
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचय 

विश्वका अवदिासीजनजावतहरु विविन्न नाम र कानूनी पररचयबाट पररवचत रहेका छन्, 

जसततः प्राथवमक रावरियता (First Nations), जातीय ऄल्पसंख्यक (Ethnic Minorities), 

िूवमपतु्र (Son of Soil), पहाडी मावनस (Hill People), ईपल्लो थलो वनिासी (Up-

lander), कविला (Tribes), सवुचकृत कविला (Scheduled Tribes), विरन्ते (Nomads), 

अवदिासी (Adivasis),सांसकृवतक समदुाय (Cultural Communities) र धावमिक 

ऄल्पसंख्यक (Religious Minorities) अवद
१
 । िासतिमा अवदिासी जनजावतको कुनत 

विश्वव्यापी र सििसिीकायि कानूनी पररिाषा निएपवन यसका लावग केही सथानीय 

बतृान्त(Local Narratives), प्रवतक (Symbols) र गणुहरु (Attributes) लाइ अधार मान्ने 

गररन्छ । धरेत जसो अवदिासी जनजावतसंग सम्बवन्धत ऄनसुन्धान र कानूनी प्रािधानहरुमा 

अवदिासी जनजावतहरुको छुट्टत पररिावषत गणुहरुलाइ प्रसततु गररएको छ,  जसमा १) सि-

पवहचान; २) वनवित थात-थलो;३) ईपवनिेशीकरण विरुद्ध ऐवतहावसक प्रवतरोध; ४) आवतहास  

 

 

 

 

 

 

 

 

दवेख नत बहुसंख्यक प्रितु्ि िगिहरुको िन्दा विन्न परम्परागत संसकृवतको वनरन्तरता रहेका 

छन् (Kingsbury, २००८, पेज१२६-१३०) । अलोचनात्मक दृविकोण ऄनसुार 

सामान्यतया अवदिासीहरुको अत्म-िणिन, ऐवतहावसक सत्यतार प्रथागत पवहचानजसता 

तत्िहरुकोसमग्रता ऄथाित् ‘अवदिावसत्ि’ नत ईनीहरुको मखु्य जीिन पद्धवत मान्न सवकन्छ, 

यद्यपी  अवदिासी जनजावतहरुको आवतहासलाइ ऄन्य जातीय समदुायसंगको विन्नता, 

ईपवनिेशीकरणर राज्य शविको बलमा प्रितु्ििगिको संसकृवत र धमिले ईनीहरुमावथ 

जबरजसत थोपरकेो ऄवध-संरचनाको  प्रवतरोधको रुपमा वचवत्रत गने गररएको छ ।  

समाजशास्त्रीय रुपमा हेदाि नेपाली समाजमा अवदिासी जनजावतको ऄिधारणाले सामावजक, 

सांसकृवतक, अवथिक र राजनतवतक अयामहरुमा बहुविध लक्षणहरुर िरकपनको ऄनपुम 

संगमलाइ जनाईछँ । नेपालको सन् २०११ को जनगरणाले नेपालमा १२६ जातीय 

समदुायहरु, १२३ िन्दा िढी िाषाहरु र विविन्न धावमिक विविधताहरुलाइ पवहचान गरकेो  

छ । त्यसतत नेपाल अवदिासी जनजावत महासंघ (नेविन-NEFIN) ले विविन्न ५९ जावतय 

समूहहरुलाइ अवदिासी/ जनजावतको रुपमा िवगिकृत गरकेो छ । नेपाल सरकारले यी 

अवदिासी जनजावतहरुलाइ विविन्न सामावजक-अवथिक सूचकहरुको अधारमालोपोन्मखु, 

ऄवत सीमान्तीकृत, सीमान्तीकृत, सवुिधा िवचचत र ईन्नत गरी  पाचँ प्रिगिमा बाडेँको छ । 

यसप्रकार नेविनले अवदिासी/  जनजावतलाइ  अफ्नो मातिृाषा र परम्परागत ररवतररिाज 

िएको, वहन्दू िणािश्रमको कवथत मूलधारमानपने तथा अफ्नो माटो र प्राकृवतक श्रोतमा वनििर 

रहने, छुट्टत सांसकृवतक पवहचान दवेखएको, विवशि  सामावजक संरचना र वलवखत िा ऄवलवखत 

आवतहास िएको जावत िा समदुायकोरुपमा पररिावषत गरकेो छ । प्रसततु पररिाषाले िहृद ्

के्षत्रलाइ समेटे पवन यसले अवथिक र िगीय अयामलाइ िन्दासामावजक-सांसकृवतक 

अयामलाइ िढी महत्ि वदएकोले यो पररिाषाको अलोचना समेत हुने गरकेो छ ।यस 

पररिाषामा सीमान्तीकरणको सतरको सम्बन्धमा समेत ऄरपटता रहेको र अवदिासीहरुको 

िू-ईपयोग प्रणालीलाइ समेत पररिाषाको अधारको रुपमा समािेश गररएको छतन  । गतर-

अवदिासी समदुायसंगको ईत्पादन सम्बन्ध, राज्यको चररत्र र समाजमा जारी  िगि/ ईप-

िगिहरुको वनमािण/ विवनमािण र ऄन्तरघुलनले अवदिासी जनजावतको सिाल वनिय नत पेवचलो 

हुने दवेखन्छ ।  

भूममको बहु-अयाममक बनावट 

धतरतजसो विकासशील देशहरुमा िूवमले राजनीवतक-अवथिक शवि संरचनाको अधार वसजिना 

गदिछ । अवदिासी जनजावतहरुको संसकृवत र जीिीकोपाजिनमा िूवमको वनणाियक िूवमका 

हुन्छ । अवदिासी जनजावत सम्बन्धी संयिु रारि संघीय सथायी सिाले िूवमलाइ विश्वका सित 

अवदिासीहरुको वनवम्त जीिन र संसकृवतको अधारको रुपमा पवहचान गरकेो छ (UNPFII, 

२००७) ।  नेपालका धरेतजसो अवदिासी जनजावतहरुको लावग पवन िूवम अवथिक सम्पवि िा 

ईपयोगको बसतिुन्दा महत्िपूणि विषय हो । िूवम ईनीहरुको मुलथलोमात्र निइ जीिनको 

आवतहास मानक पवन हो । यसले अवदिासी जनजावतहरुको वनवम्त अत्म-पवहचान, व्यविगत 

सरुक्षा, असथा, संसकृवत, जीविकोपाजिन र अत्म-सशुासनको लावग अधार प्रदान गदिछ । 

िूवममा नत ईनीहरुको पखुािहरुको वचहान िएको हुदँा अवदिासीहरुको लावग िूवम पवित्र, 

भ्रमणयोग्य र अदरयिु सथान पवन हो । अफ्नो मलुथलोको िातािरणमा पखुौदवेख वदगो

POLICY BRIEF- नीवत पत्र  

 

नपेालका अमिवासी जनजामिहरुको प्रथागि भूमम ऄमिकारः सवाल र पाठहरु 

 

