नेपाल मानव अधिकार प्रतिवेदन २०१९
मुख्य सार
नेपाल एउटा लोकिाधिक गणिि हो। नेपालको राजनैतिक व्यवस्था सन् २०१५ मा जाररगररएको
सं तविानमा आिाररि छ, जसअनुसार मुलुकमा कार्यकारी प्रिानमिी, दुई सदनको सं सद र सािवटा
प्रदे शको सं रचनालाई स्थापना गरेको छ। सन् २०१७ मा रातरि र् चुनाबहरु गरर रातरि र् प्रतितनधि सभा
(िल्लो सदन) साथै सािैवटा नर्ााँ बनेका प्रदे श सभाहरुको तनवायचनहरु सम्पन्न गरीएका धथए। स्वदे शी
र तवदे शी पर्यवेक्षकहरू दुवल
ै े रातरि र् तनवायचन “प्रार्ः सुसञ्चाधलि” रहेको धचत्रण गरेका छन्। र्द्यतप
के ही पर्यवेक्षकहरुले तनवायचन आर्ोगको कार्यमा पारदधशयिाको अभाव महसुस भएको उल्लेख गरेका
धथए।
दे शव्यातप रुपमा शान्ति सुरक्षा कार्म राख्न नेपाल प्रहरी धजम्मेवार हुन्छ। सशस्त्र प्रहरी बल (एएफपी)
ले आिं कवादको सामना गने, साबयजतनक आन्दोलन र दं गामा सुरक्षा प्रादान गने, दै वी प्रकोपमा सहर्ोग
पुर्र्ाउने, सं वेदनशील पूवायिार र रारि का तवधशर व्यातिहरू लगार्ि नाका-धसमाना सुरधक्षि राख्ने
धजम्मेवारी वहन गदयछ। नेपाल प्रहरी र एएफपी दुवै गृह मिालर्प्रति उत्तरदार्ी हुन्छन। नेपाल सेनाले
मुख्य रुपमा दे शलाई बातहरी शतिबाट सुरधक्षि राख्ने र अिरायतरि र् शान्ति सेनाको धजम्मेवारी वहन गने
गदय छ। र्द्यतप दै वी प्रकोपमा उ्ारकार्य एवं प्रकृ ति सं रक्षण जस्ता तवषर्हरूमा पतन नेपाल सेनाले के ही
भूतमका तनवायह गने गदयछ। नेपाल सेना रक्षा मिालर् प्रति उत्तरदार्ी हुन्छ। तनजामिी अधिकारीहरूले
नेपाल प्रहरी, एएफपी र नेपाल सेनालाई प्रभावकारी रुपमा आफ्नो तनर्िण धभत्र राखेका धथए।
मुलुकमा उल्लेख्य मानव अधिकारका मुद्दाहरु तवद्यमान रहे: गैरकानूनी अथवा मनमानीपूणय लगार्िका
अन्यातर्क हत्याका उजुरी; र्ािना; सरकारद्वारा मनमानीपूणय थुनेर राख्ने; वेबसाइटमाथी रोक र मानहानी
सम्बन्धी फौजदारी कानुनहरू; शान्तिपूणय रुपमा भेला हुने र सं गठन गने स्विििामा हस्तक्षेप, साथै गैर
सरकारी सं स्थाहरु (गैसस) प्रति बढी प्रतिबन्धात्मक कानुन; शरणाथीहरुको तहंडडू ल गने हकमा तनर्िण,
खासगरी स्थानीर् तिब्बिीहरूको हकमा; भ्रराचार सम्बन्तन्ध महत्वपुणय घटनाहरू; र शतिको प्रर्ोग,
बाध्यात्मक र बाल श्रमको प्रर्ोगहरु पदयछन।
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कानुन उल्लं घन गने सरकारी अधिकारी िथा सुरक्षाकमी माधथ सरकारले अनुसन्धान गरेपतन उनीहरूलाई
धजम्मेवार बनाईएन। पधछल्ला वषयहरूमा तबरोि प्रदशयन माधथ तनर्िण गनय बढी बल प्रर्ोग गरेको
आरोप लागेका सुरक्षाकमीहरूको हकमा मात्र नभई द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लं घनकारीहरूलाई
पतन खासै धजम्मेवार बनाईएन।

खण्ड १. व्यतिको तनष्ठाको सम्मान जसअिगयि तनम्न स्वििा समेतटएका हुन्छन्:
क. मातनसको बााँ च्ने अधिकार मनमानी ढं गबाट हनन गने र गैरकानूनी अथवा राजनीतिबाट प्रेररि अन्य
प्रकारका हत्या
सरकार वा सरकारी कार्यकिायको िफयबाट मनमानीपूणय अथवा गैरकानुनी रुपमा हत्या भएका बारे कर्ौ
जानाकाररहरु (ररपोटय स) धथए।
जून मतहनाको २० िाररख सलायही धजल्लामा माओवादीबाट टुतिएको तवप्लब समूहका एकजना स्थानीर्
नेिा प्रहरीद्वारा माररए। कु मार पौडेलले उनीहरु माधथ गोली चलाएपधछ उतनमाथी गोली प्राहार गररएको
प्रहरीले बिाए। प्रारन्तिक छानतबनको आिारमा रातरि र् मानव अधिकार आर्ोग (एनएचआरसी) ले
पौडेलको मृत्यु शं कास्पद रहेको सुझाउ गरे र गैर सरकारी मानब अधिकार सं स्था आड्भोके सी फोरमले सो
गोली कारबाही सिविर्ा प्रहरीले रचेको हुन सक्ने जानकारी तदए। सेप्टेम्बर सम्ममा कु नै पतन प्रहरी
माधथ कावायही चलाईएको धथएन।
२०१८ को अगस्त मतहनामा भिपुर धजल्लामा ११ वषीर् तनशान खड् काको अपहरण र हत्याकाण्डमा
सं लग्न भएको शं कामा माररएका दूईजनाको बारे समािान भएको छै न। मानब अधिकारकमी र स्थानीर्
सं चारले शं का गररएका व्यतिहरु पतहलानै प्रहरीको तनर्िणमा धथए र प्रहरीले मारेको औधचत्य पुरीगनय
र्ो रचना गरेका हुनसक्ने भनेका छन्। २०१८ को अगस्त मतहनामा १३ वषीर्ा बाधलका तनमयला पिको
बलात्कार र हत्याकाण्डको तवरु् भेला भएर न्यार्को माग गदै गरेको समूहमाधथ एएफपीले गोली चलाए
जसबाट। एक १४ वषयका बालकको मृत्यु हुनुकासाथै अन्य २४ जना प्रदशयनकारीहरु घाइिे भए।
सेप्टेम्बर मतहनासम्म आइपुग्दा गृह मिालर्को छानतबन सतमतिको धसफाररशमा ८ जना प्रहरीलाई
तनलम्बन र २ जनालाई बखायस्त गररर्ो। र्द्यतप तनमयला पिको बलात्कार र हत्याको अधभर्ोगमा
कसैलाई पतन तहरासिमा धलइएको छै न।
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एनएचारसीले स्विि मिेश आन्दोलनसाँ ग आव् राम मनोहर र्ादवलाई प्रहरीले २०१८ को सेप्टेम्बरमा
तगरफ्िार गरेको एक हप्िापधछ उनको मृत्यु भएको मुद्दामाधथ अनुसन्धान गर्ो। अधिकारकमीहरूका
अनुसार प्रहरीले र्ादवलाई तहरासिमा र्ािना तदएको र उनी तबरामी परेपधछ पतन उनको स्वास्थ्य
सम्बन्धी आवश्यक ध्यान नपुर्र्ाएको दाबी गरेकाछन्। गृह मिालर्ले र्स आरोपलाई अस्वीकार गरेको
भएपतन र्ादवलाई आइसीर्ु सेवाको खोजीमा चारवटा फरक फरक अस्पिालमा लतगएको बिाएको छ।
जुलाइ मतहनामा गृह मिालर्ले उि मृिकको पररवारलाई १० लाख रुतपर्ााँ ($१०,०००) क्षतिपूतिय
तदने सम्झौिा गर्ो र एएचआरसी त्यो मुद्दालाई बन्द गररतदर्ो, र्द्यतप सरकारले र्स काण्डमा कु नैपतन
प्रहरीतवरु् कारबाही चलाएन।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सन् २०१५ मा सं तविान जारी गदायको समर्मा आन्दोलनकारीमाधथ
अत्यधिक शति प्रर्ोग गरेकोबारे अनुसन्धान गनय गतठि उच्च स्तरीर् अनुसन्धान आर्ोग (एचएलईसी)
ले सन् २०१७ मा ३००० भन्दा बढी उजुरीहरु प्राप्त गरेको थोर्ो। सन् २०१५ को अन्दोलनमा ९ जना
प्रहरील सतहि ४५ जना सवयसािारणको मृत्यु भएको धथर्ो। आफ्नो प्रतिबेदन िर्ार पाररसके पछी
एचलर्ीसीलाई खारेज गररएको धथर्ो िर सरकारले वषयको अन्त्य सम्ममा पतन उि प्रतिबेदन साबयजतनक
गरेको धथएन।
ख. बेपत्ता
२०१८ को फौजदारी ऐनले बेपत्ता बनाउने कार्यलाई औपचाररकरूपमा अपराि भतन पररभातषि गरेको
छ। र्स वषयमा सरकार वा सरकारको िफय बाट कसैले कु नै पतन व्यतिलाई बेपत्ता पाररएको उजुरर
परेका धथएनन।
सन् १९९६-२००६ सम्म चलेको घरेलु द्वन्द्वमा बेपत्ता पररएकाहरूको अवस्था अज्ञाि नै रह्यो। रातरि र्
मानव अधिकार आर्ोग (एनएचआरसी) को अनुसार कररब ८०१ वटा बेपत्ता पाररएकाहरूका मुद्दा अझै
अतनधणयि अवस्थामा छन्, जुन आर्ोगका अनुसार अधिकांशमा राज्यको सं लग्निा भएको हुन सक्नेछ।
तडसेमबर मतहनाको सुरुआि सम्ममा सरकारले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पररएकाको मुद्दामा नि कु नै वियमान
वा भूिपूवय सरकारी अधिकारीतवरु् कारबाही चलार्ो नि सरकारद्वारा बेपत्ता पाररएको भनेर
एनएचआरसीले पतहचान गरेका ६०६ जना व्यतिहरूको अवस्थाबारे थप जानकारी नै खुलार्ो।
एनएचआरसीको अनुसार द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा १४९ जनालाई बेपत्ता बनाइएको तबश्वास गररएको
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धथर्ो। तडसेम्बर मतहनाको सुरु सम्मामा बेपत्ता पाररएकाहरुको मुद्दामा सरकारले कु नै पतन माओवादी वा
राज्य पक्षतवरु् कारबाही गरेको धथएन।
सन् २०१७ मा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पररएकाहरूको बारेमा परेको उजुरीहरूको अनुसन्धान गनयभतन बेपत्ता
व्यतिबारे स्विि अनुसन्धान आर्ोग (धसआइईतडपी) ले पााँ चवटा टोली बनार्ो। र्स आर्ोगको सामु
३,१९७ वटा उजुरी दिाय भएका धथए जसम्े २,५१२ वटा उजुरीमाधथ मुद्दा चलाउने तनणयर् गररर्ो।
अतप्रलमा धसआइईतडपीले बिाए अनुसार र्ो सं ख्याम्े २,००८ को अनुसन्धान गररएको धथर्ो।
धसआइईपी सम्बन्धी त्रुटीहरूकोबारेमा मानव अधिकार सं घ-सं स्थाहरूले धचिा व्यि गररने रहे।
अिराधरिर् जुररर आर्ोगका अनुसार धसआइईपीले काम गनुय पने ठु लो सं ख्याको अनुपािमा उसलाई
प्रर्ाप्त जनसति र अधथयक श्रोि उपलब्ध नभएको कारण प्रभातवि भर्ो, अनुसन्धाकिायको तनर्ुतिहरूमा
पारदधशयिाको अभाव रहेको, र पीतडि र प्रत्यक्ष साक्षीहरूको सुरक्षा र गोपतनर्िा सुतनधिि गनयका लातग
पर्ायप्त प्राविान नभएको धजतकर गरेको छ। िेरै धजल्लाहरुमा अनुसन्धािाहरूले मेलतमलाप गनेबारे
सोिपुछ गनय थालेपधछ त्यसबारे तपतडिहरुले धचिा ब्यि गरेका धथए।
ग. र्ािना र अन्य िू र, अमानतवर् वा तनकृ र व्यवहार वा सजार्
सं तविानले र्ािना बधजयि गरेको छ र फौजदारी ऐनले र्ािनालाई अपराि घोतषि गदै त्यसको
सजार्समेि िोके को छ। र्ािनाको क्षतिपूिी बारे ऐनले र्ािना पीतडिलाई क्षतिपूिी तदने प्रवन्ध गरेको
छ।
मानव अधिकारकमी र कानुनतवदहरूका अनुसार प्रहरीले जबरजस्ती दोष स्वीकार गराउनका लातग
कु टपीटजस्ता कठोर दुव्ययवहार प्रर्ोग गरे। स्थानीर् गैर सरकारी सं स्था एड्भोके सी फोरम (एएफ) ले र्स
तकधसमको प्रहरीको दुव्ययवहारमा देशव्यापी रुपमा कु नै पररवियन नआएको जनाए, िरपतन एएफका
अनुसार प्रहरीले बन्दीहरूको प्रारन्तिक स्वास्थ्य जााँ च गराउनु पने अदालिको आदे शको पालना गनय
थालेको बिाएका छन्।
एएफ र िराई मानव अधिकार प्रतिरक्षक गठबन्धन (तटएचआरडीए) दुवै गैससले प्रहरी वा अन्य सरकारी
पक्षको िम्की र उनीहरूले बदला धलने डरको कारण र्ािना पीतडिहरू उजुरी गनय तहचतकचाउने गरेको
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बिाएका छन्। कु नै कु नै मुद्दाहरुमा पीडकले दबाब तदएपधछ पीतडिले अदालि बातहर नै मुद्दामा
सम्झौिा गरेको पाइर्ो। एएफ र तटएचआरडीएका अनुसार तवश्वासनीर् प्रमाणको अभावमा (खासगरी
स्वास्थ्य उपचारको कागजाि) अदालिले अिमा गएर िेरै र्ािनासाँ ग जोतडएका मुद्दाहरूलाई खारेज
गरेको धथर्ो। तटएचआरडीए र अन्य गैससका अनुसार कतिपर् मुद्दाहरुमा अदािलले क्षतिपूिी
तदलाउनुपने अथवा प्रहरीलाई अनुशासनको कावायही गनुयपने फैसलाहरु गरे पतन ति फैसलाहरू तबरलै
मात्र कार्ायन्वर्न गररएका धथए।
सन् २०१७ मा तटएचआरडीएले मुलुकको िराइ भेकका कारागारहरूमा थुनेर राखेका ३४ प्रतिशि
बन्दीहरूले कु नै न कु नै प्रकारको शारीररक अथवा मानधसक दुव्ययवहार भोग्नु परेको बिाएका धथए।
नेपाल प्रहरीको मानव अधिकार शाखाका अनुसार प्रहरीद्वारा अधिकांश र्स्ता घटनाहरुको औपचाररक
उजुरी र अनुसन्धान गररएका धथएनन।
द्वन्द्वकालमा प्रर्ोग गररएका र्ािनापूणय व्यवहारतवरु् कु नै पतन अपराि सम्बन्तन्ध मुद्दाहरु न्यार्
प्रणालीसमक्ष ल्याईएका धथएनन्।
कारागार र बन्दीगृहका अवस्था
मानव अधिकार समूहहरुका अनुसार कारागारहरू र खास गरेर मुद्दा सुनुवाईपूवय बन्दीलाई राधखने
ठाउाँ हरूको अवस्था दर्नीर् र अिरायतरि र् मापदण्ड अनुसार पुरागररएको छै नन।
भौतिक अवस्थाः कारागार प्रणालीमा बन्दीको बडी धभडभाड धथर्ो। महान्यार्धिविाको कार्ायलर्
(ओएजी) ले तनकालेको देशव्यापी कारागार अनुगमन प्रतिवेदनले कारागारहरूमा क्षमिाभन्दा झन्डै
दोब्बर सं ख्यामा बन्दीलाई राधखने गरेको पाईर्ो। िराई मानव अधिकार प्रतिरक्षा गठबन्धनले
बन्दीगृहहरूमा पतन बन्दी सं ख्याको चाप गिीर समस्याको रुपमा रहेको बिाएको छ। ओएजीको
अनुसार के ही अपवादबाहेक अधिकांश कारागार र बन्दीके न्द्रहरुमा प्रर्ाप्त झ्य्यालहरु, तदनमा राम्रो
उज्यालो हुने र हावाको सं चार प्रर्ाप्त मात्रामा भएको पाईर्ो।
के ही बन्दी के न्द्रहरूमा प्रहरीले मुद्दा सुनुवाईको प्रतिक्षामा रहेका बन्दीलाई सजार् भोतगरहेका बन्दीहरु
साँ ग एउटै ठाउाँ मा राख्ने गरेका छन्। नाबालकहरूलाई राख्ने पर्ायप्त ठाउाँ नभएकोले गदाय मुद्दा सुनुवाई
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नभएका नाबालकलाई पतन प्रहरीले कतहलेकाही ाँ वर्स्क कै दीसाँ गै राख्ने गरेको र के ही अवस्थामा
नबालकहरूलाई कारागारमै आफ्ना कै दी अधभभावकहरूसाँ ग बस्न तदइएको पाईर्ो।
ओएजीको प्रतिवेदन अनुसार ओएजीले अनुगमन गरेको ३१ बन्दीगृहहरूमा कै दी र बन्दीहरूलाई तनर्तमि
स्वास्थ्य जााँ च र उपचारबाट बधञ्चि गररएको पाईर्ो। तटएचआरतडएका अनुसार अधिकांश कारागारमा
मतहला, बालबाधलका र अपाङगिा भएकाहरूका लातग छु ट्टै सुतविा र बन्दोबस्तको अभाव धथर्ो।
एएफको अनुसार बन्दीहरूको स्वास्थ्य जााँ च औपचाररकिा पूरा गराउनको लातग मात्र गररन्छ र गिीर
तबमारी हुने बन्दीहरूलाई िल्लो स्तरको स्वास्थ्य उपचार मात्र उपलब्ध हुनेगरेको पाईन्छ। एएफको
अनुसार पलं गको अभावमा के ही बन्दीहरूलाई भूईाँमै सुत्नु पने मात्र होइन तफल्टर गरेको सफा पानी र
प्रर्ाप्त खाना पतन उपलब्ध धथएनन्। िेरै बन्दी गृहहरू धचसो हुनुका साथै त्यहााँ िाजा हावा, प्रकाश, र
ओढ् ने ओछ्याउनेको अभाव पतन रहेको धथर्ो।
प्रशासनः दुव्ययवहार सम्बन्धी आरोपहरूमा महान्याधिविा लगार्िका कार्ायलर्हरुले अनुसन्धान गरेका
धथए (माधथ हेनुयस)् ।
स्विि अनुगमनः सरकारले कारागार र मुद्दा सुनुवाइ पूवय बन्दीलाई राधखने ठाउाँ हरूमा ओएजी, रातरि र्
मानव अधिकार आर्ोग, रातरि र् मतहला आर्ोग, र रातरि र् दधलि आर्ोग र अधभर्ुिका वतकलहरूलाई
बन्दीहरूसाँ ग भेट गने अवसर प्राप्त गराउने गरेको धथर्ो। िराइ मानव अधिकार सुरक्षा गठबन्धन र
एएफको अनुसार आफूहरू लगार्ि अन्य गैससलाई प्रहरीले कारागार पररसरमा जाने वा बन्दीहरूसाँ ग भेट
गने मौका अक्सर नतदए पतन सं र्ुि रारि सं घलगार्ि अन्य अिराधरिर् सं घसं स्थाहरुलाई पहुाँच तमलेको
धथर्ो। सं चारलाई पतन कारागार र बन्दीगृहमा कु नै पहुाँच धथएन। रातरि र् मानव अधिकार आर्ोगले
सरकारलाई त्यसिफय कदम चाल्न अनुरोि गनय सक्ने भएपतन सरकारले त्यस्ता अनुरोिलाई प्रार्ः
अस्वीकार गने गरेको धथर्ो।
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घ. मनमानीपूणय तगरफ्िारी र थुना
कानुनले तनषेि गरेको भएिापतन र्स वषय सुरक्षाकमीहरूले मनमानीपूणय ढं गले तगरफ्िार गरेका तवधभन्न
जानकारीहरु प्रकाशमा आए। कानुनले तगफयिार र पिउ गने मातमलामा प्रमूख धजल्ला अधिकारीलाई
फरातकलो अधिकार प्रदान गरेको छ। मानव अधिकारकमीको दाबी अनुसार प्रहरीले २४ घण्टा थुनामा
राख्ने अन्ततिर्ारको दुरुपर्ोग गदै व्यतिहरूलाई गैरकानुनी तहरासिमा मात्र राखेनन् तक त्यस्ता
बन्दीहरूलाई वतकल, खाना, औषधि र अन्य आिारभूि सुतविाबाट पतन बधञ्चि गरे ।

