन पररयोजनत 
सञ्चतलन गनुा अगतडी उनीहरूको स्वर्न्त्र र पूवा सु-सुधचर् सहमनर् प्रतप्र् गनुापने; र 
अन्र्ररतल्ष्िय मतपदण्ड अनुरूप बदेिल गररएको ग्यतरेन्टी गना कदमहरू चतलकेो हुनपुदाछ” 
(CERD/C/NPL/CO/17-23). 

 

 मतधथ उल्ल्लखिर् आरोवपर् र्थ्य र सरोकतरहरूको सन्दर्ामत, यस पत्रसँगै नत्थी 
गररएको अन्तरराष्ट्ष्िय मानवअधिकार काननू सम्बन्िी सन्दभा सामाग्रीको अनुसुधच हेनुाहोलत।  
यस अनुसुचीले नय आरोपहरूसँग सम्बन्िीर् अन्र्ररतल्ष्िय मतनवअधिकतर दस्र्तवजे र 
मतपदण्डहरूलतई उध्ृर् गरेको छ। 
 
 मतनवअधिकतर पररषदले र्ोकेको हतम्रो कतयाननदेश अन्र्गार् पने हतम्रो ल्जम्मेवतरी 
र्एको हुनतले गदता हतम्रो ध्यतनतकषाण गररएको सबै मुद्दतहरूको ववषयमत स्पष्टर्त पतउनको 
लतधग ननम्न उल्ल्लखिर् ववषयहरूमत यहतँको ववचतरहरू जतन्न पतए हतमी आर्तरी हुनेधथयौं: 
 

१) मतधथ उल्ल्लखिर् आरपहरूको ववषयमत यहतँसँग केही थप जतनकतरी र्एमत र/वत कुनै 
हटप्पखण र्एमत हतमीलतई जतनकतरी हदनुहोलत। 
 

२) हतमीलतई कृपयत पनन मस्यताङ्गदी कररडोर प्रसतरण लतइन पररयोजनतको सन्दर्ामत 
FPIC र अधिकतर मञ्च सहहर् नय समुदतयहरूले र्ोगेकत त्रतस र िम्कीकत आरोपहरूको 
ववषयमत गररएको स्वर्न्त्र छतनबबन सम्बन्िी जतनकतरी हदनहोलत। 
 

३) हतमीलतई कृपयत, रतज्यको स्वतभमत्वको नेपतल वविुर् प्रतधिकरणको मस्यताङ्गदी कररडोर 
प्रसतरण लतइन पररयोजनतको ल्स्वकृनर् पूवा र ननमताण हुनु अगतडी वत ननमताण हँुदतको 
दौरतनमत वतर्तवरखणय र सतमतल्जक असर सम्बन्िी गररएको अध्ययनको सम्बन्िी 
जतनकतरीकत सतथै नर् अध्ययनलतई मतनवअधिकतर पद्दनर्बतट गररएको हो क्रक होइन 
र्न्ने जतनकतरी हदनुहोलत। 
 



४) हतमीलतई कृपयत, मस्यताङ्गदी कररडोर प्रसतरण लतइन पररयोजनत ल्स्वकृर् हुनु अगतवै 
प्रर्तववर् आहदवतसी जनजतर्ीसँग गररएको कुनै पनन परतमशा प्रक्रियत र उनीहरूको 
स्वर्न्त्र, र पूवा सु-सुधचर् जतनकतरी सहहर्को सहमनर् प्रतप्र् गना िोज-ेनिोजकेो 
जतनकतरी हदनुहोलत।  आहदवतसी जनजतनर्कत जभमन र ल्जवनयतपनलतई प्रर्तववर् पतना 
सतने पररयोजनतहरू सम्बन्िी आहदवतसी जनजतर्ीहरूको  स्वर्न्त्र, र पूवा सु-सुधचर् 
जतनकतरी प्रतप्र् गनाको लतधग ननणाय भलदंत उनीहरूको अथापूणा र समतवेशी 
सहर्तधगर्तको सुननल्चचर्र्त गने कदमहरू चतल्ने योजनत र्ए-नर्एको ववषयमत पनन 
जतनकतरी हदनुहोलत। 
 

५) महतमहहमको सरकतरले आफ्नो रू्-र्तग र क्षेत्रहरूमत सञ्चतलन हुने व्यवसतनयक 
उिमहरूले गने मतनवअधिकतर दवु्यावहतरबतट संरक्षण हदनको लतधग, र यस्र्त 
व्यवसतनयक उिमहरू सञ्चतलन हुने अविीर्री मतनवअधिकतर र प्रतकृनर्क वतर्तवरणमत 
पने असरलतई संयुतर् रतष्ि सघंको व्यवसतय र मतनवअधिकतर (Business and Human 