Picture: Dinesh Dangol, COLARP, 2016  

मुख्य नीमिगि सन्िेश 

 विश्वमा अवदिासी जनजावतहरुको जीिीकोपाजिनसंग जोवडएका 

िूवमसम्बन्धी विविन्न वकवसमका प्रथागत ऄभ्यासहरु रहेका छन् । 

नेपालका अवदिासी जनजावतहरुले पवन समयक्रमसंगत विकास गरकेा 

विशेष खालका प्रथागत िूईपयोग र मोही प्रणाली प्रावचनकालबाट 

प्रचलनमा रहँदत अएको वथयो र कवतपय अजपयिन्त प्रचलनमा रहेका 

छन् ।   

 पवहचानको राजनीवत, िूकम्पपवछको पनुसथािपना, द्रन्द्रव्यिसथापन, 

सामावजक अन्दोलन र राज्य पनुसंरचना जसता विविध राजनीवतक 

सिालहरुमा वििि ऄवहलेको ऄिसथामा अवदिासी जनजावतहरुको 

िूवम ऄवधकारको पवहचान, संरक्षण र सम्बोधनको सिाल ऄझ कठीन र 

महत्िपूणि दवेखन्छ ।   

 कानूनी प्रािधानहरुले मात्र अवदिासीजनजावतहरुले रावरिय/ 

ऄन्तरािवरिय रुपमा व्यविगत र समूहगत रुपमा प्राप्त गरकेा 

ऄवधकारहरुको सथानीय तहमा सिल र व्यिहारीक प्रयोगको 

सवुनवितता गनि सक्दतनन्, जसले गदाि ईनीहरुले ठुलो मात्रामा िूवममा 

प्रितु्िहीनता र बवहरकरणको सामाना गरररहेका छन् ।  

 संविधानको घोषणा पवछको ऄिसथामा नेपालले अवदिासी 

जनजावतहरुकोअवथिक, सामावजक, सांसकृवतक र पवहचानको मूल्य र 

महत्िलाइ सम्मान गदै ईनीहरुको बहुअयावमक सामावजक संरचना, 

िूवम, थात्-थलो र प्राकृवतक स्रोतसंग सम्बवन्धत सिालहरुमा समेत 

राज्यका सरोकारिालाहरु, नीवत वनमािताहरु र नागररक समाजका 

विविन्न समूहहरुबीच िहृद समझदारी हुन अिश्यक छ । 

 

Evidence for policy 

ऄंक ५, वषष २०७३, साउन  

१  नेपालमा ‘अवदिासी’ र ‘जनजावत’ का सन्दििमा लखे्य रुपमा कवहले दबुतलाइ विन्न विन्न र कवहल ेदबुतका बीचमा ‘र’ र कवहले ‘/’ प्रयोग गररएको देवखएपवन सबत जनजावत अवदिासी हुन् िा होआनन् 

ऄथिा सबत अवदिासी जनजावत हुन् वक होआनन् िन्ने वििाद देवखन्छ | यो वििाद संगसंगत हालका िषिहरुमा गतर-जनजावत समदुायहरुले ईठाएको अवदिासी घोषणाको माग ईविकत  वििावदत देवखन्छ, 

जसलाइ कवतपयले खस-अयिको जनजावत िा अवदिासी विरोधी षड्यन्त्र िनेका छन् िने कवतपयले जातीय पवहचानको प्रवतरोधका लावग एक जायज अन्दोलन पवन िनेका छन् । 



