
 
 
 
 
 
 
 
 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल (एआइ नेपाल) 
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न्याय तथा अनिकार संस्था (जरुी - नेपाल) 
 

काठमाडौ, असोज १५ 

 

लामो समयिेखिको र्नूम सिुारसम्बन्िी प्रनतबद्धता परुा गनभका लानग विस्ततृ काननु आिश्यक  
 

लामो समयिेखिको र्नूम सिुारको मदु्दालाई सम्बोिन गनभ र जीविकोपाजभनका लानग र्नूममानथ आखित घर पररिार र 
समिुायहरूको र्नूममानथको पहुुँच अनर्िवृद्ध गनभका लानग एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल (एआइ नेपाल), सामिुावयक 
आत्मननर्भर केन्र (नसएसआरसी) र न्याय तथा अनिकार संस्था (जरुी-नेपाल) ले आज नेपाल सरकारलाई एकीकृत 
काननुको तजुभमा गरी कायाभन्िनयन गनभ आह्वान गरेका छन ्।  

 

नेपालको संवििानले र्नूममानथको पहुुँचलाई मौनलक हकका रूपमा मान्यता दिएको र्एतापनन जम्मा ५% जनसंख्याको 
३७% कृवियोग्य र्नूममानथ ननयन्रण रहेको छ । समग्रमा कृविमा ननर्भर नेपालका २६.१% पररिारहरूसुँग िेतीका लानग 
जनमन छैन । केबल १९.७१% मवहलाको र्सू्िानमत्ि रहेको छ र िनलत समूिायमा र्नूमहीनताको समस्या चको छ ।  
पहाडमा ३६.७% र मिेसमा ४१.४% िनलतहरू र्नूमहीन छन ्र्ने र्सू्िानमत्ि हनुे िनलतहरूसुँग पनन एकिमै कम माराको 
र्नूममानथ स्िानमत्ि रहेको छ। 

 

"सीमान्तकृत र विरे्िमा पाररएका समिुायलाई उनीहरूको मयाभदित जीिन जीउने अनिकार, िाद्य अनिकार, पयाभप्त आिासको 
अनिकार लगायत अन्य आनथभक, सामाखजक र सांस्कृनतक अनिकार उपर्ोग गनभ सक्षम बनाउनका लानग र्नूम र 
उत्पािनमूलक िोतहरूमा उनीहरूको पहुुँच अपररहायभ छ" एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका ननिेशक ननराजन थपनलयाले 
र्ने । "िशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र नेपालका अन्य राजनीनतक र सामाखजक न्याय आन्िोलनको जड कारण 
सम्बोिन गनभ र्नूममा समान/न्यायीक पहुुँच अनर्िृवद्ध लगायत आनथभक, सामाखजक र सांस्कृनतक अनिकारको 
पररपूनतभ गराउन ुअपररहायभ छ ।" 

 

र्नूमहीनताको समस्या समािान गने दिशामा र्नूम ऐनमा हालसालै गररएको संशोिनलाई महत्त्िपूणभ किमका रूपमा नलुँिै 
तीन अनिकार संस्थाहरूले आफ्नो र्नूमहीन जनताका लानग र्नूम : र्नूम ऐन २०२१ को संशोिनमानथको वटप्पणी तथा 
सझुाि शीिभकको प्रनतिेिनमा उक्त संशोिनका सम्बन्िमा रहेका थपु्र ैप्रवियागत र सारर्तू रवुटहरूलाई औलं्याएका छन ्
। र्नूमहीनताको पररर्ािा, र्ोगानिकारको ननिाभरण, िनलत र थारू लगायत अन्य आदििासी समिुायका र्नूमहीन 
वकसानहरूलाई जग्गा प्रिान गने मापिण्डको ननिाभरण र र्नूमहीनताको अिस्थाको ननिाभरण गनभ स्ितन्र संयन्र ननमाभण गने 
लगायत विियहरूका सम्बन्िमा रहेका रवुटहरूलाई उक्त प्रनतिेिनमा औलं्याइएको छ ।  

 