Rights) सम्बन्िीर् ननदेशक भसद्दतन्र्मत उल्लेि र्ए अनुसतर त्यस्र्त असरहरूको 
पहहचतन, रोकथतम, न्युननकरण, र ल्जम्मेवतरी वहन गने सम्पूणा प्रक्रियतलतई पतलनत 
गरेकत छन ्र्न्ने सुननल्चचर् गनुापदाछ। 
 

६) महतमहहमको सरकतरले आफ्नो रू्-र्तग र्थत क्षते्रमत रहेकत आहदवतसी जनजतनर् सहहर् 
प्रर्तववर् समुदतयको ववकतस र व्यवसतय (उिम) सम्बन्िीर् मतनवअधिकतर 
दवु्यावहतरको प्रर्तवकतरी, उधचर् र समयमतनै समतितन र क्षनर्पूनर्ाको जतनकतरी हदन 
चतलेकत कदमको ववषयमत जतनकतरी हदनुहोलत। 
 

७) महतमहहमको सरकतरले आफ्नो रू्भम अधिकतरको रक्षक लगतयर् मतनवअधिकतर 
रक्षकहरू सबैले रतज्य र्थत गैर-रतज्य पक्षहरूबतट अपरतिी बनतइने वत आरू् ववरूद्द 
कतरवतही हुने डर-त्रतसबबनत आफ्नो वैि कतम गना सतने सुननल्चचर् गना चतभलएकत जुनै 
पनन कदमहरूको ववषयमत जतनकतरी हदनुहोलत।  
 
हतमीले ६० हदन भर्त्र यहतकँो प्रनर्क्रियत पतए आर्तरी हुनेछौं।  यस समय पचचतर् 

यहतँको सरकतरबतट प्रतप्र् प्रनर्क्रियत (जवतर्) लतई सतवाजननक गररनछे र वेबसतइटमत 
मतनवअधिकतर पररषदमत प्रस्र्ुर् गररने प्रनर्वेदनको रूपमत पनन उपलब्ि गरतइनछे।   
 

हतमीले जवतर्को प्रनर्क्षत गरररहँदत, उल्लघंनकत आरोप सम्बन्िी कतयाहरूलतई रोतन र 
नर्नलतई दोहोररन नहदनको लतधग सबै आवचयक अन्र्ररम कदमहरू चतभलयोस ्र्न्ने 
ववषयमत जोड हदन्छौं र यहतकँो अनुसन्ितनहरूले नय आरोपहरूको समथान वत सतँचो 



ठहरतएको अवस्थतमत, यी उल्लंघनमत आरोपीर् कुनै पनन व्यल्तर्(हरू)लतई जवतर्देही 
बनतएको सुननल्चचर्र्त चतहन्छौं। 

 
हतमीहरूले मतधथ उल्ल्लखिर् आरोपहरू सम्बन्िी जतनकतरी यरुोपेली लगतनी बैंक (EIB) 

र नेपतल वविुर् प्रतधिकरणलतई पनन पठतएको छौं र्न्ने जतनकतरी महतमहहमलतई हदन 
चतहन्छौं।  

 
महतमहहम, कृपयत, हतम्रो उछचर्म ववचवतस सहहर्को आर्तर ल्स्वकतर गनुाहोस।् 
 

मेरी ललर 
समतधिक्षक - मतनवअधिकतर रक्षकहरूको अवस्थत सम्बन्िी  

 
एभलजतबथे कतस्कता 

प्रमुि प्रनर्वेदक - मतनवअधिकतर र अन्र्र-देशीय ननगमहरू र अन्य व्यतपतररक 
उिमहरूको कतया समूह 

 
सतद अल्र्तगी 

समतधिक्षक - ववकतसको अधिकतर  
 

जोसे फ्रतल्न्सस्को कतली ट्ज े
समतधिक्षक - आहदवतसी जनजतर्ीकत अधिकतर 

 
 
 
 
 
 
 

अनुसुची 
अन्तरराष्ट्ष्िय मानव अधिकार काननूका सन्दभा 

 
 मतधथ उल्ल्लखिर् र्थ्य र सरोकतरहरूसँग सम्बन्िीर् रहेर हतमी महतमहहमको सरकतरको 
ध्यतन अन्र्ररतल्ष्िय मतनवअधिकतर दस्र्तवेजहरू अन्र्गार् रहने दतनयत्वहरूप्रनर् 
ध्यतनतकषाण गरतउन चतहन्छौं। नतगररक र्थत रतजनीनर्क अधिकतर (ICCPR) सम्बन्िी 



