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नेपालबाि अन्तर्ायष्ट्रिय मुलुकहरूमा हुने 
मानव बेचबबखनका मार्यहरूमा भएका 
परर्वतयनहरूका सम्बन्धमा समाचार्हरुको 
ववश्लेषण  

Arjun Kharel, Sadikshya Bhattarai, Prajesh Aryal, Sudhir Shrestha, 

Pauline Oosterhoff  and Karen Snyder 

मे २०२२ 
सार्ाांश 

यस अध्ययनमा सन ्२०१५ पतछ नेपालबाट अन्तरायष्ट्रिय मुलुकिरूमा िुने मानि बेचबबखनका 
मागयिरूमा भएका पररितयनिरूका बारेमा बुझ्नका लागग नेपालबाट मानि बेचबबखनमा संलग्न 
भएका विशभन्न व्यष्ट्क्तिरूबारे समाचारिरुमा गररएको गचत्रणलाई विश्लेषण गररएको छ। यस 

अध्ययनका तनरकषयिरू सन ्२०१६ िेखख २०२० सम्मको पाुँच िषयको अिगधमा नेपालका छ िटा 
राष्ट्रिय समाचार पत्रमा प्रकाशित ४८० िटा समाचारिरुको विश्लेषणका साथसाथै यस विषयमा 
प्रकाशित विद्यमान िस्ताििेिरू र समाचारपत्रका संिाििाता र सम्पािकिरूसुँगको अन्तिायतायमा 
आधाररत छन।्  

समाचारमा ररपोटय गररएका आरोपीत अपराधीिरूमा धेरैिसो पुरुषिरू गथए भने पीडितिरूमा 
मदिलािरूको सङ्ख्या धेरै गथयो। ररपोटय गररएका यौन बेचबबखनका पीडितिरूमा मदिलािरूको 
ठूलो सङ्ख्या िेखखएको गथयो भने ररपोटय गररएका श्रम बेचबबखनका पीडितिरूमा पुरुष र 
मदिलाको सङ्ख्या बराबर गथयो। यो नेपालबाट वििेिमा काम गनय िाने पुरुष र मदिला 
आप्रिासीिरूको िास्तविक अनुपात भन्िा र्रक छ, ििाुँ िैिेशिक रोिगारका लागग श्रम स्िीकृतत 
शलने मदिला कामिारिरू भन्िा पुरुष कामिारिरू ८० प्रततितले बढी छन।् समाचार लेखिरूको 
विश्लेषणमा भारत ऐततिाशसक रूपमा बेचबबखनको गन्तव्य र िाष्ट्न्िटको दिसाबले िीषय मुलुक 
रिेकोमा अझै पतन सोिी स्थानमा नै रिेको िेखखएको छ। खािी सिकायय पररषद् (GCC) अन्तगयतका 
मुलुकिरू, उत्तर अमेररका, युरोप, िक्षक्षणपूिी एशसया र अरिेशलया नयाुँ गन्तव्यका रूपमा िेखा परेका 
छन ्भने म्यानमारसदित युरोप, अफ्रिका र ल्यादटन अमेररकाका केिी मुलुकिरू नेपालबाट िुने 
मानि बेचबबखनको नयाुँ िाष्ट्न्िटका रूपमा िेखा परेका छन।् अध्ययनले नेपाली सञ्चारमाध्यममा 
मानि बेचबबखनसम्बन्धी ररपोदटयङमा सुधार गनय अनुसन्धानात्मक पत्रकाररताका लागग स्रोतिरू 
बाुँिर्ाुँि गनय र समालोचनात्मक लैङ्खगगक विश्लेषण सदितका ठोस ररपोदटयङमा संिाििातािरूलाई 
ताशलम दिन शसर्ाररस गरेको छ। सरकारी तनकायिरू बीचको समन्िय र अप्रभािकारी  
नीततिरूको संिोधनले मानि बेचबबखन तनयन्त्रण गनय र रोिगारका लागग सुरक्षक्षत आप्रिासनलाई 
प्रोत्सादित गनय योगिान पुर् याउन सक्छ। 
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मु्य शब्दहरू 

नेपाल, मानि बेचबबखन; समाचारिरुको विश्लेषण; बेचबबखनका मागयिरू; शलङ्खग; श्रम आप्रवासन ; 

श्रम  

लेखकहरू 

Arjun Kharel (PhD) बत्रभुिन विश्िविद्यालयमा समाििास्त्रका सिायक प्राध्यापक िुनुिुन्छ र 
उिाुँ नेपालको काठमािौंष्ट्स्थत सोसल साइन्स बिा:को सेन्टर र्र ि स्टिी अर् लबेर एण्ि 
मोबबशलटी (सेस्लाम) मा अध्येता समेत िुनुिुन्छ। उिाुँको अनुसन्धान आप्रिासन , श्रम, सामाष्ट्िक 
पररितयन र विकासमा केष्ट्न्ित छ।  

Sadikshya Bhattarai (Msc) सन ्२०१९ िेखख नेपालको काठमािौंष्ट्स्थत सोसल साइन्स बिा:को 
सेन्टर र्र ि स्टिी अर् लबेर एण्ि मोबबशलटी (सेस्लाम) मा अनुसन्धान अगधकृतका रूपमा 
काययरत िुनुिुन्छ। उिाुँको पेिागत परृठभूशममा राष्ट्रिय तथा अन्तरायष्ट्रिय आप्रिासन  र 
िीविकोपाियन लगायत आप्रिासन  र गततिीलतासुँग सम्बष्ट्न्धत विविध मुद्िािरूमा गररएका कायय 
समेदटएका छन ्।  

Prajesh Aryal (MA) नेपालको काठमािौंष्ट्स्थत सोसल साइन्स बिा:को सेन्टर र्र ि स्टिी अर् 
लेबर एण्ि मोबबशलटी (सेस्लाम) मा अनुसन्धानकतायका रूपमा काययरत िुनुिुन्छ। उिाुँको क्षेत्रीय 
तथा अन्तरायष्ट्रिय आप्रिासन  र यसको िासनका विशभन्न पक्षिरूमा अनुसन्धान रुगच छ। 

Sudhir Shrestha (MA) नेपालको काठमािौंष्ट्स्थत सोसल साइन्स बिा:को सेन्टर र्र ि स्टिी अर् 
लेबर एण्ि मोबबशलटी (सेस्लाम) मा अनुसन्धानकतायका रूपमा काययरत िुनुिुन्छ। उिाुँको 
अनुसन्धान रुगच श्रम, आप्रिासन  र अनौपचाररक रोिगारीमा रिेको छ। 

Pauline Oosterhoff (PhD, MA, MPH) सन ्२०१४ िेखख बेलायतष्ट्स्थत इष्ट्न्स्टच्युट अर् 
िेभलपमेन्ट स्टिीि, युतनभशसयटी अर् ससेक्स, मा अध्येता िुनुिुन्छ। IDS मा उिाुँको 
अनुसन्धानले यौन तथा प्रिनन स्िास््य एिम ् अगधकारिरू, आधुतनक िासत्ि तथा श्रम 
आप्रिासन, मिामारी र मानिीय प्रततफ्रक्रयािरूमा केष्ट्न्ित गरेको छ र त्यसमा नीतत, योिना र 
स्थानीय िास्तविकतािरू बीचको अन्तरको अध्ययन गररएको छ।  

Karen Snyder (PhD, MPH) भ्यानकुभर, क्यानिाका एक मूल्याङ्खकनकताय एिम ्अनुसन्धानकताय 
िुनुिुन्छ । उिाुँको मानिबेचबबखन-विरुद्ध, मानि अगधकार, स्िास््य र िातािरणसम्बन्धी नीतत 
तथा अभ्यासिरू सुधारमा २५ िषयभन्िा बढी अनुभि छ। 
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सार्सांके्षप  

परृठभूशम 

विकास अध्ययन संस्थान (IDS) ले िाम्रो सम्मान पररयोिनाको साझेिारीमा नेपालमा मानि 
बेचबबखनसुँग सम्बष्ट्न्धत विशभन्न बिु-विषयक र कायय-अनुसन्धान पररयोिनािरू संचालन गिै 
आएको छ। यस काययक्रमका मु्य उद्िेश्यिरू यसप्रकार छन:् (क) िैिेशिक श्रम आप्रिासन 
प्रफ्रक्रयाको क्रममा नेपाली कामिारको बेचबबखन र नेपालशभत्र ियस्क मनोरञ्िन क्षेत्रमा िुने 
बेचबबखनलगायत प्राथशमकताका क्षेत्रिरूमा प्रिवृत्तिरूको नक्साङ्खकन गने; (ख) मान्छेको बेचबबखन 
(TIP) का सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानमा सुधार गने; र (ग) मानि बेचबबखनलाई कम गनय र 
बेचबबखनबाट बचेका र बेचबबखनको िोखखममा रिेका मातनसिरूका लागग सेिा प्रिािमा सुधार 
गनय के गनय िरूरी छ भनेर पदिचान गने। IDS ले यो अध्ययन सञ्चालन गनयका लागग सोसल 
साइन्स बिाको सेन्टर र्र ि स्टिी अर् लेबर एण्ि मोबबशलटी सुँग सम्झौता गरेको छ। 

यस अध्ययनको मु्य उद्िेश्य विगत पाुँच िषयमा श्रम आप्रिासनका लागग नेपालबाट 
अन्तरायष्ट्रिय मुलुकिरूमा िुने मानि बेचबबखनका मागयिरूमा भएका पररितयनिरूका बारेमा बुझ्नु 
र संदिग्ध पीडित, आरोपीत अपराधी र पदिचान प्रफ्रक्रयामा संलग्न व्यष्ट्क्त िस्ता मानि 
बेचबबखनमा संलग्न भएका विशभन्न व्यष्ट्क्तिरूबारे सञ्चारमाध्यममा गररएको गचत्रणलाई 
विश्लेषण गनुय  गथयो। अध्ययनमा शमगश्रत विगधिरू प्रयोग गररएका गथए, िसमा मानि 
बेचबबखन सम्बन्धी उपलब्ध त्याङ्खक  र प्रकाशित िस्तािेििरुको समीक्षा, छ िटा राष्ट्रिय 
समाचारपत्रिरुमा प्रकाशित  समाचारिरुको विश्लेषण र मानि बेचबबखन सम्बन्धी ररपोदटयङका 
विषयिरूमा  समाचार संिाििाता र सम्पािकिरूसुँगको अन्तिायताय समािेि गथए। 

सञ्चारमाध्यमले मानि बेचबबखनसम्बन्धी सूचना प्रिािमा मित्त्िपूणय भूशमका तनिायि गने िुुँिा 
अध्ययनले प्रकाशित लेखिरूलाई त्याङ्खकको प्राथशमक स्रोतका रूपमा प्रयोग गयो। मानि 
बेचबबखनसुँग सम्बष्ट्न्धत सञ्चारमाध्यममा िुने गचत्रण र िेशमङले  सियसाधारण िनताका 
अनुभूतत र धारणािरूलाई आकार दिन मित्त्िपूणय भूशमका तनिायि गछय। सञ्चारमाध्यमको 
रािनीततक क्षेत्र र नीतत तिुयमाका बारेमा छलर्ल आयोिना गने कुरामा पतन मु्य भूशमका छ। 

अध्ययनका मु्य ननरकषयहरू 

सञ्चारमाध्यमका ररपोटयिरूको विश्लेषणले अगधकांि बचेबबखनका घटनािरू छलकपटमा आधाररत 
भएको र  िसमा मानि तस्करिरूले झूटो बाचा र आिा िेखाएर पीडितिरूलाई लोभ्याउने िा 
र्काउने गरेको कुरा िेखाएको छ। सबैभन्िा धेरै ररपोटय गररएका मानि बेचबबखनका 
उिािरणिरूमा श्रम बेचबबखन र यौन बेचबबखन  गथए। समाचारपत्रका ररपोटयिरूमा पाइएको श्रम 
बेचबबखन ररपोदटयङको उच्च िर अन्य विद्यमान प्रकाशित िस्तािेिका नेपालमा बेचबबखनका 
घटनािरू बढ्िो रूपमा श्रम आप्रिासन र िैिेशिक रोिगारसुँग िोडिएको भन्ने तनरकषयिरूसुँग 
शमल्िो गथयो। 

समाचार पत्रका ररपोटयिरूमा आरोपीत अपराधीिरूमा धेरैिसो पुरुषिरू गथए भने पीडितिरूमा 
मदिलािरूको सङ्ख्या धेरै गथयो। समाचार ररपोटयिरूमा मदिला 'पीडितिरू' को अत्यागधक सङ्ख्या 
िेखखनुमा नेपालका प्रिरी र मानि बेचबबखन विरुद्ध काययरत संस्थािरूले पुरुष ‘अशभभािक’ 
नभएका स्ितन्त्र मदिला कामिारिरूलाई सीमा पार गरेर भारत िानबाट रोक्ने कुरामा केष्ट्न्ित 
भएकोले पतन िुन सक्छ, िबफ्रक पुरुष कामिारिरूलाई स्ितन्त्र आिागमन गनय दिइन्छ। सबैभन्िा 
बढी पीडित मोरङ, झापा, िाङ, शसन्धुपाल्चोक र मकिानपुर ष्ट्िल्लाका गथए। ररपोटय गररएका 
पीडितिरूको िीषय िि िटा स्रोत  ष्ट्िल्लामध्ये छ िटा भारतसुँग सीमा िोडिएका छन।् िीषय 
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स्थानमा रिेका धेरैिसो ष्ट्िल्लािरू नेपालबाट धेरै मदिला श्रम आप्रिासी पठाउने प्रमुख ष्ट्िल्लािरू 
गथए, यसले श्रम आप्रिासन र मानि बेचबबखनबीचको सम्बन्धलाई सङ्खकेत गियछ। 

त्यसैगरी, सञ्चारमाध्यमका ररपोटयिरूले अिरोधकिरूका बारेमा खुलासा गरेको िानकारीमा 
प्रायिसो नेपाल प्रिरी र सिस्त्र प्रिरी बल लगायतका सुरक्षा तनकायिरू गथए, त्यसपतछ मानि 
बेचबबखन विरुद्ध काययरत गैरसरकारी संस्थािरू गथए । त्यसबािेक, नेपाल प्रिरी र मानि 

बेचबबखन विरुद्ध काययरत  संस्थािरू ििैुले पीडितिरूको उद्धार तथा पुनस्थायपना  र 
अपराधीिरूलाई कानुनी कारिािीको काययमा सििीकरणका लागग अन्य मुलुकका अन्य 
कल्याणकारी संगठन र सरकारी अगधकारीिरूसुँग समन्िय  गरेका छन।् 

नेपालबाट मानि बेचबबखनका गन्तव्य र मागयिरूबारे प्रकाशित िस्तािेििरूले भारत, ततब्बत 
स्िायत्त क्षेत्र र िङकङ (चीनको वििेष प्रिासकीय क्षेत्र), िक्षक्षण कोररया र खािी सिकायय पररषि 
(GCC) अन्तगयतका मुलुकिरू सन ्२०१६ भन्िा अगाडि बेचबबखनमा परेका पीडितिरूको प्रमुख 
गन्तव्यिरू गथए भन्ने कुरा िेखाउुँछ। प्रकाशित िस्तािेििरूले मानि तस्करिरूले भारत र अन्य 
मुलुकिरूमा पीडितिरूलाई ओसापसार गनयका लागग भूशम मागयिरू (अथायत ्नेपाल र भारत बीचको 
खुला सीमाना) बारम्बार प्रयोग गरेको पतन उल्लेख गियछन।् सन ्२०१६ िेखख सन ्२०२० सम्म 
समाचार सञ्चारमाध्यमा ररपोटय गररएका बेचबबखनका गन्तव्य र िाष्ट्न्िट क्षेत्रिरूको विश्लेषण 
गिाय गन्तव्य र िाष्ट्न्िट मुलुकिरूको सूचीमा िषैवपच्छे केिी पदिलेकै र केिी नयाुँ नामिरू रिेको 
िेखखयो। यसबाट मानि तस्करिरूले पीडितिरूलाई आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर् याउन िरेक िषय प्रायः 
नयाुँ-नयाुँ मागय खोज्छन ्भन्ने िेखखन्छ। अध्ययन गररएका लेखिरूमा िीसीसी अन्तगयतका 
मुलुकिरू, भारत, संयुक्त राज्य अमेररका, युरोपेली मुलुकिरू र अरिेशलया गन्तव्यको रूपमा रिेको 
प्रायः धेरै ररपोटय गररएको गथयो भने अध्ययनले समेटेको पाुँच िषयको अिगधमा भारत, म्यानमार, 

थाइल्याण्ि, श्रीलङ्खका र मेष्ट्क्सको अगधक रुपमा िाष्ट्न्िट मुलुकिरूका रूपमा रिेको  उल्लेख 
गररएको गथयो। 

धेरैिसो समाचार लेखिरूले बेचबबखनका घटकिरू फ्रकन र कसरी समािेि गररयो भन्ने कुराको 
खोितलाि नगररकनै घटनािरू ररपोटय गरेका गथए र त्यसैले ररपोटय गने क्रममा वििेष लेन्स 
प्रयोग गरेका गथएनन।् सरकारी र तनिी सञ्चारमाध्यम, ििैुका संिाििातािरूले राज्यको 
असर्लता,  मानि अगधकार र गररबी तथा आगथयक अभािलाई ररपोदटयङको लेन्सिरूका रूपमा 
प्रयोग गरेका गथए। तथावप, सरकारी सञ्चारमाध्यमले ररपोदटिंङ गिाय तनिी सञ्चारमाध्यमको 
तुलनामा राज्यको असर्लता र मानि अगधकारको िेम कम प्रयोग गने र गररबी तथा आगथयक 
अभािको लेन्स बढी प्रयोग गने गरेको िेखखयो । 
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मु्य सुझावहरू 

‒ नेपालमा अनुसन्धानात्मक समाचार  ररपोदटयङका लागग सियोग गने र यसको मित्िलाई िोि 
दिने।  यसका लागग अनुसन्धानात्मक पत्रकाररताका अिरोधिरू पदिचान गरी ती अिरोधिरूलाई 
सम्बोधन गनयका लागग आगथयक स्रोतिरू लगायत आिश्यक प्रोत्सािनिरू उपलब्ध गराउन 
सफ्रकन्छ। 

‒ संिाििातािरूको पेिागत काययसम्पािन र ररपोदटयङको गुणस्तर अशभिदृ्गध गनय  उनीिरूलाई 
आप्रिासन, श्रम अगधकार र मानि बेचबबखनका मुद्िािरूमा अनुसन्धानात्मक  समाचार 
ररपोदटयङ सम्बन्धी ताशलम दिने। सम्बष्ट्न्धत मानि बेचबबखनका समाचार लेखिरूको ठोस 
अनुसन्धान, त्य िाुँच र प्रभािकारी सञ्चारका लागग ताशलम दिइनुपछय। 

‒ संिाििातािरूलाई समलोचनात्मक लैङ्खगगक विश्लेषणलगायत मानि बेचबबखनका 
पररितयनिील ढाुँचा र स्िरुपको विश्लेषणका बारेमा ताशलम दिने। 

‒ मदिला आप्रिासी कामिारिरूलाई िबरिस्ती श्रम तथा िोषणप्रतत झन ्िोखखममा पारेका 
मदिला श्रम आप्रिासीिरूको आितिाितमा प्रततबन्ध लगाउने िस्ता अप्रभािकारी नीततिरूमा 
पररमाियन गने । 

‒ मानि बेचबबखन तथा ओसारपसार विरूद्धको कानुन तथा नीततिरूको व्यिस्थापन र 
कायायन्ियन गनयका लागग िैिेशिक रोिगार विभाग र मानि बेचबबखन अनुसन्धान ब्यूरो 
बीचको समन्िय सुदृढ बनाउने। नेपालमा मान्छेको बेचबबखनका पररितयनिील रूपिरूलाई 
समािेि गनयका लागग ितयमान मानि बेचबबखन र श्रम आप्रिासनसम्बन्धी कानुनिरू 
पररमाियन र संिोधन गने । 
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कृतज्ञता  
 
यो अध्ययन कैयौं व्यष्ट्क्त र संगठनिरूको सियोगमा मात्रै सर्लतापूियक सम्पन्न भएको िो। 
लेखकिरूले अध्ययनको िौरानमा विनरक इन्टरनेिनल र िाम्रो सम्मान पररयोिनाबाट पाएको  
तनरन्तर सियोगको प्रिंसा गरेका छन।् सुरुिाती र अष्ट्न्तम ररपोटयिरूमा अमूल्य दटप्पणीिरू 
दिएर योगिान पुर् याउनुभएकोमा विनरक इन्टरनेिनलका Audra Stark, Tricia Ryan र 
Michelle McKay र िाम्रो सम्मान पररयोिनाका Zainab Akther, Sabina Pradhan, 
Balmukunda Humagain र Sanoj Tulachan लाई पतन धन्यिाि दिन चािन्छौँ। लेखकिरूले 
अष्ट्न्तम ररपोटय समीक्षा गरी रचनात्मक प्रततफ्रक्रया प्रिान गनुयभएकोमा बाह्य समीक्षक Jessie 
Brunner लाई कृतज्ञता व्यक्त गियछन।् िामी अष्ट्न्तम ररपोटयको समीक्षा गरी वििेष गरी 
अध्ययनको प्रस्ताि विकास गनय सियोग गनुयभएकोमासोसल साइन्स बिाका तनिेिक Deepak 
Thapa लाई पतन धन्यिाि दिन चािन्छौँ। सबै िरूको दटप्पणी र सुझाििरूबाट यस अष्ट्न्तम 
प्रततिेिनलाई ितयमान स्िरूपमा ल्याउन अत्यन्तै मद्ित पुगेको छ। 

िामी सोसल साइन्स बिाअन्तगयतको सेन्टर र्र ि स्टिी अर् लेबर एण्ि मोबबशलटीसुँग सम्बद्ध 
रिनुभएका अनुसन्धानकतायिरू, िस्तै Sita Mademba, Bibhu Luitel, Kumar Aryal, Leela 
Khatri र Ngta Regmi ल ेसमीक्षाका लागग सान्िशभयक प्रकािनिरू पदिचान गने, समाचार 
लेखको प्रारष्ट्म्भक िाुँच गने, अन्तिायतायिरू सिष्ट्िकरण र संचालनगने िा अन्तिायतायका 
िान्सफ्रक्रप्टिरू तयार पाने लगायत त्याङ्खकसङ्खकलनको प्रफ्रक्रयामा सियोग गनुयभएकोमा 
उिाुँिरूप्रतत आभार प्रकट गियछौँ। िामी CESLAM का Dogendra Tumsa, Bipin 
Upadhyaya र Ajaya Subedi ले कोि गररएका समाचार ररपोटयिरूको त्याङ्खकीय 
विश्लेषणबाट ररपोटयमा प्रयोग गररने ताशलका र नक्सािरू तनमायण गनयमा मद्ित गनुयभएकोमा 
धन्यिाि व्यक्त गछौँ। लेखकिरूले अनलाइनमा रे्ला पानय नसकेका तनष्ट्श्चत मदिना/िषयमा 
प्रकाशित भएका समाचारपत्रिरू खोज्नमा सिायता गनुयिुने सोसल साइन्स बिाका 
पुस्तकालयाध्यक्ष Jagadish Aryal लाई पतन धन्यिाि व्यक्त गछौँ।िामी CESLAM को Rajita 
Dhungana ले अध्ययनको प्रपोिल (प्रस्ताि) को मस्यौिा तयार पानयका लागग गनुयभएको 
योगिानको पतन किर गियछौँ। लेखकिरूले अनुसन्धान टोलीलाई आफ्नो पुस्तकालयका 
संग्रििरूमा पिुुँच गनय अनुमतत दिएकोमा काष्ट्न्तपुर प्रकािन र गोरखापत्र संस्थानलाई पतन 
धन्यिाि व्यक्त गियछन।् 

यस अध्ययनका लागग अन्तिायताय दिनुिुने गोरखापत्र, काष्ट्न्तपुर, अनलाइनखबर, सेतोपाटी, ि 
काठमािौं पोस्ट र िराइष्ट्िङ नेपालका सम्पािक र संिाििातािरूप्रतत िामी आभारी छौँ। िामी 
मदिला, बालबाशलका तथा ज्येरठ नागररक मन्त्रालय, KIN नेपाल, माइती नेपाल र िष्ट्क्त 
समूिका पिागधकारीिरूले िामीले र्ोन कल गिाय तुरुन्तै ििार् दिनुभएको र अष्ट्न्तम प्रततिेिन 
तयार गिाय विशभन्न िानकारी प्रमाखणत गनयमा मद्ित गनुयभएकोमा उिाुँिरूप्रतत पतन कृतज्ञता 
व्यक्त गियछौँ। 

विकास अध्ययन संस्थान (IDS) को  Amy Cowlard ले पररयोिना व्यिस्थापनमा गनुयभएको 
सियोगको लागग र सोसल साइन्स ििा: को Rita Bhujel ले यस अध्ययनको  क्रममा 
गनुयभएको प्रिासतनक सियोग प्रतत िामीआभारी छौँ। 
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अध्ययनमा प्रयोर् र्रर्एका शब्दावली र् 
अवधार्णाहरूको परर्भाषा 
 

जबर्जस्ती श्रम: अन्तरायष्ट्रिय श्रम संगठनको िबरिस्ती श्रमसम्बन्धी मिासष्ट्न्ध, १९३० (नम्बर 
२९) का अनुसार, िबरिस्ती िा बाध्यकारी श्रम भनेको 'कुनै व्यष्ट्क्तले सिायको धम्की दिएर 
िबरिस्ती र तनिको इच्छा विपररत गराइएको सबै कायय िा सेिा' िो (ILO 2021a)। 

मानव बेचबबखन: अन्तरिेिीय संगदठत अपराध विरुद्धको संयुक्त रारि संघको मिासष्ट्न्धको 
पूरकका रूपमा रिेको मानि बेचविखन, वििेषगरी मदिला र बालबाशलकाको बेचबबखन रोकथाम, 
तनमूयल र सिाय गनेसम्बन्धी प्रोटोकलले (सामान्यतया पालेमो प्रोटोकल भतनन्छ)  मानि 
बेचबबखन' लाई यसरी पररभावषत गियछ: 

िोषण गने उद्िेश्यले धम्की दिएर िा िष्ट्क्त प्रयोग गरेर िा अन्य कुनै प्रकारले बल प्रयोग 
गरेर, अपिरण गरेर, ठगी िा िालसािी गरेर, अगधकारको िरुूपयोग गरेर िा िोखखम 
ष्ट्स्थततकोको िरुूपयोग गरेर िा अको व्यष्ट्क्तमागथ तनयन्त्रण रिेको व्यष्ट्क्तको मन्िुरी शलन 
पैसा िा लाभिरू दिने िा शलने गरेर व्यष्ट्क्तिरूलाई भती गने, ओसारपसार गने, स्थानान्तरण 
गने, आश्रय दिने िा कुनै तनष्ट्श्चत स्थानमा ल्याउने कायय। िोषण भन्नाले कमसेकम 
अरूलाई यौन व्यिसायमा लगाएर िा अन्य प्रकारको यौन िोषण गरेर गररने िोषण, 
िबरिस्ती श्रम िा सेिािरू, िासत्ि िा िासतापूणय अभ्यासिरू, कमारा कमारी राख्ने िा अङ्खग 
खझक्ने काययिरू िुन।् 
(UN 2000) 

श्रम आप्रवासन: श्रम आप्रिासनलाई आफ्नो गिृ राज्यबाट रोिगारीको प्रयोिनका लागग अको 
राज्यमा बसाइसराइ गने काययका रूपमा पररभावषत गररएको छ (IOM n.d.)। 

श्रम बेचबबखन: अमेररकी बेचबबखन पीडित संरक्षण ऐन, २००० का अनुसार, श्रम बेचबबखन 
भनेको 'अनैष्ट्च्छक कमारा कमारी , गुलामी, ऋण बन्धन िा िासत्िको अधीनतामा राख्ने 
उद्िेश्यले िष्ट्क्तको प्रयोग, िालसािी िा बलप्रयोग गरेर श्रम िा सेिािरूका लागग व्यष्ट्क्तलाई 
भती गने, राख्ने, ओसारपसार गने, व्यिस्था शमलाइदिने िा कुनै प्रकारले प्राप्त गने' िो (अमेररकी 
सरकार २०००)। 

यौन बेचबबखन: अमेररकी बेचबबखन पीडित संरक्षण ऐन, २००० का अनुसार, यौन बेचबबखन 
भनेको 'व्यािसातयक यौन काययको उद्िेश्यले व्यष्ट्क्तलाई भती गने, राख्ने,  ओसारपसार गने, 
व्यिस्था शमलाइदिने िा कुनै प्रकारले प्राप्त गने' िो (अमेररकी सरकार २०००)। नेपालको मानि 
बेचबबखन तथा ओसारपसार (तनयन्त्रण) ऐन, 2007 ले ऐष्ट्च्छक यौन काययसदित तलका चारमध्ये 
कुनै पतन फ्रक्रयाकलापलाई मानि बेचबबखनका रूपमा शलन्छ: कुनै पतन प्रयोिनका लागग 
व्यष्ट्क्तको खररिबबक्री गने; कसैलाई केिी सुविधा-लाभ दिएर िा नदिइकन यौन व्यिसायमा  
संलग्न गराउने; कानुनद्िारा अन्यथा तनधायररत गरेकोमा  बािेक अरू बेला मानिीय अङ्खगिरू 
खझक्ने; र यौन व्यिसायमा सिभागी िुने (नेपाल सरकार २००७)। 
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सांक्षक्षप्त रूप 

AHTB  मानि बेचबबखन अनुसन्धान ब्यूरो 
APF  सिस्त्र प्रिरी बल, नेपाल 

CESLAM सेन्टर र्र ि स्टिी अर् लेबर एण्ि मोबबशलटी 
Covid-19 कोशभि १९ 

CSO  नागररक समाि संगठन 

DoFE  िैिेशिक रोिगार विभाग 

FEA  िैिेशिक रोिगार ऐन 

GCC  खािी सिकायय पररषि 

GoN  नेपाल सरकार 

HRW  ह्युमन राइट्स िाच 

IDS  विकास अध्ययन संस्थान 

ILO  अन्तरायष्ट्रिय श्रम संगठन 

NGO  गैरसरकारी संस्था 
NHRC  राष्ट्रिय मानि अगधकार आयोग 

NOC  अनापवत्त प्रमाणपत्र 

NPR  नेपाली रुपैयाुँ 
PCN  प्रेस काउष्ट्न्सल नेपाल 

SOP  मानक सञ्चालन काययविगध 

SSB  सिस्त्र सीमा बल 

TIP  मानि बेचबबखन 

UAE  संयुक्त अरब इशमरेट्स 

UNODC लागू पिाथय तथा अपराधका लागग संयुक्त रारि काययलय 

USAID  संयुक्त राज्य अमेररकाको अन्तरायष्ट्रिय विकास एिेन्सी 
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१. परर्चय 

