
 

  

नपेाल मानव अधिकार प्रतिवदेन २०२० 

 

मखु्य साराांश 

नेपाल एउटा सां घीय लोकिाधिक गणिि हो।  नेपालको राजनीतिक व्यवस्था सन् २०१५ मा घोषणा 

गररएको सां तविानमा आिाररि छ, जसमा काययकारी प्रमुख प्रिानमिी, दईु सदनात्मक सां सद् र सािवटा 

प्रदेशको ब्यबस्था गरेको छ।  सन् २०१७ मा रातरिय सां सदको िल्लो सदन र सािैवटा नयााँ  बनेका प्रदेश 

सभाहरूको रातरिय तनवायचन सम्पन्न भयो।  स्वदेशी र तवदेशी पययवेक्षकहरू दवैुले रातरिय तनवायचन “प्रायः  

सुसञ्चाधलि” रहेको धचत्रण गरेका धिए िापतन केही पययवेक्षकहरूले तनवायचन आयोगको काययमा 

पारदधशयिाको अभाव महससु गरेको उल्लेख गरेका धिए। 

नेपाल प्रहरी देशव्यातप रुपमा काननू लाग ुगनय र सुव्यवस्था कायम गनय धजम्मेवार हुन्छन। आिांकवादको 

सामना, दांगा र अशान्तिमा सुरक्षा प्रदान गने, प्राकृतिक तवपदहरूमा सहयोग पुर् याउन,े अत्यावश्यक 

पूवायिार लगायि सरकारी कमयचारी र रातरिय सीमानाहरू सुरधक्षि राख्ने धजमे्मवारी सशस्त्र प्रहरी बलको 

पदयछ।  नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल गृह मिालय प्रति जवाफदेही हुन्छन।  नेपाली सनेाले 

मुलुकलाई बाह्य सरूक्षा र अिरातरिय शान्ति सनेामा भाग धलनुको साि ैआिररक सरुक्षा, तवपदमा 

उद्धारकायय ििा प्रकृति सां रक्षणमा पतन केही योगदान पुर् याउने काम गदयछ।  नेपाली सेना रक्षा मिालय 

प्रति जवाफदेही  हुन्छ।  नपेाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना तनधिि रुपमा तनजामिी 

अधिकारीहरूको अधिनमा रहेका धिए।  मानव अधिकारवादी सां घसांस्थाहरूले सरुक्षा तनकायका 

सदस्यहरूबाट मानवअधिकार उल्लांघन भएका केही घटनाहरूको दस्तावजेीकरण गरे। 

 

मानव अधिकार उल्लांघन सम्बन्धी तनम्न धशषयक अिगयि उजरुीहरू परेका धिए:  गैरकानूनी वा मनोमानी 

रुपमा हत्या, सरकारद्वारा यािना एवां  कू्रर, अमानवीय र तनकृर व्यवहार, मनोमानीपूणय तहरासदामा राख्ने, 

वेबसाइटमाधि रोक लगाउने र मानहातन सम्बन्धी अपराधिक कानून पाररि गरेर अधभव्यति, प्रेस ििा 

इन्टनेट स्विििा माधि गम्भीर अवरोि खडा गन;े गैरसरकारी सांस्था (गैसस) सम्बन्धी अनावश्यक रूपमा 

कडा काननु बनाउाँ दै शान्तिपूणय भेला र सां गनन गने अधिकार तवरुद्ध हस्तक्षेप; शरणािीहरूको घुमतफर 
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गने स्विििामा तनयिण-तवशेषगरी नेपालमा बसे्न तिब्बिी शरणािीको हकमा; सािै भ्रराचारका गम्भीर 

घटनाहरू। 

 

सरकारले तनयतमि रूपमा कानून उल्लांघन गने सरकारी अधिकारी ििा सुरक्षाकमी माधि अनसुन्धान 

गरेिापतन उनीहरूलाई तनयतमि रुपमा उत्तरदायी बनाईएन।  पधछल्ला वषयहरूमा तवरोि प्रदशयनहरुमा 

बढी बलपूणय ढांगल ेतनयिण गरेको आरोप लागकेा सरुक्षाकमीहरूको हकमा मात्र नभई द्वन्द्वकालका 

मानव अधिकार उल्लांघनकारीहरूलाई पतन खास ैउत्तरदायी बनाईएन।  

 

खण्ड १. व्यतिको तनष्ठाको सम्मान सािै तनम्न स्वििाहरु समतेटएका हुन्छन:् 

क) मनोमानी ढांगबाट मातनसको बााँ च्न ेअधिकार हनन गन ेर गरैकाननूी अिवा राजनीतिबाट प्ररेरि अन्य 

प्रकारका हत्या 

सरकार वा सरकारी पक्षको िफय बाट मनोमानीपूणय अिवा गैरकानूनी हत्या भएको केही उजुरीहरु परेका 

धिए।  सुरक्षाकमीको हािबाट माररएकाहरुको सम्बन्धमा न्यातयक छतकछैन भनेर जाच र अनुसन्धान गने 

अधिकार रातरिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) र गृह मिालयलाई छ।  एनएचआरसीलाई 

काययवाहीको लातग धसफाररस गन ेर जसले धसफाररस पालना गदैनन् उसको त्यस्ता व्यति ििा 

तनकायको नामको सूची ियार पान ेअधिकार छ।  काननूी कारबाही चलाउने तवषयमा महाधिविालाई 

अधिकार छ।  िराई मानव अधिकार सुरक्षा गनबन्धन (तटएचआरतडए) को एक प्रतिवदेन अनुसार सन् 

२०१५ देधख २०२० को तबचमा तहरासिमा हुाँदा मृत्यु भएका १८ जनामदे्ध १२ जना दधलि, मिेसी र 

अन्य धसमािकृि समदुायका सदस्य रहेका धिए।  

 

जुन मतहनाको १० िाररखका तदन िनुषा धजल्लाका दधलि समुदायका एकजना सदस्य शम्भू सदाको 

प्रहरी तहरासिमा मृत्यु भयो।  सदा टिक चालक धिए र उनले चलाएको टिकले एकजना मतहलालाई नक्कर 

तदएर दघुयटनामा मतहलाको मृतु्य भएपधछ सदाले आफूलाई प्रहरीसमक्ष आत्मसमपयन गरेका धिए।  

प्रहरीले सदाल ेआत्महत्या गरेको बिाएपतन उनको मतृ्यु याि प्रहरीकै हािबाट भएको अिवा उनलाई 
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तहरासिमा भोगाइएको शारीररक ििा मानधसक यािनाको कारण उनी आत्महत्या गनय बाध्य हुन पुगेको 

भन्ने सदाका पररवार र समदुायको तबश्वास छ।  मृत्यु हुनुभन्दा िीन तदन अगातडमात्र सदाकी सासूआमा 

उनलाई तहरासिमा भेट्न जााँ दा आफू भयधभि अवस्थामा रहेको र आफ्नो ज्यान समेि खिरामा रहेको 

उनल ेसासूआमालाई बिाएका धिए। 

 

जुलाइ मतहनाको १६ िाररखका तदन धचिवन रातरिय तनकुञ्जमा खानकुेरा/घााँसदाउरा धलन गएको 

आरोपमा २४ वषीय राज कुमार चेपाङ् र उनका ६ जना सािीलाई नेपाली सनेाले पक्राउ गरेको धिए।  

उनीहरुलाई ितेहदीन तदउसो छोतडएको धियो िर घर फतकय एपधछ चेपाङ्ले आफूलाई शारीररक पीडा 

भएको बिाएका धिए।  यसपधछ उनको स्वास्थ्य झन् खराब हुाँदै गयो र जुलाइ २२ िाररखका तदन 

उनको तनिन भयो।  पररवारका अनसुार चेपाङको मतृ्यु  तहरासिमा रहाँदा उनल ेभोगेको कुटतपट र 

दवु्ययवहारको कारण बाट भएको धियो।  सेनाल े घटनाको अनुसन्धान गरररहेको र गने क्रममा लाशको 

अटप्सी पतन गररएको धियो। 

सन् २०१९ को जनु मतहनामा सलायहीमा माओवातदबाट फुटेर बनेको तवप्लव समहूका एकजना स्थानीय 

नेिा प्रहरीबाट माररए।  प्रहरीको भनाई अनसुार कुमार पौडेलले आफूहरूमािी गोली चलाएपधछ जवाफी 

काययवाही गरेको प्रहरीले बिाएका धिए।  एड्भोकेसी फोरम-नेपाल (एएफ-नेपाल) नामक मानव 

अधिकारवादी गैर-सरकारी सांस्था (गसैस) ले प्रहरीले सम्भवि यो घटना तनयोधजि ढांगबाट घटाएको हुन 

सके्न बिाएका धिए।  एनएचआरसीले घटनामा सां लग्न ३ जना प्रहरीलाई तनलम्बन गनय र घटनाको िाजा 

र तनष्पक्ष अनुसन्धान सुरु गनय सरकारलाई सुझाव तदएको धियो।  फेब्रएुरी मतहनामा पौडेलका आफिले 

सलायही प्रहरी र त्यसपधछ धजल्ला अधिबिाको कायायलयमा उनको मृत्युको मुद्धा दिाय गन ेप्रयास गरेका 

धिए।  दवैु कायायलयले मदु्धा दिाय गनय अस्वीकार गरेकाधिए।  एक मानव अधिकार गसैसले हुलाकबाट 

मुद्धा पनाउन पररवारलाई सहयोग गरे।  गि सेपे्टम्बर मतहनासम्ममा पतन एनएचआरसीले ३ जना 

अधिकारीहरुलाई  तनलम्बन गनय तदएको सझुाव कायायन्वयन भएको धिएन। 
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ख) बपेत्ता 

काननूल ेजबरजस्ती बेपत्ता पाररनलुाई अपराि नहर गरेको छ।  यस वषय सरकारले वा कुनै पतन सरकारी 

तनकायको नाममा व्यतिलाई बेपत्ता पारेको उजुरीहरु परेका छैनन्।  

सन् १९९६ देधख २००६ सम्म चलेको गृह द्वन्द्वमा बेपत्ता पाररएकाहरूको अवस्था अज्ञाि न ैरह्यो।  रातरिय 

मानव अधिकार आयोगको अनसुार कररब ८०२ वटा बपेत्ता पाररएकाहरूका मदु्दा अझ ैअतनणीि 

अवस्थामा धिए जसमदे्ध अधिकाांशमा राज्यको तनकायहरूको सां लग्निा रहेको हुन सके्न सम्भावना धियो।  

सन् २०२० मा द्वन्द्वकालको एउटा नयााँ  मदु्दा दिाय भएको धियो।  सेपे्टम्बर मतहनासम्ममा सरकारल े

द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पररएकाको मुद्दामा नि कुनै वियमान वा भिूपूवय सरकारी अधिकारी तवरुद्ध कारबाही 

चलायो नि राज्यद्वारा बेपत्ता पाररएको भनरे रातरिय मानव अधिकार आयोगले (एनएचआरसी) पतहचान 

गरेका ६०६ जना व्यतिहरूको अवस्थाबारे नै िप जानकारी तदयो।  रातरिय मानव अधिकार आयोगका 

अनसुार द्वन्द्वकालमा माओवादी द्वारा १५० जनालाई बेपत्ता पाररएकोमा सां लघ्न भएको तवश्वास गररएको 

धियो।  सेपे्टम्बर मतहनाको सुरु तिर सम्म बेपत्ता पारेको मुद्दामा सां लग्न कुन ैपतन माओवादी वा राज्य 

पक्षमाधि कारबाही चलाइएको धिएन।  

 

सन् २०१७ को जनु मतहनामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पररएकाहरूको पक्षमा परेको उजुरीहरूको अनुसन्धान 

गनय भतन बेपत्ता पाररएका व्यतिबारे स्विि अनुसन्धान आयोग (धसआइईतडपी) ले द्वन्द्वकालका 

तपतडिहरूले गरेका उजरुीहरूको अनसुन्धान/छानतबन गनय पााँचवटा टोली बनायो।  यस आयोग साम ु

३,१९७  उजुरीहरू दिाय भएका धिए, जसमध्ये पतहलो आयुि जसको पदावदी  २०१९ मा सतकयो 

वहाको मािहिमा २,५१२ वटा उजुरीहरु माधि मदु्दा चलाईयो।  जनवरी मतहनामा नयााँ  आयुिको 

तनयुति भयो।  अगस्त मतहनासम्ममा धसआइईतडपील े२,५०३ वटा मुद्दालाई तकनार लगाइसकेको बिाए 

धिए। 

 

धसआइईडीपीका कतमकमजोरीहरूको बारेमा मानव अधिकार सां घसांस्थाहरूले धचिा व्यि गरररहे।  

न्यायतबदहरुको अिराधरिय आयोग (इन्टरनेशनल कतमशन अफ जरुररस ्) ल ेधसआइईडीपी ल ेगने 

अनसुन्धानहरूको सांख्याको अनुपािमा उसलाई पयायप्त जनशति र आधियक श्रोि उपलब्ध नभएको, 
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अनसुन्धाकिायको तनयतुिहरूमा पारदधशयिाको अभाव रहेको, र पीतडि र प्रत्यक्ष साक्षीहरूको सुरक्षा र 

गोपनीयिा सतुनधिि गनयकालातग पयायप्त प्राविान नभएको बिाए धिए।  

 

ग. यािना र अन्य कू्रर, अमानवीय वा तनकृर व्यवहार वा सजाय 

सां तविानल ेयािना तनषिे गरेको छ र काननूल ेयािनालाई अपराि घोतषि गदै त्यसको सजाय ििा 

क्षतिपिूी समेि िोकेको छ।  

मानव अधिकारकमी र कानूनतबदहरुका अनसुार प्रहरीले जबरजस्ती दोष स्वीकार गराउनका लातग 

मुख्यिया कुटतपट जस्ता कनोर दवु्ययवहार प्रयोग गरेकाधिए।  एडभोकेधस फोरम (एएफ) नामक एक 

स्थानीय मानव अधिकार गैरसरकारी सांस्थाले प्रहरीले कोधभड-१९ को बन्दको अवहेलनागने व्यतिहरूप्रति 

अमानवीय र तनकृर व्यवहार गरेको बिाएका छन्।  प्रहरीले बन्दको उल्लांघन किायहारूलाई घणटौ ांसम्म 

घाममा उभ्याउनुका साि ैतनजहरुलाई उनबस, भ्यागिुे दौड र सडकम ैतघधिन बाध्य िुल्याए धिए।  

एएफ र तटएचआरतडएले यािना र दवु्ययवहारका घटनाहरूमा यस वषय कमी आएको बिाएिापतन 

तटएचआरतडएले मुलकुको दधक्षण भागमा यस प्रकारको घटनाहरुमा कमी नआएको बिाए।  एएफल े

प्रहरीले अदालिको आदेश अनसुार बन्दीहरूको प्रारन्तम्भक स्वास्थ्य जााँच गराउने आदेशको िरैे हदसम्म 

पालना गरेको बिाए।  

 

एएफल ेसन् २०१९ मा १,००५ जना बन्दीहरूसाँ ग धलएको अिवायिायमा १९% बन्दीले आफूहरूमाधि कुनै 

न कुनै प्रकारको यािना वा दवु्ययवहार भएको बिाए।  यो सांख्या मतहला (२६.३%) र नाबालक 

(२४.५%) बन्दीहरको हकमा बडी भएको बिाएका धिए। 

 

अनलाइन पोटयल कन्डक्ट इन यूएन तफल्ड तमशनका अनसुार सन ्२०१८ को अतप्रल मतहनामा खतटएका 

नेपाली शान्ति सनेाको टोली तवरुद्ध लैतिक शोषण र दवु्ययवहार गरेको एउटा आरोप सां युि रारि  सां घ 

समक्ष परेको धियो।  दधक्षण सुडानमा खतटएका शान्ति सेनाको टोलीका एक सदस्यतवरुद्ध परेको सो 

आरोपमा तनजले सन ्२०१८ को अतप्रल मतहनामा दईुजना नाबालकमाधि लैतिक तहांसा वा लैतिक तहांसा 
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गने प्रयास गरेको उल्लेख छ।  सेपे्टम्बर मतहनसम्म पतन सो घटनामा नेपाल सरकारको छानतबन कायय 

जारी धियो।  मदु्धा अझै तवचारािीन अवस्थामा रहेको र अधभयुिको नाम अझ ैखुलाएको धिएन ।   

 

सुरक्षा तनकायहरूमा दण्डतहनिा अझै गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको धियो ।  िराइ मानव अधिकार 

सुरक्षा गनबन्धन (तटएचआरडीए) र एएफ दवैु गैससले प्रहरी वा अन्य सरकारी पक्षको िम्की र 

उनीहरूले बदला धलन ेडरको कारण यािना पीतडिहरू उजुरी गनय तहचतकचाउन ेगरेको बिाएका धिए।  

कुनै कुनै अवस्थामा पीडकले दबाब तदएपधछ पीतडिल ेअदालि बातहर नै मुद्दामा सम्झौिा गरेको पाइयो।  

एएफ र तटएचआरडीएको भनाई अनसुार भरपदो प्रमाणहरु (खासगरी स्वास्थ्य उपचारको कागजाि) को 

अभावमा अदालिल ेअिमा गएर िेरै यािना सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई खारेज गनुय परेको धियो।  अदालिल े

क्षतिपतूिय तदलाउन अिवा प्रहरी माधि अनसुाशनको कारबाही चलाउन आदेश तदएिापतन तबरलैमात्र 

यस्ता आदेशको पालना भएका धिए।  द्वन्द्वकालमा घटेका यािनापूणय घटनाहरू सम्बन्धी हालसम्म कुनै 

पतन मुद्दाहरु न्याय प्रणाली समक्ष ल्याईएका छैनन्।   

 

कारागार र बन्दीगहृको अवस्था 

मानव अधिकार समुहहरूका अनुसार कारागारहरू र खासगरर मदु्दा सुनुवाइ पूवय बन्दीलाई राधखन े

नाउाँ हरूको अवस्था दयनीय र अिरायतरिय मापदण्डको तवपरीि भतेटए। 

 

भौतिक अवस्थाः   कारागार प्रणालीमा बन्दीहरु खााँ दाखाद भएर बसकेो भतेटयो।  महान्यायाधिबिाको  

कायायलय (ओएजी) ल ेरारि  भरर गरेको सवेक्षण प्रतिवदेनमा करागारहरूले क्षमिाभन्दा १५० प्रतिशि 

बढी कैदीहरू राखकेो पाइएको धियो।  एएफले बन्दी केन्द्रहरूमा बन्दी सांख्याको चाप र सरसफाइको 

नराम्रो अवस्था गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको बिायो।  महान्यायाधिबिाको  कायायलयको प्रतिवेदन 

अनसुार केही अपवाद बाहेक अधिकाांश कारागार र बन्दीकेन्द्रहरूमा प्रयाप्त झ्यालहरू भएको र तदउसो 

उज्यालो आउने र हावा पतन चल्ने पाईयो। 

 



 नेपाल 7 

दशेको मानव अधिकार अभ्यास सम्बन्िी प्रधिवेदन २०२० 

संयकु्त राज्य अमेररका, स्टेट धिपाटटमेन्ट, लोकिन्र, मानव अिीकार एवं श्रम धवभाग  

  

केही बन्दी केन्द्रहरूमा मदु्दा सुनुवाइ नभएका बन्दीलाई सजाय भोतगरहेका बन्दीसाँग एउटै नाउाँ मा राख्न े

गरेको पाईयो।  नाबालकहरूलाई छुटै्टटाउाँ मा राख्नका लातग पयायप्त नाउाँ  नभएकोले गदाय मुद्दा सनुुवाइ 

नभएका नाबालकलाई अधिकारीहरुले कतहलेकाहीाँ वयस्क कैदीसाँ गै राख्न ेर केही अवस्थामा 

नाबालकहरूलाई कारागारमै आफ्ना कैदी बाबुआमाहरूसाँ ग राखकेो वा राख्न तदइएको समिे पाईयो। 

 

ओएजीको प्रतिवदेन अनुसार आफूल ेअनुगमन गरेको ३१ वटा कारागारमा िल्लो दजायका स्वास्थ्य 

अधिकारीहरु मात्र काययरि धिए, यद्यतप ४२ वाटा बन्दीगृह र नाबालक सुिारगृहहरुमा स्वास्थ्य उपचारका 

लातग कुनै पतन स्वास्थ्यकमी खटाइएको धिईएन।  काननू अनसुार बालबाधलकाहरूलाई कारागारमा नभई 

बालबाधलका सिुार गृहमा मात्र राधखन ुपदयथ्यो।  एएफका अनसुार नाबालकहरु कतहलेकाही बयस्क 

बन्दीहरु सां ग देधखने्थ।  अपािािा भएका व्यतिहरूको लातग छुटै्ट भौतिक सुतविाहरु बन्दोबस्त गररएको 

धिएन।  मतहलाहरूलाई अलग नाउाँ मा राधखएको भएिा पतन त्यहााँ  आिारभिू सतुविाहरूको अभाव 

धियो। 

 

एडभोकेसी फोरम (एएफ) का अनसुार बन्दीहरूको स्वास्थ्य जााँच औपचाररकिा पूरा गराउनको लातग 

मात्र गररएको र गम्भीर तबमारी भएका बन्दीहरूलाई िल्लो स्तरको स्वास्थ्य उपचार मात्र उपलब्ध धियो।  

एएफका अनसुार पलां गको अभावमा केही बन्दीहरूलाई भूईमै सुत्नु पने मात्र होइन तफल्टर गरेको सफा 

पानी र पयायप्त खाना पतन उपलब्ध धिएनन् र सािै िरैे बन्दी गृहहरूमा िाजा हावा, प्रकाश, र ओढ्ने 

ओछ्याउनेको अभाव पतन रहेको धियो। 

 

मानव अधिकारवादी समूहहरूले कतिपय कोधभड-१९ क्वारान्टाइन केन्द्रहरू स्वास्थ्य ििा जनसांख्या 