अनुबन्ि; आधथाक, सतमतल्जक र सतँस्कृनर्क अधिकतर (ICESCR) सम्बन्िी अनुबन्ि; सबै 
प्रकतरकत रंगर्ेदको अन्त्य सम्बन्िी अनुबन्ि (ICERD);  आहदवतसी जनजतनर्हरूको 
अधिकतरसँग सम्बन्िीर् कतननू, र आहदवतसी जनजतर्ी र ितइबल जतनर् सम्बन्िी अनुबन्ि 
१९८९, नं १६९ (ILO  १६९) सहहर् असखं्य अन्र्ररतल्ष्िय मतनवअधिकतर सन्िीहरूलतई 
नेपतलले अनुमोदन गरेको छ।   
 
 सन। २००७ मत नेपतलले आइएलओ अनुबन्ि १६९ लतई अनुमोदन गरेको धथयो।  उतर् 
अनुबन्िले आहदवतसी जनजतनर्ले “ववकतसको प्रक्रियतको लतधग आफ्नो प्रतथभमकर्त आरै्ले 
ननणाय गने” र “उनीहरूलतई प्रत्यक्ष रूपले प्रर्तववर् पतने रतल्ष्िय र क्षेबत्रय ववकतस 
सम्बन्िी योजनत र कतयािमहरूको र्जुामत, कतयतान्वयन र मुल्यतकंनमत सहर्तधग” (ितरत 
७(१) हुन पतउने कुरतलतई सुननल्चचर्र्त गरेको छ।  ितरत १४ (१) ले आहदवतसी 
जनजतर्ीहरूले “परम्परतगर् रूपमत प्रयोग गरररहेको” जभमनमतथी उनीहरूको “स्वतभमत्व र  
सम्पवत्तको अधिकतर”लतई ल्स्वकतने क्षते्रतधिकतर छ।  यस अन्र्गार् “उनीहरूले मतत्र उपयोग 
गरेको जभमन मतत्र नर्ई उनीहरूले परम्परतगर् रूपमत आफ्नो ल्जवनयतपन र परम्परतगर् 
क्रियतकलतप-कमाहरूको लतधग प्रयोग गरररहेको, पहँुच रतिेको जभमन पदाछन।्“ 
 
 हतमीहरू आहदवतसी जनजतनर्हरूको अधिकतर सम्बन्िी घोषणतपत्र (Declaration on the 

Rights o Indigenous Peoples - UNDRIP) को सन्दर्ा थप्न चतहन्छौं जसलतई महतमहहमको 
सरकतरको सकरतत्मक मर् सहहर् संयुतर् रतष्ि संघको सतितरण सर्तले सन ्२००७ मत 
पतररर् गरेको धथयो।  ितरत २६ ले आहदवतसी जनजतर्ीको ‘उनीहरूको परम्परतगर् रूपमत 
स्वतभमत्व र्एको, बसोबतस गरेको वत प्रयोग वत प्रतप्र् गरेको जभमन, क्षते्र र स्रोर्हरूको’ 
अधिकतरलतई ल्स्वकतछा र नय ‘आहदवतसी जनजतर्ी सम्बन्िीर् प्रथत, परम्परत र रू्भम 
उपयोग व्यवस्थत सम्बन्िी अधिकतरको उधचर् सम्मतनकत सतथ’ कतननूी ल्स्वकतयार्तको 
लतधग जोड हदन्छ।  ितरत २३ ले आहदवतसी जनजतर्ीहरूसँग ‘ववकतसको अधिकतर प्रयोग 
गनाको लतधग प्रतथभमकर्त र रणनीनर्हरूको ववकतस र ननितारण गने’ अधिकतर रहेको पुल्ष्ट 
गदाछ।  ितरत ३२ ले ‘कुनै पनन पररयोजनतले आहदवतसी जनजतर्ीकत रू्भम वत क्षते्रहरू, वत 
अन्य स्रोर्हरू ववशेष गरी िननज पद्दतथा, पतनी वत अन्य स्रोर्हरूको ववकतस, प्रयोग वत 
दोहन गने पररयोजनतले पतने असरसँग सम्बन्िीर् रहेर पररयोजनत सञ्चतलन हुनु अगतडी 
पररयोजनत सञ्चतलनको लतधग उनीहरूको स्वर्न्त्र र सु-सुधचर् जतनकतरी सहहर्को सहमनर् 
भलनको लतधग रतज्यले असल ननयर्कत सतथ सम्बन्िीर् आहदवतसी जनजतर्ी समुदतयसँग 
उनीहरूको प्रनर्ननधित्व गने संरचनतहरूको मतध्यमबतट परतमशा र सहकतया गनुापदाछ’।  
यसकत सतथै, UNDRIP ले आहदवतसी जनजतर्ीले आफ्नत सतसँ्कृनर्क परम्परत र प्रथतको 
अभ्यतस र पनुरूत्थतन गने अधिकतर र्एको; र उनीहरूसँग आफ्नो परम्परतगर् रू्भम, क्षेत्र 



