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थारू सगं्रहालय र आन्दोलनकदो सम्बन्ध

मदोतिकला पंगेनी

पररचय
वि.सं. २०४६ मा भएकदो ्बहु्लीय प्रजातनत्रकदो पुनरथाथापना र २०५२ ्ेवि २०६२ 
समम ततकालीन नेपाल कमयुवनर्ट पा्टटी (नेकपा) माओिा्ीद्ारा गररएकदो विद्दोह पश्ात ्
आव्िासी जनजावतका मुद्ा प्रिर रूपमा अगावि आए । थारू र अनय आव्िासी 
जनजावतलाई रिशासन व्ने नाराका साथ शुरू भएकदो विद्दोहकदो क्रममा माओिा्ीले 
थरूह्ट/थारूिानकदो मुद्ा उठाएकदो वथयदो (शमाथा २०७२ : १) । तयही विद्दोहकदो क्रममा 
नेपाली भाषीपवि थारूभाषीहरू स्बैभन्ा ्बढी हताहत भएका वथए । तयस अिव्धमा ८३३ 
जना थारूले जयान गुमाएका वथए भने २४१ जना थारू ्ेबपत्ा भएका वथए (सिथाहारी र 
झा २०६९ : १०५) । 

वि.सं. २०५२ पविकदो इवतहास हे्ाथा विद्दोहकदो क्रममा माओिा्ीले थारूिान प्र्ेशकदो 
लदोभ ्ेिाएकदो पृष्ठभूवममा थारूहरूकदो अव्धकार र आन्दोलन भएकदो ्ेविनि । थरूह्ट/
थारूिानकदो माग र राजयमा आफनदो पहुँचकदो आग्रह सवहत भएकदो थरूह्ट आन्दोलनमा 
माओिा्ी जनयुद्धकदो पृष्ठभूवम पवन जदोविएकदो ि । नेकपा माओिा्ी शावनत प्रवक्रयामा 
आएपवि थरूह्ट आन्दोलन तीव्र भएकदो हदो (सिथाहारी र चौ्धरी २०७४ : ११६) । यही 
सन्भथामा २०७२ सालमा नयाँ संवि्धान ्बननुअवि थारूिान प्र्ेशकदो माग समेत उठ्यदो । 
यी ि्टनाक्रमले ग्ाथा राजय र प्र्ेश रतरमा मातै्र हदोइन रथानीय रतरमा पवन थारूहरूकदो 
अव्धकारकदो िदोजीमा ्बल पुगयदो । तयही संिषथा र मागले रथानीय रतरमा पारेकदो प्रभािमधये 
एक हदो थारू संग्रहालय रथापना गनने प्रयास ।
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वि.सं. २०६० कदो ्शकमा निलपरासी वजललाकदो िणिा के्त्रका थारू समु्ायले 
आफनदो पवहचानका वनवमत सािथाजवनक थलदोमा थारू संग्रहालय िदोलन पाउनुपनने वजवकर गरे । 
नेपालकदो पूिथा्ेवि पवश्म तराईसमम फैवलएका थारूहरूकदो पूिथा-पवश्म लदोकमागथाकदो मधय 
रथानमा पनने िणिा क्ेत्रमा संग्रहालय राखने कुरालाई रणनीवतक महत्िकदो वहसा्बले समेत 
हेररएकदो वथयदो । लदोकमागथा िेिैकदो सािथाजवनक भूवममा गैर-थारूहरूले विवभनन संिसंरथा 
िदोले पवन थारूहरूकदो पवहचान िुलने िालका सामु्ावयक संि िुलेका वथएनन् । तयस 
सािथाजवनक थलदोमा अरूहरूसँगै आफनदो उपवरथवत पवन हुने र यसलाई रावट्रिय महत्िकदो 
यदोजनाकदो रूपमा अवि सानने रणनीवत रथानीय थारूहरूकदो वथयदो ।

गैर-थारूहरूकदो ्बाहुलय भएकदो ठाउँमा थारूहरूलाई आफनदो पवहचान ्बचाउन र 
जमाउन सहज वथएन । तर थारूहरूकदो समेत ्बवलयदो सहभावगतामा भएकदो माओिा्ी 
विद्दोहकदो रापताप ्बाँकी रहेकदो र आव्िासी जनजावत आन्दोलन प्रिर रूपमा चवलरहेकदो 
राजनीवतक सन्भथाले यसलाई ्बल पुगेकदो वथयदो । तैपवन थारू संग्रहालय िदोलने विषयमा 
थारू र गैर-थारू्बीच संिषथा चवकथा यदो । एकवतर थारूहरूले सािथाजवनक थलदोमा संग्रहालयकदो 
लावग ्बार्बन्ेज लगाउने, अककोवतर गैर-थारूहरूले ्बार्बन्ेज उिेलने काम प्टक-प्टक 
भयदो । थारूहरूमावथ अपरा्ध मुद्ा लागयदो । ्बनेकदो संग्रहालयमा आगदो लगाइयदो । वििा् 
्बवलझरह्दो । वििा्ले उग्र रूप वलँ्ा थारू समु्ायका एक स्रयले जयान समेत गुमाए । 
्बवल्ानी संिषथा गनुथा परे पवन अनततः थारू रावट्रिय संग्रहालय रथापना भयदो ।

यदो लेि संग्रहालय रथापना, आगजनी काणि र सदो काणिपवि थारूहरूकदो पवहचानकदो 
संिषथामा केवनद्त ि ।1 यदो लेि तयार पानने क्रममा संिषथारत थारू अवभयनताहरूसँग 
कुराकानी गररएकदो वथयदो । साथै संग्रहालय वनमाथाण क्रममा गररएका वनणथायलाई समेत 
आ्धार मावनएकदो ि । यदो लेि सात भागमा संरवचत ि । पवहलदो िणिमा िणिा क्ेत्रमा 
थारूहरू कसरी अलपमतमा प्दै गए भनने चचाथा गररएकदो ि । िास गरी नेपालमा राजय 
रतर्बा्ट थावलएकदो औलदो वनयनत्रण र पूिथा-पवश्म लदोकमागथा ्बनाउने क्रममा ्ुवमक्बास 
सिक िणिकदो विरतारले रथानीय थारू समु्ायलाई परेकदो असर विषयमा चचाथा गररनि । 
्दोस्दो िणिमा थारूहरूकदो ्बाधयातमक ्बसाइँसराइले ग्ाथा पूिथा-पवश्म लदोकमागथा िररपरर 
थारू भूवममा परेकदो संक्ट र तेस्दो िणिमा संग्रहालयका लावग आिशयक सािथाजवनक 
भूवम प्रावतिकदो लावग गररएकदो संिषथाकदो कथा ि । संिषथापवि पवहचानकदो व्बम्बकदो रूपमा 
वनमाथाण भएकदो थारू संग्रहालयकदो विकास्बारे चौथदो िणिमा चचाथा गररएकदो ि भने पाँचौ ँ

1 जिाफ्ेवहता वनगरानी सवमवत निलपरासीकदो प्रथम सवचि र कायथाक्रम संयदोजक प्मा 
रहेर काम गनने वसलवसलामा यदो आन्दोलनमा म एक व्न थारू कलयाणकाररणी सभा (थाकस) 
कदो वनयनत्रणमा रहेकी वथएँ, र मौकाले थाकस र ब्ाह्मण ्शनामीकदो िाताथा ्टदोलीमा पवन उपवरथत 
हुने अिसर पाएकी वथएँ ।
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र िै्टौ ँ िणिमा संग्रहालयमा आगजनी पविकदो पुनवनथामाथाण र संरथागत विकासका लावग 
गररएका प्रयतन्बारे चचाथा गररएकदो ि । अनतयमा, थारू संग्रहालय रथापनाकदो आन्दोलन 
समग्र पवहचान आन्दोलनकदो रथानीय कथा मात्र हदोइन, यदो पूिथा र पवश्मका थारूहरूकदो 
सांरकृवतक केनद् ्बनाउने अवभयान पवन हदो भनने तकथा  गररएकदो ि ।

थारू भूतम्बाट तिसथापन
नेपालमा थारूहरूकदो ्बसदो्बास पूिथामा झापा्ेवि पवश्ममा कञचनपुर सममका तराईका 
२२ वजललामा ि । प्राकृवतक विषमता्ेवि जंगली जनािरहरूसँग संिषथा ग्दै आएका 
थारूहरू नेपालकदो ्दोस्दो ठूलदो आव्िासी जनजावत समूहमा प्थािन् । औलदोकदो प्रवतरदो्धी 
क्मता विकास गरेका थारूहरूकदो तराईकदो भूवमसँग अनौठदो सम्बन्ध ि (सिथाहारी र चौ्धरी 
२०७४ : ११५) । 

नारायणगढ ्बजार्बा्ट पवश्म ्बु्टिलतफथा  करर्ब ३७ वकलदोवम्टरकदो ्ूरीमा पनने तराई 
क्ेत्रमा पवन औलदोकदो प्रकदोप हुँ्ा थारू ्बाहेक अनय समु्ायका कदोही पवन ्बर्ैनथे । ्ुई 
चार व्न ्बरन चाहनेले समेत जयान नै जदोविममा पानुथापर्यको । थारू ्बाहेक अनय जावतले यदो 
ठाउँवतर औलँा ्ेिाउँ्ा औलँा समेत कालदो हुनि भनने विश्ास वथयदो ।2 तर थारूहरूलाई 
औलदो लाग्ैनर्यदो । तयसकारण िणिा क्ेत्रमा २०१७ सालअवि पहाि्बा्ट अरू समु्ायकदो 
्बसाइँसराइ समभि वथएन ।