मिालयको मापदण्ड अनुरुप नरहेको बािाए।  त्यस्ता केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य उपचारको अभाव, 

तबरामीहरूमा उच्च त्रासको भावना, यािायाि र सरसफाइको अभावको कारण तबरामीहरूको मृत्यसुमेि 

हुनगेरेको मानव अधिकारवादी समूहहरूले बिाए।  धसमािकृि समदुायसाँग काम गन ेएक गसैसको 

अनसुार भारिबाट फतकय एर क्वाराइन्टाइन केन्द्रमा राधखएका एकजना दधलि प्रवासी कामदारलाई पखाला 
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लागेको धियो।  उनको अवस्था तबग्राँ दै गएपधछ प्रादेधशक अस्पिालमा साररयो िर त्यहााँ  उनल ेकोधभड-

१९ जााँचको नतिजा नेगेतटभ नआएसम्म कुनै उपचार पाएनन्।  

प्रशासनः  दवु्ययवहार सम्बन्धी आरोपहरुको महान्यायाधिबिा लगायिका कायायलयहरुले अनुसन्धान 

अगातड बढाएका धिए।  बन्दीहरूलाई आफ्नो पररवारजनहरु साँ ग भेट्न पाउने अधिकार छ, िर कारागार 

तपचे्छ पररवारहरूको पहुाँच फरक फरक रहेको पाइयो।    

स्विि अनुगमनः   सरकारले कारागार र मदु्दा सुनुवाइ पूवय बन्दीलाई राधखने नाउाँ हरूमा ओएजी, रातरिय 

मानव अधिकार आयोग, रातरिय मतहला आयोग, रातरिय दधलि आयोग र अधभयुिहरुका वतकलहरूलाई 

बन्दीहरू साँ ग भेटगने अवसर तदन ेगरेको धियो।  िराइ मानव अधिकार सुरक्षा सां घ र एएफका अनुसार 

आफूहरू लगायि अन्य गैससलाई कारागार पररसरमा जाने वा बन्दीहरूसाँग भेटगने मौका अक्सर नतदने 

गरेको भएिापतन सां युि रारि  सां घलगायिका केही स्विि मानव अधिकारकमीहरुको हकमा त्यसका 

लातग आवश्यक पहुाँच उपलब्ध धियो।  सां चारको कारागार र बन्दीगृहमा कुनै पहुाँच धिएन।  रातरिय 

मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई त्यसिफय  कदम चाल्न अनुरोि गनय सके्न भएपतन सरकारले त्यस्ता 

अनरुोिलाई प्रायः  अस्वीकार गन ेगरेको धियो। 

 

घ. मनमानीपणूय तगरफ्िारी र िनुा 

 कानुनल ेतनषिे गरेको भए िापतन यस वषय सरुक्षाकमीहरूले मनमानीपूणय ढांगल ेतगरफ्िार गरेका तवधभन्न 

उजरुीहरू प्रकाशमा आए।  मानव अधिकारकमीको दाबी अनसुार प्रहरील े२४ घणटा िुनामा राख्ने 

अन्ततियारको दरुुपयोग गदै व्यतिहरूलाई गैरकानुनी तहरासिमा मात्र राखनेन,् त्यस्ता बन्दीहरूलाई 

कानूनी परामशय, खाना, औषधि र अन्य आिारभूि सतुविाबाट पतन वधञ्चि गरे।  कानूनल ेउसको 

तगरफ्िारी वा िुनामा राख्ने सम्बांिामा काननू सम्मि छ छैन त्यसलाई अदालिमा चुनौिी तदने अधिकार 

तदएको छ। 
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तगरफ्िारीको प्रतक्रया र बन्दीहरूप्रति व्यवहार 

सुरक्षा र लागू औषिका मदु्दामातमला अिवा िीन वषयभन्दा बढीको जेल सजाय िोतकएका अपरािहरूमा 

बाहेक अन्य अपरािमा अधिकारील ेतगरफ्िारी आदेश प्राप् ि गनुयपन ेर सां तद्धललाई तगरफ्िारीको २४ 

घणटाधभत्र अदालिमा उपन्तस्थि गराउन ुपने भतन काननुमा िोतकएको छ (यात्रा समयलाई छोडेर)। 

अदालिल ेिुनामा राख्न स्वीकृि गरेको खण्डमा अनसुन्धान गनय र अपराि अधभयोगपत्र ियार पानयका 

लातग प्रहरीले सां तद्धललाई २५ तदनसम्म तहरासिमा राख्न पाउने काननुी प्राविान छ।  केही तवशेष 

मुद्दाहरुमा यो समयसीमा बढाइने पतन गररन्छ।  लाग ूऔषि अपरािका लातग ९० तदनसम्म र सां गतनि 

अपरािका लातग ६० तदनसम्म सां तद्धललाई िुनामा राख्न सतकन्छ भने सम्भातवि भ्रराचारको मुद्दामा ६ 

मतहनासम्म तहरासिमा राख्न सतकन ेप्राविान रहेको छ।  मानव अधिकारवादीहरूले काननूले स्थानीय 

अधिकारीहरुलाई बढीन ैस्वचे्छाचारी अधिकार प्रदान गरेको भनै्द धचिा व्यि गन ेगरेका धिए।  

सां तविानल ेबन्दीतवरुद्ध कुन ैमुद्दा दिाय नभएपतन उसलाई सरकारी वतकल अिवा उसको रोजाईको अन्य 

वतकल उपलब्ध गराईन ुपछय भनरे िोकेको छ।  िोरै बन्तन्धहरुले मात्र आफ्न ैपसैामा वतकल राख्न सके्न 

हैधसियि हुने गछय भने अकोतिर गररब अधभयुिहरूका लातग तनः शुल्क र योग्य वतकल उपलब्ध गराउन े

आधियक हैधसयि न्याय व्यवस्थाको छैन।  यद्यतप केही स्विि सांस्थाहरूले िुनामा रहेका अपराि 

अधभयुिहरूलाई सीतमि सांख्यामा तनः शुल्क काननूी सवेा उपलब्ध गराउाँ दै आएका छन्।  

 

अधिकारीहरुले िुनामा रहेका अधभयुिसाँ ग भटे गनय तनजका वतकलहरुलाई अक्सर स्वीकृति नतदने गरेको 

पाईयो।  जमानिमा छुट्न ेव्यवस्था छ, आरोतपहरुल ेअधभयकुिहरुलाई जमानिको रुपमा अदालिलाई 

नगद पैसा बझुाउने वा घर घडेरी बन्दकमा राख्ने तवकल्पहरु उपलब्ध धिए।  बन्दीलाई (तबना जमानि) 

आफ्नै कबुलमा छोड्न ुबाहेक जमानि व्यवस्था भन्दा कुनै अको तवकल्प प्रयोग गरेर अदालिमा 

उपन्तस्थि तनधिि गराउने उपाय धिएन।  

 

मनमानीपूणय तगरफ्िारीः   मानब आधिकारबादी सांस्था अनौपचाररक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इनसके) नामक 

गैससल ेजनवरी देधख ११९ वटा मनमानीपूणय तगरफ्िारी (समयमा वारेन्ट नतनकाधलकन) का घटनाहरु 
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अधभलेख गरेका धिए।  गि वषय यो सांख्या २३४ धियो भने यस वषय सम्भवि कोधभड-१९ को कारण 

सांख्या कमी आएको हुनसके्न इनसकेको भनाइ रहेको छ।  

 

मुद्दा सुनुवाइपूवय िुनामा:  िुनामा तबिाई सकेको समय पतन सजायमा जोतडन्छ र कुनै पतन अधभयुिलाई 

दोषी नहयायईएको खण्डमा तदईने काराबासको सजाय अबधि भन्दा बडी समय िनुामा राधखनु हुदैन। 

सावयजतनक सरुक्षा ऐन अिगयि सुरक्षाकमीले आिररक सुरक्षा र अमनचैन, अरु देशसाँ गको मैत्रीपूणय 

सम्बन्ध, अिवा तवधभन्न जाि ििा िातमयक समूहबीच सद्भाव तबिोल्न ेव्यतिलाई तहरासिमा धलन 

सक्छन्।  यस ऐनको प्राविानसाँग नबाधझएसम्म सरकारले कुन ैपतन व्यतिलाई तबना अधभयोग तनवारक 

बधन्दको रुपमा १२ मतहना सम्म िनुामा राख्न सके्न छ।  यस ऐन अिगयि तनवारक नजरबन्द सम्बन्धी 

अदालिल ेकुन ैपतन िाधिक भूतमका खेलै्दन।  

मानव अधिकारकमी समूहहरुका अनुसार प्रहरीको दबु्ययबहार बाट भएका घाउ चोटपटक तनकोहोस भन्ने 

िेयले कतहलेकाहीाँ नजरबन्दमा राधखएकाहरूलाई कानुनले िोकेको २४ घणटा गधुि सकेपछी मात्र 

न्यायाधिशको साम ुपेश गने गररएको छ।  एएफको अनुमान अनसुार सन ्२०१८ मा १४% बन्दीहरूलाई 

तगरफ्िारीको २४ घणटाधभत्र न्यायाधिशको समक्ष पेश गनय प्रहरी असफल रह्यो जबतक सन् २०१५ मा त्यो 

आाँकडा ४१% रहेको धियो।  तटएचआरतडएका अनसुार २४ घणटे तनयम छल्नका लातग िरैे पटक 

प्रहरीले बन्दीलाई अदालिमा लानु अतघमात्र उसको नाम दिाय गने गरेका पाईयो।  

 

ङ. तनस्पक्ष सावयजतनक सनुवुाइबाट वधञ्चि 

सां तविानल ेस्विि न्यायपाधलकाको व्यवस्था गरेको भएपतन न्यायालयहरू राजनतैिक दबाब, घूसखोरी 

एवां  डर िम्कीको प्रयोग जस्ता कुराहरूबाट प्रभावीि रहे।  

 

 

 

 



 नेपाल 11 

दशेको मानव अधिकार अभ्यास सम्बन्िी प्रधिवेदन २०२० 

संयकु्त राज्य अमेररका, स्टेट धिपाटटमेन्ट, लोकिन्र, मानव अिीकार एवं श्रम धवभाग  

  

अदालिमा मदु्दा सनुवुाइ प्रतक्रया 

काननूल ेकाननु व्यवसायीको सल्लाह धलन ेर काननूको समान सां रक्षण पाउने हक, एउटै अपरािका 

लातग दईु पटक सजाय भोग्न नपने सुतनधिििा, ऐन कानुन पूवयप्रभावी रुपमा लागू नगररन ेसतुनधिििा, 

न्यातयक तनकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक, आफ्नो सनुुवाइमा आफू पतन उपन्तस्थि हुन पाउने हक 

अधिकार प्रदान गरेको छ।  यी अधिकारहरु वतकल राख्ने र आफ्नो सनुुवाईमा आफै उपन्तस्थि हुने  

अधिकारको बेवास्ता गरेको पाईनु बाहेक अरु अधिकारहरु मखु्यिया सम्मान गररएको पाइयो।  दोष 

प्रमाणीि नभएसम्म अधभयिुलाई तनदोष मातनन्छ, प्रमाणको भार अधभयुिमाधि हुने मानव िस्करी र 

लागू औषि ओसारपोसार जस्ता केही अपवादका मदु्दाहरूमा बाहेकमा हुन्छ।  कानूनले बन्दीलाई काननूी 

अधिविाको सेवा पाउने हक अिगयि उसलाई याि अदालिद्वारा तनयुि वतकल, याि सरकारी वा तनजी 

वतकल राख्न पाउने अधिकार छ।  पैसा तिनय नसके्न बन्दीहरूले माग गरे मात्र सरकारले उनीहरूलाई 

तनः शुल्क काननूी सल्लाहकार उपलब्ध गराउने गरेको छ।  मातनसहरु जसलाई यी अधिकारहरुको ग्यान 

छैन खासगरी ित्लो जािका व्यतिहरू र केही जनजाति समूहका सदस्यहरूल ेपाउनु पने काननूी 

प्रतितनधििको अधिकारबाट वधञ्चि हुनु पन ेजोधखम भोतगरहेका छन्।  प्रतिवादीका अधिविाले आफ्नो 

पक्षको मदु्दा ियार गनय समयको अभाव भोगे्न गरेको बिाएका छन्।  सन् २०१६ मा सवोच्च अदालिले 

नेपाली नबोल्नेहरूको लातग तनः शुल्क दोभाषे सेवा अदालिहरुले उपलब्ध गराउनु पने तनणयय गरेपधछ 

नेपाली नबोल्नेहरूका लातग तवधभन्न भाषामा दोभाषकेो सेवा उपलब्ध गराइयो।  प्रतिवादी अधिविाले 

वादी पक्षलाई प्रतिप्रश्न गनय पाउाँ न सके्नछन्।  ररहाई लगायिका िल्ला स्तरका अदालिका सब ै

फैसलाहरू माधि पुनरावेदन गनय तमल्न ेप्राविान छ।  न्यायको लातग सवोच्च अदालि नै अन्तिम नाउाँ  

हो। 

 

सेनामा कययरि सैतनकहरूको मुद्दामातमलामा सतैनक अदालिल ेसतैनक ऐन अिगयि सनुवाइ र फैसला 

गदयछ र सेनाकमीहरूलाई सो अदालिले गैरसैतनक नागररकलाई सरह अधिकार प्राप्त गराउाँ छ।  

सेनाकमीमाधि करणी र हत्याको आरोप लागकेो छ भने सतैनक ऐन अिगयि त्यस्ता मदु्दाहरु 

कावायतहकोलागी तनजामिी अदालिमा पनाउन ुपदयछ।  सनेाकमीको सां लग्निा रहेको अन्य सबै तकधसममा 

मुद्दामातमला सैतनक ऐन र न्याय व्यवस्था अिगयि सतैनक अदालिल ेन ैहेने र त्यसमा आफ्नो फैसला 

तदन ेगदयछ।  ििातप सरकार समक्ष नेपाली सेनाले सत्य तनरुपण आयोग एवां  बेपत्ता पाररएका 
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व्यतिहरुको छानतबन आयोगलाई आफूल ेसहयोग गन ेबिाएको छ।  सैतनक सेवासां ग सम्बन्तन्धि अपराि 

भएिापतन सतैनक अदालिले गैरसैतनक नागररकको मदु्दामातमलाको सुनुवाइ गनय पाउाँ दैन।  यस्ता 

मुद्दामातमला देवानी अदालिले सम्हाल्न ेगदयछन्। 

 

राजनीतिक कैदी एवां  बन्दीहरू 

राजनतैिक कैदी वा बधन्द सम्बन्तन्ध कुनै जानकारी/उजुरी धिएनन।् 

 

देवानी अदालिी प्रतक्रया र काननुी उपचार 

आफ्नो मानव अधिकार उल्लांघन भएको अवस्थामा व्यति र सां घसांस्थालाई देशका अदालिमा न्याय 

खोज्न सके्न छन्। 

 

च. गोपतनयिा, ररवार, घर वा पत्राचारमाधि मनमानीपणूय वा गरैकाननुी हस्तक्षपे  

कानुनल ेगोपतनयिा, पररवार, घर वा पत्राचारमाधि मनमानीपूणय वा गैरकानुनी हस्तक्षेिप गनय तनषेि 

गरेको छ।  सरकारद्वारा यस्ता कानुनी प्राविान पालना नगरेको भतन कुनै उजरुी परेका धिएनन्।  

 

सम्भातवि अपराि भएको आशां कामा काननुले प्रहरीलाई तबना वारेन्ट खानिलाशी र बरामदी गने 

अन्ततियार तदएको छ, जस्मा प्रहरीले दईुजना “असल चररत्र” भएका व्यतिको उपन्तस्थतिमा खानिलाशी 

गनय सके्नछन्।  प्रहरी अधिकारीलाई कुन ैसां तद्धल व्यतिका सािमा भौतिक प्रमाण छ भन्ने मनाधसब शां का 

लागेको अवस्थामा उसल ेधलधखिरुपमा अको प्रहरीलाई खानिलाशी गनय अनुरोि गनुयपछय, र त्यस 

प्रहरीले खानिलाशी गदाय कम स ेकम असई दजायको अको एक प्रहरी अधिकृि पतन ऊसाँ ग ैउपन्तस्थि 

हुनुपछय।  केही काननू तवदहरूका अनुसार वारेन्ट काट्ने प्रतक्रयामा अधिविा र न्यायाधिशहरूलाई 

समावेश नगदाय प्रहरीको स्वचे्छाचारी शति तनयिण गने आिार कम हुन गएका धिए। 

 



 नेपाल 13 

दशेको मानव अधिकार अभ्यास सम्बन्िी प्रधिवेदन २०२० 

संयकु्त राज्य अमेररका, स्टेट धिपाटटमेन्ट, लोकिन्र, मानव अिीकार एवं श्रम धवभाग  

  

खण्ड २. नागररक स्विििाको सम्मानः  

क. प्रसे लगायिका अधभव्यतिको स्विििा 

सां तविान र ऐनल ेवाक र प्रसे स्विििा सुतनधिि गरेका छन ्र सरकारल ेयी अधिकारहरूको प्रायः  

सम्मान पतन गर् यो।  यद्यतप पत्रकार, गैसस ििा राजनतैिक अधभयिाहरूले सरकारलाई आलोचना गन े

सां चारकमी र समाचार गृहहरूलाई सरकारले घम्काउने र उनीहरूको स्विििा कुन्तत गि गने गरेको बिाए।  

सां तविान ििा तनजामिी ऐनले सरकारलाई अस्पर र दवु्ययवहार तनन्तम्िने ढांगले वाक स्विििा कुन्तत गि 

गनय सहयोग पुर् याउाँ दछ भन्ने िारणा मानव अधिकारवादी वतकल र केही सां चारकमीहरूले व्यि गरे। 

उदाहरणको लातग, सां तविानले केही यस्ता पररन्तस्थतिलाई सूचीकृि गरेको छ जसलाई आिार मानरे 

सरकारले वाक र प्रसे स्विििा कुन्तत गि गन ेऐन काननू बनाउन सक्छ।  यस सचूीमा “सां घीय 

प्रदेशबीचको सद्भाव तबिोल्ने” र तवदेशी सांस्था वा मुलुकबाट रातरिय सरुक्षामा आाँच आउने जस्ता कायय 

पदयछन।्  सां तविानले “जनस्वास्थ्य, धशरिा, र नैतिकिा” तवपररि र “समाजको शान्ति सरुक्षामा खलल 

पुर् याउने” काययहरू तनषेि गरेको छ। 

 

वाक स्विििाः   अक्सर गरेर नागररकहरूल ेआफ्नो आवाज र तवचार स्विि रुपमा व्यि गनय सके्न 

तवश्वास गरेको र छापा र तवद्युतिय तमतडयामा आफ्ना आलोचनात्मक तवचारहरू तबना अवरोि बराबर 

व्यि गरेको पतन पाइयो।  आफ्ना महत्त्वपूणय साांसृ्कतिक पवयहरू मनाउन ेतिब्बिी समुदायमाधि रोक 

लगाउन ेप्रयास गदै सरकारले यस समदुायका सदस्यका अधभव्यति स्विििा कुन्तत गि गने नीतिलाई 

तनरिरिा तदयो (हेनुयस् भाग २.ख)। 

 

अनलाइनलगायि प्रसे र तमतडयाको स्विििाः   स्विि तमतडयाले कातफ तवतवि तवषयवस्तुमा सतक्रय एवां  

तनबायि रुपमा आफ्ना दृतरकोण व्याि गरे िापतन अनलाइन पत्रपतत्रकामा प्रकाधशि लखेहरूलाई धलएर 

कतिपय पत्रकारलाई साइबर अपरािका अधभयोगमा तगरफ्िार गररनलुे नयााँ  चुनौिी अगाडी सारेको 

अवस्था धियो।  नयााँ  काननुअिगयि समाधजक तमतडया वा अन्य अनलाइन साइटमा वररष्ठ नेिाका तवरुद्ध 

कडा तटकातटप्पणी गने कुन ैपतन व्यतितवरुद्ध “साइबर अपराि” को अधभयोग लगाउन सतकनछे।  कयौ 

सम्पादक ििा पत्रकारहरूले प्रहरी र सरकारी अधिकारीहरुले आफूहरूप्रति डर िम्की प्रयोग गरेको भनै्द 
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तनयम काननुमा राधखएका अमूिय प्राविानका कारण सां चारकमीहरूमा आफूल ेआफैलाई सेन्सर गनुयपने  

प्रवृतत्त बढीरहेको उनीहरूल ेबिाए।  

 

पत्रकारहरूलाई प्राय आलोचना गने र वाक स्विििा कुन्तत गि गने खालका तविानको समियन समेि गन े

र तवदेशी कम्पनीबाट घूस मागेको भन्न ेआरोप लागरे गि फेब्रएुरी मतहनामा राधजनामा तदनुभएका सां चार 

ििा सूचना पूवयमिी गोकुल प्रासाद बासकोटाल ेआफूहरूलाई तनशाना बनाएको पत्रकारहरूले दाबी गरे।  

 

तहांसा र दवु्ययवहारः   नेपाल पत्रकार महासां घ (एफएनज)े ले जनाएअनुसार सरकारले प्रेस स्विििाको 

पक्षमा नीति र काननु सिुार गन ेप्रतिबद्धिा व्यि गरे पतन प्रेस स्वििा माधि तवभन्न प्रहार भए र 

सरकारले तमतडयाको सुरक्षा र स्वििाका लातग पयायप्त पहल गरेन।  अतप्रल २७ िाररखका तदन 

कायाकैरन तमतडयासाँ ग आबद्ध पत्रकार तवनोद बाबु ररज्याल र रेतडयो तत्रवेणीका अजुयन अधिकारीलाई 

कोधभड-१९ को बन्दान्दीको दृश्य समाचार सामाग्री बनाउाँ दै गदाय प्रहरीले आफ्नो तनयिणमा धलयो।  