 रुपमा बसोबास गदै अएका अवदिासीहरु अफ्नो प्रथागत 

जायजेथासंग सम्बवन्धत विविन्न वकवसमका शासन 

व्यिसथामा संलग्न हुन्छन् जसमा प्राकृवतक स्रोतहरुसंग 

सम्बवन्धत विविन्न ऄवधकारहरु र ईिरदावयत्िहरु समेत 

समािेश िएका हुन्छन् । ईदाहरणको लावग खेतीपाती, 

खानेकुराको खोजी, खानीर खवनज, चरनअवदमा ईनीहरुको 

अफ्नत शासन व्यिसथा रहेको हुन्छ ।  त्यसकारण िूवम 

अवदिासी जनजातीहरुको शासन व्यिसथाको ऄविन्न 

ऄंगको रुपमा समाविि रहेको हुन्छ जसलाइ समदुायका केही 

सामावजक ऄवधकारप्राप्तिा सथानीय ऄगिुाहरुले व्यिसथापन 

गदिछन् । एवशयाका धरेत दशेहरुमा विविन्न प्राकृवतक स्रोतहरु 

जसतत िूवम, मतदान, नदी प्रणाली, िन जंगल, समनु्री वकनार, 

परम्परागत पानीको स्रोत र माछा माने के्षत्रअवदसंग 

जोवडएका विविन्न प्रथागत ऄभ्यासहरु र परम्पराहरु रहेका 

छन् । 
२
 

नेपालको प्रथागतिूवम ऄवधकारको लावग बझु्न नेपालको 

एकीकरणका साथत अधवुनक राज्य वनमािणको आवतहासको 

बारमेा जानकारी हुन ुअिश्यक छ ।  नेपालको एकीकरण र 

अधवुनक राज्य वनमािणको प्रवक्रयालाइ नेपालका विविन्न 

सथानहरुमा बसोबास गरकेा अवदिासीहरुलाइ िूवमहीन र 

वसमान्तीकृत तलु्याईने प्रणालीगत प्रवक्रयाको रुपमा वलन 

सवकन्छ, यद्यपी यस प्रवक्रयामा केही जनजावतय ठालहुरुको 

पवन राज्यले दलालीकरण गरकेो वथयो । सन् १७६९ को 

नेपालको एकीकरण र त्यस पवछको राज्य व्यबसथाको 

कारणले नेपालका अवदिासी जनजावतहरुले अफ्नो 

सिराजका साथत शासनावधकार समेत गमुाईन पगु े । 

ईनीहरुमा िूवमसम्बन्धी वििेदकारी प्रणालीलाइ थोपररयो जो 

पवहला वहन्दकुरण र पवछ नेपालीकरणका नाममा दखेा पर् यो। 

विताि , जावगर (अिूले मन पराएको व्यविलाइ राजाद्रारा िूवम 

प्रदान गररने प्रथा) र गठुी (धावमिक संसथाहरुको नाममा रहेको 

िूवम) जसता प्रथा लाग ु हुँदा बाहुन, के्षत्रीजसता प्रितु्िशाली 

जावतहरु र सरकारी सेिामा रहेको ईच्च ऄवधकारीले मात्र 

जवमन पाए िने राज्यका शाषकहरुले त छद्म रुपले दवलत 

समदुाय र अवदिासीहरुको िूवम अफ्नो सिावमत्िमा ल्याईने 

र वनयन्त्रण गनि पाईने सक्नेसम्मकोऄवधकार पाए । यसतो 

वििेदकारी िूवम प्रणालीलाइ सन् १९५९ दवेख १९६३ 

सम्मको ऄिवधमा खारजे गररयो । त्यसतत सन् १९६८ मा 

नेपालको पूिी पहाडी वजल्लाहरुमा वलम्ब ु लगायत 

अवदिासीहरुको परम्परासंग सम्बवन्धत अफ्नो पूख्यौली 

िूवम सामूवहक िा साझा िूवमको रुपमा राख्न पाईने जसतो 

मौवलक र समदुाय केवन्रत वकपट प्रथा समेत ईन्मूलन हुन 

पगु्यो ।  

ऐवतहावसक रुपमा अवदिासी जनजावतहरुले अिू बसोबास 

गरकेो र जीविकोपाजिन गने के्षत्रहरुको जतविक विविधता र 

जंगलको जीिन पररिवृि पद्दतीलाइ ईनीहरुको प्रथागत 

ऄभ्यासहरु, परम्परागत व्यिसथापन र वदगो प्रयोगद्रारा 

बषौसम्म संरवक्षत राखेका वथए (जसतत- थारु, कुमाल र  

ऄन्य) । अवदिासी जनजावतमा विविन्न गवतविवधहरु जसतत 

खानेकुराको खोजीको लावग िूवम ऄवधकार, अलोपालो 

खेती, सखु्खा र बषािको पानीमा िरपन े धान खेती, श्रमको 

साटासाट र चरनव्यिसथापन अवदका लावग बहु िू-ईपयोग 

प्रणालीको प्रचलन वथयो िने यसका लावग ईनीहरुले प्रथागत 

प्रणालीमा अधाररत विविन्न ऄवधकार र वनयमहरुको समेत 

तजुिमा गरकेा हुन्थे ।  यद्यवप नया ँराज्य संरचनामा ईनीहरुको 

िूवमसम्बन्धी प्रथागत ऄभ्यास र मलुथलो सम्बन्धी 

ऄवधकारले मान्यता पाईन सकेन । बावहरीबाट हुने िसाइ 

सराइको बढ्दो दिाि, व्यिसायीक कृवष र जंगलको 

सरकारीकरण, राजमागि र हाआड्रो पािर लगायत ठूला िौवतक 

पूिािधारहरुको वनमािण तथा विकासका योजना र पयिटनको 

लावग िूवमको जित जसता कारणहरुले गदाि अवदिासीहरु 

सीमान्तकृत हुदत गए र यो प्रवक्रयाले वनरन्तरता पाईदँत गयो । 

यस सन्दििमा केही प्रमखु सिालहरुलाइ यहा ँईठान गररएका 

छन् । 

मवकासको हस्िके्षपको सवालः अज अधवुनकीकरणका 

नाममाऔद्योवगकीकरण, शहरीकरणका साथत विकासका 

विविन्न अयोजनाहरुको संचालनले गदाि  अवदिासी 

जनजावत र कवतपय सथानीय सीमान्तकृत समदुायहरुको 

िूवमप्रवतको मान्यता र ईनीहरुको िूवमको संरक्षणको सिाल 

ऄझ जवटल िआरहेको छ । कवतपय ऄिसथामा ईनीहरुले 

बलजिती रुपमा अफ्नो मुलथलो र िूवमबाट विसथावपत हुनु 

पदाि ईनीहरुले अफ्नो िूवमका साथत जीविकोपाजिनको स्रोत 

समेत गमुाईन पगुेका छन् । यसले कवतपय अवदिासी 

समदुायहरु खवडडत हुन पगुेका छन् िने यसले समाजमा 

द्रन्द्रको संिािना िढाईनकुा साथत िातािरणीय संरक्षणमा 

समेत प्रिाि पारकेो छ । राज्यको कुनत दीघिकालीन नीवत 

नबनाइकनत र  अवदिासी समुदायहरुको सरोकार र सिीकृती 

विना ईद्योगहरुको सथापना गदाि समेत समाजमा नयाँ 

वकवसमका द्रन्द्रहरु सतहमा अएका छन् । यसले ऄवतत दवेख 

नसवुल्झएको अवदिासीहरुको िूवम ऄवधकारको सिालमा 

जवटलता थप्न सक्छ । िासतिमा सकारात्मक वििेदको 

ऄिधारणाको प्रयोगले गदाि नेपालमा अवदिासी, दवलत र 

मवहलाहरुलेसमेत समुदावयक िन र ऄन्य विकासका 

योजनाहरुमा स्रोतमा पहुचँ र ईपिोग ऄवधकारको लावग 

सहिावगता जनाइरहेको पाआएता पवन ऄवहलेको िासतविक 

ऄिसथालाइ वनयाल्दा केही ऄपिाद िाहेक यसता समूहहरुमा 

पवन िासतविक वसमान्तकृत िगिको निइ समदुायवित्रका 

केही एवलट िगि कत  सहिावगता, पहुचँ र ऄवधकार सथावपत 

हुन पगुेको छ ।  

नागररकिा र प्राकृमिक स्रोिहरुमा पहुुँचको सवालः 

िासतिमा नेपालमा अवदिासी जनजावतहरुको लावग 

नागररकता प्राप्त गनि कुनत पवन वििेदकारी कानूनी प्रािधानहरु 

विद्यमान रहेको छतनन् । तापवन नेपालमा केही अवदिासी 

समूहहरुले नागररकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गनि सकेका छतनन्, 

जसका कवतपय अन्तररक (पाररिाररक र मनोितज्ञावनक) 

कारणहरु पवन छन् । नागररकताको प्रमाणपत्र नहुदँा 

ईनीहरुलाइ एकावतर अधारिूत सरकारी सेिा प्रावप्तमा 

कवठनाइ परकेो छ िन ेऄकोवतर ईनीहरु िन ईपिोिा समूह 

लगायत ऄन्य साझा प्राकृवतक स्रोत र सम्पविहरुको 

ईपिोिा समूहको सदसय बन्न सक्ने ऄिसथा समेत रहेको 

छतन । नागररकताको ऄिािमा कवतपय अवदिासीहरु (प्राय: 

तराइ जनजावत) को िूवम प्रावप्तको अशा र  प्रवक्रयामा समेत 

बाधा पगुेको छ । नेपाल वसथत शरणाथी सम्बन्धी संयिु रारि 

संघीय ईच्च अयोगका ऄनसुार नेपालमा ऄझत अठ लाख 

व्यविहरुले नागररकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गनि सकेका छतनन् । 

यसले गदाि ईनीहरु राज्य विवहनताको ऄिसथामा रहेका छन् 

(NFN, २०१३) । 

 त्यसतत, जतविक विविधत र  िन जंगलको जीि पररिवृि 

पद्धवतको संरक्षणको लावग अवदिासीहरुको िूवमका र 

योगदानलाइ व्यिहारत: ऄझत सिीकार गनि सकेको दवेखदतन । 

दशेको विविन्न के्षत्रहरुमा रावरिय वनकुचज, संरवक्षत के्षत्र र 

मध्यिती के्षत्रको घोषणा पवछ सरकारी ऄवधकारीहरुबाट धरेत 

अवदिासी र सथानीयहरुलाइ कानूनी तरीकाले नत घरबार 

विवहन पाररयो । ईनीहरुलाइ यसता के्षत्रहरुमा प्रिेश रोक 

लगाआयो, चरण के्षत्रको ईपयोग गनि र जंगलको रहेका विविन्न 

प्रकारका िसलहरुलाइ वित्र्याईने ऄवधकारबाट समेत 

ईनीहरुलाइ बवचचत गररयो । त्यसतत कवतपय अवदिासी 

समूहहरुले िूवम गमुाईनकुा साथत हठात  विसथावपत िा 

सथान्तरण हुन ु परकेो कारणले गदाि ईनीहरुको समदुाय 

विघटनको संघारमा समेत पगु े । हालका बषिहरुमा नेपालको 

बहुजावतय सांसकृवतक पक्ष र बहुविविध जीविकोपाजिनको 

कारणले गदाि विसथापनको सिाल जावतयबाट क्रमशः 

िगीयरुपले दरुुह हुन पगुेको छ । 

जामिय अन्िोलनको प्रािुभाषब र भूमम अन्िोलन
३
: 