लदोकमागथा्ेवि ्वक्ण नारायणी न्ी िेउ सममकदो फरावकलदो फाँ्टमा थारू समु्ायकदो 
मातै्र ्बसदो्बास वथयदो । थारूहरूले िानेपानीकदो अभाि, जंगली जनािर्बा्ट असुरक्ा, व्बरामी 
प्ाथा उपचारकदो अभाि जरता समरयासँग संिषथा गरररहेका वथए । यरतदो ठाउँमा कर उठाउन 
चावहँ राजय ्ेबला-्ेबलामा आउँर्यदो । औलदो उनमूलन र कर प्रशासनमा कमथाचारीतनत्रकदो 
प्रयदोग हुन थालेपवि सत्ा-शवतिकदो नवजक रहेका पहािेलाई फाइ्ा भयदो तर यस वयिरथाले 
थारूहरूलाई पािा लगायदो (गुणरतने सन् २००६ : ४४) । वचतिनमा वि.सं.२०११ ्ेवि नै 
औलदो उनमूलनकदो काम शुरू भयदो । तयसपवि औलदो वनयनत्रण गनथा निलपरासीकदो िणिा 
क्ेत्रमा पवन नेपाल सरकारले अमेररकी सरकारकदो सहयदोगमा वि.सं. २०१७ ्ेवि िीिी्टी 
पाउिर िनथा शुरू ग¥यदो । यदो क्रम वि.सं. २०४३ समम चवलरह्दो ।

औलदोकदो प्रभाि कम हुन थालेपवि र पूिथा-पवश्म लदोकमागथाकदो ्ुवमक्बास िणि ्बनन 
थालेपवि िररपरर ्बरती ्बढ्न थाले । यदो क्ेत्रमा राजयकदो तफथा ्बा्ट पुनिाथास समेत गराइयदो । 
वि.सं. २०२० ्ेवि २०२२ समम सरकारी पुनिाथास कमपनीले िणिा क्ेत्रमा एक पररिार 
्बरा्बर चार व्बिाकदो ्रले जगगा वितरण ग¥यदो । तयदो ्ेबला ६५ िर्धुरीलाई ्बसदो्बास 

2 गणेशमान महतदोसँग निलपरासीमा साउन ७, २०७५ मा गररएकदो कुराकानी ।
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गराइयदो ।3 तयसरी ्बसदो्बास गराइएकामा ६४ गैर-थारू पररिार वथए भने थारूकदो एक 
पररिार मात्र वथयदो । ्धेरैजसदो थारूहरू सरकारी सुवि्धा्बा्ट िवञचत भए । 

वि.सं. २०२८ ्ेवि ्ुवमक्बास्बा्ट पूिथा तफथा कदो जंगल फिानी शुरू भयदो । पवश्म्बा्ट 
शुरू गररएकदो फिानीकदो काम २०३१ सालसमम चलयदो । वि.सं. २०३२ मा पूिथा-पवश्म 
लदोकमागथाकदो ्ुवमक्बास िणि ्बनाउन शुरू गररयदो । लदोकमागथा कालदोपते्र हुन थालेपवि यदो 
क्ेत्र ्बसदो्बासका दृवटिकदोणले मावनसकदो रदोजाइमा पनथा थालयदो । पहािका मावनस ्बसाइ ँ
सरेर आउन थाले । ्बसदो्बास ्बढ््ै जाँ्ा जंगल क्ेत्र क्रमशः मावसँ्ै गयदो । तयही ताका 
एउ्टा हलला वफजाइयदो—लदोकमागथामा चलने मदो्टरगािीमा चढेर भारतीय िाँका आउनेिन ्
र लु्टपा्ट गरी फकथा ने िन् ! तयस हललाले थारूहरूमा असुरक्ा र िरकदो भाि पै्ा भयदो । 
अककोवतर सिक िेउमा िर्बास ्बनाउँ्ा र िेतीपाती ग्ाथा गाईिरतु चरेर ्बाली नदोकसानी 
हुने ्धारणा उनीहरूमा वयाति वथयदो । तयसैले, ्धेरैजसदो िेतीपाती गरी जीविका चलाउने 
थारूहरू लदोकमागथा िररपरर ्बरन सकेनन् ।

वयनै कुराकदो प्रभािले ग्ाथा थारूहरू लदोकमागथा िेउ्बा्ट वभत्री भागमा सनथा थाले र 
सिक िेउका उपयदोगी जगगा ्ेबचन थाले । गाउँ तथा जंगलमा ्बरन रमाउने थारूहरूले 
लदोकमागथा ्बननुलाई अवभशाप माने । उनीहरूलाई जगगा ्ेबचन सकस भएन । अनेक हलला 
फैलाउने चलाि मावनस तथा पहाि्बा्ट ्बसाइँ सरी आएकाहरू ्धमा्धम जगगा वकनेर ्बरन 
थाले । केहीले चामल, गाईिरतुवसत सा्ेटर थारूकदो जगगा वलए । अवलक पवहले आएका 
्बावहररयाहरूले सरतदोमा वकनेर ्बढी ्ाममा ्ेबचने पेशा नै अपनाए । यसले ्बावहररयाहरूकदो 
्बाहुलय ्बढ््ै गयदो । सिकमा मदोहिा पनने जगगा ्ेबचेर रैथाने थारूहरू नारायणी न्ीकदो 
िेउिाउ तथा जंगलतफथा  स्दै गाउँमा सीवमत हुँ्ै गए । “िास गरी औलदो उनमूलनपवि 
पहाि्बा्ट तराई भेगमा अनय जावतका मावनसहरू ्बसाइँसराइ गनाथाले थारू समु्ायकदो 
जीिनशैलीमा पररितथान ्ेिापनुथाका साथै व्नानुव्न गरर्बी ्बढ््ै गएकदो हदो” (सिथाहारी र 
झा २०६९ : १०५; पयाकुरेल सन् १९८२ ्बा्ट उद्धृत) ।

भूतमकदो सकंट
थारूहरू आफनदो आव्भवूम्बा्ट ्धकेवलँ्-ै्धकेवलँ् ैजंगलकदो िेउिाउ पगुे । लदोकमागथा िेउिाउ 
उनीहरू पातवलँ्ै गए । २०६८ सालकदो जनगणना अनुसार कािासदोती नगरपावलका ििा 
नं. १६ मा पनने थारू भूवम िणिा के्त्रकदो जनसंखया ४,२७२ रहेकदो ि, र पररिार संखया 
९२० ि । तर यहाँ थारूहरू थदोरै संखयामा िन् । यहाँ पवहलदो रथानमा ब्ाह्मण-क्त्री, ्दोस्दो 

3 वि.सं. २०३२ ्ेवि िणिामा ्बसदो्बास ग्दै आएका रथानीय कृट्ण ्बहा्ुर ्ंगालसँग चैत 
१७, २०७५ मा  गररएकदो कुराकानी ।
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रथानमा ्वलत र तेस्दो रथानमा आव्िासी जनजावत िन् । आव्िासी जनजावतमा नेिार, 
गुरुङ, ितटी, मगर र थारूकदो ्बसदो्बास ि । पुरानदो थातथलदोका वनजी समपवत् गुवमसकेपवि 
सािथाजवनक जगगाहरूमा समेत थारूहरूकदो पहुँच हुन िाि्यदो । तर कवतपय अिरथामा 
उनीहरूले िािेर गएकदो ठाउँका सािथाजवनक समपवत् जदोगाउन पहल गरे । उ्ाहरणका 
लावग अनय समु्ायका स्रयसँग वमलेर थारूहरूले पवन िणिा क्ेत्रकदो सािथाजवनक समपवत् 
जदोगाउन पञचायत कालमै संिषथा गरेका वथए ।

वि.सं. २०३८ सालमा हषथा्बहा्ुर ्बुढाथदोकी अधयक् रहेकदो अव्धकार-समपनन जगगा 
आयदोग िणिा के्त्रमा ि््टयदो । तयदो आयदोगले पूिथा-पवश्म लदोकमागथाभन्ा उत्रपरटि िुला 
चउरकदो रूपमा रहेकदो जगगालाई वफलिमा ्बसेर वकत्ा का््ट्ै नकसा ्बनाउन थालयदो । आठ 
जना भूमावफयाकदो नाममा वकत्ाका्ट गनथा लावगएकदो रहेि । तयही ्ेबला पुगेका रथानीयले 
सदो्धपुि ग्ाथा जगगा सिथासा्धारणलाई नव्ई भूमावफयालाई व्न लागेकदो थाहा पाए । तयही 
रहरय थाहा पाएर थारू लगायत अनय रथानीयिासीले आयदोगका मानिेलाई लिे्ेट ।4 
रथानीय जनता्बा्ट विरदो्ध भएपवि आयदोगले काम गनथा पाएन । रथानीयिासीले सदोही 
जगगा जदोगाएर रािे । पवि तयही जगगा विवभनन समाज र संरथाकदो नाममा ओग््टने काम 
भयदो । ती समाज र संरथामा पहािेकदो ्बाहुलय ्बढ््ै गयदो । उनीहरूले सािथाजवनक समपवत्मा 
विवभनन सामु्ावयक संरथा वनमाथाण गरे । हाल सदो जगगाकदो पूिथातफथा  िेउमै नेपाल मधयव्बन् ु
सामु्ावयक रमृवत अरपताल ि । ्वक्णतफथा  िणिा ्बजार ि । पवश्मतफथा  ्बसपाकथा  ि । 
्बसपाकथा  नवजकै ्वलत सामु्ावयक विकास केनद्कदो भिन तथा जनता माधयवमक विद्ालय 
िन् । यस क्ेत्रमा ्बसपाकथा , नयाँ सामु्ावयक सबजी मणिी, सनराइज कल्बकदो भिन, वशि 
मवन्र, ्बजार वयिरथापन सवमवतकदो श्टर, जनता माधयवमक विद्ालयकदो श्टर रहेका िन् ।