प्रहरीले उनीहरूका मोबाइल फोन जफि गरेर दवैुजनालाई एक घणटासम्म क्वाराइन्टाइन केन्द्रमा राखे।  

 

आधियक अतनयतमिाका खबर उजागर गन ेप्रत्रकाररिालाई सरकारल ेदमन गने प्रयास गर् यो। 

भ्रराचारतवरुद्ध खोज खबर प्राकाधशि गरेबापि सरकारी अधिकारीहरुबाट आफूहरूतवरुद्ध अमूिय 

तकधसमका िम्कीहरू आउने गरेको पत्रकारहरूले बिाए।  फेब्रुएरी मतहनामा हाम्राकुरा.कम का प्रमुख 

सम्पादक अजयबाबु धशवाकोटी जसल ेमिी बासकोटा भ्रराचारमा सां लग्न भएको खबर पतहलो पटक 

प्रकाशमा ल्याएका धिए (सेक्सन ४ हेनुयस) लाई अज्ञाि व्यतिहरूले िम्की तदाँदै उनको नीधज तनवासमा 

समेि रेकी लगाएका धिए।  

 

सेन्सर र तवषयहरूमा बने्दजः   सां तविानले तवद्युतिय माध्यमलगायि छापा, प्रकाशन वा प्रसारण गररन े

समाग्रीको पूवय सने्सर गनय तनषेि गरेको छ।  तमतडयाले के छाप्यो वा के प्रकाधशि र प्रसारण गर् यो भन्न े

आिारमा सरकारको िरफबाट तमतडयाको अनुमतिपत्र खोसे्न, तमतडया सांस्थान बन्दगन,े वा सां चार सामाग्री 

बरामद गने जस्ता व्यवहार पतन सां तविानले तनषिे गरेको छ।  यद्यतप, स्विि अधभव्यतिले “नेपालको 
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सावयभौमसत्ता, भौगोधलक अखण्डिा, रातरियिा, वा प्रदेशहरूबीचको आपसी मेल, वा देशका तवधभन्न 

जाि, जाति, सम्प्रदाय र िमयबीचको सद्भाव र सौहादयपूणय सम्बन्धलाई कमजोर िलु्याउन ेकायय वा 

प्रवृतत्तलाई प्रोत्साहन” गरेको खण्डमा अधभव्यतिको हकमा “मनाधसब प्रतिबन्ध” लगाउन तमल्ने 

सां तविानमा उल्लेख छ।  देशद्रोह, मानहानी र अदालिको आदेशको अवज्ञा मान्न सतकन े

अधभव्यतिहरुलाई पतन सां तविानले तनषेि गरेको छ।  

 

सरकारी कमयचारीका तक्रयाकलापबारे खबर सम्प्रषेण गनेजस्ता सामान्य तमतडया गतितवधिलाई पतन 

कानुनी रुपमा अपराधिकरण गररएको पत्रकार ििा तवधभन्न गसैसहरूले बिाए।  जसको कारणले गदाय 

तमतडयाले आफूलाई स्व-सेन्सर गने प्रवतृत्तमा वृतद्ध भएको पतन उनीहरूल ेबिाए।  तमतडयालाई तनयिण 

गनयका लातग सरकारल ेतनयम बनाउन पाउने भनी खलुाउन ेसां तविानको अको एक प्राविानबारे पतन 

तमतडया व्यवसायीहरूले धचिा व्यि गरे।  उदाहरणस्वरुप तवद्यमान ऐनल ेवाक स्वििािमाधि 

िोतकएका सीमाहरूलाई एकातिर अझ तवस्ताररि गरेको छ भने अकोतिर मानहानीलाई फौजदारी 

अपरािको रूपमा पररभातषि गरेको छ।  यस्ता तनयमलाई सरकारल ेतमतडया सांस्थानहरू बन्द गराउन वा 

उनीहरूको अनुमतिपत्र खारेज गनयमा प्रयोग गनय सके्न नेपाल पत्रकार महासां घको धजतकर रहेको छ। 

असत्य खबर सम्प्रषेण र प्रचार गरेको आरोपमा पतन प्रेस स्विििामाधि काननूी प्रतिबन्ध लगाउन सतकने 

प्राविान सां तविानमा राधखएको छ।  यद्यतप, तमतडया तबज्ञहरुका अनसुार कुन ैपतन तमतडया सांस्थान 

तवरुद्ध यी प्राविान लागू वा प्रयोग गररएको भने धिएन।  

 

सरकारी तमतडया लगायि सब ैतमतडया सांस्थानहरू सरकारको तनयिण तबना स्विि रुपमा चल्न पाउने 

हक काननुले तदएको भएपतन अप्रत्यक्ष राजतनतिक प्रभावको कारण कतहलेकाहीाँ तमतडयाले आफैलाई 

स्व-सेन्सर गने गरेका छन्।  

 

मानहानीसम्बन्धी ऐन:  अतप्रलको २२ िाररख नेपाल प्रहरीले पूवयसधचब भीम उपाद्धयायलाई आफ्नो 

सामाधजक सां जालमाफय ि सरकार र मिीहरूको अपमान गरेको आरोपमा प्रहरील ेतगरफ्िार गरे र केही 

समयपधछ उनलाई जमानिमा छोतडयो।  त्यस्त,ै नेपाल कम्यतुनर पाटी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाललाई 
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सामाधजक सां जालमा आलोचना गरेको आरोपमा अतप्रल ३० िाररखको तदन पत्रकार र रेतडयो नपेालका 

बोडय सदस्य तदपक पानक पक्राउमा परे।  पानकलाई मानहानीको मुद्दामा जेल चलान गररएको धियो र 

केही समयपधछ उनलाई पतन जमानिमा छोतडयो। 

 

इन्टनटे स्विििा 

सामाधजक सां जालमा प्रकाधशि सामाग्रीहरु तवरुद्ध सरकारले काननू अिगयि तवधभन्न कदम उनाएको केही 

घटनाहरू भएका धिए।  काननूले “सावयजतनक नैतिकिा वा मयायदापूणय व्यवहार तबपररि,” “घृणा वा 

इर्ष्ाय सजृना गन,े” वा “अिरायतरिय सम्बन्धहरूमा नकारात्मक प्रभाव पान”े तकधसमका सामाग्री सां प्रषेण 

गने वबेसाइटहरू माधि प्रतिबन्ध लगाएको छ।  सन् २०१७ मा सरकारल ेअनलाइन तमतडया सां चालन 

तनदेधशकालाई सां शोिन गदै मुलुकधभत्रका सब ैअनलाइन समाचार ििा तवचार सां प्रेषण गने वबेसाइटहरू 

अतनवाययरूपमा दिाय गररनुपने तनयम अतघ सार् यो।  यस तनदेधशकाले सरकारलाई “आधिकाररक िोि 

नदेखाउन,े” “भ्रम धसजयना गन,े” वा “अिरायतरिय सम्बन्धहरूमा नकारात्मक प्रभाव पाने” तकधसमका 

सामाग्री सम्प्रेषण गन ेवेबसाइटहरू माधि प्रतिबन्ध लगाउन िप अधिकार प्रदान गरेको छ।  देशको 

सावयभौमसत्ता, भौगोधलक अखण्डिा, रातरियिा, वा सामाधजक सद्भावमा आाँच पुर् याउने खालका 

सामाग्रीको सम्प्रषेण अवरुद्ध गनय पतन सरकारको अधिकार धभतै्र पदयछ।  सरकारले अनलाईनमा द्रोह, 

मानहानी, अदािलको अवहेलना, अन्तिल र अनतैिक सामाग्रीको प्रवाह अवरुद्ध गनय सक्छ।  यस नयााँ  

प्राविानल ेअनलाईन साइट र व्यवसायहरूको लातग दिाय, अनुमतिपत्र नवीकरण, र तवषयवस्तु तनमायण 

जस्ता कुरा जतटल बनाइतदएको छ-उदाहरणको लातग वेबसाइटको भ्याट कर वा स्थातय कर खािा 

नांम्बरको कागजाि देखाउन आवश्यक बनाएर।  अनुमतिपत्र नवीकरण गनयका लातग आईन्दा अनलाईन 

व्यवसायहरूले अद्यावधिक मानव सां सािन र वातषयक कमयचारी िलबको बतहखािा देखाउन ुपन ेहुन्छ।  

नेपाल पत्रकार महासां घल ेतनदेधशकाको भाषा अस्पर रहेको र त्यसल ेसरकालाई अनलाईन सामाग्री 

सेन्सर गनय सके्न अधिकार प्रदान गरेको बिाएको छ।  

 

अतप्रल मतहनामा एक स्विि तमतडया तनयमन सांस्था नेपाल प्रसे काउन्तन्सलल े३७ वटा अनलाइन 

तमतडया िोिबाट स्पतरकरण माग गर् यो।  कोरोना सांक्रमणकोबारे उनीहरूले गलि सूचना प्रवाह गरेको  

सम्बन्धमा र जसका कारण जनिामा त्रास फैधलएको भतनएको धियो। 
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प्रातज्ञक स्वििा र साांसृ्कति काययक्रम 

काननूल ेसां सृ्कतिक समारोहहरू मनाउने हक प्रदन गरेको छ।  सामान्यिया प्रातज्ञक स्विििाको प्रयोग र 

साांसृ्कतिक काययक्रमहरू सां चालन गनयमाधि सरकारले कुनै बने्दज नलगाएको भएिापतन तिब्बिी 

समुदायको हकमा भन ेयस्ता हक सीतमि गररएको धियो (हेनुयस खण्ड २.ख.)।  

 

ख. शान्तिपणूय भलेा र सां गनन गन ेस्विििा 

कानुनल ेशान्तिपूणय भेला र सां गनन गन ेस्विििा प्रदान गरेको छ; यद्यतप, सरकारले कतहलेकाहीाँ सां गनन 

गने स्विििामा प्रतिबन्ध लगाएको धियो।   

 

शान्तिपणूय रुपमा भलेा हुन ेस्विििा 

नागररक ििा वैिातनकरुपमा नेपालमा बसोबास गनहेरूको शान्तिपूणय रूपमा भलेा हुने स्विििालाई 

प्रायः  सम्मान गररएको धियो िर केही अवरोिहरू भने कायम रहे।  नूला सावायजतनक भेलाहरू गनयका 

लातग सरकारको अनुमति आवश्याक गररएको धियो।  शान्तिमा खलल पुयायउने खालका प्रदशयन र 

दांगाको सम्भावना भएमा कानुनल ेप्रमखु धजल्ला अधिकारीलाई कर्फ्ुय लगाउने अधिकार तदएको छ। 

 

तिब्बिी समदुायलाई दलाई लामाको जन्मतदन जस्ता साांसृ्कतिक महत्त्वका केही चाडापवय सावयजतनक 

रुपमा मनाउन स्वीकृति नतदन,े र तिब्बिीहरूको बसोबासका क्षेत्रमा तिब्बिी तबद्रोह तदवस र लोकिि 

तदवस जस्ता चाडपवय तनजी रुपमा मनाउने क्रममा पतन नूलो सांख्यामा प्रहरी खाटाएर यस समुदाय माधि 

कडा तनगरानी राख्ने जस्ता गतितवधिद्वारा सरकारले तिब्बिीहरूको सां गनन गने र शन्तिपूणय रुपमा भेला 

हुने स्विििा सीतमि गने खालका आफ्ना तवधभन्न प्रयासहरू जारी राख्यो।  सरकारले महामारीमा 

अपनाउन ुपरेको साविानीलाइ सां केि गदै यसैकाकारण सामतुहक भेलामा बने्दज लगाउनु परेको 

बिाएको छ।  
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जुन र जुलाइ मतहनामा सरकारको कोधभड-१९ प्रतितक्रया नीतिको तवरोिमा एक स्विि युवा समूहले 

कानमाण्डौ ांको नाउाँ नाउाँ मा जुलुस प्रदशयन गर् यो।  सरकारद्वारा महामारीको प्रभावकारी व्यवस्थापन 

गररयोस भनेर “अब ि अति भयो” नाम गरेको यस अधभयानमा प्रदशयनकारीहरूले सामाधजक दरूी कायम 

रातदै िनाय र अनसन बसे।  प्रहरील ेप्रदशयनकारीहरूलाई तििरतबिर गराउनकालातग बल, लानी, पानीको 

फोहराजस्ता उपाय प्रयोग गरे। 

 

सां गनन गन ेस्विििा 

कानुनल ेसां गनन गने स्विििा प्रदान गरेको छ र सरकारले प्रायः  यसको सम्मान पतन गन ेगरेको धियो।  

यद्यतप तवद्यमान काननूी सां रचनाले नागररक समाजको स्विििालाई पूणयरुपमा स्वीकार गदैन र 

सरकारद्वारा अनावश्यक तनयिण र हस्तक्षेप गनयका लातग यसले वािावरण बनाउाँ छ भन्न ेकेही गरैसरकारी 

सांस्थाहरको िारण रहेको धियो।  गसैसहरूको अनसुार नागररक समाजका सां घसांस्थाहरू (धसएसओ) को 

दिाय प्रतक्रया सााँघरुो र झन्झतटलो हुनुका साि ैदिाय अस्वीकार गनयका लातग सो प्रणालीमा सरकारलाई 

बढी शति तदइएको छ।  त्यति मात्र नभई दिाय प्रतक्रया र मापदण्ड पतन सरकारी दिाय तनकाय तपचे्छ 

फरक हुने र कुनै तनकायले ि हचुवाको भरमा तवद्यमान काननूले मागै्द नमागेको कागजाि हेनय मागगने 

गैससहरूल ेबिाए।  

 

यसको अतिररि, सां गनन दिाय ऐनले सरकारलाई सां गननहरू तनदेधशि गन ेअधिकार सतहि सरकारी 

तनदेशन पालना नगरेको खण्डमा सां गनन न ैखारेज गन ेअन्ततियार प्रदान गरेको छ।  वदेैधशक अिवा 

सरकारी आधियक सहयोग पाउनका लातग धसएसओहरूले यस्ता सांस्थाको अनगुमन गने तनकाय समाज 

कल्याण पररषद (एसडबू्लसी) बाट िप एवां  छुटै्ट स्वीकृति धलनुपन ेहुन्छ।  धसएसओहरूले आफ्नो 

बजेटको कम्िीमा ८०% भाग भौतिक सामाग्री वा तवकासे खचयमा लगाउनपुने भन्ने प्राविानद्वारा 

एसडब्लूसील ेसामाधजक मदु्दाको वकालि गन ेधसएसओलाई अनावश्यक रुपमा सीतमि गरररहेको छ। 
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ग. िातमयक स्विििा 

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/ मा गएर अमरेरकी तवदेश मिालयको 

अिरायतरिय िातमयक स्विििा प्रतिवदेन हेनुयस्। 

 

घ. घमुतफर गन ेस्विििा  

कानुनल ेस्वििरुपमा आिररक घुमतफर, वैदेधशक यात्रा, प्रवासन लगायि स्वदेश तफिी अधिकार प्रदान 

गरेको भएपतन शरणािीको हकमा यस्ता अधिकार सीतमि गररएको अवस्था धियो।  शरणािीको घुमतफर 

गने अधिकार तवधभन्न रुपमा सीतमि गररएको धियो।  

 

देशधभत्र घुमतफरः  तिब्बिी शरणािीहरूलाई सरकारल ेव्यतिगि पररचयपत्र २० वषयदेधख उपलब्ध 

गराएको छैन जसको कारण यस समूहका अधिकाांस शरणािीहरू सीमा र नाकाहरूको चेकजााँचमा 

प्रहरीले कागजािको माग गदाय आवश्यक पररचयपत्र देखाउन सके्न न्तस्थतिमा हुाँदैनन्।  केही 

शरणािीहरूले प्रहरीबाट आफूमाधि दवु्ययवहार गररएको र नाकाहरूबाट तफिाय पनाइएको बिाए।  

सरकारद्वारा तवधभन्न देशबाट आएर शहरमा बस्दै आएका (र सरकारले अतनयतमि मानेको) 

शरणािीहरूको घुमतफर गने स्विििा समेि सीतमि गररयो (हेनुयस् भाग २.च)। 

 

तवदेश भ्रमणः  मतहलाहरूलाई दवु्ययवहार र मानव िस्करीबाट जोगाउन ेप्रयास स्वरुप सरकारल ेवैदेधशक 

रोजगारीमा जानका लातग मतहलाहरू न्यूनिम २४ वषय पुगेको हुनुपन ेतनयम लाग ूगदै आएको छ।  

गैसस र मानव अधिकारकमीहरूले यस प्रकारको प्रतिबन्ध तवभेदकारी मात्र नभइ प्रत्युत्पादक समेि 

रहेको धजतकर गरेका छन् तकनकी यसल ेकतिपय मतहलालाई अनौपचाररक माध्यम प्रयोग गरेर भारिीय 

सीमा पार गरी तवदेधसन बाध्य िुल्याउन ेगदयछ जसबाट िी मतहलाहरू शोषणमा पने जोधखम झन ैबढ्न 

जान्छ।  
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ङ. आिररक रुपमा तवस्थातपि व्यतिहरूप्रति व्यवहार र उनीहरूको न्तस्थति   

सन् २०१५ को महाभूकम्प र त्यसपछातड आएको प्रतिकम्पनहरूल ेदसौ ां लाख मातनसलाई तवस्थातपि 

गरायो । आिररक तवस्तातपि अनुगमन केन्द्रका अनसुार प्राकृतिक प्रकोपका कारण सन् २०१९ मा 

२९,००० व्यति तवस्तातपि भएका धिए । 

 

भूकम्पबाट आिररक रुपमा कतिपय तवस्थातपिहरू हाल अस्थायी धशतवरमा बस्न बाध्य भएका छन ्

तकनकी भकूम्प जााँदािाका आफूहरू बसोवास गरेको जग्गाको कागजाि उनीहरूसाँ ग धिएन र त्यसैले 

गैरकाननुी रुपमा त्यस नाउाँ मा बसोवास गदै आएका धिए।  अन्य केही चाही ाँ आफ्नो मूलघर असरुधक्षि 

भएको वा पतहरोले लगकेो वा पतहरोको जोधखममा रहेको कारणले धशतवरहरूमा बस्दै आएका धिए।  

सरकारले उनीहरूलाई सरुधक्षि र स्वेन्तच्छक रूपमा आफ्नो घर फकय न सहयोग गर् यो र त्यस अनकुुल 

नीतिहरू पतन जारी गर् यो।  

 

सरकार र माओवादी दलबीच द्वन्द्वकाधलन तवस्थातपिहरू १० वषे द्वन्द्वपिाि स्वेन्तच्छक, सुरधक्षि र 

सम्मानजनक वािावरणमा आ-आफ्नो घर फकय न पउनपुने सम्झौिा गररएको भए िापतन यसको पूणय 

कायायन्वयन भएको छैन।  शान्ति र पुनतनयमायण मिालयले सन १९९६ देधख २००६ कोबीचमा ७८,७०० 

व्यति तवस्थातपि भएको आकलन गरेको धियो।  िर अन्दाजी ५० हजार मातनसहरु घर फतकय न नचाहन े

वा नसके्न न्तस्थतिमा धिए।  यसो हुनको पछातड तनम्न कारण देधखएका धिएः  घरजग्गा वा समपतत्तको 

अतनधणयि मदु्दामातमला, नागररकिा प्रमाणपत्र वा स्वातमि देखाउन ेकागजािको अभाव, र द्वन्द्वकालमा 

माओवादीले कब्जा गरेको घरजग्गा तबक्री भइसकेको वा भूतमहीन वा भतूम जोत्न/ेमोहीलाई तविरण 

गररसतकएको हुनाल ेजग्गािनीहरू आफ्नै सुरक्षा सम्बन्धी ढुक्क हुन नसकेको अवस्था धियो। 

 

द्वन्द्वकालमा तवस्थातपि भएकाहरूको पनुस्थापना र स्वने्तच्छक घर तफिीका लातग सरकारले राहि रकमको 

प्रबन्ध गरेको धियो।  तबस्थातपि भएका मदे्ध कतिपयले हाल बसोबास गरररहेकै नगर ईलाकामा नयााँ  

घरजम गन ेतनणयय पतन गरे, िेरैजसो नदी तकनारका सरकारी जग्गामा त्यहााँ  बसे्न अन्य भूतमहीन जस्तै 

गैरकाननुी सुकुम्वासी भएर बसे।  सावयजतनक सेवा सतुविाको कमी र धजतवकोपाजयनका अवसर पाउने 
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तवषयमा सहयोगको अभावका कारण पतन आिररक तवस्थातपिहरूको घर तफिीमा अवरोि पुग्न गएको 

धियो। 

 

च. शरणािीहरूको सां रक्षण 

सरकारले सां युि रारि  सां घको शरणािी उच्च आयुिको कायायलय ििा मानव उद्धार सम्बन्धी अन्य 

सांस्थाहरूसाँ ग सहकायय गदै शरणािी लगायाि देश तफिी क्रममा रहेकाहरू, आश्रयको माग गनेहरू र अरु 

तवधभन्न व्यतिहरूलाई सां रक्षण प्रदान गर् यो।  यद्यतप िल खुलाइएका व्यतिको हकमा पयायप्त सां रक्षणको 

अभाव धियो। 

 

आश्रयको पहुाँचः   एकातिर शरणािी वा आश्रय माग गनेहरूको अनरुोिलाई एक एक गरर मूल्याांकन गन े

कानुनी प्राविानको अभाव धियो भने अकोतिर शरणािीहरूको सां रक्षणमा आवश्यक पने बृहि काननूी 

सां रचनामा पतन अभाव रहेको अवस्था धियो।  सरकारले तिब्बिीहरू र भुटानीहरूलाई मात्र शरणािीको 

हैधसयि प्रदान गदै अन्य देशका ७०० शरणािी ििा आश्रय मागगनेहरू अतनयतमि रुपमा नेपालमा 

बसाइसराई गरेको बिायो।  केही भुटानी शरणािीहरुलाई िेिो मुलुक आप्रवासनमा सरकारले सहयोग 