तगरफ्िारीको प्रतिर्ा र बन्दीहरूप्रति व्यवहार
रातरि र् सुरक्षा र लागू औषिका मुद्दामातमला अथवा िीन वषयभन्दा बढीको जेल सजार् िोतकने
अपरािहरूमा बाहेक अन्य अपरािमा प्रहरीले तगरफ्िारी वारेन्ट प्राप्ि गनुयपने र सं तदग्धलाई तगरफ्िारीको
२४ घण्टाधभत्र अदालिमा उपन्तस्थि गराउनु पने भतन कानुनमा िोतकएको छ (र्ात्रा समर्लाई छोडेर)।
अदालिले बन्दीगरर राख्न स्वीकृ ि गरेको खण्डमा कानुनले सामान्यिर् आरोतपिलाई २५ तदन सम्म
थुनामा राखेर अनुसन्धान गनय र अपराि मुद्दा पेसगनय प्रहरीलाई अधिकार तदएको हुन्छ। तवशेष
पररन्तस्थति/मुद्द्दाहरुमा र्ो समर्ावधि बढाइने पतन गररन्छ। नसालु पदाथय उलं घनमा सं तदग्धलाई ९०
तदनसम्म थुनामा राख्न सतकन्छ भने सिातवि भ्रराचारको मुद्दामा ६ मतहनासम्म तहरासिमा राख्न सतकने
प्राविान रहेको छ। मानव अधिकार पर्यवेक्षकहरुले कानुनले स्थानीर् अधिकाररहरुलाईलाई बढीनै
स्वेच्छाचारी अधिकार प्रदान गरेको भन्दै धचिा व्यि गने गरेका छन्। सं तविानले बन्दीतवरु् कु नै मुद्दा
दिाय नभएपतन उसलाई राज्यले वतकल अथवा उसको रोजाईको अको वतकल उपलब्ध गराइनु पछय भनेर
िोके को छ। एकातिर आफ्नै पैसामा वतकल राख्नसक्ने हैधसिर्ि कम मात्र बन्दीहरूको हुने गछय भने
अकोतिर गररब अधभर्ुिहरूको लातग तनः शुल्क र सक्षम वतकल उपलब्ध गराउने आधथयक हैधसर्ि न्यार्
व्यवस्थाको छै न। र्द्यतप के ही स्विि सं स्थाहरूले बन्दीमा रहेका अपराि अधभर्ुिहरूलाई सीतमि
सं ख्यामा तनः शुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउाँ दै आएकाछन।

पररवारका शादस्यहरु आएर भेट्न पाउने बन्तन्धहरुको कानुतन अधिकार छ, िर त्यो पहुच हरेक
कारागारमा फरक फरक हुन सक्छ। प्रशासनले थुनामा रहेका अधभर्ुिसाँ ग भेट गनय तनजका
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अधिविाहरूलाई अक्सर स्वीकृ ति नतदने गरेका छन्। िरौटीमा छु ट्ने ब्यबस्था छ र अधभर्ुिले नगद
वा अरु सम्पति अदालिमा िरौटी राख्न सक्छन। बन्दीलाई (तबना जमानि) आफ्नै कबुलमा
छोड् नुबाहेक जमानि व्यवस्था भन्दा अको कु नै तवकल्प प्रर्ोग गरेर अदालिमा उपन्तस्थि गराउने
बैकन्तल्पक व्यवस्था धथएन।

मनोमानीपूणय तगरफ्िारीः अनौपचाररक क्षेत्र सेवा के न्द्र (इनसेक) नामक गैससले जनवरी देधख जून
मतहना समम्मा २४७ जनालाई मनोमानीपूणय तगरफ्िारी (समर्मा पकड़ाउ आदे श प्रस्तुि नगरी)
गरीईएका घटनाहरुको अधभलेख गरेका धथए र र्ो हुनुमा तबप्लव माओवादी समूहको सूरक्षा जोधखमको
कारण राज्यले बढी ध्यान तदन थालेकोले र्स वषय र्स्ता घटनामा िुलनात्मक वृत् हुन गएको भनीईएको
छ।

मुद्दा सुनुवाइपूवय थुनानामा: अधभर्ुिलाई सजार् तदाँदा थुनामा तबिाएको समर्को पतन तगिी हुने
भएपतन मुद्दा सुनुवाइपूवय बन्तन्धमा राधखएको समर् कतहलेकाही ाँ मुद्दा फैसला भएपधछ अदालिले सुनाउने
सजार् अवधिभन्दा लामो हुन जान्छ।

सावयजतनक सुरक्षा ऐन अिगयि सुरक्षाकमीले आिररक सुरक्षा र अमनचैन, अरु देशसाँ गको मैत्रीपूणय
सम्बन्ध, अथवा तवधभन्न जाि िथा िातमयक समूहबीच सद्भाव तबथोल्ने व्यतिलाई तहरासिमा धलन
सक्छन्। र्स ऐनको प्राविानसाँ ग नबाधझएसम्म सरकारले कु नै पतन व्यतिलाई अधभर्ोग नलगाई कन
बधन्दको रुपमा १२ मतहनासम्म थुनामा राख्न पाउाँ छ। र्स ऐनअिगयि अधभर्ोग तबना थुनामा राधखने
बधन्द सम्बन्धी अदालिलको कु नै पतन िाधत्वक भूतमका छै न।

मानव अधिकारकमी समूहहरुका अनुसार प्रहरीको दुव्ययवहारबाट लागको चोटपटक तनको भएर दे ख्न
गाह्रो होस भन्ने हेिुले कतहलेकाही ाँ नजरबन्दमा राधखएकाहरूलाई कानुनले िोके को २४ घण्टा गुधिएको
तनकै पधछ मात्र न्यार्ाधिशको सामु पेश गने गररएको छ। एएफको २०१८ को अनुमान अनुसार सन्
२०१८ मा १४% बन्दीहरूलाई तगरफ्िारीको २४ घण्टाधभत्र न्यार्ाधिशको समक्ष पेश गररएन। र्ो सन्

देशको मानव अधिकार अभ्यास सम्बन्िी प्रधिवेदन २०१९
सयं क्त
ु राज्य अमेररका, स्टेट धिपाटटमेन्ट, लोकिन्र, मानव अिीकार एवं श्रम धवभाग

नेपाल

9

२०१५ को आाँ कडा भन्दा ४१% भन्दा कम रहेको धथर्ो। तटएचआरतडए अनुसार २४ घण्टे तनर्म
छल्नका लातग प्रहरीले बारम्बार बन्दीलाई अदालिमा लानु अतघमात्र उसको नाम दिाय गने गरेका छन्।

ङ. तनस्पक्ष सावयजतनक सुनव
ु ाइबाट बधञ्चि
सं तविानले स्विि न्यार्पाधलकाको व्यवस्था गरेको भएपतन न्यार्ालर्हरू राजनैतिक दबाब, घूसखोरी
एवं डर िम्कीहरुबाट प्रभावीि छन्।

अदालिमा मुद्दा सुनव
ु ाई प्रतिर्ा
कानुनले तनम्न हकहरू स्थातपि गरेको छः कानुन व्यवसार्ीको सल्लाह धलने र कानुनको समान सं रक्षण
पाउने हक, एउटै अपरािका लातग दुई पटक सजार् भोग्न नपने सुतनधिििा, ऐन कानुन पूवप्र
य भावी
रुपमा लागू नगररने सुतनधिििा, न्यातर्क तनकार्बाट स्वच्छ सुनुवाइको हक, आफ्नो सुनुवाईमा आफू
पतन उपन्तस्थि हुन पाउने हक। र्द्यतप, र्ी हकहरूको पालना सबै अवस्थामा गररएको भेतटएन।
प्रमाणको भार अधभर्ुिमाधथ हुने मानव िस्करी र लागू औषि ओसारपोसार जस्ता के ही अपवादका
मुद्दाहरूबाहेक दोष प्रमाणीि नभएसम्म अधभर्ुिलाई तनदोष मातनन्छ। बन्दीको कानुनी अधिविाको
सेवा पाउने हक अिगयि उसलाई र्ाि अदालिद्वारा तनर्ुि वतकल, र्ाि सरकारी वा तनजी वतकल राख्ने
अवसर उपलब्ध हुनुपछय । बन्दीले अनुरोि गरे पछी मात्र सरकारले वतकल उपलब्ध गराएको पाईर्ो।
र्सले गदाय खासगरी ित्लो जािका व्यतिहरू र के ही जनजाति समूहका सदस्यहरूले पाउनु पने कानुनी
प्रतितनधित्वको अधिकारबाट बधञ्चि हुनु पने सिावना भोतगरहेका छन्। प्रतिवादीका अधिविाले
आफ्नो पक्षको मुद्दा िर्ार गनय समर्को अभाव भोग्ने गरेको बिाएका छन्। सन् २०१६ मा सवोच्च
अदालिले िल्ला अदालहरूले नेपाली नबोल्नेहरूको लातग तनः शुल्क दोभाषे सेवा उपलब्ध गराउनु पने
तनणयर् गरेपधछ नेपाली नबोल्नेहरूका लातग तवधभन्न भाषामा दोभाषेको सेवा उपलब्ध गराइर्ो। प्रतिवादी
अधिविाले वादी पक्षलाई के रकार गनय पाउाँ न सक्छन। ररहाई लगार्िका िल्ला अदालका सबै
फैसलाहरूलाई धलएर पुनरावेदन गनय तमल्ने प्राविान छ। न्यार् पाउनको लातग सवोच्च अदालि नै
अन्तिम न्यार्ालर् हो।

देशको मानव अधिकार अभ्यास सम्बन्िी प्रधिवेदन २०१९
सयं क्त
ु राज्य अमेररका, स्टेट धिपाटटमेन्ट, लोकिन्र, मानव अिीकार एवं श्रम धवभाग

नेपाल

10

सेनामा कर्यरि सैतनकहरूको मुद्दामातमलामा सैतनक अदालिले सैतनक ऐन अिगयि सनुवाई र फैसला
गदय छ र सेनाकमीहरूलाई सो अदालिले गैरसैतनक नागररकलाई सरह अधिकार प्राप्त गराउाँ छ।
सेनाकमीमाधथ करणी र हत्याको आरोप लागेको छ भने सैतनक ऐनअिगयि त्यस्ता मुद्दा र प्रतिवादीलाई
तनजामिी अदालिमा सरुवा गराउनु पछय । सेनाकमीको सं लग्निा रहेको अन्य सबै तकधसममा
मुद्दामातमला सैतनक ऐन र न्यार् व्यवस्था अिगयि सैतनक अदालिले नै हेने र त्यसमा आफ्नो फैसला
तदने गदय छ। िथातप सरकार समक्ष नेपाली सेनाले सत्य तनरुपण आर्ोग (तटआरसी) एवं बेपत्ता
पाररएका व्यतिको छानतबन आर्ोग (धसआईडीतप) लाई आफूले सहर्ोग गने र सैतनक ऐनलाई आड
नबनाउने प्रतिब्िा जाहेर गरेको छ। कु नै अपराि सैतनक सेवासाँ ग जोतडएको खण्डमा पतन सैतनक
अदालिले गैरसैतनक नागररकको मुद्दामातमलाको सुनुवाइ गनय सक्दै न। र्स्ता मुद्दामातमला दे वानी
अदालिले सम्हाल्ने गदय छन्।

राजनीतिक कै दी एवं बन्दीहरू
राजनैतिक कारणले कै दमा परेको अथवा बं तदबनाई राधखएको मुद्दालाई धलएर कु नै उजुरी परेको धथएन।

देवानी अदालिी प्रतिर्ा र कानुनी उपचार
आफ्नो मानव अधिकार उल्लं घन भएको अवस्थामा व्यति र सं घसं स्थालाई रारि ीर् अदालिमा न्यार्
खोज्न सक्ने अधिकार प्राप्त धथर्ो।

घर जग्गा तफिाय
आिररक द्वन्द्वलाई अन्त्य गनय सबै राजनीतिक शतिबीच गररएको सन् २००६ को बृहि शान्ति
सम्झौिाको प्राविान अनुसार माओवादीले कब्जा गरेका के तह घरजग्गा तफिाय गरेको भएिापतन गैरकानुतन
रुपमा कब्जा गररएका अन्य घरजग्गा र सम्पतत्त भने आफैले राखेका छन्। एधसर्ा फाउन्डेशनका
अनुसार द्वन्द्वकालमा सुरु भएका घरजग्गा सम्बन्धी िेरै मुद्दाहरू अझै समािान भएका छै नन्, खासगरी
प्रदे श १, ५ र ७ को हकमा।
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च. तनजत्व, पररवार, घर वा पत्राचारमाधथ मनमानीपूणय वा गैरकानुनी हस्तक्षेप
कानुनले तनजत्व, पररवार, घर वा पत्राचारमाधथ मनमानीपूणय वा गैरकानुनी हस्तक्षेिप गनय तनषेि गरेको
छ। सरकारद्वारा र्स्ता कानुनी प्राविान पालना नगरेको भतन कु नै उजुरी परेका धथएनन्।

सिातवि अपराि भएको आशं कामा कानुनले प्रहरीलाई तबना वारेन्ट खानिलाशी र बरामदी गने
अन्ततिर्ार तदएको छ। र्स्ता अवस्थामा प्रहरीले दुईजना “असल चररत्र” भएका व्यतिको उपन्तस्थतिमा
खानिलाशी गनय सक्नेछन्। प्रहरी अधिकारीलाई कु नै सं तदग्ध व्यतिका साथमा भौतिक प्रमाण छ भन्ने
मनाधसब शं का लागेको अवस्थामा उसले धलधखिरुपमा अको प्रहरीलाई खानिलाशी गनय अनुरोि
गनुयपछय , र त्यस प्रहरीले खानिलाशी गदाय कम से कम असई दजायको अको एक प्रहरी अधिकृ ि पतन
ऊसाँ गै उपन्तस्थि हुनुपछय । के ही कानुन तबषेसज्ञहरुका अनुसार वारेन्ट काट्ने प्रतिर्ामा अधिविा र
न्यार्ाधिशहरूलाई समावेश नगदाय प्रहरीको स्वेच्छाचारी शति तनर्िण गने आिार कम हुन गएको छ।

खण्ड २. नागररक स्विििाको सम्मानः

क. प्रेसलगार्िका अधभव्यतिको स्विििा
सं तविान र कानुनले वाक र प्रेस स्विििा सुतनधिि गरेका छन्, र सरकारले र्ी अधिकारहरूको प्रार्ः
सम्मान गर्र्ो। र्द्यतप पत्रकार, गैसस िथा राजनैतिक अधभर्िाहरूले सरकारको आलोचना गने
सं चारकमी र समाचार गृहहरूलाई सरकारले घम्काउने र उनीहरूको स्विििा कु न्तिि गने गरेको बिाए।
पत्रकार िथा गैससहरूको अनुसार सरकारका अधिकारीको गतितवधिबारे खबर सम्प्रेषण गने जस्ता
सं चारमाध्यमको सामान्य तिर्ाकलापलाई पतन फौजदारी र तनजामति ऐनले अपराधिकरण गने गरेको
न्तस्थतिको कारण सं चारमाध्यमहरूले आफूलाई आफैले सेन्सर गने प्रवृतत्त उल्लेख्य रुपमा बढे को छ।
सं तविान िथा तनजामिी ऐनले सरकारलाई अस्पर र दुव्ययवहार तनन्तम्िने ढं गले वाक स्विििा कु न्तिि
गनय सहर्ोग पुर्र्ाउाँ दछ भन्ने िारणा मानव अधिकारवादी वतकल र के ही सं चारकमीहरूले व्यि गरे।
उदाहरणको लातग, सं तविानले के ही र्स्ता पररन्तस्थतिलाई सूचीकृ ि गरेको छ जसलाई आिार मानेर
सरकारले वाक र प्रेस स्विििा कु न्तिि गने ऐन कानून बनाउन सक्छ। र्स सूचीमा “सं घीर्
प्रदे शबीचको सद्भाव तबथोल्ने” र तवदे शी सं स्था वा मुलुकबाट रातरि र् सुरक्षामा आाँ च आउने जस्ता कार्य
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पदय छन्। सं तविानले “जनस्वास्थ्य, धशरिा, र नैतिकिा” तवपररि र “समाजको शन्ति सुरक्षामा खलल
पुर्र्ाउने” कार्यहरू तनषेि गरेको छ।

