नेपाल (दोस्रो तह)
नेपाल सरकारले मानव तस्करी उन्मूलनका लागि न्यूनतम मापदण्डको पूर्ण रुपमा पुरा
निरेतापगन यस गदशामा उल्लेखनीय प्रयास भने िरररहेको छ। ित प्रगतवेदन वर्णको
तुलनामा यस वर्ण सरकारले यस क्षेत्रमा आफ्ना प्रयासहरुलाई समग्र रुपमा वृगि िदै लिेको
आधारमा नेपाल दोस्रो तहमै रहन सफल भएको छ। मानव तस्करीलाई गवभभन्न रुपमा
सहयोि पुर्याउने सरकारी कमणरारी माभि अनुसन्धान रलाउने, बालिृहहरुमा शोर्र्पूर्ण
व्यहवार भोग्न बाध्य पाररएका तिा तस्करी पीगित बालबाभलकाको पगहरान र उिार िने, र
गवदेशमा मानव तस्करी पीगित नेपालीको स्वदे श गफती जस्ता गवर्यहरुमा समेत यस
प्रगतवेदन वर्णमा नेपाल सरकार प्रयासरत रह्यो। सरकारले मानव तस्करीगवरुि महाशाखा
(‘एन्टी-गिआइपी’ महाशाखा) लाई आफ्नो दह्रो समिणन गदनुका सािै नेपालको सं सदले
सं युक्त राष्ट्र सं घको सन् २००० को मानव तस्करी प्रोिोकलाई मतदानद्वारा अनुमोदन समेत
िर्यो। यद्यगप सरकारले कगतपय महत्वपूर्ण क्षेत्रमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा िनण सके न।
नेपाली कानूनले सबै प्रकारका बाध्यात्मक श्रम र देह व्यापारलाई अपराध भनेर धोर्र्ा िनण
सके को छै न। जुन अनुपातमा नेपाली पुरुर्हरु पगन अन्तरदे शीय मानव बेरगबखनका भशकार
बन्ने िदणछन। समस्याको अनुपातमा पुरुर् पीगितहरुको पगहरान र सं रक्षर् िने सम्बन्धमा
सरकारका पहलहरु गनकै अपयाणप्त देभखएका छन्। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मानव
तस्करीमा सरकारको औपराररक सं लग्नता एउिा िम्भीर समस्याको रुपमा रहँदै आएको
हुनाले प्रमार्ा सगहत जानकारीमा आएका गवभन्न अभभयोिहरुमाभि एकागतर सरकारले
अनुसन्धान सुरु िनण सके न भने अकोगतर प्रहरीले वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्र (एइएस्) मा
भेगिएका देहव्यापार पीगित वयस्कर र बालबाभलकाहरुलाई पक्राउ िनण छोिेन। वैगदभशक
रोजिारीको भसलभसलामा ठिी वा शोर्र्मा परेका नेपालीलाई सरकारले प्रहरी
अनुसन्धानका लागि भसफाररस िनुणको सािो उनीहरुलाई आफ्ना मुद्दाहरु सन् २००७ को
वैदेभशक रोजिारी ऐन (सन् २००७ एफइए) अन्तिणत दायर िनण प्रोत्साहन िर्यो, जसमा
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रोजिारीमा जालसाजी ढं िबाि कामदार भती िनुणलाई अपराधको रुपमा पररभागर्त िररएको
छ।

प्रािगमकीकृ त सुझावः
मानव तस्करीमा सरकारको गमलेमतो सम्बन्धन्ध लाग्ने िरेका आरोपहरु माभि अनुसन्धान
रलाउने र दोर्ीहरुलाई अपराधका लागि भजम्मेवार बनाउने। • मानव तस्करी तिा
ओसारपोसार (गनयन्त्रर्) ऐन (एरगिगिसीए) लाई सं शोधन िदै मानव तस्करीको
पररभार्ालाई सन् २००० यूएन गिआइपी प्रोिोकल अनुरूप ढाल्ने। • अग्रपं गतमा रहेर काम
िने सुरक्षाकमी िोलीलाई अन्धन्तम रूप गदँदै उनीहरुलाई मानव तस्करीमा परेका खासिरी
पुरुर् पीगितहरु र सािसािै देहव्यापार पीगित मगहलाहरुको पगहरान िदै उनीहरुलाई सेवा
सुगवधा कसरी उपलब्ध िराउने भन्ने बारे मानक कायणगवभध (एसओपी)मा तालीम प्राप्त
िराउने। • मानव तस्करी अनुसन्धान कायण रलाउनका लागि प्रहरीलिायतका कानून
कायाणन्वयन गनकायहरुमा मानक कायणगवभध (एसओपी) को स्थापना िने र अन्तरगनकाय
भसफाररसको प्ररलन स्थागपत िने। • मानव तस्करीमा सं लग्न म्यानपावर कम्पनी र उनीहरु
मातहत काम िने दलालहरुका अपराभधक िगतगवभधमाभि अनुसन्धान र कारबाही अगघ
बढाउँ दै उनीहरुमाभि कानुनी अभभयोि लिाउने। • गवदेशमा शोर्र्मा परेका सबै
नेपालीको पीगित सेवा के न्द्र तिा आश्रयहरुमा एवं मुलुक गफतीको अवसरमा उनीहरुको
पहुँर गवस्तार िने, खासिरी पीगित पुरुर्का हकमा। • वैदेभशक रोजिारी प्रगक्रया कम
खभरणलो बनाउने नीगतको कायाणन्वयन र अनुिमन पक्षलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनका
लागि वैदेभशक रोजिारी गवभाि (गिएफई) मा कमणरारी सं ख्या बढाउने र सािसािै
उनीहरुलाई उपलब्ध प्रभशक्षर् र स्रोत साधनमा पगन वृगि िने। • एरगिगिसीएको पीगितसाक्षी सुरक्षासम्बन्धन्ध प्रावधानहरु कायाणन्वयन िने। • बालिृह तिा अनािालय माभिको
गनिरानीलाई उल्लेख्य रुपमा वृगि िनुणकासािै सरकारले तोके का हेरराह सम्बन्धन्ध न्यूनतम्
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मापदण्ड पूरा निनेलाई भजम्मेवार बनाउने। • श्रम गनररक्षकहरुलाई अभधकारप्राप्त बनाई
उनीहरुमाफणत वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्रमा श्रम उल्लं घन भए नभएको गनिरानी िने। •
अदालतमा आउन नसके को अिवा अगघल्लो बयानसँ ि बाभझने िरर नयाँ बयान गदएको
आरोपमा पीगितलाई जररमाना िराउने प्रावधानहरु एरगिगिसीएबाि हिाउने। • नेपाली
मगहलामाभि लािेको वैदेभशक रोजिारीका प्रगतबन्धहरुको अन्त िदै र नेपाली कामदारलाई
सुरभक्षत राख्दै िन्तब्य मुलुक र ती मुलुकका सरकारसँ ि परामशणको आधारमा अभधकारके भन्द्रत तिा लािू िनण सहज सम्झौताहरु अनुमोदन िने जसबाि गवदे शमा काम िने
नेपालीहरु सुरभक्षत बन्नेछन्। • हरुवा ररुवा समुदाय र अन्तराणगष्ट्रय मान्यता प्राप्त शरर्ािी र
आश्रय माि िनेहरुको अभभलेभखकरर् िने तागक उनीहरुले रोजिारी िनण, गवद्यालयमा भनाण
हुन, र सामाभजक सेवा सुगवधाहरुमा पहुँर पाउन सकु न।

कारवाही
सरकारले मानव तस्करीगवरुि आफ्ना कानूनी कारबाहीका प्रयासहरुलाई िोरबहुत वृगि
िरेको छ। सन् २००७ को एरगिगिसीएले के ही खालका दे ह व्यापार र श्रम तस्करीलाई
अपराध घोर्र्ा िरेको छ। एरगिगिसीएले दासत्व र बँ धुवा श्रमलाई पगन अपराध घोर्र्ा
िरेको छ, तर मागनसलाई इच्छ गवपररत बाध्यात्मक श्रमका लागि भनाण िने, ओसारपोसार
िने, कब्जामा राख्ने र लेनदेन िने जस्ता कायाणलाई अपराध घोर्र्ा िरेको छै न। ऐनले
देहव्यापारलाई अपराध घोर्र्ा िरेको भएतापगन अन्तरागष्ट्रय कानूनसँ ि बाभझने िरी बल
प्रयोि, जालसाजी, अिवा जबरजस्ती िररएको देखाउन सके मात्र बाल यौन तस्करीको
अपराध भनेर ठहर िनण सगकने भन्ने भार्ा राभखएकोले सबै प्रकारका बाल यौन तस्करीलाई
अपराध घोर्र्ा िररएन। बाल यौन तस्करीको अपराधमा १० दे भख २० वर्णसम्म कै द र
जररमानाको प्रावधान छ जुन सजाय कठोरताको दृगष्ट्कोर्बाि जबरजस्ती करर्ीजस्ता अन्य
िम्भीर अपराधमा गदइने सजायसरह छ। गवशेर् श्रम अदातले कायाणन्वयन िने िरेको सन्
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२०१७ को श्रम ऐन २०७४ ले बाध्यात्मक श्रमलाई अपराध ठहर िदै यस कसूर िरेबापत
सजायको हकमा दुईवर्ण कै द, नेपाली रुगपयाँ ५००,००० ($४,४००) जररमाना अिवा दुवै
भोग्नुपने व्यवस्था िरेको छ। त्यसको सािै एकागतर सन् २००२ को कमैया (गनर्ेध) ऐनले
बँ धुवा मजदूर प्रिालाई अपराध ठहर िदै नेपाली रुगपयाँ १५,००० दे भख २५,००० सम्म
($१२०-२२०) को जररवाना तोके को छ भने अको गतर बालश्रम ऐनले बाध्यात्मक बालश्रम
गनर्ेध िदै त्यस कसूरमा एक वर्ण कै द, नेपाली रुगपयाँ ५०,००० ($४४०) को जररवाना वा
दुवै भोग्नुपने बन्दोबस्त िरेको छ। यी कु नैपगन ऐन अन्तिणत दोर्ीलाई पयाणप्त मात्रामा कठोर
सजाय गदने व्यवस्था छै न। सन् २००७ को एफइएले जालसाजी र जालझेल प्रयोि िरेर
श्रममा भगतण िनुणलाई अपराध घोर्र्ा िरेको छ। मानव तस्करीको पररभार्ालाई अन्तरागष्ट्रय
कानून अनुरुप ढाल्दै मानव तस्करी गनयन्त्रर् रागष्ट्रय ऐन (एरगिगिभसए) लाई पररमाभजणत िने
