
प्रेस विज्ञवि 

स्ितन्त्र, अविम जानकारी सवितको मञ्जरुी (Free Prior Informed and Consent-

FPIC Protocol )  विने विवि तथा प्रविया वनर्दवेिका  

सािवजवनवकरण 

सन्दर्भः यूरोपेली लगानी बैंकको लगानीमा ननमाभणानिन मस्र्याङ्दी कोरीडोर २२० केर्ी प्रसारण लाईन 

पररयोजना, लम्जुङ, गण्डकी प्रदेश, नेपाल  

काठमाडौं, २२ असोज २०७७, २२० के.भी. मस्र्याङर्दी कोरीडोर प्रसारण िाईनका प्रभावित आवर्दिासी समरु्दायिरुिे 

नेपाि सरकार र यरूोपेिी िगानी बैंक (ईआईबी)को िावग उनीिरुको आफ्नो स्ितन्त्र पिूव, स–ुसवूित जानकारीसवितको 

मन्त्जरुी विने प्रोटोकि (वििी प्रविया) सम्बन्त्िी प्रविया वििरण सािवजवनक आज गरेका छन ्। 

“यस पररयोजना प्रभावित आवर्दिासी जनजावतबाट FPIC प्राि नगरे सम्म नेपाि विद्यतु प्रविकारण र यरूोपेिी िगानी 

बैंकिे पररयोजनाका सम्पणूव गवतविवििरुिाई रोक्न ु पर्दवछ । र, िामीिे वनमावण गरेको FPIC- Protocol अक्षराांि 

कायावन्त्ियन गरेर मार पररयोजनािाई सञ्िािन गनुव पर्दवछ ।” एफपीक तथा अविकार मञ्िका अध्यक्ष खेमजङ्ग गरुुङ 

बताउँर्दछन ् । एफपीक तथा अविकार मञ्ि यस पररयोजनाबाट प्रभावित िमजुङ र मनाङका समरु्दायको 

प्रवतवनविमिूक सांगठन िो । 

यरूोपेिी िगानी बैंकको सामावजक तथा िातािरण सम्बन्त्िी नीवतमा आवर्दिासी जनजावतको स्ितन्त्र, अविम, जानकारी 

सवितको मञ्जरुी (Free Prior Informed and Consent) को अविकारिाई कायावन्त्ियन गनुव पने व्यिस्था गररएको छ । 

यस पररयोजनािे अवनिायव रुपमा पािना गनुव पने यस व्यिस्थािाई समेत उल्िांिन गरेकोछ ।  

एफपीक तथा अविकार मञ्िका सविि िन्त्र वमश्र भन्त्छन ्“िाम्रा काननू सम्मत मागिरु, न्त्यायोवित मआुव्जा तथा 

क्षवतपतुी, िाभाांि, पररयोजना वनमावण प्रवियमा िाम्रो अथवपणूव सिभावगता र परामिवका मागिरु वनरन्त्तर रुपमा उठाएका 

छौ । तर, सनुिुाई भएको छैन ।” 

“यस पररयोजनािे अवनिायव रुपमा स्ितन्त्र अविम जानकारी सवितको अविकार FPIC िाई कायावन्त्ियन गनुवपर्दवछ । 

FPIC प्रवियामा मवििाको सिभावगतािाई सवुनवित गररन ु पर्दवछ ।” भवन नेपाि आवर्दिासी जनजावत मिासांघ 

िम्जङुका अध्यक्ष र्दिुकािी तामाङ बताउँर्दछन ्।  

नपेािको सांवििान, २०७२ िे आवर्दिासी जनजावतसांग सरोकार राख्ने विषयिरुको सन्त्र्दभवमा, उवनिरुको वनणवयक 

प्रवियामा सिभावगताको िक र विकास वनमावण प्रवियमा जनताको सिभावगताको िकिाई सवुनवित गरेको छ । तर, 

यस पररयोजनािे जनताका सांिैिावनक िक िगायत प्रिवित ऐन काननूसमेत उल्िांघन गरेकोछ ।  

“नेपाि आन्त्तराववरिय श्रम सांगठन मिासन्त्िी नां १६९ को पक्ष रारि िो । आवर्दिासीको अविकारसम्बन्त्िी सांयकू्त 

रारिसांघीय घोषणापर २००७ िाई नेपाििे िस्ताक्षर गरेको छ । नेपािको सांवििान २०७२ को िारा ५१(ख)(३) मा 

नेपाि पक्ष भएका अन्त्तराववरिय सवन्त्ि सम्झौतािरु कायावन्त्ियन गने र िारा ५१(ञ)(८) मा आवर्दिासीको पवििान सवित 