अधभव्यतिको स्विििाः अक्सर गरेर नागररकहरूले आफ्नो आवाज र तवचार स्विि रुपमा व्यि गनय
सक्ने तवश्वास गरेको र छापा र तवद्युतिर् तमतडर्ामा आफ्ना आलोचनात्मक तवचारहरू तबना अवरोि बराबर
व्यि गरेको पतन पाइर्ो। गि फेब्रुएरी मतहनामा एकजना लोकतप्रर् लोकगार्कले सरकारी भ्राराचारप्रति
व्यं ग्य गदै गीि तनकालेका धथए। सत्तारुढ नेपाधल क्युतनर पाटीको र्ुवा सं स्थाबाट घम्की आएपधछ
गार्कले सो गीि र्ुट्यब
ू बाट हटाए। जुलाई मतहनामा तिब्बिी सरणाथी कल्याण कार्ायलर् बाट तिब्बिी
बु्मागी समुदार्ले दलाई लामाको जन्मतदन सावयजतनक रुपमा मनाउन पाउाँ भनी राखेको माग सुरुमा
अस्वीकार गदै सरकारले काठमाण्डौंन्तस्थि तिब्बिी समुदार्को अधभव्यति स्विििा कु न्तिि गनय प्रर्त्न
गर्र्ो। आफूहरूको बाक्लो बस्ती रहेको इलाकामा तिब्बिी बु्मागीहरूले तनजी रुपमा कार्यिम गनय
खोज्दा प्रहरीले उनीहरूको उत्सवमा रोक लगाउन हिक्षेप गरेका धथए। स्वर्िू प्रहरीसाँ ग छलफल
गरेपधछ तडसेम्बर मतहनाको १२ िाररखको तदन स्वर्िूकै ढाकर गुम्बामा दलाइ लामाको ३० औं नोबेल
शान्ति पुरस्कार तवजर् तदवस मनाउने अनुमति तिब्बिी शरणाथी कल्याण कार्ायलर्लाई प्राप्ि भर्ो।
अनलाइनलगार्ि प्रेस र तमतडर्ाको स्विििाः के ही अपवादबाहेक स्विि तमतडर्ा सतिर् रहेको मात्र
होइन, तमतडर्ाले कातफ तवतवि तवषर्मा आफ्ना दृतरकोण पतन तबना अवरोि व्यि गरेको भेतटर्ो।
कर्ौ सम्पादकहरु र पत्रकारहरूले प्रहरी िथा सरकारी अधिकारीहरूबाट अमूिय तकधसमका िम्की र
प्रतिशोि पतन भोग्नु परररहेको बिाए, जसका कारण सं चारकमीहरूमा आफूले आफैलाई सेन्सर गने
प्रवृतत्त बढीरहेको उनीहरूले बिाए।
तहंसा र दुर्यवहारः नेपाल पत्रकार महासं घ (एफएनजे) ले तमतडर्ाको सुरक्षा र स्विििा कार्म राख्नमा
सरकारले पर्ायप्त कोधसस नगरेको र प्रत्रकारमाधथ हािपाि र हमला गनेहरू तवरु् तबरलैमात्र कारबाही
चलाएको बिाए।

भ्रराचारतवरु् खोज खबर प्राकाधशि गरेबापि सरकारी अधिकारीबाट आफूहरू तवरु् अमूिय तकधसमका
िम्कीहरू आउने गरेको पत्रकारहरूले विाए। जून मतहनामा तपराज र्ादव नामका एकजना अधभर्िाले
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जानकारीको हकको कानुनी प्राविान अिगयि सडक तनमायणको खचय खुलाउन माग गरेपधछ तवरगञ्जका
एक वडा अध्यक्षले उनीमाधथ आिमण गरेका धथए।

सेन्सर र तवषर्हरूमा बन्देजः सं तविानले तवद्युतिर् माध्यमलगार्ि छापा, प्रकाशन वा प्रसारण गररने
समाग्रीको पूवय सेन्सर गनय तनषेि गरेको छ। तमतडर्ाले के छाप्यो वा के प्रकाधशि र प्रसारण गर्र्ो भन्ने
आिारमा सरकारले तमतडर्ाको अनुमतिपत्र खोस्ने, तमतडर्ा सं स्थान बन्द गने, वा सं चार सामाग्री बरामद
गने जस्ता व्यवहार पतन सं तविानले तनषेि गरेको छ। र्द्यतप, स्विि अधभव्यतिले “नेपालको
सावयभौमसत्ता, भौगोधलक अखण्डिा, रातरि र्िा, वा प्रदे शहरूबीचको आपसी मेल, वा दे शका तवधभन्न
जाि, जाति, सम्प्रदार् र िमयबीचको सद्भाव र सौहादयपूणय सम्बन्धलाई कमजोर िुल्याउने कार्य वा
प्रवृतत्तलाई प्रोत्साहन” गरेको खण्डमा त्यस्तो अधभव्यतिको हकमा “मनाधसब प्रतिबन्ध” लगाउन तमल्ने
सं तविानमा उल्लेख छ। दे शद्रोह, मानहानी र अदालिको अवहेलना अधभव्यतिलाई पतन सं तविानले
तनषेि गरेको छ।

तमतडर्ालाई तनर्िण गनयका लातग सरकारले तनर्म बनाउन पाउने भनी उल्लेधखि सं तविानको अको
एक प्राविानबारे पतन तमतडर्ा व्यवसार्ीहरूले धचिा व्यि गरे। उदाहरणको लातग, फौजदारी ऐनले
वाक स्वििािमाधथ िोतकएका सीमाहरूलाई एकातिर अझ तवस्ताररि गरेको छ भने अकोतिर
मानहानीलाई फौजदारी अपरािको रूपमा पररभातषि गरेको छ। र्स्ता तनर्मलाई सरकारले तमतडर्ा
सं स्थानहरू बन्द गराउन वा उनीहरूको अनुमतिपत्र खारेज गनयमा प्रर्ोग गनय सक्ने नेपाल पत्रकार
महासं घको धजतकर रहेको छ। असत्य खबर सम्प्रेषण र प्रचार गरेको आरोपमा पतन प्रेस स्विििामाधथ
कानुनी प्रतिबन्ध लगाउन सतकने प्राविान सं तविानमा राधखएको छ। र्द्यतप, तमतडर्ाकमीहरूका
अनुसार कु नै पतन तमतडर्ा सं स्थान तवरु् र्ो प्राविान लागू वा प्रर्ोग गररएको भने छै न।

सरकारी तमतडर्ालगार्ि सबै तमतडर्ा सं स्थानहरू सरकारको तनर्िण तबना स्विि रुपमा चल्न पाउने
हक कानुनले तदएको भएपतन अप्रत्यक्ष राजतनतिक प्रभावको कारण कतहलेकाही ाँ तमतडर्ाले आफैलाई
स्व-सेन्सर गने गरेका छन्।
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मानहानी सम्बन्धी ऐन: जुन मतहनामा सरकारले एकजना व्यं ग्यकारले सामाधजक सं जालमा कु नै एउटा
चलधचत्रमाधथ हााँ सोव्यं ग्य गरेको आरोपमा उसलाई तवद्युिीर् कारोबार ऐन (ईतटए) अिगयि मानहानीको
आरोपमा जेल चलान गर्र्ो। र्सको व्यापक जनतवरोि भएपधछ सरकारले उसलाई ९ तदनपधछ
जेलामुि गर्र्ो। उसमाधथ लग्गाइएका सबै अधभर्ोगहरू अदालिले तनदोष ठहर गररतदर्ो।

इन्टनेट स्विििा
तवद्युतिर् कारोबार ऐन ईटीए को प्रर्ोग गरेर सरकारले सामाधजक सं जालमा प्रकाधशि सामाग्री तवरु्
कदम उठाएको के ही घटनाहरू भएका धथए। इटीएले “सावयजतनक नैतिकिा वा मर्ायदापूणय व्यवहार,”
सं ग तबरोधि “घृणा वा इर्ष्ाय सृजना गने,” वा “अिरायतरि र् सम्बन्धहरूमा नकारात्मक प्रभाव पाने”
तकधसमका सामाग्री सं प्रेषण गने वेबसाइटहरूमाधथ प्रतिबन्ध लगाउ छ। सन् २०१७ मा सरकारले
अनलाइन तमतडर्ा सं चालन तनदे धशकालाई सं शोिन गदै मुलक
ु धभत्रका सबै अनलाइन समाचार िथा
तवचार सं प्रेषण गने वेबसाइटहरू अतनवार्यरूपमा दिाय गररनुपने तनर्म अतघ सार्र्ो। र्स तनदेधशकाले
सरकारलाई “आधिकाररक स्रोि नदेखाउने,” “भ्रम धसजयना गने,” वा “अिरायतरि र् सम्बन्धहरूमा
नकारात्मक प्रभाव पाने” तकधसमका सामाग्री सम्प्रेषण गने वेबसाइटहरूमाधथ प्रतिबन्ध लगाउन थप
अधिकार प्रदान गरेको छ। दे शको सावयभौमसत्ता, भौगोधलक अखण्डिा, रातरि र्िा, वा सामाधजक
सद्भावमा आाँ च पुर्र्ाउने खालका सामाग्रीको सम्प्रेषण अवरु् गनय पतन सरकारको अधिकार धभत्रै पदय छ।
सरकारले अनलाईनमा तबद्रोह, मानहानी, अदािलको अवहेलना, अन्तिल र अनैतिक सामाग्रीको प्रवाह
अवरु् गनय सक्छ। र्स नर्ााँ प्राविानले अनलाइन साइट र व्यवसार्हरूको लातग दिाय, अनुमतिपत्र
नवीकरण, र तवषर्वस्तु तनमायण जस्ता कु रा जतटल बनाइतदएको छ, उदाहरणको लातग वेबसाइटको भ्याट
कर वा स्थातर् कर खािा नं म्बरको कागजाि देखाउन आवश्यक बनाएर। अनुमतिपत्र नवीकरण गनयका
लातग आइन्दा अनलाईन व्यवसार्हरूले अध्यावधिक मानव सं सािन र वातषयक कमयचारी िलबको
बतहखािा देखाउनु पने हुन्छ। नेपाल पत्रकार महासं घले तनदेधशकाको भाषा अस्पर रहेको र त्यसले
सरकालाई अनलाईन सामाग्री सेन्सर गनय सक्ने अधिकार प्रदान गरेको बिाएको छ। मानव अधिकार
िथा प्रेस स्वििावादी गैसस स्विििा फोरमले अदालिमा प्रार् ईतटए साँ ग सम्बन्तन्धि १०० बढी मुद्दाहरू
दिाय भएको जनाएको छ।
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अतप्रल मतहनामा एकजना व्यापारीले तवत्तीर् जालसाजी गरेको भतनएको मुद्दाको बारेमा लेख प्रकाधशि
गरेपधछ अनलाइन पत्रकार अजुन
य तगरीलाई छोटो समर् जेल चलान गररएको धथर्ो। अगस्त मतहनामा
उनलाई औपचाररक रुपमा दोषमुि गररएको धथर्ो।

प्रातज्ञक स्वििा र सांस्कृति कार्यिम
कानुनले सांस्कृतिक समारोहहरू मनाउने हक प्रदन गरेको छ। सामान्यिर्ा प्रातज्ञक स्विििाको प्रर्ोग
र सं स्कृ तिक कार्यिमहरू सं चालन गनयमाधथ सरकारले कु नै बन्देज नलगाउने भएपतन तिब्बिी समुदार्को
हकमा भने र्स्ता हक सीतमि गररएको छ (हेनुयस खण्ड २.ख.)।

ख. शान्तिपूणय भेला र सं गठन गने स्विििा
कानुनले शान्तिपूणय भेला र सं गठन गने स्विििा प्रदान गरेको छ; र्द्यतप, सरकारले कतहलेकाही ाँ सं गठन
गने स्विििा कु न्तिि गने गरेको छ।
शान्तिपूणय भेलाको स्विििा
नागररक िथा वैिातनकरुपमा नेपालमा बसोबास गनेहरूको शान्तिपूणय रूपमा भेला हुने स्विििालाई
प्रार्ः सम्मान गररर्ो िर के ही अवरोिहरू भने कार्म रहे। ठू ला सावायजतनक भेलाहरू गनयका लातग
सरकारको अनुमति आवश्याक हुन्छ। तिब्बिी समुदार्लाई तिब्बिी नर्ााँ वषय र दलाई लामाको जन्मतदन
जस्ता उनीहरूका महत्वपूणय सांस्कृतिक चाडपवय मनाउनबाट रोक्नका लातग सरकारले तवधभन्न प्रर्ासहरू
जारी राख्यो। आन्दोलन र प्रदशयनकारीहरूले शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्र्ाउने न्तस्थतिमा कानुनले प्रमुख
धजल्ला अधिकारीहरुलाई कर्फ्ूय घोषणा गने अन्ततिर्ार प्रदान गरेको छ।
जुन मतहनामा सरकारले देशका गुठीहरूलाई रातरि र्करण गने तबिेर्क प्रस्ताव गरेपधछ काठमाण्डौंमा
त्यसको तवरु् तवशाल जुलस
ु प्रदशयनी भए जसका कारण सरकारले सो प्रस्ताव तफिाय धलनु पर्र्ो
(गुठीहरू समुदातर्क स्तरमा सं चाधलि भू-सम्पतत्त व्यवस्थापन गने सं स्थाहरू हुन)। सिवि सन्
२००६-२००७ को राजिि तवरु् आन्दोलन पधछको र्ो सबभन्दा ठू लो जुलुस प्रदशयनी धथर्ो । जुलस
ु
प्रदशयनीमा कु नै पतन तहंसात्मक घटना नघटे को र प्रहरीले सम्यमिा अपनाएको जानकारीमा आर्ो।
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सं गठन गने स्विििा
कानुनले सं गठन गने स्विििा प्रदान गरेको छ र सरकारले प्रार्ः र्सको सम्मान पतन गने गरेको छ।
र्द्यतप तवद्यमान कानुनी सं रचनाले नागररक समाजको स्विििालाई पूणयरुपमा स्वीकार गदै न र
सरकारद्वारा अनावश्यक तनर्िण र हस्तक्षेप गनयका लातग र्सले वािावरण बनाउाँ छ भन्ने के ही गैरसरकारी
सं स्थाहरको िारण रहेको छ। गैससहरूको अनुसार नागररक समाजका सं घसं स्थाहरू (धसएसओज) को
दिाय प्रतिर्ा सााँ घुरो र झन्झतटलो हुनुका साथै सो प्रणालीमा दिाय अस्वीकार गनय सरकारलाई बढी शति
तदइएको छ। त्यति मात्र नभई दिाय प्रतिर्ा र मापदण्ड पतन सरकारी दिाय तनकार्तपच्छे फरक हुने र कु नै
तनकार्ले ि हचुवाको भरमा तवद्यमान कानुनले माग्दै नमागेको कागजाि हेनय माग गने गैससहरूले
बिाए। त्यसैगरी, सं गठन दिाय ऐनले सरकारलाई सं गठनहरू तनदेधशि गने अधिकार सतहि सरकारी
तनदेशन पालना नगरेको खण्डमा सं गठननै खारेज गने अन्ततिर्ार प्रदान गरेको छ। वैदेधशक अथवा
सरकारी आधथयक सहर्ोग पाउनका लातग धसएसओहरूले तिनको अनुगमन गने तनकार् समाज कल्याण
पररषद (एसडब्लूसी) बाट थप एवं छु ट्टै स्वीकृ ति धलनुपने हुन्छ। धसएसओहरूले आफ्नो बजेटको
कम्िीमा ८०% भाग भौतिक सामाग्री वा तवकासे खचयमा लगाउनुपने भन्ने प्राविानद्वारा एसडब्लूसीले
सामाधजक मुद्दाको वकालि गने धसएसओलाई अनावश्यक रुपमा सीतमि गरररहेको छ।
ग. िातमयक स्विििा