कायण लिातार रुपमा पाँ र वर्णदेभख रोगकएको छ।
यस नेपाली आभिणक वर्णमा एरगिगिसीए अन्तिणत प्रहरीले सं गदग्ध ५२४ जनागवरुि २५८
विा अनुसन्धान सम्पन्न िर्यो भने महान्याभधवक्ताले ४०७ विा कारबाहीको िालगन िरे।
त्यसैिरी भजल्ला अदालतहरुले ११० बिा मुद्दामा सं लग्न २३१ जना मानव तस्करलाई दोगर्
ठहर िरेका भिए। तुलनास्वरुप, अगघल्लो प्रगतवेदन वर्णमा ५४६ जना आरोगपत सं लग्न
रहेका ३१३ विा अनुसन्धान सुरु िररएका भिए जसका आधारमा ३०३ नयाँ र ित वर्णदेभख
रभलरहेको १९० मुद्दा कारबाही भए जसका आधारमा कु ल २१३ ना मानव तस्करहरु कानुनी
रुपमा दन्धण्डत िररए। सरकारले मानव तस्करीमा दोगर् प्रमाभर्तहरुलाई के कगत सजाय
गदइयो भनेर खुलाएन। भजल्ला अदालतले १२५ मुद्दामा २४३ जनालाई ररहा िर्यो भने ित
वर्ण उक्त सं ख्या ११३ भियो। सरकारी अभधकारीहरुले यौन र श्रम तस्करी छु गिने िरी
तथ्ांक खुलाएनन् र उजुरी भएका के ही घिनाहरुमिे यस्ता पगन परेका भिए जहाँ सं गदग्धले
पीगितलाई बाध्यात्मक गववाहजस्ता मानव तस्करी बाहेकका अपराधमा शोर्र् िरेका भिए,
जसमा बध्यातमक श्रम शोर्र् अिवा व्यावसागयक यौन शोर्र्का आशं का भिएनन्। के ही
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प्रहरी कायाणलय तिा सरकारी अभधवक्ताले देह व्यापरमा प्रत्यक्ष रुपमा सं लग्न अिवा त्यसमा
सहयोि िने व्यगक्तहरुमाभि बलात्कारको साबणजगनक कसूरका मुद्दा दायर िरेका भिए।
एउिा रभरणत घिनामा एकजना िैर सरकारी सं स्था (िैसस) का उच्च अभधकारीलाई आफूले
रलाएको बालकल्यार् सं स्थाका बालबाभलकामाभि यौन दुरव्यवहार िरे को र के हीलाई यौन
दास समेत बनाएर राखेको अभभयोिमा न्यायालयले दोगर् प्रमाभर्त तिा दन्धण्डत िरेको
भियो। अदालतले उनलाई ९ वर्ण कै द र दुईजना पीगितलाई क्षगतपूगतण गदनुपने िरी दन्धण्डत
िरेपगन यस प्रगतवेदन अवभधको आभखरी सम्म आइपुग्दा उनले अदालतको फैसलामा
पुनारावेदनको माि िरे।
सरकारले मानव तस्करीलाई सामान्य रुपमा पररभागर्त िदै श्रम, अध्यािमन, अड्डाअदालत,
प्रहरी तिा वैदेभशक रोजिारी गवभािका अभधकारीलाई यस गवरुि एकरुप प्रशीक्षर् उपलब्ध
िरायो। मानव तस्करीका घिनाको पगहरान, सगक्रय अनुसन्धान गवभध एवं कावाणही
प्रगक्रयाका गवर्यमा अन्तराणगष्ट्रय दाताहरुले प्रभशक्षर् उपलब्ध िराए। यस्ता प्रभशक्षर्को
बाबजुद पगन तस्करी सं जालबाि उिार िररएका व्यगक्तहरुसँ ि पीगित-के भन्द्रत शैलीमा
अन्तगक्रणया िनणका लागि प्रहरीमा पररष्कृ त अनुसन्धानात्मक तौरतररका र सीपहरुको अभाव
दे भखयो। एकागतर मानव तस्करीका मुद्दामा काम िनणका लागि तालीमप्राप्त अनुसन्धान
कताणहरु र अभधवक्ताको अभाव रहने र अकाणगतर यस क्षत्रमा कायणरत कमणरारीहरुको
बारम्बार फेरबदल भइरहने हुँदा सरकारका प्रयासहरुमा बाधा पुग्न ियो। मानव तस्करीजन्य
अपराधमा के भन्द्रत हुनका लागि सन् २०१८ मा भसजणना िररएको प्रहरी एकाइ एन्टीगिआइपी महाशाखा (मानव तस्करीगवरुि महशाखा) मा सरकारले ४१ जना अनुसन्धान
कताणको नयाँ पदपूती िरेको छ। यस आवेदन अवभधको अन्त्यसम्ममा सो एकाइले १७१
मध्य ७७ वाि स्थायी पदको पूती िररसके को र सािसािै आफ्ना काम कारबाहीको प्रकृ गत
र दायरा पररभागर्त िनणका लागि आन्तररक मानक कायणगवभधको खाका तयार िने कायणमा
लािेको भियो। यस गवभािले दुईवािा प्रान्तीय कायाणलयहरु समेत खोलेको छ। गवितमा
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के न्द्रीय अनुसन्धान गवभािले सम्हाल्ने िरेको अन्तर-देशीय मानव तस्करी क्षेत्रको भजम्मेवारी
आइन्दा एन्टी-गिआइपी महशाखा अन्तिणत पनेछ। मानव तस्करीका सम्पूर्ण मुद्दामा
अन्तत्वित एन्टी-गिआइपी महशाखाले नै अनुसन्धान िने भएपगन हाल अन्य गनकायहरुले
पगन यसमा अनुसन्धान रलाइरहेको न्धस्थगत छ। मानव तस्करी लिायत मगहला र रेलीबेिी
गवरुि अपराधको अनुसन्धान िनणका लागि नेपाल प्रहरीको मगहला शाखाका अभधकारीहरु
७७ भजल्लामै भएतापागन सबै भजल्ला कायाणलयहरु पूर्ण रुपमा गक्रयाशील भिएनन्। प्रहरी
तिा कानून प्रशासनले मानव तस्करीका घिनाहरुलाई सगक्रय रुपमा पगहरान िनण नसके को
मात्र होइन उनीहरुकहाँ भसफाररस िररएका कगतपय मुद्दाहरु वर्ण गदन भन्दा अिािीनै घिे का
हुँदा त्यसमा प्रमार् सं कलन तिा न्यागयक कावाणही समेत कमजोर बन्न पुिे। मुद्दा र कावाणही
मा सफलता हाँ भसल िनणका लागि प्रहरी र सरकारी अभधवक्ताहरु पीगितको बयानमा गनभणर
रहेको दे भखयो। गपिकहरु मिे आफ्नै पररवार र सािीभाइ पने भएकोले पीगितहरुले अक्सर
मुद्दा कारबाहीमा सहयोि िनण राहेनन्। मानव तस्करीका घिनामा पीगित र उनका
अभभभावकहरुकले आफू गवरुि बयान नगदउन् भनेर पीिकहरुले नीजहरुलाई अक्सर पैसा
खुवाउने िरे। गवभभन्न िैसस र पीगित पक्षहरुसँ ि समन्वय िरेर मानव तास्करीका घिनाहरु
दताण िराउनका लागि एन्टी-गिआइपी महशाखा तिा अन्य कानून प्रशासनसँ ि स्रोत
साधनको अभाव भएकाले पीगितहरुलाई पीिकहरु गवरुि उजुरी िनण िप मुन्धस्कल बन्न
पुिेको छ। प्रहरी र न्याय गनकायहरुको बीरमा सधै समन्वय नभएकाले िदाण कगतपय
अवस्थामा प्रहरीद्वारा पूर्ण बेहोरा नपुिेका मुद्दाहरु अभधवक्तालाई हस्तान्तरर् िररयो जसको
कारर् अदालतमा मुद्दा पेश िनण सगकएनन। िैर-मानव तस्करीका मुद्दाको ररम रापका
कारर् कगतपय भजल्ला अदालतले मानव तस्करीको मुद्दामा “फास्ट िरयाक” प्रर्ाली
अपनाउने भगन सवोच्च अदालतले गदएको सन् २०१३ को गनदे शन पालना िनण कगहले काही ँ
असमिण रहे। रागष्ट्रय न्याय प्रगतष्ठानले मानव तस्करी अनुसन्धान र कारबाही सम्बन्धी मानक
कायणगवभध जारी िरेको भएपगन व्यवहारमा मानक कायणगवभध लािू िररयो वा िररएन भन्ने
कु रा न्यायाभधशमा गनभणर हुने दे भखयो। नेपाल प्रहरीले मानव तस्करीका मुद्दामा
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अनौपराररक रुपमा भारतीय अभधकारी सगहत अन्य के ही गवदे शी न्याय प्रशासनसँ ि सहकायण
िरे। मानव तस्करीका मुद्दामा सरकारले खािी मुलुकसँ ि सहकायण िरेको बताएन।
प्रगतवेदन अवभधमा बालबाभलका माभि मानव तस्करी लिायतका दुव्यणवहार िरेको
आशं कामा िैसस र प्रहरीले के ही बालिृह तिा अनािालयमा गनिरानी राखेको र मानव
तस्करीको आशं कामा प्रहरीले के ही व्यगक्तलाई गिरफ्तारी समेत िरेको जानकारीमा आयो।
बाल सं रक्षर् गनकायहरुको गनिरानी र हस्तक्षेपबाि छु िकारा पाउनका लागि एकागतर
शोर्र्मा सं लग्न यस्ता सं स्थाका सं रालकहरुले राजनैगतक पहुँरको प्रयोि िरे भने अकोगतर
सरकारले पगन उनीहरुमाभि गवरलै अवस्थामा मात्र कारबाही रलायो। बँ धुवा मजदूर प्रयोि
िरेको आशं का िररएकाहरु माभि अनुसन्धान रलाउने गवर्यमा पगन सरकारले पयाणप्त पहल
िरेन। सरकारले अभधकांश अन्तरदे शीय मानव तस्करीका घिनमाभि अपराभधक अनुसन्धान
रलाउनु र दोगर्लाई करबाही िनुण पनेमा त्यस्ता घिनालाई सामान्य श्रम उल्लं घनको रुपमा
बुझेर गतनलाई श्रम मन्त्रलयमाफणत प्राशासगनक ढं िबाि समाधान िराउँ दा उल्लं घनकारीले
पाउनुपने सजाय पाएनन्। कानूनका ज्ञाताहरुका अनुसार अन्तरदे शीय श्रम तस्करी र
वैदेभशक रोजिारी सम्बन्धन्ध ठिी मुद्दामा सरकार पक्षका वगकलहरुले एरगिगिसीए र २००७
एफइए दुवै अन्तिणत कारबाही रलाउन गमल्ने बताए; यद्यगप सरकार पक्षका अभधवक्ताहरुले
यसो िनण राहेनन् गकनकी उनीहरुको बुझाईमा यसो िरेको खण्डमा दोहोरो कानुनी धरापमा