र स्रोर्हरूलतई हतनीकतरक वस्र्ु फ्यतँतने स्थतन बनतउन नहदने अधिकतर सहहर् नर् सबको 
वतर्तवरणको सरंक्षण गने अधिकतर हुन्छ र्न्ने जोड हदन्छ। 
 
 ितरत २८ (१) ले “परम्परतगर् रूपदेिी आहदवतसी जनजतर्ीको स्वतभमत्व, पकड वत 
प्रयोगमत रहेको रू्भम, क्षते्र वत स्रोर्हरूलतई उनीहरूको स्वर्न्त्र र पूवा सु-सुधचर् जतनकतरी 
सहहर्को सहमनर् प्रतप्र् नगररकन अधिग्रहण गरेमत, कब्जतमत भलइएमत, प्रयोग वत हतनी 
पुयताउने जस्र्त कतयाको ववरूद्द पुनस्थतपनत गने (र्कताइनु पन)े कतननूी उपचतर िोज्ने, र 
उतर् कतया गना सम्र्व नर्एमत, आहदवतसी जनजतर्ीहरूले न्यतनयक, ननष्पक्ष र न्यतयसंगर् 
क्षनर्पूनर्ा पतउने अधिकतर छ” र्न्दछ।  ितरत २८(२) ले थप जोड हददैं “सम्बन्िीर् 
व्यल्तर्हरूल ेस्वर्न्त्रर्त रूपमत सहमनर् नजनतएसम्म, क्षनर्पूनर्ाकत स्वरूपहरू रू्भम, क्षेत्र वत 
स्रोर्हरूको गुणस्र्र, आकतर र कतननूी हैभसयर् अनुरूप हुनुपने, वत आधथाक क्षनर्पूनर्ा वत 
उधचर् ठहरतइएकत अन्य मतध्यमहरू” हुनसतने ववषयको पुल्ष्ट गदाछ। 
 
 ववकतसको अधिकतर सम्बन्िी संयुतर् रतष्ि संघको घोषणतपत्र (A/RES/41/128) ले 
ववकतसको अधिकतरलतई प्रत्येक मतनवले सहर्तगी हुन पतउने, योगदतन हदन सतने, र 
आधथाक, सतमतल्जक, सतँस्कृनर्क, र रतजनीनर्क ववकतसको उपर्ोग गना पतउने अहरणीय 
मतनवअधिकतर र्नेर पररर्तवषर् गरेको छ (ितरत १.१)।  घोषणतपत्र (ितरत२.१) ले ववकतसको 
केन्द्रमत मतनव र्एको र ववकतसको अधिकतरको सक्रिय सहर्तगी र लतर्तथी मतनव नै हुने 
र (ितरत ८.२) ले ववकतसको महत्वपूणा पक्षको रूपमत र सबै मतनवअधिकतरको पूणा 
ल्स्वकतयार्त पतउन रतज्यले सबै क्षेत्रहरूमत लोकवप्रय सहर्तधगर्तको लतधग प्रेररर् गनुापदाछ 
र्न्ने उल्लेि गदाछ।  यसैगरी, आइएलओ अनुबन्ि १६९ ले आफ्नो ल्जवन, आस्थत, 
संरचनत, आध्यतल्त्मकर्त र उनीहरूले बसोबतस गरररतिेको रू्भममत प्रर्तव पतने र्एकोले 
गदता आहदवतसी जनजतर्ीहरूसँग ववकतसको प्रक्रियतकत लतधग आफ्नै प्रतथभमकर्तहरू ननितारण 
गने अधिकतर र्एको ननितारण गदाछ।  
 