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/ मा गएर अमेररकी तवदे श मिालर्को
अिरायतरि र् िातमयक स्विििा प्रतिवेदन हेनुयस।्
घ. आवजावि गने स्विििा
कानुनले नागररकलाई स्वििरुपमा आिररक आविजावि, वैदेधशक र्ात्रा, प्रवास लगार्ि स्वदे श तफिी
अधिकार प्रदान गरेको भएपतन शरणाथीको हकमा र्स्ता अधिकार सीतमि गररएको अवस्था धथर्ो।
शरणाथीको आविजावि गने अधिकार तवधभन्न रुपमा सीतमि गररएको धथर्ो। िल उल्लेख गररएका
के ही अपवादबाहेक शरणाथी र शरण माग्नेहरूलाई सुरक्षा र सहर्ोग उपलब्ध गराउने मातमलामा
सरकारले सं र्ुि रारि सं घ शरणाथी उच्च अर्ोग (र्ूएनऐचधसआर) साँ ग सहकार्य गर्र्ो।
दे शधभत्र आविजाविः तिब्बिी शरणाथीहरूलाई सरकारले व्यतिगि पररचर्पत्र २० वषयदेधख उपलब्ध
गराएको छै न जसको कारण र्स समूहका अधिकांस शरणाथीहरू सीमा र नाकाहरूको चेकजााँ चमा
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प्रहरीले कागजािको माग गदाय आवश्यक पररचर्पत्र दे खाउन सक्ने न्तस्थतिमा हुाँदैनन्। के ही
शरणाथीहरूले प्रहरीबाट आफूमाधथ दुव्ययवहार गररएको र नाकाहरूबाट तफिाय पठाइएको बिाए।
तवदे श भ्रमणः मतहलाहरूलाई दुव्ययवहार र मानव िस्करीबाट जोगाउने प्रर्ासस्वरुप सरकारले वैदेधशक
रोजगारीमा जानका लातग मतहलाहरू न्यूनिम २४ वषय पुगेको हुनुपने तनर्म लागू गदै आएको छ।
गैसस र मानव अधिकारकमीहरूले र्स प्रकार को प्रतिबन्ध तवभेदकारी मात्र नभइ प्रत्युत्पादक समेि
भएको धजतकर गरेका छन्, तकनकी र्सले कतिपर् मतहलालाई अनौपचाररक माध्यम प्रर्ोग गरेर भारिीर्
सीमा पार गरी तवदे धसन बाध्य िुल्याउने गदयछ जसबाट िी मतहलाहरू शोषणमा पने जोधखम झनै बढ् न
जान्छ।
ङ. आिररकरुपमा तवस्थातपि व्यतिहरू
सन् २०१५ को महाभूकम्प र त्यसपछातड आएको प्रतिकम्पनहरूले दसौं लाख मातनसलाई तवस्थातपि
गरार्ो। आिररक तवस्तातपि अनुगमन के न्द्रका अनुसार प्राकृ तिक प्रकोपका कारण सन् २०१८ मा
१२,००० व्यति तवस्तातपि भएका धथए।
भूकम्प जााँ दािाका आफूले बसोवास गरेको जग्गाको कागजाि नभएको र गैरकानुनी रुपमा बसोवास गदै
आएकोले आिररक रुपमा तबस्थातपि मातनसहरु हाल अस्थार्ी धशतवरमा बस्न बाध्य भएका छन्। अन्य
के ही चाही ाँ आफ्नो मूलघर असुरधक्षि भएको वा पतहरोले लगेको वा पतहरोको जोधखममा रहेको कारणले
धशतवरहरूमा बस्दै आएका धथए। सरकारले उनीहरूलाई सुरधक्षि र स्वेन्तच्छक रूपमा आफ्नो घर फकय न
सहर्ोग गर्र्ो र त्यस अनुकुल नीतिहरू पतन जारी गर्र्ो।
सरकार र माओवादी दलबीच द्वन्द्वकाधलन बेलाका तवस्थातपिहरू १० वषे द्वन्द्व पिाि स्वेन्तच्छक, सुरधक्षि
र सम्मानजनक वािावरणमा आ-आफ्नो घर फकय न पउनुपने सम्झौिा गररएको भएिापतन र्सको पूणय
कार्ायन्वर्न भएको छै न। सन १९९६ र २००६ को बीचमा ७८,७०० व्यति तवस्थातपि भएको शान्ति र
पुनतनयमायण मिालर्ले अनुमान गरेको हो। िर अन्दाजी ५० हजार मातनसहरु घर फतकय न नचाहने वा
नसक्ने न्तस्थतिमा धथए। र्सो हुनको पछातड तनम्न कारण देधखएका धथएः घरजग्गा वा समपतत्तको
अतनधणयि मुद्दामातमला, नागररकिा प्रमाणपत्र वा स्वातमत्व दे खाउने कागजािको अभाव, र द्वन्द्वकालमा
माओवादीले कब्जा गरेको घरजग्गा तबिी भइसके को वा भूतमहीनलाई तविरण गररसके को हुनाले
जग्गािनीहरू आफ्नै सुरक्षाको बारेमा ढु क्क हुन नसके को अवस्था।
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द्वन्द्वकालमा तवस्थातपि भएकाहरूको पुनस्थापना र स्वेन्तच्छक घर तफिीका लातग सरकारले राहि रकमको
प्रबन्ध गरेको धथर्ो। तवस्थातपि म्े का कतिपर्ले हाल बसोबास गरररहेकै नगर ईलाकामा नर्ााँ घरजम
गने तनणयर् पतन गरे, िेरैजसो नदी तकनारका सरकारी जग्गामा त्यहााँ बस्ने अन्य भूतमहीन जस्तै गैरकानुनी
सुकुम्वासी भएर बसे। सावयजतनक सेवा सुतविाको कमी र धजतवकोपाजयनका अवसर पाउने तवषर्मा
सहर्ोगको अभावका कारण पतन आिररक तवस्थातपिहरूको घर तफिीमा अवरोि पुग्न गएको धथर्ो।
च. शरणाथीहरूको सं रक्षण
आश्रर्को पहुाँचः एकातिर शरणाथी वा आश्रर् माग गनेहरूको अनुरोिलाई एक एक गरर मूल्यांकन गने
कानुनी प्राविान र अकोतिर शरणाथीहरूको सं रक्षणमा आवश्यक पने बृहि कानुनी सं रचना दुवै कु रामा
अभाव रहेको छ। सरकारले तिब्बिीहरूको ठू लो सं ख्यालाई शरणाथीको हैधसर्ि प्रदान गदै के ही भुटानी
नागररकिा भएको दाबी गनेहरूलाई तवदे शमा पुनः स्थापना हुन पतन सहर्ोग गर्र्ो। सन् १९९० भन्दा
पधछ आएका तिब्बिीलाई सरकारले शरणाथीको मान्यिा तदाँदैन। त्यसपधछ आएका अधिकांश तिब्बिी
शरणाथीहरू भारि प्रवेश गरे पतन अतनधिि सं ख्या नेपालमै बस्दै आएका छन्। सन् १९९५ देधख
सरकारले तिब्बिी शरणाथीलाई पररचर्पत्र जारी गरको छै न। र्ूएनएचधसआरको अनुमानमा नेपालमा
बस्ने १२,००० शरणाथीहरु म्े िीन चौथाईसाँ ग वैिातनक कागजपत्र छै न र र्स म्े सन् १९९५ पधछ
जन्तन्मएका अथवा त्यसबेला १६ वषय मुनी रहेका सबै र्ुवाहरू समेि पदय छन्। र्ूएनएचसीआरको अनुसार
पातकस्तान, बमाय, अफगातनस्तान, श्रीलं का, सोमाधलर्ा, इरान, इराक र डेमोिातटक ररपन्तब्लक अफ
कं गोलगार्िका दे शहरूका ६३९ शरणाथी िथा ४९ आश्रर्ाधथयहरू नेपालमा बस्दै एका छन्।
र्ूएनएचसीआरले उनीहरूलाई शरणाथी भनेर माने पतन र्स्ता समुदार्लाई शरणाथीको मान्यिा नतदने
सरकारको प्रचलनले तनरिरिा पाएको छ।
आविजाविको स्विििाः पूवी नेपालमा रहेका बााँ की दुई धशतवरमा बस्ने र भुटानी नागररकिा भएको
दाबी गने लगभग ६,५०० शरणाथीको आविजावि स्विििालाई सरकारले औपचारीक रुपमा सीतमि
गरे िापतन व्यवहारमा भने सो नीतिको कार्ायन्वर्न प्रार्जसो गररएन। सन् २००८ मा चीनले सीमानामा
सुरक्षा कडा गरेर तिब्बिी समुदार्को आिररक आविजावि स्विििा सीतमि गरेपधछ नेपाल हुाँदै अन्य
मुलुक जाने तिब्बिीहरूको सं ख्या ह्वात्तै घटे को छ। र्ूएनएचधसआरले सन् २०१७ र २०१८ मा िमश ५३
जना र ४५ जना र गि वषयको सेप्टेम्बरसम्ममा १० जना तिब्बिीले नेपाल प्रवेश गरेर तवदेधसएको बिाएको

देशको मानव अधिकार अभ्यास सम्बन्िी प्रधिवेदन २०१९
सयं क्त
ु राज्य अमेररका, स्टेट धिपाटटमेन्ट, लोकिन्र, मानव अिीकार एवं श्रम धवभाग

नेपाल

19

छ। तवगिमा सरकारले नेपाल भएर भारििफय जाने िममा रहेका तिब्बिीलाई र्ूएनएचधसआर साँ ग
तमलेर बनाएको तनकासाज्ञा जारी गनेगरको भएिापतन हाल त्यसलाई तनरिरिा तदईएको छै न।
तवदे श भ्रमण गकाय लातग शरणाथीको हैधसर्ि प्राप्त नेपालमा बसोवास गने तिब्बिीहरूले आवश्यक र्ात्रा
कागजािको लातग तनवेदन तदन तमल्ने भएपतन व्यवहारमा र्ो प्रतिर्ा जतटल, महाँगो र अपारदशी हुने
गर्र्ो। र्द्यतप र्स प्रकृ र्ाबाट प्राप्ि र्ात्रा अनुमतिपत्र सामान्यिः एक वषय र मात्र एक भ्रमणका लातग
मान्य हुने गछय न्। सन् २०१६ मा सरकारले एक पटक तवगिमा र्ात्रा अनुमति प्राप्त गररसके का तिब्बिी
शरणाथीको हकमा प्रहरी ररपोटय द्वारा शरणाथी प्रमाणीकरण दोहोर्र्ाउन नपने भनेर तनणयर् गने आधिकार
प्रमूख धजल्ला अधिकारीलाई सुन्तम्पर्ो। र्ूएनएचधसआरले शरणाथीको मान्यिा तदाँदा तदाँदै पतन सरकारले
शरणाथी नमानेको व्यतिहरूबाट तदनको ५ डरलको दरले जररमाना असुल्नुका साथै तनकासाज्ञा पाउनका
लातग ५०,००० रुतपर्ााँ सम्म (लगभग $ ५००) जररमाना तिराउन सक्ने नीति अपनार्ो। नेपाल सरकार
अिगयि दिाय भएका र आफ्नै दे श फकय ने अथवा कु नै तवदेशी मुलक
ु मा पुनवायस हुने िममा रहेका
शरणाथीलाई जररमाना नतिररकनै तनकासाज्ञा तदने नेपाल सरकारको नीति कार्म रह्यो।
आिारभूि सेवा सुतविामा पहुाँचः नेपालमा बस्ने अधिकांश तिब्बिी शरणाथी र खासगरी सन् १९९० पधछ
आउने वा सन् १९९५ पधछ १६ वषय पुगक
े ाहरू काजपत्रतबहीन धथए भने उनीहरूका नेपालमा जन्तन्मएका
सिानको पतन अवस्था के ही फरक धथएन। औपचाररक रुपमा शरणाथीको हैधसर्ि प्राप्त हुनेहरूलाई
पतन दे शमा बस्न पाउनु बाहेकका अरु कु नै वैिातनक अधिकार उपलब्ध धथएनन। वैिातनक रुपमा
नेपालमा बसोबास गरररहेका तिब्बिीका सिानको पतन कु नै औपचाररक कागजपत्र धथएन। सरकारले
गैससहरूलाई नेपालवासी तिब्बिी बालबाधलकाको लातग प्राथतमक र माध्यतमक धशक्षा उपलब्ध गराउने
स्वीकृ ति तदएको छ। तिब्बिी शरणाथीहरूलाई तनजी वा सावयजतनक उच्च धशक्षामा सामेल गराउने कु नै
व्यवस्था धथएन र उनीहरू औपचाररक रुपमा काम गने अधिकारबाट बधञ्चि धथए। उनीहरू कानुनी
रुपमा व्यवसार् खोल्न र सवारी सािन चालाउनका लातग अनुमतिपत्र धलन सक्दैनन्, र बैंक खािा
खोल्ने, सम्पतत्त आजयन गने, जन्म, तववाह, र मृत्यु अधभलेख गराउनेजस्ता हकबाट पतन बधञ्चि छन्।
तिब्बिी समुदार्का के ही सदस्यले र्स्ता सेवा र सुतविा पाउनका लातग घुस खुवाउनु परेको बिाए।
शरणाथीलाई लधक्षि गदै सरकारले र्ूएनएचधसआरलाई के ही धशक्षा, स्वास्थ्य र धजतवकोपाजयनका सेवा
सुतविा सं चालन गने अनुमति तदए पतन सावयजतनक धशक्षामा पहुाँच र रोजगारी गने अधिकार भने
शरणाथीहरूलाई उपलब्ध धथएन।
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तदगो समािानः सरकारले तदगो समािानको रूपमा शरणाथीहरूलाई स्थानीर् नेपाली समुदार्मै घुलतमल
र समार्ोजन गराउने नीति अपनाएको छै न। भुटानी नागररकिा भएको अथवा भुटानवासी भएको दातब
गने कररब ६,५०० शरणाथीहरूलाई सरकारले रोजगारीलगार्ि सावायजातनक धशक्षा र स्वास्थ्यमा पहुाँच
तदएको छै न। र्द्यतप तवगिमा सरकारले र्ूएनएचधसआरलाई धशतवरवासीहरूको तनतमत्त समानािर
तनः शुल्क धशक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने स्वीकृ ति भने तदएको अवस्था धथर्ो। गि वषयमा
स्थानीर् सरकारी अधिकारीहरूले भुटानी शरणाथी बालबाधलकाहरूलाई िदथय रुपमा समुदातर्क
तवद्यालर्मा पहुाँच तदलाएका धथए। सरकारले र्ी शरणाथीलाई रोजगारी गने र जनस्वास्थ्य न्तक्लतनकहरू
प्रर्ोग गने इजाजि नतदएको भएपतन सन् २००७ देधख सरकारले ११३,००० शरणाथीहरूलाई िेस्रो
मुलुकमा पुनवायस गराउन स्वीकृ ति तदएको छ।
छ. राज्यतबहीन व्यतिहरू
अनुमातनि ६० लाख जनसं ख्याको नागररकिापत्र नभएपतन स्थानीर् कानुन अनुसार उनीहरू
नागररकिाको लातग र्ोग्य रहेका छन्। १६ वषयको उमेरमा नागररकिा प्रमाणपत्र जारी गररन्छ र मिदािा
दिाय, तववाह र जन्म दिाय, घर जग्गा खररद तबिी, व्यवसातर्क पररक्षा तदने, बैंक खािा खोल्ने, कजाय
धलने र राज्यबाट सामाधजक सुतविा पाउने जस्ता कार्यमा नागररकिा प्रमाणपत्र अतनवार्य रुपमा देखाउनु
पने हुन्छ।
सं बैिातनक नागररकिा सम्बन्तन्धि प्राविान, ऐन र तनर्मनहरूद्वारा लैंङतगक भेदभाव गररने भएकोले
राज्यतबहीनिाको समस्या झनै चतकय एको अवस्था धथर्ो।
राज्यतवतहन व्यतिहरूले रोजगारी, धशक्षा, आवास, अड्डाअदालिमा पहुाँच, स्वास्थ्य सेवा, न्यातर्क
प्रातिर्ा, बसाइसराइको अवसर, घरजग्गाको स्वातमत्व, भूकम्प राहि र पुनतनयमायण कार्यिम लगार्ािका
क्षेत्रमा तवभेदको सामना गनुय परररहेको न्तस्थति धथर्ो।
खण्ड ३. राजनैतिक प्रणालीमा सहभागी हुने स्विििा
कानुनले नागररकहरूलाई स्विि र तनष्पक्ष आवधिक तनवायचन र गोप्य मिदानको माध्यमद्वारा बृहि र
समान बाधलग मिाधिकारको प्रर्ोग गरेर आफ्नो सरकार रोज्ने हैधसर्ि प्रदान गरेको छ।
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तनवायचन र राजनैतिक सहभातगिा
पधछल्ला तनवायचनहरुः सरकारले सन् २०१७ मा पााँ च चरणमा एकातिर सं तघर् र प्रादेधशक सं सद र
अकोतिर स्थातनर् तनकार्हरूको तनवायचन सम्पन्न गरार्ो। अिरायतरि र् चुनाव पर्यवक्ष
े कहरूका अनुसार
सं सदीर् िथा प्रदे श सभाको तनवायचनहरुमा के ही तहंसात्मक घटनाहरू घटनुकासाथै पारदशीिा र मिदािा
धशक्षाको अभावजस्ता चुनौिीहरू देधखए जसबाट चुनावी प्रतिर्ा प्राभातवि हुन पुग्यो। र्ी चुनौिीहरूका
बावजूद सरकारले तनवायचनलाई उधचि ढं गले सम्पन्न गरार्ो। दे शधभत्रका चुनाव पर्यवेक्षकहरूका अनुसार
तनवायचन स्विि, तनष्पक्ष िथा शान्तिपूणय रहनुका साथै र चुनावमा मिदािा सभातगिा पतन उच्च रहेको
धथर्ो। र्द्यतप, प्रहरीको गोलीबाट िीनजनाको मृत्यु भएको र तवधभन्न पाटी कार्यकिायबीच धछटफु ट
झडप, आिमण, साना घरेलु बम तवस्फोटन र बम िम्कीका समाचारका ररपोटय बातहर आएका धथए।
मतहला र अल्पसं ख्यकहरूको सहभातगिाः तनवायचनमा मतहला र अल्पसं ख्यकहरूको सहभातगिा प्रत्यक्ष
रुपमा सीतमि गने खालका कु नै पतन ऐन कानुन छै नन्। स्थानीर्, प्रदेधशक, र रातरि र् चुनावहरूमा
मतहला एवं अल्पसं ख्यकहरू सहभातग रहे। सं तविानले राज्यका सबै तनकार्मा मतहला समावेधशिा
अतनवार्य बनाएको मात्र छै न, सं िीर् िथा प्रादेधशक सं सदको िल्लो सदनमा एक िीहाई सदस्य मतहला
हुनुपने भतन तनदेधशि पतन गरेको छ । र्द्यतप एलधजतबटी अधभर्िाहरूले र्स्ता प्राविानले आफ्नो
समुदार्को उमेदवारहरूलाई तनवायचनमा उमेदवार हुनबाट बधञ्चि गने विाए।

खण्ड ४. भ्रराचार र सरकामा पारदधशयिाको अभाव
सरकारी अधिकारीहरू गरेको भ्रराचारलाई अपरािको रुपमा दण्डीि गने कानुनी प्राविान छ। र्द्यतप
सरकारले र्स कानुनी प्राविानलाई प्रभावकारी ढं गबाट लागूभने गरेन। र्स वषय पतन कमयचारीहरूले
कतहलेकााँ ही कानुनभन्दा माधथ रहेर भ्राराचार गरेको र सरकारी स्तरमा पतन भरराचार तनरिर रहेको
उजुरीहरू परेका धथए।
भ्रराचारः फेब्रुएरी मतहनामा भ्रराचारतवरु् देशकै प्रमुख सं स्था अन्ततिर्ार दुरुपर्ोग अनुसन्धान तनवारण
आर्ोग (धसआईएए) का आर्ुि राज नारार्ण पाठकले आर्ोगमा तवचारािीन एक सावयजतनक शैधक्षक
सं स्थाको तनजीकरणको मुद्दमा प्रत्यक्ष घुस धलाँ दै गरेको धभतडर्ो सावयजतनक भएपधछ उनले पदबाट
राजीनामा गरे। पाठकको रानीजनामा पधछ महान्याधिविाको कार्ायलर्ले धसआइएएलाई पूव-य
आर्ुिमाधथ अनुसन्धान चलाउन सल्लाह तदए। गि माचय मतहनामा धसआईएएले पाठकतवरु्
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भ्रराचारको मुद्दा दार्र गर्र्ो। धसआईएएले भ्रराचार तनर्िण ऐनको दफा ३(१) अिगयि पाठकलाई
जररमाना र दन्तण्डि गनय अगातड बढे को छ। हाल तवशेष अदालिमा सो मुद्दा तवचारािीन छ।
सन् २०१८ मा धसआईएएले आफ्नो अनुसन्धानको दार्रा फरातकलो बनाउाँ दै एक धसधभल इन्तन्जतनर्ररङ्
प्रर्ोगशालाको पतन बन्दोबस्त गर्र्ो। तवकास पुवायिार तनमायणमा प्रर्ोग गररने सामाग्रीलाई धलएर कातफ
मात्रामा भ्रराचार हुने गरेकोले त्यस्ता समाग्रीको गुणस्तर पररक्षण गनयमा प्रर्ोशाला सतिर् बनाइने छ।
गि वषय धसआइएएले ९७ वटा छड् के कारबाहीहरू सं चालन गदै १५४ जना तनजामति कमयचारीलाई
पिाउ गर्र्ो जसम्े एकजना उच्च सरकारी अधिकारी पतन परेका छन्।
तवगिका वषयहरूमा जस्तै गि वषय पतन राजनीतिक दलहरूसाँ ग आब् तवद्याथी र मजदूर सं गठनले
तवद्यालर् र व्यवसार्ीहरूबाट चं दाको माग र सं कलन गरे । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा पतन
भ्रराचार र दण्डतहनिा आम समस्याको रुपमा देखा परे ।
सम्पतत्त तववरणः सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नो सम्पतत्तको तववरण सावयजतनक गनुयपने तनर्म छ र
अधिकांश सरकारी कमयचारीहरूले र्स कानुनी आवश्यिालाई पुरा गरेको भेतटर्ो। रातरि र् जागरुकिा
के न्द्रले सम्पतत्त तववरणको प्राविान पालना भए नभएको तनगरानी गने धजम्मेवारी पाएको भए िापतन
उसले र्स्ता तववरणलाई के लाएर हेने र आफ्ना तनष्कषयहरू सावयजतनक गने गरेको छै न।