१.१ अनुसन्धान परर्योजनाको परृठभूमी 
िाम्रो सम्मान पररयोिना भनेको संयुक्त राज्य अमेररकाको अन्तरायष्ट्रिय विकास एिेन्सी 
(USAID) को माध्यमबाट अमेररकी नागररक र संयुक्त अगधराज्यको UK Aid को माध्यमबाट 
बिदटि नागररकले उिारतापूियक समथयन गरेको र विनरक इन्टरनेिनलले  कायायन्ियन  गरेको 
पाुँच िषे काययक्रम िो। छनौटमा परेका नेपालका िि िटा ष्ट्िल्लामा िुने मानि बेचबबखन कम 
गनुय िो। रोकथाम, संरक्षण, अशभयोिन र साझेिारीको ‘४ पीिरु’  प्रयोग गरेर, िाम्रो सम्मान 
पररयोिनाले मानि बेचविखन कम गनयका लागग विशभन्न सरोकारिाला र कायायन्ियन 
साझेिारिरूलाई एकिुट गराउने छ। िाम्रो सम्मान पररयोिनाले िैिेशिक श्रम आप्रिासनको 
क्रममा नेपाली कामिारको बेचबबखन र नेपालशभत्र ियस्क मनोरञ्िन क्षेत्रमा िुने 
बेचबबखनलगायत प्राथशमकताका क्षेत्रिरूमा प्रिवृत्तिरूको नक्साङ्खकन गनय; मान्छेको बेचबबखन 
(TIP) का बारेमा आधारभूत ज्ञानमा सुधार गनय; र मानि बेचबबखनलाई कम गनय र 
बेचबबखनबाट बचेका र बेचबबखनको िोखखममा रिेका मातनसिरूका लागग सेिा प्रिािमा सुधार 
गनय के गनय िरूरी छ भनेर पदिचान गनयका लागग शमगश्रत विगधिरू प्रयोग गरी बिुविषयक, 
काययपरक अनुसन्धान पररयोिनािरू सञ्चालन गनय आफ्नो अन्तरायष्ट्रिय अनुसन्धान साझेिारका 
रूपमा विकास अध्ययन संस्थान (IDS) लाई संलग्न गराएको छ। 

IDS ले यो अध्ययन सञ्चालन गनयका लागग सोसल साइन्स बिाको सेन्टर र्र ि स्टिी अर् 
लेबर एण्ि मोबबशलटी (CESLAM) सुँग सम्झौता गरेको गथयो। CESLAM श्रम तथा 
आप्रिािनको बबषयमा अध्ययन  अनुसन्धान गरेर यसको बुझाइमा योगिान पुर् याउन स्थापना 
गररएको एक अनुसन्धान केन्ि िो। 

१.२ अध्ययनको प्रसङ्खर्: नेपालबाि हुने मानव बेचबबखन 
र् श्रम आप्रवासन 

१.२.१ नेपालबाि हुने मानव बेचबबखनको प्रचलन 

नेपालबाट िुने मानि बेचबबखन श्रम आप्रिासन, धमयसन्तान, िैिेशिक रोिगार, शिक्षा, पययटन, 
िैिेशिक वििाि र सांस्कृततक आिानप्रिान काययक्रमिरू लगायत अन्य कुरािरूको आिमा िुने 
गियछ (NHRC २०१९; FWLD २०२०)। राष्ट्रिय मानि अगधकार आयोग (NHRC) प्राप्त 
२०१३/१४ िेखख २०१६/१७ सम्मका मानि बेचबबखनसम्बन्धी उिुरीिरूको त्याङ्खकले नेपालबाट 
िुने मानि बेचबबखनका मित्त्िपूणय माध्यमका रूपमा नक्कली वििाि, रोिगारी र वििेि यात्रालाई 
समेत िेखाउुँछ। यसअतघको NHRC अध्ययनले नेपाली पुरुष र मदिलािरू मु्यतया श्रम 
िोषणको प्रयोिनका लागग वििेिमा बेचबबखन िुने, साथै ियस्क मनोरञ्िन क्षेत्रमा यौन 
िोषणका लागग पतन बेचविखन बढ्िो रिेको ऊल्लेख गियछ (NHRC २०१८)।  

मानि बेचबबखन (TIP) को प्रचलनको कायय गोप्य रूपमा िुने भएकोले यसको िरको भरपिो 
अनुमान सिैि चुनौतीपूणय िुन्छ र नेपालको िकमा पतन यो  सत्य छ, यिाुँ बेचबबखनसम्बन्धी 
प्रश्निरूमा राष्ट्रिय स्तरमा प्रतततनगधत्िमा आधाररत घरधुरी सिेक्षण िुुँिैन। कततपय 
अध्ययनिरूले नेपालका प्रमुख िोखखम क्षेत्रिरूमा बुँधुिा  श्रमका लागग मान्छेको बचेबबखन (TIP) 
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को प्रचलन मापन गनयका लागग नयाुँ पद्धततिरू प्रयोग गरेका छन ्तर ततनीिरू सीशमत िायरामा 
छन ्र ततनीिरूको काययक्षेत्र सीशमत छ र अन्तरायष्ट्रिय मानि बेचबबखनसम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरमा 
प्रतततनगध गने त्याङ्खक प्रिान गिैनन ्(Oosterhoff, Sharma र Burns २०१७, २०२०)। नेपाल 
प्रिरीको मानि बेचबबखन अनुसन्धान  ब्यूरो (AHTB) ले उपलब्ध गराएको त्याङ्खक अनुसार, 
विगत पाुँच िषयमा िरेक िषय  ब्यूरोमा मानि बेचबबखन (TIP) सुँग सम्बष्ट्न्धत १०० र ३०० सम्म 
उिुरी िताय भएका गथए िसमा २०२०/२१ मा सबैभन्िा कम सङ्ख्यामा १३४ उिुरी र २०१७/१८ मा 
सबैभन्िा बढी सङ्ख्यामा ३०५ उिुरी परेका गथए (Hamal २०१९)। भारतीय सीमा सुरक्षा र्ौिको 
रूपमा रिेको , सिस्त्र सीमा बल (SSB) ले नेपालबाट यौन िोषणको उद्िेश्यले भारतमा 
बेचबबखन िुने युिती र मदिलािरूको सङ्ख्या सन ्२०१२ को ७२ बाट बढेर सन ्२०१७ मा ६०७ 
पुगेको ररपोटय गरेको छ (NHRC २०१८)। 

तर पतन, िताय भएका मुद्िािरूको सङ्ख्या िा िताय भएका मुद्िािरूका आधारमा पदिचान 
गररएका पीडित िा को सङ्ख्या मानि बेचबबखन (TIP) को घटनाको गलत मापन िो। धेरैिसो 
पीडितिरू बेपत्ता भएका मातनसको िगयमा पनय सक्ने िुुँिा यस्तो िुन सक्छ (यद्यवप, उनीिरू 
किाुँ/कुन िालतमा छन ्भन्ने कुरालाई शसधैँ बेचबबखनको विषयसुँग िोड्न सफ्रकुँ िैन)। मातनसिरू 
बढ्िो रूपमा िैिेशिक रोिगारको आिमा बेचबबखन िुनु अको सम्भाव्यताको कुरा पतन िो तर 
नेपालमा मानि बेचबबखन र िैिेशिक रोिगारसुँग सम्बष्ट्न्धत मुद्िािरू िेनयका लागग 
अगधकारप्राप्त विशभन्न कानुन र सरकारी तनकायिरू छन ्र िैिेशिक रोिगारसुँग सम्बष्ट्न्धत 
मुद्िािरूलाई मानि बेचबबखनको त्याङ्खकमा नराखखने सम्भािना रिेको छ। उिुरी िताय गिाय िुने 
समस्यािरूले गिाय भरपिो अनुमानमा पतन प्रभाि परेको छ (Thapa et al., आिश्यक परेको 
खण्िमा उपलब्ध)। केिी पीडितिरूले बेचबबखनसुँग िोडिएका लान्छनाको िरले, बेचबबखनमा के 
के पछयन ्भन्ने कुराको ज्ञान नभएर, र बेचबबखन भएका  र बेचविखन गनेिरूबीचको िष्ट्क्त 
शभन्नताको प्रभािका कारणले उिुरी िताय नगने तनणयय शलन सक्छन ्(Murray et al. २०१९; 
NHRC २०१८; Thapa et al., आिश्यक परेको खण्िमा उपलब्ध)। 

१.२.२ नेपालबाि हुने मानव बेचबबखनको ढााँचामा हुन सक्ने परर्वतयनहरू 

भारत ऐततिाशसक रूपमा नेपालबाट िुने अन्तरायष्ट्रिय बेचबबखनका लागग सबैभन्िा प्रमुख  
गन्तव्य र िाष्ट्न्िट मुलुक रिुँिै आएको छ र यो िईु मुलुकिरू बीचको १,७०० फ्रकलोशमटर खुला 
सीमाले गिाय सिि भएको छ (Banerjee २०२१; Mandal २०१९ a)। अक्सर, आप्रिासी 
कामिारिरूले भारत िुुँिै संसारका विशभन्न मुलुकिरूमा यात्रा गनयका लागग अनगधकृत माध्यम 
प्रयोग गने गछयन ्र यसरी उनीिरू दिल्ली र अन्य ठूला सिरी केन्ििरूमा मेडिकल परीक्षणका 
लागग गइरिेको  बबरामी भएको बिाना बनाएर (Gurung २०१३) िा सीमापारर रिेका 
आर्न्तिरूलाई भेट्न िान लागेको बिाना बनाएर सीमा पार गछयन ्(Kharel २०१६)। खुला 
सीमानाका कारण धाशमयक प्रयोिनका लागग पतन मातनसिरूको आितिाित िुन्छ र मानि 
तस्करिरूले तीथययात्राको दिस्सा भएको बिाना बनाएर पीडितिरूको तस्करी गछयन ्(माइती नेपाल 
2018)। सयौँ फ्रकलोशमटर खलुा शसमानामा मातनसिरूको आितिाितलाई तनयन्त्रण गनुय ििैु 
मुलुकका सीमा सुरक्षा तनकायका लागग चुनौतीपूणय काम िो। तीथययात्रीिरूको ठूलो समूिमा 
बेचबबखनका पीडितिरूको पदिचान गनुय अगधकारीिरूका लागग वििेषगरी चुनौतीपूणय िुन सक्छ, 
सायि ठूलो आकारको समूिको कारणले मात्र नभएर धमयको स्ितन्त्रतामा िस्तक्षेप गरेको आरोप 
लाग्ने िरले पतन त्यस्तो िुन सक्छ। 

अपुरट  प्रमाण र प्रततिेिनरूका अनुसार वििेषगरी, सन ्२०१५ पतछ बेचबबखनको ढाुँचा पररितयन 
भएको छ र तस्करिरूले विशभन्न िाष्ट्न्िट विन्िरुू र यात्राका माध्यमिरू प्रयोग गरी नेपाली पुरुष 
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र मदिलािरूलाई संसारका विशभन्न मुलुकिरूमा पुर् याउन थालेका छन।् बेचबबखनका ढाुँचािरूमा 
पररितयन ल्याउन योगिान पुर् याउने एउटा कारक सन ्२०१५ को विनािकारी भूकम्प िुन सक्छ, 
भूकम्पले ििारौँ घरबारवििीन र पयायप्त आगथयक अिसरिरू नभएका नेपाली मदिला र 
बालबाशलकाकोमानि बेचबबखनमा पने िोखखम बढायो (Pragya n.d.; NHRC २०१७)। िालैका 
िषयिरूमा नेपाली मदिलािरूको अन्तरिेिीय (िैिेशिक) वििािमा मानि बेचबबखनको केिी प्रमाण 
पतन छ। सन ्२०१८ को NHRC ररपोटयअनुसार १,२०० भन्िा बढी नेपाली मदिलािरू कोररयाली 
पुरुषसुँग वििािको आिमा िक्षक्षण कोररयामा आप्रिासन  भएका छन,् िसमध्ये धेरैले िगुयम 
क्षेत्रका पुरुष िा अपाङ्खगता भएका र िदृ्ध उमेरका पुरुषसुँग छलपूणय वििाि गरेका छन ्(NHRC 
२०१८)। एउटा घटनामा, नेपाल प्रिरीले सन ्२०१९ को अगस्टमा ‘बेिुली फ्रकन्ने’ प्रचलनमा संलग्न 
भएको आिंकामा िििना मातनसलाई पक्राउ गरेको गथयो, यस घटनामा  नेपाली मदिलािरूलाई 
वििािको नाममा गचतनयाुँ पुरुषलाई ‘बेगचएको’ गथयो। ररपोटयअनुसार, गचतनयाुँ पुरुषिरूले नेपाली 
बेिुली फ्रकन्िा कररब १५ लाख रुपैयाुँ ततरेका गथए र धेरैिसो नेपाली मदिलािरू चीन पुगेपतछ 
लैङ्खगगक दिसंा, यौन िासत्ि िा बेतलबी श्रमको पीडित भएका गथए (Dhungana २०१९)। 

नेपाली पुरुष र मदिलािरूको बेचबबखन िैिेशिक श्रम आप्रिासनसुँग पतन िोडिएको छ। िैिेशिक 
रोिगार क्षेत्रले लामो समयिेखख नेपालको ििृत र सूक्ष्म अथयतन्त्रमा मित्त्िपूणय योगिान 
पुर् याइरिेको छ र श्रशमकको रेशमट्यान्स ठूलो व्यापार घाटा रिेको यस मुलुकका लागग वििेिी 
मुिाको सबैभन्िा भरपिो स्रोत बनेको छ । धेरै नेपाली पररिारिरू पतन आफ्नो आधारभूत 
आिश्यकता पूरा गनयका लागग आप्रिासी  कामिारिरूबाट आउने रेशमट्यान्समा भर पने गछयन।् 
बेचबबखनका गन्तव्य मुलुक र मागयिरू समय सुँगै पररितयन िुुँिै गएको ररपोटय गररएको छ 
(Maharjan र Thapa २०१७)। मु्यतया भारतमा र भारत िुुँिै विशभन्न गन्तव्य मुलुकमा 
नेपाली नागररकिरूको ओसारपसार िुने गरेको भए पतन, पतछल्लो समय तस्करिरूले भारतको 
भूशम मागयसुँगसुँगै नेपाली आप्रिासी कामिारिरूलाई श्रीलङ्खका र म्यानमार (अमेररकी राज्य 
विभाग २०२०) िुुँिै विशभन्न श्रम गन्तव्यमा पुर् याउने गरेका छन ्(Sapkota २०२१)। 

तस्करिरूले प्रयोग गने मागय र गन्तव्यिरूका सम्बन्धमा, विगतका केिी िषयमा मानि 
बेचबबखनका नयाुँ प्रणालीिरूलाई श्रम आप्रिासनको आिमा िुने मानि बेचबबखनलाई तनयन्त्रण 
गनय तयार गररएका प्रततबन्धात्मक नीततिरूसुँग पतन आंशिक रूपमा िोड्न सफ्रकन्छ। उिािरणका 
लागग, नेपाल सरकारले सन ्२०१७ माचयमा संसिीय सशमतत अन्तगयतको,  अन्तरायष्ट्रिय सम्बन्ध 
तथा श्रम सशमततको शसर्ाररसका आधारमा घरेलु कामका लागग नेपाली कामिारको यात्रामा 
प्रततबन्ध लगाएको गथयो। 

तर पतन, त्यस्ता यात्रा प्रततबन्धिरू अप्रभािकारी  भएका छन ्(McCarthy २०२१: ९३)। प्रकाशित 
िस्तािेििरूले प्रततबन्धात्मक नीततिरूले मानि बेचबबखनका अन्य स्िरूपिरू तनम्त्याउने 
सम्भािना भएको िेखाउुँछ (ILO २०१५; McCarthy २०२१: ९३)। अन्तरायष्ट्रिय श्रम संगठन 
(ILO) को ररपोटयले भनेको छ 

बेचबबखन र अनौपचाररक आप्रिासनका समस्यािरूलाई आप्रिासन 
प्रततबन्धिरूमार्य त सम्बोधन गनय सफ्रकन्छ भन्ने मान्यता राखु्न गलत िुन्छ। यस 
तु्रटीपूणय तररकाले आप्रिासन प्रततबन्धले भारतमार्य त आप्रिासनको बाटोिरू  र 
विमानस्थल तथा  अध्यागमन अगधकारीिरू बीचको भ्ररटाचार मौलाउन दिने प्रमुख 
कारणका रूपमा काम गरेको िुनसक्ने भन्ने कुरा बुझ्न सकेको छैन।  
(ILO २०१५) 
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१.२.३ नेपालबाि हुने मानव बेचबबखनको अध्ययनका सम्बन्धमा समाचार्हरुको 
ववश्लेषण 

सञ्चारमाध्यम मानि बेचबबखनसम्बन्धी िानकारी र ज्ञानका मित्त्िपूणय स्रोत िो। उिािरणका 
लागग, संयुक्त राज्य अमेररकामा गररएको एक अध्ययनका लागग अन्तिायताय शलएका 
गैरविज्ञिरूको ५५ प्रततितभन्िा बढीले मानि बेचबबखनमा उनीिरूको िानकारीको स्रोत 
सञ्चारमाध्यम र िोस्रो व्यष्ट्क्तगत ज्ञान भएको िेखाएको छ (Logan २००७)। मध्य नेपालको 
शसन्धुपाल्चोक ष्ट्िल्लाका तीन उच्च माध्यशमक विद्यालयिरूबाट व्यिष्ट्स्थत सांयोगगक नमुना 
प्रयोग गरी गररएको अध्ययनले यौन बेचबबखनका बारेमा सचेत भएका नमुना फ्रकिोरफ्रकिोरी 
विद्याथीिरूको ९० प्रततितभन्िा बढीले सञ्चारमाध्यम (रेडियो िा दटभी) लाई यौन बेचबबखनका 
बारेमा आफ्नो ज्ञानको प्राथशमक स्रोत भएको िेखायो (Shrestha et al. २०१५)। अध्ययनिरूले 
समाचार पत्र र अन्य समाचार माध्यमको अशभन्न भूशमकालाई िनताका लागग नीतत र 
सामाष्ट्िक मुद्िािरूका बारेमा िानकारी दिने मु्य  केन्िीय र प्रायः सबैभन्िा विश्िसनीय 
स्रोतका रूपमा उल्लेख  गरेका छन ्(Sanford, Martínez र Weitzer २०१६)। 

सञ्चारमाध्यमप्रतत यो िनविश्िास अशभव्यष्ट्क्त स्ितन्त्रता र पे्रस स्ितन्त्रतासुँग सम्बष्ट्न्धत छ। 
पे्रस स्ितन्त्रता मित्त्िपूणय छ फ्रकनभने यसले नागररकिरूलाई साियितनक माशमलािरूका बारेमा 
सूचना दिन र सबै तिमा सरकारी काययिरूको अनुगमन गनय मित्त्िपूणय भूशमका खेल्छ। तसथय, 
पीडितिरूको गचत्रणसदित मानि बेचबबखनसुँग सम्बष्ट्न्धत सञ्चारमाध्यममा िुने गचत्रण र 
िेशमङले  सञ्चारमाध्यमको सुिासनलाई झल्काउुँछ र यसले िनता र नीतत तनमायतािरूको 
धारणामा मित्त्िपूणय प्रभाि पानय सक्छ (Vance २०१२; Sanford et al. २०१६)।  िनताको 
विचारले मुलुकको रािनीततक िातािरण र नीतत तनमायण िातािरणलाई प्रभाि पानय सक्ने 
भएकोले पतन यो मित्त्िपूणय छ (Denton २०१०)। 

नेपालबाट िुने अन्तरायष्ट्रिय बेचबबखनका समाचार ररपोटयिरूको सरसती समीक्षाले ररपोदटयङमा र 
िाताको आगथयक सियोगमा सम्भावित पूिायग्रििरू िेखखन्छ। सन ्२०१९/२० मा ‘कानुनी प्रिेि’1 का 
लागग ९० प्रततित पुरुषिरूले श्रम स्िीकृतत पाए पतन त्यसमा पुरुष बेचबबखनलाई  बबरलै ध्यान 
दिइन्छ (DoFE २०२०)। पुरुष र मदिलािरूको बेचबबखनमा लैंगगक रूपमा सन्तुशलत ररपोदटयङ 
अझै पतन िुन सकेको छैन। यसले अन्तरिेिीय मानि बेचबबखन मदिलासुँग मात्र सम्बष्ट्न्धत छ 
भन्ने प्रबल धारणा स्थावपत गनय योगिान पुर् याएको छ, िसले िात ृतनकायिरूलाई पुरुषको 
बेचबबखन रोकथाममा न्यून लगानी छुट्याउन िा लगानी नै नगनय उत्पे्रररत गनय सक्िछ। 
समाचार ररपोदटयङमा लैङ्खगगक पूिायग्रििरू िुने कुरा मानि बेचबबखनको प्रारुप तयार गने सम्बन्धी 
अमेररकी समाचार लेखिरूको सामग्री विश्लेषण गरेको एउटा अध्ययनमा पतन िेखाइएको गथयो: 
'समाचार लेखिरूले पुरुषिरूलाई बबरलै उल्लेख गियछ र उल्लेख गरेमा पतन उनीिरूलाई छुट्टै 
उल्लेख नगरी धेरैिसो रूपमा मदिला पीडितिरूको साथमै उल्लेख गररएको िुन्छ'  (Sanford et 
al. 2016)। मानि बेचबबखनको सञ्चारमाध्यम ररपोदटयङमा लैङ्खगगक पूिायग्रििरूको विश्लेषणले 
नेपली पुरुष र मदिला ििैुमा बेचबबखनको िोखखमलाई िेखाउन र सोिीअनुसार यस समस्यालाई 
सम्बोधन गनय रणनीततिरू विकास गनय योगिान पुर् याउन सक्छ। साथै, श्रम मध्यस्थकतायिरू िा 
श्रम प्रक्षेपणमा संलग्न व्यष्ट्क्तिरूको भूशमकाका बारेमा अनुसन्धानको अभाि छ (Oosterhoff et 
al. 2018)। आरोपीत अपराधीिरूबारे सञ्चारमाध्यममा प्रस्तुत लेखिरूलाई ध्यान दिनाले 

 

 
1 घर बबिा शलएर नेपाल आएका र उिी रोिगारिातामा काम गनय र्कय ने कामिारिरूलाई कानुनी प्रिेिका लागग श्रम 

स्िीकृतत दिइन्छ, तर यसअतघ DoFE बाट श्रम स्िीकृतत नशलइकन अनागधकाररक माध्यमद्िारा वििेि यात्रा 
गरेका कामिारिरूलाई दिइुँिैन। 



 

ids.ac.uk काययपत्र पुस्तक २०२२ सङ्ख्या ५७० 

नेपालबाि अन्तर्ायष्ट्रिय मुलकुहरूमा हुन ेमानव बेचबबखनका मार्यहरूमा भएका परर्वतयनहरूका सम्बन्धमा 
सञ्चार्माध्यमको ववश्लषेण 

19 

 

 

 

सियसाधारण र सञ्चारकमीिरूको धारणा बुझ्न मद्ित शमल्छ, िसले सान्िशभयक र उपयोगी 
िस्तक्षेप काययिरूको विकासमा योगिान पुर् याउन सक्छ। 

लामो समयका सञ्चारमाध्यम ररपोटयिरूको विश्लेषणले नेपाली पुरुष र मदिलािरूको बेचबबखनका 
लागग प्रयोग भइरिेको नयाुँ ढाुँचा र मागयिरू पतन पत्ता लगाउन सक्छ। यसले रोिगारी र अन्य 
उद्िेश्यका लागग नेपालबाट िुने अन्तरिेिीय बेचबबखनको समस्यालाई सम्बोधन गनय मित्त्िपूणय 
भूशमका खेल्न सक्छ। मानि बेचबबखनसुँग सम्बष्ट्न्धत समाचार ररपोटयिरूको व्यिष्ट्स्थत 
अध्ययनले नेपालमा िुने मानि बेचबबखनको प्रफ्रक्रया — यसमा संलग्न मातनस, गततविगध र 
स्थानिरू —  बारे राम्रोसुँग बुझ्न मद्ित गनय सक्छ िनु मातनसिरूको काम गने अगधकार र 
आितिाित गने स्ितन्त्रताको सम्मान गने प्रभािकारी  िस्तक्षेपका काययक्रमिरू बनाउनका लागग 
आिश्यक छ । 

नेपालमा छावपएका समाचारपत्रिरूको इततिास नेपाली समाचार माध्यममा सबैभन्िा लामो छ, 
त्यसपतछ रेडियो स्टेिन र टेशलशभिन च्यानलिरू छन ्(Acharya २०१८)। नेपालमा अनलाइन 
सञ्चारमाध्यमको िईु ििकको छोटो इततिास छ र अझै पतन यसलाई मूलधारको  
सञ्चारमाध्यमका रूपमा अझ बढी मान्यता चादिन्छ (ibid.)। नेपाली िनसङ्ख्यामध्ये लगभग 
४० प्रततितले मात्रै समाचारपत्र पढ्छन ्भन्ने ररपोटय आए पतन केिी समाचारपत्रिरूमा एिेन्िा 
सेदटङमा पयायप्त सम्भािना रिेको विश्िास गररन्छ र तीमध्ये धेरैिसो विश्िसनीय समाचारका 
स्रोत िुन ्(Acharya २०२१)। छापाका सञ्चार  माध्यमले मानि बेचबबखनलगायत रािनीततक र 
सामाष्ट्िक मुद्िािरूको व्यापक ररपोदटयङ गियछ। िालैका िषयिरूमा नेपालबाट िुने मानि 
बेचबबखनसम्बन्धी समाचार  लेखिरूले नेपाली छापा माध्यममा बढी चचाय पाइरिेको छ।2 

यस परृठभूशममा, यो अध्ययन तनम्न उद्िेश्यका साथ नेपालबाट िुने अन्तरायष्ट्रिय मानि 
बेचबबखनसम्बन्धी सञ्चारमाध्यम ररपोदटयङको अनुसन्धान गनयका लागग गररएको गथयो: 

‒ विगत पाुँच िषयमा श्रम आप्रिासनका लागग नेपालबाट अन्तरायष्ट्रिय मुलुकिरूमा िुने मानि 
बेचबबखनका मागयिरूमा भएका ररपोटय भएका पररितयनिरूका बारेमा बुझ्ने र ततनीिरूमा 
योगिान पुर् याउन सक्ने कारकिरू पदिचान गने। 

‒ संदिग्ध पीडित,  आरोपीत अपराधी र पदिचान प्रफ्रक्रयामा संलग्न व्यावत्त िस्ता मानि 
बेचबबखनमा संलग्न भएका विशभन्न पक्षिरूको सञ्चारमाध्यम गचत्रण पदिचान गने र बुझ्ने 
साथै समालोचनात्मक रूपमा विश्लेषण गने। 

‒ नेपालमा मानि बेचबबखनसम्बन्धी सञ्चारमाध्यममा र राष्ट्रिय प्रततिेिनमा ररपोटय गररएका 
पीडित र आरोपीत अपराधीिरू बीचका शभन्नतािरू िाुँच्ने र यी शभन्नतािरूका कारणिरू 
छलर्ल गने। 

‒ श्रम आप्रिासनका लागग नेपालबाट िुने मानि बेचबबखनको रोकथाम गने िस्तक्षेप 
काययक्रमलाई िानकारी गराउने। 

 

 
2  नेिनल िेलीका सम्पािकसुँगको अन्तिायताय, 22 अक्टोबर 2021। 
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२. ववगध 

अध्ययनले शमगश्रत विगधिरू अपनाएको गथयो, ती विगधिरू तनम्न गथए: (क) प्रकाशित 
िस्तािेिको समीक्षा; (ख) सङ्खग्रदित समाचारका सामग्री विश्लेषण; र (ग) संिाििाता र 
सम्पािकिरूसुँगको रचनात्मक अन्तिायतायिरू। विस्ततृ विगध तल िणयन गररएको छ। 

२.१ प्रकाभशत दस्तावेज समीक्षा 
नेपालबाट िुने मानि बेचबबखन रोकथाम गनय र श्रम आप्रिासन तनयन्त्रण गनयका लागग 
विद्यमान कानुनी प्रारूप तथा अभ्यासिरू बुझ्न र त्यसमा रिेका कमीिरू पदिचान गनय विगतका 
िईु ििकमा प्रकाशित प्रततिेिन, िैक्षक्षक प्रकािन, र कानुनी तथा नीततगत िस्तािेि आदिको 
अध्ययनको पदिलो आधा समयमा विस्ततृ समीक्षा गररयो । अध्ययनमा नेपाली सञ्चारमाध्यमले 
काम गने रािनीततक-आगथयक पररप्रेक्ष्यलाई पररिेिगत बनाउन, साथसाथै तनरकषयिरूलाई 
पररिेिगत बनाउन नेपालमा श्रम आप्रिासन प्रफ्रक्रया, श्रम िोषण र िबरिस्ती श्रमको लागग िुने 
बेचविखन, सञ्चारमाध्यमको िातािरण र नेपालमा संचारमाध्यमको मित्त्ि, नेपालबाट बेचविखन 
िुने मागयिरू र मानि बेचबबखनको गचत्रण िस्ता अन्य विषयिरूलाई पतन िेनय 
सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी नीततिरूको समीक्षा गररयो।  

प्रकाशित िस्तािेि समीक्षा िईु िटा मु्य क्षेत्रमा केष्ट्न्ित गथयो: नेपालमा सञ्चारमाध्यमको 
िातािरण र नेपाली सञ्चारमाध्यममा मानि बेचबबखनसम्बन्धी समाचारको ररपोदटयङ; र सन ्
२०१६ अतघ नेपालबाट िुने अन्तरायष्ट्रिय मानि बेचबबखनका प्रकृतत र मागयिरू। नेपाली 
सञ्चारमाध्यमले कसरी काम गछय र परम्परागत रूपमा मानि बेचबबखनका घटनािरूलाई कसरी 
ररपोटय गरेका छन ्भन्नेबारे अन्तदृयष्ट्रट प्राप्त गनय यो समीक्षा उपयोगी गथयो। समीक्षाले सन ्
२०१५ सम्म नेपालबाट िुने मानि बेचबबखनको प्रकृतत र मागयिरू बुझ्नका लागग पतन मित्त्िपूणय 
भूशमका खेलेको गथयो। अध्ययनले सन ्२०१५ लाई त्यसबेलािेखख (पाुँच िषयको अिगधमा) 
बेचबबखनका मागयिरूमा भएका पररितयनिरूको नक्सांकन गनय आधाररेखाको रूपमा प्रयोग गरेको 
छ। सन ्२०१५ लाई आधाररेखाका रूपमा चयन गनुयको मु्य कारण सोिी िषयको अवप्रलमा गएको 
विनािकारी भूकम्पपतछ नेपालमा मानि बेचबबखनका घटनामा िदृ्गध िुनु िो (Pragya n.d.)। 
प्रकाशित िस्तािेि समीक्षा अन्तगयत प्रकाशित िस्तािेि, NHRC द्िारा नेपालमा िावषयक रूपमा 
प्रकाशित िुने मानि बेचबबखन ररपोटयिरू सन ्२०११ िेखख २०१६ सम्मको अिगधका लागग व्यापक 
रूपमा समीक्षा र विश्लेषण गररयो। िालको अध्ययनका नततिािरूलाई NHRC का प्रततिेिनका 
नततिािरूसुँग तुलना गनय NHRC का सन ्२०१६ िेखख २०२० सम्मका राष्ट्रिय प्रततिेिनिरू पतन 
समीक्षा गररयो। 