"यदि सत्तािारी र प्रनतपक्षी लगायत िलका नेततृ्ि तथा नेपाल सरकार २००७ सालिेखि विनर्न्न चनुािी घोिणापरहरूमा 
व्यक्त गररएको र्नूम सिुारसम्बन्िी, प्रनतबद्धताप्रनत गम्र्ीर छन ्र्ने  उनीहरूले र्नूमसम्बन्िी समस्यालाई सम्बोिन गने 
सिालमा टुिे दृविकोणलाई छाड्नपुछभ र र्नूम सिुारसम्बन्िी विस्ततृ काननु तजुभमा गरी कायाभन्ियन गने कामलाई 
प्राथनमकता दिनपुिभछ” सीएसआरसीका कायभकारी ननिेशक जगत बस्नेतले र्ने । ×र्नूममानथ वकसानको न्यावयक पहुुँच 
स्थापनाको लक्षलाई िास्तविकतामा पररितभन गने सच्चा राजनीनतक इच्छाशखक्तको अर्ािले नेपालमा र्नूम सिुारको वििय 
नबस्तारै विस्मनृतको वििय बननरहेको छ।" 

 

नेपाल सरकारले आफू पक्ष र्एका आनथभक, सामाखजक र सांस्कृनतक अनिकार महासखन्ि लगायतका मूख्य अन्तराभविय 
मानिअनिकार सखन्िहरूलाई ध्यानमा राख्िै र्विष्यमा बनाइने र्नूमसम्बन्िी काननुको िायरा नर्र र्नूम सिुारसम्बन्िी 
संिैिाननक र मानिअनिकारका प्रनतज्ञाहरू र िेतीयोग्य जनमनमानथ वकसान र जनजानत लगायत अन्य समूह र त्यस नर्रका 
मवहलाको पहुुँचलाई सनुनखित गनभ पनन प्रनतिेिनले जोड दिएको छ ।  

 

×मौनलक हकसुँग पनन प्रत्यक्ष सरोकार राख्न े र्नूमसिुारका लानग एकीकृत दृविकोणसवहतको काननु ननमाभणको थालनी 
संवििान, अन्तराभविय मानिअनिकार सखन्ि र दिगो विकास लक्ष्यअन्तगभतका प्रनतज्ञाहरूका सन्िर्भमा रटुीरवहत मार नर्ई 
यसरी थालनी गररने कुनै पनन वििेयक तथा ननयमािलीको ननमाभण प्रविया िलुा, पारिशी र सहर्ानगतामूलक हनुपुिभछ" 
जरुी नेपालका अध्यक्ष पंकज कुमार कणभले र्ने। "कुनै पनन काननु र सािभजननक नीनतको प्रर्ािकाररताका लानग 
सरोकारिालाहरूसुँगको परामशभ र सहर्ानगतामाफभ त आखजभत फरावकलो स्िानमत्ि नै एक अननिायभ पूिभ शतभ हो ।  

प्रनतिेिनले शोिणकारी र्नूम सम्बन्ि, र्नूममा आखितहरूका लानग र्नूममा पहुुँच तथा र्नूममानथको हिबन्िी लगायतका विनर्न्न 
विियहरूलाई संबोिन गनभका लानग सरकारद्वारा एउटा समग्रतात्मक दृविकोण अपनाउनपुने सझुाि रािेको छ ।    

 

पषृ्ठर्नूम 

२०७२ सालमा नयाुँ संवििान जारी र्एपनछ नेपाल सरकारले २०७५ सालमा र्नूम ऐन (सातौं संशोिन) जारी गरी र्नूम 
ऐन २०२१ लाई संशोिन गयो र नेपालको संवििान २०७२ को िारा ४० (५) कायाभन्ियनको लानग काननुी रूपरेिा 
प्रिान गयो । संवििानको िारा ४० (५) अनसुार राज्यले र्नूमहीन िनलतहरूलाई र्नूम उपलब्ि गराउन ुपिभछ । नेपालका 
रािपनतले अनमुोिन गरेपनछ यो संशोिन २०७५ साल असोज २ गतेबाट लागू र्एको छ । त्यसपनछ नेपाल सरकारले 
र्नूम ऐनको आठौं संशोिनको लानग पनन संसिमा वििेयक पेश गरेको छ जसले अन्य विनर्न्न कुराका साथै "र्नूमहीन 
सकुुम्िासी" र "अव्यिखस्थत बसोिासीहरू" लाई र्नूममा स्िानमत्ि प्रिान गने लक्ष्य रािेको छ । आठौं संशोिन वििेयकलाई 
संसिका ििैु सिनहरू - प्रनतनननिसर्ा र राविय सर्ाले अनमुोिन गररसकेका छन ्। उक्त वििेयक यो प्रनतिेिन तयार 
गररुँिै गिाभ रािपनतबाट प्रमाणीकरण हनु बाुँकी अिस्थामा रहेको छ ।  

 

 

 

 