खण्ड ५. मानव अधिकार उल्लं घन सम्बन्धी अिरायतरिर् एवं गैरसरकारी सं स्थाबाट भएका
अनुसन्धानबारे सरकारको मनोिारणा
अिरायतरि र् एवं गैरसरकारी सं स्थाहरूले स्विि रुपमा आफ्नो सामान्य कार्यिम र अनुसन्धान सं चालन
गनय र तनष्कषयहरू प्रकाधशि गनय पाएपतन सरकारले के ही अिरायतरि र् गैससको हकमा प्रवेशाज्ञा पाउने
प्रतिर्ालाई जतटल बनाउाँ दै सम्पतत्त तववरण कागजािमा हस्ताक्षर समेि गनय बाध्य िुल्याएर उनीहरूको
प्रशासतनक भार बढाउने काम गर्र्ो। खासगरी िातमयक उद्दे श्य बोके का के ही गैससहरूले स्थानीर् िहमा
शति तवके धन्द्रकरण भएपछी बढी प्रसासतनक तनर्िण व्यहोनुय परेको बिाए।
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सरकारी मानव अधिकार तनकार्हरूः
रातरि र् मानव अधिकार आर्ोग (एनएचआरसी) ले उल्लं घनाका घटनाहरूको अनुसन्धान गरे पतन
अपर्ायप्त स्रोि सािन र जनशति (गि सेप्टम्बर मतहनासम्म ३०९ वटा पदमा ९५ वटा पद ररि धथए जुन
सं ख्या सन् २०१६ को अगस्त मतहनामा २३२ धथर्ो) एवं सीतमि कार्य आधिकारका कारण के ही
अधिकारकमीले र्स आर्ोगलाई तनष्प्रभावी र पूणय स्विििा नभएको भन्ने नजरले हेनय थाले।
एनएचआरसीले सरकारले आर्ोगको सुझाव पूणय रुपले लागू गनय नसक्नुले दण्डहीनिालाई प्रश्रर् तमलेको
दाबी गर्र्ो। सन् २००० मा स्थापना भएदेधख गि वषयसम्म एनएचआरसीले लगािार रुपमा ९९५ वटा
(गि सेप्टेम्बर मतहनासम्म) मुद्दमा कारबाही र क्षतिपूिी हुनुपने भनेर सुझाव तदाँदै आएको बिार्ो।
र्समध्य िीन चौथाई घटना द्वन्द्वकालसाँ ग जोतडएका धथए।
नेपाल प्रहरी िथा सशस्त्र प्रहरी दुवै सं स्थामा आ-आफ्नो मानव अधिकार शाखा रहेका छन् भने नेपाली
सेनाको आफ्नै मानव अधिकार तनदे शनालर् रहेको छ। मानव अिीकार गैससहरूका अनुसार नेपाली
सेनाद्वारा गररएका अनुसन्धानहरूमा आवश्यक पारदधशयिाको अभाव धथर्ो।
सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी र माओवादी दलद्वारा द्वन्द्वकालमा भएका मानव
अधिकार र मानविातवरोधि उल्लं घनहरूलाई उल्लेख्य रुपमा सम्बोिन गरेको छै न।
मुलुकका दुई सं िमणकाधलन न्यार् सं र्ि धसआइईतडपी िथा तटआरसीलाई पररचालन गनयमा र पूणय
स्विििा प्रदान गनयमा तनकै नै ढीला सुस्ती भएको छ। मानव अधिकारका जानकारहरूले न तटआरसीले
न ि धसआइईतडपीले नै अनुसन्धानकार्यमा उल्लेख्य प्रगति गनय सके को बिाउाँ दै आएका छन्। अतप्रल
मतहनामा धसआइईतडपी िथा तटआरसीका आर्ुिहरूको कार्यकाल समाप्त हुाँदासम्म उनीहरूले आफ्ना
कार्ायदेश सम्पन्न गरर नसके कोले उनीहरूको ठाउाँ मा नर्ााँ आर्ुिहरू तनर्ुि गररर्ो।
स्थानीर् मानव अधिकार अधभर्िाहरुले के ही कानुनी कमी कम्जोरीले गदाय मुलक
ु मा बृहि र तवश्वासतनर्
सं िमणकाधलन न्यार् प्रतिर्ा अवरु् भएको बिाउाँ छन्। उदाहरणको लातग र्ािना र बलजफिी बेपत्ता
पानुयलाई कानुनले पूवयप्रभावी िवरले अपराि मानेको छै न भने बलात्कार वा करणीको उजुरी गने म्याद
पतन कानुनले जम्मा १८० तदन िोके को छ।
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त्यसको अतिररि मुलुकले हस्ताक्षर गरेका सं िीहरूलाई सं तविानले कानुन माने िापतन कानुनमा र्ु् वा
मानविा तवरोिी अपरािलाई खास मान्यिा तदइएको छै न। सं सदले सवोच्च अदालिका तनणयर्हरू
कार्ायन्वर्न गनय नसके को तवधभन्न घटनाहरूका बारे मा पतन आलोचनाहरू हुने गरेका छन्। उदाहरणको
लातग सन् २०१५ को एक फैसलामा अदालिले र्ी आर्ोहरूलाई गिीर अपरािहरू माफ गनय सक्ने
अधिकार तदने तटआरसी र धसआइईडीपी ऐनका प्राविानहरूलाई अमान्य घोतषि गर्र्ो तकनकी तिनले
ित्काधलन अिररम सं तविान र अिरायतरि र् दातर्त्वहरूको अबज्ञा गने दे धखर्ो। सेप्टेम्बर मतहनासम्म
सं सदले त्यस ऐनलाई सवोच्च अदालिको तनणयर् अनुसार पररमाधजयि गरेको धथएन र्द्यतप आर्ोगहरू
आफैले भने अदालिको तनणयर् पालना गने बिाएका छन्।