प्रकाशित िस्तािेि समीक्षाबाट प्राप्त िानकारीिरू वििेषगरी सुरुिात चरणका त्याङ्खक 
विश्लेषणमा, र तनस्कषयिरू प्रस्तुत गने क्रममा त्याङ्खकलाई बत्रकोणात्मक विश्लेषणमा प्रयोग 
गररने कोििरू पदिचान गनयका लागग पतन उपयोगी गथयो। 
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२.२  सङ्खरटहत समाचार्को सामरी ववश्लेषण 

छापा र अनलाइन सञ्चारमाध्यमका छ िटा परम्परागत स्रोतमा प्रकाशित तनष्ट्श्चत समयािगधको 
समाचार लेखका सामग्री विश्लेषण गररयो, यसमा िेिायका कुरािरू िेररयो: ररपोटय गररएको 
बेचबबखनका मागयिरू; पीडित तथा अन्य सम्बष्ट्न्धत पात्रिरू, िस्तै सरकारी तनकाय र (आरोपीत) 
अपराधीिरूको पदिचान; सम्भावित िैिेशिक रोिगार व्यिसायीिरू; अनौपचाररक एिेन्टिरू; र 
अन्तरायष्ट्रिय मानिबेचबबखन सञ्िालिरू। सञ्चारमाध्यमको सामग्री विश्लेषण भनेको, सामग्री 
विश्लेषणको एक वििेष उपसमूि िो, िुन 'शलखखत सामग्री सङ्खकलन र विश्लेषण गने तररका िो, 
"सामग्री" ले िब्ि, अथय, गचत्र, प्रतीक, विचार, विषयिस्तु िा सञ्चार गनय सफ्रकने कुनै पतन 
सन्िेिलाई िनाउुँछ (Macnamara २००५)। यस अध्ययनमा नेपालबाट िुने मानि बेचबबखन 
सम्बन्धमा प्रकाशित समाचार ररपोटयिरूले विश्लेषणका लागग सामग्रीको (content) रूपमा काम 
गरेको छ। यो अध्ययन नेपालमा िुने सीमापार मानि बेचविखनमा मात्र केष्ट्न्ित छ, यद्यवप 
नेपालमा िुने मानि बेचविखनमा विविधता छ र सीमापार बेचबबखनमा मात्र सीशमत छैन। 

प्रततिियका रूपमा चयन गररएका  छ िटा समाचार आउटलेटिरूमा अङ्खग्रेिी र नेपाली ििैु 
भाषाका समाचार गथए र यसमा छापा समाचार पबत्रका र अनलाइन समाचार पोटयलिरू ििैु गथए 
। अध्ययनका लागग तनम्न छपा समाचारपत्रिरू चयन गररएको गथयो: 

‒ काष्ट्न्तपुर 
‒ गोरखापत्र 
‒ दि काठमािौं पोस्ट 
‒ दि राइष्ट्िङ नेपाल 

िईु िटा अनलाइन समाचार पोटयल तनम्न गथए: 

‒ अनलाइनखबर 
‒ सेतोपाटी 
यी समाचार आउटलेटिरू मानि बेचबबखनसुँग सम्बष्ट्न्धत समाचार धेरैभन्िा धेरै समेट्ने र 
सकेसम्म समाचार िोिोररने अिस्थालाई न्यूनीकरण गने दिसाबले चयन गररयो।गोरखापत्र 3 र 
यसको अङ्खग्रेिी प्रततरूप दि राइष्ट्िङ नेपाल 4 नेपालको सबैभन्िा पुरानो िैतनक समाचारपत्र िो 
िुन सरकारी तनकाय गोरखापत्र संस्थानद्िारा सञ्चाशलत छ। अकोततर, काष्ट्न्तपुर 5 र यसको 
अङ्खग्रेिी प्रततरूप दि काठमािौं पोस्ट 6 नेपालमा सबैभन्िा बढी प्रसाररत - र िास्तिमा सबैभन्िा 
प्रततष्ट्रठत - तनिी समाचारपत्रिरू िुन।् 

 

 
3 र्ोर्खापत्र। 
4 टद र्ाइष्ट्जङ नेपाल। 
5 काष्ट्न्तपुर्। 
6 टद काठमाडौं पोस्ि। 

https://gorkhapatraonline.com/
https://risingnepaldaily.com/
https://ekantipur.com/
https://kathmandupost.com/
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ताभलका २.१ नेपालबाि हुने मानव बेचबबखनको 
अध्ययनका सम्बन्धमा समाचार्हरुको ववश्लेषण 

प्रकाशन ढााँचा भाषा स्वाभमत्व स्वाभमत्वका 
वववर्णहरू 

काष्ट्न्तपुर वप्रन्ट र 
अनलाइन 

नेपाली तनिी काष्ट्न्तपुर 
सञ्चारमाध्यम समूि 

दि काठमािौं 
पोस्ट 

वप्रन्ट र 
अनलाइन 

अङ्खगे्रिी तनिी काष्ट्न्तपुर 
सञ्चारमाध्यम समूि 

गोरखापत्र वप्रन्ट र 
अनलाइन 

नेपाली सरकार गोरखापत्र संस्थान 

दि राइष्ट्िङ 
नेपाल 

वप्रन्ट र 
अनलाइन 

अङ्खगे्रिी सरकार गोरखापत्र संस्थान 

अनलाइनखबर अनलाइन नेपाली तथा 
अङ्खगे्रिी 

तनिी अनलाइन खबर नेपाल 
प्रा.शल 

सेतोपाटी अनलाइन नेपाली तथा 
अङ्खगे्रिी 

तनिी सेतोपाटी सञ्चार 
प्रा.शल 

स्रोत: लखेकिरुको आफ्नै। 

नेपालमा समाचारपत्रको प्रसारमा त्याङ्खकको अभाि छ तर सन ्२०१७ मा गररएको  
सञ्चारमाध्यमको एक सिेक्षणले ४० प्रततित नेपालीले समाचारपत्र पढ्नछन ्भन्ने िेखायो 
(Acharya २०२१)। समाचारपत्रमध्ये काष्ट्न्तपुरको पाठकिगय कुल पाठकिरूको आधाभन्िा बढी  
छन ्भन्ने िेखखएको गथयो र गोरखापत्र  लोकवप्रयताको दिसाबले  तेस्रो स्थानमा परेको गथयो। 
त्यसैगरी, अनलाइनखबर 7 र सेतोपाटी 8 इन्टरनेटमा नेपाल सम्बन्धी समाचार पाइने िईु िटा 
सबैभन्िा लोकवप्रय स्रोत िुन।् संयुक्त राज्य अमेररकाको िेब िाफ्रर्क विश्लेषण गने  कम्पनी 
एलेक्सा इन्टरनेटद्िारा गररएको नेपालका िेबसाइटिरूको िगगयकरणले  अनलाइनखबर नेपालको 
सबैभन्िा लोकवप्रय समाचार पोटयल मानेको छ; र सेतोपाटी लाई चौथो स्थानमा राखेको छ 
(Amazon २०२१)। तनिी र राज्य-सञ्चाशलत ििैु प्रकारका समाचार एिेन्सीिरूबाट सकेसम्म  
निोिोररने गरी धेरैभन्िा धेरै समाचार लेखिरूको छनौट सुतनष्ट्श्चत गनय यी छ िटा 
सञ्चारमाध्यमलाई िाम्रो त्याङ्खकको प्राथशमक स्रोतका रूपमा छनोट गररयो।नेपालमा क्षेत्रीय 

 

 
7 अनलाइनखबर्। 
8 सेतोपािी। 

https://www.onlinekhabar.com/
https://www.setopati.com/
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स्तरका विशभन्न छापा र अनलाइन समाचार माध्यम भए तापतन समय र बिेटको सीमाका 
कारण ततनीिरूलाई अध्ययनमा समािेि गनय सफ्रकएन । यस अध्ययन समाचार लेखिरूमा 
(news articles) केष्ट्न्ित गथयो, र यसमा सम्पािकीय, विचार र फ्रर्चर लेखिरूको विश्लेषण 
समािेि गररएन। 

चयन गररएका सञ्चारमाध्यमका स्रोतिरूबाट समाचार लेखिरू तनम्न रूपमा पिुुँच गररएको गथयो: 

‒ छापामा प्रसाररत समाचारपत्रिरू– काष्ट्न्तपुर, दि काठमािौं पोस्ट, गोरखापत्र  र दि राइष्ट्िङ 
नेपाल का लागी– अध्ययनका लागी चुतनएका िषयिरु (२०१६-२०) मा प्रकाशित प्रततिरू सोसल 
साइन्स बिा: को पुस्तकालयबाट (भौततक प्रततशलवप), सञ्चारगिृका अनलाइन डिपोष्ट्िटरी (इ-
पेपर)9 र सञ्चारगिृका पुस्तकालयिरू (भौततक प्रततशलवप) मार्य त पिुुँच गररएको गथयो। 
सान्िशभयक समाचार लेखिरू ताशलका २.२ मा प्रस्तुत गररएका मु्य िब्ििरू प्रयोग गरी 
पदिचान गररएको गथयो। 

‒ चयन गररएका चार राष्ट्रिय िैतनकका इ-पेपरिरू बािेक उनीिरूका अनलाइन समाचार 
पोटयलिरू पतन गथए, िसले पेपर छपाइका लागग गएपतछ पतन घटनािरूको सञ्चारमाध्यमको 
अपिेट गनय सियोग ग्यो । समयको अभािका साथै प्राविगधक समस्यािरूका कारण10 यस 
अध्ययन छावपएका समाचार लेखिरूमा मात्र केष्ट्न्ित रह्यो। 

‒ िईु वििुध्ि अनलाइन समाचार पोटयलिरू, अनलाइनखबर  र सेतोपाटी मा सबै TIP-
सम्बष्ट्न्धत समाचार लेखिरू ततनीिरूका िेबसाइटिरूमा रिेको खोि गने माध्यम प्रयोग गरी 
पदिचान गररएको गथयो। ततनीिरूका संग्रििरूमा खोिी गनय ताशलका २.२ मा प्रस्तुत मु्य 
िब्ििरू प्रयोग गररएको गथयो। त्यसपतछ सान्िशभयक लेखिरू कपी गरेर ििय र्ाइलमा पेस्ट 
गररयो । 

मानि बेचबबखनको सन्िभयमा समाचारिरूमा सामान्यतया प्रयोग िुने अङ्खगे्रिी र नेपाली ििैु 
भाषाका मु्य िब्ििरूको सेट अनुसन्धानकतायिरूले पदिचान गरी तयार पारेका गथए। यस क्षेत्रमा 
िषौंको अनुभिबाट अनुसन्धानकतायसुँग भएको पदिला िेखखको ज्ञान प्रयोग गरेर र राष्ट्रिय िैतनक 
र अनलाइन सञ्चारमाध्यममा मानि बेचबबखनसम्बन्धी समाचार लेखिरू िेरेर सूची पूणय भएको 
मिसुस नभएसम्म प्रमुख िब्ििरू पदिचान गररएको िो। अनुसन्धानकतायिरूले नेपाली र अङ्खग्रेिी 
ििैु भाषामा मानि बेचबबखनको घटनालाई िणयन गनय र ररपोटय गनय सामान्यतया प्रयोग िुने 
िब्ििरू नोट गरे। मु्य िब्ििरू पतछ समाचार संग्रि खोज्न प्रयोग गररयो। िब्िको एकभन्िा 
बढी स्िीकृत दिज्िे भएको अिस्थामा सबै िैकष्ट्ल्पक दिज्िे खोिी गररयो (िस्तै, 
labour/labor)। यी मु्य िब्ििरू अतघल्लो पाुँच िषय (२०१६-२०) को अिगधमा मागथका 
स्रोतिरूबाट समाचार लेखिरू खोज्ने आधारका रूपमा प्रयोग गररएको गथयो। यी िीषयकमा यी 
मु्य िब्ििरू भएका लेखिरूको सूचीलाई अष्ट्न्तम रूप दिइएपतछ,  अनुसन्धानकतायिरूले 
समाचार ररपोटयिरू मानि बेचबबखनसुँग सम्बष्ट्न्धत छन ्भनी सुतनष्ट्श्चत गनय लेखिरूका 
सामग्रीिरू सरर पढे। 

 

 

 
9 उिािरणका लागग, शमतत २० अवप्रल २०२१ को इ-पेपर काष्ट्न्तपुरमा तनम्न शलङ्खकमार्य त पिुुँच गनय सफ्रकन्छ: 

ईकाष्ट्न्तपुर्। 
10 विशभन्न संस्करणिरूको सम्भावित अष्ट्स्तत्िका बारेमा व्याििाररक र प्राविगधक प्रश्निरू उठाउुँ िै अनलाइन समाचार 

अझ सष्ट्िलै पररितयन गनय सफ्रकन्छ। 

https://epaper.ekantipur.com/kantipur/2021-04-20
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अन्तमा, तनम्न तीन िटा मापिण्ि पूरा गने सबै लेख चयन गररएको गथयो: 

‒ ततनीिरू २०१६ र २०२० को बीचमा मागथ उल्लेख गररएका छ िटा स्रोतमध्ये कुनैन कुनैमा 
प्रकाशित भएका गथए। 

‒ ततनीिरूको िीषयकिरूमा ताशलका २.२ मा सूचीबद्ध गररएका एक िा बढी मु्य िब्ििरू 
समािेि गथए। 

‒ अनुसन्धानकतायिरूले ततनी लेखिरूलाई सरर पढेर िाुँच गरेका गथए। 

ताभलका २.२ समाचार् लेखहरूको खोजीमा प्रयोर् 
र्रर्एका मु्य शब्दहरूको सचूी 
English terms नेपाली शब्दावली 
Human 
trafficking 

Visit visa नाका 
[Entry/exit points] 

शभष्ट्िट शभसा  
[Visit visa] 

Trafficking Transit मानि ओसारपोसार  
[Human transportation] 

वििािमार्य त शभसा  
[Marriage visa] 

Marriage Rescue मानि बेचबबखन  
[Human trafficking] 

उद्धार  
[Rescue] 

India Forced labour चेलीबेटी  
[Girls] 

नेपाल भारत सीमा  
[Nepal-India border] 

Border Foreign 
migration 

भारत  
[India] 

िाष्ट्न्िट  
[Transit] 

Nepal-India 
border 

Sex-trafficking कोठी  
[Brothel] 

युिती/मदिला तस्करी  
[Girl/women smuggling] 

Maiti Nepal Exploitation मानि तस्कर  
[Human trafficker] 

मेनपािर  
[Manpower Company] 

Prostitution Brothel िलाल  
[Broker] 

बबचौशलया  
[Middleman] 

Bonded 
labour 

Recruitment िैिेशिक रोिगार  
[Foreign employment] 

िान्स बार  
[Dance bar] 

Broker Manpower यौन व्यिसाय  
[Prostitution] 

तेस्रो मुलुक  
[Third country] 

Foreign 
employment 

Dance bar बाल श्रम  
[Child labour] 

बालबाशलका  
[Children] 
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Human 
smuggling 

Arrest तेस्रो मुलुक  
[Third countries] 

यौन िोषण  
[Sexual exploitation] 

Child labour Children श्रम िोषण  
[Labour exploitation] 

बन्धा मििरु  
[Bonded labourer] 

स्रोत: लखेकिरुको आफ्नै। 

अको चरणमा, लेखको गुणस्तरका आधारमा समािेिका लागग समाचार लेखिरू चयन गररयो। 
यसमा अनुसूची ३ मा प्रस्तुत पूिय-पररभावषत सूचकिरूका आधारमा लेख मूल्याङ्खकन गरी र 
मापिण्ि पूरा नगने लेखिरू समािेि गररएन। त्यसपतछ बाुँकी लेखिरूले यस पररयोिनाका लागग 
िाम्रो त्याङ्खकका प्राथशमक स्रोतिरू भए। 

लेखिरूको नमुना सङ्खकलनको पदिलो चरणमा िम्मा ७८८ लेख पदिचान गररएको गथयो। नमुना 
सङ्खकलन प्रफ्रक्रयाको िोस्रो चरणमा,  अनुसूची ३ मा तोफ्रकएका मापिण्ििरूसुँग मेल नखाएका र 
गुणस्तर मूल्याङ्खकनमा असर्ल भएका लेखिरू िटाइयो । अन्तमा,  थप विश्लेषणका लागग ४८० 
लेखको नमुना तयार पारेको गथयो (गचत्र २.१)। 

गचत्र २.१ खोज र् पर्ीक्षण ननतजाहरू 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
स्रोत: लखेकको आफ्नै। 
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२.३ सांवाददाता र् सम्पादकहरूसाँर् र्रर्एका अन्तवायतायहरू 

नमुनाका रूपमा शलइएका समाचार माध्यमका लागग स्थलगत र िेस्कमा काम गने संिाििाता र 
सम्पािकिरूसुँग अधय-संरगचत (semi-structured) रचनात्मक अन्तिायतायिरू शलइएको गथयो। 
सामग्रीको विश्लेषण पूरा गरेपतछ अन्तिायतायिरू सञ्चालन गररएको गथयो र यी अन्तिायतायिरूको 
मु्य उद्िेश्य सामग्री विश्लेषणबाट प्राप्त तनरकषयिरूलाई सन्िभयगत बनाउन र केिी ििसम्म 
प्रमाखणत गनुय गथयो। यसरी अन्तिायतायको त्याङ्खकिरुलाई प्राप्त गररएको अन्य त्याङ्खकिरुको 
कमी-कमिोरी सुधार गनय र समाचारिरुको विश्लेषणको क्रममा उठेका प्रश्निरूको सम्बोधन गनय 
प्रयोग गररएको गथयो। मानि बेचबबखनका कथािरू समेट्ने पाुँच िना संिाििातािरूसुँग 
अन्तिायताय शलइएको गथयो: तनिी र सरकारी छापा सञ्चारमाध्यमबाट िईु-िईुिना,  अनलाइन 
समाचार पोटयलका एक िना संिाििाता र तनिी स्िाशमत्िमा रिेको समाचारपत्र र अनलाइन 
समाचार पोटयलका एक-एक िना गरी िईु िना सम्पािक। सरकारी सञ्चारमाध्यमका 
सम्पािकिरूलाई सम्पकय  गरी आमष्ट्न्त्रत गररयो तर उनीिरूले सम्पािकिरूभन्िा 
बेचबबखनसम्बन्धी आिश्यक िानकारी उपलब्ध गराउन फ्रर्ल्ि/िेस्क संिाििाता उपयुक्त रिेको 
बताउुँ िैउनीिरूले अध्ययनमा भाग शलन अस्िीकार गरे। 

२.४ तथ्याङ्खक ननकाल्ने बबगध 

खण्ि २.२ मा तोफ्रकएका मापिण्ि पूरा गने समाचार लेखिरू थप विश्लेषणका लागग शमततको 
क्रममा एउटै ििय र्ाइलमा राखखएको गथयो। लेखिरू िीषयक, प्रकािन शमतत र समाचारको 
स्रोतद्िारा पदिचान गररएको गथयो। िईुिना अनुसन्धानकतायले लेखिरू अध्ययन गिै त्याङ्खक 
तनकासी र्ारम प्रयोग गरी एक्सेल र्ाइलमा त्याङ्खक तनकाले। त्याङ्खक अध्ययनका 
उद्िेश्यिरूको आधारमा र प्रकाशित िस्तािेििरू समीक्षाबाट आएका िानकारी प्रयोग गरेर 
त्याङ्खक तनकासी र्ाराम विकास गररएको गथयो। त्याङ्खकप्रकाशित िस्तािेि कोडिङमा 
एकरूपता  िाुँच गनय,  िईुिना अनुसन्धानकतायले अध्ययनका लागग चयन गररएका सबै लेखको 
समूिबाट गोला प्रथा विगधबाट चयन गररएका लगभग ५ प्रततित लेखिरूलाई अलग-अलग कोि 
गरेका गथए। कोडिङमा कुनै ठूलो शभन्नता गथएन; त्यसकारण, कोिर र अनुसन्धान टोलीबीच 
छलर्ल गरेपतछ कोि र कोडिङ प्रफ्रक्रया िारी राखखएको गथयो। 

२.५ ववश्लेषण र् सांश्लेषण 

त्याङ्खकको विश्लेषणमा सामग्री विश्लेषण विगध  प्रयोग गररएको गथयो। Denton (२०१०) द्िारा 
छलर्ल गररएअनुसार त्याङ्खकशभत्र प्रकट र अप्रकट सामग्री ििैुमा ध्यान केष्ट्न्ित गथयो। सामग्री 
विश्लेषणका लागग शमगश्रत-विगधिरू प्रयोग गररएको गथयो (िस्तै पररमाणात्मक र गुणात्मक 
सामग्री विश्लेषण)। पररमाणात्मक सामग्री विश्लेषण स्परट सामग्रीको मापन र विश्लेषणसुँग 
सम्बष्ट्न्धत छ (लखेिरूको सति-स्तरको सामग्री, िसको कोडिङलाई कोिरले व्या्या गनय 
आिश्यकता पिैन र त्यसलाई तुलनात्मक र िस्तुतनरठ रूपमा रेकिय गनय सफ्रकन्छ), र गुणात्मक 
सामग्री विश्लेषण अप्रकट सामग्रीसुँग सम्बष्ट्न्धत छ (विषयषस्तुको अन्ततनयदित अथय, िुन 
कोिरिरूले व्यष्ट्क्तपरक प्रफ्रक्रयाद्िारा व्या्या गरे अनुसार िुन्छ) (Patterson et al. २०१६)। 
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अध्ययनमा समािेि गररएका समाचार लेखिरूको कोडिङबाट त्याङ्खकको विश्लेषण सुरु भयो। 
त्याङ्खक तनकासी र्ाराम प्रयोग गरेर मानकीकृत त्याङ्खक तनकाल्ने प्रफ्रक्रया पदिलो चरणको 
कोडिङको रूपमा रह्यो। यो िानकारीले समाचार लेखिरूमा धेरैिसो प्रकट सामग्रीको विश्लेषणमा 
योगिान पुर् यायो। कोडिङको पदिलो चरणमा प्रयोग गररएका विषयिस्तु/कोििरूमा समाचार 
लेखिरूको बबष्ट्ब्लयोमेदिक िानकारी समािेि गररएको गथयो र त्यसपतछ समाचार लेखमा उल्लेख 
भएका बेचबबखनको प्रकृतत, गन्तव्य र िाष्ट्न्िट मुलुकिरू, नाका, आरोपीत पीडितिरूको वििेषता 
(शलङ्खग, थर, उत्पवत्त) , आरोपीत अपराधीिरूको शलङ्खग र िातीयता, र नाकामा संभावित मानि 
बेचबबखनको तनगरानी राख्ने अिरोधक व्यष्ट्क्तिरु र संस्थािरुको िानकारी समािेि गथयो। 

कोडिङ प्रफ्रक्रयाको िोस्रो चरणमा, मानि बेचबबखनको ररपोदटयङमा प्रयोग गररएका िेम/लेन्सिरू 
पदिचान गनय ध्यान दिइयो, िसमार्य त तीन िटा लेन्स पदिचान गररयो: ‘राज्यको असर्लता’, 
‘गररबी र आगथयक अभािको पररणाम’ र ‘मानि अगधकारको पररप्रेक्ष्य’। यस चरणमा, कोििरू 
पतन परररकृत गररएको गथयो र नयाुँ कोििरू समािेि गररएको गथयो; उिािरणका लागग, 
बेचबबखनको माध्यम थवपएको गथयो। त्यसैगरी, बादिर तनस स्थलिरूला बादिरलाई तनस्कने 
डिष्ट्स्िक्टिरूमा पुन: कोि गररएको गथयो र ररपोटय गररएको पीडित र अपराधीिरूको थर सूचीमा 
थवपयो र पतछ यसलाई िात/िातीय समूििरू शसियना गनय प्रयोग गररएको गथयो। 

िोस्रो चरणको कोडिङमा पदिचान गररएका कोििरू स्प्रेिसीटमा थवपएका गथए र त्यसपतछ नयाुँ 
थवपएका कोििरूका लागग सबै नयाुँ लेखिरूबाट त्याङ्खक तनकाशलएको गथयो। SPSS त्याङ्खक 
विश्लेषण सफ्टिेयर प्रयोग गरेर पररमाणात्मक त्याङ्खक (अथायत, समाचार लेखिरूमा पदिचान 
गररएका आरोपीत पीडितिरूको सङ्ख्या, नेपालीिरूको बेचबबखनमा संलग्न वििेिी नागररकिरू 
आदि िस्ता पररमाणात्मक रूपमा व्यक्त गनय सफ्रकने विषयिस्तुिरू) विश्लेषण गररयो र 
ताशलकािरूमा िेखाइयो। िानकारीमूलक नक्सािरू भने ArcGIS सफ्टिेयर प्रयोग गरेर शसियना 
गररयो। 

समाचार ररपोटयिरूबाट साभार गररएका उध्िरणिरू गुणात्मक त्याङ्खकको प्रमुख तत्ि गथए र 
ततनीिरूलाई ठोस उिािरणिरूको साथ पररमाणात्मक त्याङ्खकको व्या्या गनय मु्य रूपमा 
प्रयोग गररयो। गुणात्मक त्याङ्खकको अको मित्त्िपूणय स्रोत अध्ययनका लागग चयन गररएका 
समाचार सञ्चारमाध्यमका सम्पािक र संिाििातासुँग शलइएका रचनात्मक अन्तिायताय गथयो। 
अन्तिायतायबाट प्राप्त त्याङ्खकको विश्लेषणका लागग अन्तिायतायको शलखखत प्रततशलवप अङ्खग्रेिीमा 
तयार गररयो (तर अन्तिायताय नेपालीमा शलइएको गथयो) र मूलतः अन्तिायताय िाुँचसूचीका 
विषयिस्तु/उप-विषयिस्तुिरू प्रयोग गरेर अन्तिायतायबाट प्राप्त त्याङ्खकलाई कोडिङ गरी 
व्यिष्ट्स्थत गररयो (अन्तिायताय िाुँचसूचीका लागग अनुसूची २ िेनुयिोस)्। अन्तिायतायको 
िान्सफ्रक्रप्टिरू पढ्िै िाुँिा थप विषयिस्तु/उप-विषयिस्तुिरू पतन पदिचान गररयो। ततनीिरूलाई 
अन्तिायताय त्याङ्खक कोडिङ र व्यिष्ट्स्थत गनयमा पतन प्रयोग गररयो। रचनात्मक अन्तिायतायका 
त्याङ्खकलाई मु्यतया आिश्यकता बमोष्ट्िम समाचारिरुको विश्लेषणबाट प्राप्त तनरकषयिरू 
प्रमाखणत गनय र नेपालमा मानि बेचबबखन ररपोदटयङको प्रफ्रक्रयाबारे पत्रकार र सम्पािकिरूबाट 
अन्तदियष्ट्रट प्राप्त गनय प्रयोग गररयो। 
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२.६ तथ्याङ्खक रु्णस्तर् आश्वासन 

खण्ि २.२ मा उष्ट्ल्लखखत मापिण्ििरू पूरा गने समाचार ररपोटयिरू अध्ययनका लागग चयन 
गररएको गथयो। सञ्चारमाध्यमको बिृत ्विश्लेषण गने प्रफ्रक्रया मागथ खण्ि २.२ मा प्रस्तुत 
गररएको छ। त्याङ्खक कोडिङमा िुने त्रुदटिरू कम गनयका लागग िोिोरो कोडिङको प्रफ्रक्रया प्रयोग 
गररयो, ििाुँ एक िना अनुसन्धानकतायले िोस्रो अनुसन्धानकतायद्िारा कोि गररएको समान 
नमुनामा स्ितन्त्र रूपमा कोििरू रा्िछ । यस उद्िेश्यका लागग, िोस्रो अनुसन्धानकतायले ५ 
प्रततित सांयोगगक रूपमा चयन गररएका समाचार लेखिरूको कोि गयो। कुनै पतन प्रमुख 
असिमतत निेखखएकाले कोिरिरू र अनुसन्धान टोलीबीच छलर्ल गरेपतछ समान कोि र कोडिङ 
प्रफ्रक्रयािरू िारी राखखएको गथयो। 

समाचार लेखिरू मूल्याङ्खकन गनय र गुणस्तरमा आधाररत समाचार लेखिरू समािेि िा बदिरकार 
गनय गुणस्तर मूल्याङ्खकन उपकरण (अनुसूची ३ िेनुयिोस)् प्रयोग गररएको गथयो। मानि बेचबबखन 
सम्बन्धी सामान्य दटप्पणीिरू मात्र गने लेखिरूलाई विश्लेषणमा समािेि गररएन। िम्मा ४८० 
िटा लेखिरू अष्ट्न्तम सूचीमा परे। 
 

२.७ अध्ययनका सीमाहरू 

यस अध्ययनमा केिी सीमािरू छन।् अध्ययन अन्तरायष्ट्रिय मानि बेचबबखनमा केष्ट्न्ित गथयो; 
तसथय, यसले नेपालशभत्र िुने मानि बेचबबखन सम्बन्धी समाचार ररपोटय र अन्य प्रकािनिरूको 
अध्ययन र विश्लेषण गरेन, यद्यवप आन्तररक बेचबबखन पतन नेपालमा एक प्रमुख समस्याको 
रुपमा रिेको छ। 

यस अनुसन्धानको उद्िेश्य  सन ्२०१६ िेखख २०२० सम्मको विगत पाुँच िषयमा नेपालबाट 
अन्तरायष्ट्रिय मुलुकिरूमा िुने मानि बेचबबखनका मागयिरूमा भएका पररितयनिरूका बारेमा बुझ्ने  
गथयो। अध्ययनको उद्िेश्य नेपालशभत्र बेचबबखनका मागयिरू िेने गथएन। अध्ययनले अतघल्लो 
िषयिरूको तुलनामा सन ्२०१६ िेखख २०२० सम्मको बेचबबखनका मागयिरूमा भएका सामान्य 
पररितयनिरू मात्र पदिचान गर् यो र एक पटक मात्र ररपोटय गररएका िाष्ट्न्िट स्थानिरूमा ध्यान 
केष्ट्न्ित गरेन। 