पुर् यायो भने अन्य मुलकुल ेशरणािीको रुपमा स्वीकार गरेका कतिपय शरणािीको हकमा सरकारल े

तनकासाज्ञा तदनुअतघ नेपालमा गैरकाननूी रुपमा बसेबापि जररमाना स्वरुप उनीहरूबाट भारी रकम असुल 

गयो।  सन् १९९० भन्दा पधछ आएका तिब्बिीलाई सरकारल ेशरणािीको मान्यिा तदएको छैन।  

त्यसपधछ आएका अधिकाांश तिब्बिी शरणािीहरू भारि प्रवेश गरको भएपतन अतनधिि सांख्या नेपालमै 

बस्दै आएका छन।्  सन ्१९९५ देधख सरकारल ेतिब्बिी शरणािीलाई पररचयपत्र जारी गरको छैन।  

यूएनएचधसआरको अनुमानमा नेपालमा बसे्न १२,००० शरणािी मदे्ध िीन चौिाईसाँ ग विैातनक कागजपत्र 

छैन र यसमदे्ध  सन् १९९५ पधछ जन्तन्मएका अिवा त्यसबेला १६ वषय मनुी रहेका सब ैयुवाहरूसमिे 

पदयछन।्  शरणािी दिाय गनयमा सरकारको तवरोि रहेकोले यस सम्बन्धी िथ्याांक अद्यावधि गनय सम्भव 

भएको छैन।  यएूनएचसीआरका अनुसार पातकस्तान, बमाय, अफगातनस्तान, श्रीलांका, बां गलादेश, 

सोमाधलया, ईरान, ईराक लगायिका देशहरूका ५७८ शरणािी ििा ६० आश्रयाधियहरू नेपालमा बस्दै 

आएका छन।्  यएूनएचसीआरले उनीहरूलाई शरणािी भनेर मान ेपतन यस्ता समुदायलाई शरणािीको 

मान्यिा नतदन ेसरकारको प्रचलनले तनरिरिा पाएको छ।  
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घुमतफर स्विििाः   पूवी नपेालमा रहेका बााँकी दईु धशतवरमा बसे्न र भुटानी नागररकिा भएको दाबी गने 

लगभग ६,५०० शरणािीको घुमतफर स्विििालाई सरकारले औपचारीक रुपमा सीतमि गरे िापतन 

व्यवहारमा भन ेसो नीतिको कायायन्वयन प्रायजसो गररएन।  सन् २००८ मा चीनले सीमानामा सुरक्षा 

कडा गरेर तिब्बिी समदुायको आिररक घुमतफर स्विििा सीतमि गरेपधछ नेपाल हुाँदै अन्य मुलकु जाने 

तिब्बिीहरूको सांख्या ह्वात्तै घटेको धियो।  यएूनएचधसआरले सन ्२०१७ मा ५३ जना, २०१८ मा ३७ 

जना, २०१९ मा २३ जना र गि वषयको सेपे्टम्बर सम्ममा ५ जना तिब्बिीले नेपाल प्रवेश गरेर तवदेधसएको 

बिाईएको छ।  यस वषय कोधभड-१९ को कारण सीमाहरू बन्द गररएकाल ेनेपाल र भारिबीच यात्रा र 

आविजावि अवरुद्ध भएको धियो।  तवदेश भ्रमण गनयकालातग शरणािीको हैधसयि प्राप्त नेपालमा 

बसोबास गन ेतिब्बिीहरूल ेआवश्यक यात्रा कागजािको लातग तनवेदन तदन तमल्ने भएपतन व्यवहारमा 

यो प्रतक्रया जतटल, महाँगो र अपारदशी हुने गर् यो।  यद्यतप यस प्रकृयाबाट प्राप् ि यात्रा अनुमतिपत्र 

सामान्यिः  एक वषय र मात्र एक भ्रमणका लातग मान्य हुने गछयन्।  सन् २०१६ मा सरकारल ेएक पटक 

तवगिमा यात्रा अनुमति प्राप्त गररसकेका तिब्बिी शरणािीको हकमा प्रहरी ररपोटयद्वारा शरणािी 

प्रमाणीकरण दोहोर् याउन नपने भनरे तनणयय गने आधिकार प्रमूख धजल्ला अधिकारीलाई सनु्तम्पयो।  

यूएनएचधसआरले शरणािीको मान्यिा तदाँदा तदाँदै पतन सरकारल ेशरणािी नमानकेा व्यतिहरूबाट 

नेपालमा गरैकानुनी रुपमा बसकेो हरेक तदनको जररमाना लगाउाँ दै मुलुकबाट बातहररनका लातग भारी 

रकम तिराउने गररयो।  नेपाल सरकार अिरगि दिाय भएका र आफ्नै देश फकय न ेअिवा कुनै तवदेशी 

मुलुकमा पनुवायस हुने क्रममा रहेका शरणािीलाई जररमाना नतिररकनै तनकासाज्ञा तदने नेपाल सरकारको 

नीति कायम रह्यो।  

 

रोजगारीः   तिब्बिी शरणािीहरू औपचाररक रुपमा रोजगारी गने हकबाट वधञ्चि धिए।  

 

आिारभिू सेवा सुतविामा पहुाँचः   नेपालमा बसे्न अधिकाांश तिब्बिी शरणािी र खासगरी सन् १९९० 

पधछ आउने वा सन ्१९९५ पधछ १६ वषय पुगेकाहरू काजपत्र तबहीन धिए भने उनीहरूका नेपालमा 

जन्तन्मएका सिानको अवस्थामा पतन केही फरक धिएन।  औपचाररक रुपमा  शरणािीको हैधसयि प्राप्त 

हुनेहरूलाई पतन देशमा बस्नसम्म पाउनबुाहेकका अरु कुन ैवैिातनक अधिकार उपलब्ध धिएन।  वैिातनक 
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रुपमा नेपालमा बसोबास गरररहेका तिब्बिीका सिानको पतन कुनै औपचाररक कागजपत्र धिएन।  

सरकारले गसैसहरूलाई नपेालवासी तिब्बिी बालबाधलकाको लातग प्राितमक र माध्यतमक धशक्षा 

उपलब्ध गराउन ेस्वीकृति तदएको छ।  तिब्बिी शरणािीहरूलाई तनजी वा सावयजतनक उच्च धशक्षामा 

सामेल गराउने कुनै व्यवस्था धिएन र उनीहरू औपचाररक रुपमा काम गन ेअधिकारबाट वधञ्चि धिए।  

उनीहरू कानुनी रुपमा व्यवसाय खोल्न र सवारी सािन चालाउनका लातग अनुमतिपत्र धलन सक्दैनन्, र 

बैंक खािा खोल्न,े सम्पतत्त आजयन गन,े जन्म, तववाह, र मृत्य ुअधभलखे गराउने जस्ता हकबाट पतन 

वधञ्चि छन।्  तिब्बिी समदुायका केही सदस्यल ेयस्ता सेवा र सुतविा पाउनका लातग घुस खुवाउनु 

परेको बिाए।  

 

शरणािीलाई लधक्षि गदै सरकारल ेयूएनएचधसआरलाई केही धशक्षा, स्वास्थ्य र धजतवकोपाजयनका सेवा 

सुतविा सां चालन गने अनुमति तदएपतन सावयजतनक धशक्षामा पहुाँच र रोजगारीको अधिकार भन े

शरणािीहरूलाई उपलब्ध धिएन।  खासगरी भटुानी नागररकिा भएको अिवा भटुानवासी भएको दातब 

गने कररब ६,५०० शरणािीहरूलाई सरकारल ेरोजगारीलगायि सावायजातनक धशक्षा र स्वास्थ्यमा पहुाँच 

तदएको छैन।  यद्यतप तवगिमा सरकारले  यूएनएचधसआरलाई धशतवरवासीहरूको तनतमत्त समानािर 

तनः शुल्क धशक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन ेस्वीकृति भन ेतदएको अवस्था धियो।  गि वषयमा 

स्थानीय सरकारी अधिकारीहरूले भुटानी शरणािी बालबाधलकाहरूलाई िदिय रुपमा समदुातयक 

तवद्यालयमा पहुाँच तदलाएका धिए। 

 

तदगो समािानः   सरकारले तदगो समािानको रूपमा शरणािीहरूलाई स्थानीय नेपाली समदुायमै 

घुलतमल र समायोजन गराउने नीति अपनाएको छैन।  सरकारले यी शरणािीलाई रोजगारी गने र 

जनस्वास्थ्य न्तितनकहरू प्रयोग गने इजाजि नतदएको भएपतन सन ्२००७ देधख सरकारले ११३,००० 

शरणािीहरूलाई िेिो मुलकुमा पुनवायस गराउन स्वीकृति तदएको धियो ।  
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छ. राज्यतबहीन व्यतिहरू 

अनुमातनि ६०.३ लाख जनसांख्याको नागररकिा पत्र नभएपतन स्थानीय कानुन अनसुार उनीहरू 

नागररकिाको लातग योग्य रहेका छन्।  १६ वषयको उमेरमा नागररकिा प्रमाणपत्र जारी गररन्छ र मिदािा 

दिाय, तववाह र जन्म दिाय, घर जग्गा खररद तबक्री, व्यवसातयक पररक्षा तदन,े बैंक खािा खोल्न,े कजाय 

धलन ेर राज्यबाट सामाधजक सुतविा पाउन ेजस्ता काययमा नागररकिा प्रमाणपत्र अतनवायय रुपमा देखाउनु 

पने हुन्छ।  

 

नागररकिा सम्बन्तन्ध सां वैिातनक प्राविान, ऐन र तनयमहरूद्वारा मतहलाहरूले आफ्ना सिनलाई 

नागररकिा हस्तािरण गने सम्भावना सीतमि गरेकोले राज्यतबहीनिाको समस्या झनै चतकय एको अवस्था 

धियो (हेनुयस ्खण्ड ६, मतहला, तवभेद)।  नागररकिा तबहीन व्यतिहरूलाई सहयोग पुर् याइरहेका 

गैससहरूल ेबिाए अनुसार नागररकिा पाउन योग्य हुनका लातग स्थानीय तनकायहरूले मतहलाहरूलाई 

पुरुष नािदेारहरूको धसफाररस ल्याउनुपन ेजस्ता तपिसृत्तात्मक सियहरू परुा गनय बाध्य िुल्याउाँ छन।् यसले 

गदाय केही मातनसहरूलाई नागररकिा प्रमाणपत्र धलनमा कतननाइहरू सामना गनुय परेको धियो। 

 

राज्यतवतहन व्यतिहरूले रोजगारी, धशक्षा, आवास, अड्डाअदालिमा पहुाँच, स्वास्थ्य सेवा, न्यातयक 

प्रातक्रया, बसाइसराइको अवसर, घरजग्गाको स्वातमि, भूकम्प राहि र पुनतनयमायण काययक्रम लगायािका 

क्षेत्रमा तवभदेको सामना गनुय परररहेको न्तस्थति धियो। 

 

खण्ड ३. राजनीतिक प्रणालीमा सहभागी हुन ेस्विििा 

कानुनल ेनागररकहरूलाई स्विि र तनष्पक्ष आवधिक तनवायचन र गोप्य मिदानको माध्यमद्वारा बृहि र 

समान बाधलग मिाधिकारको प्रयोग गरेर आफ्नो सरकार रोज्ने हैधसयि प्रदान गरेको छ।  
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तनवायचन र राजनीतिक सहभातगिा 

पधछल्ला तनवायचनहरुः   सरकारले सन ्२०१७ मा पााँच चरणमा एकातिर सां तघय र प्रादेधशक सां सद र 

अकोतिर स्थातनय तनकायहरूको तनवायचन सम्पन्न गरायो।  अिरायतरिय चुनाव पययवेक्षकहरूका अनसुार 

सां सदीय ििा प्रदेश सभाको तनवायचनमा केही तहांसात्मक घटनाहरू घटनकुासाि ैपारदशीिा र मिदािा 

धशक्षाको अभावजस्ता चुनौिीहरू देधखए जसबाट चुनावी प्रतक्रया प्राभातवि हुन पगु्यो।  यी चुनौिीहरूका 

बावजदू सरकारले तनवायचनलाई उधचि ढांगले सम्पन्न गरायो।  देशधभत्रका चुनाव पययवेक्षकहरूका अनसुार 

तनवायचन स्विि, तनष्पक्ष ििा शान्तिपूणय रहनकुा साि ैचुनावमा मिदािा सभातगिा पतन उच्च रहेको 

धियो।  यद्यतप, प्रहरीको गोलीबाट िीनजनाको मृत्य ुभएको र तवधभन्न पाटी काययकिायबीच धछटफुट 

झडप, आक्रमण, साना घरेलु बम तवस्फोटन र बम िम्कीबारे ररपोटय बातहर आएका धिए।  

 

मतहला र अल्पसांख्यकहरूको सहभातगिाः   तनवायचनमा मतहला र अल्पसांख्यकहरूको सहभातगिा प्रत्यक्ष 

रुपमा सीतमि गने खालका कुन ैपतन ऐन कानुन छैनन।्  स्थानीय, प्रादेधशक, र रातरिय चुनावहरूमा 

मतहला एवां  अल्पसांख्यकहरू सहभातग रहे।  सां तविानले राज्यका सब ैतनकायमा मतहला समावेधशिा 

अतनवायय बनाएको मात्र छैन, सां िीय ििा प्रादेधशक सां सदको िल्लो सदनमा एक िीहाई सदस्य मतहला 

हुनपुने भतन तनदेधशि पतन गरेको छ।  यद्यतप मतहलाहरु, समलैंतगक, समधलांगी, उभयधलांगी, टिाांसजेंदर र 

इिेरसेक्स (एलधजतबटी) का अधभयिाहरूले यस्ता प्राविानल ेआफ्नो समदुायको उमदेवारहरूलाई 

तनवायचनमा उमदेवार हुनबाट वधञ्चि गरेको बिाए। 

 

खण्ड ४. भ्रराचार र सरकामा पारदधशयिाको अभाव 

सरकारी अधिकारीहरूको भ्रराचारलाई अपरािको रुपमा दण्डीि गने काननूी प्राविान छ।  यद्यतप 

सरकारले यी काननूी प्राविानलाई प्रभावकारी ढांगबाट लागू भने गरेन।  यस वषय पतन कमयचारीहरूले 

कतहलेकााँ ही काननूभन्दा माधि रहेर भ्राराचार गरेको र सरकारी स्तरमा पतन भरराचार तनरिर रहेको 

उजरुीहरू परेका धिए।  कोधभड-१९ तनयिण नीति कायायन्वयन सम्बन्धी सरकारको सामाग्री खररद 

प्रतक्रयामा तवधभन्न अतनयतमििा देधखएको सां चार माध्यमले जनाए।  
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भ्रराचारः   गि फेब्रुएरी मतहनामा सरुधक्षि छापाप्रसे खररद प्रतक्रयामा मिी गोकुल बासकोटाले एक 

न्तस्वस ्कम्पनीबाट ७० करोड रुतपयााँ  (डलर ५.९ तमधलयन) को माग गरेको कुरा सां चारमाध्यमले उनकै 

आवाजमा रेकङय भएको कुराकानीका आिारमा खुलासा गर् यो।  अन्ततियार दरुुपयोग अनुसन्धान आयोग 

(धसआइएए) ल ेसां चार मिी गोकुल बास्कोटाको यस मुद्दामा अनसुन्धान जारी राखेको धियो।  

अनसुन्धान प्रकृया अगातड बढेपछी बास्कोटाले राधजनामा तदए।  यद्यतप उनल ेन्तस्वस कम्पनीको एजने्ट 

तवजय प्रकाश तमश्र, जोसाँग उनले घसू लनेदेनको छलफल गरेका धिए, उनकै तवरुद्ध मदुाद दायर गरेका 

छन।्  गि सेपे्टम्बर मतहनासम्म पतन सो मुद्दामा अनुसन्धान प्रतक्रया जारर न ैधियो।  

 

सन् २०१८ मा धसआइएएल ेआफ्नो अनसुन्धानको दायरा फरातकलो बनाउाँ दै एक धसधभल इन्तन्जतनयररङ् 

प्रयोगशालाको पतन बन्दोबस्त गर् यो।  तवकास पुवायिार तनमायणमा प्रयोग गररने सामाग्रीलाई धलएर कातफ 

मात्रामा भ्रराचार हुने गरेकोले त्यस्ता समाग्रीको गुणस्तर पररक्षण गनयमा प्रयोशाला सतक्रय बनाइन ेछ।  

गि वषय धसआइएएल े५९ वटा छड्के कारबाहीहरू सां चालन गदै ८८ जना तनजामति कमयचारीलाई पक्राउ 

गरेको धियो। 

 

तवगिका वषयहरूमा जस्तै गि वषय पतन राजनीतिक दलहरूसाँ ग आबद्ध तवद्यािी र मजदरू सां गननले 

तवद्यालय र व्यवसायीहरूबाट चां दाको माग र सां कलन गरे।  नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा पतन 

भ्रराचार र दण्डतहनिा समस्याको रुपमा देखा पयो। 

 

सम्पतत्त तववरणः   सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नो सम्पतत्तको तववरण सावयजतनक गनुयपने तनयम छ र 

अधिकाांश सरकारी कमयचारीहरूले यस काननुी आवश्यिालाई पुरा गरेको भतेटयो।  रातरिय जागरुकिा 

केन्द्रले सम्पतत्त तववरणको प्राविान पालना भए नभएको तनगरानी गने धजम्मेवारी पाएको भए िापतन 

उसल ेयस्ता तववरणलाई केलाएर हेने र आफ्ना तनष्कषयहरू सावयजतनक गन ेगरेको छैन।  सूचनाको 

हकसम्बन्धी ऐन अिगयि कसैले सरकारी अधिकारीहरू तवरुद्ध मदु्दा दायर गरेमा अधिकारीहरूले आफ्नो 

सम्पतत्त तवतवरण खुलाउपन ेहुन्छ।  
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खण्ड ५. मानव अधिकार उल्लांघन सम्बन्धी अिरायतरिय एवां  गरैसरकारी सांस्थाबाट भएका 

अनसुन्धानबारे सरकारको मनोिारणा  

 

अिरायतरिय एवां  गैरसरकारी सांस्थाहरूले स्विि रुपमा आफ्नो सामान्य काययक्रम र अनुसन्धान सां चालन 

गनय र तनष्कषयहरू प्रकाधशि गनय पाएपतन सरकारले केही अिरायतरिय गैससको हकमा प्रवेशाज्ञा पाउने 

प्रतक्रयालाई जतटल बनाउाँ दै सम्पतत्त तववरण कागजािमा हस्ताक्षर समिे गनय बाध्य िुल्याएर उनीहरूको 

प्रशासतनक भार बढाउने काम गर् यो।  खासगरी िातमयक उदे्दश्य बोकेका केही गसैसहरूल ेस्थानीय िहमा 

शति तवकेधन्द्रकरण भएपछातड बढी प्रसासतनक तनयिण व्यहोनुय परेको बिाए। 

 

सरकारी मानव अधिकार तनकायहरूः   रातरिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ले अधिकार 

उल्लांघनका घटनाहरूको अनुसन्धान गरेको भएपतन अपयायप्त िोि सािन र जनशति (गि अगर 

मतहनासम्म ३०९ वटा पदमा ८५ वटा पद ररि धिए) एवां  सीतमि कायय आधिकारका कारण केही 

अधिकारकमीहरूल ेआफ्नो नजरमा यस आयोगलाई प्रभावहीन र पूणय स्विििा नभएको व्याख्या गरे।  

एनएचआरसीले सरकारले आयोगको सुझाव पूणय रुपले लागू गनय नसकु्नल ेदण्डहीनिालाई प्रश्रय तमलेको 

दाबी गर् यो।  सन् २००० मा स्थापना भएदेधख गि वषयसम्म एनएचआरसील ेलगािार रुपमा १,१९७ वटा 

(गि अगर मतहनासम्म) मुद्दमा कारबाही र क्षतिपूिी हुनुपने भनरे सझुाव तदाँदै आएको बिायो।  

अक्टोबर १५ िाररख रातरिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ल े२८६ जना मानव अधिकार 

उल्लांघनकारीको सूची प्रकाधशि गर् यो।  यस सूचीमा पूवय सेना प्रमखु प्यार जां ग िापा, पूवय गृह सन्तच्चव 

नारायण गोपाल मलेग ुलगायि नेपाल प्रहरीका पूवय प्रमुख कुबरे धसांग राना जस्ता सरकार ििा सनेाका 

उच्च अधिकारीका नामहरू समेतटएका छन्।  उनीहरूमाधि गम्भीर मानव अधिकार उल्लांघनका 

घटनाहरूमा सां लगन्न रहेको आरोप तवगि दईु दशकदेधख लागै्द आएको छ। 
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नेपाल प्रहरी ििा सशस्त्र प्रहरी बल दवैु सांस्थामा आ-आफ्नो मानब अधिकार शाखा रहेका छन् भने 

नेपाली सेनाको आफ्न ैमानव अधिकार तनदेशनालय रहेको छ।  मानव अिीकार गैससहरूका अनसुार 

नेपाली सेनाद्वारा गररएका अनसुन्धानहरूमा आवश्यक पारदधशयिाको अभाव धियो। 

सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी बल र माओवादी दलद्वारा द्वन्द्वकालमा भएका मानव 

अधिकार र मानविा तवरोधि उल्लांघनहरूलाई उल्लखे्य रुपमा सम्बोिन गरेन।  

 

मुलुकका दईु सां क्रमणकाधलन न्याय सां यि धसआइईतडपी ििा तटआरसीलाई पररचालन गनय र पूणय 

स्विििा प्रदान गनयमा तनकै न ैढीला सुस्ती भएको छ।  मानव अधिकारका जानकारहरूल ेन तटआरसीले 

न ि धसआइईतडपीले न ैअनुसन्धानकाययमा उल्लेख्य प्रगति गनय सकेको बिाउाँ दै आएका छन्।  जनवरी 