खण्ड ६. तवभेद, समाधजक दुव्यव
य हार, र मानव िस्करी
मतहला
बलात्कार र घरेलु तहंसाः वैवातहक बलात्कारसतहि कानुनले बलात्कारलाई गैरकानुतन ठहर गरेको छ र
पीतडिको उमेर हेरेर बलात्कारको अपरािलाई ५ देधख १५ वषयको जेल सजार् तदने प्राविान छ।
सामूतहक बलात्कार, गभयविी मतहलाको बलात्कार वा अपाङ्गिा भएको मतहलाको बलात्कारको
अपरािमा थप ५ वषय कै द तदईने कानुनी प्राविान रहेको छ। पीतडिले पाउने क्षिपूिी उसले भोग्नु
परेको शारीररक िथा मानधसक पीडामा तनभयर हुने गरेको छ।
उजुरी भएका बलात्कारका घटनाहारुमा प्रहरी र न्यार्ालर्हरूले प्रार्: चासो र प्रतितिर्ा जनाउने गरेका
छन्। र्द्यतप समाजमा उच्च चचाय पाएका के ही घटनाहरूले बलात्कारका धशकारहरूलाई उधचि न्यार्
तदलाउन सरकार असफल रहेको िथ्यमा प्रकाश पारेका छन्। सन् २०१८ को जुलाई मतहनामा
कञ्चनपूरको धभमदत्त नरपाधलकामा १३ वषीर्ा तनमयला पिको बलात्कार र हत्या भर्ो। र्स घटनलाई
धलएर प्रहरीको प्रतिकृ र्ा र कारबाहीमाधथ सरकारको छानतबन टोलीले गरेको सतमक्षाले प्रहरी
अनुसन्धानकिायद्वारा मुख्य सबुि प्रमाण नै नर गररएको जस्ता गिीर लापरवाही पत्ता लगाएको धथर्ो।
काठमाण्डौं बातहरका मानव अधिकारकमीहरूले प्रहरीले िेरै पटक लैतङ्गक तहंसाका अपराि र
कतहलेकाही ाँ बलात्कार पतन दिाय गनय अस्वीकार गने गरेको बिाए। अधिकारकमीका अनुसार प्रहरीले
र्स्ता मुद्दा सम्बोिन गदाय अपराधिक अनुसन्धान चलाउनुभन्दा मेलतमलाप गराउन बढी रुचाउाँ छन्।
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सभामुख कृ ष्ण बाहादुर महरा माधथ बलात्कारको आरोप लागेपधछ गि अक्टोबर मतहनाको १ िाररख
उनले प्रिानमिी ओधल एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युतनर पाटी (नेकपा) को सुझावमा राजीनामा तदए।
गि नोभेम्बर मतहनासम्म अदालि सुनुवाइको प्रतिक्षामा प्रहरीले महरालाई तहरासिमै राखेएका धथए।
चेलीबेटी तवरु् घरेलु तहंसा एक गिीर समस्याको रुपमा रहेको धथर्ो। चेलीबेटीप्रति लधक्षि तहंसाका
साथै बाध्यात्मक तववाह र बाल तववाहजस्ता प्रचलनका कारण मतहला वगय अस्वस्थ्य रहने, उनीहरूको
जीतवकोपाजयन असुरधक्षि र सामाधजक भूतमका गौण बन्ने र र्सबाट पुस्तन
े ी गररबीले पतन तनरिरिा
पाउने गैससहरूले बिाए। कानुनले घरेलु तहंसाका उजुरीहरूमा मेलतमलापमा जोड तदाँदै मध्यस्तिाको
आिारमा समािान गनेिफय पक्षहरूलाई प्रोत्साहन गछय । मध्यस्तिा तवफल भएको आवस्थामा मात्र
राज्यले ऐन अिगयि कारबाही गने तनणयर् गरेको पाइन्छ।
प्रहरी समक्ष चेलीबेटीले अपराि बारे उजुरी गनय सहज होस् भनेर मुलुकका ७७ धजल्लामै प्रहरीले आफ्ना
कार्ायलर्को मतहला एकइमा मतहला प्रहरी अधिकारी खटाएको धथर्ो। मतहला र बालबाधलका सेवा
महातनदे शनालर्को अनुसार र्ी मतहला इकाई पूणय रुपले कार्यरि धथएनन् िर नेपाल प्रहरीले बातहरी
मद्दि पररचालन गरेर भए पतन इकाइहरूका पूवायिार र क्षमिा वृत् गनय कोधसस गदै धथए। गैससहरूको
अनुसार के ही सुिार आए पतन घरेलु तहंसा र मतहला बेचतबखनतवरु् जुध्नका लातग स्रोिसािन र
िाधलमको अभाव धथर्ो। घरेलु तहंसाको कसूरलाई अपरािको रुपमा व्यवहार गने भन्ने प्रहरीको
मागयदशयन भएपतन तवभेदकारी मनन्तस्थति समाजमा तनकै जकतडएर बसेकोले गदाय र्सलाई प्रहरी
कार्ायलर् मतहला शाखाभन्दा बातहर लागू गनय मुन्तस्कल भर्ो।
सरकारले १७ धजल्लामा सेवा के न्द्रहरू, ८ धजल्लामा पुनस्थायपना के न्द्रहरू र १७ धजल्लामा अस्पिालन्तस्थि सं कट व्यवस्थापन के न्द्रहरू स्थापना गरेकाछन्। र्ी के न्द्रहरूले लैतङ्गक तहंसा पीतडिहरूलाई
उपचार, सुरक्षा, र मानधसक र कानुनी सहर्ोग र परामशय उपलब्ध गराउाँ दै आएका छन्। लैतङ्गक
मुद्दाका जानकारहरूको अनुसार र्स तकधसमको सामान्य कार्यतवधिले प्रहरी, रातरि र् मानव अधिकार
आर्ोग, रातरि र् मतहला आर्ोग, प्रहुख धजल्ला अधिकारी, स्थानीर् अधिकारीहरू, सामुदातर्क मध्यस्तिा
के न्द्रहरू र चेलीबेटीतवरु् तहंसा सम्बोिन गनयमा सतिर् गैससहरू बीचको समन्वर्मा सुिार गरेको छ।
अन्य हानीकारक परम्परागि सामाधजक कु ररिीहरुः सं तविानले िातमयक, सामाधजक र सांस्कृतिक
परम्परामा आिाररि मतहला उधत्पडनलाई अपरािको रुपमा पररभातषि गरेको छ र पीतडिहरूलाई
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क्षतिपूिीको अधिकार समेि तदएको छ। नर्ााँ अपराि ऐनले दाइजो लेनदेनलाई गैरकानुनी बनाउाँ दै
दाइजो लेनदे न गनेमाधथ ३०,००० नेपाली रुतपर्ााँ ($३००) सम्मको नाजररमा वा िीन वषयसम्म कै द वा
दुवै लागू गररने व्यवस्था गरेको छ। दाईजोको कारणले आफ्नो पत्नीमाधथ तहंसा गनेलाई पतन नर्ााँ ऐनले
अपराि ठहर्र्ाएको छ र र्सको लातग ५०,००० ($ 500) सम्मको जररमाना र पााँ च वषयसम्मो कै द वा
दुवै हुने उल्लेख गरेको छ। कानुनले दाइजो माग्नु र दाईजो नल्याएबापि होच्याउने, शारीररक र्ािना
तदने, एक्ल्याउने जस्ता मतहलामाधथ गररने मानधसक दुव्ययवहारलाई दण्डनीर् अपराि भनेर पररभातषि
गरेको छ। त्यति हुाँदा हुाँदै पतन खासगरी िराईमा दाईजो लेनदे न िेरै सामान्य रह्यो। त्यसबाहेक
समाजमा प्रचधलि बाल एवं जबरजस्ती तववाहको कारण धशक्षामा बाधलकाहरूको पहुाँच सीतमि हुन
जानुकासाथै उनीहरू घरेलु तहंसा र र्ौन दुव्ययवहारको धशकार बन्ने र र्ौन िस्करीमा समेि पनयसक्ने जोधखम
र सिावना पतन उच्च बन्नजान्छ। बाल एवं जबरजस्ती तववाह खासगरर दधलि िथा मिेशी समुदार्मा
बढी सामान्य धथए (हेनुयस “बालबाधलका” खण्ड)। सरकारी तनकार्हरूले दाईजोसाँ ग सम्बन्तन्धि तहंसा
एवं जबरजस्ती तववाहको अधभलेखीकरण गनुयका साथै तवधभन्न सुझाव सल्लाह जारर गदै तबचतबचमा
उ्ार र पुनस्थायपना सेवा सुतविाको अवसर समेि पीतडिहरूलाई उपलब्ध गराए।
बोक्सी आरोपमा तवभेद र तहंसा गनुल
य ाई कानुनले अपराि भतन स्पररूपमा व्याख्या गरेको भए िापतन
बोक्सी सम्बन्धी परम्परागि अन्धतवश्वासले ग्रामीण मतहला र खासगरी तविवा, वृ्ा, तनम्म आधथयक
हैधसर्िका र दधलि मतहलाहरूलाई नकरात्मक रुपमा प्रभाव गरररहेको धथर्ो। र्स्ता अपरािमा राज्यले
कानुनी कारबाही गरेको कु नै मुद्दा प्रकाशमा आएनन्। तमतडर्ा र गैससहरूले बोक्सी आरोप
लागेकातवरु् तवधभन्न तहंसात्मक घटनाहरूको उजुरी गरे। त्यसको साथसाथै नागररक समाजका
सं घसस्थाले पतन र्सबारे जनचेिना वृत् गरे।
िेजाप आिमणलाई तवशेषरुपमा गैरकानुनी बनाइएको छ; पोल्ने तहंसाबाट बााँ चेका नेपाली नाम गरेको
गैससले जनवरी देधख सेप्टेम्बरसम्ममा २ वटा िेजाप आिमण भएको पुतर गरे ।
छौपडीको चलन (मतहनावारी वा सुत्केरी हुाँदा चेलीबेटीलाई घरबाट तनकालेर बस्तु गोठमा बस्न बाध्य
गराईने पररपाटी) एक गिीर समस्याको रुपमा कार्मै रह्यो। सन् २००५ मा सवोच्च अदालिले
छौपडीलाई गैरकानुनी भनी गरेको तनणयर् र सन् २००८ मा र्सको उन्मूलनको लातग मतहला,
बालबाधलका र समाज कल्याण मिलर्ले जारी गरेको मागयतनदे शनको बावजूद पतन छौपडीको चलन
हटे को छै न। सन् २०१८ दे धख प्रर्ोगमा आएको अपराि सं तहिाले छौपडीलाई ३ मतहनासम्मको जेल
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सजार् र बढीमा ३,००० रुतपर्ााँ ($३०) जररमाना वा दुवै भोग्नु पने अपराि भनेर औपचाररक रुपमा
पररभातषि गरेको छ। के ही स्थानीर् अधिकारीहरूबाट छौपडी प्रथा उन्मूलन गनयका लातग शैधक्षक
अधभर्ान चलाउनेदेधख छाउगोठ भत्काउने सम्मका तवधभन्न पहलहरू भएिापतन परम्परागि तवश्वास एवं
समाजको लाजको कारण र्ो कु ररिी हट् न सके को छै न, खासगरर सुदरू पधिमाञ्चलको ग्रामीण भेकमा
जहााँ छाउगोठमा बस्ने िममा समर्समर्मा मतहलाहरूले मृत्युसमेि भोग्न बाध्य हुने गरेका छन्।
उदाहरणका लातग स्थातनर् तमतडर्ाले जनाए अनुसार जनवरी मतहनामा छाउगोठमा बसेको एकजना
मतहलाको मृत्यु भर्ो र त्यसको दुई तदनपधछ सुत्नेबल
े ामा न्यानोको लातग छाउगोठमा बालेको आगोको
िुवााँ ले तनसान्तिएर एक मतहला र उनका दुईजना बच्चाहरूको मृत्यु भर्ो। तडसेम्बर ५ िाररखका तदन
प्रहरीले छाउगोठमा एकजना मतहलाको मृत्यु हुनुमा धजम्मेवार रहेको भतनएको पुरुषलाई पिाउ गर्र्ो।
र्ो नै सन् २०१८ को छाउप्रथा तवरु्को कानुन अिगयिको पतहलो तगरफ्िारी धथर्ो।
र्ौन दुराचारः र्ौन दुराचार बारेका गुनासोको उजुरीलाई तवधभन्न आिररक कार्ायलर् प्रतिर्ाद्वारा
सम्बोिन गदाय पतन समािान गनय नसतकएको अवस्थामा कानुनले धजल्लाको उच्च अधिकारीलाई
दुराचारीमाधथ ६ मतहनासम्मको जेल सर्ाज, ५०,००० रुतपर्ााँ ($५००) जररमाना वा दुवै लागू गने
अधिकार तदएको छ। कानुनमा पीतडिलाई पर्ायप्त सं रक्षण र क्षतिपूिीको व्यवस्था भएपतन सजार्
हुनुपने जति कडा धथएनन्। र्ौन दुराचार सबैभन्दा बढी दे धखने अनौपचारीक क्षेत्रमा कानुनको पहुाँच
नरहेको मतहला अधिकारकमीहरूले बिाए।
बाध्यात्मक पररवार तनर्ोजनः बाध्यात्मक गभयपिन, अनऐन्तच्छक बन्तन्धकरण वा पररवार तनर्ोजनका अन्य
प्रकारका बाध्यात्मक उपार्हरू प्रर्ोग गररएको कु नै उजुरी धथएनन्।
तवभेदः कानुनको सं रक्षण पाएपतन मतहलाहरूले रोजगारी लगार्िका क्षेत्रहरूमा सं रचनागि तवभेदको
सामना गनुयपर्र्ो (हेनस
ुय ् खण्ड ७.घ.), खासगरर मुलक
ु को ग्रामीण क्षेत्रहरूमा। दधलि मतहलाहरूले धलङ्ग
र जािको खातिर तवभेदको सामना गनुय परेको अवस्था धथर्ो। कानुनले मतहलालाई आफ्नो
अधभभावकको सम्पतत्तमाधथ बराबर हक र तववाहपधछ त्यो सम्पतत्त आफ्नो नाममा राख्ने हकसमेि तदए
िापतन िेरै मतहलामा आफ्ना अधिकारबारे चेिना धथएन र चेिना हुनेलाई पतन प्रचलनको तवरोि गनय
ठू लो भर् धथर्ो। कानुनले तविवाहरूलाई आफ्नो पतिको घर सम्पतत्तमाधथ पूणय पहुाँच र अधिकार
तदएको छ; र्द्यतप सरकारको िफयबाट कानुन लागू गनय पर्ायप्त कदम उठाइएन।
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सन् २००६ मा अनुमोदन गररएको लैतङ्गक समानिा ऐनका साथै ६० वटा अन्य कानुनमा तवभेदकारी
प्राविानहरू भेतटन्छन्। उदाहरणका लातग सम्पतत्तको हक सम्बन्धी कानुनले भू-स्वातमत्व र अंशबन्डको
मातमलामा पुरुषलाई प्राथतमकिा तदएको छ। र्द्यतप, सं तविानले मतहलाहरूलाई तवगिमा कानुनले
सं रक्षण नगरेका कतिपर् हकहरू प्रदान गरेको छ जसमध्य घर सम्पतत्त र पाररवाररक मातमलामाधथ
श्रीमान सरहका हक अधिकार र त्यसको साथै धशक्षा, स्वास्थ्य, र सामाधजक सेवा सुतविामा तवशेष
अवसर पतन पदयछन्।
सिानको तपिाको नागररकिा जहााँ को भएपतन मतहलाहरूलाई स्विि रुपमा आफ्नै नागररकिाको
आिारमा आफ्ना सिानलाई नागररकिा हस्तािरण गनयबाट सं तविानले नै रोके को अवस्था छ। नेपाली
मतहलाका तवदे शी श्रीमान भएमा उनीहरूलाई अंतगकृ ि नागररकिा प्राप्त हुने कु नै तवशेष प्राविान पतन
सं तविानमा छै न।
वं शजका आिारमा मतहला र बाधलकाहरूले आफ्नै भरमा नागररकिा प्राप्त गनयका लातग पति, तपिा, वा
पतिको पररवार (तविवा भए)बाट औपचाररक धसफाररश लेखाउनु पने हुन्छ जसमा आवेदक नेपाली
नागररकिाको लातग र्ोग्य भएको र तनजले नागररकिा पाएमा उनीहरूको कु नै आपतत्त नहुनेसमेि
उल्लेख हुनुपछय । र्स्तो प्राविानले आफ्नो नागररकिाको हक प्राप्त गनयका लातग मतहलालाई उसको बा
अथवा पतिमाधथ तनभयर बनाउाँ छ। कतिपर् न्तस्थतिमा पतिहरूले आफ्ना श्रीमतिलाई र्स्तो धसफाररश
लेख्न अस्वीकार पतन गने गछय न्। मतहलालाई नागररकिा पाउनबाट बधञ्चि गरेपधछ अदालिमा
उनीहरूको पहुाँच शून्य हुनजान्छ र मतहलाहरूले घरजग्गा र सम्पतत्तको आं शबारे कानुनी दाबी गने क्षमिा
गुमाउाँ छन्। र्सो हुाँदा पति र अन्य पुरुष नािेदारले सम्पतत्तमा आ-आफ्ना दाबी कार्म गने अवसर
पाउाँ छन्।
बालबाधलका
जन्मदिायः सं वैिातनक प्राविान, कानुन िथा नागररकिा तनिायरण गने तनर्मनहरूले अधभभावकको
धलङ्गका आिारमा तवभेद गने भएको हुनाले राज्यतबहीनिाको न्तस्थतिले प्रोत्साहन पाइरहेको धथर्ो (हेनुयस
खण्ड २.घ., राज्यतबहीनिा)। बच्चा जुनसुकै धलङ्गको भएपतन जन्मदिाय नीति र प्रकृ र्ामा त्यसको
धभन्निा देधखएन।
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सं तविानले नागररकिा प्राप्त गनयका लातग एकजना अधभभावक नेपाली हुनुपने उल्लेख गरेको भएपतन
नेपाली आमा र तवदे शी तपिाबाट जन्म भएको सिान्ले अंतगकृ ि प्रिीर्ाबाट मात्र नागररिा पाउन
सक्छन्। बच्चाको तपिाले नागररकिा आवेदन धसफाररस गरेको खण्डमा बाहेक नागररकिा प्राप्तहुने, िर
आमाहरूले आफ्ना सिानलाई नागररकिा प्राप्त गराउनमा कतहलेकाही ाँ अत्यिै कतठनाइ भोग्नु पर्र्ो।
सन् २०११ मा सवोच्च अदालिले अज्ञाि तपिाका सिानले आफ्नो आमाबाट नागररकिा प्राप्त गनय सक्ने
फैसला गरेिापतन आमा र बच्चहरू र्स्ता कतठनाइ भोग्नबाट मुि हुन सके का छै नन्।
सं तविानले अज्ञाि तपिाका सिानले आफ्नो आमाद्वारा नागररकिा प्राप्त गनय सक्ने बिाए पतन पधछ गएर
तपिा तवदे शी नागररक रहेको ठहर भएमा बच्चाले वं शज नागररकिा गुमाउनु पने हुन्छ र फेरर पधछ
अंतगकार प्रतिर्ाबाट नागररकिा प्राप्त गनुयपने अवस्था आउाँ छ। व्यवहारमा िेरै अतववातहि मतहलाले
वं शजको आिारमा आफ्ना सिानलाई नागररको रुपमा दिाय गराउन िेरै समस्या भोग्नु पदय छ। सन्
२०१७ सवोच्च अदालिले हाल ठे गान लगाउन नसतकए िा पतन नेपाली मािा-तपिाबाटै जन्तन्मएका
बच्चाहरूको हकमा सरकारले उनीहरूको जन्म दिाय गनय र उनीहरूलाई नाररकिा प्रदान गनय अस्वीकार गनय
सक्दै न भनेर तनणयर् गर्र्ो। र्स तनणयर्ले बलात्कार र मानव िस्करीबाट पीतडि भएका एकल आमाका
सिानलाई समेट्ने िर ज्ञाि िर आफ्नो तपिृत्व स्वीकार गनय नचाहने तपिाहरूको अवस्थालाई सम्बोिन
नगने मानव अधिकार अधिविाहरू बिाउाँ छन्। तनिन भएका, पररवार त्याग गरेका वा दे श छोडेर
तवदे शमा काम गदै गरेका तपिाहरू (जुन िेरै सामान्य हुाँदैछ) का सिानले नागररकिा पाउनका लातग
तवशेष कानुनी र व्यवहाररक बािाहरू भोग्नु पने अवस्था धथर्ो।
अंतगकृ ि नागररकिा सं तविान अिगयिका मौधलक हकमा नपने भएपतन वं शज नागररकिा पाउन अर्ोग्य
व्यतिहरूका लातग र्ो एउटा तवकल्प हुन सक्छ, िर र्समा पतन राज्यको तनणयर्शति िेरै छ। र्तकन
िथ्यांक नभएपतन मानव अधिकार अधिविाका अनुसार राज्यले पधछल्ला वषयहरूमा तनकै कम सं ख्यामा
आं तगकार नागररकिाका आवेदन स्वीकार गरेको छ।
धशक्षाः सं तविानले देशव्यापी रुपमा आिारभूि प्राथतमक धशक्षालाई तनः शुल्क र अतनवार्य बनाएको छ।
धशक्षा ऐनले धशक्षा प्रणालीलाई तनः शुल्क र अतनवार्य आिारभूि धशक्षा (धशशु तवकासदेखी धलएर १-८
कक्षा सम्म), र तनः शुल्क िर अतनवार्य नगररएको माध्यतमक धशक्षा (९-१२ कक्षा) गरी दुई भाग
लगाएको छ। सन् २०१७-१८ को शैधक्षक सत्रमा ९७.२ प्रतिशि तवद्यालर् उमेरका बालबाधलकाहरू
समान लैतङ्गक अनुपािमा भनाय भएको सरकारले बिाएको छ। र्द्यतप, माध्यतमक धशक्षामा लैतङ्गक
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असमानिा कार्मै रह्यो र ग्रामीण क्षेत्रका दुई तिहाई कधलला तकशोरीहरू तवद्यालर् नै नजाने अवस्था
तनरिर रह्यो।
सरसफाईर्ुि शौचालर्को अभावले खासगरर छात्राहरूको तवद्यालर् पहुाँचमा बािा पुतग रहेको धथर्ो भने
अन्य कतिपर् बालबाधलकाहरूलाई तवद्यालर्को भौतिक दूरी, पढाइ खचय, घरार्सी कामिन्दा एवं
आधभभावकको प्रोत्साहनको अभावले धशक्षामा पहुाँच सीतमि गरररहे को अवस्था धथर्ो। मुलुकव्यातप
रुपमा ३२.४ प्रतिशि तवद्यालर्मा छात्राहरूको लातग अलगै शौचालर्को व्यवस्था छै न जसको कारण
उनीहरू तवद्यालर् जान अतनच्छु क हुनसक्छन्, खासगरर मतहनावारी हुाँदाको समर्मा। छात्रहरूको
हकमा एकातिर रोजगारी सुरु गने र तवदेशमा काम गनय जाने दबाब र अकोतिर लागू औषि र मतदरा
सेवनजस्ता कारणले उनीहरूलाई तवद्यालर्मा उपस्तधथि हुनबाट रोक्ने गरेको छ। अपाङ्गिा भएका
बालबाधलकाले पतन धशक्षा हाधसल गनयमा तवभन्न प्रकारका थप अवरोिहरूको सामना गनुय पदय छ, जस्तो
तक तवद्यालर्मा भनाय नै हुन नपाउनु। र्समाधथ बालबाधलकालाई १३ वषयको उमेरसम्म मात्र तवद्यालर्
जान अतनवार्य छ। वैिातनक रुपमा श्रम गनय तनषेि भएपतन र्स प्रकारको मापदण्डले
बालबाधलकाहरूमा बालश्रमको धशकार हुने जोधखम उच्च बनाउाँ छ।
स्वास्थ्य सेवाः सरकारबाट बालबाधलका र वर्स्कहरूलाई तनः शुल्क आिारभूि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध
धथर्ो। िर छोरीहरूमाधथ अधभभावकले तवभेद गने भएकोले प्रार्ः अति तबपन्न पररवारहरूले छोराहरूको
स्वास्थ्य उपरचारमा प्राथतमकिा तदएको पाइर्ो।
बाल दुव्ययर्हारः बालबाधलकामाधथ तहंसा मात्र होइन र्ौन दुव्ययवहार पतन व्यापक रहेको भन्ने उजुरीहरू
आएका धथए। गैससहरूले र्स्ता उजुरी बढ् नुमा चेिना वृत्को भूतमका रहेको बिाए पतन र्सको
व्यापकिाबारे भरपदो अनुमान गनय सतकने आिार छै नन्। बालबाधलकामाधथ हुने दुव्ययवहार र तहंसाको
प्रतिवाद गनयका लातग के ही तनधिि सरकारी प्रतिर्ा र सं र्ि छन्, जस्तो तक तवशेष टे धलफोनका
हटलाईनहरू एवं रातरि र् बाल अधिकार पररषद।
बाल र बाध्यात्कम तववाहः कानूनले दुवै बालक र बाधलकाको हकमा २० वषयभन्दा कम उमेरमा तववाह
गनय तनषेद गरेको छ। र्ूतनसेफका अनुसार २०-२४ वषयका र्ुविीहरू म्े एकतिहाईको १८ वषय पुग्दा
नपुग्दै तववाह भइसके को हुन्छ भने कररब १० प्रतिशिको तववाह १५ वषय पुरा नहुाँदै भइसक्छ।
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परम्परामा आिाररि सामाधजक, आधथयक, र सांस्कृतिक प्रथाहरूको कारण बालबाधलकाहरूलाई कधललो
उमेरमै बाध्यात्मक तववाह सम्बन्धमा बााँ धितदने प्रवृतत्त कतिपर् ठाउाँ मा देधखर्ो, खासगरी मिेशी र दधलि
समुदार्को हकमा। कानुनले र्स्ता तववाहहरूमा बाधलकाको उमेर हेरेर दण्ड पतन िोके को छ। दण्डस्वरुप
जेल सजार् वा नगद जररमाना हुन सक्छ र र्सबाट प्राप्त भएको रकम पीतडि बाधलकालाई तदइन्छ।
सरकार समक्ष र्स्ता घटनाको उजुरी परेपधछ सरकारले त्यसमा कारबाही थालनी गनुयपने तनजामिी ऐनको
प्राविान छ।
बाललाधलकाको र्ौन शोषणः गैससहरूको अनुसार बालबाधलकाहरूको व्यवसातर्क शोषण एउटा गिीर
समस्याको रुपमा रह्यो। सडक बालबाधलकाहरू वेश्यावृतत्तमा सं लग्न भएको र नाबालक के टीहरूलाई
डान्स बारदेधख मसाज गृह र क्यातबन रेरूरेन्ट (र्ौन व्यवसार् चल्ने एक प्रकारको थलो)मा काम
लगाईएको भतन उजुरीहरू परेका धथए। प्रहरीको अनुसन्धान गने क्षमिा सीतमि भएकोले गदाय
कार्ायन्वर्न पक्ष प्रार् कमजोर हुने गर्ो। र्ौनकार्यमा स्वेच्छाले सं लग्न हुनका लातग कन्तम्िमा पतन १८
वषयको उमेर पुगेको हुनुपछय । बलात्कार गनेहरूलाई पीतडिसाँ गको सम्बन्ध र उसको उमेरको आिारमा
सजार् िोतकने व्यवस्था धथर्ो।
बाल र्ौन धचत्रण तवरु् तवशेष कानुन नभएपतन बालबाधलका ऐनले कसैले पतन बालबाधलकालाई
अनैतिक कार्य वा िन्धामा सं लग्न बनाउन नपाइने र उनीहरूलाई त्यस तकधसमका गतितवधिमा सहभागी
बनाउने हेिुले कु नैपतन िस्वीर धखचेर तबिी तविरण गनय नपाइने भतन िोके को छ। त्यसको अतिररि
बालबाधलकाको व्यतित्व वा इज्जिमा िक्का पुग्ने कु नैपतन िस्वीर प्राकाधशि, प्रदशयन, र तबिी तविरण गनय
पाइाँ दैन। र्द्यतप अिील चलधचत्र उद्योगमा बालबाधलकालाई प्रर्ोग गनुल
य ाई कानुनले प्रर रुपमा
तनषेि गरेको छै न।
तवस्थातपि बालबाधलकाः सन् २०१५ को महाभूकम्प र पराकम्पनको कारण अतहलेसम्म पतन
बालबाधलकाहरू ठू लै सं ख्यामा तवस्थातपि छन् (हेनस
ुय ् खण्ड २.घ)। दशक लामो माओवादी द्वन्द्वबाट
पीतडि बालबाधलकाको बारेमा नि सरकारसाँ ग कु नै तवस्तृि िथ्यांक नै धथर्ो नि सो द्वन्द्वबाट आिररक
रुपमा कु ल तवस्थातपि र हालसम्म तवस्थातपि अवस्थामा हुनेको सं ख्याको अनुमान नै सरकारसाँ ग धथर्ो।
सं स्थागि रुपमा राधखएअका बालबाधलकाहरु: अनाथालर् र बाल आश्रमहरूमा र्ािना र दुव्ययवहार
सामान्य रुपमा भईनैरहेने गरेको बिाईएको छ। र्स क्षेत्रमा कार्यरि एक गैससले दिाय बाल आश्रमहरू
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म्े के वल एक िीहाइले न्यूनिम कानुनी मापदण्ड अनुसार काम गरररहेको अनुमान गरेको छ। र्द्यतप
तबना दिायका िेरै बालगृहबारे भरपदो िथ्यांक भने छै न। के ही गैससले बालगृह िथा अनाथालर्हरूमा
बस्ने बालबाधलकहरू भीख माग्न बाध्य रहेको बिाए। स्तर िथा मात्राको दृतरकोणबाट तवगिका
वषयहरूको िुलनामा बलबाधलकाहरूले भोग्नु परेको दुव्ययवहारमा र्स वषय कु नै खास पररवियन नआएको
गैससहरूले बिाए।
अिरायतरि र् स्तरमा हुने बालबाधलका अपहरणः अिरायतरि र् स्तरमा हुने बालबाधलका अपहरण सम्बन्धी
सन् १९८० को हेग महासं िीमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छै न। हेनुयहोस् अमेररकी तवदेश मिालर्को

अिरायतरि र् स्तरमा अधभभावकद्वारा गररने बालबाधलका अपहरणको वातषयक प्रतिवेदन
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-ChildAbduction/for-providers/legal-reports-and-data.html