सदोही जगगामा ओम शावनत पररिार, सामु्ावयक अधययन केनद्, ्ीपेनद् आ्धारभूत 
विद्ालय, अंकुर िन सामु्ावयक मवहला समूह र ्वलत सामु्ावयक विकास केनद् पवन 
िन् । यही ठाउँमा थारू समु्ायले पवन संग्रहालयकदो लावग जगगा ओग््टन चाहेका वथए । 
तयहाँकदो िाली जगगाकदो िाँस ्ेबचेर जनता माधयवमक विद्ालयले लाभ वलँ्ै आएकदो 
वथयदो । रथानीय समु्ायले संिषथा गरी जदोगाएकदो सािथाजवनक जगगामा थारूहरूले आफनदो भनने 
केही अनुभूवत गनथा पाएका वथएनन् । अत: उनीहरूमा पूिथापवश्म लदोकमागथाकदो मधयरथानमा 
रहेकदो थलदोमा आफनदो उपवरथवत जनाउने वभत्री चाहना वथयदो ।

4 वि.सं. २०३२ ्ेवि िणिामा ्बसदो्बास ग्दै आएका रथानीय कृट्ण्बहा्ुर ्ंगालसँग चैत 
१७, २०७५ मा  गररएकदो कुराकानी ।



136 | मदोवतकला पंगेनी

भूतमकदो लातग सघंर्ष
अवहले हरेक वकवसमका सामु्ावयक भिन र रकूल भएकदो सदो जगगामा २०६० कदो ्शकमा 
थारूहरूले पवन आफनदो पवहचान रथावपत गनने संरचना ििा गनथा चाहेका वथए । तयरतदो 
चाहनाकदो पृष्ठभूवममा उनीहरूकदो विशेष रिाथथा पवन वथयदो । यदो ठाउँ नेपालकदो मधयरथानमा 
पर्यको । यहाँ थारू संग्रहालय ्बनाउँ्ा नेपालकदो पूिथा्ेवि पवश्म सममका थारूहरूकदो लावग 
धयान विचन सवकनि भनने आशय वथयदो ।5 ्वलत समु्ायले सामु्ावयक भिन ्बनाउँ्ा, 
पहािेले कल्बकदो भिन, मवन्र इतयाव् ्बनाउँ्ा आव्िासी थारू जावतमा पवन मौवलक 
पवहचान, सांरकृवतक िरतु, हरतकला, पुराना गरगहनाकदो संग्रह गनने रुवच ्बढेकदो वथयदो । 
आ्धुवनक जीिनशैलीले थारूहरूका परमपरागत पवहरन र सांरकृवतक िरतु ओझेलमा प्दै 
गएकदो वथयदो । यदो आम थारूहरूका लावग वचनताकदो विषय भएकदो वथयदो । ती िरतुकदो 
संरक्ण गनथा सवकएन भने लदोप हुने र अनतत: थारू पवहचान नै संक्टमा पनने जदोविम 
अनुभूत गररँ्ै वथयदो । तयसैले लदोप हुन लागेका संरकृवत, भेषभूषा, चाि्बाि, पूजापाठ, 
्धमथाकमथा, आफना मूलय-मानयताकदो संरक्ण तथा भािी पुरतामा वतनकदो हरतानतरण हदोस ्
भनने चाहना थारू जावतमा फैवलएकदो वथयदो । भािी पुरतालाई हरतानतरण गनथा र अधययन 
अनुसन्धान गनथा संरकृवत झवलकने पुराना ती स्ैब सामान संग्रह गनथा थारू अवभयनताहरू 
संग्रहालय ्बनाउन चाहनथे । 

संग्रहालय रथापनाले थारूहरूकदो संरकृवत संरक्ण गनने र पवहचान मज्बुत ्बनाउने मातै्र 
हदोइन उनीहरूकदो अव्धकार सुवनवश्त गनथा पवन ्बल वमलने अपेक्ा थारू अवभयनताहरूमा 
वथयदो । राजय र पहािी समु्ाय्बा्ट अपहेवलत भएकदो महसुस गरेका थारू समु्ायमा 
संग्रहालय ्बनाउन सकेमा आतम्बल ्बढ्र्यदो र अपमान्बा्ट लागेकदो िाउमा मलम लगाउन 
सकर्यदो । पूिथा पवश्म लदोकमागथाकदो मधयरथानमा संग्रहालय हुँ्ा स्ैब वतरका थारूकदो लावग 
पायक पर्यको र यदो गैर-थारूहरूका लावग पवन इजजतकदो विषय नै ्बनर्यदो । तयसैले उति 
जगगामा थारू संग्रहालय ्बनाउने अठदो्ट थारू अगुिाहरूले गरेका वथए ।

अठदो्ट अनुसार काम गनथा ततकालीन राजनीवतक पररिेशले ठूलदो भूवमका िेलेकदो 
मावननि । माओिा्ी विद्दोह (२०५२–२०६२) ले आव्िासी जनजावतकदो अग्राव्धकारकदो 
विषय उठाएकदो वथयदो । २०६२–२०६३ सालकदो जनआन्दोलन पश्ात् ततकालीन माओिा्ी 
र सरकार्बीच शावनतिाताथा भई ्ेश राजनीवतक पररितथानतफथा  उनमुि वथयदो । तयवत ्ेबला 
माओिा्ीकदो प्रभाि ्बढ््दो वथयदो । माओिा्ी सम्बद्ध कायथाकताथा तथा नेतालाई रथानीय 
जनताले विश्ास गनथा थालेका वथए । केही अपठेरा काम परेका ्ेबला ्धेरैजसदो मावनस 
माओिा्ी नेताहरूकदो सहयदोग वलन चाहनथे । सम्बवन्धत सरकारी वनकायमा माओिा्ीका 
नेताले भनसुन गररव्ए सहजै काम ्बननेमा ्धेरै विश्रत वथए । राजनीवतकदो मूल्धारमा 

5 गणेशमान महतदोसँग असार १३, २०७६ मा गररएकदो कुराकानी ।
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आएकदो माओिा्ी पा्टटीमा थारू समु्ायका पवन कायथाकताथा वथए । संग्रहालयका अधयक् 
्बनेका िणिा क्ेत्रका िि्ग्बहा्ुर थनेत, कुलचनद् महतदो र वतलकराम महतदो ततकालीन 
माओिा्ीका अधयक् पुट्पकमल ्ाहाल प्रचणिसँग प्रतयक् समपकथा मा रहकेा वयवति मावननथे ।

यही राजनीवतक रापतापमा थारू संग्रहालय रथापना गनने लक्यका साथ थारू 
कलयाणकाररणी सभा (थाकस) ले पहल ग¥यदो । थारू समु्ायकदो संयुति संगठनकदो रूपमा 
रहेकदो थाकस निलपरासी वजलला वनिाथाचन क्ेत्र नं. ३ का क्ेत्रीय अधयक् पुट्परतन महतदोले 
फागुन ११, २०६४ मा िणिा क्ेत्रका थारू जावतकदो भेला ्बदोलाए । तयदो भेला साव्बक 
अगयौली गाविस ििा नं. ८ जदोगीकु्टी िणिा (हाल कािासदोती नगरपावलका ििा नं. 
१६) मा ्बसेकदो वथयदो । सदो भेलाले िणिा क्ेत्रमा एउ्टा संग्रहालय ्बनाउन सहमवत व्यदो । 
भेलाले थाकस निलपरासी वजलला अधयक् िि्ग्बहा्ुर थनेतकदो संयदोजकतिमा जगगा 
वयिरथापन तथा आवथथाक संकलन सवमवतकदो गठन ग¥यदो । थारू रावट्रिय संग्रहालय वनमाथाण 
सवमवतलाई सनतुवलत ्बनाउन पवश्म निलपरासी्बा्ट पुरन चौ्धरीलाई सह-संयदोजक प्मा 
रावियदो भने रुपन्ेही र वचतिन सममका थारू अगुिालाई पवन समेव्टयदो ।

जेठ ४, २०६५ मा साव्बक अगयौली गाविस ििा नं. ८ रामजानकी मवन्रमा 
िि्ग्बहा्ुर थनेतकदो नेतृतिमा भएकदो ्ैबठकले कािासदोती नगरपावलका ििा नं. १६ 
शही्नगर िणिामा संग्रहालय वनमाथाण गनने वनणथाय वलयदो । पूिथा सांस् तथा ततकालीन 
नेकपा एमालेका नेता मवझलाल थारू थनेतकदो संयदोजकतिमा पाँच स्रयीय संग्रहालय 
वनमाथाण सवमवतकदो गठन गनुथाका साथै जेठ ११, २०६५ मा तयस जगगाकदो चारैतफथा  तार्बार 
्बन्ेज गनने पवहलदो वनणथाय ग¥यदो ।6 

लवक्त जगगामा रहेकदो िाँसफुस झािी सफा गनथा गाउँ-गाउँका थारूलाई एकवत्रत गनथा 
थारू अगुिाहरूले मौविक ि्बर गरे । गाउँका स्बैजसदो थारूहरूले िदोरी, हँवसया, िुपटी, 
कदो्ालदो िनतीजरता औजार िरै्बा्ट वलएर गए । केहीले ्बार्बन्ेज लगाउन एक-एक 
ओ्टा भा्टा वलएर गए, केहीले अरू आिशयक सामान वलएर गए । संग्रहालय ्बनाउने 
ठाउँभन्ा ्टाढा-्टाढा ्बरने थारू समु्ायले ्टदोल-्टदोलमा जममा गरी गािा, साइकलमा 
वनमाथाण सामग्री जु्टाए ।