मतहनामा सरकारले धसआइईतडपी ििा तटआरसीमा नयााँ  आयुिहरू घोषणा गदै दईु वषयधभत्र 

सां क्रमणकाधलन न्यायका बााँकी रहेका धजम्मेवारीहरू पूरा गने अधिकार समिे उनीहरूलाई प्रदान गर् यो।  

 

स्थानीय मानव अधिकारवादीहरूले केही काननुी कमी कम्जोरीले गदाय मलुुकमा बृहि र तवश्वासतनय 

सां क्रमणकाधलन न्याय प्रतक्रया अवरुद्ध भएको बिाउाँ छन्।  उदाहरणको लातग यािना र बलजफिी बेपत्ता 

पानुयलाई कानुनल ेपूवयप्रभावी िवरले अपराि मानेको छैन भने बलात्कार वा करणीको उजुरी गन ेम्याद 

पतन काननुले जम्मा १८० तदन मात्र िोकेको छ। 

 

त्यसको अतिररि मुलुकले हस्ताक्षर गरेका सां िीहरूलाई सां तविानले कानुन माने िापतन कानुनमा युद्ध वा 

मानविा तवरोिी अपरािलाई खास मान्यिा तदइएको छैन।  सां सदले सवोच्च अदालिका तनणययहरू 

कायायन्वयन गनय नसकेको तवधभन्न घटनाहरूका बारेमा पतन आलोचनाहरू हुने गरेका छन्।  उदाहरणको 

लातग सन ्२०१५ को एक फैसलामा अदालिले यी आयोहरूलाई गम्भीर अपरािहरू माफ गनय सके्न 

अधिकार तदन ेतटआरसी र धसआइईडीपी ऐनका प्राविानहरूलाई अमान्य घोतषि गर् यो तकनकी तिनल े

ित्काधलन अिररम सां तविान र अिरायतरिय दातयिहरूको अवज्ञ गन ेदेधखयो।  सन् २०१५ को सवोच्च 

अदालिको यस फैसलामा अदालिद्वारा पुनतवयचार गररयोस भनै्द सरकारले गि अतप्रल मतहनाको २६ 
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िाररख गरेको याधचकालाई सवोच्च अदालिल ेअस्वीकार गर् यो।  अगर मतहनासम्म पतन सां घीय सां सदले 

त्यस ऐनलाई सवोच्च अदालिको तनणयय एवां  अिरायतरिय मान्यिा सम्मि हुनगेरर सां शोिन गरेको धिएन। 

 

खण्ड ६. तवभदे, समाधजक दवु्ययवहार, र मानव िस्करी 

 

मतहला 

बलात्कार र घरेलु तहांसाः   वैवातहक बलात्कार सतहि कानुनल ेबलात्कारलाई गैरकानुतन नहर गरेको छ र 

पीतडिको उमरे हेरेर बलात्कारको अपरािलाई ५ देधख १५ वषयको जेल सजाय तदन ेप्राविान छ।  

सामूतहक बलात्कार, गभयविी मतहलाको बलात्कार वा अपाििा भएको मतहलाको बलात्कारको 

अपरािमा िप ५ वषय कैद तदईने कानुनी प्राविान रहेको छ। पीतडिले पाउन ेक्षिपूिी उसले भोग्नु परेको 

शारीररक ििा मानधसक पीडामा तनभयर हुन ेगरेको छ।  नेपालमा बलात्कारको कानुनी पररभाषाले 

बलात्कारका पुरुष पीतडिहरूलाई समट्ेदैन।  पुरुष पीतडिले फौजदारी ऐनअिगयिको ‘अप्राकृतिक’ 

यौनको दफा प्रयोग गदै उजुरी गनय सक्छन ्र यसमा पीडकलाई जररमानासतहि बढीमा ३ वषयको जेल 

सजाय हुन सक्छ।  

 

उजरुी भएका बलात्कारका घटनाहारुमा प्रहरी र न्यायालयहरूले प्राय चासो र प्रतितक्रया जनाउन ेगरेका 

छन।्  यद्यतप समाजमा उच्च चचाय पाएका केही घटनाहरूले बलात्कार पीतडिहरूलाई उधचि न्याय 

तदलाउन सरकार असफल रहेको िथ्य प्रकाशमा ल्याईएका छन्।  म ेमतहनामा अांतगरा पासी नाम रहेको 

१३ वषीय दधलक बाधलकालाई रुपने्दही धजल्लाको देवदह नगरपाधलकाका २५ वषीय गैर-दधलि तबरेन्द्र 

भारले बलात्कार गरे।  वडा अध्यक्षलगायि अन्य गाउाँ लेहरूले बाधलकलाई भारल ेनै तववाह गनुयपने 

तनणयय गरे तकनकी बलात्कारको कारण उनको अरु कसैसाँ ग तववाह हुने सम्भावना समाप् ि भएको धियो। 

तववाहपधछ भारकी आमाल ेपासीमाधि कुटतपट गदै उनलाई आफ्नो घरधभत्र पसे्न स्वीकृति तदईनन।्  

भारले पासीलाई नधजकको खोलामा धलएर गए र केही समयपधछ उनी झुन्तण्डएको अवस्थामा फेला 

पररन।्  जुन िररकाले पासीको लाश झनु्तण्डएको धियो, त्यस तकधसमबाट मृिक आफैले आफूलाई 

झुणयाउन असम्भव धियो।  भारको पररवारले घटनालाई सामसुम पाने उदे्दश्यले २ लाख रुतपयााँ  
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($१,६००) तदन ेप्रस्ताव राखे।  सुरुमा प्रहरीले पतन सो घटनको उजुरी धलन अस्वीकार गर् यो।  

घटनाबारे रातरिय मानव अधिकार आयोग र पुरै देशको चासो बढेपधछ प्रहरीले भार, उसकी आमा र 

सानीआमालाई तहरासिमा धलए।  

 

सन् २०१८ को जुलाई मतहनामा कञ्चनपूर धजल्लामा १३ वषीया तनमयला पिको बलात्कार र हत्या भयो।  

यस घटनलाई धलएर प्रहरीको प्रतिकृया र कारबाहीमाधि सरकारको छानतबन टोलीले गरेको सतमक्षाल े

प्रहरी अनसुन्धानकिायद्वारा मुख्य सबिु प्रमाण नै नर गररएको जस्ता गम्भीर लापरवाही पत्ता लगाएको 

धियो।  जलुाई ३० िाररखका तदन कञ्चनपूर धजल्ला अदालिल ेपूवय प्रहरी एसपी तडल्ली राज तबर र 

अन्य ८ जनालाई यािना लगायिका अधभयोगमा सफाई तदयो।  मानव अिीकारवादीहरूले यस मदु्दाको 

सुनुवाइ प्रतक्रयामा तवभन्न प्रकारका अतनयतमििा देखा परेको बिाए।  उदाहरणको लातग पीतडि 

पररवारका कानमाण्डौ ां न्तस्थि वतकलल ेकोधभड-१९ बन्दाबन्दीको कारण हवाई यात्रा सम्भव नरहेकोल े

धजल्ला अदालिको िाररख सारर पाउाँ  भतन सरकारलाई तनवदेन गरे।  यद्यतप, सरकारले औपचाररक 

बन्दाबन्दी अन्त्य भइसकेको भनै्द सो तनवदेन अस्वीकार गर् यो र मदु्दा सुनुवाइ प्रतक्रया अगातड बढायो। 

 

कानमाण्डौ ां बातहरका मानव अधिकारकमीहरूले प्रहरीले िरैे पटक लैतिक तहांसाका अपराि र 

कतहलेकाहीाँ बलात्कार पतन दिाय गनय अस्वीकार गन ेगरेको बिाए।  अधिकारकमीका अनुसार प्रहरीले 

यस्ता मुद्दा सम्बोिन गदाय अपराधिक अनसुन्धान चलाउनुभन्दा पतन मेलतमलाप गराउन बढी रुचाउाँ छन्।  

सन् २०१९ को अक्टोबर मतहनामा सभामुख कृष्ण बाहादरु महरा माधि बलात्कारको आरोप लागेपधछ 

गि अक्टोबर मतहनाको १ िाररख उनले प्रिानमिी ओधल एवां  सत्तारुढ नेपाल कम्युतनर पाटी (नेकपा) 

को सझुावमा राजीनामा तदए।  फेब्रुएरी मतहनाको १६ िाररख कानमाण्डौां तकल्ला अदालिले प्रमाणको 

अभावमा महरालाई सफाई तदयो। 

 

चेलीबेटी तवरुद्ध घरेलु तहांसा एक गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको धियो।  चेलीबेटी प्रति लधक्षि तहांसाका 

सािै बाध्यात्मक तववाह र बाल तववाह जस्ता प्रचलनका कारण मतहला वगय अस्वस्थ रहने, उनीहरूको 

जीतवकोपाजयन असुरधक्षि र सामाधजक भूतमका गौण बन्ने, र यसबाट पुस्तनेी गररबीले पतन तनरिरिा 
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पाउने गैससहरूले बिाए।  काननूले घरेलु तहांसाका उजुरीहरूमा मेलतमलापमा जोड तदाँदै मध्यस्तिाको 

आिारमा समािान गनिेफय  दवैु पक्षहरूलाई प्रोत्साहन गछय।  मध्यस्तिा तवफल भएको आवस्थामा मात्र 

राज्यल ेऐन अिगयि कारबाही गने तनणयय गरेको पाइन्छ।  

 

प्रहरी समक्ष चेलीबेटीले अपरािबारे उजुरी गनय सहज होस् भनरे मुलकुका ७७ धजल्लाम ैप्रहरील ेआफ्ना 

कायायलयको मतहला ईकाईमा मतहला प्रहरी अधिकारी खटाएको धियो।  मतहला र बालबाधलका सेवा 

महातनदेशनालयका अनसुार यी मतहला ईकाई पूणयरुपले काययरि धिएनन ्िर नेपाल प्रहरील ेबातहरी मद्दि 

पररचालन गरेर भएपतन इकाईहरूका पूवायिार र क्षमिा वृतद्ध गनय कोधसस गदै धिए।  गसैसहरूका 

अनसुार केही सुिार आएपतन घरेलु तहांसा र मतहला बचेतबखनतवरुद्ध जुध्नका लातग श्रोिसािन र िालीम 

सम्बन्धी अभाव रह्यो।  घरेलु तहांसाको कसरूलाई अपरािको रुपमा व्यवहार गन ेभन्ने प्रहरीको मागयदशयन 

भएपतन तवभेदकारी मनन्तस्थति समाजमा तनकै जकतडएर बसेकोले गदाय यसलाई प्रहरी कायायलय मतहला 

शाखाभन्दा बातहर लागू गनय मुन्तस्कल भयो।  

 

सरकारले १७ धजल्लामा सवेा केन्द्रहरू, ८ धजल्लामा पुनस्थायपना केन्द्रहरू र १७ धजल्लामा अस्पिाल-

न्तस्थि सां कट व्यवस्थापन केन्द्रहरू स्थापना गरेको छ।  यी केन्द्रहरूले लैतिक तहांसा पीतडिहरूलाई 

उपचार, सुरक्षा, र मानधसक र काननूी सहयोग र परामशय उपलब्ध गराउाँ दै आएका छन्।  लैतिक 

मुद्दाका जानकारहरूका अनसुार यस तकधसमको सामान्य काययतवधिले प्रहरी, रातरिय मानव अधिकार 

आयोग, रातरिय मतहला आयोग, प्रहुख धजल्ला अधिकारी, स्थानीय अधिकारीहरू, सामदुातयक मध्यस्तिा 

केन्द्रहरू र चेलीबेटी तवरुद्ध तहांसा सम्बोिन गनयमा सम्बन्तन्धि सतक्रय गैससहरूतबच समन्वयमा सिुार 

ल्याईएको छ। 

 

अन्य हातनकारक परम्परागि कुररिीहरुः   सां तविानले िातमयक, सामाधजक र साांसृ्कतिक परम्परामा 

आिाररि मतहला उधत्पडनलाई अपरािको रुपमा पररभातषि गरेको छ र पीतडिहरूलाई क्षतिपूिीको 

अधिकार समेि तदएको छ।  अपराि सां तहिाले दाइजो लेनदेनलाई गैरकाननूी बनाउाँ दै दाइजो लेनदेन 

गनेमाधि भारी नगद जररमाना वा िीन वषयसम्म कैद वा दवुै लागू गररने व्यवस्था गरेको छ।  दाईजोको 
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कारणले आफ्नो पत्नीमाधि तहांसा गनेलाई पतन ऐनले अपराि नहर् याएको छ र यसको लातग नगद 

जररमाना एवां  पााँच वषयसम्मको कैद वा दवैु हुने उल्लखे गरेको छ।  काननूल ेदाईजो मागु्न र दाईजो 

नल्याएबापि होच्याउन,े शारीररक यािना तदने, एक्ल्याउने जस्ता मतहलामाधि गररने मानधसक 

दवु्ययवहारलाई दण्डनीय अपराि भनेर पररभातषि गरेको छ।  त्यति हुाँदा हुाँदै पतन खासगरी िराईमा 

दाईजो लेनदेन िेरै सामान्य रह्यो।  सरकारी तनकायहरूले दाईजोसाँ ग सम्बन्तन्धि तहांसा एवां  जबरजस्ती 

तववाहको अधभलेखीकरण गनुयका साि ैतवधभन्न सझुाव सल्लाह जारी गदै तबचतबचमा उद्धार र पनुस्थायपना 

सेवा सतुविाको अवसर समिे पीतडिहरूलाई उपलब्ध गराए। 

 

बोक्सी आरोपमा तवभेद र तहांसा गनुयलाई काननूल ेअपराि भतन स्पररूपमा व्याख्या गरेको भए िापतन 

बोक्सीसम्बन्धी परम्परागि अन्धतवश्वासले ग्रामीण मतहला र खासगरी तविवा, वृद्धा, तनम्म आधियक 

हैधसयिका र दधलि मतहलाहरूलाई नकरात्मक रुपमा प्रभाव गरररहेको धियो।  यस्ता अपरािमा राज्यल े

कानुनी कारबाही गरेको कुनै मुद्दा प्रकाशमा आएनन्।  तमतडया र गसैसहरूल ेबोक्सी आरोप 

लागेकातवरुद्ध तवधभन्न तहांसात्मक घटनाहरूको उजुरी गरे।  त्यसको सािसािै नागररक समाजका 

सां घसस्थाल ेपतन यसबारे जनचेिना वतृद्ध गरे।  

 

कानूनल ेिजेाब आक्रमणलाई अपरािको रुपमा धलएको छ।  इनसके नाम गरेको गैससल ेजनवरी देधख 

सेपे्टम्बर सम्ममा २ वटा िजेाब आक्रमण भएको पुतर गरेको छ।  

 

छाउपडीको चलन (मतहनावारी वा सुते्करी हुाँदा चेलीबटेीलाई घरबाट तनकालरे बस्तु गोनमा बस्न बाध्य 

गराईने सामाधजक कुप्रिा) एक गम्भीर समस्याको रुपमा कायमै रह्यो।  सन ्२००५ मा सवोच्च 

अदालिल ेछाउपडीलाई गरैकाननूी भनी गरेको तनणयय र सन ्२००८ मा यसको उन्मूलनको लातग 

मतहला, बालबाधलका र समाज कल्याण मिलयल ेजारी गरेको मागयतनदेशनको बावजूद पतन छाउपडीको 

चलन हटेको छैन।  सन ्२०१८ देधख प्रयोगमा आएको अपराि सां तहिाल ेछाउपडीलाई ३ मतहनासम्मको 

जेल सजाय र नगद जररमाना वा दवैु भोगु्न पने अपराि भनरे औपचाररक रुपमा पररभातषि गरेको छ।  

केही स्थानीय अधिकारीहरूबाट छाउपडी प्रिा उन्मूलन गनयका लातग शैधक्षक अधभयान चलाउनेदेधख 
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छाउगोन भत्काउन ेसम्मका तवधभन्न पहलहरू भए िापतन परम्परागि तवश्वास एवां  समाजको लाजको 

कारण यो कुररिी हट्न सकेको छैन, खासगरी सदुरू पधिमका ग्रामीण भेकमा जहााँ  छाउगोनमा बसे्न 

क्रममा समय समयमा मतहलाहरू मृत्युसमेि भोग्न बाध्य हुने गरेका छन्।  यस कुप्रिाका तवरोिीहरूल े

छाउगोनहरू भत्काइतदएका नाउाँ हरूमा पतन पररवारका सदस्यहरू र त्यसमा पतन  खासगरी सासूवगयहरूले 

मतहलालाई मतहनावारी हुाँदा अलग्ग ैबस्न बाध्य बनाइराखे।  यसल ेगदाय कुनै कुन ैन्तस्थतिमा ग्रामीण 

भेकका मतहला ििा बाधलकाहरू तहउाँ द र वषाय मतहनामा समिे गाईबस्त ुराख्ने गोन र गुफाहरूमा बस्न 

बाध्य भए। 

 

यौन दरुाचारः   यौन दरुाचार बारेका गुनासोको उजुरीलाई कायायिलो धभतै्र तवधभन्न आिररक प्रतक्रयाद्वारा 

सम्बोिन गदाय पतन समािान गनय नसतकएको अवस्थामा काननूले धजल्लाको उच्च अधिकारीलाई 

दरुाचारीमाधि ६ मतहनासम्मको जेल सयाज एवां  नगद जररमाना वा दवैु लागू गने अधिकार तदएको छ।  

काननूमा पीतडिलाई पयायप्त सां रक्षण र क्षतिपूिीको व्यवस्था भएपतन हुनुपने जति कडा सजायहरू 

धिएनन्।  त्यसको साि ैयौन दरुाचार सबभैन्दा बढी देधखने अनौपचारीक क्षेत्रमा काननूको पहुाँच नरहेको 

मतहला अधिकारकमीहरूल ेबिाए।  एएफका अनसुार एउटा घटनामा मापासमेा पक्राउ परेका ३ जना 

मतहलाहरु माधि प्रहरीले यौन दवु्ययवहार गरे।  िी मतहलका अनसुार प्रहरीले उनीहरू माधि वेश्या 

लगायिका अन्य अपशब्द प्रयोग गदै तनजहरूको स्तन मासमिे हािपाि गरेका धिए।   

 

बाध्यात्मक पररवार तनयोजनः   बाध्यात्मक गभयपिन, अनऐन्तच्छक बन्धीकरण वा पररवार तनयोजनका अन्य 

प्रकारका बाध्यात्मक उपायहरू प्रयोग गररएको कुन ैउजुरी धिएनन।्  

 

तवभेदः  काननूको सां रक्षण पाएपतन मतहलाहरूले रोजगारी लगायिका क्षेत्रहरूमा सां रचनागि तवभदेको 

सामना गनुयपर् यो (हेनुयस् खण्ड ७.घ.), खासगरी मलुकुको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा।  दधलि मतहलाहरूल ेधलि 

र जािको आिारमा तवभदेको सामना गनुय परेको अवस्था धियो।  काननूल ेमतहलालाई आफ्नो 

अधभभावकको सम्पतत्त माधि बराबर हक र तववाहपधछ त्यो सम्पतत्त आफ्नो नाममा राख्ने हक समिे तदए 

िापतन िरैे मतहलामा आफ्ना अधिकारबारे चेिना धिएन र चेिना हुनेलाई पतन प्रचलनको तवरोि गनय 



 नेपाल 34 

दशेको मानव अधिकार अभ्यास सम्बन्िी प्रधिवेदन २०२० 

संयकु्त राज्य अमेररका, स्टेट धिपाटटमेन्ट, लोकिन्र, मानव अिीकार एवं श्रम धवभाग  

  

नूलो भय धियो।  काननूल ेतविवाहरूलाई आफ्नो पतिको घर सम्पतत्तमाधि पूणय पहुाँच र अधिकार 

तदएको छ; यद्यतप सरकारको िफय बाट काननू लागू गनय पयायप्त कदम उनाईएन। 

 

यद्यतप काननूमा तवभदेकारी प्राविानहरू भतेटन्छन्।  उदाहरणका लातग सम्पतत्तको हक सम्बन्धी कानूनल े

भू-स्वातमि र अांशबन्डको मातमलामा पुरुषलाई प्राितमकिा तदएको छ । यद्यतप, सां तविानल े

मतहलाहरूलाई तवगिमा काननूले सां रक्षण नगरेका कतिपय हकहरू प्रदान गरेको छ जसमध्य घर सम्पतत्त 

र पाररवाररक मातमला माधि श्रीमान सरहका हक अधिकार र त्यसको सािै धशक्षा, स्वास्थ्य, र सामाधजक 

सेवा सतुविामा तवशेष अवसर पतन पदयछन्। 

 

सिानको तपिाको नागररकिा जहााँको भएपतन मतहलाहरूलाई स्विि रुपमा आफ्नै नागररकिाको 

आिारमा आफ्ना सिानलाई नागररकिा हस्तािरण गनयबाट सां तविानले नै रोकेको अवस्था छ।  नेपाली 

मतहलाका तवदेशी श्रीमान भएमा उनीहरूलाई अांतगकृि नागररकिा प्राप्त हुन ेकुन ैतवशषे प्राविान पतन 

सां तविानमा छैन। 

 

वांशजका आिारमा मतहला र बाधलकाहरूले आफ्नै भरमा नागररकिा प्राप्त गनयका लातग पति, तपिा, वा 

पतिको पररवार (तविवा भए) बाट औपचाररक धसफाररस लेखाउन ुपने हुन्छ जसमा आवेदक नेपाली 

नागररकिाको लातग योग्य भएको र तनजले नागररकिा पाएमा उनीहरूको कुनै आपतत्त नहुने समिे 

उल्लखे भएको हुनुपदयछ।  यस्तो प्राविानल ेआफ्नो नागररकिाको हक प्राप्त गनयका लातग मतहलालाई 

उसको तपिा अिवा पतिमाधि तनभयर बनाउाँ छ।  कतिपय न्तस्थतिमा पतिहरूले आफ्ना श्रीमतिलाई यस्तो 