र्हुदीतवरोिी भावनाः
मुलुकमा सानो र्हुदी समुदार् उपन्तस्थि धथर्ो िर र्हुदीतवरोिी गतितवधिको कु नै उजुरी भने परेनन्।
मानव िस्करी वा बेचतबखन

www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ मा गएर हेनुयहोस् अमेररकी तवदे श मिालर्को मानव
िस्करी र बेचतबखन प्रतिवेदन।
अशि वा अपांगिा भएका व्यतिहरू
सं तविानले कु नै पतन व्यतिमाधथ अपांगिा भएको आिारमा तवभेद गनय तनषेि मात्र गरेको छै न, अशि र
अपांगिा भएका व्यतिहरूको पक्षमा थप अधिकारहरूको उल्लेख पतन गरेको छ। र्स्ता अधिकारहरु
म्े अशि एवं “आधथयक रुपमा असम्पन्न” नागररकहरूको लातग तनः शुल्क उच्च धशक्षा, र राम्रो दृतर
नभएका व्यतिहरूको लातग तवशेष पाठ्यिम र पाठ्य सामाग्रीको व्यवस्था पतन पदयछन्।
सरकारले ७५३ स्थातनर् सरकारहरु म्े अशि र अपांगिा भएका व्यतिहरू प्रिेकका लातग माधसक
भत्ता, आश्रम, र प्रिेक धजल्लामा एकजना समाज कल्याण सेवक जस्ता सुतविाहरू उपलब्ध गराएको
छ। सन् २०१७ मा सं सदले अशि र अपाङ्गिा भएका नागररकहरूले धशक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी,
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सावयजतनक भवन र भौतिक सं रचना, र्ािार्ाि, सञ्चार र सम्प्रेषणलगार्िका सेवा सुतविामा समान
पहुाँच पाउन सकु न् भनेर अपांगिा अधिकार ऐन पाररि गर्र्ो। र्स ऐनले पतन अशि र अपांगप्रति
तवभेदलाई तनषेि गरेको छ। अशि र अपांगिा भएकाहरूको अधिकार र तहिमा तनधिि सुिार गने
हेिुले राज्यले सम्बन्तन्धि तनर्म र कानुनको कार्ायन्वर्नमा थप जोड तदएको भएिापतन त्यसको
प्रभावकाररिा भने सीतमि रह्यो। उदाहरणका लातग ब्रेल धलपीमा छातपएका पुस्तकहरू सबै कक्षाका
तवद्याथीहरूलाई उपलब्ध छै नन्, र त्यसैगरी इच्छु क सबै अशि र अपांगले तनः शुल्क उच्च धशक्षा प्राप्त
गने समान मौका पाउाँ दैनन्। मतहला, बालबाधलका िथा वृ् नागररक मिालर्का अनुसार र्स वषय र्स
क्षेत्रमा सरकारले अन्य कु नै कदम नउठाएको नजाएको छ।
सरकारले “पूणय रुपमा” अशि श्रेणीमा राधखएका व्यतिहरूलाई २,००० रुतपर्ााँ ($२०) र “गिीर
रुपमा” अशिलाई ६०० रुतपर्ााँ ($६) माधसक रकम उपलब्ध गरार्ो। कानुनले अशि र अपांगिा
भएका व्यतिलाई सरकारले आफ्नो आधथयक स्रोिको उपलब्धिा र अपांगिाको मात्रा हेरेर भत्ता पउनु
पने उल्लेख गरेको छ। त्यसको अतिररि २० धजल्लामा सरकारले कान नसुन्नेहरूको सुतविाको लातग
सांकेतिक भाषा दोभाषेहरू राख्न खचय उपलब्ध गरार्ो। रातरि र् बजेटबाट सरकारले अशि र अपांग
नागररकप्रति लधक्षि कार्यिमलाई ९ करोड ($९००,०००) छु ट्याई अपांगहरूको तहिमा कार्यरि तवधभन्न
सं घसं स्थाहरूलाई अनुदान र साथसाथै सबै ७७ धजल्लामा उनीहरूलाई सामुदार्मा पुनस्थायपना गनयका
लातग न्यूनिम बजेट तनकास गने धजम्मा पतन धलर्ो।
अशि र अपांगिा भएका व्यतिहरूको सुरक्षा मतहला बालबाधलका िथा ज्येष्ठ नागररक मिालर्को
धजम्मेवारीमा पदय छ। प्राथतमक िहमा तवद्यालर् जाने अशि तवद्याथीको िुलनामा िेरै कम र्स्ता
तवद्याथी माध्यतमक तवद्यालर् जाने गरेको पाइन्छ, मुख्य रुपमा पहुाँचको अभाव, तवद्यालर्को भौतिक
दूरी, र अधभभावकहरूको आधथयक अवस्थाका कारण। तवद्यालर्हरूमा अशि र अपांगिा भएका
बालबाधलकामाधथ दुव्ययवहार हुने भतनए पतन अदािल र सम्बन्तन्धि अन्य तनकार्हरूमा त्यस्ता घटनाको
उजुरी भने र्स वषय परेन। मतहला बालबाधलका िथा ज्येष्ठ नागररक मिालर्ले नर्ााँ सं घीर् सं रचना
अिगयि ७५३ पाधलकाहरु म्े लगभग सबैले अपांगिा भएका व्यतिसतहि अल्पसं ख्यक र असुरधक्षि
समुदार्को लातग बजेट छु ट्याएको जनाएको छ। र्ति हुाँदा हुाँदै पतन अपाङ्गिा भएका अधिकांश
व्यतिहरूले सहर्ोगका लातग आफ्नै पररवारमा मात्र तनभयर हुनु पने न्तस्थति धथर्ो।
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अशि र अपांगिा भएका व्यतिहरूको मिदान गने, नागररकको हैधसर्िले राज्य प्रणालीमा भाग धलने र
न्यार्ालर्मा तफराद गने अधिकारमा कु नै कानुनी अवरोि छै न। र्द्यतप, बालबाधलका र ज्येष्ठ नागररक
मिालर्का अनुसार सामान्य सावयजतनक सुतविाहरूमा मतहलाहरूको पपायप्त पहुाँच नहुाँदा र्स्ता
अधिकारको व्यवहाररक प्रर्ोगमा बािा र अवरोिहरू झेल्नु पने अवस्था रह्यो।
रातरि र्/जािीर्/ अल्पसं ख्यक जनजाति
कानुनी प्राविान अनुसार हरेक समुदालाई “आफ्नो भाषा, धलपी, र सं स्कृ तिको सं रक्षण गने” अधिकार र
मात्रीभाषामा प्राथतमक िहका तवद्यालर्हरू सञ्चालन गने अधिकार प्राप्त छ। सामान्यिर्ा सरकारले र्ी
अधिकारहरू सुरधक्षि गर्र्ो। दे शमा १२० वटा भन्दा बढी भाषा बोल्ने रातरि र् आतदवासी समुदार् र १२५
वटाभन्दा बढी जाि र जातिहरू बसोबास गछय न्।
रोजगारी लगार्िका क्षेत्रमा िल्ला जाि मातनने र के ही जनजातिप्रति तवभेद व्यापक धथर्ो, खासगरी
िराइ र ग्रामीण धजल्लाहरूमा (हेनस
ुय खण्ड ७.घ.)।
जािमा आिाररि तवभेद गैरकानुनी छ र दधलि समुदार्प्रति गररने सामाधजक वतहष्करणलाई राज्यले
कानुनी रुपमा तनषेि गदै सबै उत्पीतडि जािका आधिकार सुरधक्षि गने प्रर्ास गरेको छ। सं तविानले
छु वाछु ि प्रथालाई तनषेि गरेको मात्र छै न दधलिहरूको धशक्षा, स्वास्थ्य र आवास सम्बन्धी तवशेष कानुनी
सं रक्षण पतन प्रदान गरेको छ। सं तविानले दधलि समुदार्लाई सुरधक्षि राख्न र उनीहरूको अधिकार
सशि ढं गले प्रव्य न गनयका लातग रातरि र् दधलि आर्ोगलाई एउटा सं वैिातनक अंगको हैधसर्िमा
स्थापना गरेको छ। तवभेदको अन्त्य गनयका लातग सरकारले सन् २०१८ को अन्तिमतिर अतिररि
कानुनहरू पररि गदै गदाय र्ी कानुनले दधलिलाई प्रत्यक्ष सं रक्षण प्रदान नगने र जािीर् तवभेदलाई पतन
अति सामान्य भाषामा मात्र तनषेि गने दधलि मानव अधिकारकमीहरूले धजतकर गरे।
नेपाल दधलि समाधजक कल्याण सं घको अनुसार तवभेद कम गने मातमलामा खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा
राज्यले हाधसल गरेको प्रगति सीतमि रह्यो।
राज्यले कु ल जनसं ख्याको ३६% ओगट् ने ५९ वटा जाि र जािीर् समुदार्लाई रातरि र् जनजातिको
मान्यिा तदएको छ। र्ी म्े के ही समुदार् िुलनात्मन रुपमा सुसम्पन्न भए िापतन िेरै अवस्थामा
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राज्यको स्रोिसािन िथा राजनीतिक सं रचनामा र्स्ता समुदार्को असमान पहुाँच हुनुका साथै, भातषक,
िातमयक र सांस्कृतिक तहसाबले पतन उनीहरूले तवभेदको सामना गनुयपने न्तस्थति धथर्ो।
लैतङ्गक रुझान र लैतङ्गक पतहचानको आिारमा गररने तवभेद र तहंसात्मक कार्य
समधलङ्गी र्ौन तिर्ाकलापलाई कु नैपतन कानुनले अपराि घोषणा गरेको छै न र मतहला र पुरुष
समधलङ्गी, तद्वलीङ्गी, िेस्रोधलङ्गी र तमधश्रिधलङ्गी (एलजीतबतटआई) व्यतिहरूले आ-आफ्ना अधिकारको
पक्षमा सतिर् रुपमा वकालि गनय सके को अवस्था धथर्ो। सं तविानमा एलजतबतटआई व्यतिहरूको
सं रक्षणका लातग तवधभन्न प्राविानहरूको प्रारुप राधखएको छ, िर एलजतबतटआई अधभर्िाहरूले र्ौतनक
र लैतङ्गक अल्पमि समूहलाई बढी सं रक्षाण प्राप्त गराउनका लातग थप तविान पाररि गराउन दबाब
तदइरहेका धथए।
स्थानीर् एलधजतबतटआई अधिकार समूहका अनुसार सरकारले धशक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र रोजगारीको क्षेत्रमा
एलधजतबतटआई व्यतिहरूलाई समान अवसर प्रदान गरेन (हेनस
ुय ् खण्ड ७.घ.)। त्यसको अतिररि
खासगरी ग्रामीण इलाकामा के ही एलधजतबतटआई व्यतिहरूले नागररकिा प्रमाणपत्रको लातग नाम दिाय
गने िममा कतठनाइ भोग्नु परेको अधिकार समूहले बिाए।
स्थानीर् तनवायचनमा के ही एलधजतबतटआईले आफ्नो उमेदवारी जनाए पतन तनवायचन अधिकारीहरूले
चुनावको कोटा अनुसार त्यस ठाउाँ मा “मतहला” उमेदवार उठाउनुपने भन्दै सन् २०१७ मा एकजना
स्विोतषि िेस्रो धलङ्गीलाई उप-मेर्रको उमेदवार बन्नबाट रोके को एलधजतबतटआई अधिकारवादीहरूले
बिाए। सो मुद्दामा सवोच्च अदालिले सरकारको पक्षमा तनणयर् गरेको धथर्ो। एलधजतबतटआई
कार्यकिायहरूले के ही िेस्रो धलङ्गी व्यतिहरूले व्यवहारमा धलङ्ग पररवियन गररसके को भए िापतन मिदान
के न्द्रहरूमा उनीहरूलाई पुरानै धलङ्गको मातनसहरूसाँ गै लाइनमा राधखने र जसको कारण उनीहरूले हैरानी
र सामाधजक लान्छना भोग्नु पर्र्ो। र्स्तो अनुभवलबाट उनीहरू मिदान गनयबाट तनरुत्सातहि हुने
एलधजतबतटआई कार्यकिायहरूको धजतकर धथर्ो।
एलधजतबतटआई अधिकारवादी गैससहरूको अनुसार गि वषय एलधजतबतटआई व्यतिहरूले खासगरी सहरी
क्षेत्रमा सरकार र अन्य व्यतिहरूबाट हैरानी र दुव्ययवहार के ही कम भोग्नु परेको बिाए, र्द्यतप त्यस्ता
घटना सम्पूणय रुपमा भने रोतकएनन्।
एलधजतबतटआई अधिकार समूहले गरेको उजुरी अनुसार गि वषयभरर नै र्ौतनक र लैङगीक अल्पमि
समूहहरूले प्रहरीबाट हैरानी भोग्नुपरेको धथर्ो। आम नागररक बीच एलधजतबतटआई व्यतिहरूको बारेमा
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नकारात्मक सोचाइ हुने गरेकोले पतन र्स समुदार्ले तनरिररुपमा सानातिना दुव्ययवहार खेतपरहनु परेको
नेपाल प्रहरीको मानव अधिकार इकाइले बिार्ो। प्रनेपाल प्रहरीको प्रहरी मानव अधिकार इकाइले पतन
प्रहरी र्स प्रकारका पक्षपािी सामाधजक िारणाबाट अछु ि नरहेको बिाए।

एचआइभी र एड् सको सामाधजक कलं क
एचआइभी रोकथाम सेवा प्रदान गने व्यतिहरूसाँ गै एचआईभी/एड् स सं िमण बोके का र अरुलाई पतन
सानय सक्ने उच्च जोधखमर्ुि समूह दुवैले कु नै पतन औपचाररक तवभेद भोग्नु परेन।
गैससहरूको अनुसार एचआईभी सं ितमि व्यतिहरूमाधथ सामाजद्वारा तवभेद गररने र कलं क लगाइने
व्यवहार सामान्य धथर्ो।

खण्ड ७. श्रतमक अधिकार
क. सं गठन गने स्विििा र सामूतहक सौदाबाजीको हक
सरकारले तवध्वं सकारी वा राजद्रोही भनेर पतहचान गरेको सं स्थाहरूको हकमा बाहेक कानूनले
श्रतमकहरूलाई आफ्नो रोजाइको सं गठन खोल्ने र त्योसाँ ग आब् हुने हक प्रदान गरेको छ। औपचाररक
िथा अनौपचाररक दुवै क्षेत्रमा कामदारहरूलाई सं गठन गने स्विििा प्राप्त छ। गैरनागररकहरू मजदूर
सं गठनका अधिकारीको पदमा तनवायधचि हुन पाउाँ दै नन्। सावयजतनक र्ािार्ाि, बैंक, सुरक्षा, र स्वास्थ्य
सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरुमा बाहेक अन्य स्थानीर् श्रतमकहरूको हड् िाल र सामूतहक सौदाबाजी
गने हक छ। सन् २०१६ को अगस्त मतहनामा पाररि भएको तवशेष आधथयक क्षेत्र (एसइजी) सम्बन्धी
ऐनले र्स्ता आधथयक क्षेत्रमा कामदारले हड् िाल गनय नपाउने भतन िोके को छ। सरकारले देशकै पतहलो
दुईवटा तवशेष एसइजी भारिीर् सीमा नाधजक पने भैरहवा र धसमरा क्षेत्रमा तनमायण गदै छ। सेना र
प्रहरी कमयचारीलगार्ि उप-सधचव भन्दा माधथका सरकारी अधिकारीलाई मजदूर सं गठनको गतितवधिमा
भाग धलन तनषेि गररएको छ। तनजी क्षेत्रमा व्यवस्थापन पदमा कार्यरि कमयचारीलाई मजदूर सं गठनमा
सहभागी हुन तनषेि गररएको छ।
कानूनको मुिातबक कु नै पतन कार्ायलर्को श्रम सं गठनमा कम्िीमा २५ प्रतिशि कामदारको सहभातगिा
पुगेपधछ मात्र त्यसले कामदारहरूको प्रतितनधित्व गने हैधसर्ि प्राप्त गनेछ। र्स तकधसमको न्यूनिम
सहभातगिा राधखए िापतन र्सले कामदारहरूलाई अनौपचाररक सं गठन खोल्नबाट रोक्दैन, र र्स्ता
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अनौपचाररक सं गठनले पतन हड् िालको आह्वान गनय र सरकारसाँ ग प्रत्यक्ष वािाय गनय पाउाँ छन्।
अनौपचाररक क्षेत्रका कामदारहरूले पतन मजदूर सं गठन खोल्न पाउाँ छन्, र्द्यतप िेरै कामदारहरू र्स
अधिकारबारे अनधभज्ञ धथए।
सं गठनमा समूतहक सौदाबाजीजस्ता धजम्मेवारी र गतितवधिमा लागेबापि श्रतमकहरूले कु नै कानूनी
प्रतिकु लिा भोग्नु नपने भनी कानुनले सुरक्षा प्रदान गनुक
य ा साथै सं गठनमाधथ तवभेद गनय तनषेि समेि
गरेकोछ। सं गठनको तिर्ाकलापमा लागेको भनी कामबाट तनस्काधसि कामदारहरूले श्रम तवभागमा
र्सको उजुरी गरेर काममा पुनस्थायतपि भई पाउाँ भतन माग गनय सक्ने छन् र तवभागलाई त्यस सम्बन्धमा
मध्यस्तिा गने अिय-न्यातर्क अधिकार तदइएको छ। अधिकांश मुद्दामातमलामा तवपक्षीहरू मध्यस्तिाद्वारा
समझदारीमा पुग्छन्। कानून अनुसार कामदारहरूलाई सीतमि अवस्थामा मात्र तबदा गनय सतकन्छ र त्यो
पतन िीन पटकसम्म कामको धजम्मेवारी पूरा गनयबाट चुकीसके पधछ। तनर्म कानून नपुर्र्ाई गररएको
हड् िाललाई दूराचार मातनन्छ र त्यसो गनेहरूले कामबाट तनलन्तम्बि हुनुदेधख तनस्कासनसम्मको नतिजा
भोग्न सक्छन्।
कानूनी रुपमा हड् िाल गनयका लातग गोप्य मिदानद्वारा सं गठनका ५१% सदस्यले त्यसको पक्षमा मि
हालेको हुनुपने मात्र होइन हड् िाल गनुय ३० तदन अतघ पूवयसूचना समेि तदएको हुनुपछय । सं गठन दिाय
नभएको, बहुमि कामदारको समथयन नरहेको, वा हड् िाल गनुयभन्दा ३० तदन अतघ सूचना नतदएको
अवस्थामा हड् िाललाई गैरकानुनी मातनन्छ।
सं गठन गने स्विििा र सामूतहक सौदाबाजी गने हकको प्रार्ः पालना गररर्ो। सरकारले आत्यावश्यक
सेवामा हड् िाल गनय तनषेद गरे िापतन अस्पिालकमी, धशक्षा सेवाकमी, र र्ािार्ाि व्यवसार्ीहरूले गि
एक वषयको अवधिमा बेलाबेलामा हड् िाल गदाय त्यसो गरेबापि कु नैपतन कानूनी सजार् भोग्नु परेन।
िेरैजसो मजदूर सं गठन राजनीतिक दलसाँ ग आब् धथए र दलहरूबाट स्विि रहेर आफ्ना तिर्ाकलाप
सं चालन गने अवस्था धथएन। सरकारले मजदूर सं गठनको काम र तगतितवधिमा न ि कु नै हस्तक्षेप गर्र्ो
न सं गठनका नेिाहरूलाई नै िम्कार्ो।
ख. बाध्यात्मक वा अतनबार्य मजदूरी तनषेि
कानूनले सबै प्रकारका जवरजन्तस्त वा बाध्यात्मक मजदूर प्रर्ोग तनषेि मात्र गरेको छै न
उल्लं घनकारीहरूलाई जररमाना भोगाउने प्राविानसमेि राखेको छ। र्ी प्राविान लागू गररएको खण्डमा
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काफी हदसम्म र्स्ता उल्लं घनहरू तनरुत्सातहि गनय सतकन्छ। र्द्यतप, बाँ िुवा मजदूरीको प्रर्ोजनका लातग
कसैलाई बलपूवक
य वा जालझेल गरेर भिी वा ओसारपोसार गने, लुकाउने, वा आफ्नो कब्जामा
धलनेजस्ता कार्यलाई कानुनले तनषेि गरेको छै न। सरकारद्वारा प्राभावकारी ढं गले कानून लागू
नगररएकोले बाध्यात्मक मजदूरीको जालोमा पाररएका पुरुष, मतहला र बालबाधलकाको लातग नेपाल
एउटा स्रोि, पारवाहन र गिव्य मुलक
ु को रुपमा रहेको अवस्था धथर्ो।
कमैर्ा प्रथातवरु् सरकारको कानून कार्ायन्वर्न असमान रह्यो र पीतडिहरूको सामाधजक पुनः स्थापनामा
कतठनाइहरू आइलागे। स्रोिसािन, तनररक्षण र कानुनी उपचार अपर्ायप्त मात्र धथएनन्, उल्लं घनकारीले
न्यून जररमाना मात्र तिनुप
य ने भएकोले भावी उल्लं घन तनरुत्साह गनयमा िी तनष्प्रभावी पतन सातबि भए।
सरकारले दुव्ययवहार भोगेका वैदेधशक कामदार समूहमध्य मानव िस्करीका सिातवि पीतडिहरूको खोजी
प्राभावकारी ढं गले गरेन। त्यस्ता मुद्दाहरूमा अपराि अनुसन्धान चलाउनुपने ठाउाँ मा सरकारले मात्र
प्राशासतनक कदम उठाइरहेको धथर्ो। त्यसको अतिररि श्रम एजेन्सीहरूले मानव िस्करीका साथै
कामदारहरूबाट अवैि शुल्क असुल्ने जस्ता कामदार शोषणका उजुरीहरू आइरहाँदा पतन सरकारले र्स्ता
उल्लं घनबारे उनीहरूमाधथ कु नै अनुसन्धान प्रतिर्ा सुरु गरेन।

