
 

नेपाल 

 

दोस्रो संविधानसभाका लागि नोभेम्बरमा भएको ननिााचनलाई अन्तरााष्ट्रिय पयािेक्षकहरूले 
स्ितन्र र ननरपक्षता पूिाक सम्पन्न भएको माने। २००८ का तुलनामा एनेकपा 
(माओिादी) लाई धेरै ससटको क्षनत भयो भने तुलनात्मक रूपमा मध्यमािी नेपाली 
कांगे्रस र एकीकृत मार्कसािादी लेनननिादी पाटीलाई उल्लेखनीय लाभ भयो। तर यस िर्ा 
मानि अगधकारका क्षेरमा केही उल्लेखनीय प्रिनत भएन। १९९६ देखख २००६ सम्म 
भएको िहृयुद्धका क्रममा सरकार र माओिादी पक्षबाट भएका मानि अगधकार हननका 
घटनाका लागि दण्डहीनता अन्त्य िने प्रयासमा नयााँ िनतरोध देखा परे। अनघल्लो 
पटक २००८ मा सम्पन्न संविधानसभाको ननिााचनको तुलनामा मतदाता सङ्ख्यामा 
देखखएको ५० लाखभन्दा बढीको कमीका कारण दशौँ लाख नेपाली मतागधकारबाट 
िष्ट्चचत भएको चासो जाितृ भयो। 
 

युद्धकालका घटनाहरूलाई सम्बोधन िना नििठित सत्य तथा मेलसमलाप आयोि एकदमै 
अप्रभािकारी भयो र पुनिािन निररएमा यसले जिाफदेठहता र न्यायका लागि पीडडत 
व्यष्ट्र्कतहरू, अगधकारिादी समूहहरू र अन्तरााष्ट्रिय समुदायले उिाउने प्रश्नहरूको जिाफ 
ठदन सर्कदैन। दशक लामो द्िन्द्िमा कम्तीमा १३,००० माननस माररए र १,३०० भन्दा 
बढी बेपत्ता पाररए। राजनीनतक नेताहरूले न्यायमा खास ैअसभरूगच देखाएका छैनन।् 
माओिादी नेताहरूले त २००४ मा भएको आफ्नो छोराको हत्याको अनुसन्धानको माि 
राखेर अनसन िरररहेका बदृ्ध दम्पनतलाई धम्र्कयाउने काम समेत िरे। द्िन्द्िका बेला 
माररएका र बेपत्ता पाररएका व्यष्ट्र्कतका पररिारका लागि छुट्याइएका आगथाक क्षनतपूनत ा 
र अन्य सुविधा जस्ता अन्तररम राहत कायाक्रमहरू यातना र यौन ठहसंाका पीडडतसम्म 
पुग्न सकेनन।् 
 

अनघल्लो दशकमा नेपालले समसलङ्खिी, द्विसलङ्खिी, तेस्रो सलङ्खिी तथा अन्तरसलङ्खिीहरू 
(LGBTI) को अगधकार रक्षाका क्षेरमा उल्लेखनीय प्रिनत िरेको छ। तर २०१३ मा 
आएर ठहसंाका केही घटना देखखएका छन ्र समसलङ्खिी तथा यौन-अल्पसङ्ख्यकहरूका 
पक्षमा काम िने अगधकारकमीहरू जथाभािी गिरफ्तारीमा परेका छन।् मठहला, परदेशी 



कामदार, अपाङ्खिता भएका व्यष्ट्र्कत तथा दसलत लिायतका पनछ पाररएका समुदायका 
सदस्यहरू विभेद र अपहेलनामा पने क्रम जारी नै छ। 
 