कसैलाई पानण नगमल्ने प्रावधानको उल्लं घन हुन जान्थ्यो। वैदेभशक रोजिारी गवभािको
तफणबाि मानव तस्करीको छानगबन िनणका लागि प्रहरीमा कु नै पगन श्रम मुद्दा भसफाररस
िररएन। गवदे शमा रोजिार िने धेरै श्रगमकहरुमध्ये मानव तस्करी वा बेरगबखन लिायतका
मुद्दामा न्याय प्राप्त िने प्रगक्रयाबारे अनभभज्ञता देभखयो। वैदेभशक रोजिारी गवभािका
आभधकारीहरुले वैदेभशक रोजिारीमा दुव्यणवहार भोिेका नेपाली कामदारहरुलाई आफ्ना
िुनासोहरु प्रहरी समक्ष उजुरी िराउनको सािो सन २००७ को वैदेभशक रोजिारी ऐन
अन्तिणत दताण िराउन सुझाव गदने िरेका छन्। सन् २०२० को जनवरी मगहनामा नेपाल
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प्रहरी र वैदेभशक रोजिारी गवभािकोबीर एक उल्लेखनीय कायण सम्झौता (एमओयु) मा
हस्ताक्षर भयो जस अन्तिणत मानव तस्करीका पीगितहरुले काठामाण्डौं नआइकनै स्थानीय
प्रहरी कायाणलयमा आफ्ना िुनासो दताण िनण सक्ने भए। तिागप प्रवासी कामदार तिा
स्थानीय प्रहरी रौकीहरुलाई यस पररवतणन बारे कसरी सुसूभरत िररयो भनेर सरकारबाि
के ही जानकरी आएन। श्रम तस्करीका पीगितहरुले आफूले भोिेको दुरव्यवहारको कानूनी
उपरार र क्षगतपूतीका लागि २००७ को वैदेभशक रोजिारी ऐन अन्तिणत नै आवेदन िनण
रुराए गकनकी श्रम दुव्यणवहारका मुद्दलाई एरगिगिसीए अन्तिणत रलाउँ दा अपराभधक
कारबाहीमा गवलम्ब हुने, मानव तस्करीमा परेकालाई सो कु रा समाजमा खुलाउन पदाण लज्जा
हुने, २००७ को वैदेभशक रोजिारी ऐनमाफणत िए बढी क्षगतपूती पाइने, र सरकारका के न्द्रीय
गनकायसम्म पुिेर न्यायको माि िनण आफ्नो समय र आभिणक हैभसयत नपुग्ने धेरै गवदे शमा
काम िने नेपालीको अनुभवले बताएको भियो।
मानव तस्करीमा सं लग्न रहेका भगनएका के ही सरकारी अभधकारीलाई सरकारले अनुसन्धान
िरे तापगन तस्करीजन्य अपराधमा सरकारी भ्रष्ट्ारार र गमलेमतो गनकै िम्भीर समस्याको
रुपमा देखा परेकोले यस वर्ण यस क्षेत्रमा कानून कायाणन्वयनमा समेत बाधा पुग्यो । मानव
तस्करहरुले सरकारी अभधकारीहरुलाई घूस खुवाएर असली नेपाली राहदानीमा नक्कली
जानकारी भनण मात्र लिाएनन्, गवदे शोन्मूख कामदार वा म्यानपावर कम्पनीलाई जाली
कािजात उपलब्ध िराउन समेत लिाए। कगतपय सांसद र सरकारी अभधकारीले म्यानपावर
कम्पनीहरुसँ ि गनकि सम्बन्ध राख्ने िरेकाले श्रगमकको दुव्यणवहारमा भलप्त म्यानपावरलाई
कारबाही िने अिवा कामदारको सुरक्षािण नीगत बनाउनेजस्ता वैदेभशक कामदारमैत्री
गनर्णयहरु िने क्रममा उनीहरुको स्वािण बाभझन जाने भरन्ता िैससहरुले व्यक्त िरे। यद्यगप
मानव तस्करीमा सरकारको गमलेमतो रहेको छ भन्ने अन्य आरोपहरु सम्बोधन िनणमा
सरकारले िोरबहुत प्रिती िरेको छ। सन् २०१७ को अिस्त मगहनामा गमलेमतो र
लापरवाही प्रदशणन िदै ६० प्रगतशत गवदेशोन्मुख नेपाली कामदारलाई त्रीभुवन
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गवमानस्थलबाि आवश्यक बागहरिमनको प्रगक्रया पूरा निरी गवदेश जान गदने अध्यािमन र
प्रहरी अभधकारी गवरुि कारबाही रलाउन सरकारलाई सं सदले आदे श जारर िर्यो। यसको
प्रगतगक्रयामा सन् २०१९ को अक्टोबर मगहनामा अन्धख्तयार दुरुपयोि अनुसन्धान आयोि
(भसआइएए) नामक अधण-स्वतन्त्र अनुसन्धान गनकायले १३ जना अध्यािमन अभधकारीमाभि
अभभयोि लिाएको छ। अन्धख्तयारले १३ जनागवरुि वैदेभशक श्रममा जाने सम्बन्धमा नेपाल
सरकारले लिाएको प्रगतबन्धको उल्लं िन िनण सहयोि िरेको र ४८ जना मगहला आप्रवासी
कामदारबाि जनही १०,००० नेपाली रुगपयाँ ($८८) शुल्क बिु लेर उनीहरुलाई घरेलु
कामदारको रुपमा काम िनण कतार र सं युक्त अरब ईगमरेट्स (यूएई) पठाएको आरोप
लिाएको छ। यसको अगतररक्त सन् २०२० को जनवरी मगहनामा के न्द्रीय अनुसन्धान
गवभाि (भसआइबी) ले ४१ विा श्रम भती एजेन्सी गवरुि अनुसन्धान सुरु िरेको छ,
वैदेशीक रोजिारीमा पठाउँ दा अवैध ढं िबाि पैसा कमाएको आरोपमा। सन् २०१७ को
नोभेम्बर मगहनामा कु नै वैदेभशक रोजिारी एजेन्सीबाि घूस भलने प्रयास िरेको आरोपमा
अन्धख्तयार (भसआइएए) ले वैदेशीक रोजिारी गवभािको महागनदेशक र सो गवभािका अन्य
दुईजना कमणरारीलाई गिरफतार ियो। न्याय प्रशासनले तीनैजना अभधकारीबाि जमानत
भलएर पभछ आफ्नै कबुलमा ररहा िर्यो। यस प्रगतवेदन अवधीको आभखरीसम्म सो मुद्दा
अझै अगनभर्णत अवस्तिामा भियो। िैससहरुले के ही प्रहरीलिायत राजनीगतक दलका
नेताहरुको वयस्क मनोरञ्जन उद्योि (एईएस) मा आभिणक लिानी भएको र त्यस नाताले
उनीहरु पगन यौन तस्करीमा सं लग्न रहेको आरोप लिाएका छन्। नेताहरुसँ िको व्यगक्तित
सम्बन्ध भजाएर होस वा छापा नमानणका लागि र परररयका फजी कािजात प्राप्त िनणका
लगि प्रहरीलाई पैसा खुवाएर होस, वयस्क मनोरञ्जन व्यवसाय र शोर्र्जन्य अनािालयका
सं रालनमा सं लग्न मानव तस्करहरुले कारबाहीबाि उनमुगक्त पाउन सफल रहे। देह
व्यापारका पीगितहरुसं ि प्रहरीले यौनसम्बन्ध राख्न प्रस्ताव िरेको के ही घिनाहरुप्रगत
जानकारहरुले बताए।
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प्रगतवेदन अवभधमा सं युक्त राष्ट्र सं घको मानव अभधकार सगमगतले सन् २०१० र २००२ मा
क्रमश एकजना बालक र एकजना बाभलकालाई बाध्यात्कम श्रममा सं लग्न िराएको आरोपमा
के ही नेपाली सेनाका अभधकारीगवरुि परेका उजुरीको सुनुवाई िर्यो। पगहलो उजुरीमा
एकजना नेपाली पुरुर्ले सन् २०१० र २०१२ को बीरमा आफू १२ वर्णदेखी १४ वर्णको
उमेरको छँदा एक नेपाली सेनाका अभधकारीले आफूलाई गबना वेतन गदनमा १८ घण्िा काम
िराएको आरोप लिाए। सन् २०१२ मा उनी त्यस घरबाि भाग्न सफल भए। त्यसपभछ
सेनाका अभधकारीले प्रहरीमा नीजगवरुि रोरीको कृ गत्रम उजुरी दताण िराए। त्यसको भरमा
प्रहरीले नीजलाई पक्राउ िरेर यातना भोिाए जुन कु रा स्वास्थ्य पररक्षर्द्वारा पुष्ट्ी भएको
छ। तर यगत हुँदासम्म पगन न्यायालयले नीजको बयानमा अनुसन्धान रलाउन अस्वीकार
िर्यो। सगमगतले सरकालाई पीगित पक्षलाई क्षगतपूती भनण आदे श गदएपगन सरकारले यसको
अवज्ञा मात्र िरेन, सं गदग्धमाभि अपराभधक अनुसन्धान सुरु िनणसमेत सरकार तयार रहेन।
दोस्रो मुद्दामा सगमगतले सरकारलाई एक मगहलाले िरेको उजुरीलाई सहयोि र समिणन िनण
सुझाव जारी िर्यो जसमा सो मगहलाले सन् २००२ मा आफू १४ वर्णको छँदा शाही नेपाली
सेना र प्रहरी गमलेर आफूलाई गिरफतार िरी गहरासतमा राखेको र सेनाको भशगवरमा
बाध्यात्मक श्रममा लिाएको र त्यसपभछ सरकार गवरोभध माओबादी माभि सुराकी िनण बाध्य
बनाएको दाबी िरेकी भिइन्। यस उजुरीको सम्बन्धमा अपराध अनुसन्धान रलाएको अिवा
क्षगतपूगतण प्रगक्रयाको िालनी िरेको कु नै पगन जानकारी सरकाबाि आएन।

सं रक्षर्
सरकारले मानव तस्करी पीगितहरुको पगहरान र सं रक्षर् िने आफ्ना पहलहरुलाई
गनरन्तरता गदयो। यस वर्ण एकागतर सरकारद्वारा पगहरान िररएका मानव तस्करी पीगितको
कु ल सं ख्यामा कमी आउनुका सािै गवदे शमा रहेका पुरुर् तिा अन्य तस्करी पीगितलाई
उपलब्ध सेवासुगवधा पगन अपयाणप्त रहे भने अकोगतर अभधल्लो वर्णको तुलनामा यस वर्ण
सरकारले शोर्र्पूर्ण बालिृहबाि बालबाभलकाको उिार िने कायणलाई तीव्रता मात्र गदएन,
मानव तस्करी पीगितलाई पगन बढी सं ख्यामा स्वदेश गफताण िरायो। नेपाल प्रहरी मगहला
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सेल (एनगपिब्लूसी) ले २५८ वािा अनुसन्धानबाि ३८७ जना पीगितको पगहरान िर्यो,