 हतमीहरू पनन ववकतसको अधिकतरको व्यवहतरीक कतयतान्वयन सम्बन्िी ननदेभशकत र 
भसर्तररसहरूको स्मरण गना चतहन्छौं जसल ेपररयोजनत क्षते्रकत समुदतयकत ववकतसकत 
प्रतथभमकर्तहरूको पहहचतन गनाको लतधग नर् समुदतयहरूसँग अथापूणा परतमशा गरेपचचतर् 
ववकतसको ढतँचत र कतयतान्वयन हुनपुने, र यसरी प्रर्तववर् हुनेहरूसँग लतर्-बतँडर्तँडको 
उधचर् व्यवस्थतपन हुनुपने उल्लेि गरेको छ।  ननदेभशकत (अनुछछेद ३७) ले रतज्यले 
ववकतसको अधिकतरको पतलनत गनाको लतधग आहदवतसी जनजतर्ीहरूको आत्म ननणायको 
अधिकतरलतई सम्मतन गनुापदाछ र्नेको छ।  आहदवतसी जनजतर्ीको अधिकतर सम्बन्िी 
संयुतर् रतष्ि संनघको अन्र्ररतल्ष्िय घोषणतपत्र, र अन्र्ररतल्ष्िय श्रम संगठनको आहदवतसी 
र्थत ितइबल जतर्ीहरू सम्बन्िी अनुबन्ि १९८९ (नं१६९) ले ग्यतरेन्टी गरे अनुसतर 



ववकतसकत आफ्नै प्रतथभमकर्तहरूको ववकतस गनाको लतधग र स्वर्न्त्र र पूवा सु-सुधचर् 
जतनकतरी सहहर्को सहमनर् हदन सतने हुनको लतधग आहदवतसी जनजतर्ीहरुको 
सशल्तर्करण गरेको हुनुपदाछ। 
 
 यसकत सतथै हतमी वषौं सम्म सरकतर, नतगररक समतज र व्यवसतनयक समुदतय 
(business community) सँग परतमशा गरेपचचतर् मतनवअधिकतर पररषदले आफ्नो सकंल्प 
(A/HRC/RES/17/31) द्वतरत सन ्२०११ मत पतररर् गरेको व्यतपतर (उिम) र 
मतनवअधिकतर सम्बन्िी संयुतर् रतष्ि संघको ननदेशक भसद्दतन्र् (UN Guiding Principles 

on Business and Human Rights) लतई पुन: प्रकतशमत ल्यतउन चतहन्छौं।  नय ननदेशक 
भसद्दतन्र्हरूलतई सबै रतज्य र व्यवसतनयक उिमहरूद्वतरत व्यवसतयले मतनवअधिकतरमत 
पतने प्रनर्कूल असरहरूको रोकथतम र सम्बोिन गनाको लतधग आधिकतररक ववचवव्यतपी 
मतपदण्डको रूपमत स्थतवपर् गररएको छ।  नय ननदेशक भसद्दतन्र्हरूले ननम्म ववषयहरूलतई 
हेदाछन:् 
 
क)  “रतज्य” हरूल ेमतनवअधिकतर र नैसधगाक स्वर्न्त्रर्तको सम्मतन, सरंक्षण र पतलनत 

गनुापने वविमतन दतनयत्व हुन्छ; 
ि) ववभशष्टर्त हतभसल गरेकत अंग वत ववशेषज्ञर्त रहेकत कतयाहरू ननर्तउने समतजको रूपमत 

व्यवतसतनयक उिमहरूको रू्भमकतले  लतगू हुने सबै कतनूनहरू पतलनत गरेको हुनुपदाछ र 
मतनवअधिकतरको सम्मतन गनुापदाछ; 

ग) अधिकतर र दतनयत्वहरूलतई पतलनत नगररएको वत र्ंग गररएको अवस्थतमत नर्नलतई 
उधचर् र प्रर्तवकतरी उपचतरहरू हदन”े 