नेपालमा सन् १९९० को राजनतवतक अन्दोलन पवछ 

सथानीय र समुदाय सतरमादेखा परकेा सामावजक 

अन्दोलनहरुले अवदिासी जनजावतहरुको संघषिलाइ 

ईनीहरुको परम्परागत प्रदशेमा ऄवधकार सथावपत गने  र 

नेपाल धमि वनरपेक्ष राज्य हुनपुने जसता मागहरुमा बढी 

केवन्रत गरकेा छन् ।  यसले गदाि समानान्तर रुपमा दइु 

प्रिािहरुको विकास हुन पगुेको छ । पवहलो, चेतनाको 

ऄवििवृद्ध र गतरसरकारी संसथाहरुको प्रादिुाििसंगत रावरिय 

राजनीवतक बहसमा पवहचानको राजनीवतको िारी अक्रमण 

हुन पगु्यो ।  दोस्रो, सन ् १९९० को पवहलो जनअन्दोलन, 

२००६ को दोस्रो जनअन्दोलन, माओिादी अन्दोलन 

(१९९६-२००६) र त्यसपवछ दखेा परकेा विविन्न 

अन्दोलनहरु नेपालको राजनीवत र सामावजक अन्दोलनको 

ऄविन्न वहससा बन्न पगु े । यसता अन्दोलनहरुको 

कामअवदिासीहरुको अवथिक, िातािरणीय, सांसकृवतक र 

िूवम ऄवधकारको वनवम्त विरोध प्रदशिन गनुि  दवेख अफ्नो 

मागहरुलाइ सरकार समक्ष प्रसततु गनुि  समेत रहन गयो ।   

नेपालको धरेतजसो अवदिासी जनजावतहरुको अन्दोलन 

(जसतत- थरुहट, ताम्सावलङ, खमु्बिुान, मगरात, नेिा  अवद) 

ले ऄप्रत्यक्ष रुपमा अफ्नो मलुथलोमा रहेको िूवममावथ 

ईनीहरुको दािीलाइ नत प्रसततु गरकेो छन ् । यसतो दािी गदै 

गदाि िूवम र पवहचान ऄवििाज्य ऄियि बन्न पगुेका छन् । 

संघीय संरचनामा सिायि के्षत्रको लावग िएको संघषि र विशेष 

समदुाय मखु्यरुपमा ऄल्पसंख्यक अवदिासी 

जनजावतहरुको लावग विशेष संरवक्षत के्षत्रको माग अधारिूत 

रुपमा अवदिासीहरुको मुलथलोको िूवममा ईनीहरुको 

ऄवधकारको सथापना तिि  नत सम्बवन्धत छ । सतद्रावन्तक रुपले 

यो अत्म-वनणियको ऄवधकार (Right to self-

determination) को एक अधार-संरचना हो । यसका 

िािजतु नेपालको अवदिासी जनजावत अन्दोलनलाइ 

अलोचनाकोरुपमा हेदाि यी अन्दोलनहरुले मखु्य रुपमा 

बजारी शवि, विकासका संरचनागत कुराहरु, जावतय 

एवलटपना, सामावजक ऄन्तरघलुन र नेपाली समाजको 

मौवलकतालाइ विशेष सम्बोधन गनि सकेको छतनन् र 

दाताहरुको गोलचक्करमा िसेको कवतपय अलोचकको 

िनाइ रहेको दवेखन्छ (Sapkota, २०१४) ।  

प्रथागि भूमम ऄमिकारको लामग ऄन्िराषमरिय नीमिगि 

प्रचलन  

नेपालमा प्रथागत िूवम ऄभ्यासहरुको नीवतगत बहसको 

वनवम्त ऄन्तरािवरिय ऄनिुि, ऄसल ऄभ्यासहरु र कानूनी 

प्रािधानहरु पवन सान्दवििक दवेखन्छन् । जसतोवक 

क्याम्बोवडयामा प्रथागत कानूनको अधारमा िूवमप्रणालीलाइ 

राज्यले चाँसो नवददा राज्य र अवदिासी जनजावतहरुबीचको 

द्रन्द्र ऄझत कायमत रहेको छ । त्यसतत ग्िाटेमालामा सन् १९५४ 

मा गहृ यदु्ध शरुु िएर १९९५ मा मात्र ऄन्त्य ियो जसको 

मखु्य माग नत राज्यले २३ िटा विविन्न मलुिासी 

ऄमेररकनहरुको ऄवधकारहरुलाइ संरक्षण गनुि  पछि  िन्न े

वथयो । िारतमा िूवमको सिालको कारणले गदाि नत 

नागाल्याडड, झारखडड, छविसगढ र असाम लगायतका 

विविन्न राज्यहरुमा सशस्त्र संघषि जारी रही रहेको छ । 

िारवतय संविधानमा िारतको ईिर-पूिि के्षत्रमा छिटा र ऄन्य 

राज्यहरुमा पाचँिटा अवदिासी के्षत्रहरु सवुचकृत गन े

प्रािधान रहेको छ । यसता के्षत्रका अवदिासीहरुले 

गतरअवदिासी र बावहरी मावनसहरुलाइ अफ्नो के्षत्रमा प्रिेश 

रोक लगाईन सक्ने र बावहरीयाहरुलाइ त्यहाकँो जग्गा र 

ऄन्य वसथर सम्पविहरुमा अफ्नो सिावमत्ि सथावपत गनि 

बन्दजे लगाईन सक्ने समेतमा प्रािधानहरु रहेका छन् ।  

यी ईदाहरणहरुलाइ हेदाि नेपालको राज्य पनुसंरचना प्रवक्रया 

र नीवतको बहस संघ, प्रदशे र सथानीय सबत तहका 

सरकारहरुका लावग ऄझत बढी जटील हुने देवखन्छ । संघ र 

प्रदशे, प्रदशे र प्रदशे, संघ र सथानीय तह तथा सथानीय तह 

र प्रदशे जसता द्रन्द्रका बहु-अयावमक सिरुपहरु हुनसक्छन्, 

जहा ँ कवतपय ऄिसथामा ऄन्तरावरिय कानूनहरु पवन 

सिािाविक रुपले अकवषित हुनेछन् । यस सन्दििमा नेपाल 

विश्व समुदायको एक सदसयको नाताले मानि ऄवधकारको 

विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८), अवदिासी तथा जनजावत 

२  एवशया विश्वका ७० प्रवतशत ऄथाित् करीब ३७० वमवलयन अवदिासीहरुको बाससथान हो । दवक्षण एवशयाको विविन्न देशहरु जसतत नेपालमा जम्मा जनसंख्याको ३७ प्रवतशत, पावकसतानमा १५ 

प्रवतशत, िारतमा ८.६ प्रवतशत  र बंगलादेशमा १-२ प्रवतशत अवदिासी जनजावतको जनसंख्या रहेको छ ।  ऄवहले एवशयाका विविन्न देशहरुमा प्रथागत ऄभ्यासहरु प्रयोग िएका िूवम र मलुथलो जम्मा 

िूवमको २० प्रवतशतसम्म रहेको छ । यस सम्बन्धमा विसततृ जानकारी UN-DESA, २००९; Quizon, २०१३; AIPP, २०१५ मा  समेत प्राप्त गनि सवकने छ । 

३  विश्वमा औपवनिेशीकरणको प्रवक्रयामा जावतय अन्दोलनहरुको िूवमका रहेको देवखन्छ । नेपाल लगायत धेरत विकासशील देशहरुमा केही हदसम्म जावतय अन्दोलनहरु पवहचानको राजनीवत र ईिरी-