अध्ययनको िायराका कारण, चार िटा राष्ट्रिय िैतनक समाचारपत्र र िईु िटा अनलाइन समाचार 
स्रोतलाई मात्र समािेि गररयो । यसरी अध्ययनले अन्य धेरै राष्ट्रिय र क्षते्रीय छापा र अनलाइन 
समाचार सञ्चारमाध्यम समािेि गरेको छैन। तसथय, नेपालबाट िुने मानि बेचबबखनका केिी 
समाचार ररपोटयिरू छुटेको िुन सक््यो ।तर पतन, छनोट गररएका समाचार सञ्चारमाध्यम 
नेपालमा सबैभन्िा बढी पदढने छापा र अनलाइन समाचार स्रोत गथए; र ततनीिरूमध्ये धेरैिसो 
मुलुकभरर र – केिी समाचारपत्रिरूको वििेिमा समेत संिाििातािरू भएकाले, यो सियसाधारणका 
लागग उपलब्ध शलखखत समाचारको प्रतततनगध नमुना िुने अपेक्षा गररयो।11 अनुसन्धान टोलीले 
लेखिरू खोज्नका लागग सान्िशभयक मु्य िव्ि (key words) प्रयोग गने उत्कृरट प्रयासको 
बाििूि अध्ययनले केिी मु्य िब्ि र सम्बष्ट्न्धत लेखिरू छुटाएको िुन सक्ने सानो सम्भािना 
छ। 

 

 
11 काष्ट्न्तपुर् शमडिया गु्रप; गोरखापत्र संस्थान। 

http://www.kmg.com.np/kantipur-publication/#Kantipur
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कथानक विश्लेषणले अनुसन्धानका सिभागीिरूले आफ्नै अनुभिमा आधाररत घटनाका बारेमा 
कथा र अथय कसरी तनमायण गछयन ्भनेर बुझ्न मद्ित गछय। तर पतन, अध्ययनको क्रममा 
समयसीमा र पिुुँचको कमीका कारण समाचार लेखिरूमा ररपोटय गररएका पीडित, अपराधी र 
अिरोधकिरूको प्रत्यक्ष वििरणप्राप्त गनय कथानक विश्लेषण प्रयोग गररएको गथएन। त्यस्तै, 
नमुना समाचारपत्रको रािनीततक िा िैचाररक झुकाि पत्ता लगाउने प्रिचन विश्लेषण (discourse 
analysis) पतन गररएको गथएन। 

मागथ िणयन गररए झैँ, यस अध्ययन सामग्री विश्लेषणको ढाुँचाअन्तगयत गररएको गथयो र 
त्यसैले, ररपोटय गररएका मानि बेचबबखनका पीडित/बेचबबखनमापरर बचेकािरु, आरोपीत 
अपराधीिरू र मानि बेचबबखनका सम्भावित पीडित र संदिग्ध तस्करिरूको पदिचान/रोक्नमा 
संलग्न भएका भनी ररपोटय गररएका तनकाय िा एिेन्टिरूबाट प्राथशमक त्याङ्खक सङ्खकलन 
गररएन। यस अध्ययनले सञ्चारमाध्यमकाबारेमा िानकारी प्राप्त गनय  वििुद्ध नमुनामा छनौट 
गररएका ररपोटयिरूको विश्लेषणमार्य त प्रयास गर् यो । 

गुणात्मक सामग्री विश्लेषणलाई प्रयोग गने सबै अध्ययनिरू िस्तै, यो अध्ययनमा पतन समाचार 
ररपोटयिरू कोडिङ गिाय र त्याङ्खकको व्या्या गिाय केिी स्तरको आत्म-चेतना पतन समािेि 
भएको िुनसक्छ। कुनै पतन िास्तविकता िस्तै, त्याङ्खकको विश्लेषण र व्या्या पतन सामाष्ट्िक 
रूपमा नै  गररन्छ। अनुसन्धान टोलीले तटस्थता कायम राख्ने प्रयासिरू गिाय गिै पतन 
अनुसन्धानकतायिरूको सामाष्ट्िक स्थान र पूिायग्रििरूद्िारा त्याङ्खकको कोडिङ र व्या्या  
प्रभावित भएको िुन सक्छ। सञ्चारमाध्यम संस्था र समाचार संिाििाताले तनष्ट्श्चत सामाष्ट्िक-
रािनीततक पररिेिशभत्र काम गने िुनाले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित लेखिरूका पतन आ-आफ्नै 
सीमा िुन्छन ्। नेपालमा सञ्चारमाध्यमका सामान्य सीमािरू खण्ि ३.१ मा विस्ततृ रूपमा 
छलर्ल गररएको छ। 

एउटै कथा (घटना) र त्यसमा पतन वििेषगरी प्रमुख सनसनी भएका समाचार धेरै 
सञ्चारमाध्यमिरूबाट प्रस्तुत गररने िुुँिा बेचबबखनसुँग सम्बष्ट्न्धत केिी घटनािरूको ररपोदटयङमा 
िोिोरोपन िुन सक्छ ।एउटै सञ्चारमाध्यमबाट िुने प्रकािनको ररपोदटयङमा रिेको िोिोरोपनलाई 
बेिास्ता गररएको भए पतन अध्ययनले विशभन्न सञ्चारमाध्यमको समाचारमा िोिोरोपन िुने 
कुरालाई ध्यानमा राखेको छैन । कततपय घटनािरू िास्तविक घटनाभन्िा बढी िेखा परेको भए 
त्यसले बेचबबखनका ढाुँचािरूको पदिचान र प्रस्तुततलाई केिी ििसम्म प्रभाि पारेको िुन सक्छ। 
यद्यवप, एउटै घटनािरू विशभन्न लेन्सिरू प्रयोग गरेर ररपोटय गनय सफ्रकने िुनाले समाचार 
लेखिरूमा प्रयोग गररएका ररपोदटयङ लेन्स/िेमिरूको विश्लेषणमा यसले कुनै प्रभाि पारेको छैन। 

कोशभि-१९ मिामारीले बेचबबखनका मागय र गन्तव्यिरूमा प्रभाि पारेको िुन सक्छ। अध्ययनले 
नेपालमा कोशभि-१९ को आक्रमणपतछ प्रकाशित समाचार ररपोटयिरू समािेि गरे पतन, विश्लेषणले 
कोशभि-१९ पतछको नेपालबाट िुने मानि बेचबबखनका ढाुँचािरू पदिचान गनय ध्यान दिएन, 
फ्रकनभने: (क) पयायप्त त्याङ्खक गथएन; र (ख) यो अध्ययनको िायराभन्िा बादिर गथयो। कोशभि-
१९ ले स्थलगत संिाििातालगायत मातनसिरूको आिातिाितलाई सीशमत गरेकोले ररपोदटयङलाई 
प्रभाि पारेको िुन सक्छ, यसले गिाय सन ्२०२० मा मानि बेचबबखनसम्बन्धी घटनािरूको 
समाचारसीशमत भएको गथयो। सन ्२०२० मा कैयौं मदिनाको यात्रा प्रततबन्धले आप्रिासन र 
मानि बेचबबखनसम्बन्धी घटनािरूलाई र साथै यसबारे सञ्चारमाध्यमको कभरेिलाई पतन प्रभाि 
पारेको िुन सक्छ, तसथय यसले अन्तरायष्ट्रिय मानि बेचबबखन ररपोटयको सामान्य घटनालाई 
प्रततबबष्ट्म्बत गिैन। 
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२.८ नैनतक ववचार्हरू 

सञ्चारमाध्यमको सामग्री विश्लेषणमा सामान्यतया साियितनक रूपमा उपलब्ध िानकारीको 
अबागधत विश्लेषण (unobtrusive analysis) समािेि िुने भए पतन (Neuendorf २०१७), 
प्रकाशित िस्तािेिले 'नैततक रूपमा सचेत तर ष्ट्स्थतत अनुरूप तनणयय शलने' आिश्यकतालाई िोि 
दिन्छ, वििेषगरी अध्ययनमा व्यष्ट्क्तगत कथािरू समािेि िुुँिा यो गररन्छ (Burles र Bally 
२०१८)। ितयमान  अध्ययनमा साियितनक रूपमा उपलब्ध समाचार लेखिरूको विश्लेषण समािेि 
गथयो; तसथय, लेखिरूमा ररपोटय गररएका व्यष्ट्क्तिरूबाट सूगचत सिमतत प्राप्त गनय आिश्यक 
गथएन र सम्भि पतन गथएन। तर पतन, समाचार लेखिरूबाट व्यष्ट्क्तगत अनुभििरू गुणात्मक 
विश्लेषणमा प्रयोग गररने बेला व्यष्ट्क्तको गोपनीयता र गुप्तता सम्भि भएसम्म कायम 
राखखएको गथयो। त्यसैगरी, व्यष्ट्क्तगत लेखक/संिाििातािरूको गोपनीयता कायम राख्नका लागग 
उनीिरूलाई ररपोटयमा प्रस्तुत गररएन। लेखक िा व्यष्ट्क्तगत कथािरूका पदिचान वििरणिरू 
मेटाइयो र उद्धरण र व्यष्ट्क्तगत खातािरू पत्ता लगाउन सफ्रकने क्षमताबाट बचाउनका लागग 
व्या्या गररयो। यसका साथै, सञ्चारमाध्यमले व्यष्ट्क्तिरूलाई अपराधीका रूपमा िा कसैलाई 
िालसािी र छलको आरोप लगाई ररपोटय गरेको अिस्थामा, यस अध्ययनमा िानकारीलाई ररपोटय 
गिाय 'कसुर प्रमाखणत नभएसम्म कसुरिार नमातनने' शसद्धान्त पालना भएको सुतनष्ट्श्चत गररएको 
गथयो। 

कुनै पतन िोखखम न्यूनीकरण गनय सबै अन्तिायतायको िकमा, अनुसन्धानका सिभागीिरूलाई 
बेनाम रिने स्तर छनोट गनय लगाइएको गथयो र उनीिरूका लागग सिि िुने ठाउुँ  छनोट गनय 
प्रोत्सादित गररयो र मौखखक गोपनीयता कायम राखखयो। कोशभि-१९ का सािधानी मापिण्ििरूको 
सम्मान गररयो र अगग्रम रूपमा छलर्ल गररयो। सिभागीिरूलाई अध्ययनका बारेमा िानकारी 
दिइयो र अन्तिायतायिरू सुरु गनुयअतघ उनीिरूको सिमतत मौखखक रूपमा शलइयो। मौखखक 
सिमततको नमुना अनुसूची १ मा प्रस्तुत गररएको छ। सिभागीिरूलाई यस अनुसन्धानमा 
उनीिरूको सिभागगता पूणय रूपमा स्िैष्ट्च्छक िो र उनीिरूले कुनै पतन समयमा आफ्नो सिमतत 
फ्रर्ताय शलन सक्ने छन ्भन्ने बारेमा िानकारी गराइएको गथयो। 

सबै त्याङ्खक अनुसन्धानकतायिरूको व्यष्ट्क्तगत र कायायलय कम्प्युटरमा पासिियद्िारा सुरक्षक्षत 
तनिी र्ाइलमा भण्िार गररएका गथए र ती कम्प्युटर  पतन तनिी लगइन पासिियिरूद्िारा 
सुरक्षक्षत गथए। अन्तिायतायसम्बन्धी त्याङ्खक अन्तिायताय शलने व्यष्ट्क्त, अनुिािक र मु्य 
अनुसन्धानकतायिरूका लागग मात्र पिुुँचयोग्य गथयो। अन्तिायतायका अडियो र्ाइलिरू अनुशलवप  
गरेपतछ मेटाइयो। 

नेपालमा स्िास््यसुँग प्रत्यक्ष सरोकार नभएको कुनै पतन सामाष्ट्िक विज्ञानसम्बन्धी 
अनुसन्धानको समीक्षा गने संस्थागत तनकाय छैन।12 यद्यवप, नैततक अनुसन्धान अभ्यासिरू 
सुतनष्ट्श्चत गनय, यस अध्ययनमा संलग्न सोसल साइन्स बिा: / सेस्लाम का सब ै
अनुसन्धानकतायिरूले म्याक्िरेी विश्िविद्यालयको सामाष्ट्िक विज्ञान नैततकता प्रशिक्षण अनलाइन 
पूरा गरे।  उनीिरुले IDS ERB तनिेशिकािरू अनुरूप व्यििारमा अनुसन्धान नैततकता लागू गनय 
IDS नैततकता समीक्षा बोिय (Ethics Review Board, ERB) सिस्यबाट समथयन पतन प्राप्त 
गरे। IDS नीततअनुसार अनुसन्धान  सोसल साइन्स बिा:को नेततृ्िमा भएको िुनाले, ERB 

 

 
12  नेपाल स्िास््य अनुसन्धान पररषिले नेपालमा स्िास््यसम्बन्धी अनुसन्धान गनय स्िीकृतत दिनुपछय। 
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अनुसन्धान पररयोिनाको समीक्षामा संलग्न गथएन। मानि बेचबबखनसम्बन्धी सञ्चारमाध्यमको 
प्रकािन/प्रसारण 

३.१ नेपालमा सञ्चार्माध्यमको वातावर्ण 

आधार-स्तरको (ग्राउण्ि-लेभल) संलग्नता भएको िुनाले स्थलगत संिाििातािरूसुँग 
नागररक,गैरसरकारी संस्थािरू (NGOs), सरकार, अनुसन्धानकताय र कानुन लागू गने तनकाय 
िरूलाई विशभन्न विषयिरूमा िानकारी दिने क्षमता र सीपिरू छन।् त्यसकारण, 
सञ्चारमाध्यममा बेचबबखनसम्बन्धी मुद्िािरूको गचत्रण आर्ैँ मा मित्त्िपूणय छ। अनुसन्धानकताय, 
कानुन लागू गने तनकाय , स्िास््य कमयचारी र अन्य धेरै पेिािरू िस्तै सञ्चारकमीिरूका 
अगधकार र कतयव्यिरू छन।् ितयमान पररिेिमा , पत्रकारिरूले चुनौतीपूणय िातािरणमा 
बेचबबखनका सम्बन्धमा तुलनात्मक दिसाबले स्ितन्त्र भएर लेख्न सक्छन ्भनेर भन्न सफ्रकन्छ। 
यस अध्ययनले नेपाली समाचार सञ्चारमाध्यममा मानि बेचबबखनको गचत्रणलाई िेरेको छ र 
नेपालबाट िुने मानि बेचबबखनका ढाुँचािरूमा भएका पररितयनिरूको विश्लेषण गरेको छ। 

नेपालको संविधानले बोल्न पाउने स्ितन्त्रता र सञ्चारको िक प्रत्याभूतत गरेको छ; तर 
मातनसिरूको लेख्न र बोल्न पाउने क्षमता घटाउन केिी प्रततबन्धिरू पतन गररएका छन।् 
संविधानले यो प्रत्याभूतत गरेको छ फ्रक: 

विद्युतीय प्रकािन, प्रसारण र छपाइलगायत श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रयोग, कुनै 
पतन माध्यमबाट कुनै समाचार सामग्री, सम्पािकीय, लेख, मित्त्िपूणय लेख िा 
अन्य पठन सामग्रीको प्रकािन र प्रसारण िा सूचना प्रिाि िा छपाइमा पूिय 
अिरोध िुनेछैन ।  
(GoN २०१५) 

तर पतन, संविधानले सरकारलाई तनम्न कुरािरूमा प्रततबन्ध लगाउन अनुमतत दिन्छ: 

झूटा सामग्रीको प्रकािन र प्रसारको माध्यमबाट नेपालको राष्ट्रियता, साियभौमसत्ता 
र अविभाज्यता िा संघीय इकाइिरूबीचको सुमधुर सम्बन्धमा खलल पाने िा 
विशभन्न िातिातत, िनिातत िा समुिायिरूबीचको सुमधुर सम्बन्धमा खलल पाने 
िा िेििोि िा व्यष्ट्क्तिरूको सामाष्ट्िक मयायिामा खलल पाने कायय िा अिालतको 
अििेलना िा आपरागधक कसुरलाई उक्साउने सामग्री िा सभ्य साियितनक 
शिरटाचार र नैततकता विपरीत काम गने िा श्रमको अनािर गने िा छुिाछुत िा 
लैङ्खगगक भेिभािलाई उक्साउने कायय। 
(ibid.).  

संविधानको धारा १७ र २७ ले प्रत्येक नागररकलाई क्रमिः अशभव्यष्ट्क्तको िक र सूचनाको िकको 
प्रत्याभूतत गरेको छ। 

सञ्चार गिृ र सम्पािकीय अगधकारीिरू तनष्ट्श्चत समाचार प्रकािन गनयका लागग ष्ट्िम्मेिार छन।् 
तर पतन, रािनीततक िबाि, पाठक िदृ्गधको आिश्यकता र सम्पािकीय/स्िाशमत्ि पूिायग्रिले 
समाचार लेख प्रकाशित गने फ्रक नगने भन्ने सम्पािक िा सञ्चार गिृको तनणययलाई असर गनय 
सक्छ। सञ्चार गिृिरूका स्िाशमत्ििाला र तनयन्त्रण गने अगधकारी र ततनका लक्ष्यले 
सम्पािकीय स्ितन्त्रता घटाउन सक्छ र सामाष्ट्िक-रािनीततक भूशमका तनिायि गने 
सञ्चारमाध्यमको भूशमकालाई असर गनय सक्छ (Alger १९९८; Bagdikian १९९७)। 
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सञ्चारमाध्यम र यसका सम्पािकिरूको पाटीगत स्िाथय  र रािनीततकितृसंगको 
समानान्तरताबाट नेपाली समाचार सञ्चारमाध्यम प्रभावित भएको िनाइएको छ (Acharya 
२०१८)। त्यसैगरी, नेपालका समाचार सञ्चारमाध्यमले पतन स्ितन्त्र पत्रकाररताभन्िा व्यापाररक 
स्िाथयलाई प्राथशमकता दिएको ररपोटय गररएको छ (दि दिमालयन टाइम्स २०२१)। 
पे्रस काउष्ट्न्सल नेपाल (PCN) को िावषयक प्रततिेिनअनुसार PCN मा ७,८६९ छापा 
सञ्चारमाध्यम प्रकािनिरू िताय भएका छन ्र तीमध्ये सन ्२०१९/२० मा ३,९६६ समाचार 
सञ्चारमाध्यम प्रकािनिरू (६८९ िैतनक, ३० द्विसाप्तादिक, २,८४७ साप्तादिक र ४०० पाक्षक्षक) 
मात्र सञ्चालनमा गथए (PCN २०२१)। त्यसैगरी,  २०१९/२०२०  मा ती ३९६६ मध्ये ७३३ 
समाचारपत्रिरू (िैतनक १८५, ३  द्विसाप्तादिक, ५२८ साप्तादिक र १७ पाक्षक्षक) मात्रै तनयशमत 
रूपमा प्रकाशित भएका गथए। िालैका िषयिरूमा ‘उपलब्धता, अन्तफ्रक्रय यात्मकता, पारिशियता 
(िाइपरशलङ्खकिरू), तत्काशलकता र शमतव्ययीता’ का कारण पतन अनलाइन समाचार 
सञ्चारमाध्यम समाचारका लागग मित्त्िपूणय बनेका छन ्(Acharya २०१८)। रे्िुअरी २०२१ मा, 
सूचना तथा प्रसारण विभागको त्याङ्खकअनुसार मुलुकमा २,३२५ अनलाइन सञ्चारमाध्यम 
प्रकािनिरू िताय भएका गथए, िसमध्ये २,१७४ िाल सफ्रक्रय छन ्(राष्ट्रिय समाचार सशमतत 
२०२१)। 

नेपालमा पे्रस र सञ्चारमाध्यम धेरै कानुनद्िारा तनयशमत छन,् मु्य रूपमा पे्रस र प्रकािन ऐन, 
१९९१ राष्ट्रिय प्रसारण ऐन १९९२, प्रेस काउष्ट्न्सल ऐन १९९२, श्रमिीिी पत्रकार ऐन २००७, 
सूचनाको िक ऐन २००८, राष्ट्रिय सूचना र सञ्चार प्रविगध नीतत २०१५ र राष्ट्रिय आमसञ्चार 
नीतत २०१९। सन ्२०१६ मा, PCN ले सन ्२०१९ (PCN २०१६, २०१९) मा केिी संसोधन सदित 
१३-िर्ा पत्रकाररता आचार-संदिता िारी गर् यो। पत्रकारिरूले ररपोदटयङ गिाय िस्तुतनरठ िुनु पने र 
अनलाइन तथा अर्लाइन ििैु माध्यमबाट त्यपरक समाचार र सन्तुशलत विचार सम्पे्रषण गनुय 
पने संदिताले उल्लेख गरेको छ। सामाष्ट्िक सञ्िालबाट सामग्री शसियना गिाय िा सामाष्ट्िक 
सञ्िालमार्य त सामग्री साझा गिाय सञ्चारमाध्यमलाई ििार्िेिी बनाउने तनिेिन पतन रिेको छ: 
सत्यता िाुँच गरेर र तनरपक्षता विचार गरेर मात्र पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले अन्य सामाष्ट्िक 
सञ्िाल प्रयोगकतायिरूले पोस्ट िा साझा गरेको िानकारी र विचार िा दटप्पणीिरूको पुनः 
उत्पािन गनुय पियछ (PCN २०१९)। यसबािेक, पत्रकारिरूलाई यौन अपराध, सामाष्ट्िक भेिभाि 
िा मानिता विरुद्धको अपराधबाट बचेका  िा पीडितिरूलाई प्रततकूल प्रभाि पाने सामग्रीिरू 
प्रकाशित गनय अनुमतत छैन। त्यस्ता अिस्थािरूमा, पीडितिरू/ बचेका िरूको नाम, ठेगाना र 
पदिचान उनीिरूको सचेत सिमततविना र त्यस्ता खुलासाको सम्भावित प्रभाििरूको मूल्याङ्खकन 
नगरी प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रूपमा खुलासा गनुयिुुँिैन (ibid.)। 
सरकारले अनलाइन समाचार पोटयलिरू तनयमन गनय सन ्२०१६ मा अनलाइन सञ्चारमाध्यम 
सञ्चालन तनिेशिकािारी गर् यो (नेपाल सरकार २०१६)। ‘िेबसाइट िताय िा िावषयक रूपमा 
निीकरण गनय असमथय भएमा, गैरकानुनी िा अनैततक मातनने सामग्री प्रकाशित गरेमा िा गलत 
सूचना रै्लाएमा िा ततनीिरूका ररपोटयिरूमा आगधकाररक स्रोतिरूको अभाि भएमा' सूचना तथा 
प्रसारण विभागलाई समाचार पोटयल बन्ि गने अगधकार प्रिान गरेको व्यिस्थाका कारण 
तनिेशिकाको व्यापक आलोचना भएको गथयो (Acharya २०१६, Acharya २०१८ मा उद्धतृ)। 

सन ्२०१८ मा लागू भएको नेपालको मुलुकी िेिानी (संदिता) ऐन र मुलुकी र्ौििारी(संदिता) 
ऐनले सञ्चारमाध्यम स्ितन्त्रता (HRW २०१९) लाई थप कटौती गरेको छ। यस ऐनिरुले 
पत्रकारलगायत कसैलाई पतन अगग्रम सिमतत नशलइकन व्यष्ट्क्तगत िानकारी खलुासा गनय र 
र्ोटो खखच्न र प्रकािन गनय तनषेध गियछ। अनलाइन समाचार सञ्चारमाध्यम र पत्रकारिरू 
विरुद्धका मुद्िािरू इलेक्िोतनक कारोबार ऐन, २००८ अनुसार व्यििार गररन्छ, िसले 
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अशभव्यष्ट्क्त स्ितन्त्रताको अगधकारलाई थप सीशमत गियछ (Acharya २०१८; HRW २०१९)। 
ऐनले िेिायका प्रकािन र प्रिियनलाई तनषेध गियछ: 

कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा प्रचशलत कानुनद्िारा 
प्रकािन िा प्रिियन गनय तनषेध गररएको िा साियितनक नैततकता िा सभ्य आचरण 
विपरीत िुने िा कसैको विरुद्ध घणृा िा ईरयाय रै्लाउने िा विशभन्न िातिातत र 
समुिायका िनताबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खतरामा पानय सक्ने कुनै पतन 
प्रकारका सामग्री।  
(GoN 2006) 

विश्ि पे्रस स्ितन्त्रता सूचकाङ्खकका अनुसार, नेपाल १८० मुलुकमध्ये १०६औँ स्थानमा छ (ररपोटयसय 
वििआउट बोियसय २०२१)। 

सन ्२०२० मा, नेपालको एक गैरसरकारी नागररक समाि संगठन (CSO), फ्रििम र्ोरमले 
नेपालमा कुल ९६ पे्रस स्ितन्त्रता उल्लङ्खघनका घटनािरू रेकिय गरेको गथयो, िुन अतघल्लो िषय 
(सन ्२०१९ मा १११) भन्िा थोरै मात्र कम िो (फ्रििम र्ोरम २०२०)। सन ्२०२० मा रेकिय भएका 
प्रेस स्ितन्त्रता उल्लङ्खघनका घटनािरूमध्ये अगधकांि पत्रकारिरूले अनलाइन सञ्चारमाध्यम (३९) 
का उल्लङ्खघनपतछ छापा सञ्चारमाध्यम (७०) का उल्लङ्खघन भोगेका छन ्(ibid.)। त्यसैगरी, 
नेपाल सरकार (GoN) ले सन ्२०१९  मा ‘नेपाल शमडिया काउष्ट्न्सलसुँग सम्बष्ट्न्धत कानुनको 
संिोधन र एकीकरणसम्बन्धी विधेयक’ को मस्यौिा तयार गरेको गथयो, िसले िालको प्रेस 
काउष्ट्न्सल ऐन, 1992 लाई प्रततस्थापन गने छ। नयाुँ शमडिया काउष्ट्न्सल, यसको स्ितन्त्र र 
तनरकक्ष प्रकृततको मापिण्िमा गठन गने प्रस्ताि गरेको र यसलाई नेपाल सरकार (GoN) 
अन्तगयतको तनकायसुँग िस्तै बनाएको कारणले यो विधेयक अत्यगधक वििािास्पि गथयो 
(Maharjan, B. २०२०)। साथै, विधेयकमा शमडिया काउष्ट्न्सललाई व्यािसातयक नैततकता 
उल्लङ्खघन गने सञ्चारमाध्यम कम्पनीिरूलाई ठूलो िररिाना लगाउने अनुमतत दिने प्रािधानिरू 
गथए (ibid.)। विधेयकको मस्यौिामा सरकारको चको आलोचना भएपतछ यी प्रािधानिरू 
पररमाियन भए पतन यसले नेपालमा पे्रस स्ितन्त्रतामागथ अंकुि लगाउने राज्यको तनयत रिेको 
िेखाएको छ। 

नेपाली पत्रकारिरूको  नेपाल पत्रकार संघ नामक एउटा छाता संगठन छ र यसलाई िाल नेपाल 
पत्रकार मिासंघ (FNJ) भतनन्छ।  ‘पेिागत विकास, प्रेस स्ितन्त्रता र सरकारी संयन्त्रबाट 
सियोग अशभिदृ्गध’ को उद्िेश्यका साथ सन ्१९५६ मा तनिी सञ्चारकमीिरूले यसको स्थापना 
गरेका गथए (Acharya २०१८)। 

३.२ सञ्चार्माध्यमद्वार्ा ज्ञानको ननमायण र् दशयकमा 
यसको प्रभाव 

िैतनक िीिनको िास्तविकता िाम्रो ध्यानमा आउनुअतघ िस्तुगत भइसकेको िुन्छ। िे भए पतन 
िास्तविकता िून्यतामा िुुँिैन बरु अरूसुँगको िाम्रो अन्तरफ्रक्रयामार्य त सामाष्ट्िक रूपमा तनमायण 
िुन्छ (Berger र Luckmann १९९१)। भाषािरू आिश्यक िस्तुकरण उपलब्ध गराउन र 
ततनीिरूलाई प्रस्तुत गने क्रम तनधायरण गनय प्रयोग गररन्छ। तर िस्तुिरू आरै्ले भाषामा अथय 
ठीक गनय सक्िैनन।् तनमायणिािी दृष्ट्रटकोणअनुसार, यो 'सामाष्ट्िक पक्षिरू िुन ्िसले आफ्नो 
संस्कृततको िैचाररक प्रणाली र भावषक र अन्य प्रतततनगधत्ि प्रणालीिरूलाई अथय तनमायण गनय, 
संसारलाई अथयपूणय बनाउन र संसारका बारेमा अरूलाई अथयपूणय रूपमा सञ्चार गनय प्रयोग गछयन ्
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(Hall १९९७: ११)। अको िब्िमा भन्नुपिाय अथय िस्तुिरूमा अन्ततनयदित निुने भएकाले यो 
मातनस िा सामाष्ट्िक पात्रिरू िुन ्िसले अथय शसियना गछयन।् िस्तुिरूलाई अथय प्रिान गने 
व्यष्ट्क्त िा पक्षिरूलाई 'िाबी कताय' भतनन्छ िुन कुनै पतन मौखखक, दृश्य िा व्यििाररक कथन 
भएको िाबी िो िसले िियक /पाठक/श्रोतालाई एउटा अिस्थालाई – िस्त ैिाम्रो माशमलामा मानि 
िेचविखन - सामाष्ट्िक समस्याको रूपमा पररभावषत गनय मनाउने उद्िेश्य रा्छ (Loseke 
२००३)। प्राथशमक िाबीकतायिरू पीडित र साक्षीिरू िस्ता व्यष्ट्क्तिरू िुन ्िसलाई विषय िा 
समस्याको बारेमा वििेष िा विस्ततृ ज्ञान  िुन्छ भने प्राथशमक िाबीकतायिरूद्िारा गररएका 
िाबीिरू अनुिाि र रूपान्तरण गने सिायक िाबीकतायिरू िुन ्(Schildkraut र Muschert 
२०१९)। 

समािमा मित्त्िपूणय िाबीकतायिरूमध्ये एक आमसञ्चार िो िसले सबैभन्िा ठूलो सम्भावित िियक 
उपलब्ध गराउुँछ। आम सञ्चारमाध्यममा काम गने मातनसिरू प्राथशमक िाबीकताय िुन सक्छन,् 
यस्तो अिस्थामा उनीिरूले आफ्नै कथािरू खोज्छन ्र ले्छन;् तर उनीिरू सामान्यतया 
रािनीततज्ञ, काययकताय िा िैक्षक्षक अनुसन्धानकतायिरू िस्ता अन्य पक्षिरूद्िारा उपलब्ध 
गराइएका िाबीिरू अनुिाि र प्याकेष्ट्िङ गने सिायक िाबीकतायिरू िुन ्(Loseke 2003)। तर, 
िाबीिरू विषयगत मूल्यिरू िा संिाििाता िा पत्रकारिरूको विशिरट िस्तुगत चासो िा 
भािनािरूमा आधाररत िुुँिा आम सञ्चारमाध्यममा गररएका िाबीिरूको िस्तुपरकता कमिोर िुन 
सक्छ (Tuchman १९७२)। 