उनीहरूले जेठ ११, २०६५ मा भेला भई िाँ्बा, वकलला गाि््ै पवहलदो प्टक 
्बार्बन्ेज लगाए । करर्ब १ हजार काठका पदोल गािेर पाँच व्बिा जगगामा ्बार्बन्ेज 
गररयदो । थारूहरूले ्बार्बन्ेज लगाएकदो भदोवलपल्ट जेठ १२ गते जनता माविका विद्ाथटी 
र विद्ालय वयिरथापन सवमवत प्ाव्धकारी सवहतकदो समूहले ्बार्बन्ेज भतकाउँ्ै िाँ्बा 
वकलला उिेलेर लगे । सदो जगगाकदो िाँस ्ेबचेर आम्ानी ग्दै आएकदो विद्ालयका लावग 

6  मवझलाल नेतृतिकदो सवमवतमा सह-संयदोजक प्मा िि्ग्बहा्ुर थनेत, स्रय प्मा 
प्मलाल चौ्धरी, वतलकराम चौ्धरी र कुलचनद् महतदो वथए ।
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थारूहरूले ्बार्बन्ेज लगाएर संग्रहालय ्बनाउन िदोजेकदो दृशय सह् भएन । विद्ालयका 
ततकालीन वयिरथापन सवमवतका अधयक् चेतनाथ पदोिरेलले भने, “विद्ालयकदो प्रयदोजनका 
लावग हामी पवहले्ेवि नै जगगा िेकेका वथयौ ँ। हामीवसत कुनै समनिय नै नगरी थारूहरूले 
सदो जगगा कबजा गनथा लागेकदोले हामीले विरदो्ध गरेका हौ ँ । नमानेपवि हामीले ्बार्बन्ेज 
उिालेर फालेकै हदो ।”7 

तार्बार्बन्ेज उिेलेर फावलएकदो ि्टनाकदो जानकारी पाएपवि करर्ब एक हजारकदो 
संखयामा एकवत्रत भएका थारूले पुनः तार्बार्बन्ेज गरेर आफनदो रिावमति रहेकदो ्ेिाए तर 
वििा् समा्धान भएन । वभत्रवभतै्र आगदो सवलकरह्दो र जगगा ्बानने भतकाउने क्रम चवलरह्दो । 
वििा्कै क्रममा जनता माविका प्र्धानाधयापक र वयिरथापन सवमवतका अधयक्लाई ्दोषी 
ठावनयदो र उनीहरू लुक्ै वहँि्नुप¥यदो ।

यदो सािथाजवनक जगगा रहेकदो रथानभन्ा पवश्ममा ्वलत समु्ायले जगगा िेकेका 
वथए । नवजकै मधयव्बन्ु सामु्ावयक अरपतालले जगगा िेकेकदो वथयदो । ्बीचमा िाली 
रहेकदो फाँ्टमा थारूहरूले जगगा िेकन फेरर सफाइ गरररहेकदो ्ेबला केही मावनसकदो एउ्टा 
हुल आयदो । यस ठाउँमा जगगा निेक भन्ै तयदो हुलले थारूहरूमावथ आक्रमण ग¥यदो । 
झिपमा पाँच जना थारू युिा िाइते भए । उपचारका लावग अरपताल भनाथा गनुथाप¥यदो । 
थारूहरूमावथ आक्रमण गननेमा िणिाका पहािे समु्ायका मावनसहरू वथए । 

झिप लगत्ै इलाका प्रशासन कायाथालय (इप्रका) कािासदोतीमा थारूहरूमावथ सािथाजवनक 
अपरा्धमा मुद्ा परेकदो ि्बर आयदो । थाकसका वजलला अधयक् तथा जगगाकदो िदोजी 
गनथा ्बनेकदो सवमवतका संयदोजक िि्ग्बहा्ुर थनेत सवहत ्श जनामावथ जाहेरी परेकदो 
वथयदो । सािथाजवनक अपरा्धकदो मुद्ा ्ताथा नग्दै प्रहरीले िलफलका लावग ्बदोलायदो । इप्रका 
कािासदोतीमा ्ुिै पक््बीच जेठ २५, २०६५ मा िलफल चलयदो । िलफल पश्ात् ्ुिै 
पक् आ-आफना रथानमा सीवमत भएर ्बरने तथा आगामी व्नमा थारूहरूविरुद्ध असभय 
र हेपने वकवसमका भाषा प्रयदोग नगनने सहमवत भयदो । सहमवत भएर आ-आफना रथानमा 
स्ैब फकने  तर वििा् भने समा्धान भएन । वभत्रवभतै्र आगदो सवलकरह्दो ।

झिपकदो ि्टना र प्रहरीमा मुद्ा पनुथाले जगगा पाउने िा नपाउने कुरा पेवचलदो ्बन्ै गयदो । 
यसकदो पूणथा समा्धानका लावग शवति प्रयदोग गनुथापनने वनट्कषथा सवहत थारूहरूले राजनीवतक 
पहुँचकदो िदोजी गनथा थाले । यसका लावग संग्रहालय वनमाथाण सवमवतका सह-संयदोजक एिं 
थाकस वजलला अधयक् िि्ग्बहा्ुर थनेतलाई उपयुति वयवति मावनयदो । थनेत ततकालीन 
नेकपा माओिा्ी पा्टटी वनक्ट वथए । माओिा्ी अधयक् प्रचणि िणिावरथत एक विद्ालयमा 
वशक्क भई अधयापन गरेका ्बित थनेतसँग सावमपय वथयदो । यसैले थनेतलाई रथानीय 
मावनसहरू राजनीवतक पकि र पहुँच भएका मावनसकदो रूपमा हेथने । तयस ्ेबला भिथारै 

7 पदोिरेलसँग कावत्क १०, २०७५ मा गररएकदो कुराकानी ।
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शावनतिाताथा भई माओिा्ी िुला राजनीवतमा प्रभािशाली रूपमा उपवरथत भएकदो वथयदो । 
यरतदो अिरथामा अरू कसैले सामु्ावयक िनकदो जगगा रदोक्ैमा थनेत रदोवकने मनवरथवतमा 
वथएनन् । उनी समु्ावयक र राजनीवतक तारतमय वमलाउँ्ै अगावि ्बढ््ै गए । सामु्ावयक 
उद्ेशय पूवतथाका लावग आँ्ेटकदो काममा िव्टरहे ।

पतहचानकदो त्बम्बकदो रूपमा सगं्रहालय 
संग्रहालय रथापनाका लावग लवक्त जगगामा गररएकदो ्बार्बन्ेज उिेलेर फावलएकदो 
ि्टनाकदो भदोवलपल्ट जेठ १३, २०६५ मा थाकस केनद्ीय सवमवतले पूिथा सांस् मवझलाल 
थारू थनेतकदो नेतृतिमा संग्रहालय रथापनाकदो लावग वयिरथापन सवमवतकदो गठन ग¥यदो । 
तयस ्ेबला मवझलाल थाकसका केनद्ीय महामनत्री वथए । सदोही व्न मवझलाल थारू 
थनेतकदो संयदोजकतिकदो थारू रावट्रिय संग्रहालय वनमाथाण सवमवतकदो ्ैबठक ्बरयदो । संग्रहालय 
रथापनाकदो काम अगावि ्बढाउन थाकसमावथ समु्ायकदो ््बा्ब वथयदो । यसका लावग यदो 
सवमवतलाई संग्रहालय रथापना गनने वजममेिारी आएकदो वथयदो । तयसैले जेठ १३ मा ्बसेकदो 
सवमवतकदो ्ैबठकले ्बार्बन्ेज उिेलेर फावलएकदो ि्टनाकदो वनन्ा ग्दै फालने समूहले नै 
गाि्नुपनने वनणथाय वलयदो । तयसकदो पाँच व्नवभत्र ्बार्बन्ेज ठीक नपारे थारू समु्ाय्बा्ट 
्बार्बन्ेज पुन लगाउने र कुनै अिरदो्ध आए सशति प्रवतकार गनने वनणथाय गररयदो । 

संग्रहालयकदो जगगा ओग््टने क्रममा उबजेकदो वििा् समा्धानका लावग केही नेता 
अगावि आए । वतनकदो सहभावगता र सवक्रयता ्बढेपवि यस सम्बन्धी वििा् मतथर भयदो । 
थारू समु्ायले आफूहरू सफल र स्बल भएकदो महसुस गरे । यसै क्रममा ्बावहररया केही 
मानिेलाई पवि प्रर्ट भयदो—यदो जगगा थारूले संग्रहालयका लावग ओग्ेटका रहेिन् । 
यसले ग्ाथा यदो जगगा थारू समु्ायकदो पवहचानकदो रूपमा स्धैकँा लावग वचवनयदो । ढुकक 
भएपवि थारू समु्ायले यस रथानमा संग्रहालयकदो रथापना गनने काम अगावि ्बढाउने 
भए । उनीहरूले वनमाथाणकायथा सकेसमम कम िचथामा गनने यदोजना ्बनाए । वकफायतीका लावग 
भिनकदो िानदो फुसकदो ्बनाउने वनणथाय भयदो ।