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ मा गई अमेररकी तवदे श
मिालर्को मानव िस्करी प्रतिवेदन हेनुयस।्
ग. बालश्रम तनषेिीकरण र रोजगारीको न्यूनिम उमेर
कानुनले रोजगारीको न्यूनिम उमेर १५ वषय र जोधखमपूणय कामको लातग न्यूनिम उमेर १७ वषय िोक्दै
काम गने बालबाधलकाको रोजगारीको वािावरण स्वीकार्य हुनुपने भनी तनदे शन पतन जारर गरेको छ।
जोधखमपूणय कामको लातग नेपाली कानूनले िोके को न्यूनिम उमेर अिरायतरि र् मापदण्डअनुरुप छै न
तकनतक १७ वषे बालबाधलकालाई जोधखमपूणय रोजगारी गनय र गराउन कानूनको तनषेि छै न।
बालबाधलकालाई प्रर्ोग गनय तनषेि गररएका जोधखमपूणय कामहरूमध्य ईाँटा भट्टीको रोजगारी पदैन जहााँ
कामदारहरूले तनर्तमि ठू ल्ठू ला भारी बोक्नु पछय । ईटा भट्टीहरुमा काम गनेहरूले हातनकारक पदाथयसाँग
व्यवहार पतन गनुय पछय भनेर िेरै प्रमाणहरू भेतटएका छन्। रोजगारदािाले १४ दे धख १७ वषीर्
श्रतमकहरूलाई बेग्लै खािामा राखेर अधभलेखीकरण गनुयपदयछ। बालबाधलकालाई कलकारखाना, खानी,
र त्यस्तै अन्य ६० प्रकारका जोधखमपूणय काममा लगाउन कानूनले तनषेि गरेको छ। १६ देधख १७
वषीर्ाहरूलाई हप्तामा ३६ घण्टाभन्दा बढी (तदनको ६ घण्टाको दरले हप्ताको ६ तदन, तबहान ६ बजेदेधख
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बेलुला ६ बजेसम्म) काममा लगाउन कानूनले तनषेि गरेको छ। कानूनमा नाबालकहरूलाई गैरकानुनी
रुपमा काममा लगाउनेहरूलाई नगद जररमाना गराइने प्राविान छ जसका आिारमा उल्लं घनहरू काफी
हद्सम्म तनरुत्सातहि गनय सिव छ।
बालश्रम कानूनको पालना र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गने धजम्मेवारी बोके को श्रम तवभाग स्वर्मको
कार्ायन्वर्न पक्ष भने तफिलो रहेको धथर्ो। श्रम तवभागद्वारा गररएको अधिकांश श्रम तनररक्षण
औपचाररक क्षेत्रमा के न्द्रीि धथए जबकी झण्डै सबैजसो बालश्रतमकहरू अनौपचाररक क्षेत्रमा प्रर्ोग
गररन्छन्। तवभागले धजल्लाहरूमा १० जना श्रम तनररक्षकहरू खटाएको छ भने काठमाण्डौंमा २जना
वररष्ठ कलकारखाना तनररक्षकको दरबन्दी छ। िर र्ी दरबन्दीहरू साँ िैजसो ररि रहने हुाँदा तवभागको
प्रभावकाररिा सीतमि हुन पुगेको छ। र्ीमध्य के ही पदहरू ररि रही रहनुको पछातड एकातिर तनर्तमि
कमयचारी सरुवा पतन एउटा कारण धथर्ो भने अकोतिर कानून कार्ायन्वर्नका लातग स्रोिसिनको अभाव
अको कारण धथर्ो। श्रम तनरक्षकहरूले बेलाबेलमा बालश्रम कानुनसम्बन्धी िाधलम प्राप्त गने गरेको भए
िापतन र्स तकधसमका िाधलम कु नै तनधिि िाधलकाअनुसार सं चाधलि धथएनन्। बालश्रतवरु् लड् न र
अििः त्यसको उन्मूलन गनयका लातग बृहि कानुनी िथा नीतिगि आिार तनमायण गररएको छ।
सजार्हरूको प्रर्ोगबाट िेरै हदसम्म बालश्रम उल्लं घनहरू तनरुत्सातहि गनय सिव छ।
कृ तष, घरेलु सेवा, भररर्ाको काम, र र्ािार्ािमा बालश्रमको प्रर्ोग गररर्ो; बालश्रमको सबभन्दा तनकृ र
र दुव्यव्य
य वहारपूणय प्रर्ोग ईाँटा भट्टा, ढुं गा रोडा उद्योग, गलैंचा उद्योग, जरी भने कारखानाहरू र मनोरञ्जन
क्षेत्रमा भएका धथए। अनौपचाररक क्षेत्रमा बालबाधलकाहरूले अस्वस्थ्य वािावरणमा दैतनक लामो समर्
काम गनुप
य ने र ठू ला ठू ला भारी बोक्नुपने मात्र होइन उनीहरूले र्ौन शोषणको जोधखम मोल्नुपने र
बेलाबेलामा अनेकन स्वास्थ्य समस्या भोग्नुपने न्तस्थति पतन भोगे (हेनुयस खण्ड ६, बालबाधलका)।

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
मा गएर हेनस
ुय ् नेपाल सरकारको श्रम तवभागको तनकृ र बालश्रम प्रर्ोगबारे छानतबनको नतिजाहरू।
घ. रोजगारी र व्यवसार्साँ ग सम्बन्तन्धि तवभेद
सं तविानले िमय, जाति वा नि, धलंङ्ग, जाि, थर वा उपजाि, भौगोधलक वा सामाधजक उत्पतत्त वा मूल,
शारीररक वा स्वास्थ्यको अवस्था, अपांगिा, वा तवश्वास र तवचारिाराको आिारमा गररने तवभेदलाई
तनषेि गरेको छ। धलङ्गको आिारमा िलब वा वेिनमा तवभेद गनय श्रम तनर्मनले नै तनषेि गरेको छ।
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सं तविान, कानून, र तनर्मनहरूमा रहेका कु नै पतन प्राविानले श्रम, रं ग, उमेर, नागररकिा वा रातरि र्
उत्पतत्त, एचआइभी वा अन्य सरुवा रोग सं ितमि अवस्थाजस्ता आिारमा गररने तवभेदलाई तनषेि गरेका
छै नन्।
सं वैिातनक एवं कानूनको सं रक्षण हुाँदा हुाँदै पतन रोजगारी र व्यवसार्को क्षेत्रमा धलङ्ग, जाि, जािीर्िा,
रातरि र् उत्पतत्त वा मूल, नागररकिा, अपांगिा, िमय, लैंतगक रुझान एवं र्ौतनक पतहचान र एचआइभी
सं ितमि अवस्थाजस्ता कु राका आिारमा तवभेद जरी रह्यो। सरकार र मानव अधिकार सं घसं स्थाको
तनगरानी कमजोर वा गौण हुनुका साथै उत्पीतडि समुदार्को शति र पहुाँच कम रहेको अनौपचाररक
क्षेत्रमा र्स्ता तवभेद सबभन्दा व्याप्त रुपमा देधखर्ो। औपचाररक क्षेत्रमा गररने तवभेदको सामान्य
लक्षणहरु भने उच्च जािका सवलांग पुरुषहरूले जातगर, पदोन्निी, र सरुवाभरुवामा पाउने प्राथतमकिा
जस्ता कु रामा देधखए।
सरकारी सेवामा रोजगारीको लातग र्ोग्य हुनका लातग नेपाली मूलको नागररक हुनैपने सिय राधखएको छ।
मतहला, बालबाधलका, िथा वृ् नागररक मिालर्का र अपांग अधिकारकमीका अनुसार अपांगिा
भएका नागररकहरूको कु ल रोजगारी दरमा उल्लेख्य वृत् भएन। तवधभन्न तकधसमका अपांगिा भएका
व्यतिहरूको ठू लो सं ख्याले अपांगिा भएकै कारण तनजी क्षेत्रमा रोजगारी पाउनबाट आफूहरू बधञ्चि
भएको अथवा रोजगारीबाट हटाइएको दाबी गरे । अपांगिा भएका कमयचारीले सबै क्षेत्रमा तवभेदपूणय
व्यवहार भोग्नु परेको अनुभव सुनाए।
नेपाल दधलि सामाधजक कल्याण सं स्थाको अनुसार सरकारले तवभेदको प्रतिरोि गने कानुनी प्राविानहरू
लागू गदै िल्ला जाि जातिहरूको रोजगारीको अवसर सुतनधश्वनि गने तदशामा सावयजतनक र तनजी क्षेत्रमा
सीतमि प्रगिी मात्र हाधसल गर्र्ो। र्स्ता उल्लं घनहरूको तवषर्मा बृहि िथ्यांक भने उपलब्ध धथएनन्।
एलधजतबटीआई व्यतिहरूप्रतिको भेदभाव सम्बन्धी भरपदो िथ्यांक उपलब्ध नभएपतन लैतङ्गक र र्ौतनक
अल्पमि व्यतिहरूले रातरि र् खेलकु दलगार्ि तवधभन्न सुरक्षा सेवाहरूमा प्रतिस्पिाय र पदोन्निीका मौका
तनर्तमि र व्याप्त रुपमा गुमाउने गरेको अधिकामीहरूले बिाए।
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ङ. रोजगारीमा स्वीकार्य वािावरण
न्यूनिम माधसक पाररश्रतमक दर कमाएर मातनसले आफूलाई गररबीको औपचाररक रे खाभन्दा माधथ राख्न
सिव भएपतन र्सको आिारमा मातनसहरूलाई आफ्ना आिारभूि आवश्यिा िान्न मुन्तककल धथर्ो।
न्यूनिम पाररश्रतमकसम्बन्धी कानुन औपचाररक क्षेत्र (जसले श्रामशतिको कररब १०% ओगटे को छ)
िथा अनौपचाररक क्षेत्र दुवम
ै ा लागू हुने भए िापतन औपचाररक क्षेत्रमा र्सको कार्ायन्वर्न बढी सशि
रहेको धथर्ो।
सािामा एक तदन तबदा र काम गरेको हरेक ५-५ घण्टामा आिा घण्टा तवश्राम पाइने गरी कानूनले ४८
घण्टको कार्यसािा िोके को छ। कानून अनुसार बढीमा तदनको ४ घण्टा र सािामा २० घण्टाको
ओभरटाइम गनय सतकने व्यवस्था हुनुका साथै ओभरटाइम कामलाई प्रति घण्टा तनर्तमिभन्दा ५०%
बढी पाररश्रतमक तदनुपने प्राविान छ। अतनवार्य र अत्याधिक ओभरटाइम तनषेि गररएको छ।
कामदारहरूको िलबी सरकारी तबदा, तबरामी तबदा, बातषयक तबदा, सुत्केरी तबदा, पाररवाररक शोक तबदा,
र अन्य तवशेष तबदाहरू पाउने कानुनी हक रहेको छ। कल कारखाना र व्यवसार्मा कामदारहरूलाई
सुरधक्षि र स्वस्थ्य राख्नका लातग कानुनले पर्ायप्त मापदण्डहरू खडा गनुक
य ो साथै आपत्तकाधलन कोष,
आवासीर् सुतविा, ५० जनाभन्दा बढी मतहला कार्यरि उद्योगमा तदवा बाल स्याहार के न्द्र र सुत्केरी
तबदाको प्रबन्धन हुनुपने पतन कानूनले उल्लेख गरेको छ।
श्रम िथा रोजगारी मिालर्ले औपचाररक क्षेत्रमा अधिकांश कल उद्योगले न्यूनिम पाररश्रतमक र श्रम
समर्सीमाको पालना गरेको जानकारी तदए िापतन कृ तष र घरेलु कामजस्ता अनौपचाररक क्षेत्रमा र्ी
मापदण्डलाई असमान रुपमा लागू गररएको धथर्ो। श्रम मिालर्ले न्यूनिम पाररश्रतमक दर, कामको
समर्सीमालगार्ि व्यवसातर्क स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी कानून कार्ायन्वर्न गनयका लातग पर्ायप्त
तनररक्षकहरू खटाएको अवस्था धथएन। सरकारले प्रभावकारी रुपमा कानून लागू गरररहेको धथएन।
कार्यथलाहरूमा व्यवसातर्क स्वास्थ्य र साविानी सम्बन्धी मापदण्डहरूको कार्ायन्वर्न तफिलो मात्र रहेन,
श्रम िथा रोजगारी मिालर्ले र्सलाई सम्पूणय कानुन कार्ायन्वर्नमध्यकै सबैभन्दा उपेधक्षि क्षेत्र भनी
स्वीकारसमेि गरेको धथर्ो। मिालर्ले तनमायण, खानी, र्ािार्ाि, कृ तष र कलकारखानालगार्िका
तवतवि क्षेत्रमा र्सको उल्लं घन हुने बिार्ो।
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सरकारले श्रतमकहरूलाई उद्योग व्यवसार् र कार्यथलोमा स्वस्थ र सुरधक्षि राख्ने कानूनी प्राविानहरू
कार्ायन्वर्न गनय आवश्यक तनर्मनकारी र प्रसाशतनक सं रचना तनमायण गरेको छै न। सरकारले श्रम िथा
रोजगारी मिालर्अिगयि व्यवसातर्क स्वास्थ्य र कामदार सुरक्षामा एकल ध्यान तदनेगरी कु नै पतन
तनकार्लाई नखटाएको मात्र होइन र्स तवषर्मा खास िाधलम पाएका तनररक्षकहरू पतन मिालर्मा
कार्यरि नरहेको न्तस्थति छ। भावी उल्लं घन तनरुत्सातहि गनयका लातग तवद्यमान जररमाना प्रणाली पतन
अपर्ायप्त देधखर्ो। तनररक्षकहरूलाई कानूनले कलकारखाना िनीहरूलाई कार्यथलोमा देधखएका असुरधक्षि
वािावरण सम्बोिन गने आदे श तदन सक्षम बनाए पतन सुरक्षा मापदण्डहरू न्यूनिम रुपमा मात्र
कार्ायन्वर्न हुने र अनुगमन पतन तफलिो रहने आवस्था तनरिर रह्यो। कार्यथलोमा हुने दुघयटना र
कामदार मृत्यु सम्बन्धी र्तकन िथ्यांक उपलब्ध धथएनन्। श्रम कानुन र तनर्मनहरूमा श्रतमकहरूले
आफ्नो स्वास्थ्य र ज्यान जोधखममा पने न्तस्थतिबाट आफूलाई हटाउन सक्छन् र र्सो गदाय उनीहरूले
रोजगारी गुमाउने न्तस्थति भोग्नु पने छै न भनेर खुलाइएको छै न।
सरकारले कामदारहरू तवदेश पठाउने “म्यानपावर” कम्पनीहरूलाई तनर्मन गदै जाली ढं गबाट
कामकारबाही गनेहरूलाई दण्डीि पतन गर्र्ो। सरकारले सन् २०१५ मा सुरु गराएको तनः शुल्क प्रवेशाज्ञा
र हवाई तटके टको सुतविालाई जारी राख्ने प्रतदब्िा व्यि गर्र्ो, िर प्रवासी कामदार अधिकारवादी
गैससहरूको अनुसार सरकार र्स नीतिको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गनयबाट भने चुकेकोछ। के ही सरकारी
अधिकृ िहरू र्ात्रासम्बन्धी नक्कली कागजाि बनाइतदने र म्यानपावरहरूबाट भएका श्रम कानुन
उल्लं घनका घटनाहरूमा आाँ खा धचम्लने जस्ता गतितवधिमा सं लग्न रहेका धथए। र्स वषय वैदेधशक
रोजगारी तवभागले म्यानपावर दिायसंख्या कम गनय र उनीहरूलाई तवभागको थप तनकट तनगरानीमा राख्न
तवधभन्न कदमहरू चालेको छ। दिाय नगररएका र अतनर्धिि रुपमा श्रम “दलाली” र तबचौधलर्ा गने
अनतगन्ति पात्रहरू आ-आफ्ना समुदार्मा गतनने मातनने व्यतिहरू हुने हुाँदा र्सले वैदेधशक रोजगारीमा
दे धखने अतनर्तमििाहरूको प्रभावकारी अनुगमनकार्यलाई थप जतटल बनाएको छ। कामदारहरूलाई
वैदेधशक रोजगारी प्रव्य न बोडयमा शुल्क तिरेर आफूलाई दिाय गराउन प्रोत्साहन गररर्ो र र्स माध्यमबाट
प्रवासी कामदारहरूको आविजावि अधभलेख गदै अधिकार हनन भएको अवस्थामा के ही क्षतिपूिी पतन
उपलब्ध गराउन सिव भर्ो।
सरकारले वैतदधशक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको करारपत्र नेपालीमा अनुवाद गररनुपने र
कामदारहरूले तवदे श जानुपव
ू य एउटा अधभमूधखकरण कार्यिममा भाग धलनुपने प्राविानहरू लागू गर्र्ो।
र्तद भतवर्ष्मा तवदे श भूतममा अधिकार हनन भएको खण्डमा कामदारहरूलाई के कस्ता हक अधिकार
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प्राप्त हुन्छन र उनीहरूलाई कु न तकधसमका कानुनी सहर्ोग र तनकास उपलब्ध हुन सक्छन् भतन
अधभमूधखकरण कार्यिममा बिाइर्ो। र्स्ता प्रर्ासहरूको प्रभावकाररिाबारे प्रश्न उठाउने ठाउाँ छ
तकनभने एकातिर िेरै कामदारहरू र्ो अतनवार्य िाधलम नै नधलई तवदे श गएका छन् भने अकोतिर
कतिपर् कम्पनीहरूले कामदारहरूबाट सानो रकम असुलेर तबना अधभमूधखकरण नै उनीहरूलाई
प्रमाणपत्र हािमा थमाएर तवदे शतिर पठाइरहेको न्तस्थति छ। नेपाली श्रतमकहरूले तवदे शमा जोधखमपूणय
अवस्था सामना गनुयपने न्तस्थति तनरिर रह्यो।
अिरायतरि र् श्रम सं स्था (आइएलओ)को अनुसार नेपालको अथयििमा सतिर् जनशतिमध्य ७०% भन्दा
बढी अनौपचाररक क्षेत्रमा कार्यरि रहेका छन्।
स्वास्थ्य र सुरक्षा खिरामा पाने व्यवसातर्क पररन्तस्थतिहरूबाट कामदारहरूलाई कानुनले सं रधक्षि गरेको
हुाँदा हुाँदै पतन गााँ उठाउाँ र साना सहरबजारहरूमा सं चाधलि साना र घरेलु उद्योग िन्धाहरूमा कतहलेकाही ाँ
उद्योग िनीहरूले कामदारलाई र्स्ता जोधखमपूणय न्तस्थतिमा काम गनय लगाउने र काम नगरे रोजगारी नै
छोड् न बाध्य बनाउने गरेका धथए। देशको श्रमशतिको अनुपािमा शमय तनररक्षकहरु अप्रर्ाप्त छन्।
#

#

#
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