िियक/श्रोता/पाठकिरूल ेआफ्नै अनुभि, व्यष्ट्क्तगत मूल्य िा ज्ञानको आधारमा िाबीिरूको 
मूल्याङ्खकन  गनय सक्ने भएकाले सञ्चारमाध्यममा गररएका िाबीिरू विश्िास गनय नसकेको भए 
तापतन आम सञ्चार माध्यमिरूले समस्यािरू सतिमा ल्याउुँछन ्िसलाई िियक/श्रोता/पाठकिरूले 
सामाष्ट्िक समस्याको रूपमा शलने िा नशलने भनी विचार गने तनणयय गछयन(Loseke २००३)। 
अको िब्िमा भन्नुपिाय, सञ्चारमाध्यमले 'त्यिरू' सङ्खकलन गने, ती त्यिरूबाट बयान िा 
कथािरू तनमायण गने र िियकिरूलाई ती कथािरू विश्िास गनय प्रेररत गने  विश्िास गररन्छ। 
िियक/पाठक/श्रोतािरूले आफ्नै ज्ञान, अनुभि र मूल्यिरूको आधारमा कथािरूको विश्िसनीयतामा 
तनणयय गछयन ्(ibid.)। सञ्चारमाध्यमले भािनामा अपील गिै मातनसिरूका छवि (पीडितिरू 
सिानुभूततको िकिार िुन्छन ्भने  खलनायक तनन्िाको िकिार िुन्छन)् र पे्रररत िेमिरू 
(िियक/पाठक/श्रोताले फ्रकन ्याल गनुयपछय) पतन तनमायण गियछ (ibid.)। सञ्चारमाध्यम एक 
मित्त्िपूणय तत्त्ि िो िसले छलर्लका लागग एिेन्िा तनधायरण गियछ, त्यिरूभन्िा बादिरका 
कथािरू तनमायण गियछ र िियकिरूलाई विचारिरू तनमायण गनयका  लागग मनाउने प्रयास गियछ। 
िैतनक िीिनमा सञ्चारमाध्यमको मित्त्िपूणय भूशमकालाई विचार गिाय, सञ्चारमाध्यमलाई ततनको 
सामग्री, समाचार तनमायण प्रफ्रक्रया र िासन िा कमयचारीतन्त्र संरचनालगायत अन्य धेरै पक्षिरूका 
आधारमा समालोचनात्मक रूपमा अध्ययन गनुय मित्त्िपूणय छ। 
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३.३ मानव बेचबबखनसम्बन्धी प्रकाशन सम्बन्धमा 
समाचार्हरुको ववश्लेषण 

मानि िेचविखन का पीडित र पीिकिरूको गचत्रण र समाचार सञ्चारमाध्यमिरूले नेपालमा 
मानि बेचबबखनका समस्यािरूको िेशमङको विश्लेषणगने नेपालमा कुनै अध्ययनिरू भएका 
छैनन।्  तसथय, यो अध्ययनले अन्य िेििरूमा गररएका समान अध्ययनिरूलाई िेियछ। 
सञ्चारमाध्यममा मानि बेचबबखनको समस्याको समाचार सामग्री विश्लेषणसम्बन्धी अगधकांि 
अध्ययनिरू अमेररकाबाट आउुँछन।् तसथय, यस अध्ययनले नेपाल र अमेररका ििैु िेिमा मानि 
िेचविखनबारे ज्ञान र िानकारीको प्राथशमक स्रोत तनमायण गनय मित्त्िपूणय िाबीकतायिरू 
सञ्चारमाध्यम िुन ्भन्ने कुरा ध्यानमा रा्िै अमेररकामा मानि बेचबबखनसम्बन्धी समाचारको 
कभरेिको समाचारिरुको विश्लेषणका िस्तािेिको प्रकाशित िस्तािेि विश्लेषण गरेको छ। 

गुलाटीले सन ्२००० िेखख २००५ को बबचमा संयुक्त राज्य अमेररका, संयुक्त अगधराज्य बेलायत 
र क्यानिाका छ िटा समाचारपत्रिरु - The New York Times, The Washington Post, 
The Times, The Guardian, The Toronto Star र The Globe and Mail – मा प्रकाशित 
मानि बेचबबखनसम्बन्धी समाचारका विषयिस्तुिरुको विश्लेषण गरेका गथए (Gulati 2010)। 
उनले मानि बेचबबखनलाई विशभन्न प्रकारका िबरिस्ती श्रम र श्रम बेचबबखनलाई बेिास्ता गिै 
मु्यतया यौन बेचबबखनको पररकल्पना गररएको रे्ला पारे। यसका साथै, समाचार लेखिरू 
आगधकाररक स्रोतिरू विशभन्न प्रततरठान स्रोतिरू िस्तै वििेिी नीततका प्रभाििाली िगयिरू र 
मानि बेचबबखनविरुद्धका अशभयन्तािरू िस्ता स्रोतिरूमा, स्रोतिरूको ष्ट्स्थतत र भनाइको 
सम्बन्धमा कुनै प्रश्न नगरी, तनभयर भएका छन ्।साथै, यी समाचार लेखिरूले बेचबबखनलाई 
आपरागधक गततविगध र संगदठत अपराध ठिराएका छन ्र समस्याको मु्य समाधानको रूपमा 
ितयमान नीतत -पीडितिरूका लागग सुरक्षा काययक्रमिरू, थप कानुन प्रितयन र रोकथाम 
अशभयानिरू- विकास गरेका छन ्। । 

त्यसैगरी, Sanford et al. (२०१६) ले समाचारपत्रको समाचार िस्तु र मानि बेचबबखनको 
िेशमङको िाुँच गनय १ िनिरी – ३१ डिसेम्बर २०१३ मा प्रकाशित दि न्यूयोकय  टाइम्स र दि 
िाशसङ्खगटन पोस्ट का समाचारपत्र लेखिरूको सामग्री विश्लेषण गरे। मानि बेचबबखनबारे चचाय 
गने १२८ लेखमध्ये ६४ प्रततितले यौन बेचबबखनको उल्लेख गरेको पाइएको गथयो भने ११ 
प्रततितले मात्र श्रम बेचबबखन र १२ प्रततितले यौन र श्रम बेचबबखन ििैुको उल्लेख गरेको 
गथयो (ibid.)। संयुक्त रारि संघको त्याङ्खकले उत्तर अमेररकामा बेचबबखनका ५० प्रततितभन्िा 
बढी पीडितिरूलाई िबरिस्ती श्रम िोषण गरेको िेखाएको भनी यस अध्ययनले पाएकोले यौन 
बेचबबखनको असमान उल्लखे वििेषगरी असाधारण छ। यसैबीच, ३९ प्रततित लेखले 
बेचबबखनबाट पीडित बालबाशलकालाई र २ प्रततितले मात्र पुरुषलाई उल्लेख गरेको छ भने र 
संयुक्त रारिसंघको लागू पिाथय तथा अपराधसम्बन्धी कायायलय (UNODC) को प्रततिेिनले 
लेखमा पदिचान गररएका सबै पीडितिरूमध्ये अगधकांि ियस्किरू गथए (६७ प्रततित) र सबै 
पदिचान गररएका पीडितिरूमध्ये ३० प्रततित पुरुष गथए भनी िेखाएको छ (ibid.)। त्यसैगरी, 
सोिी अध्ययनबाट अन्तरायष्ट्रिय एिेन्सीिरूको ररपोटयले श्रम बेचबबखनका पीडितिरूमध्ये अगधकांि 
पुरुष रिेको सङ्खकेत गरे तापतन श्रम बेचबबखनसम्बन्धी ररपोटय गिाय मदिला पीडितिरूलाई उल्लेख 
गने लेखिरूको बािुल्य  रिेको पाइयो; मुद्िामा केष्ट्न्ित १४ मध्ये िि िटा लेखमा मदिलािरू 
उल्लेख गररएको गथयो (ibid.)। 
अको अध्ययनमा, विकय सले तीन िटा क्षेत्रीय समाचार पत्र - ि न्यूयोकय  टाइम्स, ि लस एन्िलस 
टाइम्स र ि फ्लोररिा टाइम्स-युतनयन बाट २००५–१२ को अिगधको त्याङ्खकत्याङ्खक सङ्खकलन 
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गरे र मानि बेचबबखन-सम्बष्ट्न्धत समाचार लेखिरूको सामग्री विश्लेषण गरे। यौन बेचबबखनलाई 
८२ प्रततित लेखमा समेदटएको पाइएको गथयो भने श्रम बेचबबखनलाई १४ प्रततित लेखमा मात्र 
समेदटएको गथयो (४ प्रततितले यौन र श्रम बेचबबखन ििैुको चचाय गरेको गथयो) (Virkus २०१४)। 
त्यसैगरी, समाचार लेखिरूमा मदिला प्रतततनगधत्िको बािुल्य गथयो: लेखिरूमा प्रस्तुत ९५५ 
पीडितमध्ये ८९ प्रततित मदिला र ११ प्रततित पुरुष पीडित गथए (ibid.)। मु्यतया पुरुषिरूलाई 
अपराधीका रूपमा र अगधकतर मदिलािरूलाई पीडितका रूपमा गचत्रण गने प्रिवृत्त Denton 
(२०१०) ले पतन पुष्ट्रट गरेका छन।् Denton ले िनिरीिेखख िुन २००७ सम्मको अिगधमा मानि 
बेचबबखनका १९१ विशभन्न घटनािरूको शमडिया कभरेिको विश्लेषण गरे र ४४ प्रततित घटनामा 
मदिलालाई मात्रै बेचबबखन गररएको भनी ररपोटय गररएको र ररपोटय गररएका घटनािरूमध्ये ६३ 
प्रततितमा पुरुष मात्र अपराधीको रूपमा संलग्न रिेको कुरा पत्ता लगाए (ibid.)। 

३.४ मानव बेचबबखनबारे् सञ्चार्माध्यमको गचत्रण 

िबरिस्ती श्रम र बेचबबखनका कथािरूमा ररपोदटयङले विशभन्न रुप शलन सक्छ। ततनीिरूमध्ये 
केिीमा मानि कथािरू समािेि छन,् िसले मातनसिरूलाई ररपोटय गियछ, प्रायः बचेकािरूले 
आफ्नै कथािरू सुनाउुँछन;् भनाय अिस्थािरू र काययस्थलमा िवु्ययििारिरू उिागर गने 
काययस्थलबारे कथािरू; अनुगचत भनाय अभ्यास र बेचबबखन पछाडि रिेका आगथयक लाभबारे 
कथािरू; आप्रिासनसम्बन्धी कथािरू; श्रम बिारको भेिभािका कथािरू; कानुनका विद्यमान 
प्रािधानिरू र ततनीिरूको कायायन्ियन ष्ट्स्थततलाई झल्काउने न्यायसम्बन्धी कथािरू; र 
िागरूकता र िकालतमा कथािरू (ILO २०२१ b)। 

यद्यवप, TIP को अिधारणामा धेरै प्रकारका काययिरू (भनाय, ओसारपोसार, स्थानान्तरण, आश्रय) 
र माध्यमिरू (धम्की िा बलको प्रयोग िा करकापका अन्य रूपिरू; अपिरण; िालसािी; धोखा; 
िष्ट्क्तको िरुुपयोग, नािुक अिस्थाको िरुुपयोग, सिमतत प्राप्त गनयका लागग छलको प्रयोग) 
लगायत व्यापक दृरटान्त रिने भए पतन; (UN २०००), सन ्२००५ िेखख २०१२ सम्म अमेररकाका 
प्रकाशित केिी समाचार पत्रिरूमा प्रकाशित लेखिरूको अध्ययन गिाय सञ्चारमाध्यमले TIP र 
यौन बेचबबखनलाई एउटै कुरा िो भन्ने अथयमा िोड्िछ (Virkus २०१४)। 

Albright र D’Adamo (२०१७) ले अमेररकी सञ्चारमाध्यमद्िारा मानि बेचबबखनका बारेमा 
प्रस्तुत गररएको प्रभाििाली कथामा तनम्न पाुँच िटा तत्त्िलाई अिलोकन गरेका छन ्(१) यौन 
व्यापार र यौन िासत्िलाई प्रमुख रूपमा िोि दिएर मानि बेचबबखनका सबै स्िरूपलाई प्रयाप्त 
नसमेटेको(२) यौन बेचबबखनको पीडित भएका युिा, गोरा, मदिला पीडितिरूको थोरै वििरण; (३) 
त्यिरूको प्रतततनगधत्ि िस्तोसुकै भए पतन पाठकिरूलाई आकवषयत गनयका लागग 
सनसनीपूणयताको प्रयोग; (४) बेचविखनको िि कारकका रूपमा रिेका गररबी, विश्िव्यापीकरण, 
िातत, लैङ्खगगक अशभव्यष्ट्क्त र लैङ्खगगक पदिचानलाई निेरेर मुद्िाको िदटलता खोज्न असर्ल 
िुनु; र (५) आपरागधक न्याय िेशमङको मात्र प्रयोग, बेचविखनमा परेका मातनस िीिनको पदिले 
र पतछको िीिनबाट बेचविखनलाई असन्िभयकृत गियछ, र मानि बेचबबखनको प्राकृततक 
समाधानका रूपमा आपरागधक न्यायको प्रयोगलाई  ििायउुँछ (Albright र D’Adamo २०१७)। 

३.५ नेपाली सञ्चार्माध्यममा मानव बेचबबखनको 
गचत्रण 

नेपालमा गररएका सञ्चारमाध्यम अनुसन्धानलाई लगभग पाुँच प्रकारमा िगीकरण गनय सफ्रकन्छ: 
प्रायः सरकारद्िारा गठन गररएका सञ्चारमाध्यम आयोगिरूले तयार गररका प्रततिेिनिरू; नयाुँ 
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सञ्चार गिृ स्थापना गनुय अतघको सम्भाव्यता अध्ययन; सञ्चारमाध्यमको सामग्री र 
काययक्रमिरूमा िियकिरूको प्राथशमकता पत्ता लगाउन िियक सिेक्षणिरू; सञ्चारमाध्यमको गचत्रण  
र सञ्चारमाध्यमको प्रभािबारे अध्ययन, िसमा सञ्चारमाध्यमले िशलत, िनिातत, मदिला 
िस्ता तनष्ट्श्चत समूिलाई िा विकास स्िास््य र दिसंा िस्ता तनष्ट्श्चत मुद्िािरूलाई कसरी 
प्रस्तुत गरेको छ भन्ने कुरा िान्नका लागग सामग्री विश्लेषण र समाििास्त्रीय तथा 
मानििास्त्रीय अध्ययन (Maharjan, H.M. 2020)। 

िैिेशिक सिायताको पारिशियता, सञ्चारमाध्यमको मु्य समाचार, स्िास््य, मदिला विरुद्ध िुने 
दिसंा िस्ता विषयिरूमा सञ्चारमाध्यमको धेरै सामग्री विश्लेषण गररएको छ (Tuladhar et al. 
२०१३; फ्रििम र्ोरम २०१२; Adhikari et al. २०११; राष्ट्रिय मदिला आयोग २०१७)। उिािरणका 
लागग, छपाइ सञ्चारमाध्यममार्य त मदिलाविरुद्ध िुने दिसंाका विषयमा कसरी समाचार िनतामा 
प्रचार गर् यो भन्ने कुरा पत्ता लगाउने उद्िेश्यका साथ गररएको एक अध्ययनले छपाइ 
सञ्चारमाध्यमले मदिलासम्बन्धी मुद्िािरूको सतिी ररपोदटयङ गने गरेको पाइएको छ – िस्तै 
मुद्िाको गिन विश्लेषण गनुयको सट्टा धेरै समाचारलेखिरू अन्तरायष्ट्रिय मदिला दििस मनाउने 
िा लैङ्खगगक दिसंा विरुद्धको १६ दिनको सफ्रक्रयताको अिगधमा सञ्चालन गररएका गततविगधिरूमा 
केष्ट्न्ित छन ्(राष्ट्रिय मदिला आयोग २०१७)। तर पतन, नेपालमा TIP को मुद्िामा 
सञ्चारमाध्यम ररपोदटयङको सामग्री विश्लेषणमा आधाररत अध्ययनिरू धेरै िलुयभ छन।् 

स्माटयर्ोन र सामाष्ट्िक सञ्िालको बढ्िो प्रयोगसुँगै तनिी र साियितनक क्षेत्रिरू संयोिन भएका 
छन ्र विशभन्न सञ्चारमाध्यम स्रोतिरू बीचको किा प्रततस्पधायको समयमा  उपभोक्तािरूको 
ध्यानाकषयण गनय र उनीिरूको संलग्नतालाई लम्ब्याउनका लागग सञ्चारमाध्यम ररपोदटयङमा 
भािनालाई बढ्िो रूपमा प्रयोग गररुँिै छ (Beckett र Deuze २०१६)। तर पतन, परम्परागत 
रूपमा सञ्चारमाध्यमद्िारा त्यिरू प्रस्तुत गने विचार गररन््यो र भािनालाई सञ्चारमाध्यमको 
िस्तुतनरठतामा िस्तक्षेप गने कुराको रूपमा शलइन््यो (Tuchman १९७२)। नेपाली 
सञ्चारमाध्यममा यस्ता मुद्िािरू छन ्िसमा अपराधीिरूलाई पतन पररष्ट्स्थततको पीडितका रूपमा 
गचत्रण गनय भािनािरू प्रयोग गररन्छ। उिािरणका लागग, सन ्२००३ मा दिमाल खबर 
समाचारपत्रले सन ्१९९० को िनआन्िोलनमा खुट्टा गुमाएका र गम्भीर आगथयक संकटमा परेका 
स्ितन्त्रता योद्धाको कथा समेटेको गथयो (G.C. 2003)। सो लेखमा, उनले आफ्नो अिस्थालाई 
सिि बनाउनका लागग एकिना भारतीय नागररकलाई ३०,००० रुपैयाुँमा आफ्नो छोरा बेचेको कुरा 
स्िीकार गरे (ibid.)। सञ्चारमाध्यमले उनलाई मानि िेचविखन को अपराधीका रूपमा प्रस्तुत 
गनुयको सट्टा मद्ितको अतत आिश्यकता भएको व्यष्ट्क्तका रूपमा गचत्रण गर् यो। 

समाचार िेशमङको समस्यासुँगै नेपाली सञ्चार गिृको आगथयक दिगोपन र मानि संसाधन 
व्यिस्थापनमा पतन प्रश्न उठ्ने गरेको छ। विज्ञापनले धान्न सक्ने क्षमताभन्िा ठूलो सङ्ख्यामा 
नेपाली सञ्चारमाध्यम रिनाले नेपाली सञ्चारमाध्यम र रािनीततक िलिरूले सिकायय गने र 
'िाउन एन्भलप िनयशलज्म' को सम्भािना बढाउुँछ िसले स्िः अिरोध तनम्त्याउुँिछ (Bhandari, 
Bhattarai र Deane २०१६)। नेपाली सञ्चारमाध्यममा मानि संसाधन व्यिस्थापनका 
समस्यािरूमा व्यािसातयक क्षमताको कमी, स्रोतिरूको कमी, अपयायप्त ताशलम र पत्रकारिरूको 
कम पाररश्रशमक िुन ्(सूचना र प्रसारण विभाग २०१८; Bhandari र अन्य २०१६)। सञ्चार 
गिृसुँगले पाररश्रशमक दिनु पने माग रा्िै पत्रकारिरूलाई पटक-पटक धनाय दिनु पने बाध्यता छ 
(दि रेकिय २०२०)। यसले सामान्यतया सञ्चारमाध्यमको िातािरण र त्यमा आधाररत नैततक 
ररपोदटयङमा संलग्न पत्रकारिरूको क्षमता र प्रोत्सािनका बारेमा प्रश्न खिा गछय, िसले गिाय मानि 
बेचबबखन िस्ता सामाष्ट्िक समस्यािरू समाधान गने तररका र्रक िुन सक्छ। 
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३. अध्ययन र्रर्एका सञ्चार्माध्यम रर्पोियहरूमा 
मानव बेचबबखनसम्बन्धी समाचार्को ष्ट्स्थनत 

यस खण्िले मु्यतया बेचबबखनका मागयिरूमा भएका पररितयनिरू लगायत नेपालबाट िुने 
अन्तरायष्ट्रिय मानि बेचबबखनसम्बन्धी समाचार लेखिरूको विश्लेषणबाट प्राप्त तनरकषयिरूमा चचाय 
गियछ र केिी ठाउुँमा मानि बेचबबखनसम्बन्धी सान्िशभयक प्रकाशित िस्तािेििरू पतन उल्लेख 
गरेको छ। समाचार लेखिरू सन ्२०१६ िेखख २०२० सम्मका छ िटा राष्ट्रिय समाचार 
सञ्चारमाध्यम स्रोतबाट सङ्खकलन गररएको गथयो। तोफ्रकएको मापिण्ि पूरा गने िम्मा ४८० िटा 
लेखमा आधाररत रदि अध्ययनको विश्लेषण गररएको छ ।  

४.१ समाचार लेखका विशेषताहरू 

अध्ययनले लेखिरूमा तनम्न कुरािरूको प्रयोग गररएको छ फ्रक छैन भन्ने कुराको विश्लेषण गरेको 
छ: श्रव्य-दृश्य तत्त्ििरू, िस्तै शभडियो, अडियो रेकडि यङिरू िा लेखसुँगै र्ोटोिरू; मानि 
बेचबबखनसम्बन्धी त्याङ्खक िा आुँकिा र पीडित, अपराधी, सरकारी अगधकारी, प्रिरी र 
अिरोधकिरू लगायत सम्बष्ट्न्धत व्यष्ट्क्तिरूका भनाइिरू। 

केिल ३१.७ प्रततित लेखिरू (४८० मध्ये १५२) मा कुनै न कुनै प्रकारका दृश्य िा श्रव्य सामग्री 
गथए। ती लेखिरूमा पीडित, अपराधी, अिरोध गने तनकाय, प्रिरी िा पीडित पररिारका 
गचत्र/र्ोटोिरू समािेि गथए। तनिी व्रोिशसट िैतनकिरू (िस्तै, ि काठमािौं पोस्ट र काष्ट्न्तपुर) मा 
भएका घटना ररपोटयिरूका लेखिरूमा र्ोटोिरू गथए भने अनलाइन पोटयलिरूमा लेखिरू 
सामान्यतया अडियो र शभडियो रेकडि यङका साथ उपलब्ध िुन्थ।े समाचार लेखिरूमा िुने िदटल 
िानकारीलाई अक्सर आकषयक र बुझ्ने तररकामा प्रस्तुत गरी पाठकको ध्यान खखच्न र विविध 
पाठकिगयलाई बुझाउनको लागग र्ोटो, इन्र्ोग्राफ्रर्क्स र शभडियोिरू िस्ता माध्यम प्रयोग 
गररएको िुनसक्छ ।  
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तावलका ४.१ समाचार लेखहरूमा श्रव्य-दृश्य सामग्री र 
तथ्याङ्कको प्रयोग 

वषय श्रव्य-दृश्य सामरी 
प्रयोर् र्ने लेखहरू (%) 

सहायक तथ्याङ्खक प्रयोर् 
र्ने लेखहरू (%) 

कुल अध्ययन 
र्रर्एका लेखहरू (n) 

२०१६  २०.० ६६.३ ८० 

२०१७  २७.५ ४५.१ ९१ 

२०१८ २१.७ ३९.१ ११५ 

२०१९ ४८.२ ३८.७ १३७ 

२०२०  ३५.१ ३५.१ ५७ 

जम्मा  ३१.७ ४४.२ ४८० 

स्रोत: लखेकिरुको आफ्नै। 
 

अध्ययनमा समािेि गररएका समाचार लेखिरूको आधाभन्िा कम (४४.२ प्रततित) मा सिायक 
त्याङ्खक र आुँकिा  प्रयोग गररएको गथयो। धेरैिसो त्याङ्खक र आुँकिा तनष्ट्श्चत अिगधका 
(िस्तै - एक िषय) मानि बेचबबखनका घटनािरूसुँग  सम्बष्ट्न्धत गथए। कततपय त्याङ्खक र 
आुँकिा तनष्ट्श्चत अिगधमा तोफ्रकएको मागय िा सीमा नाकाबाट कतत पटक मानि बेचबबखन 
भएका छन ्भन्नेसुँग पतन सम्बष्ट्न्धत गथए। लेखिरूमा समेदटएका त्याङ्खक र आुँकिा प्रिरी 
प्रततिेिन, नेपालमा मानि बेचबबखन विरुद्धको क्षते्रमा काम गने गैरसरकारी संस्थािरू (NGOs) 
को प्रकािन र सरकारद्िारा प्रकाशित ररपोटयिरू िस्ता स्रोतिरूबाट उद्धतृ गररएका गथए। 

विशभन्न स्रोतिरूबाट त्याङ्खक प्रयोग गने प्रिवृत्तले संिाििातािरूले सुचनािरुको सत्यता िाच गने 
र विस्ततृ रुपमा  प्रस्तुत गनयमा िोि दिएको सङ्खकेत गछय। तर पतन, संिाििातािरू त्यसो गनय 
बढ्िो रूपमा अतनच्छुक िुुँिै गएको िेखखन्छ। अध्ययनमा समेदटएको पाुँच िषयको अिगधबबचका 
मानि बेचबबखनसम्बन्धी समाचार लेखिरूमा िोस्रो स्रोतिरूबाट प्राप्त अप्रत्यक्ष त्याङ्खकको 
प्रयोगमा शभन्नता िेखखएको छ: िबफ्रक सन ्२०१६ मा ६६.३ प्रततित लेखिरूले अप्रत्यक्ष 
त्याङ्खकको प्रयोग गरेका गथए भने सन ्२०२० मा ३५.१ प्रततित लेखले मात्र त्यस्तै गरे। 
तथावप, समाचार लेखिरूमा गचत्र र इन्र्ोग्राफ्रर्क्स िस्ता सामग्रीको प्रयोगको सन्िभयमा समग्रमा 
सकारात्मक प्रिवृत्त गथयो: िबफ्रक सन ्२०१६ मा केिल २० प्रततित लेखिरूले ग्राफ्रर्क शमडिया 
प्रयोग गरेका गथए, सन ्२०१९ मा लगभग आधा लेखिरू (४८.२ प्रततित) लेखिरूले र सन ्२०२० 
मा ३५.१ प्रततितले त्यसो गरेका गथए। 

समाचार लेखिरूमा उद्धरणिरू सामान्यतया प्रयोग गररएको पाइयो। अध्ययनमा समािेि 
गररएका िईु ततिाइ (६७.३ प्रततित) लेखिरूमा एक िा सोभन्िा बढी उद्धरणिरू प्रयोग गररएको 
पाइयो। ततनीिरूमध्ये अगधकांिले सीमा नाकामा तैनाथ प्रिरी अगधकृत, ष्ट्िल्ला प्रिरी कायायलयका 
प्रिरी अगधकृत, अिरोध गने संस्था र ततनका िाखाका कमयचारी, मानि बेचबबखनमा परेका 
पीडित र अन्य सरकारी अगधकारीिरूलाई उद्धतृ गरेका छन।् धेरैिसो लेखिरूमा एक भन्िा बढी 
स्रोतका उद्धरणिरू समािेि गथए। माइती नेपाल, KIN नेपाल, नेपाल प्रिरी र सिस्त्र प्रिरी बल 
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(APF) का अगधकारीिरूलाई पटक-पटक ररपोटयिरूमा उद्धतृ गररएको गथयो। अध्ययनका लागग 
अन्तिायताय दिएका धेरैिसो संिाििाता र सम्पािकिरूले नेपालबाट िुने मानि बेचबबखनसम्बन्धी 
धेरैिसो समाचार ररपोटयिरू प्रिरीद्िारा िारी गररएका प्रेस विज्ञष्ट्प्तिरू िा मानि बेचबबखन 
विरुद्धमा काययरत संस्थािरूले पत्रकारिरूलाई प्रिान गरेको िानकारीमा आधाररत रिेको कुरा 
बताएका छन।् यसले प्रिरी र मानि बेचबबखन विरुद्धमा काययरत संस्थािरूलाई समाचार 
ररपोटयिरूमा पटक-पटक फ्रकन उद्धतृ गररन्छ भनेर व्या्या गनय सक्छ। 

४.२ ररपोर्ट  गररएका पीवितका विशेषताहरू 

मानि बेचबबखनका समाचारिरूको विश्लेषण गरर गररएका अध्ययनिरूले समाचारिरुमा अगधकांस 
रुपमा मदिलािरूलाई पीडितको रूपमा गचत्रण गने गररएको कुरा िेखाउछ (Sanford et al. 
२०१६)। सन ्२०१२ र २०१३ मा दि न्यूयोकय  टाइम्स र दि िाशसङ्खगटन पोस्ट मा प्रकाशित 
समाचारपत्र लेखिरूको सामग्री विश्लेषणले यौन बेचबबखनबारे लेखखएका लेखिरूले मु्य रूपमा 
मदिला पीडितिरू उल्लेख गरेको र यौन र श्रम बेचबबखन ििैुमा केष्ट्न्ित रिेको अगधकांि 
लेखिरूमा पुरुष र मदिला ििैु पीडित भएको उल्लेख गरेको पाएको छ (ibid.)। 

यस अध्ययनमा समेदटएका समाचार लेखिरूमा पीडितिरूको ररपोटय गररएको बारे विश्लेषणबाट 
िईु ततिाइ लेख (३३१ लेख िा ६९ प्रततित) ले नेपालबाट मानि बेचबबखनमा परेको भतनएका13 
पीडितिरूको शलङ्खग खुलासा गरेको पाइएको छ। ररपोटय गररएका पीडितिरूको शलङ्खग खुलासा गने 
लेखिरूमध्ये पुरुष पीडितिरू (२०.८ प्रततित) को तुलनामा मदिला पीडितिरूको ररपोदटयङ (६८.३ 
प्रततित) तीन गुणा बढी गथयो। 

तावलका ४.२ ररपोर्ट गररएका पीवितहरूको वलङ्ग 

लष्ट् ङ्खर् बार्म्बार्ता % 

मदिला २२६ ६८.३ 

पुरुष ६९ २०.८ 

ििैु शलङ्खग ३६ १०.९ 

तथा आरोपीत पीर्डतहरूको भलङ्खर्बारे् रर्पोिय र्ने 
कुल लेखहरू 

३३१ १००.० 

स्रोत: लखेकिरुको आफ्नै। 

 

 
13  नेपालको र्ौििारी न्याय प्रणालील े'अपराधी' र 'पीडित' भनी पदिचान नगरेको िुनाल ेयस अध्ययनमा अपराधी र 

पीडित ििुैलाई िनाउन 'आरोवपत', 'कगथत' िा 'ररपोटय गररएको' िब्ििरू प्रयोग गररएको छ, समाचार लेखिरूमा 
उनीिरूलाई त्यसरी छुट्याउने िब्ि प्रयोग नगरी िणयन गररएको गथयो। 
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अध्ययनका तनरकषयिरू नेपाल प्रिरीको सन ्२०१८/१९–२०२०/२१ को रेकियसुँग तुलना गनय सफ्रकन्छ, 
िसले बेचबबखन पीडितिरूमा मदिलािरूको बािुल्यता भएको िेखाउुँिछ भने पुरुषिरू १२.६ 
प्रततित मात्र  भएको िेखाउुँिछ (AHTB २०२१)। 