संग्रहालय वनमाथाण सवमवतले जगगाकदो भदोगाव्धकार प्राति गनथा  थाकस केनद्ीय 
कायथासवमवतलाई अनुरदो्ध गनने वनणथाय ग¥यदो । काम समपनन गनथा राजनीवतक ्लकदो सहमवत 
जु्टाउने उद्ेशयले वजममेिारी तदोकने काम भयदो । ततकालीन नेकपा एमालेकदो सहमवत जु्टाउन 
मवझलाल थारू थनेतकदो वजममा व्इयदो । तयरतै, नेपाली काँगे्रसकदो सहमवत जु्टाउन कमल 
गुरौ र पवतराम महतदोलाई वजममा लगाइयदो । जनमदोचाथा नेपालका लावग िि्गनारायण 
महतदो, रावट्रिय जनमदोचाथाका लावग विकाराम चौ्धरी, ततकालीन नेकपा माओिा्ीका 
लावग कुलचनद् महतदो, तराई म्धेश लदोकतावनत्रक पा्टटी (तमलदोपा) का लावग पुरन चौ्धरी 
र जनमुवति पा्टटीका लावग ्धवनराम महतदोलाई वजममेिारी व्इयदो ।
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प्ररतावित थारू संग्रहालयकदो लवक्त भूवममा आम जनसमु्ायकदो उपवरथवतमा जेठ 
२५, २०६५ मा तार्बार लगाउने र वशलानयास गनने कायथाक्रम तय भयदो । तयस कायथाक्रमकदो 
अगुिाइ थारू कलयाणकाररणी सभाका केनद्ीय अधयक््बा्ट हुने वनणथाय भयदो । संग्रहालय 
वनमाथाण ग्ाथा जातजावत संिसंरथा र सरकारी वनकायसँग वयापक रूपमा समपकथा , समनिय 
र सहकायथा ्बढाउँ्ै जाने यदोजना ्बनाइयदो । जनसहभावगता गराउने वजममा थाकस क्ेत्रीय 
सवमवतलाई व्इयदो । 

तयरतै, मवझलाल थारू थनेत संयदोजक रहेकदो सवमवतले संग्रहालय भिन वनमाथाण गनने 
कामलाई वयिवरथत ्बनाउने तय भयदो । आवथथाक उपाजथानका लावग महदोतसि लगाउने वनणथाय 
ग्दै िि्ग्बहा्ुर थनेतलाई गाउँ-गाउँ्बा्ट चन्ा उठाउने वजममेिारी व्इयदो । 

संग्रहालय वनमाथाणकदो लावग आिशयक रकम उठाउने शुरूआत नै चन्ा-्ान्बा्ट भयदो । 
सिथाप्रथम वसरथान कुमारितटी माई ्ेिी संरक्ण सवमवत, निलपुर गुठी संरथानले १५ हजार 
रुपैयाँ ्ान व्यदो । ्ाताले नग्सँगै कायाथालयका लावग ्ेट्बुल, कुसटी, पंिा, वसमेन्ट लगायत 
वजनसी सामान व्यदो । 

वयिरथापन सवमवत वजवतया नाचकदो प्रचार प्रसार गनने, एउ्टा भिन ्बनाउने तथा तयस 
भिनमा थारू समु्ायकदो इवतहास झलकने िरतु, वचत्र, गरगहना, भेषभुषा तथा िरतु संग्रह 
गनने अवभयानमा जु््टयदो । यसै क्रममा थारू संरकृवतसँग सम्बवन्धत गरगहना, थारू जावतले 
प्रयदोग गनने भाँिाकँुिा तथा विवभनन वकवसमका औजार संकलन गरी थारू संग्रहालयमा 
रथायी रूपमा प्र्शथानका लावग रावियदो । एक िर एक सामान अवभयान चलाएर संकलन 
गररएका ती स्ैब सामानमा नाम लेिेर फुसकदो िरमा सजाइयदो । 

यसरी प्टक-प्टककदो संिषथा्बा्ट संग्रहालय रथापना भयदो । यसले रावट्रिय चासदो समेत 
्ब्ुटलयदो । यसकदो विकासका लावग केनद् सरकारले असार १६, २०६७ मा ्बजे्ट िुट्ियायदो । 
नेपाल सरकार संरकृवत मनत्रालयले रु. पाँच लाि अनु्ान व्ने भयदो । सरकारी सहयदोगले 
थारू अगुिाहरूकदो आतम्बल ्बढायदो भने संग्रहालयकदो विकासमा थप ्ेटिा पुगने नै भयदो । 
संग्रहालयकदो नाममा ्बैंक िाता नरहेकदोले चन्ा्बा्ट आएकदो रकम अधयक् र कदोषाधयक्ले 
राखने गथने । अ्ब ्बैंक िाता पवन शुरू भयदो ।8 

आवथथाक सहयदोग आउन थालेपवि भ्ौ १९, २०६८ मा थारू संग्रहालयकदो वयिरथापन 
सवमवतका अधयक् मवझलाल थारू थनेतकदो अधयक्तामा ्ैबठक ्बरयदो । सदो ्ैबठकले 
पुस २० ्ेवि महदोतसि सञचालन गनने वनणथाय ग¥यदो । पुस २० ्ेवि २९ गतेसमम थारू 
संरकृवत महदोतसि सञचालन गररयदो । महदोतसि्बा्ट उठेकदो रकमकदो सहयदोगमा ऐवतहावसक 
थारू जावतकदो निलपरासी िणिामा थारू रावट्रिय संग्रहालय अधययन केनद् ्बनयदो । सदोही 
समयवतर संग्रहालय रथापनाकदो लावग ५७ फी्ट लम्बाई तथा १९ फी्ट चौिाइकदो िोंढइरी 

8 संग्रहालय स्रय वसताराम महतदोसँग असदोज १७, २०७५ मा गररएकदो कुराकानी ।
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(फुसकदो) िर ्बनाउने वनणथाय गररयदो ।9 ्ैबठक कक्का लावग ३३ फी्ट लामदो र १९ फी्ट 
चौिाइ भएकदो िर ्बनाउने गरी नकसांकन गररयदो । 

आगजनीकदो घटना 
तराई म्धेसमा तीन ओ्टा थरूह्ट प्र्ेश रथापना गनने लगायतका माग रािी नेपाल 
सरकारलाई ््बा्ब व्ने उद्ेशयले निलपरासीमा थारू संयुति संिषथा सवमवतकदो आह्ानमा 
िैशाि २६, २०६९ मा एकव्ने ्बन्कदो आह्ान गररएकदो वथयदो ।10 तर सदोही व्न ब्ाह्मण-
क्त्री ्शनामी ठकुरीहरूद्ारा गवठत रावट्रिय अिणिता र जातीय सद्ािका लावग संयुति 
संिषथा सवमवतले ्बु्टिलमा लुवम्बनी अञचलरतरीय आमसभा आयदोजना गरेकदो वथयदो । 
्बन् आह्ान गररएकदो व्नमा ्बस लैजान व्ने विषयमा २०६९ िैशािकदो पवहलदो हतिामा 
सौराहा, वचतिनमा थारू समु्ाय तथा ब्ाह्मण-क्त्री समु्ायका अगुिाहरूकदो ्ैबठक ्बसेकदो 
वथयदो । सदो ्ैबठकमा ्बन्कदो व्न आन्दोलनकारीलाई वलएर ्बु्टिल जाने ्बसमा वचवनने 
गरी बयानर ्टाँगने, गािीकदो नम्बर र चालककदो नाम िणिामा ्बसेका आन्दोलनकारीवसत 
व्टपाएर जाने सहमवत भएकदो वथयदो ।

िैशाि २६ गते गैंिाकदो्ट्बा्ट वहँिेका ब्ाह्मण-क्त्री ्शनामी ठकुरीहरू चढेका ि ओ्टा 
्बस बयानर ्टाँगेर िणिा पुगेका वथए । ती ्बसहरू आ-आफना नम्बर व्टपाएर ्बु्टिलतफथा  
लागे । तर, सातौ ँ्बस भने पूिथा सहमवत पालन नगरी िणिा पुगयदो । बयानर नभएका कारण 
उति ्बस िणिामा रदोवकनु प¥यदो । ्बसका यात्रुहरूले ्बा्टदोका लावग ््बा्ब वसजथाना गनथा 
हदोहलला गनथा थाले । तयस ्ेबला अव्धकांश थारू आन्दोलनकारी िाना िान गएकदो ्ेबला 
वथयदो । प्रहरीकदो समेत उपवरथवत नरहकेदो ्ेबला ्बढेकदो तनाि अनततः द्नद्मा पररणत भयदो ।11 

आक्रदोवशत भीि थारू संग्रहालयतफथा  अगावि ्बढ्यदो । भीिले संग्रहालयमा तदोिफदोि 
र आगजनी ग¥यदो । तयसै वसलवसलामा संग्रहालय भिनका ्ुई ओ्टा ढदोकामा तदोिफदोि 
भयदो, भिनवभत्र राविएका एउ्टा काठे ्राज, २४ थान पलावर्टकका कुसटी, वभत्ामा 
्टाँवसएका ्श ओ्टा तवरिर, ४३ थान साइकलसँगै आन्दोलनमा प्रयदोग गररएका ्ेटन्ट, 
माइक, साउणि ्बकस तदोिफदोि गररए । 

पककी भिन सँगैकदो फुसकदो िानदो भएकदो ििाईकदो वभत्ा भएकदो िरमा आगजनी हुँ्ा 
पूरै भिन जलयदो । तयसमा रहेका वितरी, मउनी, ढररया, झदोकी, ठा्ट, गदोगइली, िदो्बिी, 

9 संग्रहालय उपाधयक् नासीराम महतदोसँग चैत १४, २०७५ मा गररएकदो कुराकानी ।
10 थारूहरूकदो ्बन् लगत्ै िैशाि २८ ्ेवि ३० गतेसमम ब्ाह्मण, क्त्री, ्शनामी समु्ायले 

पवन ्बन्कदो आह्ान गरे ।
11 थारूका सामावजक अगुिा राजकुमार महतदोसँग मंवसर २४, २०७५ मा गररएकदो कुराकानी ।
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ठेकी, ितरी, मवचया, मदोढा, व्बठयी, चौकी, थिना, ढेंका, जाँतदो, मािा समातने जाली, 
वसलौ्टा, ्ेबिा, थारू ढिेरीजरता थारू संरकृवतसँग सम्बवन्धत सामग्री स्ैब नटि भए (हेनुथाहदोस ्
अनुसूची १) । तरकारी राखने काठकदो गाग्रदो, तेल राखने काठले ्बनेकदो िदोकसी, वपउने 
पानी राखने मा्टदोले ्बनेकदो गलथरी, हलदो, जुिा, िव्टया, भदोजभतेर तथा म्ाथाप्ाथाकदो ्ेबला 
िाना िान प्रयदोग हुने जंगली भदोलाथाकदो पात, चपपलकदो सा्टदो िुटिामा लगाउने काठका 
िराउ पवन ्बचेनन् ।