संरचनाको संघषिको ऄंगको रुपमा रहेको छ (हेनुिहोस् Perrera, २००९; Sapkota, २०१५) । 

४   

 



िामलका २:भूममसम्बन्िीसवैंिामनक प्राविानहरु 

दिा १६ सम्मानपूििक बाँच्न पाईने हकः (१) प्रत्येक व्यविलाइ 

सम्मानपूििक बाँच्न पाईने हक हुनेछ । 

दिा २५ सम्पविको हकः (१) प्रत्येक नागररकलाइ कानूनको 

ऄवधनमा रही सम्पवि अजिन गने, िोग गने, बेचवबखन गने, 

व्यािसावयक लाि प्राप्त गने र सम्पविको ऄन्य कारोबार गने हक 

हुनेछ । (२) साििजवनक वहतका लावग बाहेक राज्यले कुनत 

व्यविको सम्पवि ऄवधग्रहण गने, प्राप्त गने िा त्यसतो सम्पवि 

ईपर ऄरु कुनत प्रकारले कुनत ऄवधकारको वसजिना गने छतन । 

दिा २६ धावमिक सितन्त्रताको हकः (२) प्रत्यके धावमिक 

सम्प्रदायलाइ धावमिक सथल तथा धावमिक गठुी सचचालन र 

संरक्षण गने हक हुनेछ ।  

धारा २९ शोषण विरुद्धको हकः (१) प्रत्येक व्यविलाइ शोषण 

विरुद्धको हक हुनेछ । 

धारा ३६ खाद्य सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक नागररकलाइ 

खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ ।  

दिा ३७ अिासको हकः (१) प्रत्येक नागररकलाइ ईपयिु 

अिासको हक हुनेछ ।  

दिा ३८ मवहलाको हकः १ प्रत्येक मवहलालाइ लतङ्वगक 

िेदिाि विना समान िंशीय हक हुनेछ । 

दिा ५१ (ङ) कृवष र िूवमसधुार सम्बन्धी नीवतः (१) िूवममा 

रहेको दोहोरो सिावमत्ि ऄन्त्य गदै वकसानको वहतलाइ ध्यानमा 

राखी ितज्ञावनक िूवमसधुार गने ।  

दिा ५१ (ञ) सामावजक न्याय र समािेशीकरण सम्बन्धी नीवतः (८) 

अवदिासी जनजावतको समदुायसगँ सरोकार राख्ने वनणियहरुमा 

सहिागी गराईने र ईनीहरुको परम्परागत ज्ञान, सीप, संसकृवत, 

सामावजक परम्परा र ऄनिुिलाइ संरक्षण र संिधिन गने । 

 

सम्बन्धी अआएलो ऄविसन्धी - १६९, (१९८९), 

अवदिासीहरुको ऄवधकार सम्बन्धी संयिु रारिसंघीय 

घोषणापत्र (२००७), जतविक विविधता सम्बन्धी महासन्धी 

(१९९३), अवथिक, सामावजक र सांसकृवतक ऄवधकार 

सम्बन्धी ऄन्तरािवरिय ऄनबुन्ध (१९६६), नागररक र 

राजनतवतक ऄवधकार सम्बन्धी ऄनबुन्ध(१९९६) र सबत 

वकवसमको जावतय िेदिाि ईन्मूलन गने ऄन्तरावरिय 

महासन्धी (१९६३) लगायतका विविन्न ऄन्तरािवरिय 

महासन्धी, ऄनबुन्ध र घोषणापत्रहरुलाइ सिीकार गरकेोले 

यस प्रवत ििादार रहन कानूनी रुपमा बाध्यता समेत रहेको 

छ। यी सबत प्रािधानहरुमा िूवमसम्बन्धी प्रथाजन्य 

ऄवधकारहरुलाइ प्रत्यायोजन गररएको छ (Quizon, 

२०१५) । 

मावथ ईल्लेवखत नीवत-सन्दििका बािजुत गररि र 

विकासशील दशेहरुमा राज्यको नीवत र सथानीय तहमा 

त्यसता नीवतहरुको कायािन्ियनको बासतविक ऄिसथामा धरेत 

विरोधािाष दवेखन्छ । यसमा नपेालको कमजोर राज्य संयन्त्र 

पवन ऄछुतो छतन । जसतोवक नेपाल सरकारले जंगल 

व्यिसथापन र रावरिय संरवक्षत के्षत्रको ऄंगको रुपमा 

अवदिासी र समदुाय संरक्षीत के्षत्र (Indigenous and 

community conserved areas -ICCAs) लाइ कानूनी 

रुपमा मान्यता वदआएको छतन, यद्यवप त्यसका लावग धरत 

संिािनाहरुरहेका छन् । िासतिमा प्रथागत प्रचवलत 

कानूनहरुर समदुाय पररचालनका ऄभ्यासहरुलाइ नीवत र 

कायिक्रमहरुको तहमा सिीकार र समािेश गररएको छतन । 

ईदाहरणको लावग नेपालको खमु्ब ुसमदुाय संरवक्षत के्षत्रलाइ 

वलन सवकन्छ । यसले १५०० वक.मी. के्षत्रिलमा ित वलएर 

रहेको सगरमाथा रावरिय वनकुचज र यसको मध्यिती 

के्षत्रहरुलाइ समेत जोड्दछ । यहाकँा शेपािहरुले ईनीहरुको 

मूलथलोलाइ िेयूल (पवित्र, लकेुको ईपत्यका) को रुपमा 

व्यिसथापन र संरक्षण गरररहेका छन् । त्यसतत तराइका 

थारुहरुको बढ्घर र झोरा अवद ऄभ्यासलाइ वलन सवकन्छ, 

जसले अधवुनक समाजमा पवन कृवष र िूवमलाइ एकत्ि 

गदिछन्, र यसता सामावजक प्रथाका रुपमा ऄन्य गतर-

अवदिासी समुदायमा पवन प्रचवलत छन् |   

त्यसतगरी, नेपालका विविन्न पहाडी तथा तराइका समथर 

िूिागमा सथावपत रावरिय वनकुचज र िन्यजन्तु 

अरक्षणहरुसंग सम्बवन्धत कवतपय वनयमहरुले गदाि धरेत 

अवदिासी जनजावतहरु ईनीहरुको िूवम र प्राकृवतक 

स्रोतहरुबाट विसथावपत हुन ु परकेो छ । ईदाहरणको लावग 

वचतिन रावरिय वनकुचजले गदाि यहाकँा िोटे, कुमाल र थारु 

समदुायका अवदिासीहरु अफ्नो मूलथलोबाट विसथावपत 

हुन पगुेका छन् । नेपालका िनसम्बन्धी लगायत ऄन्य ऐन 

कानूनहरुको कठोरताका कारणले गदाि राईटे र चेपाङहरु 

ईनीहरुको परम्परागत िूवम, अिास, विश्वासको स्रोत, 

जीिनको अधार, परम्परा, अवथिक चक्र र संसकृवतबाट 

समेत विसथावपत हुदँत गआरहेका छन् ।  त्यसतगरी, नेपालको 

िूवम काननुले वलम्बहुरुको परम्परागत सामुदावयक 

िूवमसंगको नातालाइ तोवडवदएको कारणले गदाि गररिी बढ्न 

जानकुा साथत ईनीहरुको पवहचान, िाषा, संसकृवत, 

परम्परागत विश्वास र प्रथागत ऄभ्यासहरुमा समेत संकट 

दखेा परकेो छ (कृपया बसनेत, २०१५; रगे्मी , २०१६ र  

Kandangwa, २०१५  का साथत तावलका न ं१ समेत हेनुि 

होला ।) 