जुन अगघल्लो वर्णको ३१३ बाि अनुसन्धानबाि ५४६ जनाको पगहरान िररएको सं ख्या भन्दा
गनकै कम हो। ३८७ पीगित मिे तस्करहरुले ७४ जनालाई यौन तस्करी र ८० जनालाई
श्रम तस्करीको पीगित बनाए। यद्यगप बाँ की २३३ जना सम्भागवत पीगित कु न प्रकारको
तस्करीमा परे भनेर प्रगतवेदनले खुलाएन। ३८७ पीगितमध्ये ७१ जना पुरुर् भिए भने १५०
जनाको उमेर १९ वर्णभन्दा कम भियो। ित आभिणक वर्ण तीनविा घिनामा पगहरान
िररएको ११९ जना पुरुर् भन्दा यो सं ख्या िोरै कम हो। गवितका वर्णहरुमा सरकारले
गवरलैमात्र पुरुर् पीगितहरुको पगहरान िने िरेकोमा तुलनात्मक रुपमा यस वर्ण पुरुर्
पीगितको पगहरान िने क्रम बढे को हो। सरकारले २०० बालबाभलकालाई गबनादताण
सं राभलत अनािालयको दुव्यणवहार र शोर्र्बाि मुक्त िर्यो। अनािालयले के ही
बालबाभलकालाई माग्नेको रुपमा र हस्तकलामा काम िनण बाध्य िराएका भिए भने के ही
अरुलाई यौन दुव्यणवहारको भशकारसमेत बनाएका भिए। दताण भएका कु ल १५,०००
बालबाभलकाको हेरराह िने अनािालयहरु मिे कन्धम्तमा एक गतहाईले सरकारको मापदण्ड
पूरा िनण नसके को र गनयगमत सरकारी गनरीक्षर् बागहर रहेको सरकारको अनुमान भियो।
पीगितको पगहरान िने र उनीहरुलाई गवभभन्न सेवा उपलब्ध िराउन भसफाररस िने गवर्यमा
यता सरकारको कु नै मानक कायणगवभध नभएको अवस्थामा उता एनगपिब्लूसी (NPWC)
ले पीगितहरुको पगहरान र हेरराह िनण आन्तररक गनदेभशका तयार िरेको छ भने
एमिब्लुभसएससी (MWCSC) ले पीगितको पगहरान, सेवा भसफाररस र तथ्ांक
सं कलनका लागि मानक कायणगवभधको खाका तयार िने कायणलाई गनरन्तरता गदएको छ।
सरकारी अभधकारीहरुले प्रर्ालीबि रूपमा पीगितको पगहरान र िन्धन्त िरेनन्। मानव
तस्करी बारे सरकारी अभधकारीहरुको कमजोर बुझाई र त्यसको सािै मानक कायणगवभधको
अभावले िदाण पीगितहरुको सगक्रय पगहरान िनणमा बाधा पुगिरहेको भियो, खासिरी
गवदे शमा दुव्यणवहार भोिेर दे श गफताण भएका पुरुर् कामदारको हकमा। प्रहरीले व्यवसागयक
यौन धन्दामा सं लग्न बालबाभलका पगन यौन तस्करीका पीगित हुन् भन्ने कु रा नबुझेर
कगहलेकाही ँ १६-१७ वगर्णय युवतीहरुलाई व्यवसायबाि गनकालेर भसधै घरगतर पठाइगदने
िरे। यस्ता युवगतलाई प्रहरीले न कु नै सेवा सं स्थामा जान भसफाररस िरे न त उनीहरुका
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पीिक गवरुि मुद्दा नै दायर िरे। अन्तर-दे शीय मानव तस्करी ठू लै रुपमा सं रालन हुने झण्डै
१,१०० माईल लामो नेपाल-भारत भसमानाको िस्ती िनणका लागि नेपाल प्रहरीलाई न त
पयाणप्त कमणरारी नत साधन र प्रभशक्षर् नै उपलब्ध भियो। यसैले िदाण सम्भव भएसम्म
िैससहरुले नै नाका गनरीक्षर्को भजम्मेवारी पूरा िरेका भिए। यद्यगप उनीहरुको लिभि
सम्पूर्ण ध्यान बेरगबखनमा परेका सम्भागवत मगहला पीगितलाई नाकामा रोक्नुमा खरण
भइरहेको अवस्था भियो। िैससहरुले मानव तस्करी घिनाहरुको पगहरान िरेपभछ सो बारे
आफूहरुलाई हरेक पिक जानकारी नगदने िरेको प्रहरीको भनाई भियो।
पीगितको हेरराह र सेवा भसफाररसका लागि सरकारले न्यूनतम रागष्ट्रय मापदण्ड खिा िरे
तापगन सेवा भसफाररस प्रगक्रया अस्थाई र अपयाणप्त रह्यो। नेपाल प्रहरी मगहला सेलले
पीगितहरुलाई प्रायजसो िैससकहाँ अिवा सरकारद्वारा सं राभलत अस्पताल न्धस्थत एकद्वार
आपतकालीन के न्द्रहरुमा जान भसफाररस िर्यो जहाँ पीगितहरुलाई आश्रय, स्वास्थ्य सेवा, र
कानुनी सल्लाह उपलब्ध हुन सक्थ्यो। सरकारले कगतजना पीगितलाई यस्ता सेवामा जान
भसफाररस िर्यो भनेर सं ख्या खुलाएन। सरकारले िैससहरुसँ ि सहकायण िदै मानव तस्करी
पीगितहरुको उिार िरे तापगन धेरैजसो आभिणक तिा भौगतक स्रोत उपलब्ध निराइकनै
पीगितहरुको हेरराहको भजम्मा िैससलाई बुझाउने िर्यो। कगतपय अवस्थामा मगहला
बालबाभलका तिा जेष्ठनािररक मन्त्रालयको सहयोिगबना नै सं रालनमा रहेका १० विामिे
कु नै एक िैससको आश्रय स्थलमा जान सरकारले पीगितहरुलाई भसफाररस िर्यो। आभिणक
वर्ण सन् २०१८-१९ मा सरकारले गवदे शमा रहेका दूतावासद्वारा सं राभलत पीगितको हेरराह
िने १० विा आश्रयस्थलका लागि नेपाली रुगपयाँ १ करोि ($८७,९१०) गवगनयोजन
िरेकोमा यस वर्ण सो प्रायोजनका लागि कगत रकम छु ट्याइयो भनेर सरकारले खुलाएन।
यस आभिणक वर्णमा आश्रयस्थलहरुले १,०२१ मानव तस्करी लिायतका पीगितहरुको
सहयोि िरेतापगन उनीहरुले पगहरान भएजगत सबै पीगितलाई स्वीकार िनण भने सके नन्।
उनीहरुले पुरुर् पीगितको हेरराह पगन सबै अवस्थामा िनण सके नन्। आफ्ना पीिकहरु
गवरुि उजुरी िने पीगितहरुलाई आश्रयस्थल ले दीघणकालीन रुपमा आश्रय र परामशण गदन
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सके नन् जसका कारर् धेरै पीगितहरुले मुद्दा दायर िनण सके नन्। मानव तस्करी र लैंगिक
गहंसाका पीगितहरुको लागि मगहला बालबाभलका तिा जेष्ठनािररक मन्त्रालय र गवभभन्न
िैससले सामुयदागयक सेवा के न्द्र सं रालन िरररहेका छन्। यस्ता के न्द्रहरुको सं ख्या हरेक
वर्ण क्रगमक रुपमा वृगि हुँदै हाल ३६ भजल्लामा १२३ के न्द्र सं ख्या पुिेको छ। मगहला
बालबाभलका तिा जेष्ठनािररक मन्त्रालयले िैससहरुलाई के गह कमणरारीका तलब, सं रालन
खरण र पीगितका लागि कानुनी र मनोवैज्ञागनक परामशण जस्ता गवर्यमा आभिणक सहयोि
उपलब्ध िराउन सक्छन्। यद्यगप मगहला बालबाभलका तिा जेष्ठनािररक मन्त्रालयले
िैससहरुले आफ्ना खरणको भुक्तानीको माि िरेपभछ मात्र आभिणक सहयोि गनकाशा िर्यो।
सरकारी अस्पतालहरुले मानव तस्करी पीगितहरुलाई गनःशुल्क स्वास्थ्य सहयोि उपलब्ध
िराउनु पनेमा अक्सरिरेर उनीहरुले त्यस्ता सेवाका लागि िैससबाि भुक्तानीको माि िरे।
मगहला बालबाभलका तिा जेष्ठनािररक मन्त्रालयद्वारा पुरुर् पीगितको सं रक्षर् र
पुनस्थाणपनाका लागि लभक्षत रकम छु ट्याइएन। यद्यगप त्यस प्रयोजनका लागि सो मन्त्रालयले
अन्य आभिणक स्रोत परररालन िनण सक्ने न्धस्थगत भियो। यगत हुँदाहुँदै पगन अन्तराणगष्ट्रय सं घ
सं स्थाका प्रगतवेदन अनुसार प्राय अवस्थामा मानव तस्करीका पुरुर् पीगितेल सेवा सुगवधा
प्राप्त िनण सके नन्। तस्करी पीगितहरुले तस्करहरुबाि क्षगतपूगतण पाउनका लागि फौजदारी
मुद्दा दायर िनुण एउिा गवकल्प भियो भने अको गवकल्प भियो सरकारको पीगित पुनस्थाणपना
कोर्बाि छु िेको तलब प्राप्त िनुण, खासिरी सरकारले तस्करमाभि लिाएको जररमाना असुल
िनण नसके को अवस्थामा। अगघल्ला वर्णहरुमा जस्तै यस वर्ण पगन कगतजना पीिीतले
क्षगतपूगतण पाए र सरकारको राहत कोर्बाि कसैको आभिणक पुनबाणहाली भयो भएन भनेर
सरकारले खुलाएन।
समग्रमा भन्नु पदाण साक्षी सं रक्षर् व्यवस्था लिायत प्रहरी र न्यायकमीहरुका अभ्यास
अपयाणप्त नै रहे। आफूलाई तस्कर िनेहरुको गवरुिमा देवानी मुद्दा रलाउँ दा एरगिगिसीएकै
प्रावधान अन्तिणत नीभज वकील राख्न पाइनेबारे अभधकांश गपगितहरु बेखबर राहेको पाईयो।
पीगितहरुले नीभज वकील राखेको खण्डमा पगन प्रहरी र न्यायालयले मुद्दा सुनवाइको ताररख
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एवं मुद्दा सम्बन्धन्ध अत्यावश्यक दस्तावेज उपलब्ध िराउन इन्कार िने िरेकोले मुद्दालाई
सशक्त रुपमा अिािी बढाउन वकीलहरु प्राय असमिण रहे। अदालती सुनवाई जारी
रहँदासम्म पीगित र साक्षीहरुलाई यातायात र रात बस्ने खरण उपलब्ध िराउने पहललाई
प्रहरीले गनरन्तरता गदयो। यद्यगप, यस्ता सेवासुगवधा सबै प्रकारका तस्करी पीगितहरुलाई