थारू संग्रहालयमा भएकदो आगजनीमा कसकदो हात ि राम्ररी िानव्बन नै भएन । 
जगगा्बारे विद्ालयसँग पवहले्ेवि नै ठाकठुक परररहेकै वथयदो जसकदो नेतृतिमा पहािी 
समु्ायका मावनस वथए । आक्रदोवशत भीिमा पवन गैंिाकदो्टका ब्ाह्मण-क्त्री ्शनामी 
ठकुरीहरू नै वथए । यस आगजनीलाई िणिाकदो सािथाजवनक जगगा ओग््टने ्ेबलामा वसजथाना 
भएकदो द्नद्वसत जदोिेर हेररयदो ।12 संग्रहालय तार्बार उिेलेर फावलएकदो र भिनमा आगजनी 
गररएकदो ि्टनाले थारू समु् ाय ममाथाहत भए । आफनदो थातथलदोमा सांरकृवतक ्धरदोहर रथापना 
गररएकदो केही समयमै ्दोस्दो प्टक भएकदो आक्रमणले थारूलाई फेरर नराम्ररी झरकायदो ।

िैशाि २६, २०६९ मा भएकदो ि्टनापवि आक्रदोवशत थारू समु्ायले आक्रमणकदो 
विरदो्धमा तराई ्बन्कदो आह्ान गरे । समा्धान तथा वद्पक्ीय सम्बन्ध सु्धारका लावग 
इलाका प्रहरी कायाथालय कािासदोतीमा िैशाि २७ गते ्ैबठक आयदोजना गररयदो । ्ैबठकमा 
थारू आन्दोलनका अगुिा र ब्ाह्मण-क्त्री समु्ायका अगुिाहरूले आपसी समनियकदो 
अभािमा झिप हुन गएकदो वनट्कषथा वनकाले ।13 

तर कुरा यवतमै सवकएन । िैशाि २७ गते थारूहरूकदो प्र्शथानमावथ ्मन हुँ्ा कुरा 
लवम्बयदो । अविललदो व्नकदो ि्टनालाई वलएर कािासदोती इलाका प्रहरी कायाथालयमा 
िलफल भइरहेकदो ्ेबला ्बावहर प्र्शथान हुँ्ै वथयदो । थारूहरूले आफनदो पवहचानमावथ 
भएकदो आक्रमणकदो विरदो्ध ग्दै र ्दोषीलाई कार्बाहीकदो माग ग्दै प्र्शथान गरे । इलाका 
प्रहरी कायाथालयमा जारी ्ैबठकलाई ््बा्ब व्न केही थारू प्र्शथानकारीहरू िणिा्बा्ट 
कािासदोतीतफथा  आइरहेका वथए । ती प्र्शथानकारीकदो समूहमावथ प्रहरीले गदोली चलायदो । 
प्र्शथानमा सहभागी ्धन्बहा्ुर थनेतकदो जयान गयदो । थारू संयुति संिषथा सवमवतका स्रय 
एिं प्रतयक््शटी राजकुमार महतदो भनिन, “भीि वनयनत्रणकदो नाममा सामानय चरण पवन 
पूरा नग्ाथा एक जनाकदो जयान गयदो, केही मावनस िाइते भए” (हेनुथाहदोस् अनुसूची २) ।

िणिा ि्टनाकदो िानव्बन गनथा निलपरासी प्रमुि वजलला अव्धकारी, राजनीवतक ्ल 
र मानिअव्धकारकमटीहरूकदो संयुति ्ैबठकले अनुसन्धान सवमवत ्बनायदो । उति सवमवतले 

12 कृट्ण्बहा्ुर ्ंगालसँग िैशाि १५, २०७६ मा गररएकदो कुराकानी ।
13 ्ैबठकमा प्रमुि वजलला अव्धकारी शवशशेिर श्ेष्ठ, सशस्त्र सीमा प्रहरी ्बल प्रहरी उपरीक्क 

नेत्र्बहा्रु ित्री, वजलला प्रहरी कायाथालय प्रमुि प्रहरी उपरीक्क ज्ानेनद् विक्रम शाह सहभागी वथए ।
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ि्टनामा ्बल प्रयदोग भएकदो भनी प्रवतिे्न सािथाजवनक ग्दै प्रशासनलाई ्बुझायदो । प्रवतिे्नमा 
भीि वनयनत्रण गनथा पालना गनुथापनने प्रारवमभक चरण पूरा नै नगरी प्रहरीले गदोली चलाएकदो 
तर्य िुलाइएकदो ि ।14 

िैशाि्ेवि कावत्क २०६९ समम संग्रहालयकदो काम अवि न्बढेकदो ्ेविनि, तर 
यसकदो कारण प्रर्ट िैन । थाकसका एक स्रयका अनुसार थाकस र संग्रहालय्बीच केही 
मन मु्टा्ब भएर संग्रहालयका प्ाव्धकारीकदो ्ैबठक ्बरन नसकेकदो हदो । थाकस वजलला 
सवमवततकदो अगुिाइमा संग्रहालयलाई अगावि ्बढाउने काम भएकदोले र संग्रहालयकदो 
प्ाव्धकारी पवन थाकसकदो नेतृति गनने वयवतिहरू एउ्ैट भएकदोले मतमतानतर रहेकदो वथयदो । 
साथै, शही्कदो ्ाहसंरकारमा थाकस र संग्रहालय ्ुिैका प्ाव्धकारी उपवरथवत रहेकदो तर 
संग्रहालयका अधयक् एकलैकदो उपवरथवतमा राजयकदो सहयदोग शही् पररिारलाई हरतानतरण 
गरेकदोले पवन थाकसका अगुिाहरू्बीच मन मु्टा्ब भएकदो वथयदो र संग्रहालयकदो ्ैबठक 
्बरन सकेकदो वथएन । पवि पुनः थाकसका अगुिा िि्ग्बहा्ुर थनेत्बा्ट पुनवनथामाथाणका 
लावग अवि सरेकदो वथयदो ।

आगजनीपतछ पुनतन्षमा्षण र ससंथागि तिकास
आक्रमण र आगजनीपवि ्ेश वि्ेशमा रहेका थारू समु्ायले संग्रहालयकदो पुनवनथामाथाणमा 
सहयदोग गरे । कावत्क ११, २०६९ मा संग्रहालयकदो ्वक्णपरटि लदोकमागथातफथा  वयापाररक 
प्रयदोजनका लावग प्रिेशद्ारकदो ्िुैतफथा  ्टहरा वनमाथाण कायथा शुरू भई भिनकदो वपललर उठाइयदो । 
थारू रावट्रिय संग्रहालय पुनवनथामाथाणका लावग संग्रहालय सवमवतले नेपाल सरकारसँग जेठ ७, 
२०७१ मा सहयदोग रकम माग ग¥यदो । तयसमा शही् ्धन्बहा्ुर थनेतकदो शावलक वनमाथाण 
गरी थारू रावट्रिय संग्रहालय अधययन केनद् रथापना गनने यदोजना पवन समािेश वथयदो । 
संग्रहालय पुनवनथामाथाणकदो लावग कािासदोती नगरपावलकावसत पवन आवथथाक सहयदोगकदो माग 
गररयदो । 

कावत्क ६, २०७२ मा संग्रहालय र नेपाली प्रिासी संि थारू समाजकदो संयुति 
आयदोजनामा ्बसेकदो आकवरमक ्ैबठकले रावट्रिय थारू संग्रहालयकदो संरक्ण र विकास 
वनमाथाण यदोजनामा सहयदोग गनने वनणथाय ग¥यदो । प्रिासी थारू समाजकदो सहयदोगमा संग्रहालय 
प्रिेशद्ारकदो गे्ट वनमाथाण भयदो । ्बुद्धकदो मूवतथा रथापना गरी मूल गे्ट्ेवि ्बुद्धकदो मूवतथासममकदो 
्बा्टदो ग्राभेल गररयदो । 

14 “मानिअव्धकार वजलला अनुगमन सवमवत निलपरासीकदो प्रवतिे्न” शीषथाककदो सदो 
प्रवतिे्नकदो सार अनुसूची ३ मा हेनुथाहदोला । म रियं पवन सदो सवमवतकदो एक स्रय वथएँ ।
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िैशाि २०७३ वभत्र निलपुरकदो तमासपुर्ेवि, अगयौली, कािासदोती, भेिा्बारी सममका 
रथानीय थारू ्बावसन्ासँग संग्रहालयकदो लावग मौसमी चन्ा उठाइयदो । निलपुर क्ेत्र्बा्ट 
उठेकदो मौसमी चन्ा्बा्ट ५ लाि ६ सय ३६ रुपैयाँ संकलन भएकदो वथयदो ।

यसरी संग्रहालयकदो पुनवनथामाथाण गररयदो । संग्रहालयकदो पररसरमा थारू कलयाणकाररणी 
सवमवतले महदोतसिकदो आयदोजना ग्दै संग्रहालयकदो लावग विवभनन सामग्री पुनः संग्रह 
ग¥यदो ।15 ती संग्रवहत सामग्री स-शुलक व्टक्ट वलएर हेनथा पाइने वयिरथा गररयदो । अवहले 
पवन शुलक वतरेर कायाथालय समयमा संग्रहालयकदो अिलदोकन गनथा पाइनि । 