नेपालको संमविान र भूममको सवाल 

सन् १९५१ मा प्रजातन्त्रको ईदय िएपवछको पतसठ्ठी बषिमा 

यहाकँा राजनतवतक दलहरु र शासकहरुले िूवमको सिाललाइ 

कायिसूचीको रुपमा सिीकार गर े पवन यो केिल प्रचार 

प्रसारको लावग र अवदिासी जनजावत र दवलत समदुायको 

मत प्राप्त गनिको लावग मात्र गरकेो दवेखन्छ । वकसान िगिको 

ईत्थान, कृवषमा रुपान्तरणर िूवमसुधार जसता विषयहरु 

राजनतवतक कतािहरु र अन्दोलनरत समूहरुको लावग धरेत 

विषयहरुसंग ऄन्तरसम्बवन्धत विषयहरु केही दरुुह र 

कवतपय वक्लि पवन हुन गए, जहा ँ ‘कृवष क्रावन्त’ को कसतरुी 

पवन वथयो । यी सिालहरु माओिादी द्रन्द्रकाल (१९९६-

२००६) र त्यसपवछ संविधान लेखन प्रवक्रया (२००८-

२०१५) मा समेत मखुररत वथए । लामो राजनतवतक हलचल 

पवछ त्यसिेलाको संविधानसिाले सन् २०१५ सेप्टेम्बर १८ 

(वि.स. २०७२ ऄसोज १)  का वदन नेपालको नया ँसंविधान  

जारी गर् यो । वनिय पवन संविधानमा केही वििावदत विषयहरु 

रहेका छन् । खासगरी एकल जातीय पवहचान र समानपुावतक 

प्रवतवनवधत्िको सिालहरु केही समूदायहरु र तराइ/ मधशे 

केवन्रत राजनतवतक दलहरुको लावग अन्दोलनको विषय हुन 

सक्छन् । ऄकािवतर िूवम, ईत्पादन प्रणाली र प्रथाजन्य 

ऄभ्यासको ितज्ञावनक र ठोस ऄन्तरसम्बन्धबार े न त राज्य 

संिेदनशील दवेखन्छ न त अवदिासी जनजावत अन्दोलनको 

नत सपि ऄिधारणा छ । यसका िािजदु तावलका न ं २ मा 

दखेाआए बमोवजम नेपालको संविधानमा अवदिासी 

जनजावतहरुको िूवम ऄवधकारसंग सम्बवन्धत केही 

प्रगवतशील प्रािधानहरुलाइ समािेश गररएका छन् ।  

संितधावनक ईपलवधधका रुपमा राज्यले अफ्नो वनदशेक 

नीवतहरुमा नेपालले ितज्ञावनक िूवमसधुार लागू गन े बाचा 

गरकेो छ, यद्यवप यो संविधानिादकाअधारमा बाध्यकारी 

प्रािधान िने होआन । संविधानले संघ र प्रदशेमा  

व्यिसथावपका संसदको व्यिसथा गरकेो छ, जसले संविधान 

प्रदि कानूनहरु बनाईने छ ।  तर संविधानको िाग ७ मा 

ईल्लेवखत संघीय कायिपावलकासंग सम्बवन्धत प्रािधान 

संविधानको धारा ५७(३), १०९, १६२(४) र १९७ संग 

मेल खाँदतनन् । यसले िूवमको स्रोत वितरण र प्रथा कायममा 

द्रन्द्र बढाआवदने खतरा रहन्छ । त्यसतत िूवमसम्बन्धी कृवषको 

ईत्पादकत्ि बदृ्धी र कृवषको यगुान्तकारी रुपान्तरण लगायत 

ऄन्य सिालहरुसंगत िूवमसुधारको मोडेल र प्रवक्रया के हुने 

िन्ने प्रश्न पवन थप जवटल दवेखएको छ । समग्रमा संघीय 

संरचनामा नेपालका िूवम नीवतका ६ िटा अयामहरू 

चनुौवतपूणि रहने दवेखन्छ: १)  िूवमको ितज्ञावनक प्रयोग 

(वितरण, ईत्पादन र कर प्रणाली); २) िूवम प्रशासन (पहुचँ, 

सलुिता, मवहला-मतत्री, तथयांक व्यिसथापन); ३) 

पनुसथािपना र जीविकोपाजिन (प्रकोपबाट पीवडत, अरक्षण-

के्षत्र पीवडत/ विसथावपत,  मिु कमतया एिं हवलया र 

चरुिाहरु); ४) सकुुम्िासी र िूवमहीन लगायत ऄव्यिवसथत 

बसोबासीहरुको ईवचत व्यसथापन; ५) गठुी, मोही, 

साििजवनक जग्गा, गाई ँ धलक, ईखडा अवदको समसया; र 

६) तराइ-मधेसमा मवहलाहरुको नागररकताको समसया 

समाधान । यसका लावग सथानीय तह, प्रदशे सिा र संघीय 

सरकार बीचमा कानूनी र व्यािहाररक सहकायिको जरुरी छ, 

जसले िूवमसूधारको समग्र प्रवक्रयालाइ प्रिािकारी रुपमा 

ऄगावड लतजान मागि प्रशसत गनि सक्दछ । त्यसमा पवन कृवष र 

िूवममा अवश्रत अवदिासी जनजावत, गररि वकसान, दवलत 

र मवहलाहरुको कहर ऄझत ऄनगुवुन्जत हुनपुने दवेखन्छ । 

अधवुनक राज्यले िूवम लगायत विविन्न स्रोतहरु मावथ 

जनताको ऄवधकारहरुलाइ ऄसिीकार गनि सक्दतन । 

संविधानको घोषणा पवछको राज्य वनमािणको विषय 

राजनतवतक प्रकृवतको िएपवन यो स्रोतहरुको बाडँिाडँ  र 

ईत्पादनको ऄभ्यासहरुसंग सम्बवन्धत छ । िासतिमा यो 

सोलोडोलो िा वनरपेक्ष निइ समुदाय र िूगोल सापेक्ष हुने 

कुरा हो । जसतोवक अवदिासी जनजावत वित्र पवन पूििका 

वलम्बहुरुको िूवमको सिाल र ऄभ्यास पविमका थारुहरुको 

िन्दा वनतान्त विन्न छ । त्यसकारण प्रथागत 

ऄवधकारहरुलाइ संघीयताको कानूनी ऄवधकारहरुर संघ, 

प्रदशे र सथानीय तहको िूवमसम्बन्धी शासन व्यिसथामा 

विशे्लषणात्मक रुपले हेनुि  पदिछ । यसका लावग सामावजक 

न्याय र समताको प्रवक्रयाको शरुुिात गनि सबत 

सरोकारिालाहरुबीच बहृद राजनीवतक समझदारी विकास 

गररन ु पदिछ । यसले मात्र नेपालको विविवधकरणहरुलाइ 

व्यिसथापन र सम्बोधन गदै समाजमा द्रन्द्रको सम्िािनालाइ 

समेत न्यूनीकरण गनि र वदगो शावन्तमा योगदान वदन   

सक्दछ ।  

िामलका १: मवमभन्न अमिवासी जनजामिहरु र उनीहरुको भूममसम्बन्िी परम्परा  

अमिवासीहरु र क्षेत्र प्रथा र ऄभ्यासहरु 

बोटे, माझी, मसुहर 

(निलपरासी) 