उपलब्ध भए नभएको अभधकारीहरुले खुलाएनन्। पीगितहरुले आफ्ना बयान गदने क्रममा
गवभभन्न रुनौती भोग्नु परेको बताए। उदाहरर्का लागि क्यामराद्वारा बयान गदँदा कोठाको
ढोका खुला राभखने, पीिकहरुबाि धम्की, क्षगतपूतीको अभाव अिवा अदालतले तोके को
क्षगतपूती व्यवहारमा असुल्न क्षमता नहुने। गवशेर्तः स्रोत अभावको कारर् प्रहरीको
सं रक्षर् पाउने पीगितको हक कु ण्ठीत हुन पुगिरहेको भियो भने के ही पयणवेक्षकहरुका
अनुसार व्यगक्तित र पररवारको सुरक्षाका कारर् पीगितहरुले एरगिगिसीए अन्तिणत
फौजदारी मुद्दा दायर िनण सं कोर मागनरहेका भिए। एरगिगिसीएले न्यायालयहरुलाई
पीगितहरु अदालतमा उपन्धस्थत हुन नसके मा उनीहरुलाई जररमाना गतराउन सक्ने र सुरुमा
गदएको बयानभन्दा पभछ आएर फरक बयान गदएको खण्डमा फौजदारी अभभयोि समेत
लािाउन सक्ने अभधकार प्रादान िरेको छ। तस्करहरुले बाध्य बनाएर िनण लिाएका अवैध
िगतगवभधमा सं लग्न भएको भन्दै प्रहरीले के ही बालबभलकालाई गिरफ्तारमात्र िरेनन्
उनीहरुलाई कारावास र जररमाना समेत भोिाए। िैर नेपाली (गवदे शी) पीगितलाई गनवाणसन
िनेबाहेक सरकारसँ ि कु नै अको कानुनी गवकल्प भिएन। सरकारको अध्यािमन गवभािले
प्रवेशाज्ञाको म्याद िुज्रेका िैर मुलुकीहरुलाई गनवाणसन िने कदम जारी राख्यो; यद्यगप
गवभािले त्यस्ता िैर-मुलुकीमध्ये के ही मानव तस्करी पीगित पगन हुनसक्थे गक भनेर
सोधखोज िरे निरेको प्रस्ट िरेन।
वैदेभशक रोजिारीमा शोर्र्को भशकार भएका नेपाली नािररकहरुका लागि सरकारको
सेवाहरु अपयाणप्त नै रहे। सन् २००७ को वैदेभशक रोजिारी ऐनले ५००० जना भन्दा बढी
नेपाली वैधागनक रूपमा काम िने मुलुकमा कामदारहरुले भोिेिा दुव्यणवहार र शोर्र्का
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उजुरी र उनीहरुको स्वदे श गफती प्रगक्रयालाई सहभजकरर् िनणका लागि एकजना श्रम
सहरारी गनयुक्त िनुणपने आबस्यकता तोके को छ। यद्यगप, सहरारी कायाणलय सं रालन िनण
लाग्ने खरणका कारर् ऐनले आवश्यक भगन तोके का कगतपय मुलुकमा सहरारी उपन्धस्थत
हुन सके नन्। के ही दूतावासहरु गपगितहरुलाई अस्थायी आश्रय प्रदान िनुणका सािै स्वदे श
गफताण िराउन सक्षम भएपगन कमणरारी तिा स्रोतसाधनको अभावका कारर् सरकारद्वारा
सं राभलत आश्रयस्थलहरुको व्यवस्थापन पक्ष गफतलो हुने र पीगितलाई सहयोि पुर्याउनमा
गनकै गढलाई हुने िरेको अभधकारीहरुले बाताए। बहराइन, कु वेत, मलेभसया, ओमान,
कतार, साउदी अरब, सं युत अरब इगमरेट्सका नेपाली दूतावासहरु हरेकले के ही मानव तस्करी
पीगित मगहला सगहत २५ जनासम्म प्रवासी मगहला कामदारलाई आश्रय गदन सक्ने आफ्नो
क्षमता रहेको बताए। यद्यगप दूतावासहरुले कगतजना कामदारलाई सहयोि िरे भन्ने तथ्ांक
उपलब्ध िराएनन्। यी मुलुकहरुमा उच्च सं ख्यामा नेपाली पुरुर् कामदारहरु मानव
तस्करीको पीगित हुने िरेको भएतापगन आश्रयस्थलहरुले पुरुर्हरुलाई भने सहयोि
गदएनन्। वैदेभशक रोजिारी बोिण (एफइबी) ले आश्रयस्थलहरुमा पयाणप्त ठाउँ , कमणरारी, र
स्रोतसाधनको आभाव रहेको स्वीकार िरे । एफइबीले दताणवाला गवदे शोन्मुख कामदारबाि
कामदार कल्यार् कोर्का लागि शुल्क उठाए जसबाि गवदे शमा घाइते अिवा मृत्यु भएका
कामदारको स्वदेश गफती खरण र उनीहरुका पररवारलाई आभिणक सहयोि उपलब्ध िराइन्छ।
यस कोर्बाि मानव तस्करी पीगितले समेत सहयोि पाउन सक्छन्। कोर्को प्रयोिबाि ित
वर्ण ६४ जना कामदारलाई स्वदे श गफताण िराइयो भने यस आभिणक बर्णमा त्यो सं ख्या बढे र
८४ जना पुिेको छ। त्यस्तै ित वर्ण गवदेशमा काम िदै िदाण मृत्यु भएका नेपालीका ८२३
लाश स्वदे श गफताण िररकोमा यस वर्ण सो सं ख्या उल्लेखनीय रुपमा घिे र ३९१ मा झरेको
छ। एफइबीले यस वर्ण िप ५,०५० जना वैदेभशक कामदारलाई मलेभसयाबाि स्वदे श गफताण
िनणका लागि कल्यार् कोर् बागहरबाि खरण बेहोरेको भियो। सरकारले स्वदेश गफताण
िररएका मिे कसैलाई पगन मानव तस्करी पीगित भगन पगहरान निरेको र उनीहरुमाभि
शोर्र् िरेको आरोपमा कसै गवरुि फौजदारी मुद्दा दायर नभएको जानकारी िरायो। यस
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वर्ण मगहला बालबाभलका तिा जेष्ठ नािररक मन्त्रालयले स्थानीय दूतावासहरुलाई आभिणक
स्रोत उपलब्ध िराएर मानव तस्करीमा परेका ३११ जना नेपालीलई भारत, मलेभसया,
श्रीलं का, िाइल्याण्ड, र यूएइबाि स्वदे श गफताण िरायो। एफइबीले आवश्यकता अनुसार
अिण मन्त्रालयसँ ि स्रोतको अनुरोध िरेर मानव तस्करी पीगितलिायत अवैध रुपमा काम िने
अन्य नेपाली वैदेभशक कामदारलाई स्वदे श गफताण िनण सक्छ। तर एफइबीले यसबाहेका
अन्य अभिणक सेवा र सुगवधा उपलब्ध िराउन सक्दैन। मानव तस्करी पीगित लिायत अवैध
रुपमा काम िने अन्य नेपाली वैदेभशक कामदारको लागि एउिा कल्यार् कोर् खिा िने
एफइबीको प्रस्तावलाई अन्य सरकारी गनकायले पिक पिक गवरोध िरे । मानव तस्करी
पीगित नेपालीहरुलाई भारतबाि स्वदेश गफताण िनणमा लािेको खरण अभधकांश रुपमा
िैससहरुले नै बेहोरे। नेपाल र अन्य मुलुकको बीरमा नािररकहरुलाई स्वदेश गफताण िराउने
सम्बन्धन्ध कु नै औपराररक व्यवस्था नभएकोले िदाण स्वदे श गफतीमा दुई वर्णसम्म लाग्न सक्ने
िैससहरुले बताए। गवदे शमा असहज र जोभखमपूर्ण पररन्धस्थगतमा रहेर दुव्यणवहार भोगिरहेका
नेपाली कामदारहरु स्वयमले अिवा उनीहरुको लागि अरु कसैले स्वदे श गफतीका लागि
सरकार समक्ष अनुरोध िनण सकु न भनेर वैदेभशक रोजिार गवभािले वैदेभशक रोजिारीमा
िएका कामदारहरुको लागि अनलाइन आवेदन फामण उपलब्ध िराएको छ। यद्यगप
िैससहरुले धेरै कामदारहरुसँ ि त्यस अनलाइन साइि प्रयोि िनणका लागि आवश्यक
कम्प्यूिरको सीप नहुने बताए। वैदेभशक रोजिारी गवभािका अनुसार खासिरी खािी मुलुक
र मलेभसयाबाि स्वदेश गफतीका लागि अनुरोधहरु बढ् दै िएको भए पगन गवभािमा कगतविा
त्यस्ता अनुरोध आए, कगतविा स्वीकार िररए र कगतविा मानव तस्करीसँ ि सम्बन्धन्धत भिए
भनेर गवभािले खुलाएन। िैससहरुले श्रम मन्त्रालय र मगहला बालबाभलका तिा जेष्ठ
नािररक मन्त्रालयबीरको समन्वय कमजोर रहेको मात्र बताएनन्, मगहला बालबाभलका तिा
जेष्ठ नािररक मन्त्रालय र िैससहरुले प्रदान िनण सक्ने सेवा सुगवधाको बारेमा पगन मानव
तस्करी पीगितलाई गनयगमत रुपमा जानकार निराइने श्रमसम्बन्धन्ध अभधकारीहरुले बताए।

- 17 -

रोकिाम
मानव तस्करी रोकिामका लागि सरकारका आफ्ना प्रयासहरुमा कमी आएको छ । मानव
तस्करी गनयन्त्रर्का लागि िररने अन्तरगवभािीय पहलहरुमा मानव तस्करीगवरुि िठन
रागष्ट्रय स्तरको सगमगत, मानव तस्करी गनयन्त्रर् रागष्ट्रय सगमगत (एनभससीएरिी) ले आफ्नो
नेतृत्वदायी भूगमका कायम राखेको छ। सगमगतले सरकार र नािररक समाजबीर मानव
तस्करी गवरुि िगतगवभधको समन्वय िरररहेको भए तापगन पयणवेक्षकहरुका अनुसार
सगमगतको सदस्यतामा भछिो भछिो फेरबदल आईरहने भएकोले उसको कायणक्षमतामा बाधा
पुगिरहेको भियो। यसबाहेक सरकारले मानव तस्करी गनयनत्रर् स्थानीय सगमगत
(एलभससीएरिी) र मानव तस्करी गनयनत्रर् भजल्ला सगमगत (गिभससीएरिी) लाई
श्रोतसम्पन्न बनाउने र सं रालन िने कायणलाई गनरन्तरता गदईयो । यद्यगप सरकारबाि यस्ता
सं ररनाहरुको पुनःव्यवस्थापन िने क्रममा के ही सगमगतहरु गनभिय बन्न पुिे। िैससहरुको
अनुसार एलभससीएरिी र गिभससीएरिीमा स्रोतसाधनको अभावको कारर् तस्करी गवरुि