धसफाररस लखे्न अस्वीकार पतन गने गछयन।्  मतहलालाई नागररकिा पाउनबाट वधञ्चि गरेपधछ अदालिमा 

उनीहरूको पहुाँच शून्य हुन जान्छ र मतहलाहरूल ेघरजग्गा र सम्पतत्तको अांशबारे काननूी दाबी गने क्षमिा 

गुमाउाँ छन्।  यसो हुाँदा पति र अन्य पुरुष नािेदारले सम्पतत्तमा आ-आफ्ना दाबी कायम गन ेअवसर 

पाउाँ छन।् 
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बालबाधलका 

जन्मदिायः   सां वैिातनक प्राविान, काननू ििा नागररकिा तनिायरण गने तनयमनहरूले अधभभावकको 

धलिका आिारमा तवभदे गने भएको हुनाले राज्यतबहीनिाको न्तस्थतिल ेप्रोत्साहन पाइरहेको धियो (हेनुयस 

खण्ड २.छ.)।  बच्चा जुनसुकै धलिको भएपतन जन्मदिाय नीति र प्रकृयामा त्यसको धभन्निा देधखएन। 

 

सां तविानल ेनागररकिा प्राप्त गनयका लातग एकजना अधभभावक नेपाली हुनुपने उल्लेख गरेको भएपतन 

नेपाली आमा र तवदेशी तपिाबाट जन्म भएको सिान्ले अांतगकृि प्रक्रीयाबाट मात्र नागररिा पाउन 

सक्छन्।  बच्चाको तपिाले नागररकिा आवदेन धसफाररस गरेको खण्डमा बाहेक नागररकिा प्राप्त हुने, िर 

आमाहरूले आफ्ना सिानलाई नागररकिा प्राप्त गराउनमा कतहलेकाहीाँ अत्यिै कतननाइ भोग्नु पर् यो।  

सन् २०११ मा सवोच्च अदालिले अज्ञाि तपिाका सिानले आफ्नो आमाबाट नागररकिा प्राप्त गनय सके्न 

फैसला गरे िापतन आमा र बच्चहरू यस्ता कतननाइ भोग्नबाट मुि हुन सकेका छैनन्।  

 

सां तविानल ेअज्ञाि तपिाका सिानले आफ्नो आमाद्वारा नागररकिा प्राप्त गनय सके्न बिाएपतन पधछ गएर 

तपिा तवदेशी नागररक रहेको नहर भएमा बच्चाल ेवांशज नागररकिा गुमाउनु पने हुन्छ र फेरर पधछ 

अांतगकृि प्रतक्रयाबाट नागररकिा प्राप्त गनुयपने अवस्था आउाँ छ।  व्यवहारमा िेरै अतववातहि मतहलाले 

वां शजको आिारमा आफ्ना सिानलाई नागररको रुपमा दिाय गराउन िरैे समस्या भोगु्न पर् यो।  सन ्

२०१७ मा सवोच्च अदालिले हाल नेगान लगाउन नसतकएको िर पतन नेपाली मािा-तपिाबाटै जन्तन्मएका 

बच्चाहरूको हकमा सरकारले उनीहरूको जन्मदिाय गनय र उनीहरूलाई नाररकिा प्रदान गनय अस्वीकार गनय 

सक्दैन भनेर तनणयय गर् यो।  यस तनणययले बलात्कार र मानव िस्करीबाट पीतडि भएका एकल आमाका 

सिानलाई समेट्ने भएपतन ज्ञाि िर आफ्नो तपिृि स्वीकार गनय नचाहने तपिाहरूको अवस्थालाई 

सम्बोिन नगने मानव अधिकार अधिविाहरू बिाउाँ छन्।  तनिन भएका, पररवार त्याग गरेका वा देश 

छोडेर तवदेशमा काम गदै गरेका तपिाहरू (जुन िेरै सामान्य हुाँदैछ) का सिानल ेनागररकिा पाउनका 

लातग तवशेष काननूी र व्यवहाररक बािाहरू भोग्नु पने अवस्था धियो। 
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वांशजको आिारमा नागररकिा पाउन अयोग्य व्यतिहरूका लातग अांतगकृि नागररकिा एउटा तवकल्प हुन 

सक्छ, यद्यतप अांतगकृि नागररकिा सां तविान अिगयिका मौधलक हकमा नपने भएकोले यसमा राज्यले 

आफ्नो तनणययशति प्रयोग गने नाउाँ  िरैे छ।  यतकन िथ्याांक नभएपतन मानव अधिकार अधिविाका 

अनसुार राज्यले पधछल्ला वषयहरूमा तनकै कम सांख्यामा अांतगकृि नागररकिाका आवेदन स्वीकार गरेको 

छ।  

 

धशक्षाः   सां तविानल ेदेशव्यापी रुपमा आिारभूि प्राितमक धशक्षालाई तनः शुल्क र अतनवायय बनाएको छ।  

धशक्षा ऐनले धशक्षा प्रणालीलाई तनः शुल्क र अतनवायय आिारभूि धशक्षा (धशशु तवकासदेखी धलएर १-८ 

कक्षा सम्म), र तनः शुल्क िर अतनवायय नगररएको माध्यतमक धशक्षा (९-१२ कक्षा) गरी दईु भाग 

लगाएको छ।  सन् २०१९-२० को शधैक्षक सत्रमा तवद्यालय उमरेका ९६.५ प्रतिशि बालबाधलकाहरू 

समान लैतिक अनुपािमा भनाय भएको सरकारल ेबिाएको छ।  

 

सरसफाईयुि शौचालयको अभावल ेखासगरी छात्राहरूको तवद्यालय पहुाँचमा बािा पुगी रहेको धियो भन े

अन्य कतिपय बालबाधलकाहरूलाई तवद्यालयको भौतिक दरूी, पढाइ खचय, घरायसी कामिन्दा एवां  

आधभभावकको प्रोत्साहनको अभावल ेधशक्षामा पहुाँच सीतमि गरररहेको अवस्था धियो।  मलुुकव्यातप 

रुपमा ३२.४ प्रतिशि तवद्यालयमा छात्राहरूको लातग अलगै शौचालयको व्यवस्था छैन जसको कारण 

उनीहरू तवद्यालय जान अतनचु्छक हुन सक्छन,् खासगरी मतहनावारी हुाँदाको समयमा।  छात्रहरूको 

हकमा एकातिर रोजगारी सरुु गन ेर तवदेशमा काम गनय जान ेदबाब र अकोतिर लागू औषि र मतदरा 

सेवनजस्ता कारक ित्त्वहरूले उनीहरूलाई तवद्यालयमा उपस्तधिि हुनबाट रोके्न गरेका छन्।  अपाििा 

भएका बालबाधलकाले पतन धशक्षा हाधसल गनयमा तवभन्न प्रकारका िप अवरोिहरूको सामना गनुय पदयछ, 

जस्तो तक तवद्यालयमा भनाय नै हुन नपाउन।ु  यसमाधि बालबाधलकालाई १३ वषयको उमरेसम्म मात्र 

तवद्यालय जान अतनवायय छ।  विैातनक रुपमा श्रम गनय तनषिे भएपतन यस प्रकारको मापदण्डल े

बालबाधलकाहरूमा बालश्रमको धशकार हुन ेजोधखम उच्च बनाउाँ छ।  
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स्वास्थ्य सेवाः  सरकारबाट बालबाधलका र वयस्कहरूलाई तनः शुल्क आिारभिू स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध 

धियो।  िर छोरीहरूमाधि अधभभावकले तवभेद गन ेभएकोल ेप्रायः  अति तबपन्न पररवारहरूमा छोराहरूको 

स्वास्थ्य उपरचारल ेप्राितमकिा पाएको देधखयो।  

 

बालबाधलकामाधि दवु्यययहारः   बालबाधलकामाधि तहांसा मात्र होइन यौन दवु्ययवहार पतन व्यापक रहेको 

भन्ने उजुरीहरू आएका धिए।  गसैसहरूल ेयस्ता उजुरी बढ्नमुा चेिना वतृद्धको भूतमका रहेको बिाएपतन 

यसको व्यापकिाबारे भरपदो अनुमान गनय सतकने आिार छैनन्।  बालबाधलका माधि हुने दवु्ययवहार र 

तहांसाको प्रतिवाद गनयका लातग केही तनधिि सरकारी प्रतक्रया र सां यि छन,् जस्तो तक तवशषे टेधलफोनका 

हटलाईनहरू एवां  रातरिय बाल अधिकार पररषद। 

 

बाल र बाध्यात्कम तववाहः   काननूले दवैु बालक र बाधलकाको हकमा २० वषयभन्दा कम उमेरमा तववाह 

गनय तनषदे गरेको भएपतन समग्ररुपमा नेपालमा बालतववाह दर एवां  बाधलकाहरूमा जन्म दर उच्च रहेको 

छ।  यतूनसेफका अनसुार २०-२४ वषयका युविीहरू मधे्य एकतिहाईको १८ वषय पुग्दा नपुगै्द तववाह 

भइसकेको हुन्छन भन ेकररब ७.९ प्रतिशिको तववाह १५ वषय परुा नहुाँदै भइसक्छ। 

 

परम्परामा आिाररि सामाधजक, आधियक, र साांसृ्कतिक प्रिाहरूको कारण बालबाधलकाहरूलाई कधललो 

उमेरम ैबाध्यात्मक तववाह सम्बन्धमा बााँ धितदने प्रवृतत्त कतिपय नाउाँ मा देधखयो, खासगरी मिेशी र दधलि 

समुदायको हकमा।  काननूले यस्ता तववाहहरूमा बाधलकाको उमेर हेरेर दण्ड पतन िोकेको छ। 

दण्डस्वरुप जेल सजाय वा नगद जररमाना हुन सक्छ र यसबाट प्राप्त भएको रकम पीतडि बाधलकालाई 

तदइन्छ।  सरकार समक्ष यस्ता घटनाको उजुरी परेपधछ सरकारले त्यसमा कारबाही िालनी गनुयपने 

तनजामिी ऐनको प्राविान छ।  बालतववाह प्रिाले बाधलकाहरूलाई सानै उमेरमा तववाह गनय बाध्य 

बनाउनुका सािै धशक्षामा उनीहरूको पहुाँच सीतमि गरेको मात्र छैन, घरेलु तहांसा, यौन दवु्ययवहार र यौन 

िस्करीको धसकारबन्न ेजोधखम समिे उच्च गरेको छ। 
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बाललाधलकाको यौन शोषणः   गैससहरूको अनुसार बालबाधलकाहरूको व्यवसातयक शोषण एउटा 

गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको छ।  सडक बालबाधलकाहरू वेश्यावतृत्तमा सां लग्न भएको र नाबालक 

केटीहरूलाई डान्स बारदेधख मसाज गृह र क्यातबन रेरूरेन्ट (यौन व्यवसाय चल्ने एक प्रकारको िलो) मा 

काम लगाईएको भतन उजुरीहरू परेका धिए।  प्रहरीको अनुसन्धान गन ेक्षमिा सीतमि भएकोल ेगदाय 

कायायन्वयन पक्ष प्राय कमजोर हुदैगयो।  कतहलेकाहीाँ प्रहरीले व्यवसातयक यौन िन्दामा शोषण 

भोतगरहेका युिीहरूलाई समेि पक्राउ गरे।  यौनकाययमा स्वेच्छाल ेसां लग्न हुनका लातग कन्तम्िमा पतन १८ 

वषयको उमेर पुगेको हुनुपछय।   

 

बाल यौन धचत्रण तवरुद्ध तवशेष काननू नभएपतन ऐनल ेकसैल ेपतन बालबाधलकालाई अनैतिक कायय वा 

िन्दामा सां लग्न बनाउन नपाइने र उनीहरूलाई त्यस तकधसमका गतितवधिमा सहभागी बनाउने हेिलुे 

कुनैपतन िस्वीर धखचेर तबक्री तविरण गनय नपाइने भतन िोकेको छ।  त्यसको अतिररि बालबाधलकाको 

व्यतिि वा इज्जिमा िक्का पुग्ने कुनैपतन िस्वीर प्राकाधशि, प्रदशयन, वा तबक्री तविरण गनय पाइाँदैन।  

यद्यतप, अिील चलधचत्र उद्योगमा बालबाधलकालाई प्रयोग गनुयलाई काननूल ेप्रर रुपमा तनषेि गरेको 

भने छैन।  

 

तवस्थातपि बालबाधलकाः   सन् २०१५ को महाभूकम्प र पराकम्पनको कारण अतहलेसम्म पतन 

बालबाधलकाहरू नूलै सांख्यामा तवस्थातपि छन ्(हेनुयस् खण्ड २.घ)।  दशक लामो माओवादी द्वन्द्वबाट 

पीतडि बालबाधलकाको बारेमा सरकारसाँ ग न कुनै तवस्तृि िथ्याांक न ैधियो न ि सो द्वन्द्वबाट आिररक 

रुपमा कुल तवस्थातपि सांख्या र हालसम्म तवस्थातपि अवस्थामा हुनेको सांख्याको अनुमान नै सरकारसाँ ग 

धियो। 

 

सां घ सांस्थामा आधश्रि बालबाधलकाहरू:  अनािालय र बाल आश्रमहरूमा यािना र दवु्ययवहार सामान्य 

रुपमा हुने गरेको बिाईएको छ।  यस क्षेत्रमा काययरि एक गसैसले दिाय भएका बाल आश्रमहरूमधे्य 

केवल एक िीहाइले न्यूनिम काननूी मापदण्ड अनुसार काम गरररहेको अनुमान गरेको छ।  यद्यतप, तबना 

दिायका िरैे बालगृहबारे भरपदो िथ्याांक भने छैनन।्  केही गैससले बालगृह ििा अनािालयहरूमा बसे्न 
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बालबाधलकहरू भीख माग्न बाध्य रहेको बिाए।  गम्भीरिा ििा मात्राको दृतरकोणबाट तवगिका 

वषयहरूको िुलनामा बलबाधलकाहरूले भोगु्न परेको दवु्ययवहारमा यस वषय कुन ैखास पररवियन नआएको 

गैससहरूल ेबिाए। 

 

अिरायतरिय स्तरमा हुने बालबाधलका अपहरणः   अिरायतरिय स्तरमा हुने बालबाधलका अपहरण सम्बन्धी 

सन् १९८० को हेग महासां िीमा नपेालले हस्ताक्षर गरेको छैन।  हेनुयहोस ्अमेररकी तवदेश मिालयको 

अिरायतरिय स्तरमा अधभभावकद्वारा गररने बालबाधलका अपहरणको वातषयक प्रतिवेदन:  

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-

Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html 

 

यहुदी तबरोधि भावना: 

मुलुकमा सानो यहुदी समदुाय उपन्तस्थि धियो िर यहुदी तवरोिी गतितवधिको कुनै उजुरी भन ेपरेनन्।  

 

मानव िस्करी वा बचेतबखन 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ मा गएर हेनुयहोस ्अमरेरकी 

तवदेश मिालयको मानव िस्करी र बेचतबखन प्रतिवेदन।  

 

अशि वा अपाांगिा भएका व्यतिहरू 

सां तविान र कानूनले कुनै पतन व्यतिमाधि अपाांगिा भएको आिारमा तवभेद गनय तनषिे मात्र गरेको छैन, 

अशि र अपाांगिा भएका व्यतिहरूको पक्षमा िप अधिकारहरूको उल्लखे पतन गरेको छ।  यस्ता 

अधिकारहरूमधे्य अशि एवां  “आधियक रुपमा तवपन्न” नागररकहरूको लातग तनः शुल्क उच्च धशक्षा, र 

राम्रो दृतर नभएका व्यतिहरूको लातग तवशेष पाठ्यक्रम र पाठ्य सामाग्रीको व्यवस्था पतन पदयछन्। 

 

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
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सरकारले अशि र अपाांगिा भएका व्यतिहरूका लातग माधसक भत्ता र आश्रयस्थल त्यसको साि ै७५३ 

वटा स्थानीय सरकारलाई एक एक जना समाज कल्याण सेवक जस्ता सतुविाहरू उपलब्ध गराउाँ दै 

आएको छ।  ऐन काननूमा अशि र अपाििा भएका नागररकहरूल ेधशक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, 

सावयजतनक भवन र भौतिक सां रचना, यािायाि, सञ्चार र सम्प्रेषण लगायिका सवेा सुतविामा समान 

पहुाँच पाउने प्राविानहरू राधखएको छ।  गि जलुाईको १९ िाररख सरकारले अशि र अपाांगिा भएका 

व्यतिहरूको अधिकार सम्बन्धी तनयमन (२०२०) पाररि गर् यो जसमा “अति गम्भीर” प्रकृतिका 

अपाांगिा भएका व्यातिहरूलाई केन्द्रमा राधखएको छ।  सरकारले सो ऐनको कायायन्वयन गनयका लातग 

रातरिय तनदेशनालय पतन गनन गरेको छ।  अशि र अपाांगिा भएकाहरूको अधिकार र तहिमा तनधिि 

सुिार गन ेहेिुल ेराज्यले सम्बन्तन्धि तनयम र काननूको कायायन्वयनमा क्रतमक रुपमा जोड तदाँदै आएको 

भएिापतन त्यसको प्रभावकाररिा भन ेसीतमि रह्यो।  उदाहरणका लातग ब्रले धलपीमा छातपएका 

पुस्तकहरू सब ैकक्षाका तवद्यािीहरूलाई उपलब्ध छैनन्, र त्यसैगरी इचु्छक सबै अशि र अपाांगले 

तनः शुल्क उच्च धशक्षा प्राप्त गने समान मौका पाउाँ दैनन।् 

 

अति गम्भीर प्रकृतिका अशििा ििा अपाांगिा भएका व्यतिहरूका लातग सरकारले सामाधजक सुरक्षा 

भत्ताको रुपमा माधसक रू. ३,००० ($२५) उपलब्ध गरायो।  सन ्२०२० को अपाांग अधिकार 

तनयमावलील े“गम्भीर” अपाांगिा हुन ेव्यतिलाई प्राप् ि हुदै आएको सामाधजक सुरक्षास्वरुप आधियक 

सहयोग हटाएको छ।  यससम्बन्धी आलोचना र दबाब खेप्न ुपरेपधछ  सरकारले “गम्भीर” अपाांगिा हुन े

व्यतिलाई अस्थायी रुपमा माधसक १,६०० रुतपयााँ  ($१४) तदाँदै आएको छ।  काननूले अशि र अपाांगिा 

भएका अन्य व्यतिलाई पतन सरकारले आफ्नो आधियक िोिको उपलब्धिा र अपाांगिाको प्रकृतिको 

आिारमा भत्ता तदनु पने उल्लेख गरेको छ।  िीनवटा प्रादेधशक सरकारले कान नसुन्नेहरूको सतुविाको 

लातग २० वटा धजल्लाहरूमा साांकेतिक भाषा दोभाषेहरू राख्न खचय उपलब्ध गराए।  

 

अशि ििा अपाांगिा भएका व्यतिहरूको सां रक्षण गने धजम्मेवारी मतहला, बालबाधलका ििा जेष्ठ 

नागररक मिालय अिगयि पदयछ।  मुलकुमा अशि ििा अपाांगिा भएका व्यतिहरूको लातग ३८० वटा 

िोि कक्षाहरू, ३२ वटा तवशेष धशक्षालयहरू एवां  २३ वटा एकीकृि तवद्यालयहरू रहेका धिए।  यस्ता 

कक्षा ििा तवद्यालयहरूमा सबलाांग बालबाधलकाको अनुपािमा तवकलाांग बालबाधलकाको सांख्या न्यनू 
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धियो।  प्राितमक तवद्यालयको िुलनामा माध्यतमक तवद्यालयमा तवकलाांग बालबाधलकाको उपन्तस्थति 

कम धियो, मुख्य रुपमा पहुाँचको समस्या, तवद्यालयको भौतिक दरूी, र अधभभावकहरूको आधियक 

अवस्थाको कारणले गदाय।  तवद्यालयहरूमा अशि र अपाांगिा भएका बालबाधलकामाधि दवु्ययवहार हुन े

भतनएपतन अदािल र सम्बन्तन्धि अन्य तनकायहरूमा यस वषय त्यस्ता घटनाका कुन ैउजरुी परेनन्।  नयााँ  

सां घीय सां रचना अिगयिका ७५३ पाधलकाहरूमधे्य लगभग सबैले अपाांगिा भएका व्यतिसतहि 

अल्पसांख्यक र असरुधक्षि समुदायको लातग बजटे छुट्याएको मतहला बालबाधलका ििा ज्येष्ठ नागररक 

मिालयले जनाएको छ।  यति हुाँदा हुाँदै पतन अपाििा भएका अधिकाांश व्यतिहरूले सहयोगका लातग 

आफ्नै पररवारमा मात्र तनभयर हुन ुपने न्तस्थति धियो।  

 

अशि र अपाांगिा भएका व्यतिहरूको मिदान गन,े नागररकको हैधसयिल ेराज्य प्रणालीमा भाग धलने र 

न्यायालयमा तफराद गने अधिकारमा कुनै कानुनी अवरोिहरू छैनन्।  यद्यतप, बालबाधलका र ज्येष्ठ 

नागररक मिालयका अनसुार सामान्य सावयजतनक सुतविाहरूमा मतहलाहरूको पयायप् ि पहुाँच नहुाँदा यस्ता 

अधिकारको व्यवहाररक प्रयोगमा बािा र अवरोिहरू झेल्नु पने अवस्था धियो।  

 

रातरिय/जािीय/ अल्पसांख्यक जनजाति  

काननूी प्राविान अनसुार हरेक समुदालाई “आफ्नो भाषा, धलपी, र सां सृ्कतिको सां रक्षण गने” अधिकार र 

मात्रीभाषामा प्राितमक िहका तवद्यालयहरू सञ्चालन गने अधिकार प्राप्त छ। सा मान्यिया सरकारल ेयी 