 

नारायणी नदीको वकनारामा बसोबास गदै अएका ऐवतहावसक रुपमा सीमान्तकृत समदुाय; माछा माने, 

डंुगा वखयाईने र जवडिटुीहरु संकलन गने; ितसालोटन बाँध र वचतिन रावरिय वनकुचजको कारणले गदाि  

समसयामा परकेा; हाल दतवनक ज्यालादारी काम तिि  लागेका । 

सोनाहा (बवदिया) 

दइु विगाहा जवत ऐलानी िूवममा बसोबास गदै अएका; मखु्य पेशा माछा माने; मवहलाहरु बालिुा चाली सनु 

खोज्ने काममा संलग्न; पुल वनमािण र बवदिया रावरिय वनकुचजको सथापनाल ेगदाि  जीविकोपाजिनमा समसया 

परकेो । 

राजी (कत लाली, सखेुत, 

कंचनपुर) 

लोपोन्मखु; धेरतजसो नदी वकनाराका ऐलानी जवमनमा बसदत अएका; परम्परागत रुपमा माछा माने, 

जंगलको मह काट्ने, जवडिटुी संकलन गरी बेच्ने, ितसी पाल्ने जसता काममा संलग्न; बजारीकरण र 

अधवुनकीकरणको कारणले समसयामा परकेा ।  

चेपाङ्ग (वचतिन 

मकिानपुर) 

ऄवत सीमान्तकृत; धेरत कमको मात्र जवमन दताि  िएको; खोररया र वकपट प्रथा जसता प्रथागत र 

परम्परागत िूवम ऄभ्यासहरु िएको तर पवहचान नगररएको । 

दनिुार (कमला खोचँ) 

ऐवतहावसक रुपमत कमला नदी वकनारमा बसदत अएका ऄवत सीमान्तकृत जनजावत; जंगल िाँडी खेती र 

बसोबास योग्य जवमन तयार पारकेा; हाल धेरतजसो ऐलानी जग्गा बसदत अएका; बाढी र सामादावयक िनल े

गदाि  पीवडत ।  

गरुङ  (लमजङु , 

कासकी) 

ऐवतहावसक प्रथागत वकपट प्रथा िएका; पवहले सामदुावयक खोररया प्रथा तर ऄवहले गह्रा बनाएर खेती गने 

गरकेा; िूवम व्यिसथा वहन्दू िणि प्रणाली ऄनसुार समायोजन गररएको;सामदुावयक िूवम व्यविगत र वनजी 

सम्पविको रुपमा पररिवतित ।  

वलम्बु (पूिी पहावड 

वजल्लाहरु) 

राज्यको सेिा िवचचत अवदिासी समूह; परम्परागत र पुखािहरुको जवमनमा अधाररत सामदुावयक िूवम 

प्रथा ऄथाित् वकपट (हाल ईन्मवुलत) ।  

थारु (पविम तराइका 

वजल्लाहरु) 

तराइका  वसमान्तीकृत िूवमपुत्र ; ऐवतहावसक रुपमा धेरत जवमनका मावलक तर पहावड समदुायको 

बसाइसराइ, समाजको सामान्ती संरचनाको कारणले जवमन गमुाईन पुगेका; कमतया र कमलहरी जसता 

सिालहरुसंग गाँवसएको समदुाय । 

राईटे (सखेुत, दतलेख) 
लोपन्मखु; वशकारी; धमुन्ते जीिन; जंगलका ईत्पादनहरुमा अवश्रत; एक ठाईँबाट ऄको ठाईँ सने प्रथागत 

िूवम ऄभ्यास िएका ।  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रकोप र प्रथागि भूमम ऄभ्यासहरु 

हालतका बषिहरुमा नेपालमा मात्र निएर एवशयाका ऄन्य दशेहरुमा िारी विनाश वनम्ताईदँत  विविन्न वकवसमका प्राकृवतक प्रकोपहरु र 

विनासकारी घटनाहरुको जोवखमता अइरहेका छन ् । नेपाल सबत प्रकारका प्राकृवतक प्रकोपहरुबाट प्रिावित छ । प्रकोपसम्बन्धमा 

नेपालको ऄनिुिलाइ हेदाि िूवमको ऄिवसथवत, लतङ्वगक र जावतगत सिाल, िौगोवलक विविधता, बढ्दो जनसंख्या बवृद्धदरको दिाि, 

व्यिसथापनको कमजोर तयारी र प्रकोप न्यूनीकरणका रणनीवतहरुसंग बढ्ता सम्बवन्धत छन् । गत साल (२०७२ बतशाख) अएको 

गोखाि (बारपाक) िकुम्प र त्यसपवछ लगातार रुपमा गएको पराकम्पहरुले प्रिावित वजल्लाहरुको सामावजक जीिनका विविध 

अयामहरू जसतत- राजनीवत, अवथिक, सामावजक र सांसकृवतक के्षत्रमा ठूलो प्रिाि पार् यो । यसले पीवडत समुदायहरुलाइ पररिार 

संरक्षण गनिका लावग जोवखम र  ितकवल्पक जीविकोपाजिनको लावग जोवखमता बढायो । यसले अवदिासी जनजावत र गररि 

घरपररिारको यसता प्रकोपहरुको सामना गने रणनीवतमा समेत नकारात्मक ऄसरलाइ बढािा वदयो । िूकम्पले विशेषगरी गरुुङ, 

तामाङ, नेिार र शेपाि समदुायहरुको जीविकोपाजिन र प्रथागत ऄभ्यासहरुमा गम्िीर ऄसर पन ेगरी बढी क्षवत परु् याएको छ । यसले 

गदाि िूवम र अवदिासीहरुको जीिनबीचको सम्बन्धलाइ समेत खलल पाररवदएको छ । यसकारण अवदिासीहरुको संसकृवत, िू-

ईपयोग र प्रथागत ऄभ्यासहरुलाइ ध्यान वददत पनुवनिमािण र पनुसथािपनाको वनवम्त पूणि र वदगो समाधानको विकास गनुि  अिश्यकता 

रहेको छ । 

रणनीमिक  सुझाव र मसफाररसहरु  

क) सरकार (Government) को लामग मसफाररसहरु  

- ऄन्तरािवरिय मानि ऄवधकारको मान्यता र राज्यको दावयत्ि ऄनसुार अवदिासी जनजावतहरुको ऄवधकारलाइ पवहचान र 

कानून बनाइ कायािन्यन गने [जसतत- नागररक र राजनतवतक ऄवधकारहरु सम्बन्धी ऄन्तरािवरिय महासन्धीको दिा ३ 

(ICCPR) र अवथिक, सामावजक र सांसकृवतक ऄवधकारहरु सम्बन्धी महासन्धीको दिा १५ (ICECSR)] 

- राज्य पनुसंरचनाको प्रवक्रयामा अवदिासी जनजावतहरुको िूवम मूलथलोको ऄवधकारलाइ कानूनी मान्यता र संरक्षण प्रदान 

गने । 

- अवदिासी जनजावतहरुसंग सम्बवन्धत विकासको गवतविवधहरु संचालन गनुि  ऄवघ वतनीहरुको  पूणि र प्रिािकारी 

सहिावगतामा FPIC (free, prior and informed consent) को वसद्रान्त र ऄभ्यासलाइ बवलयो बनाईने । 