पहलहरु के न्द्रमा सीगमत मात्र हुन पुिन
े न् गतनमा गढलासुस्ती पगन देभखयो। रोकिाम र
सं रक्षर् कायणका लागि स्थानीय सगमगतहरुलाई कगत अभिणक स्रोत उपलब्ध िराईयो भनेर
मगहला बालबाभलका तिा जेष्ठनािररक मन्त्रालयबाि खुलाईएन। एनभससीएरिीले
गिभससीएरिीका कमणरारीहरुसँ ि भेि िने र उनीहरुलाई प्रभशक्षर् गदने क्रमलाई गनरन्तरता
गदयो। यद्यगप पयणवेक्षकहरुले एनभससीएरिी, एलभससीएरिी र गिभससीएरिीबीर
समन्वयमा सुधार ल्याउनु पने औंल्याए। मगहला बालबाभलका तिा जेष्ठ नािररक
मन्त्रालयले सगमगतहरुको भूगमकालाई पूनःपररभागर्त िने िरी कानूनमा सं शोधन ल्याउने
कायणको िालनी िरेको छ। सन् २०१८ को जनवरीमा मगहला बालबाभलका तिा जेष्ठ
नािररक मन्त्रालयको नेतृत्वमा िररएको सन् २०१२-०२२ मानव तस्करी रागष्ट्रय
कायणयोजनाको सगमक्षाले दे खाएको छ गक सो योजनाका कानुनी कारबाही र क्षमता वृगि
सम्बन्धन्ध उद्दे श्य मध्ये एक गतहाई भन्दा कम मात्र कायाणन्वयन भएका छन्। यस प्रगतवेदन
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वर्णमा मगहला बालबाभलका तिा जेष्ठ नािररक मन्त्रालयले नेतृत्व िरेको कायणसगमगतले
कायणयोजना सं शोधन प्रगक्रयाको िालनी िरेको भएपगन एनभससीएरिीले भने योजना
कायाणन्वयनबारे िप जानकारी उपलब्ध िराएन। मगहला बालबाभलका तिा जेष्ठ नािररक
मन्त्रालयले सरकारको मानव तस्करी गवरुि प्रयासहरुको सम्बन्धमा सातौं वागर्णक प्रगतवेदन
जारी जिरेको छ भने रागष्ट्रय मानव अभधकार आयोिको मगहला तिा बालबाभलका तस्करी
गवशेर् प्रगतवेदक (ओएसआरिी) ले मानव तस्करीसम्बन्धन्ध आफ्नो नवौं प्रगतवेदन जारी
िरेको छ। सरकारी अभधकारीहरुले ओएसआरिीको प्रभावकाररतामा कमी आउनुका सािै
सो गनकायका उच्च पदहरु पूती िनण सरकार असफल रहेको उल्लेख िरे । यसै प्रगतवेदन
वर्णमा के न्द्रीय तथ्ांक गवभािले ित पाँ र वर्णमा बाध्यामक श्रमको व्यापकता बारे पगहलो
सरकारी अध्ययन प्रकाभशत िर्यो जसको आधारमा १०,००० बालबाभलका सगहत ६१,०००
भन्दा बढी नेपालीहरु खासिरी कृ गर्, वन, तिा गनमाणर् क्षेत्रमा बाध्यात्मक श्रममा परेको
अभभलेखीकरर् भएको छ। िैसस वा अन्तराणगष्ट्रय सं घ सं स्थाहरुसँ िको साझेदारीमा
सरकारले दे शव्यापी रुपमा सरेतना अभभयानहरु सं रालन िरेको छ। यद्यगप मगहला
बालबाभलका तिा जेष्ठ नािररक मन्त्रालयका अभधकारीले त्यस्ता अभभयानहरु सबभन्दा उच्च
जोभखममा रहेका समुदायसम्म प्राय नपुग्ने बताए। प्रहरीले वयस्क मनोरञ्जन व्यवसायहरु
माभि आफ्नो गनयगमत गनरीक्षर् जारी राखेपगन गनरीक्षर्को िुर्स्तररयता प्रहरी िोली र
िोली नेतृत्वमा गनभणर रहने न्धस्थगत भियो। गवद्यमान कानूनले वयस्क मनोरञ्जन व्यवसायहरुमा
श्रमगनरीक्षकहरुको प्रवेश गनर्ेध िरेकोले धेरै त्यस्ता व्यसवसायहरुले बालबाभलका सगहत
वयस्क उमेरका मानव तस्करी पीगितको श्रम प्रयोि िनण छु ि पाएको िैससहरुले बताए।
वयस्क मनोरञ्जन व्यवसायको हकमा यस प्रकारको गनयमनको अभावको न्धस्थगतलाई
सम्बोधन िनणका लागि सरकारले गवशेर् सगमगतको व्यवस्था िरे तापगन सगमगतलाई त्यस्ता
व्यवसायहरु माभि गनिरानी राख्नका लागि गनयमनको एउिा वृहत ढाँ रा उपलब्ध नभएको र
प्रभाकाररता व्यगक्तित अभधकारीमा बढीनै गनभणर रहेको अवस्था दे भखयो। वयस्क मनोरञ्जन
व्यवसायहरुमध्ये आधा जसो मात्र औपराररक रुपमा दताण भएको जानकारहरुले बताए।
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यस प्रगतवेदन अवभधमा वैदेभशक रोजिारी गवभािेल सातैविा प्रदे शमा आफ्नो कायाणलय
शाखा खोलेको छ, जहाँ बाि वैदेभशक रोजिारीमा जाने तयारीमा रहेका मागनसले रोजिारी
सम्बन्धन्ध सेवा सुगवधा उपलब्ध िनण सक्नेछन्। त्यसबाहेक वैदेभशक कामदारले गवदेशको
काममा सामना िनुणपने सबभन्दा आम रुनौतीहरुको मूल्यांकन र समाधान िनणका लागि श्रम
मन्त्रालयले वैदेभशक रोजिारीका प्रमुख स्रोत भजल्लाहरुमा खास पररयोजनाको आरम्भ िरेको
छ। सरकारले गवदेभशने कामदारलाई गवदे श जानुअभध अगनवायण ताभलम भलन आवश्यक
बनाएको भए तापगन िोरै भजल्लाहरुमा मात्र ताभलम रालु भिए, यद्यगप गवदेशमा काम िदाण
त्यहाँ को नेपाली कु िनैगतक गनयोिलाई सम्पकण िरेर उजुरी िने प्रगक्रयालाई ताभलले सम्बोधन
िरेन । यसै सन्दभणमा के ही म्यानपावर कम्पनीले प्रभशक्षर् प्रमार्पत्रका लागि
कामदारहरुबाि शुल्क उठाए तर त्यस बापत प्रभशक्षर् भने प्रदान िरेनन्। सरकारले स्वदेश
गफताण भएका कामदारहरुलाई गनःशुल्क सीप मुल्यांकन िने अवसर प्रदान िदै उनीहरुले
गवदेशमा प्राप्त िरेका सीपको प्रमार्ीकरर् पगन िर्यो। यद्यगप कगतजनाले यो सेवा प्राप्त िरे
भनेर सरकारले सं ख्या खुलाएन। यसै प्रगतवेदन अवभधमा नेपालले मोररसस्, मलेभसया र
यूएईसँ ि सहमती ज्ञानपत्र (एम्ओयू) मा हस्ताक्षर िर्यो। सबै िन्तव्य मुलुकले सहमती
ज्ञानपत्रमा आ-आफ्ना न्याय प्रर्ाली भभत्र नेपाली कामदारको पहुँर सुगनभित िरेका छन्
भने के ही सहमती ज्ञानपत्रमा रोजिारदाताले कामदारको सम्पूर्ण भती र यात्रा खरण बेहोने
सतण राभखएको छ र यसैिरर अरुमा कामदारले बुझाउनु पने शुल्क सीगमत िररएको छ।
गवितमा कामदारलाई यसैिरी सुरभक्षत राख्ने यस्तै प्रकारका प्रस्तावनाहरुलाई सरकारले लािू
िनण नसके को न्धस्थगतमा यसपिक सरकारले सहमतीहरु कसरी लािू िनण सक्ला भन्ने कु रा
प्रस्ट भिएन। मलेभसयासँ ि िरेको सहमगत ज्ञानपत्रको बेहोरा सरकारले सावणजागनक
निरेकोले त्यसमा कामदार सुरक्षाका बुँ दाहरु समावेश भए नभएको स्पष्ट् भिएन। वैदेभशक
रोजिारीको सम्बन्धमा सरकारका नीगत र प्रगक्रया लामो र खभरणलो मात्र होइन कगहलेकाही ँ
मगहला प्रगत गवभेदकारी पगन भिए। सरकारले २४ वर्ण मुगनका मगहला र दुई वर्णभन्दा कम
उमेरका बालबच्चा हुने मगहलाहरुलाई घरेलु कामदारको रुपमा खािी दे शमा जानमाभि
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लिाएको प्रगतबन्धलाई कायम राख्यो, जसको कारर् अवैधरुपमा मगहलाहरु गवदे भशने
सम्भावना बढ् न िएको जानकारहरुले बताए। कामदारलाई सुरभक्षत राख्ने गद्वपक्षीय सम्झौता
नभएका दे शहारुमा पगन सरकारले नेपाली मगहला कामदारहरुलाई पठाउने िरेकोमा
वैदेभशक कामदार अभधकारवादीहरुले भरन्ता व्यक्त िरे।
सरकारको वैदेभशक रोजिार नदेभशका २०७२ सालमा समावेश भएको नीगत अनुसार गवदेशी
रोजिारदातले मलेभसया र खािी मुलुकमा काम िनण जाने नेपाली कामदारको भभसा शुल्क र
भ्रमर् खरण बेहोनुण पने व्यवस्था छ। यस नीगतले म्यानपावर सं स्थाहरुले छनोिमा परेका
कामदारबाि भलन पाउने शुल्कलाई रु. १०,००० ( $ ८८) मा सीगमत िरेको छ। वैदेभशक
रोजिारी गवभािले ठिी िने म्यानपावरलाई कारबाही िने र वैगदभशक रोजिारीलाई िप
व्यवन्धस्थत बनाउने हेतुले १८५ विा दताणवाला म्यानपावर सं स्थाहरुको दताण खारेज िरेको छ।
त्यसबाहेक के ही म्यानपावर कम्पनीहरु बन्दसमेत भए जसका कारर् म्यानपावरको कु ल
सं ख्या १,५२७ बाि झरेर ८५३ पुिेको छ। ३९ बाि झदै हाल ८५३ मध्ये जम्मा २४ बिा
म्यानपवारले मात्र घरे लु कामदारमा भगतण िराउने स्वीकृ गत पाएका छन्। सरकारबाि कु नै
म्यानपावर एजेन्सी गवरुि देवानी अिवा फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान सुरु िरे निरेको
जानकारी आएन। िैसस तिा सरकारी अभधकारीहरु दुवै पक्षले म्यानपावरहरुद्वारा िररने
कानून अवहेलनाको सम्बोधन िनणमा गवद्यमान अनुिमन सं यन्त्र प्रभावकारी नरहेको उल्लेख