अधिकारहरू सुरधक्षि गर् यो।  देशमा १२० वटा भन्दा बढी भाषा बोल्ने रातरिय आतदवासी समुदाय र 

१२५ वटाभन्दा बढी जाि र जातिहरू बसोबास गछयन्।  

 

रोजगारी लगायिका क्षेत्रमा िल्ला जाि मातनने र केही जनजातिप्रति तवभदे व्यापक धियो, खासगरी 

िराइ र ग्रामीण धजल्लाहरूमा (हेनुयस खण्ड ७.घ.)।   
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जािमा आिाररि तवभेद गरैकाननूी छ र दधलि समुदायप्रति गररन ेसामाधजक वतहष्करणलाई राज्यल े

काननूी रुपमा तनषेि गदै सबै उत्पीतडि जािका आधिकार सुरधक्षि गन ेप्रयास गरेको छ।  सां तविानल े

छुवाछुि प्रिालाई तनषिे गरेको मात्र छैन दधलिहरूको धशक्षा, स्वास्थ्य र आवास सम्बन्धी तवशषे कानूनी 

सां रक्षण पतन प्रदान गरेको छ।  सां तविानले दधलि समुदायलाई सुरधक्षि राख्न र उनीहरूको अधिकार 

सशि ढांगले प्रवद्धयन गनयका लातग रातरिय दधलि आयोगलाई एउटा सां विैातनक अांगको हैधसयिमा 

स्थापना गरेको छ।  तवभेदको अन्त्य गनयका लातग उिा सरकारल ेसन् २०१८ को अन्तिमतिर अतिररि 

काननूहरू पररि गदै गदाय यी काननूले दधलिलाई प्रत्यक्ष सां रक्षण प्रदान नगन ेर जािीय तवभदेलाई पतन 

अति सामान्य भाषामा मात्र तनषेि गन ेदधलि मानव अधिकारकमीहरूल ेधजतकर गरे। 

 

नेपाल दधलि समाधजक कल्याण सां घका अनुसार तवभदे कम गन ेमातमलामा खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा 

राज्यल ेसीतमि प्रगतिमात्र हाधसल गर् यो। 

 

 मे मतहनाको २३ िाररखका तदन ४ नजा दधलिसतहि ६ जना व्यतिको हत्या भएपधछ अधभयिाहरूले 

यस घटनालाई सम्भविः  देशको इतिहासमै दधलिहरू तवरुद्ध सबभन्दा तहांसात्मक आक्रमण रहेको व्याख्या 

गरेका छन्।  नवराज तवश्वकमायले क्षेत्री िरकी आफ्नी केटीसािीलाई भगाउन केटीको गाउाँ मा जााँ दा एक 

स्थानीय वडा अध्यक्ष डम्बर मल्ल सतहिको गााँउलेको हुल तमलरे उनलाई आक्रमण गरे।  आक्रमणमा 

बााँ च्न सफल भएका व्यति र केही स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार गाउाँ को हुलले युवाहरूलाई लखेट्दै 

नधजकको खोलासम्म पुर् याए र त्यहााँ  पुगेपधछ िी युवाहरूलाई गााँ उलेहरूले ढुांगा मुढा र िाररला हतियारले 

तपटीतपटी मारे र उनीहरूको मृि लाश नदीमा फाले।  स्थानीय प्रहरील ेअनुसन्धानको आिारमा युविीका 

अधभभावक र स्थानीय वडा अध्यक्षसतहि २७ जना सां तद्धललाई पक्राउ गरे।  घटनाको अनसुन्धान गनय 

गृह मिालय र प्रतितनधि सभामा सतमतिहरू गनन गररए र त्यसको सािै रातरिय मानव अधिकार 

आयोगले आफ्नो अनसुन्धान टोलीसमेि खटायो।  
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आतदवासी जनजािी 

राज्यल ेकुल जनसांख्याको ३६% ओगट्न े५९ वटा जाि र जािीय समुदायलाई रातरिय जनजातिको 

मान्यिा तदएको छ।  यीमधे्य केही समुदाय िुलनात्मन रुपमा ससुम्पन्न भए िापतन िेरै अवस्थामा 

राज्यको िोिसािन ििा राजनीतिक सां रचनामा यस्ता समुदायको असमान पहुाँच हुनुका साि,ै भातषक, 

िातमयक र साांसृ्कतिक तहसाबले पतन उनीहरूले तवभेदको सामना गनुयपन ेन्तस्थति धियो। 

 

सां चारकमी ििा गसैसहरूको अनुसार गि जुलाई १८ िाररखको तदन धचिवन रातरिय तनकुञ्जका 

कमयचारीहरूले तनकुञ्जको तकनारमा रहेका चेपाङ् जािीका दईुवटा घर जलाउनुका साि ैअन्य ८ वटा 

घरलाई हात्तीको प्रयोग गरेर भत्काए।  कोतवड-१९ को बन्दाबन्दी र वषाययाम चधलरहेकै बेला मातनसलाई 

यसरी तवस्थातपि तकन गररयो भन्ने प्रश्न र आलोचना मानव अधिकारवादी समूह ििा सां चारमाध्यबाट 

आउन िाल ेपधछ वन ििा वािावरण मिालयले अनसुन्धान सुरु गर् यो।  रातरिय मानव अधिकार 

आयोगले पतन यसबारे आफ्नै अनुसन्धान जारी राखेको छ। 

 

लैतिक रुझान र लैतिक पतहचानको आिारमा गररन ेतवभेद र तहांसात्मक कायय 

 

समधलिी यौन तक्रयाकलापलाई कुनैपतन कानुनल ेअपराि घोषणा गरेको छैन र मतहला र पुरुष 

समधलिी, तद्वलीिी, िेिोधलिी र तमधश्रिधलिी (एलजीतबतटआई) व्यतिहरूल ेआ-आफ्ना अधिकारको 

पक्षमा सतक्रय रुपमा वकालि गनय सकेको अवस्था धियो। सां तविानमा एलजतबतटआई व्यतिहरूको 

सां रक्षणका लातग तवधभन्न प्राविानहरूको प्रारुप राधखएको छ, िर एलजतबतटआई अधभयिाहरूल ेयौतनक 

र लतैिक अल्पमि समूहलाई बढी सां रक्षाण प्राप्त गराउनका लातग िप तविान पाररि गराउन दबाब 

तदइरहेका धिए।  

 

स्थानीय एलधजतबतटआई अधिकार समूहका अनुसार सरकारल ेधशक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र रोजगारीको क्षेत्रमा 

एलधजतबतटआई व्यतिहरूलाई समान अवसर प्रदान गरेन (हेनुयस् खण्ड ७.घ.)।  त्यसको अतिररि 
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खासगरी ग्रामीण ईलाकामा केही एलधजतबतटआई व्यतिहरूले नागररकिा प्रमाणपत्रको लातग नाम दिाय 

गने क्रममा कतननाइ भोगु्न परेको अधिकार समूहले बिाए।  

 

स्थानीय तनवायचनमा केही एलधजतबतटआईल ेआफ्नो उमेदवारी जनाएपतन तनवायचन अधिकारीहरूल े

चुनावको कोटा अनसुार त्यस नाउाँ मा “मतहला” उमदेवार उनाउनुपने भनै्द सन ्२०१७ मा एकजना 

स्विोतषि िेिो धलिीलाई उप-मेयरको उमेदवार बन्नबाट रोकेको एलधजतबतटआई अधिकारवादीहरूल े

बिाए।  सो मुद्दामा सवोच्च अदालिले सरकारको पक्षमा तनणयय गरेको धियो।  एलधजतबतटआई 

काययकिायहरूल ेकेही िेिो धलिी व्यतिहरूले व्यवहारमा धलि पररवियन गररसकेको भए िापतन मिदान 

केन्द्रहरूमा उनीहरूलाई परुानै धलिको मातनसहरूसाँ गै लाइनमा राधखने गररयो।  यसको कारण उनीहरूल े

हैरानी र सामाधजक लान्छना भोगु्न पर् यो। 

 

एलधजतबतटआई अधिकारवादी गसैसहरूको अनसुार गि वषय एलधजतबतटआई व्यतिहरूले खासगरी सहरी 

के्षत्रमा सरकार र अन्य व्यतिहरूबाट हैरानी र दवु्ययवहार केही कम भोगु्न परेको बिाए, यद्यतप त्यस्ता 

घटना सम्पूणय रुपमा भन ेरोतकएनन्। 

 

एलधजतबतटआई अधिकार समूहले गरेको उजुरी अनुसार गि वषयभरर न ैयौतनक र लैङगीक अल्पमि 

समूहहरूले प्रहरीबाट हैरानी भोग्नुपरेको धियो।  आम नागररक बीच एलधजतबतटआई व्यतिहरूको बारेमा 

नकारात्मक सोचाइ हुने गरेकोले पतन यस समुदायले तनरिररुपमा सानातिना दवु्ययवहार खतेपरहनु परेको 

नेपाल प्रहरीको मानव अधिकार इकाइले बिायो।  

 

एचआइभी र एड्सको सामाधजक कलांक 

एचआइभी रोकिाम सेवा प्रदान गन ेव्यतिहरूलगायि एचआईभी/एड्स सां क्रमण बोकेका र अरुलाई 

पतन सानय सके्न उच्च जोधखमयुि समूह दवैुले कुनै पतन औपचाररक तवभदे भोग्नु परेन।  
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गैससहरूको अनसुार एचआईभी सां क्रतमि व्यतिहरूमाधि सामाजद्वारा तवभदे गररन ेर कलांक लगाइने कुरा 

सामान्य धियो।  

    

खण्ड ७. श्रतमक अधिकार  

क.  सां गनन गन ेस्विििा र सामतूहक सौदाबाजीको हक 

सरकारले तवध्वांसकारी वा राजद्रोही भनरे पतहचान गरेको सांस्थाहरूको हकमा बाहेक काननूले 

श्रतमकहरूलाई आफ्नो रोजाइको सां गनन खोल्ने र त्यसमा आबद्ध हुने हक प्रदान गरेको छ।  औपचाररक 

ििा अनौपचाररक दवैु के्षत्रमा कामदारहरूलाई सां गनन गने स्विििा प्राप्त छ।  गैरनागररकहरू मजदरू 

सां गननका अधिकारीको पदमा तनवायधचि हुन पाउाँ दैनन्।  सावयजतनक यािायाि, बैंक, सुरक्षा, र स्वास्थ्य 

सेवा जस्ता अत्यावश्यक सवेाहरूमा बाहेक अन्य स्थानीय श्रतमकहरूको हड्िाल र सामतूहक सौदाबाजी 

गने हक छ।  कामदारहरूले तवशषे आधियक क्षेत्र (एसइजी) मा हड्िाल गनय नपाउने भतन ऐनले िोकेको 

छ।  सरकारल े१४ वटा यस्ता तवशषे आधियक क्षेत्र तनमायण गने योजना बनाएको छ।  भारिीय सीमा 

नाधजक पने दईु शहर भैरहवा र धसमरामा यस्ता तवशषे आधियक क्षेत्रको तनमायणकायय लगभग पूरा भएको 

छ।  सेना र प्रहरी कमयचारी लगायि उप-सधचव भन्दा माधिका सरकारी अधिकारीलाई मजदरू सां गननको 

गतितवधिमा भाग धलन तनषिे गररएको छ।  तनजी क्षेत्रमा व्यवस्थापन पदमा काययरि कमयचारीलाई 

मजदरू सां गननमा सहभागी हुन तनषिे गररएको छ। 

 

कानून मुिातबक कुनै पतन कायायलयको श्रम सां गननमा कम्िीमा २५ प्रतिशि कामदारको सहभातगिा 

पुगेपधछ मात्र त्यसले कामदारहरूको प्रतितनधिि गने हैधसयि प्राप्त गनेछ।  यस तकधसमको न्यूनिम 

सहभातगिा राधखए िापतन यसले कामदारहरूलाई अनौपचाररक सां गनन खोल्नबाट रोक्दैन, र यस्ता 

अनौपचाररक सां गननले पतन हड्िालको आह्वान गनय र सरकारसाँ ग प्रत्यक्ष वािाय गनय पाउाँ छन्।  

अनौपचाररक के्षत्रका कामदारहरूले पतन मजदरू सां गनन खोल्न पाउाँ छन,् यद्यतप िरैे कामदारहरू यस 

अधिकारबारे अनधभज्ञ धिए।  यस क्षेत्रमा सरकारल ेसान्दधभयक तवद्यमान काननु कायायन्वयन गनुयका साि ै

अन्य नागररक अधिकार सम्बन्धी हनन वा तवभदे हुाँदा भोगाइने सरहकै सजाय यस क्षेत्रमा पतन लागु 

गर् यो।  यद्यतप, तनजी ििा अनौपचाररक क्षेत्रमा ऐन कानून कायायन्वयन गनय चुनौिीपूणय रह्यो।  गि 
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अक्टोबर मतहनाको १५ िाररख सरकारल ेश्रतमक काननू उल्लांघन र श्रमसम्बन्धी अन्य मुद्दा हेनयका लातग 

श्रम अदालिको स्थापना गर् यो। 

 

सां गननमा समतूहक सौदाबाजीजस्ता धजम्मेवारी र गतितवधिमा लागबेापि श्रतमकहरूले कुन ैकानूनी 

प्रतिकुलिा भोग्नु नपने भनी काननूले सुरक्षा प्रदान गनुयका सािै सां गननमाधि तवभदे गनय तनषिे समिे 

गरेकोछ।  सां गननको तक्रयाकलापमा लागकेो भनी कामबाट तनस्काधसि कामदारहरूले श्रम तवभागमा 

यसको उजरुी गरेर काममा पुनस्थायतपि भई पाउाँ  भतन माग गनय सके्न छन ्र तवभागलाई त्यस सम्बन्धमा 

मध्यस्तिा गने अिय-न्यातयक अधिकार तदइएको छ।  अधिकाांश मदु्दामातमलामा तवपक्षीहरू मध्यस्तिाद्वारा 

समझदारीमा पुग्छन्।  काननू अनुसार कामदारहरूलाई सीतमि अवस्थामा मात्र तनस्कासन गनय सतकन्छ र 

त्यो पतन िीन पटकसम्म कामको धजम्मेवारी पूरा गनयबाट चुकीसकेपधछ।  तनयम कानून नपुर् याई गररएको 

हड्िाललाई अनुशासन भांग मातनन्छ र त्यसो गनेहरूले कामबाट तनलन्तम्बि हुनुदेधख तनस्कासनसम्मको 

नतिजा भोग्न सके्नछन्। 

 

कानूनी रुपमा हड्िाल गनयका लातग गोप्य मिदानद्वारा सां गननका ५१% सदस्यले त्यसको पक्षमा मि 

हालेको हुनुपने मात्र होइन हड्िाल गनुय ३० तदन अतघ पूवयसूचना समिे तदएको हुनुपछय।  सां गनन दिाय 

नभएको, बहुमि कामदारको समियन नरहेको, वा हड्िाल गनुयभन्दा ३० तदन अतघ सूचना नतदएको 

अवस्थामा हड्िालई गैरकानूनी मातनन्छ। 

सां गनन गने स्विििा र सामूतहक सौदाबाजी गन ेहकको प्रायः  पालना गररयो।  सरकारले आत्यावश्यक 

सेवामा हड्िाल गनय तनषदे गरे िापतन अस्पिालकमी, धशक्षा सेवाकमी, र यािायाि व्यवसायीहरूले गि 

एक वषयको अवधिमा बलेाबेलामा हड्िाल गदाय त्यसो गरेबापि कुनैपतन कानूनी सजाय भोगु्न परेन।  

िेरैजसो मजदरू सां गनन राजनीतिक दलसाँ ग आबद्ध धिए र दलहरूबाट स्विि रहेर आफ्ना तक्रयाकलाप 

सां चालन गने अवस्था धिएन।  सरकारले मजदरू सां गननको काम र तगतितवधिमा न ि कुन ैहस्तक्षपे गर् यो 

न सां गननका निेाहरूलाई नै िम्कायो। 
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ख. बाँिवुा वा बाध्यात्मक मजदरू प्रयोग तनषिे 

काननूले सबै प्रकारका बाँ िवुा वा बाध्यात्मक मजदरू प्रयोग तनषेि मात्र गरेको छैन उल्लांघनकारीहरूलाई 

जररमाना भोगाउने प्राविानसमिे राखेको छ।  यद्यतप, बाँ िुवा मजदरूीको प्रयोजनका लातग कसैलाई 

बलपूवयक वा जालझेल गरेर भिी वा ओसारपोसार गन,े लुकाउने, वा आफ्नो कब्जामा धलनेजस्ता 

काययलाई काननूल ेतनषिे गरेको छैन।  सरकारद्वारा प्राभावकारी ढांगल ेकाननू लागू नगररएकोल े

बाध्यात्मक मजदरूीको जालोमा पाररएका पुरुष, मतहला र बालबाधलकाको लातग नेपाल एउटा िोि, 

पारवाहन र गिव्य मलुुकको रुपमा रहेको अवस्था धियो।  सन ्२०१३ मा गरैकाननूी बनाइएको 

कमलारी प्रिा एक तकधसमको दासि हो जसअिगयि ४ वषय माधिका बाधलका देधख सब ैउमरेका 

मतहलालाई सम्पन्न जतमनदारका घरहरूमा बाध्यात्मक श्रतमकका रुपमा काम गनय बाध्य बनाइन्छ।  हाल 

यो प्रिा गरैकाननूी भए िापतन सरकारल ेनवमुि कमलारीहरूलाई समाजमा पुनस्थायपना हुनका लातग 

आधियक राहि अिवा शैधक्षक अवसर जस्ता िोि र सहयोग पयायप्त मात्रामा उपलब्ध गराएन।  केही 

गैरनाफामूलक सां घसांस्थाहरूले मानव िस्करीग्रधसि नपेाल-भारि सीमा क्षेत्रमा मानव िस्करी र दासत्को 

जोधखममा रहेका बालबाधलका ििा मतहलालाई सहयोग गनयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रीि गरे। 

 

बाँ िुवा मजदरू प्रिातवरुद्ध सरकारको काननू कायायन्वयन असमान रह्यो र पीतडिहरूको सामाधजक 

पुनः स्थापनामा कतननाइहरू आइलागे।  िोिसािन, तनररक्षण र काननूी उपचार पयायप्त मात्रमा धिएनन्, 

उल्लांघनकारीले न्यून जररमाना मात्र तिनुयपने भएकोले भावी उल्लांघन तनरुत्साह गनयमा िी तनष्प्रभाकारी 

पतन सातबि भए।  सरकारले दवु्ययवहार भोगेका वैदेधशक कामदार समूहमध्य मानव िस्करीका सम्भातवि 

पीतडिहरूको खोजी प्राभावकारी ढांगल ेगरेन।  त्यस्ता मुद्दाहरूमा अपराि अनसुन्धान चलाउनुपन ेनाउाँ मा 

सरकारले मात्र प्राशासतनक कदम उनाइरहेको धियो।  त्यसको अतिररि श्रम एजने्सीहरूले मानव 

िस्करीका सािै कामदारहरूबाट अवैि शुल्क असुल्न ेजस्ता कामदार शोषण गरेको भन्ने उजुरीहरू 

आइरहाँदा पतन सरकारले यस्ता उल्लांघनबारे उनीहरूमाधि कुनै अनुसन्धान प्रतक्रया सुरु गरेन।  बाँ िुवा 

श्रमसम्बन्धी काननू उल्लांघनका मदु्दामा नगद जररमाना र पीतडिलाई क्षतिपूिी तदने व्यवस्था भएपतन कैद 

सजाय नभएकोले अपहरण जस्ता अन्य गम्भीर अपरािमा भोगाई ससरहका सजाय र जररमाना बाँ िुवा 

श्रम उल्लांघनको हकमा लागू गररएनन्।  श्रम र श्रतमक िस्करीलाई मानव बेचतबखन ऐनअिगयि 
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अपरािको रुपमा कारबाही गररन्छ।  यस्ता अपरािमा भोगाइने सजाय अन्य अपरािमा भोगाइन े

जररमाना र सजायसरह नै छन्। 

 

कृतष के्षत्र, ईाँटा भट्टा, ढुांगा उद्योगलगायिका घरेलु श्रममा बालबाधलका ििा बयस्कहरू बाध्यात्मक र 

ऋणमा आिाररि बीिुवा श्रतमकको रुपमा काम गदै छन्।  पााँच वषय यिा तनमायण, वन ििा कृतष 

उद्योगमा कररब १०,००० बालबाधलकासतहि ६१,००० व्यतिहरू आबद्ध रहेको एक सरकारी अध्ययनले 

अधभलेख गरेको छ।  केही बालबाधलकाहरूले तनकै लामो समयदेधख ईाँटा भट्टाहरूमा भारी बोके्न, ईटा 

बनाउने, र यस उद्योगमा अन्य कामहरू गरररहेको गसैसहरूल ेबिाएका छन्।  

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ मा गई अमरेरकी तवदेश 

मिालयको मानव िस्करी प्रतिवदेन हेनुयस ्। 

 

ग. बालश्रम तनषिेीकरण र रोजगारीको न्यनूिम उमरे 

काननूल ेरोजगारीको न्यनूिम उमरे १५ वषय र जोधखमपूणय कामको लातग न्यनूिम उमरे १७ वषय िोक्दै 

काम गन ेबालबाधलकाको रोजगारीको वािावरण स्वीकायय हुनुपन ेभनी तनदेशन पतन जारी गरेको छ।  

जोधखमपूणय कामको लातग नेपाली कानूनले िोकेको न्यूनिम उमेर अिरायतरिय मापदण्डअनुरुप छैन 

तकनतक १७ वषे बालबाधलकालाई जोधखमपूणय रोजगारी गनय र गराउन काननूको तनषिे गरेकोछैन।  

बालबाधलकालाई प्रयोग गनय तनषिे गररएका जोधखमपूणय कामहरू मदे्ध ईाँटा भट्टीको रोजगारी पदैन जहााँ  