- अवदिासी समदुाय संरवक्षत के्षत्र (ICCAs) हरुलाइ पवहचान गरी यसता विविन्न समदुायहरुमा गढेर रहेका प्राकृवतक 

स्रोतहरुसंग सम्बवन्धत विविध परम्परागत ज्ञानको प्रिद्धिन गन े।  

- मवहला लगायत अवदिासीहरुसंग सम्बवन्धत िूवम र जंगलसम्बन्धी छररएर रहेका तथयाङ्कहरुलाइ अवदिासीहरुको मत, 

सिावमत्ि र पहुचँको वसद्रान्तको अधारमा बवलयो बनाईने । 

- मानि ऄवधकार र संगवठत सामावजक ईिरदावयत्ि (Corporate Social Responsibility) कायम राख्न वनजी वनगम र 

लगानीकतािहरुको पारदवशिता सथावपत गने ।  

- के्षत्रीय संगठन र संजालहरुको वनमािण गदै अवदिासीहरुको ऄवधकार र िूवम शासनको सम्बन्धमा साकि  रारिहरुसंग सहकायि 

र सहिावगतामूलक कायिक्रम अयोजना गने । 

ख) नागररक समाजका संगठनहरु (CSOs) लाई मसफाररसहरु  

- अवदिासी जनजावतहरुको अन्दोलन  र ऄवधकारको िकालतको नाममा हुने गरकेा जातीय एवलटपना वनरुत्सावहत  गने र 

अधारिूत िगिलाइ नत नेततृ्ि र संगठनमा सथावपत गने  । 

- विविन्न नागररक समाजका संगठनहरुबीच सहकायि गदै सथानीय जन-पररचालनलाइ प्राथवमकता वदने। 

- नीवतसंग सम्बवन्धत र  घटनाहरुमा अधाररत ऄनसुन्धानलाइ बवलयो बनाईने ।  

- ऄन्य दशेहरुको विशेष ऄनिुिहरु र ऄसल ऄभ्यासहरुबाट वसकाइ हावसल गने ।  

- िूवम र स्रोत पररचालनका सम्बन्धमा पूणि र अधारिूत सुधारको लावग काम गने । 

 

अभारः यो नीवत पत्र ऄंग्रेजी ऄंकको 

ऄनवुदत र संशोवधत ऄकं हो। यो संविधान 

घोषणापवछ िूवमको शासन 

व्यिसथासम्बन्धी िएका नीवत बहसहरुको 

सवमक्षाबाट प्राप्त ऄन्तरदृविमा अधाररत 

रहेको छ । यो ऄध्ययन ऄन्तराि वरिय िूवम 

सचजाल (ILC) रसामवुदयक अत्मवनििर 

केन्र (CSRC) को सहयोगमा िूवम 

ऄनसुन्धान तथा नीवत सम्िादकालावग 

सहकायि (कोलापि)द्रारा  संचावलत 

पररयोजना ऄन्तगित गररएको वथयो ।  

सवाषमिकार: प्रसततु नीवत पत्रमा 

ईल्लेवखत विचार र तकि हरु लेखकहरुको 

अफ्नत नतवतक दावयत्ि वित्र पनछे, जसमा 

प्रकाशक िा सहयोगी संसथा/व्यवि 

जिािदहेी हुन ु पने छतन । यद्यवप यसको 

प्रकाशन र पनुप्रिकाशनमा कोलापिको 

सम्पूणि ऄवधकार सरुवक्षत रहेको छ  
*
 मलु लेखकः महने्र सापकोटा  

आमेलः mahendra_sapkota27@yahoo.com 
 

 सन्िभष सामाग्रीहरु 

 AIPP (2015 March). Recognition of indigenous peoples’ customary land rights in Asia. Thailand: Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) 

 बसनेत, जगत (२०७२) । िूवमसधुारका केवह ऄन्तरावरिय ऄभ्यास । ऄप्रकावशत । काठमाडौ:ँ रारिसंघीय विकास कायिक्रम (UNDP)  

 Kandangwa, Nanda. (2015). Land Rights in Nepal: An Indigenous Peoples Perspective [unpublished]. Kathmandu: UNDP  

 National NGO Federation of Nepal (NFN). (2013). Study on status of IPs peoples’ land and resource rights. Kathmandu; NFN 

 नेपाल कानून अयोग । (२०७२)  । नेपालको संविधान  । काठमाडौ:ँ नेपाल सरकार  

 पौडेल, विश्व (२०१५) । नेपालको भूमिसुधार: मिजो, आज र भोमल । बहसमा नेपालको िूवमसधुार, विचार विशेष जनिल, पे. ६३-११८, िषि ६, ऄंक ७, काठमाडौ:ँ पवधलक पोवलसी पाठशाला  

 Perera, J. (2009). Land and Cultural Survival. Philippines: ADB 

 Quizon, A. B. (2013). Land Governance in Asia: Understanding the Debates on Land Tenure Rights and Land Reforms in the Asian Context. Framing the 

Debate Series, No. 3.Rome: International Land Coalition. 

 Quizon, A. B. (2015).  On the Customary Land Rights of IPs in Asia. Issue Brief, Land Watch Asia and Asian NGO Coalition. 

 Remgi, M.C. (2002). Nepal: A historical Miscellany. India: Adroit Publishers 

 Roy, R. R. (2005).Traditional Customary Laws and Indigenous People in Asia. London: Minority Rights Group International. 

 Sapkota, M. (2015). State of Social Movements in South Asia: Critical Reflections and Implications. State of Power 2015 Report, p. 1-13; January, 2015). 

The Netherlands: Transnational Institute (TNI). 

 सिुेदी, झलक (२०१६) । िूवम, वकसान र राज्य । काठमाडौ:ँ िाइन वप्रन्ट  

 United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA). (2009). State of the world’s indigenous peoples. New York: UN. 

 

Consortium for Land Research and Policy Dialogue (COLARP) 

Ef"ld cg';Gwfg tyf gLlt ;Djfbsf nflu ;xsfo{ -
sf]nfk{_  
Bhanimadal, Jawalakhel, Lalitpur, Nepal 
Tel/Fax: +977 1 5000649; GPO Box: 9236 
info@colarp.org.np 
Website: www.colarp.org.np  
 

 

लेखकहरु 

 
महने्र सापकोटा* 

वसवनयर ररसचि िेलो, कोलापि  

ऄवतवथ प्राध्यापक, काठमाडौं 

विश्वविद्यालय 

डा. गणेश गुरुङ 

समाजशास्त्री र िूवम एिं अप्रिासन/ 

ितदवेशक रोजगार विज्ञ, पूिि सदसय, 

रावरिय योजना अयोग  

 
िमषराज जोशी 

वनवमि कायिकारी वनदशेक, कोलापि  

 
 
 
 

 

ऄनुवािन एव ंसाज-सजजाः सागर शाही, पीएच.डी,९८४३२१७१०७;छपाईः लुममला प्रसे, बबरमहल,९८५११२५६११ 

 

For more detail Supported by 

International Land Coalition 
C/OIFAD 
Via Paolo di Dono 44 
Oo142 – Rome, Italy 
Tel + 39 06 5459 2445 
Info@landcoalition.org 

 
Community Self-Reliance Centre 

Dhapasi, Kathmandu 
Tel: + 977-01-4360486 

landrights@csrcnepal.org 

 

mailto:info@colarp.org.np
mailto:Info@landcoalition.org