तर पतन, नेपालमा विद्यमान कानुनी प्रणालीमा रिेका कमी र सीशमततािरूले सम्भावित रूपमा 
पुरुष कामिारिरू िािी िुने श्रम आप्रिासनसुँग सम्बष्ट्न्धत मानि बेचबबखनका विशभन्न 
घटनािरूको पदिचान, प्रलेखखकरण र अनुसन्धानलाई असर गरेको िुन सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान 
दिनुपछय। पालेमो प्रोटोकलको कायायिेिले िस्तो मानि बचेबबखन तथा ओसारपोसार (तनयन्त्रण) न 
(HTTCA) २००७14 र िैिेशिक रोिगार ऐन (FEA) २००७ ले15 श्रम िोषणलाई मानि 
बेचबबखनसुँग िोड्िैन: HTTCA २००७  ले श्रम िोषणलाई मानि बेचबबखनको उद्िेश्यका रूपमा 
समािेि गिैन (NHRC २०१९) र FEA २००७  ले श्रम िोषण, धोका र पाररश्रशमक नदिने 
काययलाई श्रम मापिण्िको उल्लङ्खघन र रोिगारी सम्झौताको उल्लङ्खघन मात्र मान्िछ र मानि 
बेचबबखन कायय मान्िैन। 

प्रायः श्रम बेचबबखनसुँग शमल्िोिुल्िो िुने श्रमसुँग सम्बष्ट्न्धत ठगीका धेरैिसो घटनािरू FEA 
2007 अन्तगयत व्यिस्थापन गररन्छ।  मानि बेचबबखनसम्बन्धी मुद्िािरूको अनुसन्धान र 
उन्मूलन गनय सन ्2019 मा नेपाल प्रिरीअन्तगयत स्थापना भएको AHTB मा िैिेशिक 
रोिगारीको आिरणमा िुने मानि ओसारपसारका मुद्िािरू पठाइुँिैन िा यस्ता मुद्िािरु िैिेशिक 
रोिगार विभाग (DoFE) को क्षेत्रागधकारमा पने कारणले िैिेशिक रोिगारसम्बन्धी मुद्िािरूलाई 
िेररिँिैन। तसथय, मानि बेचबबखनसुँग सम्बष्ट्न्धत घटनािरूमा पुरुष पीडितिरूको कम प्रतततनगधत्ि 
िुने बढी सम्भािना छ। सन ्२००८/०९ र २०१८/१९ बीच िैिेशिक रोिगारीका लागग िारी गररएको 
कुल श्रम स्िीकृततको झन्िै ९५ प्रततित पुरुष आप्रिासी कामिारिरू रिेकोमा श्रम आप्रिासनको 
आिमा िुने मानि बेचबबखनमा मु्य रूपमा पुरुष रिेका छन ्(MoLESS 2020)। यस्ता 
मुद्िािरुलाई DoFE मा पठाई िैिेशिक रोिगारसम्बन्धी ठगीको रूपमा कारिािी गररन्छ (थापा र 
अन्य,  आिश्यक परेको खण्िमा उपलब्ध)। 

नेपालका प्रिरी र मानि बेचबबखन विरुद्धमा काययरत संस्थािरूले पुरुष 'अशभभािक' विना 
स्ितन्त्र मदिला कामिारिरूलाई सीमा पार गरेर भारत िानबाट रोक्ने र पुरुष कामिारिरूलाई 
स्ितन्त्र आितिाित गनय दिने प्रितृतले गिाय पतन मदिला 'पीडितिरू' प्रतत पूिायग्रि भएको िुन 
सक्छ। यसरी सीमामा भएको कुनै पतन रोकािटलाई संस्थािरूद्िारा साियितनक गने र त्यसपतछ 
नेपालबाट िुने मानि बेचबबखनको सर्ल रोकथामका रूपमा समाचार पत्रिरूमा ररपोदटयङ गने 
गररन्छ, यद्यवप 'पीडितिरू'ले त्यस्तो रोकलाई उनीिरूको श्रम आप्रिासनमा सिभागी िुने 
अगधकारको िनन भएको मानेका धेरै उिािरणिरू छन ्(Kharel 2016)। 

 

 
14  मानि बेचबबखन र ओसारपसार (तनयन्त्रण) ऐन २००७को बमोष्ट्िमः “कसैले िेिायको कुन ैकायय गरेमा मानि 

बेचबबखन गरेको मातननेछः (क) कुनै पतन उद्िेश्यले मातनस बेच्न ेिा  फ्रकन्ने , (ख) कुनै प्रकारको र्ाइिा शलई 
िा नशलई िेश्यािवृत्तमा लगाउने, (ग) प्रचशलत कानून बमोिम  बािेक मातनसको अङ्खग  खझक्ने, (घ) िेश्यागमन 
गने । कसैले िेिायको कुन ैकायय गरेमा मानि ओसारपसार गरेको मातननेछः (क)  फ्रकन्ने िा बेच्ने उद्िेश्यले 
मातनसलाई  वििेिमा लिैान,े (ख) िेश्यािवृत्त मा लगाउन ेिा िोषण गने उद्िेश्यले कुनै प्रकारल ेललाई र्काई, 
प्रलोभनमा पारी , झुक्याई, िालसाि गरी, प्रपञ्च शमलाई , िबियस्ती गरी, करकापमा पारी, अपिरण गरी, िरीर 
बन्धक राखी , नािुक ष्ट्स्थततको र्ाइिा शलई , बेिोस पारी, पि िा िष्ट्क्तको िरुुपयोग गरी, अशभभािक िा 
संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, िर, त्रास, धाक, धम्की दिई िा करकापमा पारी कसैलाई बशसरिेको घर, स्थान िा 
व्यष्ट्क्तबाट छुटाई लग्ने िा आरू् साुँग राख्ने िा आफ्नो तनयन्त्रणमा शलने िा कुन ैस्थानमा राख्न ेिा नपेालशभत्रको 
एक ठाउुँबाट अको ठाउुँमा िा  वििेिमा लैिाने िा अरु कसलैाई दिने।” 

15  अन्तरायष्ट्रिय संगदठत अपराधविरुद्ध संयुक्त रारि संघको मिासष्ट्न्धको पूरकका रूपमा रिेको मानि िचेविखन 
वििेषगरी मदिला र बालबाशलकाको बेचबबखन रोकथाम गने, तनमूयल गने र सिाय दिने प्रोटोकल UN 
DOC.A/५३/३८३ (२०००) 
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समाचार लेखिरूको विश्लेषणको क्रममा, िातत/िातीयता िगयलाई समाचार ररपोटयिरूमा उल्लेख 
गररएका आरोपीत पीडित र अपराधीिरूको थरका आधारमा कोि गररएको गथयो।16 अध्ययनका 
लागग समीक्षा गररएका लेखिरू (९३ िटा लेख) मध्ये पाुँचको एक भाग िततमा मात्र ैबेचबबखनका 
पीडितिरूको िातत र िातीयता उल्लेख गररएको गथयो। नेपालमा सञ्चारमाध्यमलाई तनयमन गने 
विशभन्न कानुनी साधनिरूले पीडितिरूको पदिचान खुलासा गनयबाट समाचार सञ्चारमाध्यमलाई 
रोक लगाएको कारणले गिाय आरोपीत पीडितिरूको िात र िाततको ररपोदटयङको िर न्यून भएको 
िुन सक्छ (नेपालको सञ्चारमाध्यम िातािरणका बारेमा थप िानकारीका लागग खण्ि ३.१ 
िेनुयिोस)्। ररपोटय गररएका पीडितिरूमध्ये पिािी िनिातत समूि िीषय स्थानमा रिेको पाइयो भने 
त्यसपतछ पिािी िातत समूि र पिािी िशलत समूि रिेको पाइयो (ताशलका ४.३)।17 NHRC को 
ररपोटयमा सन ्२०१३ िेखख २०१५ सम्मको अिगधमा पतन त्यस्तै बेचबबखन प्रिवृत्त पदिचान 
गररएको गथयो, िसमा ररपोटय गररएका पीडितिरूमध्ये पिािी िनिातत (५६ प्रततित) र िशलत 
(२१ प्रततित) को उच्च िर िेखाइएको गथयो (NHRC २०१६)। 

तावलका ४.३ ररपोर्ट गररएका पीवितहरूको जावत/जातीयता 

जानत/जातीयता बार्म्बार्ता समाचार् लेखहरूमा उल्लेख 
र्रर्एको प्रनतशत (%) 

कुल जनसङ्ख्याको 
प्रनतशत (%)* 

पिािी िनिातत ५८ ६२.४ २७.३ 

पिािी िातत ३४ ३६.६ ३१.२ 

पिािी िशलत २३ २४.७ ८.१ 

तराई िातत ९ ९.७ १५.३ 

तराई िनिातत ९ ९.७ ७.७ 

तराई िशलत ३ ३.२ ४.५ 

मुसल्मान १ १.१ ४.४ 

वििेिीिरू २ २.२ >०.१ 

बिु-प्रततफ्रक्रयािरू; n=९३ 
स्रोत: लखेकिरुको आफ्नै, पररयोिनाको त्याङ्खक र CBS (२०१४) मा आधाररत। (*CBS 2014) 

 

 
16 एकभन्िा बढी िात/िातत समूििरूमा थरिरू एउटै भएकाल ेकेिी थरिरू गलत रूपमा उल्लेख भएको िुन सक्ने 

सम्भािना छ। तर पतन, त्यस्ता थरिरू कुल थरको सानो अंि मात्र िुन।् यस प्रकारको अध्ययनका लागग, 
अनुसन्धान टोलीले प्रत्येक िवुिधािनक थरलाई  सम्बष्ट्न्धत व्यष्ट्क्तसुँग प्रमाखणत गरेको अिस्थामा बािेक यस्ता 
त्रुदट िुने सम्भािनाबाट बच्न सम्भि छैन र यस प्रकारको अध्ययनका लागग यो असम्भि कायय िो ।  

17 अध्ययनमा प्रयोग गररएको िातत र िातीयता िगीकरणका बारेमा थप विस्ततृ िानकारीका लागग अनुसूची १० 
िेनुयिोस।् 
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ररपोटय गररएका पीडितिरूमध्ये पिािी िनिातत र पिािी िशलतको िर असमान रूपमा उच्च 
गथयो; मुलुकको कुल िनसङ्ख्यामा उनीिरूको दिस्सा क्रमिः २७.३ प्रततित र ८.१ प्रततित रिेको 
छ (CBS २०१४)।18 

िशलत र िनिातत नेपालका सामाष्ट्िक रूपमा सबैभन्िा धेरै सीमान्तकृत समूििरूमध्येमा पछयन ्
भन्ने कुरामा पतन ध्यान दिनुपछय (ADB २०००)।नेपालको िातत र िातीय समूििरूमध्ये पिािी र 
तराईका िशलतिरू मानि विकास सूचकांकमा सबैभन्िा तल्लो स्थानमा छन ्(नेपाल सरकार र 
UNDP २०१४),19 र राष्ट्रिय गररबीको रेखामुतन बस्ने िनसङ्ख्याको अनुपात अन्य िातत र 
िातीय समूििरूको तुलनामा पिािी िशलतिरू र तराईका िशलतिरूको उल्लेखनीय रूपमा उच्च छ 
(नेपाल सरकार र UNDP २०१४; शसबबएस CBS २०११)। 

यसबािेक, खण्ि ४.६ मा छलर्ल गररएअनुसार, श्रम बेचबबखनले नेपालमा बेचबबखनका 
घटनािरूको ठूलो दिस्सा ओगटेको छ। नेपालबाट िुने अन्तरायष्ट्रिय श्रम आप्रिासनमा पिािी 
िनिातत र पिािी िशलतसुँगै पिािी िाततिरूको पतन बािुल्य रिेको छ।20 तर पतन, पिािी िशलत 
र तराई िशलत सीशमत सामाष्ट्िक आगथयक स्रोतिरूका कारणले गिाय कामको शसलशसलामा अन्य 
मुलुकभन्िा बढी भारतमा िाने गछयन ्(Sharma et al. २०१४)। 
एक ततिाइ लेखिरू (३७.७ प्रततित) मा कगथत पीडितिरूको नेपालष्ट्स्थत उद्गम ष्ट्िल्ला उल्लेख 
गररएको गथयो। पीडितिरूको उद्गम  नेपालभर भए तापतन लेखिरूमा उल्लेख गररएका 
ष्ट्िल्लािरूमध्ये मोरङ, झापा, िाङ र शसन्धुपाल्चोक िीषय चार ष्ट्िल्लामा परेका गथए (गचत्र ४.१)। 
िीषय िि िटा उद्गम ष्ट्िल्लामध्ये छ िटा भारतसुँग सीमा िोडिएका छन।् िीषय स्थानमा रिेका 
धेरैिसो ष्ट्िल्लािरू नेपालबाट धेरै मदिला श्रम प्रिासन िुने ष्ट्िल्लािरू पतन िुन,् यसले श्रम 
आप्रिासन र मानि बेचबबखनबीचको सम्बन्धलाई सङ्खकेत गियछ। िैिेशिक रोिगारका लागग 
मदिला कामिारिरूलाई िारी गररएका श्रम स्िीकृततको सङ्ख्याअनुसार, झापा, शसन्धुपाल्चोक, 
मकिानपुर, मोरङ, काठमािौं, काभे्रपलाञ्चोक, इलाम, नुिाकोट, सुनसरी र गचतिन िीषय स्थानमा 
छन ्(MoLESS २०२०)। 

विश्लेषण गररएका लेखिरूबाट उद्गम ष्ट्िल्लािरूका बारेमा प्राप्त यी तनरकषयिरू विशभन्न िावषयक 
प्रततिेिनका उल्लेख गररएका त्याङ्खकसुँग शमल्िोिुल्िो छन ्। अपराध अनुसन्धान विभाग 
(CID) को िावषयक ररपोटयअनुसार सन ्२०१८/१९ मा मानि बेचबबखन विरुद्ध िताय भएका 
मुद्िामध्ये ५५ प्रततितभन्िा बढी यी िि िटा ष्ट्िल्लाबाट गथए: काठमािौं, कैलाली, रुपन्िेिी, 
झापा, कञ्चनपुर, सुनसरी, मोरङ, पष्ट्श्चम निलपरासी, इलाम र पसाय (Hamal २०१९)। राष्ट्रिय 
मानि अगधकार आयोग (NHRC) को अध्ययनले सन ्२०१३ र सन ्२०१५ को बीचमा 
बेचबबखनका अगधकांि घटनामा झापा, मोरङ, कास्की, बाुँके र शसन्धुपाल्चोक ष्ट्िल्लाका 
व्यष्ट्क्तिरू संलग्न रिेको िेखाएको छ (NHRC 2016)। 

 

 

 
18 यस अध्ययनमा प्रयोग गररएको िातत र िातीयता िगीकरणका बारेमा थप विस्ततृ िानकारीका लागग अनुसूची 

१० िेनुयिोस।् 

19 मानि विकास सूचकांक (HDI) मानि विकासको तीन आधारभूत आयामिरू, िीघय एि ंस्िस्थ िीिन, ज्ञान र 
सभ्य िीिनस्तरमा भएको औसत उपलष्ट्ब्ध मापन गने समग्र सूचकाकं िो 

20 नेपाल श्रम िष्ट्क्त सिेक्षण २०१७/१८ बाट तनकाशलएको प्राथशमक त्याङ्खकको गणनाका आधारमा अन्तरायष्ट्रिय 
आप्रिासीिरूले आप्रिासन गनुयको कारण सेिा/िागगर िा रोिगारको खोिी गथयो। विश्लेषणअनुसार, नपेालका  श्रम 
आप्रिासीमध्ये ३३.८ प्रततित पिािी िाततका रिेका छन,् त्यसैगरी पिािी िनिातत (२५.४ प्रततित) र पिािी 
िशलत (१२.२ प्रततित) छन।् 
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वचत्र ४.१ ररपोर्ट गररएका पीवितहरूको उद्गम वजल्ला 

 

नोट: सन ्२०१६ िेखख २०२० सम्म कगथत पीडितिरूको स्रोत ष्ट्िल्लाका िावषयक प्रितृतका लागग अनुसूची ९ िेनुयिोस।्  

स्रोत: सोसल साइन्स बिा, नेपालका लागग NAXA द्िारा बनाइएको © मानगचत्रण। अनुमतत शलएर प्रततशलवप प्रस्तुत गररएको।
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४.३  रर्पोिय र्रर्एका अपर्ाधीका ववशेषताहरू 

आधाभन्िा धेरै लेखिरू (५४.४ प्रततित; n=२६१) मा आरोपीत अपराधीिरू उल्लेख गररएका छन।् 
आरोपीत अपराधीिरू उल्लेख गररएका लेखिरूमध्ये ६९.३ प्रततितले उनीिरूको नाम खुलासा 
गरेका छन ्भने ७८.९ प्रततितले उनीिरूको शलङ्खग पदिचान गरेका छन।् 

ररपोटय गररएका धेरैिसो अपराधी (६९.९ प्रततित) पुरुष गथए। २४ िटा लेखमा मात्रै आरोपीत 
मदिला अपराधीिरूको ररपोटय  गररएको गथयो भने अको ३८ िटा लेखमा पुरुष र मदिला ििैुको 
ररपोटय गररएको गथयो। 

तावलका ४.४ ररपोर्ट गररएका अपराधीहरूको वलङ्ग 

भलङ्खर् सङ्ख्या प्रनतशत (%) 
पुरुष १४४ ६९.९ 
मदिला २४ ११.७ 
ििैु शलङ्खग ३८ १८.४ 
जम्मा २०६ १००.० 
स्रोत: लखेकिरुको आफ्नै। 

नेपालमा बेचबबखनका धेरैिसो घटनािरू प्रायः पुरुष अपराधीिरूले मदिला र युितीिरूलाई 
अन्ततः मुम्बईको िेश्यालयमा बेच्ने उद्िेश्यले मदिला र युितीिरूलाई वििािको प्रस्ताि िा 
सिरमा राम्रो िीिनयापनको िाचा गरी कुरा अतघ बढाउने सुँग िोडिएका िुन्छन ्(NHRC 
2018)। प्रकाशित लेखिरूको तुलनामा, नेपाल प्रिरीको अशभलेखले मानि बेचबबखनका 
घटनािरूमा मदिला अपराधीिरूको िर अशलकतत उच्च िेखाएको छ: नेपाल प्रिरीले सन ्२०१८/१९ 
र २०२०/२१ बीच िायर गरेका बेचबबखनका मुद्िािरूमा आरोपीत मदिला अपराधीिरूको सङ्ख्या 
२७.५ प्रततित रिेको छ (AHTB २०२१)। 

एक ततिाइभन्िा बढी (३७.१ प्रततित) लेखिरूले आरोपीत अपराधीिरूको िात/िातीयता खुलासा 
गरेका छन।् लेखिरूबाट िातत/िातीयता िगयलाई समाचार ररपोटयिरूमा उल्लेख गररएका पीडित र 
अपराधीिरूको थरका आधारमा कोि गररएको गथयो। लगभग िईु ततिाई लेख (६२.९ प्रततित) मा 
आरोपीत अपराधीिरूको नाम िा थर उल्लेख गररएको गथएन। केिी ररपोटयिरूमा, उनीिरूको नाम 
उल्लेख गररए पतन, आरोपीत अपराधीिरूको नाम या त गुमनाम राखखएको गथयो िा उनीिरूको 
पदिचान लुकाउनका लागग उनीिरूको पदिलो नाम मात्र उल्लेख गररएको गथयो। त्यसैले, यस्ता 
समाचार ररपोटयिरूमा अपराधीिरूको िातत/िातीयता पदिचान िुन सकेको छैन। आरोपीत 
अपराधीिरूको िातत/िातीयता उल्लेख गने समाचार ररपोटयिरूमध्ये पिािी िनिातत िीषय स्थानमा 
गथए भने त्यसपतछ पिािी िातत र पिािी िशलत गथए (ताशलका ४.५)। 
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ताभलका ४.५ रर्पोिय र्रर्एका ‘आर्ोपीत' अपर्ाधीहरूको 
जानत/जातीयता 
जानत/जातीयता सङ्ख्या समाचार् लेखहरूमा 

उल्लेख र्रर्एको प्रनतशत 
(%) 

कुल जनसङ्ख्याको 
प्रनतशत (%)  
(CBS 2014) 

पिािी िनिातत ८४ ४७.२ २७.३ 
पिािी िातत ६७ ३७.६ ३१.२ 
पिािी िशलत ३२ १८.० ८.१ 
मुसल्मान ११ ६.२ ४.४ 
तराई िनिातत ८ ४.५ ७.७ 
तराई िातत ७ ३.९ १५.३ 
तराई िशलत १ ०.६ ४.५ 
वििेिीिरू १२ ६.७ >०.१ 
बिु-प्रततफ्रक्रयािरू; n=१७८. 
स्रोत: लखेकिरुको आफ्नै, पररयोिनाको त्याङ्खक र CBS (2014) मा आधाररत। 

यी तीन िातत र िातीय समूििरू पतन समाचार लेखिरूमा ररपोटय गररएका कगथत पीडितिरूमा 
समान क्रममा िीषय स्थानमा छन ्(ताशलका ४.३)। नेपालबाट कामको शसलशसलमा आप्रिासन गने  
कामिारिरूमा पिािी िातत, पिािी िनिातत र पिािी िशलत समूििरू पतन िीषय स्थानमा छन।्21 

आरोवपत पीडितिरूको िात/िाततमा िस्तै, समाचार लखेिरूमा आरोवपत पीिकिरूमा पिािी 
िनिातत र पिािी िशलतिरूको असमान रूपमा बढी अंि गथयो, िबफ्रक पिािी िाततिरूको िर 
नेपाली िनसङ्ख्यासुँग समान अनुपातमा गथयो। 

राष्ट्रिय मानि अगधकार आयोग (NHRC) को ररपोटयले सन ्२०१३ िेखख २०१५ सम्मको अिगधमा 
मानि बेचबबखनका आरोपीत अपराधीिरू मु्यतया पुरुष, युिा, अशिक्षक्षत िा केिी िषय 
विद्ध्यालयमा पढेका र कम आम्िानी िुने आगथयक गततविगधिरूमा संलग्न रिेको उल्लेख गरेको 
छ। सोिी ररपोटयमा तनम्न िातत/िातीयता समूििरूबाट आरोपीत अपराधीिरूको उच्चतम िर पतन 
रे्ला पानय सफ्रकन्छ: िनिातत (पिािी), िाह्मण/क्षेत्री (पिािी िातत), िशलत (पिािी) र मधेसी 
(तराई िातत र िनिातत) (NHRC २०१६)। 

 

 
21 नेपाल श्रम िष्ट्क्त सिेक्षण २०१७/१८ बाट तनकाशलएको प्राथशमक त्याङ्खकको गणनाका आधारमा अन्तरायष्ट्रिय 

आप्रिासीिरू आप्रिासन गनुयको कारण सेिा/िागगर िा रोिगारको खोिी गथयो। विश्लेषणअनुसार, नेपालबाट 
आएका श्रम आप्रिासीमध्ये ३३.८ प्रततित पिािी िाततका रिेका छन,् त्यसैगरी पिािी िनिातत (२५.४ प्रततित) र 
पिािी िशलत (१२.२ प्रततित) छन।् 
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आरोवपत अपराधीिरूको पदिचान गने अनुभिका बारेमा सोध्िा, अध्ययनका लागग अन्तिायताय 
शलएका अगधकांि संिाििातािरूले आरोवपत अपराधीिरूको पदिचान गनय र उनीिरूका बारेमा 
समाचारपत्रका ररपोटयिरूमा लेख्नु विशभन्न कारणले चुनौतीपूणय रिेको बताए। धेरैिसो अपराधीिरू 
र्रार भएकाले उनीिरूलाई सष्ट्िलै पदिचान गनय नसफ्रकने बताए। संिाििातािरुको बमोष्ट्िम 
अनुसन्धान िा न्यातयक सुनुिाईमा रिेका आरोवपत अपराधीिरूलाई सष्ट्िलै सम्पकय  गनय नसफ्रकने 
िुन्छ र भरपिो स्रोत उपलब्ध भएमा मात्र उनीिरूसुँग कुराकानी गनय सफ्रकन्छ। संिाििातािरुले 
उनीिरू िोषी प्रमाखणत नभएसम्म समाचार ररपोटयिरूमा स्परट रूपमा अपराधीिरूको नाम लेख्न 
धेरै गाह्रो भएको कुरा पतन उल्लेख गरे। संिाििाता (R3) ले22 यसप्रकार उल्लेख गरे :  

िामी िाम्रो िरपर िताततै बचेकािरू (बेचबबखनमा परर बचेका वपडितिरू) भेट्टाउुँछौँ।र 
िामी, सञ्चारमाध्यमका मातनसिरू सष्ट्िलो िानकारीमा भर पछौं । अपराधीिरूको िुन ्
भनेर पत्ता लगाउन िामीसुँग पिुुँच छैन। प्रिरीले पतन सियोग गिैन। र कदिलेकािीँ 
आरोपीत अपराधीिरूका बारेमा ररपोटय गिाय, िामीलाई िोषी प्रमाखणत नभएसम्म 
उनीिरूलाई उद्धृत गनय गाह्रो िुन्छ।23 

केिी संिाििातािरूले अखबारका ररपोटयिरूमा  लेख्नका लागग अपराधीिरूको पदिचान गनय धेरै 
समय र ऊिाय लाग्ने कुरामा िोि दिए। उनीिरूले एउटै कथामा तनरन्तर ध्यान केष्ट्न्ित गनय र 
लामो समयसम्म एउटै मुद्िाको अनुसन्धान गनय व्याििाररक रूपमा सम्भि नभएको बताए। 
उनीिरूले िरेक दिन नयाुँ कथािरूमा आफ्नो ध्यान केष्ट्न्ित गनय आिश्यक पने बताए। 

४.४  अवर्ोधकहरूको रर्पोटियङ 

नेपालबाट िुने बेचबबखनको अनुगमन र रोकथामका लागग सरकारी तनकाय, प्रिरी बल, 
गैरसरकारी संस्था र अशभयानकतायिरू िस्ता विशभन्न व्यष्ट्क्त र संस्थािरू छन।् उनीिरू आर्ैँ  िा 
उनीिरूका प्रतततनगधिरू मु्यतया सीमाना र बदिगयमनका ठाउुँ  (नाका)िरूमा बसेका िुन्छन ्र धेरै 
पटक मानि बेचबबखन िुनबाट रोकथाम गछयन ्(Thapa et al., आिश्यक परेको खण्िमा 
उपलब्ध)। यी अिरोधकिरूलाई प्रायः प्रेस विज्ञष्ट्प्त, सञ्चारमाध्यम ररपोटयिरू र राष्ट्रिय 
ररपोटयिरूमा TIP का बारेमा िानकारी र त्याङ्खकको स्रोतका रूपमा उद्धतृ गररन्छ। खण्ि ४.१ 
मा छलर्ल गररएअनुसार, सञ्चारमाध्यम लेखिरूले अिरोधकिरू, वििेषगरी नेपाल प्रिरी र 
मानि बेचबबखन विरुद्धमा काययरत संस्थािरूद्िारा उपलब्ध गराइएका द्विततयक त्याङ्खकिरू 
प्रयोग गछयन।् 

प्रारष्ट्म्भक अध्यायमा चचाय गररएअनुसार नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाना तस्कर र 
पीडितिरूका लागग प्रमुख नाका िो। सीमािती नाकािरूमा तस्कर र पीडितिरूलाई रोक्न, पदिचान 
गनय र पक्राउ गनय विशभन्न अिरोधकिरूले सियोग गिै आएका छन।् यसमा माइती नेपाल, 
िष्ट्क्त समूि र KIN नेपाल िस्ता गैरसरकारी संस्थािरू साथै सीमा प्रिरी समािेि छन;् 
उिािरणका लागग, नेपालमा APF र भारतमा सिस्त्र सीमा बल (SSB) 'मानि बचेबबखन 
अिरोधमा प्रायः पदिलो प्रततफ्रक्रयाकतायिरू' िुन ्(Betteridge-Moes २०२०; Thapa et al., 
प्रकाशित िुने प्रफ्रक्रयामा रिेको)। 

 

 
22 अध्ययनका लागग अन्तिायताय शलइएका नमुना समाचार पत्रका संिाििाता र सम्पािकिरूको पदिचान नखुलोस ्भनेर 

पररिततयत नाम राखखएको छ । 
23 संिाििातासुँगको अन्तिायताय, २१ अक्टोबर २०२१. 
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िालको अध्ययनले अध्ययनका लागग नमुना शलइएका लेखिरूमा ररपोटय गररएका विशभन्न 
अिरोधकिरूको पतन विश्लेषण गर् यो। धेरैिसो लेखिरू (४८० मध्ये २७३) ले ररपोदटयङमा 
अिरोधकिरू पदिचान गरेको पाइयो। नेपाल प्रिरी सबैभन्िा प्रमुख  अिरोधक रिेको पाइयो, 
त्यसपतछ गैरसरकारी संस्थािरू (NGOs) र नेपालका अन्तरायष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थािरू 
(NGOs), वििेषगरी माइती नेपाल पतन मु्य अिरोधकका रुपमा रिेका छन।् 

ताभलका ४.६ नमुना समाचार् लेखहरूमा रर्पोिय 
र्रर्एका अवर्ोधकहरू 

अवर्ोधक सङ्ख्या  
नेपाल प्रिरी/APF ९७ ३५.५ 
NGO/INGO24 ९६ ३५.२ 
सरकार ५८ २१.२ 
िाष्ट्न्िट/गन्तव्य मुलुकको प्रिरी ४७ १७.२ 
िाष्ट्न्िट/गन्तव्य मुलुकको सरकार २७ ९.९ 
नागररक समाि/समुिाय ११ ४.० 
अन्तरसरकारी संगठन ३ १.१ 
िाष्ट्न्िट/गन्तव्य मुलुकको गैरसरकारी संस्था 
(NGO) 

४ १.५ 

बिु-प्रततफ्रक्रयािरू; n=२७३. 
नोट: INGO = अन्तरायष्ट्रिय NGO । 
स्रोत: लखेकिरुको आफ्नै, पररयोिनाको त्याङ्खक र CBS (२०१४) मा आधाररत। 

विशभन्न सरकारी तनकाय, नेपाली ितूािास र गैरआिासीय नेपाली संघको विशभन्न िेिमा रिेका 
संगठन िस्ता नागररक समाि संगठनिरू (CSOs) लाई पतन धेरै लेखिरूमा अिरोधकका रूपमा 
उद्धतृ गररएको गथयो।अन्य अिरोधकिरूमा िाष्ट्न्िट र गन्तव्य मुलुकिरूका प्रिरी र सरकारी 
तनकायिरू रिेका गथए। 