विितका ज्यादतीहरूको ष्ट्जम्मेदारी 
मुलुकमा िहृयुद्ध भएका बेला जघन्य अपराधमा सष्ट्म्मसलत व्यष्ट्र्कतहरूमागथको 
कारिाहीको क्रमलाई अनघ बढाउनुको साटो मष्ट्न्रपररर्द्ले मानि अगधकार हननमा 
संलग्न व्यष्ट्र्कतहरूलाई क्षमादान ठदने विधेयक नै अनघ सार  यो। मारच् २०१३ मा 
रारिपनतको हस्ताक्षर भए पश्चात कानूनको रूप पाएको सत्य, मेलसमलाप तथा बेपत्ता 
सम्बन्धी विधेयकले द्िन्द्ि सम्बन्धी िम्भीर ठहसंाको छानबबन िना उच्चस्तरीय 
आयोिको माि िर ्यो। कुन अपराधले क्षमा पाउने र कुनमा कारिाही िररने भन्ने कुरा 
कानूनले तोकेको छैन, जसले िदाा आयुर्कतहरूलाई ननणाय िने फराककलो दायरा प्राप्त 
हुन्छ। फलतः यातना, यदु्ध अपराध र मानिता विरोधी अपराधका लागि ष्ट्जम्मेिार 
व्यष्ट्र्कतहरूले अन्तरााष्ट्रिय कानून विपररत क्षमादान पाउने सम्भािना बढेको छ। 
 

उच्चस्तरीय आयोि अझसम्म पनन बन्न सकेको छैन। सरि्ोच्च अदालतले अवप्रलमा नै 
थप मूल्याङ्खकन नहुने िरी उर्कत विधेयक खारेज िर ्यो। 
 

राष्ट्रिय र अन्तरााष्ट्रिय दिाि चसुलएपनछ सेप्टेम्बरमा प्रहरीले २००४ मा कृरण 
अगधकारीको अपहरण र हत्यामा सामेल व्यष्ट्र्कतहरूलाई गिरफ्तार िरेको घोर्णा िर ्यो। 
अिरटमा अगधकारीका बाबुआमाले माओिादीले िरेको भननएको उनीहरूको छोराको 
हत्याका बारेमा जानकारी माग्दै अनसन सुरु िरे। माओिादी नेततृ्िबाट आएको धम्कीले 
पनन उनीहरूको अनसन रोर्कन सकेन। 
 

मठहला अगधकार 
डडसेम्बर २०१२ मा साउदी अरेबबयाबाट फककिँ दै िरेकी एकजना मठहला कामदारलाई 
विमानस्थलका प्रहरी जिानले िरेको बलात्कारको व्यापक विरोध भयो। डडसेम्बर २७ मा 
आन्दोलनकारीहरू प्रधानमन्री ननिास बालुिाटारमा भेला भए। उर्कत अन्दालनले पनछ 
अकुपाइ बालुिाटार भन्ने नाम पायो। व्यापक विरोधका कारण अवप्रलमा बलात्कारका 
लागि ष्ट्जम्मेिार प्रहरी जिानलाई साढे पााँच िर्ाको कैद सजाय ठदइयो। 
 

मठहला अगधकार समूहहरूले लैङ्खगिक विभेदमा आधाररत ठहसंाको छानबबन िना फास्ट 



ट्र्याक अदालतहरूको माि िनुाका साथ ैप्रहरीमा जाहेरी ठदन ३५ ठदने म्यादमा 
पुनरािलोकन िना माि िरे। त्यो म्यादले पीडडत व्यष्ट्र्कतहरूलाई न्याय पाउनबाट 
अिरोध पुर  याउन ेउनीहरूको तका  गथयो। अवप्रलमा एउटा सरकारी पुनरािलोकन ससमनतले 
मठहला विरुद्ध हुने ठहसंाससत सम्बष्ट्न्धत कानूनहरू विर्यक प्रनतिेदन पेश िर  यो तर यो 
प्रनतिेदन लेखचुजेलसम्ममा पनन सरकारले त्यसका ससफाररसहरू कायाान्ियन िरेको 
छैन। 
 

१९९६ देखख २००६ सम्मको द्िन्द्िका बेला भएका विश्िसनीय यौन ठहसंाका आरोपका 
बारेमा सरकारले अठहलेसम्म पनन छानबबन िरेको छैन र आफ्नो अन्तररम राहत 
क्षनतपूनत ा कायाक्रममा यौन दवु्यािहारका पीडडत व्यष्ट्र्कतहरूलाई समािेश पनन िरेको छैन।  
 