संिषथा पश्ात् शुरूआती नेतृतिले रावट्रिय संग्रहालय वनमाथाणकदो एक चरणकदो काम गरेकदो 
वथयदो । यसले जगगा प्रावतिकदो संिषथा, संग्रहालयकदो वनमाथाण आव् कामकदो अगुिाइ गरेकदो 
वथयदो । यसका नेतृतिकताथा मवझलाल थारूकदो प्ािव्ध सवकएकदोले नयाँ कायथासवमवतकदो 
चयन गनथा पुस २०, २०६९ मा भेला ्बदोलाइयदो । भेला ्बदोलाएकदो व्न यातायात ्बन् 
रहेकदो हुँ्ा गणपुरक संखया नपुग भई रथवगत गररयदो । माि ६, २०६९ मा अकको ्बृहत ्
भेला ्बदोलाउने वनणथाय गरे पवन तदोवकएकदो समयमा भेला हुन सकेन । अनतत: पुस २२, 
२०७१ मा अव्धिेशनका लावग भेला ्बरयदो । भेलाले मवझलालकदो सवमवतकदो विि्टन 
ग्दै िि्ग्बहा्ुर थनेतकदो नेतृतिमा त्थथा कायथासवमवतकदो गठन ग¥यदो । उनले संग्रहालयका 
लावग ्बनेकदो जगगा वयिरथापन सवमवतकदो अधयक् भएर एक कायथाकाल काम गरेका वथए । 
र विवभनन संिषथाका कायथाक्रममा नेतृत्ि्ायी भूवमका िेलेका वथए ।

आफनदो कायथाअिव्ध पूरा नहुँ्ै साउन २०७३ मा िि्ग्बहा्ुर थनेतकदो मृतयु भयदो । 
अधयक्कदो ्ेहािसान भएपवि सवमवत रितः विि्टन भयदो । साउन ३२, २०७३ मा उपाधयक् 
नासीराम महतदोकदो अधयक्तामा ्ैबठक ्बसी कुलचन् महतदोलाई अधयक् मनदोनीत गररयदो । 
सवमवतका अनय प्मा पुरानदो सवमवतका अव्धकांश वयवति नै िावनए । अधयक्कदो वजममेिारी 
पाएका महतदोलाई संग्रहालय वजलला प्रशासन निलपरासीमा ्ताथा नभएकदो कुरा ि््टवकयदो । 
तयसैले भ्ौ २७, २०७३ मा संरथाकदो नामकरण, संरथाकदो वि्धान मरयौ्ा गनने काम, र 
संग्रहालयकदो मार्टर पलान तयार गनथा थावलयदो । तयसपवि संिसंरथा ्ताथा ऐन २०३४ कदो 
्फा ४ ्बमदोवजम फागुन ४, २०७३ मा विव्धित् रूपमा थारू रावट्रिय संग्रहालय अधययन 
केनद् ्ताथा भयदो । 

्ताथा प्रमाणपत्र प्राति गरेकदो ि मवहनावभत्र भ्ौ ५, २०७४ मा िणिामा रावट्रिय थारू 
संग्रहालय सवमवतकदो प्रथम अव्धिेशन भयदो । अव्धिेशनमा िणिा क्ेत्रमा ्बसदो्बास गरेका 
थारूकदो उललेखय उपवरथवत वथयदो । अव्धिेशनमा संग्रहालयकदो विकास, संरक्ण र संि्धथानका 
लावग सहयदोग जु्टाउने तथा थारू पवहचानकदो रणनीवतलाई अगावि ्बढाउने वनणथाय गररयदो । 

15 संग्रहालयमा इवतहास झलकने िरतु, वचत्र, गरगहना, थारूका विवभनन भेषभूषा, पवहरन 
तथा िरतुकदो वचत्र, नमूना संग्रवहत िन् ।
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अव्धिेशनले संग्रहालयकदो अधयक् प्मा थारू आन्दोलनमा लामदो समय्ेवि सवक्रय 
र समवपथात कायथाकताथा कमलराज गुरौलाई सिथासममत चयन ग¥यदो । गुरौकदो अधयक्तामा 
भ्ौ ३१, २०७४ मा अकको कायथासवमवत गठन भयदो । संग्रहालय रतरदोननवत काम गनुथा यदो 
कायथासवमवतकदो ्ावयति वथयदो । यसकदो लावग कायथासवमवत सामावजक विकास मनत्रालय, 
गणिकी प्र्ेश पदोिरामा ्ुई करदोिकदो प्ररतािना पेश ग¥यदो । तर सदो ्ुई करदोिकदो िीपीआर 
तयार नभएकदोले प्र्ेश सरकारले संग्रहालयका लावग आ.ि. २०७५/०७६ मा ्श लाि 
रुपैयाँ मात्र ्बजे्ट विवनयदोजन गररव्यदो । सदो रकम्बा्ट सदो्ध भनाथा हुने गरी हाल संग्रहालयकदो 
भिन तथा कायाथालय भिनकदो ममथात कायथा भएकदो ि । 

संग्रहालय रथापनाकदो क्रममा शही् भएका ्धन्बहा्ुर थनेतकदो शावलक थारू रावट्रिय 
संग्रहालय अधययन केनद्कदो प्रांगणमा माि १, २०७५ मा रथापना गररयदो । मािी महदोतसि 
२०७५ कदो अिसरमा थाकस केनद्ीय स्रय िीरेनद् चौ्धरी, सुरता पूिथा निलपुरका 
वजलला थाकस अधयक् रामप्रसा् महतदो सवहतले संयुति रूपमा शही् थनेतकदो शावलक 
अनािरण गरे । 

शावलक अनािरण समारदोहमा उपवरथत समु्ायलाई “थारूहरूकदो विकास गनथा हामी 
आफै्बा्ट शुरूआत गरौ,ँ हाम्रदो सानदो सहयदोगले हाम्रदो इवतहास झलकाउने संग्रहालय 
पुनवनथामाथाणमा सहयदोग पुगि” भनेर सहयदोगकदो लावग अवपल गररयदो ।16 यदो अवपल्बा्ट 
रावट्रिय थारू संग्रहालय संरक्ण अवभयान अनतगथात ५ लाि १५ हजार रुपैयाँ रकम संकलन 
भयदो । गैंिाकदो्ट भेिा्बारीका समाजसेिी रूपनारायण महतदो र उनकी श्ीमती रदोमकुमारी 
महतदोले संग्रहालयकदो मूल गे्टमा चेनल गे्ट ्बनाइव्ने ्बाचा गरे । यसरी संग्रहालयकदो 
भौवतक र सांगठवनक रूपमा संरथाकदो संरथागत विकास र पुनवनथामाथाणले विवभनन संिषथापवि 
एउ्टा लय समातेकदो ि ।

तनषकर्ष
नेपाली राजयमावथ आफना अव्धकार रथावपत गराउन चरण्बद्ध आन्दोलन गरेका थारूहरूले 
थालेकदो संग्रहालय रथापना गराउने प्रयास मूलतः रिपवहचानकदो लावग वथयदो । संग्रहालय 
रथापना रिपवहचानमा मातै्र केवनद्त वथएन, यसकदो रणनीवतक महत्ि पवन ि । संग्रहालय 
रथापना गररएकदो निलपरासीकदो िणिा के्त्र पूिथापवश्म सिककदो ्बीचमा रहेकाले यसले 
रावट्रिय महत्ि पवन राखर्यदो । पूिथापवश्म तराईमा फैवलएका थारू समु्ायकदो सांरकृवतक 
केनद्कदो रूपमा यसलाई रथावपत गनथा सवकने आकांक्ा थारू समु्ायमा वथयदो । अरू 

16 िीरेनद् चौ्धरीसँग मंवसर २४, २०७५ मा गररएकदो कुराकानी ।
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ठाउँमा जगगा भए पवन पूिथापवश्म लदोकमागथाकदो केनद्मा पनने िणिामै सांरकृवतक केनद् िदोलन 
उनीहरूले संिषथा समेत गरे । 

निलपरासीकदो िणिामा संग्रहालयकदो रथापना रथानीय संिषथालाई रावट्रिय मानयता व्ने 
गरी भएकदो थारू आन्दोलनकदो संिषथाकदो प्रवतव्बम्ब हदो । यसकदो लावग लामदो संिषथा गररएकदो 
वथयदो । संग्रहालयकदो विकासकदो क्रममा पवन अनेकौ ँ्बज्रपात हुन गएपवि थारूहरू कवठन 
संिषथाका लावग तयार हुनु परेकदो वथयदो । संग्रहालय ्बनाउन उनीहरूले गैर थारू समु्ायसँग 
जुझनुप¥यदो भने राजयसँग अनेक माग राखनुप¥यदो । यसरी आफनदो जातीय र सांरकृवतक 
पवहचान झलकाउने र वतनकदो संरक्ण गनने संग्रहालय रथापनाका लावग समेत प्टक-प्टक 
आन्दोलनमा हदोवमनुप¥यदो र ्बवल्ान समेत व्नुप¥यदो । अतः थारू संग्रहालय रथापनाकदो 
आन्दोलन समग्र पवहचानकदो आन्दोलनकदो रथानीय कथा त हदो नै संग्रहालयलाई रावट्रिय 
रूप व्ने संिषथाकदो इवतहास पवन हदो ।

यसकदो सन्ेश हदो—थारू समु्ाय आफनदो ज्ान संरकृवत र परमपराकदो व्गदो संरक्ण 
र संि्धथान गनथा प्रयतनशील िन् । यस प्रयतनकदो संरथागत रथावयति र व्गदोपनाका लावग 
संग्रहालय राविएकदो जगगाकदो भदोगाव्धकार पवन जरुरी हुनि । संग्रहालयकदो पुनवनथामाथाण 
र पुनरथाथापना गरी वयिवरथत संग्रहालय ्बनाउनु थारू आन्दोलनकदो वहरसा ्बनेकदो ि । 