नेपाल प्रिरी र सिस्त्र प्रिरी बल (APF) ले सम्भावित तस्करिरू र बेचबबखनका पीडितिरू 
लगायत सबै िंकास्पि यात्रुिरूको तनगरानी र तनरीक्षणका लागग सीमा नाकािरूमा वििेष चौकी 

 

 
24 अन्तरायष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थािरू (INGOs) सुँग सम्बष्ट्न्धत तीन िटा समाचार लेख गथए र तीनिटै घटनामा 

अन्तराष्ट्रिय आप्रिासन  संस्था (IOM) नेपाली आप्रिासी कामिारको उद्धारमा संलग्न रिेको ररपोटय आएको 
गथयो। 
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राखेका छन।् िायि यसले उनीिरूलाई सीमा नाकािरूबाट िुने बेचबबखनका घटनािरूमा 
अिरोधकका रूपमा फ्रकन पटक-पटक ररपोटय गररन्छ भन्ने बारेमा व्या्या गनय सक्छ। 

अिरोधकका रूपमा उल्लेख गररएका मानि बेचबबखन विरुद्धमा काययरत संस्थािरूमध्ये माइती 
नेपाललाई सबैभन्िा धेरै पटक उल्लेख गररएको गथयो। माइती नेपालले नेपाल–भारत सीमाना 
नाकाका कञ्चनपुर, कैलाली, बदियया, बाुँके, रूपन्िेिी, निलपरासी, गचतिन, पसाय, मोरङ, झापा र 
इलाम ष्ट्िल्लािरुमा ११िटा िाष्ट्न्िट िोम र चीनसुँग सीमा िोडिएको रसुिा ष्ट्िल्लामा एउटा 
िाष्ट्न्िट िोम तनमायण गरेको छ (माइती नेपाल २०२०)। माइती नेपालका अनुसार त्यस्ता िाष्ट्न्िट 
िोमिरूले आफ्नै तनगरानी टोलीिरू पररचालन गछयन,् िसले सम्भावित पीडितिरूलाई  पदिल्याई 
आिागमनमा रोक लगाउन र उनीिरूको तत्काल पुनस्थायपनामा सियोग गनय सीमा प्रिरीसुँग 
शमलेर काम गछयन ् (ibid.)। त्यसैगरी, अिरोधकका रूपमा पटक-पटक ररपोटय गररएको अको 
संस्था िष्ट्क्त समूि गथयो। संस्थाका विशभन्न ष्ट्िल्लामा पाुँच िटा आश्रय गिृ र एउटा िाष्ट्न्िट 
िोम छन;् र शसन्धुपाल्चोक ष्ट्िल्लामा एउटा मदिला पुनस्थायपना केन्ि छ।25 त्यसैगरी, बारम्बार 
उद्धतृ गररएको अको संस्था, KIN नेपालको केन्िीय कायायलय काठमािौंमा र िाखा कायायलयिरू 
नेपालको झापा, मोरङ, गचतिन, निलपरासी, रूपन्िेिी, कवपलिस्तु, बाुँके र कञ्चनपुर ष्ट्िल्लामा 
र भारतको शसशलगुरी र नयाुँ दिल्लीमा छन ्(KIN Nepal २०२१)। 

नेपालबाट मातनसिरूलाई ओसारपसार गनय प्रयोग िुने ष्ट्िल्लािरूको सीमामा िंकास्पि 
आितिाितको तनरीक्षण गनय त्यस्ता संस्थािरूसुँग कमयचारीिरूको राम्रो उपष्ट्स्थतत भएकाले 
सञ्चारमाध्यमका ररपोटयिरूमा बारम्बार यी संस्थािरू उद्धतृ गररने कारण व्या्या गनय सक्छ। 
यसका साथै, बेचबबखनसम्बन्धी धेरैिसो सञ्चारमाध्यमका ररपोटयिरू या त प्रिरी ररपोटयिरूमा िा 
बेचबबखन विरुद्धमा काययरत संस्थािरूद्िारा उपलब्ध गराइएका िानकारीमा आधाररत िुने 
िुनाले,26 उनीिरूलाई समाचार ररपोटयिरूमा अिरोधकको रूपमा ररपोटय गने सम्भािना बढी िुन्छ। 

४.५ अवर्ोधकहरूको सहयोर्मा पीर्डत र् अपर्ाधीहरूको 
पटहचान र्ने प्रक्रिया 
अतघल्लो खण्िमा छलर्ल गररएझैं, मानि बेचबबखन विरुद्धको क्षते्रमा काम गने गैरसरकारी 
संस्थािरू, कूटनीततक तनयोगिरू र कानुन लागू गने तनकायिरुिस्ता सरकारी तनकायिरूलाई 
नेपाल शभत्र र बादिर बेचबबखनका घटनािरू रोकथाममा संलग्न भएका प्रमुख पात्रिरूका रूपमा 
समाचार लेखिरूमा पदिचान गररएको गथयो। मानि बेचबबखनका घटनािरूलाई तनम्न मध्ये कुनै 
एक तररकाबाट अिरोध गररएको ररपोटय गररएको छ: 

कगथत पीडितिरूलाई ओसारपसार गनुयअतघ गररने अिरोध – एक अज्ञात स्रोत (िा 'सूचना') मार्य त 
प्राप्त सतकय तापूणय िा गोप्य िानकारीमा आधाररत। 

बाटोमा गररने अिरोध – ओसारपसारको क्रममा सम्भावित पीडितिरू र संदिग्ध अपराधीिरूको 
िाुँच गररन्छ र पदिचान गररन्छ। 

 

 
25  शष्ट्क्त समूह।. 
26  संिाििातासुँगको अन्तिायताय (R2), २३ अक्टोबर २०२१. 

http://shaktisamuha.org.np/about-us/introduction/
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कगथत पीडितिरूको ओसारपसार पश्चात गररने अिरोध –गन्तव्य मुलुकबाट गररने उद्धार र 
त्यसपतछ घरमा गररने पुनस्थायपना, त्यसपतछ आरोपीत अपराधी(िरू) को विरुद्धमा गररने 
कानुनी कारिािी।। 

अगधकांि घटनािरूमा, कगथत पीडित र मानि बेचबबखनका आरोवपत अपराधीिरूलाई नेपाल-
भारत सीमा नाकािरूमा तैनाथ विशभन्न संस्थािरूका र सरकारी अगधकारीिरूले आिनिाितको 
क्रममा (अथायत बाटोमा गररने अिरोध) अिरोध गने कुरा लेखिरूको समीक्षाले िेखाएको छ। 
माइती नेपाल, साना िात र KIN नेपाल िस्ता गैरसरकारी संस्थािरू र नेपाल प्रिरी, APF र 
SSB िस्ता सरकारी अगधकारीिरू/कानुन लागू गने  तनकायिरूले नेपालबाट िुने प्रमुख 
अन्तरायष्ट्रिय बेचबबखन मागय, विशभन्न सीमा नाकािरूमा बेचबबखन गततविगधिरूलाई अिरोध 
गरेका छन।् त्यस्ता अिरोधिरूका लागग, पीडितिरूको िाुँच, अिलोकन, पदिचान र पुनस्थायपना 
गनय र अपराधी(िरू) विरुद्ध कानुनी कारिािी सुरु गनय गैरसरकारी संस्थािरू र कानुन लागूगने 
तनकायिरूले बेचबबखनको प्रकृतत अनुरूप या त स्ितन्त्र रूपमा िा एकिुट रूपमा काम गरेको 
भनी ररपोटय गररएको पाइयो। त्यस्ता अिरोधिरू गर।ने क्रममा गैरसरकारी संस्थािरू र कानुन 
लागू गने तनकायिरूले िंकास्पि/अप्राकृततक यात्रुिरूको किा तनगरानी र उनीिरूको सोधपूछमार्य त 
कगथत पीडितिरूलाई पदिचान गरेको भनी लेखिरुमा ररपोटय गररएको गथयो। 

प्रकाशित िस्तािेि समीक्षा प्रफ्रक्रया र नेपालका सम्बष्ट्न्धत अगधकारीिरूसुँगको कुराकानीको 
क्रममा पीडित पदिचान र प्रेषण सेिा (ररर्रल)का लागग राष्ट्रिय मानक काययविगध (SOP) 
नभएको, तर यसलाई अष्ट्न्तम रूप दिने प्रफ्रक्रयामा रिेको भन्ने कुराको खुलासा भयो (थापा र 
अन्य, आिश्यक परेको खण्िमा उपलब्ध)।27 यद्यवप सन ्२०१७ मा UNODC क्षेत्रीय कायायलयले 
िक्षक्षण एशसयाका लागग UNODC (UNODC ROSA) (UNODC २०१७)28 भारत-नेपाल, भारत–
बंगलामुलुकको सीमानामा संकास्पि पीडित र अपराधीिरूको िाुँच गनय, उनीिरूसम्म पुग्न, 
सम्पकय  गनय र अन्तिायताय शलनका लागग SOP तयार गरेको गथयो, नेपालमा यो SOP प्रयोग 
भइरिेको पुष्ट्रट गने कुनै प्रमाण छैन। मदिला, बालबाशलका तथा ज्येरठ नागररक सेिा केन्ि 
(WCSC) (पदिले नेपाल प्रिरीको मदिला कक्ष भनेर गचतनने) ले नेपालमा पीडित पदिचान गनयका 
लागग SOPs को अभािमा पीडितको पदिचान र उपचारमा 'आन्तररक तनिेशिकािरू' प्रयोग गियछ 
(Surtees et al. २०२०)। 

समाचारपत्रका लेखिरूको समीक्षाले नेपालमा काम गने अिरोधक संस्थािरूले र कानुन लागू गने 
तनकायिरूले िंकास्पि पीडित र अपराधीिरूलाई उनीिरूको िारीररक िाउभाउ, इिारा र उनीिरूले 
यात्रा गने तररकाको आधारमा छुट्याउने, सम्पकय  र सोधपुछ गने गियछन ्भन्ने कुरा सङ्खकेत 
गियछ। उिािरणका लागग, िुन २०१६ मा दि काठमािौं पोस्टमा प्रकाशित एउटा ररपोटयमा तनम्न 
कुरािरू उल्लेख गररएका छन:् 

तीन दिनअतघ सीमा पार गरी भारततर्य  िाने क्रममा एकिना युिती र िईुिना 
व्यष्ट्क्तलाई सुरक्षाकमीले रोकेका गथए। युितीले आफ्ना आर्न्तलाई भेट्न ‘काकासुँग’ 
भारत िाुँिै गरेको भनी सुरक्षाकमीलाई बताएकी गथइन।् तर प्रिरीले छुट्टाछुट्टै सोधपूछ 
गिाय उनी भारतमा बेगचन लागेको खुलेको गथयो। ‘त्यिाुँ राम्रो िागगर दिने िाचा गरेपतछ 
म उनीिरूसुँग भारत िान रािी भएुँ’, युितीले भतनन।् (Yadav २०१६) 

 

 
27 मदिला, बालबाशलका तथा ज्येरठ नागररक मन्त्रालयको मानि बेचबबखन तथा ओसारपसार तनयन्त्रण िाखाका प्रतततनगधसुँग 

अनुसन्धान टोलीले गरेको कुराकानीअनुसार मन्त्रालय पीडित पदिचान तनिेशिकालाई अष्ट्न्तम रूप दिने चरणमा रिेको छ। 
28 बंगलािेि, भारत र नेपालबीच सीमापार बेचबबखनका पीडितिरूलाई संरक्षण र सिायताका लागग सेिा प्रबन्ध सुदृढीकरण 

पररयोिनाअन्तगयत यसलाई तयार गररएको िो (UNODC 2017)। 
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सूचनाका आधारमा आरोपीत अपराधीिरूद्िारा कगथत पीडितिरूलाई बेचबबखन गन्तव्यमा 
ओसारपसार गनुयअतघ कानुन लागू गने तनकायिरूद्िारा अिरोधिरू पतन गररन्छ। त्यस्ता 
अिस्थािरूमा, या त तनिी स्रोतिरूबाट प्राप्त गोप्य सूचना िा पीडित पररिारका सिस्यिरूको 
ररपोटयकोआधारमा कानुन लागू गने तनकायिरूले गोप्य रूपमा काम गियछ भनी यस अध्ययनले 
पत्ता लगायो। यस प्रफ्रक्रयामा यी तनकायिरूले गैरसरकारी संस्थािरू (NGOs) र सम्भावित 
पीडितका पररिार सिस्यिरू साथै आर्न्त र तछमेकीिरूसुँग समन्िय गरेका गथए। उिािरणका 
लागग, डिसेम्बर २०१९ मा काष्ट्न्तपुरमा प्रकाशित एउटा लेखले सम्भाव्य धाशमयक बशलिानका लागग 
भारतमा बाशलका बेचबबखन गरेको घटनाको बारेमा ररपोटय गरेको गथयो: 

उनीिरूले मदिनािारीका बारेमा, कुनै चोटपटक लागेको छ फ्रक छैन, कुनै िल्यफ्रक्रया 
गररएको छ फ्रक छैन भन्ने बारेमा सोधपूछ गनय थाले, उनलाई [कगथत पीडित] िंका 
लाग्यो र आफ्नो आर्न्तिरूलाई बताइन।् अनौठो कुरा सुनेपतछ उनीिरूले िनिरी १९ 
गते काठमािौंको मिानगरीय प्रिरी ितृ्तलाई खबर गरेका गथए। ितृ्तले वििेष प्रिरी टोली 
पररचालन गरी युितीलाई पछ्याएर अनुसन्धान थाल्यो।  

(Kantipur 2019) [अनुिाि गररएको ]  

लेखले थप यसरी पतन ररपोटय गरेको छ: 

राती १० बिेसम्ममा युितीलाई भारत लैिाने तयारीमा रिेको थािा पाएपतछ राती ९:३० 
बिे धमयिालाबाट [आरोपीत अपराधीिरू] लाई पक्राउ गररएको प्रिरीले बताएको छ। उमेि 
र कृरणले सीमाका पुिारीसुँग कुराकानी गरेको प्रारष्ट्म्भक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 
काठमािौं मिानगरीय प्रिरी नायब उपरीक्षक, िोबबन्ि बोगटीले भने, ‘युितीलाई के 
कारणले पूिा गनय खोिकेो भन्ने रिस्य नै छ। ‘उनलाई त्यिाुँ लगगएको भए उनको 
ज्यान खतरामा पने गथयो,’ उनले भने। उनले पूिाको तयारीका क्रममा ‘बशलिान’ दिने 
प्रयास गरेको पतन प्रिरीले आिंका गरेको छ। पुिारीमागथ पतन अनुसन्धान भइरिेको 
बोगटीले बताए... प्रिरीले रु. १,०९,५००, सात िटा मोबाइल र्ोन, विशभन्न बैंकबाट रु. 
९०१,००० को चेक, कालो धागो, गेरु रङको कपिा, कालो धागोले बाुँधेका िईु िटा चाुँिीका 
िन्तर, कृरण तामाङका सात िटा ATM कािय र ताष्ट्न्त्रक पूिाका सामान बरामि गरेको 
छ। 

त्यस्ता अिरोधिरू बािेक, गैरसरकारी संस्थािरू (NGOs) र कानुन लागू गने तनकायिरूले  
बेचबबखन भइसकेका पीडितिरूको उद्धार, स्ििेि फ्रर्ताय र पुनस्थायपनामा पतन सिकायय गरेको 
पाइयो। नेपालमा बेचबबखन विरुद्धको क्षेत्रमा काम गने गैरसरकारी संस्थािरू (NGOs) ले 
भारतका संस्थािरू र भारतीय प्रिरीसुँग समन्िय गरेको िेखखन्छ। त्यसैगरी नेपालका कानुन लागू 
गने तनकायिरूले पतन पीडितिरूको उद्धार र पुनस्थायपना र पीिकिरूलाई कानुनी िायरामा 
ल्याउन अन्य मुलुकका कानुन लागू गने तनकायिरूको सियोग स्िीकार गरेका छन।् उिािरणका 
लागग, अनलाइनखबरमा एउटा लेखले केन्याबाट नेपाली युितीिरूको उद्धारका बारेमा ररपोटय 
गरेको छ: 

डिसेम्बर २० मा भारतीय वििेिमन्त्री सुरमा स्िरािले ‘िामीले केन्याबाट मानि 
बेचबबखनको िालमा र्सेका सात नेपालीसदित तीन भारतीय मदिलाको उद्धार गरेका 
छौँ’ भनी ट्विट गरेकी गथइन।् तत्कालै, पररारि मन्त्रालयका अगधकारीिरूले [नेपालमा] 
खोिी गनय सुर गरे। उद्धार गररएका सातमध्ये िईुिना मकिानपुरका र शसन्धुपाल्चोक, 
निलपरासी, सुखेत, तनिुुँ र नुिाकोटका एक-एकिना रिेको भोशलपल्ट िानकारी भएको 
गथयो। 
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(Pokharel २०१८) [अनुिाि गररएको] 

त्यसैगरी, बेचबबखन पीडितलाई उद्धार र नेपाल र्कायउन वििेिी कानुन लागू गने तनकायको 
भूशमका नोभेम्बर 2020 मा काष्ट्न्तपुर मा प्रकाशित समाचारमा नेपाली युिािरूलाइ अमेररका 
पठाउने िाचासदित अन्तरायष्ट्रिय बेचबबखन भएको एउटा घटनाबारे प्ररट भएको गथयो। मलािी 
प्रिरीको सियोगमा मलािीबाट ती युिािरूलाई उद्धार गरी स्ििेि फ्रर्ताय गररएको गथयो: 

गत िषय िक्षक्षणपूिी अफ्रिकी मुलुक मलािीको रािधानी शललोङिेबाट ३०० फ्रकलोशमटर 
टाढा रिेको सानो सिर ब्लान्टायरमा छ िना नेपालीलाई बन्धक बनाइएको गथयो। 
मलािी प्रिरीले भारतीय एिेन्टले काठमािौंबाट नयाुँदिल्ली, शभयतनाम, िबुई, इगथयोवपया 
र अिरबैिान िुुँिै मलािी पुर् याएका चारिनासदित छ िना नेपालीको एक घरबाट 
उद्धार गरेको गथयो। मलािी प्रिरीले घरधनी नाष्ट्िर अिमिलाई पक्राउ गरेको छ र 
पीडितलाई कल्याणकारी संस्थाले आश्रय दिएर नेपाल र्कायउन सििीकरण गरेको छ।  

(Sapkota २०२०a) [अनुिाि गररएको]  

४.६ मानि बेचवबखनको प्रकृवत/कारणहरू 

मानि बेचबबखन पछाडिको उद्िेश्य पीडितिरूको िोषणसुँग सम्बष्ट्न्धत भएको िुनाले (UNICEF 
USA 2017), मानि बेचबबखनका उद्िेश्यिरूको विश्लेषण यस समाचारिरुको विश्लेषणको एक 
मित्त्िपूणय भाग िो। अध्ययनमा विश्लेषण गररएका समाचार लेखिरूको पाुँचको िईु भाग (४०.२ 
प्रततित; n=१९३) ले िोषणको उद्िेश्य िा प्रकृतत (िा सम्भावित िोषण) ररपोटय गरेको छ। यौन 
व्यिसाय  र/िा यौन िोषण र िबरिस्ती श्रम/श्रम बेचबबखन बारम्बार ररपोटय गररएको गथयो। 
तीमध्ये, श्रम बेचबबखन र िबरिस्ती श्रमको उद्िेश्य िीषय स्थानमा रिेको गथयो, यौन 
िोषण/यौन बेचबबखनभन्िा थोरै मात्र  अगाडि गथयो (ताशलका ४.७)। 

ताभलका ४.७ मानव बेचबबखनका कार्णहरू 

कार्ण सङ्ख्या लेखहरूको 
प्रनतशत (%) 

िबरिस्ती श्रम/श्रम बेचबबखन ६८ ३५.२ 
यौन िौषण/यौन बेचबबखन ५८ ३०.१ 
यौन तथा श्रम बेचबबखन (ििैु) ५१ २६.४ 
अङ्खग खझक्ने/ष्ट्िउ मास्ने १६ ८.३ 
कार्ण रर्पोिय र्रे्का कुल लेखहरू १९३ १०० 
स्रोत: लखेकिरुको आफ्नै। 
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बेचबबखनका उद्िेश्यरू ररपोटय गने अगधकांि लखेिरूले कगथत पीडितिरूको शलङ्खग पतन उल्लेख 
गरेका छन।् ररपोटय गररएका पीडितिरू पुरुष र मदिला भएका केिी घटनािरू बािेक, यौन 
िोषण/यौन बेचबबखनका ररपोटय गररएका अगधकांि पीडित मदिलािरू गथए (९६.२ प्रततित)। 

ताभलका ४.८ रर्पोिय र्रर्एका पीर्डतहरूको 
भलङ्खर्अनुसार् मानव बेचबबखनका कार्णहरू 

कार्ण मटहला 
(%) 

पुरुष 
(%) 

दवैु भलङ्खर् 
(%) 

जम्मा लेख 
(n) 

यौन िौषण/यौन बेचबबखन ९६.२ ०.० ३८ ५३ 
िबरिस्ती श्रम/श्रम बेचबबखन ४६.२ ४६.२ ७.७ ५२ 
यौन तथा श्रम बेचबबखन (ििैु) ८३.३ २.८ १३.९ ३६ 
अङ्खग खझक्ने/ष्ट्िउ बशलिान ८८.९ ०.० ११.१ ९ 
स्रोत: लखेकिरूको आफ्नै। 

श्रम बेचबबखनलाई उद्िेश्यका रूपमा उद्धतृ गने लेखिरूमा पुरुष र मदिला पीडितिरूको समान 
प्रतततनगधत्ि गथयो। 

विश्लेषणले नेपाली सञ्चारमाध्यममा यौन बेचबबखनसम्बन्धी समाचार ररपोटयिरूमा मदिला 
पीडितिरूको बािुल्यता रिेको पायो। श्रम बेचबबखनका घटनामा पतन मदिलाको सङ्ख्या आधा 
रिेको छ। यस अध्ययनका तनरकषयिरू यस क्षेत्रमा गररएका अन्य अनुसन्धानिरूसुँग शमल्िोिुल्िो 
छन,् िसले यौन बेचबबखनका पीडितिरू प्रायः मदिला र बालबाशलका िुन ्भन्ने तनरकषय 
तनकालेका छन ्(UNICEF 2011)। मानि बेचबबखनबारे सञ्चारमाध्यमको ररपोदटयङ सम्बन्धी 
अको अध्ययनले यौन बेचबबखनसम्बन्धी लेखिरूले मु्य रूपमा मदिला पीडितिरूलाई सन्िभय 
गियछ भनी पत्ता लगाएको छ (Sanford et al. २०१६)। 

सञ्चारमाध्यमिरू  बेचबबखनबाट पीडित मदिलािरूमा केष्ट्न्ित िुनुले विध्यमान बेचबबखन-विरोधी  
कानुन िा सष्ट्न्धिरूको प्रकृतत, आििय पीडितिरूबारे आगधकाररक अिधारणा तनमायण र/िा 
सञ्चारमाध्यममा िनताको ध्यान के कुराले आकवषयत गछय भन्ने सामान्य धारणालाई 
प्रततबबष्ट्म्बत गनय सक्छ (ibid.)। यसका साथै, नेपालमा श्रम बेचबबखनसुँग सम्बष्ट्न्धत समाचार 
लेखिरूमा मदिला पीडितिरूको बािुल्यता िुनु  नेपालमा मदिला आप्रिासीिरूका सम्बन्धमा रिेको 
आप्रिासन नीततको कारणले िुन सक्छ िसले उनीिरूलाई खािी सिकायय पररषि (GCC) 
अन्तगयतका मुलुकिरू, UAE, ओमान, कुिेत, साउिी अरेबबया, कतारमा घरेलु कामका लागग 
आप्रिासन गनय प्रततबन्ध लगाएको छ, यसले उनीिरूलाई श्रम आप्रिासनका लागग अनागधकृत 
माध्यमिरू खोज्न बाध्य पाछय र उनीिरूलाई बेचबबखनको िोखखममा रा्छ (कगथत पीडितिरूको 
ररपोदटयङमा लैङ्खगगक शभन्नतािरूको थप छलर्लका लागग खण्ि ४.२ िेनुयिोस;्  नीतत प्रभािको थप 
विस्ततृ विश्लेषणका लागग, खण्ि ४.९.३ िेनुयिोस)्। 



 

ids.ac.uk काययपत्र पुस्तक २०२२ सङ्ख्या ५७० 

नेपालबाि अन्तर्ायष्ट्रिय मुलुकहरूमा हुने मानव बेचबबखनका मार्यहरूमा भएका परर्वतयनहरूका सम्बन्धमा सञ्चार्माध्यमको ववश्लेषण 

54 
 

 

 

४.७  मानव बेचबबखनको माध्यम 

नेपालमा बेचबबखनको उद्िेश्य र अपराध गने तररका समयसुँगै उल्लेखनीय रूपमा पररितयन 
भएको छ। यौन िोषणका लागग िुने मानि बेचबबखनलाई मात्र ररपोटय गररने गररएको भए पतन 
अब बेचबबखनका काययिरू िबरिस्ती श्रम, बालवििाि, िबरिस्ती वििाि, सकय स गततविगध, 
अङ्खग खझक्ने, मनोरञ्िनमा यौन व्यापार, आतत्य, इट्टा भट्टा उद्योग र कृवष र घरेलु काम 
लगायतका व्यापक उद्िेश्यका लागग गररएको ररपोटय गररएको छ (NHRC २०१२, २०१४, २०१८)। 
यसबािेक, िैिेशिक रोिगार, िैिेशिक अध्ययन र मनोरञ्िन क्षेत्रमा रोिगारीको बिानामा मानि 
बेचबबखन िुने गरेको छ। वििेिमा श्रम िोषणको उद्िेश्यले मानि िेचविखनका लागग शभष्ट्िट 
शभसाको िरुूपयोग भएको ररपोटय गररएको छ। यसैबीच, समाचार ररपोटयिरूका अनुसार िरीरका 
अङ्खग, वििेषगरी मगृौला खझक्नका लागग बेचबबखन व्यापक रूपमा िुने गियछ। 

नेपालमा बेचबबखनका लागग प्रलोभन िा छल सबैभन्िा बढी प्रयोग िुने विगध िो (Hamal 
२०१९)। AHTB को िावषयक प्रततवििनअनुसार सन ्२०१७/१८ र सन ्२०१८/१९ का क्रमिः ७०.५१ 
प्रततित र ७२.९७ प्रततित ओसारपसारका अपराध गने तररकामा प्रलोभन र छल रिेको गथयो। 
त्यसैगरी, सन ्२०१८/१९ मा बेचबबखनका लागग, 'भ्रमण/यात्रा' र 'रोिगार' िोस्रो र तेस्रो सबैभन्िा 
धेरै प्रयोग िुने विगधिरू गथए, िुन AHTB मा ररपोटय भएका मुद्िाको १३.५१ प्रततित िुन्छ 
(ibid.)। 

अध्ययनका लागग समािेि गररएका समाचार लेखिरूको विश्लेषणले यी लेखिरूमा ररपोटय 
गररएका मानि बेचबबखनका माध्यमलाई मूलतः  िईु प्रकारमा िगीकरण गनय सफ्रकन्छ भन्ने 
िेखाउुँछ। पदिलो, बलपूियक िा िबरिस्ती गरेर पीडितिरूलाई अपराधीिरूसुँग िान बाध्य 
बनाइन्छ। यस प्रफ्रक्रयामा, बेचबबखन भएको व्यष्ट्क्तको सिमतत उल्लङ्खघन गररन्छ र पीडितको 
पदिचान नखुलेको अको ठाउुँमा व्यष्ट्क्तलाई ओसारपसार गने गररन्छ। कररब १९.२ प्रततित 
लेखिरूले बेचबबखनको माध्यम बलपूियक िा िबरिस्तीपूणय ढंगद्िारा िुने गरेको ररपोटय गरेका 
छन ्(ताशलका ४.९)। 

ताभलका ४.९ समाचार् लेखहरूमा रर्पोिय र्रर्एका 
मानव बेचबबखनको माध्यम 

बेचबबखनको माध्यम सङ्ख्या लेखहरूको 
प्रनतशत (%) 

बल/िबरिस्ती ९२ १९.२ 
छल/कपट २८८ ६०.० 
बल र कपट ििैु ४७ ९.८ 
माध्यम उल्लेख गररएको छैन ५३ ११.० 
कुल समाचार् रर्पोियहरू ४८० १०० 
स्रोत: लखेकिरुको आफ्नै। 
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लेखिरूमा ररपोटय गररएको अको माध्यम ठगी िा छल-कपट गथयो, ििाुँ आरोपीत अपराधीिरूले 
कगथत पीडितिरूलाई राम्रो िीिन, स्ितन्त्रता, वििाि र यस्तै प्रकारका धेरै कुराको आश्िासन 
दिई ठगी गरेका गथए। पीडितिरूले सुरुमा सिमतत दिए तापतन, यो बेचबबखनको प्रततगामी 
माध्यमको रूपमा गतनन्छ फ्रकनभने उनीिरूलाई पतछ श्रम, व्यािसातयक यौन, अङ्खग काट्ने र 
सुरुमा थािा नभएका अन्य उद्िेश्यका लागग िोषण गररन्छ। यस अध्ययनमा समािेि गररएका 
अगधकांि समाचार लखेिरू (६० प्रततित) मा ठगी िा छल मानि बेचबबखनको माध्यमका रूपमा 
िेखखयो। एउटा लेखमा उल्लेख गररएअनुसार: 

स्थानीय एिेन्टिरूले प्रायः गररब पररिारका युितीिरूलाई र्काउुँछन ्र वििेिी गन्तव्यमा 
सष्ट्िलो काम गरेर धेरै पैसा कमाउने सपना िेखाउुँछन।् कततपय मदिलािरू यस्ता झूटा 
िाचािरूबाट सष्ट्िलै प्रलोभनमा पछयन ्भने कततपयको घरको आगथयक अिस्थाका कारण वििेि 
िानुको विकल्प िुुँिैन। 
(Portel २०२०)  

४.८  मानव बेचबबखनका लागर् भनाय प्रक्रिया 
भनाय प्रफ्रक्रयामा अपराधीिरू (िस्तै, तस्कर र उनीिरूका सियोगीिरू) ले बेचविखनमा पानयका 
लागग पीडितिरूलाई िबरिस्ती गनय िा र्काउन लागग गररएका गततविगध र काययिरू समािेि 
िुन्छन।्  सञ्चारमाध्यमका ररपोटयिरू र विगतका अध्ययनिरूले प्रायः साथी, तछमेकी, पररिारका 
सिस्य, आर्न्त िा पररगचत व्यष्ट्क्तिरूले पीडितिरूलाई बेचबबखनका अपराधीिरूसुँग पररचय 
गराउने गछयन ्भनी िेखाएका छन ्(Kiss et al. २०१९)। अध्ययनका लागग समीक्षा गररएका 
लेखिरूले पतन यस्तै ढाुँचा उिागर गरेका गथए। आरोपीत अपराधीिरू र कगथत पीडितिरू बीच 
सम्पकय  स्थावपत गनयका लागग कगथत पीडितिरूको नष्ट्िकका पररिार सिस्य र आर्न्तिरूलाई 
प्रमुख माध्यमका रूपमा ररपोटय गररएको गथयो। 