 
रतज्यले आफ्नो रू्-र्तगमत र्एकत व्यवसतयी उिमहरूबतट हुने मतनवअधिकतरकत 
दवु्यावहतरको ववरुद्द संरक्षण हदनुपदाछ र्न्ने भसद्दतन्र् ल्स्वकतर गररएको भसद्दतन्र् हो।  
रतज्यले व्यवसतयी उिमहरूबतट हुने मतनवअधिकतरकत दवु्यावहतरको ववरूद्द सरंक्षण गनुापने 
कर्ाव्य अनुसतर रतज्यले “यस्र्त दवु्यावहतरहरुलतई रोकथतम गना, अनुसन्ितन गना, सजतँय 
हदन, र उपचतर गनाको लतधग प्रर्तवकतरी नीनर्, कतननू, ननयमन र ननणाय गनुापदाछ” 
(ननदेशक भसद्दतन्र् १)।  यसो गनाको लतधग, रतज्यहरुले ‘आफ्नो रू्-र्तग वत क्षते्रतधिकतरमत 
रहेकत सबै कम्पनीहरूलतई उनीहरूकत सबै क्रियतकलतपहरूमत मतनवअधिकतरको सम्मतन 
गरेको हुनुपने अपके्षत गररएको स्पष्ट उल्लेि गरेको हुनुपदाछ” (ननदेशक भसद्दतन्र् २)।  
यसकत सतथै, रतज्यहरूले “व्यवसतनय उिमहरूलतई मतनवअधिकतरको सम्मतन गरतउने वत 
पतलनत गनुापने आवचयकर्त बोि र उद्देचयकत सतथ कतननूहरूलतई लतगु गरतउनुपदाछ” 
(ननदेशक भसद्दतन्र् ३)।  ननदेशक भसद्दतन्र् अनुरूप व्यवसतनय उिमहरूसँग जोडडएर 
मतनवअधिकतरमत प्रनर्कूल असर पतने पररल्स्थनर्हरू घटेको िण्डमत वपडडर् र्एकत 



व्यल्तर्हरूल ेप्रर्तवकतरी उपचतरमत पहँुच पतउन ्र्न्ने सुननल्चचर्र्त रतज्यले गनुापदाछ।  
नील्ज क्षते्रबतट गररएकत मतनवअधिकतरकत उल्लघंनहरूको ववरूद्द रतज्यले रोकथतम गना, 
अनुसन्ितन गना वत उपचतर गनाकत लतधग उधचर् कदमहरू चतल्न असर्ल र्एको 
अवस्थतमत रतज्यले आफ्नो अन्र्ररतल्ष्िय मतनवअधिकतर प्रनर्को दतनयत्वलतई र्ंग गरेको 
मतननन्छ। सतमतन्यर्यत, रतज्यले यस्र्त कदमहरू सम्बन्िी ननणाय गना आफ्नो वववक 
प्रयोग गने गदाछन ्र्र यसो गदता रतज्यले गना हदने रोकथतम र उपचतरकत कदमहरूको 
सम्पूणा दतयरतलतई ववचतर गनुापदाछ। 
 
 व्यवसतनय उिमहरूले पनन आरू्द्वतरत मतनवअधिकतरमत पतरेकत असरहरूको पहहचतन 
गना, रोकथतम गना, न्यूननकरण गना र जवतर्देही बन्नको लतधग मतनवअधिकतरलतई पूणा 
रुपमत पतलनत गनेछन ्र्न्ने अपेक्षत गररएको हुन्छ।  व्यवसतनय उिमहरूले 
मतनवअधिकतरमत पतरेकत वत पतने प्रनर्कूल असरहरूलतई बन्द वत रोकथतम गनाको लतधग 
नर्नल ेआवचयक कदमहरू चतलेको हुनुपदाछ।  त्यसैगरी, व्यवसतनय उिमहरूले 
मतनवअधिकतरमत पतरेकत वत पतने प्रनर्कूल असरहरूमत र्तधगदतर छन ्र्ने नर्नलतई बन्द वत 
रोकथतम गनाको लतधग नय व्यवसतयी उिमहरूले आरू् र्तधगदतर नहुन वत हुनबतट रोक्रकनको 
लतधग आवचयक कदमहरू चतलकेो हुनुपदाछ र बतँकी रहेकत असरहरूलतई बन्द वत समतितन 
गनाको लतधग संर्व र्एसम्मको उधचर् अवस्थतसम्म आफ्नो वशमत र्एकत सतरत कुरतलतई 
प्रयोग गनुापदाछ (ननदाशक भसद्दतन्र् १९ सम्बन्िीर् हटप्पणी)।  यसकत सतथै, व्यवसतयी 
उिमहरूले आरू्ले गदता परेकत वत आरू् र्तधगदतर रहेकत कुनै पनन वतस्र्ववक प्रनर्कूल 
असरहरूको उपचतर गनुापदाछ।  उपचतरकत ववभर्न्न रूपहरू हुन सतदछन ्जसमत मतर्ी 
मतग्न,े पुन:स्थतपनत, पनु:बहतली, आधथाक वत गैर-आधथाक क्षनर्पूर्ी, र सजतयमूलक 
प्रनर्बन्िहरू (आपरतधिक वत प्रशतसननक, जस्र्ै जररवतनतहरू) कत सतथसतथै हतनीको 
रोकथतम, उदतहरणको लतधग, रे्री नदोहोयताउने आदेश वत ग्यतरेन्टीहरू) पदाछन।्  उपचतरकत 
प्रतवितन प्रक्रियतहरू ननष्पक्ष हुनुपछा, भ्रष्टतचतरबतट संरक्षक्षर् हुनुपदाछ र ननर्जतहरूलतई 
प्रर्तववर् पतने रतजनीनर्क वत अन्य प्रयतसहरूबतट स्वर्न्त्र हुनुपदाछ (ननदेशक भसद्दतन्र् २५ 
सम्बन्िीर् हटप्पणी)। 
 