िरे। म्यानपावर कम्पनीहरुले गवदे श जाने नेपाली कामदारहरुबाि गनयगमतरूपमा तोगकएको
सीमा रु.१०,००० ($ ८८) भन्दा बढी असुल्ने िरेका छन्। एकागतर वैदेभशक रोजिारी
गवभािले हप्तामा तीनविा म्यानपावर माभि अनुसन्धान रलाएको दाबी िर्यो भने त्यसको
प्रगतउत्तरमा नािररक समाजले खासिरर अवैध शुल्क उठाउने जस्ता श्रम उल्लं घन िने
म्यानपावर एजेन्सी गवरुि वैदेभशक रोजिारी गवभािले पयाणप्त मात्रामा अनुसन्धान र दण्डको
प्रयोि निरेको बताए। वैदेभशक रोजिारी बोिणले श्रम कानून उल्लं घन सम्बन्धन्ध के ही
म्यानपावरको अनुिमन िनुणका सािै कगतपय घिनाको सुनवाई र दण्ड प्रगक्रयाका लागि
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वैदेभशक रोजिारी गवभाि र वैदेभशक रोजिारी न्यायाभधकरर्को ध्यानाकर्णर् िरायो।
यद्यगप, वैदेभशक रोजिारी बोिणले प्रगतवेदन अवभधमा श्रम उल्लं घनका मुद्दा भसफाररस िरे
निरेको खुलाएन। जानकारहरुका अनुसार वैदेभशक रोजिारी बोिणले श्रम सम्बन्धन्ध अत्याभधक
िुनासोहरुलाई प्रशासगनक ढं िबाि िुं िो लिायो। बोिण र गवभाि दुवैले उल्लं घनकारीहरुलाई
न त देवानी सजाय भोिाउनका लागि वैदेभशक रोजिारी न्यायाभधकरर्मा भसफाररस िरे, न
त उनीहरुमाभि अपराभधक अनुसन्धान रलाउन प्रहरीलाई उजुरी िरे। यसै प्रगतवेदन
अवभधमा मलेभसया लिायत खािी दे शहरुमा जानका लागि वैदेभशक कामदारले बेहोनुणपने
शुल्क कम िराउनका लागि सरकारले ल्याएको “गनःशुल्क भभसा, गनःशुल्क गिके ि” नीगत
पालनको अनुिमन िनण वैदेभशक रोजिारी गवभाि असफल रहेको महालेखापररक्षकको
कायाणलयले जनायो। यसैकारर् वैदेभशक कामदारहरुबाि रोजिारदाता र म्यानपावरहरुले
उन्मुगक्तकासाि अत्याभधक रको शुल्क उठाउन छोिेनन्।
मुलुकको ७० प्रगतशत भन्दा बढी श्रगमकहरु (लिभि सबै बालश्रगमक) अनौपराररक
क्षेत्रमा काम िरररहेको अवस्था हुँदा पगन गनररक्षकहरुले यस क्षेत्र र बाध्यात्मक श्रम जस्ता
यसमा दे भखने उल्लं घनको पगहरान िनणका लागि गनयगमत गनिरानी राखेनन्। सरकारले
बालश्रमलाई गवशेर् ध्यानमा राख्दै आभिणक लिानी तिा गनररक्षर्लाई गनरन्तरता गदयो।
यद्यगप, िैससहरुका अनुसार बाल एवं बाध्यात्मक श्रम प्रयोि िनेउपर सािणक कारबाही
रलाउन सरकारको श्रम मन्त्रालयलले अगनच्छा देखाउँ दै िोरैमात्र अघोगर्त (‘छि् के’)
गनररक्षर्हरु िर्यो। श्रम मन्त्रालयले कगतजना बालबाभलकालाई शोर्र्पूर्ण अवस्थाबाि मुक्त
िररयो भनेर खुलाएन। साधारर्तया माभलकहरुबाि शारीररक तिा यौन दुव्यणवहार भोिेका
बालबाभलकाको हकमा मात्र मन्त्रालयले बढी हस्तक्षेप िने िदणछ। यता नािररक समाजले
िलैंरा कारखानाहरुमा बाध्यात्मक र बँ धुवा श्रम प्रयोि हुने बताउँ दै िदाण उता नत श्रम
गनररक्षहरुले त्यस्ता कारखानाहरुलाई आफ्नो गनिरानीमा राखे नत प्रहरीले दुव्यणवहारको
आरोप लािेका रोजिारदाताहरुमाभि कु नै अनुसन्धान िरेको जानकारी नै गदयो। श्रम
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मन्त्रालयले कु नै रोजिारदाता माभि अपराभधक अनुसन्धान िनण भसफाररस िरेको अिवा
उनीहरुलाई कु नै प्रशासगनक जररमाना गतनण लिाएको प्रकाशमा आएन। श्रम मन्त्रालयले
बाध्यात्मक बालश्रम प्रयोि लिातका श्रम कानून उल्लं घनका मुद्दाहरुमा कारबाही रलाउनु
भन्दा मेलगमलाप िनण प्रोत्साहन िने िरेको िैससहरुले बताए। व्यवसागयक यौनको
मािलाई न्यून िनणका लागि सरकारले पहल िरेन। बाल यौन पयणिनका बहुरभरणत घिनाका
बावजुद पगन सरकारले यसलाई रोक्ने प्रयास िरेन। सरकारले आफ्ना कु िनीगतक
सेवाकमीहरुलाई मानव तस्करीगवरुि कु नै प्रभशक्षर् प्रदान िरेन। सं सदले सं युक्त राष्ट्र
सं घको सन् २००० को मानव तस्करी प्रोिोकललाई अनुमोदन िर्यो।

मानव तस्करीको स्वरूप
गवित पाँ र वर्णका प्रगतवेदनहरुमा उल्लेख िररए अनुरूप मानव तस्करहरुले नेपाली र िैर
नेपालीलाई नेपालभभत्र शोर्र् िरररहेका छन् भने तस्करहरुले नेपाल बागहर पगन
नेपालीहरुबाि फाइदा उठाउँ दै उनीहरुमाभि शोर्र् िरररहेका छन्। तस्करहरुले नेपाली
रेलीहरुलाई नेपाल लिायत भारत, मध्यपूवी दे श र मलेभसयामा समेत शोर्र् िने िरेका
छन्। नेपाली रेलीहरु कु नै हदसम्म अन्य एभसयाली मुलुक र के न्या लिायत सब-सहाराका
अगिकी देशहरुमा पगन शोर्र्को भशकार हुने िरेका छन्। मानव तस्करहरुले नेपाल-भारत
खुला सीमानाको फाइदा उठाउँ दै दे ह व्यापारका लागि नेपाली मगहला र बालबाभलकालाई
“आके स्टरा िान्सर” को नाममा भारत लैजाने िछण न् जहाँ सावणजगनक स्थलहरुमा उनीहरुलाई
नार दे खाउन बाध्य िराइन्छ र पुरुर्हरुले उनीहरुमाभि यौन शोर्र् िछण न्। श्रम तस्करहरुले
नेपाली पुरुर्, मगहला र बालबाभलकालाई नेपाल, भारत र मध्यपूवी दे शहरुमा शोर्र्को
भशकार बनाउँ छन्, खास िरेर पुरुर्को हकमा गनमाणर् क्षेत्रमा र मगहलाको हकमा घरेलु
कामदारको हैभसयतमा। सरकारको अनुमान अनुसार कररब १.५ गमभलयन (१५ लाख)
नेपाली मध्यपूवणमा काम िछण न्, जसमध्ये अभधकांश पुरुर्हरु साउदी अरब, कतार र
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यूएईको गनमाणर् क्षेत्रमा करणयरत छन्। सरकारको अनुमानमा साउदी अरबमा मात्रै ७०,०००
नेपाली कामदारहरु गनकै प्रगतकु ल अवस्थामा काम िदै छन्, जहाँ उनीहरुले आफ्नो
राहदानी कम्पनीलाई बुझाउनु पने हुन्छ र कगहलेकाही ँ रोजिारदाताले उनीहरुलाई मगहनौं
सम्म गबनातलब काम िराउँ छन्। नेपाल सरकारले मगहलाहरु खािी मुलुक िएर घरेलु
कामदारको रुपमा काम िनणमा आं भशक प्रगतबन्ध लिाएकोले इराक, कु वेत, साउदी अरबमा
प्रशस्त मात्रामा नेपाली घरेलु कामदारहरु रोजिार इजाजतपत्र गबना नै काम िरररहे का छन्।
मानव तस्करहरुले नेपाली पुरुर्, मगहला, र बालबाभलकालाई रीन, जापान र मलाभसया
लिायतका पूवी एभसयाली दे शहरुमा मात्र होइन, पोरुणिल लिायतका यूरोपेली मुलुकमा
कृ गर्, गनमाणर्, कलकारखाना, खानी, वयस्क मनोरञ्जन उद्योि र माग्नेको रुपमासम्म शोर्र्
िने िछण न्। मानव तस्करहरुले नेपालीहरुलाई भशकार बनाउँ दै पयणिक, गवद्यािी, वैवागहक,
र व्यवसागयक भभसामा यूरोप र अस्टरेभलया पुर्याउँ छन्। के ही म्यानपावर कम्पनी र
दलालहरुले गकतेपूर्ण ढं िबाि कामदार भती िराएर बाध्यात्मक श्रममा लिाईगदनका लागि
उनीहरुबाि रको रकम असुल्ने िछण न्। मानव तस्करहरुले दताण नभएका म्यानपावर
कम्पनीमा भर पने कामदारलाई मात्र होइन, आफूलाई सरकारसँ ि दताण निराइकन ठू लो
सं ख्यामा भारत हुँदै गवदे भशने नेपाली युवतीहरुलाई पगन तस्करीको भशकार बनाउने िछण न्।
भरगनयाँ तिा दभक्षर् कोररयाली पुरुर्हरुसँ ि मािी गववाहका गनन्धम्त सहमत हुने के ही
नेपाली युवतीहरु गवहेपभछ घरेलु दासत्वका भशकार बन्ने िछण न। नक्कली नेपाली कािजातहरु
बनाएर नेपालको बािो हुँदै मध्यपूवी दे शहरु जान गहँिेका के ही बं िलादे शी र श्रीलं काली
नािररकहरु पगन मानव तस्करहरुको फन्दामा पने िछण न्। के ही सरकारी कमणरारीहरुले घुस
खाएर नेपाली परररयपत्रमा िलत गववरर् लेखाइगदन्छन् अिवा सम्भागवत वैदेभशक
कामदारलाई नक्कली कािजात उपलब्ध िराइगदन्छन्, जसको आधारमा म्यानपावर
कम्पनीहरुलाई वैदेभशक कामदार भती सम्बन्धन्ध गनयम कानून छ्लल्न सम्भव हुन्छ। कलकत्ता
र रेन्नाई गवमानस्थलमा उिानपूवण िररने रेकजाँ र अभल खुकुलो हुने भएकाले यसको फाइदा