आप्रिासी अगधकार 
अकुपाइ बालुिाटार असभयानको एउटा अङ्खिका रूपमा मठहला समूहहरूले अठहलेसम्म 
पयााप्त संरक्षणको व्यिस्था नरहेको नेपालको आप्रिासन नीनतको पनन पुनरािलोकनको 
माि िरे। अगधकार समूहहरूले सरकारले अिरट २०१२ मा घोर्णा िरेको ३० िर्ा 
मुननका मठहलाहरूलाई खाडी मुलुकहरूमा कामका लागि जानमा लिाइएको प्रनतबन्ध 
खारेज िना माि िरे। उर्कत नीनत नेपाली मठहला घरेल ुकामदारहरूलाई शारीररक र 
यौनजन्य ठहसंाबाट जोिाउनका लागि लािु िररएको भए तापनन त्यसले मठहलाहरूलाई 
विदेश जानका लागि अनौपचाररक बाटाहरूतफा  धकेल्छ र उनीहरूमागथको शोर्णको 
जोखखम अझ बढ्छ भन्ने अगधकार समूहहरूको गचन्ता हो। 
 

अपाङ्गता सम्बन्धी अधधकार 
सरकार अपाङ्खिपन भएका व्यष्ट्र्कतहरू सम्बन्धी महासन्धीलाई अनुमोदन िरी कुनै पनन 
समुदायका अपाङ्खिपन भएका र अन्य बालबासलका साँिै पढ्ने समाठहत सशक्षाका लागि 
प्रनतबद्ध भए पनन मूलधारका स्कूलहरूमा बठहरा, अन्धोपन भएका िा शारीररक िा 
बौवद्धक अपाङ्खिपन भएका बालबासलकालाई अलि अलि िराएर पढाउने पद्धनत अझ 
पनन कायमै छ। सरकारले अपाङ्खिपन भएका बालबासलकाका लागि छारिषृ्ट्त्त बढाउने 
कदम चालेको छ र राष्ट्रिय समाठहत सशक्षा नीनत तयार िनाका लागि टोली ििन 
िरेको छ। 
  

यी प्रयत्नहरूका बािजूद अपाङ्खिपनससत सम्बन्धी अगधकारकमीहरूका अनुसार उनीहरू 



राजनीनतक प्रकक्रयाबाट बाठहर पाररएका छन ्र भखारै सकक्रय भएको संविधान संशोधनले 
उनीहरूको चासोलाई समेटेको छैन। 
 

यौननक झुकाि तथा लैङ्खगिक पठहचान 
सरकारले अनघल्लो दशकमा नै आगधकाररक दस्तािेजहरूमा सलङ्खिको तेस्रो ििीकरणलाई 
स्िीकार िरेर तेस्रो सलङ्खिी तथा अन्तरलैङ्खिी अगधकारका कुरालाई अनघ बढाएको छ। 
तर २०१३ मा LGBTI अगधकारकमीहरूमागथ बढेका धम्की र ठहसंात्मक आक्रमणहरूलाई 
रोर्कन भने सरकार असफल रहेको छ। फेब्रअुरीको सुरुमा शाष्ट्न्त सुरक्षा ऐन अन्तिात 
चारजना तेस्रोसलङ्खिी मठहलाहरूलाई गिरफ्तार िररयो। अस्परट शब्दहरूमा लेखखएको यो 
ऐन अन्तिात व्यष्ट्र्कतलाई २५ ठदनको ठहरासत र ३० हजार रूपैयााँभन्दा बढीको जररिाना 
हुनसर्कछ। 
 

LGBTI हरूको रारिव्यापी छाता सङ्खििनका रूपमा रहेको नील ठहरा समाजका 
सदस्यहरूलाई आएका धम्कीपूणा फोन तथा उत्पीडनको छानबीनका लागि सम्बष्ट्न्धत 
ननकायहरूले उल्लेखनीय काम िरेनन।् उल्टै, थडा पाटी अडडट तथा ननरीक्षणबाट 
उत्तीणा भइसकेको तथ्यका बािजूद उर्कत संस्थामागथ भ्ररटाचारको आरोपमा अनुसन्धान 
िर  यो। उर्कत समूहको २०१२-१३ को अनुमनतपर निीकरण प्रकक्रयालाई ठढलो िराइयो र 
ब्याङ्खक खाताहरू रोर्कका िररयो, जसले िदाा यसका स्िास्थ्य र मानि अगधकार 
सम्बन्धी कामहरू अस्थायीरूपमा अिरुद्ध भए। 
 