 ननदेभशर् भसद्दतन्र्हरूले स्वर्न्त्र नतगररक समतज संस्थतहरू र मतनवअधिकतर 
रक्षकहरूले िेल्नु महत्वपूणा र अमूल्य रू्भमकतलतई पनन ल्स्वकतरेको छ।  ववशेष गरी, 
भसद्दतनर् १८ले नतगररक समतज र मतनवअधिकतर रक्षकहरूले व्यवसतय उिमहरूसँग 
सम्बन्िीर् मतनवअधिकतरमत पने संर्तववर् प्रनर्कूल असरहरूको पहहचतन गने सहयोगी 
रू्भमकतलतई औलं्यतएको छ।  भसद्दतन्र् २६ सम्बन्िीर् हटप्पणीले उपचतरमत पहँुचको 
सुननल्चचर्र्त गनाको लतधग रतज्यहरूले कसरी मतनवअधिकतर रक्षकहरूको वैि कतयाहरूलतई 
बतित नपगु्ने सुननल्चचर्र्त गनुापदाछ र्न्ने उल्लेि गरेको छ।  



 
    मतनवअधिकतर र अन्र्र-देशीय ननगमहरू र अन्य व्यतपतररक उिमहरूकत कतया 
समूहको ववषयगर् प्रनर्वेदन (ref. A/HRC/32/45) र त्यसमत उल्लीखिर् भसर्तररसहरूले 
ववस्र्तरकत सतथ रतज्यको स्वतभमत्व वत ननयन्त्रणमत रहेकत यस्र्त व्यवसतयीक उिमीहरू 
संलग्न रहेकत मतनवअधिकतर दवु्यावहतरकत ववरूद्द रतज्यले गनुापने संरक्षणलतई पनन स्मरण 
गना चतहन्छौं।  यसमत ननम्न उल्ल्लखिर् भसर्तररसहरू पदाछन:् 
 
८८) रतज्यको स्वतभमत्व रहेको वत पूणा रूपमत नील्ज हुन ्सबै व्यवसतयीक उिमहरूको 
मतनवअधिकतरको सम्मतन गने ल्जम्मेवतरी हुन्छ।  यस ल्जम्मेवतरी भर्न्न छ र्र यसल े
व्यवयसतयीक उिमहरूबतट हुने मतनवअधिकतरको दवु्यावहतरको ववरुद्द रतज्यको संरक्षणकतरी 
ल्जम्मेवतरीलतई सहयोग गदाछ।  यस ल्जम्मवेतरीले रतज्यलतई आफ्नो स्वतभमत्व वत 
ननयन्त्रणमत रहेकत उिमहरूबतट संरक्षक्षर् गनुापने ल्जम्मेवतरी पतलनत गनाको लतधग आवचयक 
कदमहरू चतल्न लगतउँदछ।  यस ल्जम्मवेतरीले रतज्यलतई स्वतभमत्वकतरी रू्भमकतमत कसरी 
रहनुपछा र्न्ने बर्तउनुकतसतथै स्वतभमत्वको प्रकृनर् आफ्नो अन्र्ररतल्ष्िय मतनवअधिकतर 
सम्बन्िीर् दतनयत्वहरूसँग भमल्ने हुनुपदाछ र्न्ने भर्त्री ममाको समेर् उठतन गदाछ। 
 