कामदारहरूलाई तनयतमि नूल्नूला भारी बोकु्न पछय।  ईाँटा भट्टीहरूमा काम गनेहरूले हातनकारक 

पदाियसाँ ग व्यवहार पतन गनुय पछय भनेर िरैे प्रमाणहरू भेतटएका छन्।  रोजगारदािाले १४ देधख १७ वषीय 

श्रतमकहरूलाई बगे्लै खािामा राखेर अधभलखेीकरण गनुयपदयछ।  बालबाधलकालाई कलकारखाना, खानी, 

र त्यस्त ैअन्य ६० प्रकारका जोधखमपूणय काममा लगाउन कानूनल ेतनषेि गरेको छ।  १६ देधख १७ 

वषीयाहरूलाई हप्तामा ३६ घणटाभन्दा बढी (तदनको ६ घणटाको दरले हप्ताको ६ तदन, तबहान ६ बजेदेधख 

बेलुला ६ बजेसम्म) काममा लगाउन कानूनल ेतनषिे गरेको छ।  

  

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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श्रम तनररक्षण कायायलयको शति तबकेन्द्रीकरणमा नगन्य प्रगिी मात्र हाधसल भयो।  श्रम काननू 

कायायन्वयन केधन्द्रकृि मात्र रहेन प्रादेधशक िहमा श्रम तनररक्षक सांख्या पतन अपुग धियो।  

बालश्रम कानूनको पालना र त्यसलाई व्यवहारमा लाग ूगने धजम्मेवारी बोकेको श्रम तवभाग स्वयमको 

कायायन्वयन पक्ष भन ेतफिलो रहेको धियो।  श्रम तवभागद्वारा गररएका अधिकाांश श्रम तनररक्षण 

औपचाररक क्षेत्रमा केन्द्रीि धिए जबकी झणै्ड सबजैसो बालश्रतमकहरू अनौपचाररक क्षेत्रमा प्रयोग 

गररन्छन्।  तवभागले धजल्लाहरूमा १४ जना श्रम तनररक्षकहरू खटाएको छ भन ेकानमाण्डौांमा २ जना 

वररष्ठ कलकारखाना तनररक्षकको दरबन्दी छ।  िर यी दरबन्दीहरू साँिैजसो ररि रहने हुाँदा तवभागको 

प्रभावकाररिा सीतमि हुन पुगेको छ।  यीमध्य केही पदहरू ररि रही रहनुको पछातड एकातिर तनयतमि 

कमयचारी सरुवा पतन एउटा कारण धियो भन ेकाननू कायायन्वयनका लातग श्रोि सािन को अभाव अको 

कारण धियो।  श्रम तनरीक्षकहरूले बेलाबलेमा बालश्रम काननुसम्बन्धी िालीम प्राप्त गने गरेको भए 

िापतन यस तकधसमका िालीम कुनै तनधिि िाधलकाअनसुार सां चाधलि धिएनन्।  बालश्रतवरुद्ध लड्न र 

अििः  त्यसको उन्मूलन गनयका लातग बृहि काननूी ििा नीतिगि आिार तनमायण गररएको छ। 

सजायहरूको प्रयोगबाट बालश्रम उल्लांघनहरू तनरुत्सातहि गनय सम्भव धियो।  यस्ता अपरािमा भोगाइने 

सजाय अपहरण जस्ता अन्य गम्भीर अपरािमा भोगाइने जररमाना र सजायसरह नै छन्। 

 

बालबाधलकाहरू अक्सर गरेर गररबीको मारमा पने गछयन् र कोधभड-१९ को प्रभावको नूलो तहस्सा पतन 

बालबाधलकाहरूले न ैभोग्नु परररहेको छ।  कोधभड महामारी पूवय १०.३ लाख बालबाधलका गररबीमा धिए 

भने गि अगरमा त्यो सांख्या ७० लाख पुग्यो।  धशक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको िोि अभावल ेगदाय 

बालश्रममा वतृद्ध भएको छ।  घरका पुरुष अधभभावकहरूको मृत्यु अिवा शारीररक अशििाले 

बालबाधलकाहरू तनकृर बालश्रमा प्रवेश गने सम्भावनालाई सबभन्दा प्रत्यक्ष रुपमा वृतद्ध गदयछ। 

महामारीमा यस्तो न्तस्थतिमा िप वतृद्ध भएको छ।   

 

कृतष, घरेलु श्रम, भररयाको काम, कवाडी र यािायाि क्षेत्रमा बाध्यात्मक श्रम लगायिका बालश्रमका 

समस्याहरू देधखए।  बालश्रमको सबभन्दा धचिाजनक प्रयोगहरू ईाँटा भट्टा, ढुांगा रोडा उद्योग, गलैंचा 

उद्योग, जरी र बुट्टा भन ेकारखाना एवां  मनोरञ्नज क्षेत्रमा भेतटए। अनौपचाररक क्षेत्रमा पतन 
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बालबाधलकाहरूले हरेक तदन िुप्र ैघणटा मात्र काम गरे, उनीहरूल ेअस्वस्थ वािावरण, यौन शोषण र 

वधभन्न स्वास्थ्य समस्याका जोधखमहरूसमेि सामना गनुय पर्  यो (हेनुयस ्खण्ड ६, बालबाधलका)। 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings 

मा गएर हेनुयस् श्रम तवभागको तनकृर बालश्रम प्रयोगबारे छानतबनको नतिजाहरू। 

 

घ. रोजगारी र व्यवसायसाँग सम्बन्तन्धि तवभदे 

सां तविानले िमय, जाति वा नि, धलांि, जाि, िर वा उपजाि, भौगोधलक वा सामाधजक उत्पतत्त वा मूल, 

शारीररक वा स्वास्थ्यको अवस्था, अपाांगिा, वा तवश्वास र तवचारिाराको आिारमा गररने तवभदेलाई 

तनषिे गरेको छ।  धलिको आिारमा िलब वा विेनमा तवभदे गनय श्रम तनयमनले नै तनषेि गरेको छ। 

यस क्षेत्रमा भोगाइने सजायहरू नागररक अधिकार काननूसाँ ग सम्बन्तन्धि अन्य सजायहरू सरह धिए। 

 

सां तविान, कानून, र तनयमनहरूमा रहेका कुनै पतन प्राविानले श्रम, रांग, उमेर, नागररकिा वा रातरिय 

उत्पतत्त, एचआइभी वा अन्य सरुवा रोग सां क्रतमि अवस्थाजस्ता आिारमा गररन ेतवभदेलाई तनषिे गरेका 

छैनन्।  नेपाली मतहलाहरूलाई तहांसा र शोषणबाट बचाउने मनसायले २०१७ देधख ३० वषयमतुनका 

नेपाली मतहलाहरू खाडी देशमा गएर घरेल ुकामदारको रुपमा काम गनयमा प्रतिबन्ध लागइयो।  यद्यतप, 

यस प्रतिबन्धले िेरै युवतिहरूलाई गैरकाननूी मागय प्रयोग गरेर तवदेधशन उत्प्रेररि गर् यो जसको कारण 

मानव बेचतबखन र तहांसाको धसकार बन्ने खिरा उनीहरूको लातग झन ैउच्च हुन गएको छ।  

 

सां वैिातनक एवां  काननूको सां रक्षण हुाँदा हुाँदै पतन रोजगारी र व्यवसायको क्षेत्रमा धलि, जाि, जािीयिा, 

रातरिय उत्पतत्त वा मूल, नागररकिा, अपाांगिा, िमय, लैंतगक रुझान एवां  यौतनक पतहचान र एचआइभी 

सां क्रतमि अवस्थाजस्ता कुराका आिारमा तवभदे जारर रह्यो।  सरकार र मानव अधिकार सां घसांस्थाको 

तनगरानी कमजोर वा गौण हुनुका सािै उत्पीतडि समुदायको शति र पहुाँच कम रहेको अनौपचाररक 

क्षेत्रमा यस्ता तवभदे सबभन्दा व्याप्त रुपमा देधखयो।  औपचाररक क्षेत्रमा गररने तवभेदको सामान्य 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
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लक्षणहरू भने उच्च जािका सवलाांग पुरुषहरूल ेजातगर, पदोन्निी, र सरुवाभरुवामा पाउने प्राितमकिा 

जस्ता कुरामा देधखए।  

 

सरकारी सेवामा रोजगारीको लातग योग्य हुनका लातग नेपाली मूलको नागररक हुनैपने सिय राधखएको छ।  

 

मतहला, बालबाधलका, ििा वृद्ध नागररक मिालयका र अपाांग अधिकारकमीका अनसुार अपाांगिा 

भएका नागररकहरूको कुल रोजगारी दरमा उल्लखे्य वतृद्ध भएन।  तवधभन्न तकधसमका अपाांगिा भएका 

व्यतिहरूको नूलो सांख्याले अपाांगिा भएकै कारण तनजी के्षत्रमा रोजगारी पाउनबाट आफूहरू वधञ्चि 

भएको अिवा रोजगारीबाट हटाइएको दाबी गरे।  अपाांगिा भएका कमयचारील ेसबै क्षेत्रमा तवभदेपूणय 

व्यवहार भोगु्न परेको अनुभव सुनाए।  

  

नेपाल दधलि सामाधजक कल्याण सांस्थाको अनुसार सरकारल ेतवभदेको प्रतिरोि गने काननूी प्राविानहरू 

लागूगनयमा र िल्ला जाि जातिहरूको रोजगारीको अवसर सुतनधश्वनि गने तदशामा सावयजतनक र तनजी दवैु 

क्षेत्रमा सीतमि प्रगिी मात्र हाधसल गर् यो।  यस्ता उल्लांघनहरूको तवषयमा बृहि िथ्याांक भने उपलब्ध 

धिएनन्। 

 

सां रचनागि अवरोि र तवभदेका कारण दधलिहरू हािले धसनो उनाउने, धचहान खन्ने, र छाला उत्पादन 

जस्ता तनम्न आय ििा अमयायतदि पेशा गनय बाध्य धिए।  

 

प्रत्येक १०० रोजगार पुरुषको अनुपािमा जम्मा ५९ जना मतहला रोजगार धिए र रोजगारीमा पुरुषको 

भन्दा मतहलाको अमदानी रू.५,८३४ ($४९) कम धियो।  असमान लतैिक श्रम तवभाजनले चौिफी 

असमानिा वृतद्ध गछय र खासगरी आमदातन, धशक्षा र स्वास्थ्य सेवा पहुाँचजस्ता तवषयसाँ ग यसको प्रत्यक्ष 

एवां  नकारात्मक सम्बन्ध हुन ेगछय भन्ने कुरा तनकै पतहलादेधख पतहचान गररएको िथ्य हो।  घरेल ुकामको 
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भारी धजम्मेवारीमाधि कोधभड-१९ साँ ग जोतडएको सांकट ितपनुले मतहला र बाधलकाहरू अझै पछातड पने 

सम्भावना बढाएको छ।  

 

एलधजतबटीआई व्यतिहरू प्रतिको भदेभाव सम्बन्धी भरपदो िथ्याांक उपलब्ध नभएपतन लतैिक र यौतनक 

अल्पमि व्यतिहरूले रातरिय खेलकुद लगायि तवधभन्न सुरक्षा सेवाहरूमा प्रतिस्पिाय र पदोन्निीका मौका 

तनयतमि र व्याप्त रुपमा गमुाउने गरेको अधिकामीहरूल ेबिाए। 

 

ङ. रोजगारीमा स्वीकायय वािावरण 

न्यूनिम माधसक पाररश्रतमक दर कमाएर मातनसले आफूलाई गररबीको औपचाररक रेखाभन्दा माधि राख्न 

सम्भव भएपतन यसको आिारमा मातनसहरूलाई आफ्ना आिारभूि आवश्यिा िान्न मनु्तककल धियो। 

 

न्यूनिम पाररश्रतमक सम्बन्धी काननू औपचाररक क्षेत्र (जसल ेश्रमशतिको कररब १०% ओगटेको छ) 

ििा अनौपचाररक के्षत्र दवैुमा लागू हुने भए िापतन औपचाररक के्षत्रमा यसको कायायन्वयन बढी सशि 

रहेको धियो।  

 

सािामा एक तदन तबदा र काम गरेको हरेक ५-५ घणटामा आिा घणटा तवश्राम पाइने गरी कानूनल े४८ 

घणटको काययसािा िोकेको छ।  काननू अनसुार बढीमा तदनको ४ घणटा र सािामा २० घणटाको 

ओभरटाइम गनय सतकन ेव्यवस्था हुनकुा सािै ओभरटाइम कामलाई प्रति घणटा तनयतमि दर भन्दा ५०% 

बढी पाररश्रतमक तदनुपन ेप्राविान छ।  अतनवायय र अत्याधिक ओभरटाइम तनषिे गररएको छ।  

कामदारहरूको िलबी सरकारी तबदा, तबरामी तबदा, वातषयक तबदा, सुते्करी तबदा, पाररवाररक शोक तबदा, 

र अन्य तवशषे तबदाहरू पाउने काननूी हक रहेको छ।  कल कारखाना र व्यवसायमा कामदारहरूलाई 

सुरधक्षि र स्वस्थ्य राख्नका लातग कानुनले पयायप्त मापदण्डहरू खडा गनुयको सािै आपत्तकाधलन कोष, 

आवासीय सुतविा, ५० जनाभन्दा बढी मतहला काययरि उद्योगमा तदवा बाल स्याहार केन्द्र र सुते्करी 

तबदाको प्रबन्धन हुनपुने पतन कानूनल ेउल्लेख गरेको छ। 
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श्रम ििा रोजगारी मिालयले औपचाररक क्षेत्रमा अधिकाांश कल उद्योगल ेन्यनूिम पाररश्रतमक र श्रम 

समयसीमाको पालना गरेको जानकारी तदए िापतन कृतष र घरेलु कामजस्ता अनौपचाररक क्षेत्रमा यी 

मापदण्डलाई असमान रुपमा लागू गररएको धियो।  श्रम मिालयल ेन्यनूिम पाररश्रतमक दर, कामको 

समयसीमालगायि व्यवसातयक स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी काननू कायायन्वयन गनयका लातग पयायप्त 

तनररक्षकहरू नखटाएको अवस्था धियो।  सरकारले प्रभावकारी रुपमा कानून लागू गरररहेको धिएन।  

न्यूनिम पाररश्रतमक र ओभरटाइम सम्बन्धी उल्लांघनका लातग भोगाइन ेसजाय जालसाजीजस्ता 

अपरािमा भोगाइने सजायहरू सरह धिए। 

 

काययिलाहरूमा व्यवसातयक स्वास्थ्य र साविानी सम्बन्धी मापदण्डहरूको कायायन्वयन तफिलो मात्र रहेन, 

श्रम ििा रोजगारी मिालयले यसलाई सम्पूणय काननू कायायन्वयन मध्यकै सबैभन्दा उपेधक्षि क्षेत्र भनी 

स्वीकारसमेि गरेको धियो।  मिालयले तनमायण, खानी, यािायाि, कृतष र कल कारखानालगायिका 

तवतवि क्षेत्रमा यसको उल्लांघन हुन ेबिायो।  

 

सरकारले श्रतमकहरूलाई उद्योग व्यवसाय र काययिलोमा स्वस्थ र सुरधक्षि राख्ने कानूनी प्राविानहरू 

कायायन्वयन गनय आवश्यक तनयम र प्रसाशतनक सां रचना तनमायण गरेको छैन।  सरकारले श्रम ििा 

रोजगारी मिालय अिगयि व्यवसातयक स्वास्थ्य र कामदार सुरक्षामा एकल ध्यान तदनेगरी कुनै पतन 

तनकायलाई नखटाएको मात्र होइन यस तवषयमा खास िालीम पाएका तनररक्षकहरू पतन मिालयमा 

काययरि नरहेको न्तस्थति छ।  भावी उल्लांघनलाई तनरुत्सातहि गनयका लातग तवद्यमान जररमाना प्रणाली 

पतन अपयायप्त देधखयो।  तनररक्षकहरूलाई काननूले कलकारखाना िनीहरूलाई काययिलोमा देधखएका 

असरुधक्षि वािावरण सम्बोिन गने आदेश तदन सक्षम बनाएपतन सुरक्षा मापदण्डहरू न्यूनिम रुपमा मात्र 

कायायन्वयन हुन ेर अनुगमन पतन तफलिो रहन ेआवस्था तनरिर रह्यो।  काययिलोमा हुने दघुयटना र 

कामदार मृत्य ुसम्बन्धी यतकन िथ्याांक उपलब्ध धिएनन्।  श्रम काननू र तनयमनहरूमा श्रतमकहरूले 

आफ्नो स्वास्थ्य र ज्यान जोधखममा पन ेन्तस्थतिबाट आफूलाई हटाउन सक्छन ्र यसो गदाय उनीहरूले 

रोजगारी गुमाउन ेन्तस्थति भोगु्न पने छैन भनेर खुलाइएको छैन।  
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सरकारले कामदारहरू तवदेश पनाउने “म्यानपावर” कम्पनीहरूलाई तनयमन गदै जाली ढांगबाट 

कामकारबाही गनेहरूलाई दण्डीि पतन गर् यो।  सरकारले सन् २०१५ मा सुरु गराएको तनः शुल्क प्रवेशाज्ञा 

र हवाई तटकेटको सुतविालाई जारी राख्ने प्रतदबद्धिा व्यि गर् यो, िर प्रवासी कामदार अधिकारवादी 

गैससहरूका अनसुार सरकार यस नीतिको प्रभावकारी कायायन्वयन गनयबाट भने चुकेको छ।  केही 

सरकारी अधिकृिहरू यात्रा सम्बन्धी नक्कली कागजाि बनाइतदने र म्यानपावरहरूबाट भएका श्रम कानून 

उल्लांघनका घटनाहरूमा आाँखा धचम्लने जस्ता गतितवधिमा सां लग्न रहेका धिए।  यस वषय वैदेधशक 

रोजगारी तवभागले म्यानपावर दिाय सांख्या कम गनय र उनीहरूलाई तवभागको िप तनकट तनगरानीमा राख्न 

तवधभन्न कदमहरू चालकेो छ।  दिाय नगररएका र अतनयधिि रुपमा श्रम “दलाली” र तबचौधलया गन े

अनतगन्ति पात्रहरू आ-आफ्ना समदुायमा गतनने मातनने व्यतिहरू हुन ेहुाँदा यसले वैदेधशक रोजगारीमा 

देधखन ेअतनयतमििाहरूको प्रभावकारी अनुगमनकाययलाई िप जतटल बनाएको छ।  कामदारहरूलाई 

वैदेधशक रोजगारी प्रवद्धयन बोडयमा शुल्क तिरेर आफूलाई दिाय गराउन प्रोत्साहन गररयो र यस माध्यमबाट 

प्रवासी कामदारहरूको  आविजावि अधभलखे गदै अधिकार हनन भएको अवस्थामा केही क्षतिपूिी पतन 

उपलब्ध गराउन सम्भव भयो।  कोधभड-१९ ले गदाय अिरायतरिय उडानहरू स्थतगि हुन जानु र महामरीको 

आधियक प्रभावको कारण गि वषय अधिकाांस रुपमा कामदारहरूको आविजावि अवरुद्ध हुन जानलुे 

सरकारका नीतिगि कदमहरूको प्रभाव मूल्याांकन गनयमा कतननाई धसजयना गराएको छ।  

 

सरकारले वतैदधशक रोजगारीमा जान ेकामदारहरूको करारपत्र नपेालीमा अनुवाद गररनुपने र 

कामदारहरूले तवदेश जानुपवूय एउटा अधभमूधखकरण काययक्रममा भाग धलनुपने प्राविानहरू लागू गर् यो।  

यतद भतवर्ष्मा तवदेश भूतममा अधिकार हनन भएको खण्डमा कामदारहरूलाई के कस्ता हक अधिकार 

प्राप्त हुन्छन र उनीहरूलाई कुन तकधसमका काननूी सहयोग र तनकास उपलब्ध हुन सक्छन् भतन 

अधभमूधखकरण काययक्रममा बिाइयो।  यस्ता प्रयासहरूको प्रभावकाररिाबारे प्रश्न उनाउने नाउाँ  छ 

तकनभने एकातिर िेरै कामदारहरू यो अतनवायय िाधलम नै नधलई तवदेश गएका छन् भने अकोतिर 

कतिपय कम्पनीहरूले कामदारहरूबाट सानो रकम असुलेर तबना अधभमधूखकरण नै उनीहरूलाई 

प्रमाणपत्र हािमा िमाएर तवदेशतिर पनाइरहेको न्तस्थति छ।  नेपाली श्रतमकहरूले तवदेशमा जोधखमपूणय 

अवस्था सामना गनुयपन ेन्तस्थतिल ेतनरिरिा पायो। 
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दशेको मानव अधिकार अभ्यास सम्बन्िी प्रधिवेदन २०२० 

संयकु्त राज्य अमेररका, स्टेट धिपाटटमेन्ट, लोकिन्र, मानव अिीकार एवं श्रम धवभाग  

  

 

अिरायतरिय श्रम सांस्था (आइएलओ) को अनुसार नेपालको अियििमा सतक्रय जनशतिमध्य ७०% 

भन्दा बढी अनौपचाररक क्षते्रमा काययरि रहेका धिए। 

 

स्वास्थ्य र सरुक्षा खिरामा पाने व्यवसातयक पररन्तस्थतिहरूबाट कामदारहरूलाई काननूले सां रधक्षि गरेको 

हुाँदा हुाँदै पतन गााँउनाउाँ  र साना सहर बजारहरूमा सां चाधलि साना र घरेल ुउद्योग िन्दाहरूमा कतहलेकाहीाँ 

उद्योग िनीहरूल ेकामदारलाई यस्ता जोधखमपूणय न्तस्थतिमा काम गनय लगाउने र काम नगरे रोजगारी नै 

छोड्न बाध्य बनाउने गरेका धिए।  देशको श्रमशतिको अनुपािमा श्रम तनररक्षकहरूको सांख्या अपयायप्त 

धियो। 
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