राज्य विहीनता 
नेपालले २०१३ मा आफ्नो नािररकता ऐनमा सुधार िना नसकेका कारण २१ लाख 
माननस चालक अनुमनतपर, राहदानी, मतागधकार, बैंक खाता आठदबाट िष्ट्चचत भएर 
राज्यविहीनताको ष्ट्स्थनतमा रहे। रठुटपूणा नािररकता ऐनका कारण पररिारका पुरुर् 
सदस्य उपलब्ध नभएको िा उनीहरूले सहयोि निरेको अिस्थामा खासिरी 
मठहलाहरूलाई नािररक भएको प्रमाण जुटाउन िाह्रो हुन्छ र यसले िैरनेपाली बाबुका 
सन्तानलाई नािररकताबाट अष्ट्चचत िराउाँछ। 
ततब्बती शरणार्थीहरू 
नेपालले नतब्बती शरणाथीहरूको विरोध र भेलाहरूलाई ननर्ेध िरेर उनीहरू मागथ कडा 
प्रनतबन्ध लिाएको छ। नतब्बतमा चीनको शासनको विरोध िदै २०१३ मा दईु जना 
नतब्बती लामाले नेपालमा आत्मदाह िरे। 



अवप्रलमा पूिा प्रधानमन्री तथा एनेकपा (माओिादी) का अध्यक्ष पुरपकमल दाहाल 
(प्रचण्ड)ले गचनीयााँ रारिपनत सी ष्ट्जनवपङससत नतब्बती शरणाथीहरूबाट हुने कुनै पनन 
चीन विरोधी िनतविगधलाई नेपालले दबाउने प्रनतबद्धता व्यर्कत िरे। 
 

मुख्य अन्तरााष्ट्रिय पात्रहरू 
नेपाल सरकारलाई स्ितन्र र ननरपक्ष ननिााचनको घोर्णा िना तथा सरकारलाई 
ननष्ट्रक्रय पाने राजनीनतक िनतरोध अन्त्य िनाका लागि भारत, संयुर्कत अगधराज्य, 
संयुर्कत राज्य अमेररका तथा युरोवपयन युननयन लिायतका अन्तरााष्ट्रिय समुदायको 
दिाि पर  यो। 
 

चीनले नेपालका लागि आगथाक सहायता बढायो तर नतब्बतीहरूको विरोध तथा अन्य 
"चीन विरोधी" िनतविगध ननयनर्ण िने माि िर  यो। 
 

िहृयुद्धका बेला यातना ठदएको आशङ्खकामा नेपाली सेनाका एकजना कणेललाई जनिरी 
२०१३ मा संयुर्कत अगधराज्यले िरेको गिरफ्तारी एउटा सकारात्मक कदम हो।  

 

मानि अगधकारका लागि रारिसंघीय उच्चायुर्कत नवि वपल्लैले १० िर् ेद्िन्द्िका क्रममा 
भएका अन्तरााष्ट्रिय कानूनको िम्भीर उल्लङ्खघनको स्ितन्र र ननरपक्ष छानबबनको माि 
िदै सत्य, मेलसमलाप तथा बेपत्ता सम्बन्धी विधेयकले िम्भीर अपराधका लागि 
ष्ट्जम्मेिार व्यष्ट्र्कतहरूलाई क्षमादान ठदन सर्कने विर्यमा चासो व्यर्कत िनुा भयो। "यस 
ककससमको क्षमादानबाट अन्तरााष्ट्रिय कानूनको मूल ममाको मार उल्लङ्खघन हुने नभई 
नेपालको िास्तविक र ठदिो शाष्ट्न्तको जि पनन कमजोर हुन्छ," वपल्लैले भन्नुभयो। 
 

  

 

 