९४). अन्र्ररतल्ष्िय मतनवअधिकतर कतनूनको प्रतथभमक पररपतलकको रूपमत रतज्यहरू 
आरु्लतई उदतहरखणय रु्भमकतमत रहनुपदाछ।  व्यवसतनय उिमी र मतनवअधिकतरमत 
नेर्तृ्वकतरी रू्भमकतमत रहनको लतधग अधिकतंश र्हहरूमत क्रियतभशल र समवपार् कहटबद्द 
हुनुपछा।  आफ्नो स्वतभमत्वमत वत ननयन्त्रणमत रहेकत व्यवसतयी उिमहरूले सञ्चतलन 
अविीर्री नै मतनवअधिकतरको सम्मतन गरेकत छन ्र्न्ने सुननल्चचर् गनाको लतधग आफ्नत 
सबै स्रोर्सतिन र मतध्यमहरूको प्रयोग गरेको हुनुपदाछ।  मतनवअधिकतरलतई सम्मतन गने 
सहहर्को ल्जम्मेवतर व्यवसतयी उिम बन्ने उदतहरणको रूपमत रतज्यको स्वतभमत्व रहेकत 
उिमहरूसँग ठुलो संर्तवनत छ।  हतम्रो कतया समुहले रतज्यहरू र रतज्यको स्वतभमत्वमत 
रहेकत व्यवसतय उिमहरूलतई यस क्षते्रमत यस ववषयको नेर्तृ्व प्रदशान गना आव्हतन गदाछ। 
 
हतमीहरू महतमहहमको सरकतरसँग मतनवअधिकतर रक्षकहरूको सम्मतनको सुननल्चचर्र्त 

सम्बन्िी कतया समूहको ननदेशनको पनन स्मरण गरतउन चतहन्छौं।  मतनवअधिकतर रक्षक र 
नतगररक स्थतन – व्यवसतयी उिम र मतनवअधिकतर पक्ष सम्बन्िी प्रनर्वेदन 
(A/HRC/47/39/Add.2) ले मतनवअधिकतर रक्षकहरूमत व्यवसतनयक कतयाहरुद्वतरत पने प्रनर्कूल 
असरहरूको सम्बोिन गनुापने आवचयकर्तमत प्रकतश पतरेको छ।  यस प्रनर्वदेनले रतज्य र 
व्यवसतयी उिमहरूको लतधग मतनवअधिकतर रक्षकहरूको महत्वपूणा कतमको सरंक्षण र 
सम्मतनको सम्बन्िमत व्यवसतयी उिम र मतनवअधिकतरकत ननदेशक भसद्दतन्र्हरूको 



सैद्दतल्न्र्क र व्यवहतररक पररणतमहरू के हुन सतदछन ्र्न्ने कुरतलतई ववस्र्तरमत जतनकतरी 
हदन्छ।  

 
अन्त्यमत, महतमहहमको सरकतरलतई हतमी मतनवअधिकतर रक्षकहरू सम्बन्िी संयुतर् रतष्ि 

संघको घोषणतपत्रको उल्लेि गना चतहन्छौं, र यस घोषणतपत्रले मतनवअधिकतरको संरक्षण र 
पतलनत गनाको लतधग मतनवअधिकतरको प्रवद्ादन गन,े मतनवअधिकतर प्रतप्र् गने अधिकतर 
सबैको हुन्छ र्न्ने उल्लेि गरेको छ, र सबै मतनवअधिकतर र नैसधगाक स्वर्न्त्रर्तको सरंक्षण, 
संबद्ादन र कतयतान्वयन गने प्रमुि र पहहलो ल्जम्मेवतरी रतज्यको हुन्छ र्न्ने उल्लेि गरेको 
छ (ितरत १ र २)।  घोषणतपत्रले आरू्ले मतनवअधिकतर रक्षककत रुपमत गरेकत वैि कतयाहरूको 
दषुपररणतम स्वरूप कसैल ेपनन हहसंत, िम्की वत प्रनर्रोिको र्ोग्नु नपरोस ्र्न्ने सुननल्चचर्र्त 
गने कतया रतज्यको दतनयत्व र्एको ववषयलतई सववस्र्तर गरेको छ (ितरत १२)।  हतमीहरू 
मतनवअधिकतर पररषद संकल्प १३/१३ लतई पनन उल्लिे गना चतहन्छौं जसल ेमतनवअधिकतर र 
नैसधगाक स्वर्न्त्रर्तको सरंक्षण र संवध्दानको लतधग क्रियतभशल सबैमतथी रतज्य वत गैर-रतज्य 
पक्षहरूबतट गररने हहसंत, उल्त्पडन, हहसंत र आिमणलतई अन्त्य गनाको लतधग ठोस कदमहरू 
चतल्न जोड हदएको छ। 

           