सम्मानपिूवक बाँच्नपाउने िक, आवर्दिासीसांग सरोकार राख्ने विषयमा वनणवय प्रवियामा उवनिरुको सिभावगताको 



िकिाई सवुनवित गरेको छ । त्यसकारण, पररयोजनािे गरेको विगतको गल्तीिाई सिुारेर, नेपािको सांवििान, ऐन 

काननू, मानि अविकार काननू र स्ियां यरूोपेिी बैंकको सामावजक तथा िातािरण सम्बन्त्िी नीवत बमोवजम 

प्रभावितिरुको मञ्जरुी र अथवपणूव परामिव यस FPIC- Protocol को आिारमा विई पररयोजना सांिािन गररन ुपर्दवछ ।” 

नेपािका आवर्दिासीिरुको मानि अविकार सम्बवन्त्ि िवकि समिू (िािुवनवप)का सविि अवििक्ता िांकर विम्बु 

बताउँर्दछन ्। 

ठीक आजकै वमवतमा विगत २ िषव अगाडी अथावत अक्टोिर ८, २०१८ मा एफपीआईसी तथा अविकार मञ्ि, 

िमजुङिे यरूोपेिी िगानी बैंकको उजरुी सनु्त्ने वनकायमा उजरुी गरेका वथए । सो उजरुीमा, यरूोपेिी बैंकको सामावजक 

तथा िातािरण सम्बन्त्िी नीवतको प्रभाविकारी कायवन्त्ियन, FPIC कायवन्त्ियन, प्रभावित जनताको अथवपणूव सिभावगताको 

सवुनविता, न्त्यायीक मआुव्जा तथा क्षवतपतुी, सरुक्षा, सिूना, व्यवक्तगत तथा सामरु्दावयक िाभाांि िगायत िातािरणका 

सिाििरु उठान गररएको वथयो । 

“यरूोपेिी िगानी बैंक आफ्नो नीवत प्रवत अथावत आवर्दिासी जनजावतको FPIC को अविकार प्रवत प्रवतिद्ध छ भन े

यरूोवपयन िगानी बैंककै नीवत अनरुुप तयार पररएको यस FPIC- Protocol िाई कायवन्त्ियन गरेर प्रभावित आवर्दिासीिाई 

विकासमा सिभावग गराईन ुपर्दवछ । यस FPIC- Protocol िे नपेाि विद्यतु प्राविकरण र यरूोपेिी िगानी बैंकिाई कसरी 

प्रभावित आवर्दिासी जनजावतको मञ्जरुी विने भन्त्ने प्रविया उपिब्ि गराउछ । यस पररयोजनाबाट प्रभावित आवर्दिासी 

जनजावतका अििा क्षेरी, बािुन, र्दवित आवर्द पवन छन ्। उवनिरुको अथवपणूव सिभावगता र परामिव कसरी गने भन्त्न े

बारेमा पवन यस Protocolिे स्पष्ट पारेको छ ।” भनी अवनरुि नागर बताउँर्दछन ्। उनी समरु्दायका मदु्दा िनेे वनर्दिेकका 

रुपमा एकाउन्त्टीिीिीटी काउन्त्सीि सांस्थामा कायवरत छन ्। जसिे यरूोपेिी िगानी बैंकको उजरुी सनु्त्ने वनकायमा उजरुी 

प्रवियामा प्रभावित समरु्दायिाई सियोग गरेका वथए । 

त्यसकारण, एफपीक तथा अविकार मञ्ििे नेपािका आवर्दिासीिरुको मानि अविकार सम्बन्त्िी िवकि समिू 

(िािुवनवप)को प्राविविक सियोगमा स्ितन्त्र अविम जानकारी सवितको मञ्जरुीिे विने विवि तथा प्रविया (Free Prior 

Informed and Consent-FPIC  Protocol ) तयार पारेको छ । यस FPIC- Protocol प्रभावितिरुसांगको व्यापक छिफि 

र सिभावगताको आिारमा तयार पाररएको िो । 

उजरुी र्दताव गरेको वमवतिाई सन्त्र्दभव पारेर प्रभावित आवर्दिासी जनजावतको वनणवयक प्रवियमा सिभावगता गराउने विवि 

“स्ितन्त्र, अविम जानकारी सवितको मञ्जरुी  Free Prior Informed and Consent-FPIC   सम्बवन्त्ि Protocol (विवि 

वनर्दवेिका) ” सािवजवनक गररएको छ । 

 

िन्त्यिार्द  

 

खेमजङ्ग गरुुङ, 

अध्यक्ष, एफपीक तथा अविकार मञ्ि, िमजङु 

 

अवििक्ता िांकर विम्ि ु

सविि, नेपािका आवर्दिासीिरुको मानि अविकार सम्बन्त्िी िवकि समिू (िािुवनवप), काठमाडौ 