उठाउँ दै वा नयाँ गदल्ली र मुम्बई गवमानस्थलमा भारतीय अभधकारीहरुलाई घुस गदएर
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तस्करहरुले वैदेभशक रोजिारीतफण लािेका नेपालीहरुलाई आवश्यक कािजातगबना नै तेस्रो
मुलुकमा उिाउने िछण न्। यसले िदाण ती कामदारहरुको मानव तस्करीमा पने खतरा बढ् ने
िछण । तस्करहरुले नेपाली कामदारहरुलाई श्रीलं का र बमाणको बािो समेत हुँदै अन्य दे शमा
लैजाने िछण न्।
नेपाल भभत्र कृ गर्, इँ िाभिा, गििी उद्योि, र घरेलु कामको क्षेत्रमा बाध्यात्मक श्रम र
ऋर्मा आधाररत बँ धुवा मजदुरको रूपमा बालबाभलका र वयस्कहरुलाई प्रयोि िररन्छ।
एक सरकारी अध्ययनले ित पाँ र वर्णमा १०,००० बालबाभलका लिायत ६१,००० भन्दा
बढी नेपालीहरु बाध्यात्मक श्रममा सं लग्न रहेको अभभलेख िरे को छ, खासिरी कृ गर्, वन र
गनमाणर् क्षेत्रहरुमा। िैससहरुले इँ िा भिाहरुमा बालबाभलकाहरुले गनकै लामो समयसम्म
भारी बोक्ने, इँ िा बनाउने लिायतका काम िने िरेको बताए। जरी/बुिा भने, िलैंरा उद्योि,
र ढुं िा खानीहरुमा तस्करहरुले नेपाली तिा भारतीय बालबाभलकाको प्रयोि िने िरेका
छन्। सरकारको सन् २०१७-१८ को श्रम सवेक्षर् अनुसार मानव तस्करहरुले १५ वर्ण
मुगनका के िाके िीहरुलाई कृ गर्, वन,र गनमाणर् जस्ता क्षेत्रमा श्रम िनण बाध्या बनाए। के ही
नेपाली इँ िाभिाले भारतीय बालबाभलकालाई ठू लो रकम उधारो गदएर उनीहरुलाई आिामी
भसजनहरुमा पगन त्याहँ काम िनण बाध्य बनाउने िछण न्। तस्करहरुले ऋर्को जालमा पारेर
कगतपय वयस्क र बालबाभलकालाई िलैंरा कारखानामा काम िनण बाध्य बनाउँ छन्।
पररवारको ऋर् गतनणकालािी कगहलेकाही ँ अभभभावकहरुले आफ्ना छोछोरीलाई िलैंरा
कारखानामा काम िनण बाध्य बनाउँ छन्। म्यानपावर कम्पनीहरुले बां्ादे शी कामदारलाई
नेपालमा राम्रो तलबमा िलैंरा कारखानामा काममा लिाइगदने भन्दै श्रम भभसाको सािो
पयणिक भभसामा नेपाल ल्याएर बारा िरेको भन्दा कम ज्यालामा नेपालमा काम िनण बाध्य
बनाउँ छन्। तस्करहरुले नेपाल-भारत सीमानाबाि लािू और्ध ओसारपसार िनणका लागि
बालबाभलका प्रयोि िछण न्। उत्तर कोररयाको सरकारले आफ्ना देशका कामदारलाई
नेपालमा काम िनण बध्य बनाएको हुन सक्छ।
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तस्करहरुले नेपाली बालबाभलकालाई बढ् दोरूपमा यौन व्यवसायमा सिक, िान्स बार,
मसाज के न्द्र, र कोठीकै काम िने क्यागबन “रे ष्ट्ुराँ ” जस्ता वयस्क मनोरञ्जन उद्योिमा काम
िनण बाध्य िराएका छन्। गनजी गनवास, भािाका कोठा, िेस्ट हाउस तिा रेष्ट्ुराँ हरुमा
नेपाली मगहलाहरुको दे हव्यापार बढ् दो छ। काठमाण्डौं उपत्यकामा के भन्द्रत एक अध्ययनले
वयस्क मनोरञ्जन उद्योिमा काम िनेहरु मध्ये कररब १७% नाबालक रहेको र सो उद्योिमा
६२% वयस्क मगहलाहरुले नाबालक उमेरदेभख र के हीले त ७ वर्णको छँदादेभख त्यहाँ काम
सुरु िरेको ठहर िरेको छ। िुप्रै मगहलाहरुले आफूहरुलाई आफन्त र सािीहरुले त्यस्ता
व्यवसायको सम्पकण मा ल्याएको बताए जहाँ उनीहरुले सुरुमा वेिरेस्को रुपमा काम िनण
मन्जुर िरे। त्यसपछागि व्यवसाय धनीले उनीहरुलाई बाध्यात्मक श्रम अिवा यौन धन्दामा
सं लग्न हुन बाध्य बनाए। अध्ययनका अनुसार वयस्क मोरञ्जन व्यवसायमा काम िने झण्डै
३०% नाबालकहरु प्राय रेष्ट्ूराँ कामदारको हैभसयतमा बाध्यामक श्रमको भसकार हुने िदणछन्
भने पभछ िएर व्यवसाय धनीहरुले उनीहरु मिे कगतलाई देह व्यापारमा समेत सं लग्न हुन
बाध्य बनाउछन्। मानव तस्करहरुले तेस्रो भलिीहरुलाई पगन देहव्यापारमा सं लग्न िराउँ छन्।
प्रहरीका अनुसार वयस्क मनोरञ्जन व्यवसायीहरुले नेपाली मगहला कामदारहरुलाई गवदेशमा
त्यस्तै गकभसमको उद्योिमा काम िनणका लागि बढ् दो सं ख्यामा भती िराउन िालेपभछ
नेपाली मगहलाहरु गवदे शमा यौन तस्करीको भशकार बन्ने खतरा पगन रुभलँ दो अवस्थामा छ।
िैससहरुले प्रहरी र राजनीगतक दलका नेताहरुको वयस्क मनोरञ्जन व्यवसायमा आभिणक
लिानी रहेको नाताले यस उद्योिले उनीहरुको समेत समिणन पाइरहेको बताए। िैससहरुले
खासिरर तराइका दभलत र मधेशी समुदायमा बालगववाह िनण बाध्य बनाइएका बाभलकाहरु
देह व्यापारको भशकार बन्ने जोभखममा रहने बताए।
आफ्ना सन्तानलाई भशक्षाको र रोजिारीको मौका गमलाइगदने झुिो आश्वासनमा गवश्वास िरेर
के ही नेपाली अभभभावकहरुले आफ्ना छोराछोरीहरु दलालको भजम्मामा लिाइगदन्छन्। यी
दलालले बालबाभलकाहरुलाई दताणगबनाका बालिृहहरुमा लिेर आफूहरु अनाि भएको दाबी
िनण लिाउँ छन् र त्यसको आधारमा पयणिक र स्वयमसेवकहरुबाि रन्दा उठाउने िछण न्।
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सरकारको अनुमान अनुसार नेपाल भरर १५,००० भन्दा बढी बालबाभलका दताणवाला र
दताणगबनाका अनािालय र बालिृहमा बस्दै आएका छन्। नेपालमा ७५ प्रगतशत दताणवाला
अनािालय र बालिृहहरु मुलुकका ७७ मध्ये ५ मुख्य पयणिकीय भजल्लाहरुमा अवन्धस्थत
छन्। के ही अनािालय र बालिृहहरुले बालबाभलकालाई शारीररक श्रममा र माग्ने भएर काम
िनण मात्र बाध्य बनाउँ दै नन्, पाहुनाको अिािी नारिान िरेर पैसा उठाउन लिाउनेदेभख यौन
दुव्यणवहार सम्म िछण न्। सन् २०१६ पभछ मात्र नेपाली बालबाभलकाहरु माभि यौन दुव्यणवहार
िरेको र बाल यौन तस्करीमा सं लग्न रहेको आरोपमा प्रहरीद्वारा कमसेकम १२ जना गवदेशी
पयणिक वा अन्तराणगष्ट्रय स्वयमसेवकहरुको पगहरान र गिरफ्तार िररएका छन्। यसरी
गिरफ्तार भएकामध्ये सबैजना ५० वर्ण नाघेका र मुख्यतया पभिमी राष्ट्रका पुरुर्हरु परेका
भिए (अभस्टरया, क्यानिा, िेन्माकण , िान्स, जमणनी, भारत, नेदरल्यान्डस्, बेलायत, र सुं क्त
राज्य अमेररकाका नािररकहरु)। िैससहरुको अनुसार नक्कली अनािालय लिायत यस्ता
शोर्र्मा आधाररत बाल सं स्थाका के ही सं रालकहरुले आफ्ना राजनीगतक पहुँर प्रयोि िरेर
आफूहरु बाल सं रक्षर् गनकाय र प्रहरीको कारबाहीबाि जोगिने िदणछन्। तस्करहरुले
बं लादे शका शरर्ािी भशगवरबाि रोगहंिा युवतीहरुलाई काठमािौं ल्याएर दे हव्यापारमा सं लग्न
िराउने िदण छन्। तस्करहरुले कम उमेरका, कम पढे का र परम्पराित रूपमा सीमान्तकृ त
रहेका जातजागत र समुदायका सदस्यहरुलाई मानव तस्करीको तारो बनाउने िदण छन् र
यसका लागि बढ् दो रूपमा सामाभजक सं जाल र मोबाइल प्रगवभधको प्रयोि िने िदणछन्।
प्रहरीले कगहलेकाही ँ पीगितका पररवारजन पगन उनीहरुको तस्करीमा सं लग्न भएको बताउने
िरेका छन्। मुलुकका के ही भािमा सं िगठत अपराभधक सं जालहरु पगन मानव तस्करीमा
सं लग्न हुने िरेका छन्। सन् २०१५ को महाभूकम्पमा घरबार र जीगवका िुमाउने धेरै
नेपालीहरु, र खासिरी मगहला र बालबाभलका, मानव तस्करीको भशकार बन्ने जोभखममा
रहेका छन्। कररब १२,००० गतब्बतीहरु कु नै पगन परररयपत्र वा कािजात उपलब्ध
नभएको न्धस्थगतमा हुँदा उनीहरुलाई वैध रूपमा रोजिारी िनण, अध्ययन िनण, यात्रा िनण, र
सावणजगनक सेवा सुगवधामा पहुँर पाउनमा बाधा पुिेको छ। यूएनएरसीआरले मान्यता
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गदएको शरर्ािी र नेपालमा आश्रय खोज्दै आएका नव आिन्तुक गवदेशीप्रगत नेपाली
कानूनले िैरकानुनी आप्रवासी भए सरहको व्यवहार िदणछ। उनीहरुलाई सरकारद्वारा जारी
िररने परररयपत्र उपलब्ध िराइँ दैन र यस्तो परररय कािजात गवहीन अवस्थामा बस्नुपदाण
उनीहरुलाई मानव तस्करहरुको फन्दामा पने उच्च जोभखम व्यहोनुण पने हुन्छ।
#

#

#