संग्रहालय भिन रहेकदो जगगाकदो भदोगाव्धकार प्रावतिकदो प्रवक्रया अगावि ्बढेकदो ि । उति 
सािथाजवनक जगगामा कसैकदो ्ा्बी विरदो्ध िैन भने सरकारले भदोगाव्धकार व्ने समभािना 
्बढी हुनि । सरकारी प्रवक्रया पूरा गरेर ५० िषथाका लावग वलजमा व्ने सरकारी नीवत अनुरूप 
संग्रहालयले भदोगाव्धकार पाउन सकि । 

्धनयिा्
अनुसन्धान र लेिन क्मता विकास गनथा सिाउने माव्टथान चौतारीलाई ्धनयिा् ि । 
विवभनन सूचना तथा जानकारी व्ने निलपरासी वजललाकदो थारू कलयाणकाररणी सभाका 
प्ाव्धकारीका साथै कािासदोती िणिाका थारू अगुिाहरू मवझलाल थारू थनेत, गणेशमान 
महतदो, कमलराज गुरौ, वसताराम चौ्धरी, युग महतदो, कदोमल प्रसा् महतदो, पुट्परतन महतदो, 
ररता थनेत, पवतराम महतदोसँगै ्ंटक अयाथाल, नासीराम महतदो, चेतनाथ पदोिरेल, एका्त् 
िरती, वजत्बहा्ुर महतदो, कृट्ण्बहा्र ्ंगाल, चदोलाकानत वसग्ेल, जदोगमाया महतदो, 
राजकुमार महतदो, पुरन चौ्धरी, चेतनाथ राय, हररमाया थनेत थारू र चुरामवण थनेत 
लगायत अप्रतयक् सहयदोग गनने स्ैबलाई ्धनयिा् । साथै, ििा अधयक् तथा समाजसेिी ्ंटक 
अयाथाल, चेतनारायण पदोिरेल, कृट्ण्बहा्ुर ्ंगाली र पवतराम महतदोप्रवत आभारी िु । यदो 
लेिमा मागथावन्नेशन गनुथाहुने माव्टथान चौतारीका प्रतयूष िनत र अजुथान पनथीलाई ्धनयिा् ि ।
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सन्भ्ष सामग्री
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पवहचान । मधेश : समस्या र सम्यावनया । िसनत थापा र मदोहन मैनाली, सं.  
पृ. ४२–५४ । लवलतपुर : सदोसल साइनस ्बहा: । 

शमाथा, सु्धीर । २०७२ । भयकदो भुमरी । कयान्तिपुर, भ्ौ १२, पृ. १, ३ ।
सिथाहारी, कृट्णराज र गणेश चौ्धरी । २०७४ । थरूह्ट आन्दोलनकदो ्शक र ्टीकापुर 

काणि । मधेश अध््न ५ : ११५–१४० ।
सिथाहारी, कृट्णराज र निीन झा । २०६९ । थरूह्ट आन्दोलनकदो ्शा र व्शा । मधेश 

अध््न १ : १०५–१४६ । 

अनुसचूी 
जिाफ्ेवहता वनगरानी सवमवत निलपरासीले आगजनी लगातयका सदो समयमा भएका 
ि्टनाहरूकदो व्नव्नै अनुगमन गरररहेकदो वथयदो । सदो सवमवतले आगजनीकदो ि्टनामा शही् 
र िाइते भएकाहरूकदो िर-िरमा गएर भे््टने काम गरेकदो वथयदो । साथै, थाकस अगुिा र 
संग्रहालयका प्ाव्धकारी र प्रतयक््शटीलाई पवन भे्ेटर ि्टनाकदो ्रतािेज तयार ग्दै आएकदो 
वथयदो । तयसपवि प्रशासनले प्रवतिे्न लेखने काम पवन समािेश गरी “मानिअव्धकार वजलला 
अनुगमन सवमवत निलपरासी” गठन गरेकदो वथयदो । सदो अनुगमन ्टदोली जेठ ९, २०६९ मा 
िणिामा पगुेकदो वथयदो । सदो ्टदोलीले पिूथा-सचूना अनसुार संग्रहालयमा प्ाव्धकारीहरू, िाइतेका 
पररिारहरू, प्रतयक््शटीहरू, भद् भला् ्मीहरू, साथै थारू संयुति संिषथा सवमवतका स्रयहरू 
भेला भएका वथए । तल उवललवित अनुसूचीहरू जिाफ्ेहीता वनगरानी सवमवतका ्रतािेज 
र मानिअव्धकार वजलला अनुगमन सवमवत निलपरासीकदो प्रवतिे्नमा आ्धाररत िन् ।

अनुसचूी १ : आगजनीमा भएकदो क्षतिकदो तििरण
१. सगं्रहालय पररसरसँग ैराविएकदो ररता महतदोकदो ना १६ प ८६१० नम्बरकदो रकु्टरमा आगजनी 

हुँ् ा जलेर पणूथा रूपमा नटि भएकदो वथयदो ।
२. राजेश पालकदो ल ु३ प ८४३८ नम्बरकदो मदो्टरसाइकल र सीताराम थारूकदो ल ु८ प ६१७७ 

नम्बरकदो मदो्टरसाइकलमा तदोिफदोि्बा्ट क्वतग्ररत भएकदो वथयदो ।
३. संग्रहालय भिनका ्ईु ओ्टा ढदोकामा तदोिफदोि भएकदो वथयदो भने भिनवभत्र राविएका 

एउ्टा काठे ¥याक, २४ थान पलावर्टकका कुसटी, वभत्ामा ्टाँवसएका ्श ओ्टा तवर्बर, ४३ 
थान साइकल, आन्दोलनमा प्रयदोग गररएकदो ्ेटन्ट, माइक, साउणि्बकस तदोिफदोि गररएकदो 
वथयदो ।
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४. पककी भिनसँगै रहकेदो अकको फुसकदो िानदो भएकदो ििाईकदो वभत्ा भएकदो िरमा आगजनी 
हुँ् ा परैू भिन जलेकदो वथयदो ।

५. थारू संग्रहालयमा एक िर एक सामान अवभयान अनतगथात संकलन गररएका थारू संरकृवतसँग 
सम्बवन्धत गरगहना, थारू जावतले प्रयदोग गनने भाँिाकँुिा तथा विवभनन वकवसमका औजार 
जलेर नटि भएकदो वथयदो ।

अनुसचूी २ : प्रहरीले चलाएकदो गदोली लागेर मृतयु भएका र घाइिे भएकाहरूकदो 
नामािली
१. िातीमा गदोली लागेर वशक्ण अरपताल काठमािौमँा उपचारकदो क्रममा कुमारितटी गाविस 

७ गदोििा ्बरने ४५ िषटीय ्धन्बहा्रु थनेतकदो जयान गएकदो ।
२. साव्बक कुमारितटी गाविस-७ गदोििा ्बरने २२ िषटीय महनेद् आले मगरकदो िटुिामा गदोली 

लागेर वशक्ण अरपताल काठमािौमँा उपचार भएकदो ।
३. अगयौली गाविस-३ का २२ िषटीय विशाल महतदोकदो कािीमा गदोली लागेपवि वशक्ण 

अरपताल काठमािौमँा उपचार भएकदो, अगयौली गाविस-४ का ्टदोक्बहा्रु थनेतकदो 
कालीगणिकी अरपताल कािासदोतीमा उपचार भएकदो ।

४. अगयौली गाविस-८ िणिा ्बरने २२ िषटीय तारा्बहा्रु थनेतकदो ्िुै िटुिामा गदोली लागेर 
वशक्ण अरपताल काठमािौमँा उपचार भई विरचाजथा भए तापवन अिरथामा सु्धार 
नआएकदोले पनुः भरतपरु लवगएकदो ।

अनुसचूी ३ : मानिअत्धकार तजलला अनुगमन सतमति निलपरासीले 
साि्षजतनक गरेकदो ११ पषृ्ठ लामदो प्रतििे्नकदो सार
१. ्टदोलीले सािथाजवनक गरेकदो प्रवतिे्नमा िैशाि २६, २०६९ कदो ि्टनामा प्रहरी, ्बन्कताथा 

र ्बसका यात्रलेु संयमता नअपनाएकदो ्िेाएकदो ि । 
२. प्रहरीले भीि वनयनत्रण गनने प्रारवमभक चरण नै परूा नगरी व्बनाआ्शे गदोली चलाएकदो भवनएकदो 

ि । 
३. थारू आन्दोलनकदो क्रममा िणिामा चककाजाम गरेर ्बवसरहकेदो ठूलदो भीिमा प्रहरीकदो 

उपवरथवत नहुन ुनै ि्टनाकदो कारण ्बनन गएकदो ि । 
४. थारूहरूकदो आन्दोलन चवलरहकेदो अिरथामा गैंिाकदो्ट्बा्ट आएका ब्ाह्मण ्शनामीहरू 

चढेकदो ्बस पवश्म जान लागेकदो ि्बर कािासदोती प्रहरीलाई हुँ् ाहुँ्  ै ्बसलाई रदोकने िा 
रकव्टथाङ गनने काम नगरी प्रहरीले कमजदोरी ्िेाएकदो ि ।

५. ्बसका यात्र ुर आन्दोलनकारी्बीच झिप भए पवन संग्रहालयमा तदोिफदोि र आगजनी गनुथामा 
पिूथा तयारी िा ्ब्वनयतपणूथा वयिहार रहकेदो ्वेिएकदो ि । 

६. ब्ाह्मण ्शनामीहरूले जानी्बझुी थारू संग्रहालयमा आगजनी गरेका हुन ् । यसै ्ःुि् ्
वयिहारले थारू समु् ाय आज पवन प्रभावित ्वेिनि ।