अध्ययनमा समािेि गररएका कुल लेखिरूमध्ये थोरै मात्र लेखिरू (१५.४ प्रततित; n=७४) ले 
आरोपीत अपराधीिरू र कगथत पीडितिरू बीच कसरी पदिलो सम्पकय  स्थावपत भयो भनेर छलर्ल 
गरेको पाइयो। सम्पकय  माध्यमको ररपोटय गने लेखिरूमा, स्थानीय एिेन्ट र पररिार, साथी, 
नातेिार िा पररगचतिरू प्रायः मध्यस्थकतायिरूको रूपमा ररपोटय गररएको गथयो, िसले आरोपीत 
अपराधीिरू र कगथत पीडितिरू बीच सम्पकय  स्थावपत गनय मद्ित गियछन।् कगथत 
मध्यस्थकतायिरूको यी िईु समूििरू ७४ लेखिरूको ८० प्रततित भन्िा बढीमा ररपोटय गररएको 
गथयो। रे्सबुक िस्ता सामाष्ट्िक सञ्िाल िालका िषयिरूमा कगथत पीडितिरूसुँग सम्पकय  स्थावपत 
गने माध्यमका रूपमा िेखा परेको पाइयो, यद्यवप यसलाई छ िटा लेखमा मात्र सम्पकय को 
माध्यमका रूपमा पदिचान गररएको गथयो (ताशलका ४.१०)। 

यस्तै प्रकारका श्रम मध्यस्थकताय नेपालबाट िुने तनयशमत श्रम आप्रिासनमा पतन संलग्न छन।् 
इच्छुक आप्रिासी कामिारिरूलाई एिेन्ट िा तनिी भती एिेन्सीिरूसुँग सम्पकय  स्थावपत गनय 
पररिार, साथी र आर्न्तिरूले अनौपचाररक मध्यस्थकतायको रूपमा काम गछयन ्(Taylor-
Nicholson et al. २०१४)। साथै, स्थानीय एिेन्टिरू, िसलाई यिाुँ तस्करिरू र पीडितिरू 
बीचको सम्पकय लाई सििीकरण गने एक प्रमुख माध्यमको रूपमा पदिचान गररएको छ, वििेिी 
श्रम आप्रिासनको समयमा इच्छुक आप्रिासी कामिारिरूले सम्पकय  गरेका प्रमुख 
मध्यस्थकतायिरूको समूिको रूपमा पतन गचतनन्छन ्(MoLE २०१८)। 
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ताभलका ४.१० कगथत पीर्डत र् अपर्ाधीहरूबीच रर्पोिय 
र्रर्एको सम्पकय को माध्यम 

सम्पकय को माध्यम २०१६ २०१७ २०१८ २०१९ २०२० जम्मा 

n n n n n n लेखहरूको 
प्रनतशत 

स्थानीय एिेन्टिरू ४ ४ ६ १० ६ ३० ४०.५ 
पररिार/साथी/आर्न्त/तछमेकी/
पररगचत व्यष्ट्क्त 

४ ३ ९ ८ ६ ३० ४०.५ 

िैिेशिक रोिगार व्यिसायी १ १ ४ १ ० ७ ९.५ 
सामाष्ट्िक सञ्िाल ० ० ० ४ २ ६ ८.१ 
सिक मिोत्सि/काययक्रमिरू ० ० ० १ ० १ १.४ 
सम्पकय को माध्यम रर्पोिय र्ने 
कुल लेखहरू (n) 

९ ८ १९ २४ १४ ७४ १००.० 

स्रोत: लखेकिरुको आफ्नै। 

४.९  अन्तर्ायष्ट्रिय मानव बेचबबखन मार्यहरू 

यस खण्िले सन ्२०१६ अतघको अिगधको तुलनामा विगतका पाुँच िषय (२०१६–२०) मा नेपालबाट 
अन्तरायष्ट्रिय मुलुकिरूमा िुने मानि बेचबबखनका मागयिरूमा भएका ररपोटय गररएका 
पररितयनिरूका बारेमा छलर्ल गियछ। यो अध्ययन अन्तरायष्ट्रिय मानि बेचबबखनमा मात्र सीशमत 
भएकाले नेपालमा िुने मानि बेचबबखनसम्बन्धी लखे र ररपोटयलाई विश्लेषणबाट बादिर राखखएको 
गथयो। 

४.९.१ सन ्२०१६ अनि अन्तर्ायष्ट्रिय बेचबबखन मार्यहरू 
मानि बेचबबखनको प्रकृतत र मात्रा बुझ्न र सन ्२०१६ अतघ मानि बेचबबखनमा तस्करिरूले 
प्रयोग गरेका मागयिरू पदिचान गनय सन ्2016 अतघका िषयिरूमा नेपालमा प्रकाशित मानि 
बेचबबखनसम्बन्धी प्रततिेिनिरूको संक्षक्षप्त समीक्षा गररएको गथयो। NHRC द्िारा प्रकाशित 
िावषयक प्रततिेिनिरू (िस्तै मानि बेचविखन सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रततिेिन) मध्ये सन ्२०११ िेखख 
२०१५ सम्म प्रकाशित प्रत्येक िषयको प्रततिेिनलाई मागय र गन्तव्यिरूमा केष्ट्न्ित िुुँिै मानि 
बेचबबखनबारे पदिले उल्लेख गररएका ढाुँचािरू बुझ्नका लागग समीक्षा गररएको गथयो। 

राष्ट्रिय मानिअगधकार आयोगको प्रततिेिनमा नेपाललाई तीन मु्य क्षेत्रिरूमा बेचबबखनको स्रोत 
मुलुकको रूपमा पदिचान गररएको गथयो: भारतभन्िा बादिर अन्य गन्तव्यिरु ततर िुने सीमापार 
बेचबबखन; भारतसम्म िुने सीमापार बेचविखन; र मु्यतया मनोरञ्िन  उद्योग, इट्टा भट्टा, 
इम्िोइिरी  उद्योग  र सिकमा िुने आन्तररक बेचविखन (NHRC २०१२)। भारत, खािी क्षेत्र र 
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िक्षक्षण कोररयालाई सन ्२०११ र २०१५ बीच मदिला र बालबाशलकाको बेचबबखनका लागग मु्य 
सीमापार/अन्तरायष्ट्रिय गन्तव्यका रूपमा पदिचान गररएको गथयो (NHRC २०१२, २०१४)। 
भारतमा मदिला, पुरुष र बालबाशलकाको बेचबबखन प्रायः अङ्खगको व्यापार (वििेषगरी मगृौला 
प्रत्यारोपण), िबरिस्ती श्रम र बाल श्रम (वििेषगरी मनोरञ्िन क्षेत्रमा िोषण, सकय स 
प्रिियनसदित) का लागग भएको गथयो। त्यसैगरी, िैिेशिक रोिगारी रोिगारीका सम्बन्धमा GCC 
मुलुकिरूमा पुरुष र मदिलाको बेचबबखन भएको गथयो र वििेषगरी मदिलाको िकमा घरेलु 
कमारीको उद्िेश्यले भएको गथयो। यी प्रततिेिनिरुले नेपाली श्रम आप्रिासीिरूलाई तनिी भनायकताय 
र स्थानीय एिेन्टिरूबाट ठगी, छल, अतनयशमतता र खािी क्षेत्र र मलेशसया िस्ता वििेिी 
गन्तव्यिरूमा िबरिस्ती श्रममा काम गनय बाध्य पाररएको अनुभिलाई प्रकाि पारेका छन।् 

यी गन्तव्यिरू बािेक िक्षक्षण कोररया र िङकङमा कपटपूणय र िबरिस्ती वििािको उद्िेश्यका 
लागग मदिलािरूको (वििेषगरी युितीिरू) बेचबबखन िुने गरेको छ। यस सन्िभयमा, पतछल्ला 
िषयिरूमा िक्षक्षण कोररया नेपाली मदिलािरूलाई नक्कली वििािका लागग बेचबबखन/ओसारपसार 
गनेिरूका लागग आकषयक गन्तव्यको रूपमा उशभए पतन सन ्२०१३ िेखख २०१५ सम्मको अिगधमा 
चीन पतन त्यस्तै बेचबबखनको गन्तव्य बनेको गथयो। यस्तो अिस्थामा नेपालमा िोिी शमलाउने  
एिेन्सीिरुका रूपमा सञ्चाशलत ‘वििाि ब्यूरो’ ले गररब परृठभूशमका युिती/मदिलािरूलाई लक्षक्षत 
गरी नेपाली युिती/मदिलािरूलाई िक्षक्षण कोररया पठाउन मित्त्िपूणय भूशमका खेलेका गथए। 
यसबािेक,  चीनको स्िायत्त क्षेत्र, ततब्बत सन ्२०११ मा नेपालबाट ठूलो सङ्ख्यामा बेचबबखन 
गररएका युितीिरूलाई वििेषगरी मनोरञ्िन उद्योग; िोटल र रेस्टुरेन्टिरूसमेतमा राख्ने  ठाउुँको 
रूपमा पदिचान गररएको गथयो (NHRC २०१२, २०१४, २०१६)। यसबािेक, सन ्२०११ मा इटाली, 
अमेररका, स्पेन, िान्स, िेनमाकय , निे, स्िीिेन, बेष्ट्ल्ियम, ष्ट्स्ििरल्याण्ि र बेलायतल 
अन्तरिेिीय धमयसन्तानका लागग बालबाशलकाको बेचबबखनमा मित्त्िपूणय गन्तव्यको रूपमा 
मौलाउुँ िै आएको ररपोटय गररएको गथयो (NHRC २०१२)। 

सन ्२०१५ मा, विपद्पतछको बेचबबखन (अथायत, प्राकृततक प्रकोपबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित 
भएका कमिोर मदिला र बालबाशलकाको बेचबबखन) को िर उच्च िेखखएको गथयो। अवप्रल २०१५ 
को भूकम्प र अन्य मौसमी विपििरूले पदिल्यै िेखख रिेका गररबी र बेरोिगारीिस्ता िोखखमलाई 
झनै बढाउुँिा नेपालमा विपद्पतछको बेचबबखनमा एउटा नयाुँ घटनाको रूपमा िेखा पर् यो (NHRC 
२०१६)। भूकम्पपतछ पसाय, झापा, इलाम, कञ्चनपुर िस्ता ष्ट्िल्लामा मदिला र बालबाशलकालाई 
सीमा नाका पार गनयबाट अबरोध गररएको सङ्ख्यामा उल्ले्य िदृ्गध भएको गथयो। 

४.९.२  ओसार्पसार्का मार्यहरू (सन ्२०१६-२०) 
NHRC द्िारा सन ्२०१६ िेखख २०१९ सम्म प्रकाशित िावषयक मानि िेचविखन ररपोटयिरूले 
नेपालबाट मकाउ, खािी क्षेत्र, पोचुयगल, मलेशसया, श्रीलङ्खका र भारत िस्ता मुलुकिरूमा िुने 
मानि बेचबबखनको व्यापकतालाई सङ्खकेत गियछन।् त्यसैगरी चीन, अर्गातनस्तान, अमेररका र 
िक्षक्षण कोररयालाई मानि बेचबबखन गन्तव्यको रूपमा उल्लेख गररएको छ (NHRC २०१७)। सन ्
२०१८ को िावषयक प्रततिेिनले वििेषगरी बेचबबखनका मागय र गन्तव्यिरूमा भएको पतछल्लो  
विविधीकरणलाई औलं्याएको छ। सन ्२०१६ अतघको तुलनामा अदिले तस्करिरूले अमेररका र 
युरोपेली मुलुकिरूमा पीडितिरूलाई ओसारपसारका लागग एशसयाको बैंकक (थाइल्याण्ि), अफ्रिकी 
मुलुकका सिरिरू र धेरै ल्यादटन अमेररकी मुलुकिरूलाई प्रयोग गिै आएको यसले प्रकाि पारेको 
छ (NHRC 2018)। यसबािेक, अरिेशलया र पूिी युरोपलाई मित्त्िपूणय गन्तव्यको रूपमा 
पदिचान गररएको पाइन्छ, र त्यसै गरी म्यानमारलाई नेपालबाट मानि बेचबबखनको मित्त्िपूणय 
नयाुँ मागयको रूपमा पदिचान गररएको गथयो (NHRC २०१९)। 
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अध्ययन गररएका लेखिरू मध्ये पाुँचको कररब एक भाग (२२.३ प्रततित) लेखिरूको कगथत 
पीडितिरूलाई ओसारपसार गररएका मुलुकिरूबारे ररपोटय नगरेको पाइयो। नेपालबाट िुने मानि 
बेचबबखनका गन्तव्य रारिको पदिचान गने समाचार ररपोटयिरूमा सन ्२०१६ िेखख २०२० सम्मका 
सबै िषयमा भारत िीषयस्थानमा रिेको गथयो। कुल ४८० मध्ये ११९ िटा लेखमा भारतलाई 
गन्तव्यका रूपमा ररपोटय गररएको गथयो। 

वचत्र ४.२ समाचार लेखहरूमा ररपोर्ट गररएका गन्तव्यहरू 

 

स्रोत: © Opendatasoft, ववश्व प्रशासननक सीमाहरू - मुलकु र् के्षत्रहरू, अनुमतत शलएर प्रततशलवप प्रस्तुत गररएको। 
नोट: नक्सामा िेखाइएका गोलाकार घेरािरू केिल प्रतततनगध िुन ्र घटनािरूको समानपुाततक िोइनन;् ररपोटय गररएका 
गन्तव्यिरूमा िावषयक प्रितृत (२०१६-२०) का लागग अनुसूची ४ र ५ िेनुयिोस।् 

सन ्२०१६ िेखख २०१८ सम्म नेपालबाट कगथत पीडितिरूलाई बेचबबखनका लागग लगगने प्रमुख 
गन्तव्यमा GCC अन्तगयतका मुलुकिरू अग्रस्थानमा रिेको िेखखयो र यसलाई अध्ययन गररएको 
पाुँच िषयमा  छनोट गररएकामध्ये २८.९ प्रततित लेखिरूमा पतन ररपोटय गररएको गथयो। 
कामिारिरूलाई बेचविखन गररएको GCC शभत्रका प्रमुख मुलुकिरूमा कुिेत, UAE र साउिी 
अरेबबया गथए। सन ्२०१६ िेखख २०२० सम्मको अिगधमा त्यतत उल्लेख नगररएका भए पतन 
अमेररका, युरोपेली मुलुक र एशसया र अफ्रिकाका विशभन्न मुलुकिरू पतन नेपालबाट बेचबबखन 
िुने गन्तव्य रिेको पाइयो। 

धेरैिसो (६३.३ प्रततित) लेखिरूमा िाष्ट्न्िट मुलुकिरू ररपोटय गररएका गथएनन,् तर अध्ययन 
गररएका सबै िषयिरूका लेखिरूमा िाष्ट्न्िट मुलुकिरूको रूपमा ररपोटय गररएको सूचीमा भारत 
लगातार अग्रणी स्थानमा रह्यो। समाचार ररपोटयिरूले केदि िषययता नयाुँ िाष्ट्न्िट मुलुकिरू र 
ििरिरूको उिय भएको सङ्खकेत दिन्छन।् उिािरणका लागग, पदिले िणयन गररएका प्रकाशित 

https://public.opendatasoft.com/explore/dataset/world-administrative-boundaries/map/?location=2,42.01992,-0.03516&basemap=jawg.light


 

ids.ac.uk काययपत्र पुस्तक २०२२ सङ्ख्या ५७० 

नेपालबाि अन्तर्ायष्ट्रिय मुलुकहरूमा हुने मानव बेचबबखनका मार्यहरूमा भएका परर्वतयनहरूका सम्बन्धमा सञ्चार्माध्यमको ववश्लेषण 

59 
 

 

 

प्रततिेिनिरूले िेखाए अनुरुप यस अध्ययनले पतन म्यानमार सन ्२०१९ िेखख मित्त्िपूणय िाष्ट्न्िट 
मुलुकको रूपमा िेखा परेको छ भतन पत्ता लगाएको छ र UAE नेपालबाट बेचबबखनका लागग 
िाष्ट्न्िट मुलुकको रूपमा बारम्बार प्रयोग भइरिेको पाएको छ। सबैभन्िा चचायमा रिेको एउटा 
घटनामा, आप्रिासी कामिारिरूलाई भारतको मखणपुर राज्यको आइििलको िाष्ट्न्िटमार्य त 
म्यानमार लगगएको गथयो। 

गचत्र ४.३ समाचार् लेखहरूमा रर्पोिय र्रर्एका िाष्ट्न्जि 
मुलुकहरू 

 

स्रोत: © Opendatasoft, ववश्व प्रशासननक सीमाहरू - मुलकु र् के्षत्रहरू, अनुमतत शलएर प्रततशलवप प्रस्तुत गररएको।  
नोट: नक्सामा िेखाइएका गोलाकार घेरािरू केिल प्रतततनगध िुन ्र घटनािरूको समानपुाततक िोइनन;् िाष्ट्न्िटिरूको 
ररपोदटयङमा िावषयक प्रितृत (२०१६–२०) का लागग अनुसचूी ६ र ७ िेनुयिोस।् 

कयौं िषयिेखख ररपोटय गररएका बेचबबखनका गन्तव्यिरू िेिाय गन्तव्य र िाष्ट्न्िट मुलुकिरूको 
सूचीमा प्रत्येक िषय पदिलेका नामिरू सुँगै र नयाुँ नामिरू समािेि भएको पाइएको छ। 
अथायत,तस्करिरूले प्रायः पीडितिरूलाई आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर् याउन प्रत्येक िषय प्राय नयाुँ-नयाुँ 
मागय खोज्छन।् सन ्२०२० को लेखमा ररपोटय गररएअनुसार: 
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मानि बेचबबखनका स्िरूप र उद्िेश्यिरू िषैवपच्छे पररितयन भएका छन।् पदिले यौन 
व्यसायका लागग भारतका सिरिरूमा मदिला बेचबबखन िुने गरेकोमा अदिले यो विशभन्न 
िदटल स्िरूपिरूमा विकशसत भएको छ। 'पदिल,े नाबाशलग युिती िा मदिलािरूलाई 
भारतीय िेश्यालयमा लगगने गररन््यो। आिभोशल, बेचबबखन भारतबाट बादिर तेस्रो 
मुलुकिरूमा समेत िुने गरेको छ र  अफ्रिकाको मनोरञ्िन उद्योगमा गररने यौन 
बेचबबखन िेखख खािीका घरेलु काम सम्म पाइएको छ… खुला सीमानाले बेचबबखन 
गनेिरूलाई सष्ट्िलो बनाउुँछ।'  
(Mandal २०२०a) 

िालैका TIP ररपोटयिरूका अनुसार तस्करिरूद्िारा प्रयोग गररने िाष्ट्न्िट नाकािरू यथाथयमा 
एकिमै विविध र िदटल छन।् उिािरणका लागग, संयुक्त राज्य अमेररका (US) मा बेचबबखन 
भएको व्यष्ट्क्तले तनम्न मागय अपनाएको पाइयो: नेपालिेखख दिल्ली (भारत) बसमा; दिल्लीिेखख 
रशसया, रशसयािेखख म्याडिि (स्पेन) र स्पेनिेखख बोशलशभया विमानमा; बोशलशभयािेखख पेरू, 
पेरूिेखख इक्िेिर र इक्िेिरिेखख कोलष्ट्म्बया बसमा; कोलष्ट्म्बयािेखख पानामा पैिल र िुङ्खगामा; 
पानामािेखख कोस्टा ररका बस/ट्याक्सीमा; कोस्टा ररकािेखख तनकारागुिा पैिल; तनकारागुिािेखख 
िोन्िुरस बसमा; िोन्िुरसिेखख ग्िाटेमाला र ग्िाटेमालािेखख मेष्ट्क्सको बस/ट्याक्सीमा; र 
अष्ट्न्तममा मेष्ट्क्सको-अमेररका सीमा पार गनय पैिल (Hamal २०१९)। 

नेपालबाट बदिगयमन िुने स्थलस्थान (नाका)िरूको त्याङ्खक कररब एक चौथाईले थोरै (२७.१ 
प्रततित) समाचार ररपोटयिरूमा उल्लेख गररएको गथयो। यी स्थान(नाका)िरूमा पीडित िा 
अिरोधकिरूल ेररपोटय गरे अनुसार (िस्तै पीडितिरूको उद्धार पतछ उतनिरुले भने अनुसार) 
अिरोध भएको स्थानिरू िा िेि बादिर तनस्कने स्थानिरू समािेि छन ्।  नाकािरू उल्लेख 
गररएका लेखिरूमा बाुँके ष्ट्िल्ला ६.३ प्रततितका साथ िीषय स्थानमा छ। अन्य मित्त्िपूणय 
नाकािरू काठमािौं (मुलुकबादिर उिान गनयका लागग अन्तरायष्ट्रिय विमानस्थल भएको एक मात्र 
ष्ट्िल्ला िो) र झापा, कञ्चनपुर र रूपन्िेिी िस्ता भारतसुँग सीमा िोडिएका ष्ट्िल्लािरू गथए। 
 
भारतसुँग सीमा िोडिएका नेपालको तराई क्षेत्रका ष्ट्िल्लालाई मानि तस्करले कगथत 
पीडितिरूलाई भारत र भारतबाट अन्य मुलुकिरूमा बेचबबखन गनय नाकाका रूपमा प्रयोग िुने 
गरेको पाइएको छ। उिािरणका लागग बाुँके ष्ट्िल्लाको िमुनािा नाका, झापा ष्ट्िल्लाको 
काुँकिशभट्टा नाका, कञ्चनपुर ष्ट्िल्लाको गड्िाचौकी नाका र रूपन्िेिी ष्ट्िल्लाको भरैििा सीमा 
नाकालाई समाचारपत्रमा सबैभन्िा बढी उल्लेख गररएको छ। झापा ष्ट्िल्ला नेपालको िक्षक्षणपूिी 
भागमा पियछ र कञ्चनपुर ष्ट्िल्ला िक्षक्षणपष्ट्श्चमी भागमा पियछ भने रूपन्िेिी ष्ट्िल्ला िक्षक्षण-
मध्य भागमा पियछ। सिस्त्र सीमा बल (SSB) ले मानि बेचबबखनका लागग भारत–नेपालबीचका 
नौ िटा मित्त्िपूणय मागय पदिचान गरेको छ: मिेन्िनगर–बनबासा, धनगढी–पशलया, नेपालगन्ि–
रुपेष्ट्न्िया, कृरणनगर–बियनी, भैरिा–सोनौली, मिेिपुर–ठुदटबारी, िीरगञ्ि–रक्सौल, विराटनगर–
िोगबनी र काुँकिशभटा–पातनटङ्खकी (Pragya n.d.)। 
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गचत्र ४.४ समाचार लेखिरूमा ररपोटय गररएका बदिगयमनका लागग प्रयोग िुने ष्ट्िल्लािरू 

 

नोट: बादिर तनस्कने ष्ट्िल्लािरूको ररपोदटयङमा िावषयक प्रितृत (२०१६–२०) का लागग अनुसूची ८ िेनुयिोस।् 
स्रोत: सोसल साइन्स बिा:, नेपालका लागग NAXA द्िारा बनाइएको © मानगचत्रण। अनुमतत शलएर प्रततशलवप प्रस्तुत गररएको।
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४.९.३  नेपालबाि हुने मानव बेचबबखनका मार्यहरूमा आएका परर्वतयनहरूका 
कार्कहरू 

िालैका िषयिरूमा नेपालबाट िुने अन्तरायष्ट्रिय मानि बेचबबखनका मागयिरूमा उल्ले्य पररितयन 
आएको समाचार ररपोटयिरूको विश्लेषणमा िेखखयो। NHRC को मानििेचविखन सम्बन्धी 
प्रततिेिनिरूमा पतन बेचबबखन मागयिरूमा पररितयनिरू भएको उल्लेख गररएको गथयो (नेपालमा 
मानि बेचबबखनसम्बन्धी NHRC प्रततिेिनिरूबाट थप िानकारीका लागग खण्ि ४.९.१ र ४.९.२ 
िेनुयिोस)्। तस्करिरूले अदिले नेपालबाट पुरुष र मदिलािरूको ओसारपसारका लागग िाष्ट्न्िट 
बबन्िकुो रूपमा धेरै मुलुकिरू प्रयोग गछयन,् िसमा भारतले अझै पतन धेरैिसो अिस्थामा पदिलो 
िाष्ट्न्िट मुलुकको रूपमा काम गरररिेको छ (काठमािौं विमानस्थलबाट कामिारिरू 
नल्याइएसम्म)। 

धेरै आप्रिासी कामिारिरू अिैध माध्यमिरू र तेस्रो मुलुकमार्य त गन्तव्यिरूमा पुग्छन,् िसले 
उनीिरूको िोखखमलाई अझ बढाउुँछ र पीडितिरूको आचरणको िैधातनकता र आपरागधकतामा 
पतन प्रश्निरू खिा गछय (David, Bryant र Larsen २०१९)। िास्तिमा, िैिेशिक रोिगार 
विभागले सन ्2019/20 मा िो कामिार नेपालमा घर बबिापतछ िैिेशिक रोिगारीमा र्फ्रकय न 
लागेका गथए तर िसको अतघल्लो आप्रिासन अिगध अिैध गथयो (उनीिरू नेपालबाट श्रम 
स्िीकृततविना यात्रा गरेका गथए), ती कामिारिरूको िैिेशिक प्रिेिका लागग 8,514 श्रम स्िीकृतत 
िारी गरेको गथयो। UAE, कतार, अर्गातनस्तान, अमेररका र ओमान िीषय पाुँच मुलुकिरू गथए 
िसका लागग िैध प्रिेिका लागग श्रम स्िीकृतत िारी गररएको गथयो (DoFE २०२०)। कामिारिरू 
या त वििेि भ्रमणमा (शभष्ट्िट शभसा शलएर) (मण्िल २०२० b) िाने बिाना बनाउुँ िै काठमािौं 
विमानस्थलबाट उिान भछयन ्िा आफ्नो अष्ट्न्तम गन्तव्यमा पुग्न भारत िुुँिै यात्रा गछयन ्(खरेल 
२०१६)। कामिारिरूसुँग िैिेशिक रोिगार विभागले तोकेको आिश्यकतानुसार यात्रासम्बन्धी पूरा 
कागिात निुुँिा पतन तस्करिरूको विमानस्थल कमयचारीसुँग ‘शमलेमतो’29 का कारण कामिारिरू 
काठमािौं विमानस्थलबाट बादिर तनस्कन पाएका छन ्(Mandal २०२० c)। 

अन्तरायष्ट्रिय मानि बेचबबखनका मागयिरू र अष्ट्न्तम गन्तव्यिरूमा भएका पररितयनिरू 
सम्भित:श्रम मागिरूको ढाुँचा, उत्पवत्त र गन्तव्य मुलुकिरूमा आप्रिासन नीततिरू र 
कामिारिरूको अिैध आपूततयमा संलग्न (आरोपीत) अपराधीिरूको प्रकार िस्ता कारकिरूमा 
आएका पररितयनिरूसुँग सम्बष्ट्न्धत िुन सक्छन।् नेपालमा मानि बेचबबखनका ढाुँचािरूमा भएको 
पररितयनमा सम्भावित योगिान पुर् याएका केिी संरचनात्मक कारकिरूका बारेमा तल छलर्ल 
गररएको छ। 

1. प्रनतबन्धात्मक आप्रवासन नीनत – सरकारले पटक-पटक मदिलािरूलाई रोिगारीका लागग 
आप्रिासनमा प्रततबन्ध िा तनषेधाज्ञा लगाएकाले नेपालमा मदिलािरूका लागग श्रम आप्रिासन 
प्रततबष्ट्न्धत भएको छ (Kharel २०१६; McCarthy २०२१)। सन ्१९९० िेखख नेपाल सरकारले 
मदिलािरूलाई आगथयक, िारीररक र यौन िोषण, दिसंा र िवु्ययििार िस्ता िोखखमिरूबाट 
िोगाउनका लागग आप्रिासनमा विशभन्न अस्थायी प्रततबन्ध लगाएको छ (Pyakurel २०१८; 
McCarthy २०२१)। सन ्२०१७ िेखख, नेपाली मदिलालाई बेचबबखन र िोषणबाट 'सुरक्षक्षत' 
राख्नका लागग घरेलु कामका लागग GCC मुलुकिरूमा िानबाट रोक लगाइएको छ। घरेलू 
कामका लागग िानबाट बारम्बार रोक लगाइएकोले कानूनी माध्यमिरूको तुलनामा गैर-
कानूनी माध्यमिरूबाट बादिर िाने मदिलाको िर उच्च भएको कुरा स्परट िुन्छ। उिािरणका 

 

 
29 सामान्यतया, यो प्रबन्धका लागग ‘सेदटङ’ िब्ि प्रयोग गररन्छ। 
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लागग, िुलाई २०२० मा दि काठमािौं पोस्ट मा प्रकाशित भारत िुुँिै खािी मुलुकिरूमा मदिला 
बेचबबखनसम्बन्धी समाचार ररपोटयमा पीडितले यसो भनेका छन:् 

‘मैले िामी काठमािौंबाट फ्रकन नगएको भनी सोधेकी गथएुँ। तर एिेन्टले भने फ्रक त्यसो 
गनय सफ्रकिैन फ्रकनभने त्यिाुँ घरेलु कामका लागग मदिलािरू िान प्रततबन्ध छ ,’ एमले 
भने। '१३ घण्टाको यात्रापतछ, िामी माचय १५ मा बबिान ३ बिे नयाुँ दिल्ली पुग्यौँ।’  
(Mandal २०२० a) 

सन ्२०२० को अको समाचार लेखले तनम्न कुरा बताएको छ: 

सरकारले २०७३ को चैतमा मदिलालाई खािी मुलुकमा घरेलु कामिारका रूपमा प्रिेिमा 
प्रततबन्ध लगाएपतछ संगदठत मानि तस्करिरूले मदिलालाई विशभन्न 
सेदटङिरू/साुँठगाुँठमार्य त खािी मुलुकमा पठाउुँ िै आएका छन।्  
(Sapkota २०१९) [नेपाली मूलबाट अनुिादित]  

यस्ता प्रततबन्धात्मक र भेिभािपूणय आप्रिासन नीततिरूले मदिलािरूलाई अतनयशमत मागयिरू 
प्रयोग गनय बाध्य बनाएकाले र उनीिरूलाई बेचबबखन र िोषणको चपेटामा पने िोखखम 
बढाएकोले, यी नीतत प्रततकूल बनेका छन ्(Kharel २०१६; McCarthy २०२१)। उिािरणका लागग, 
एउटा लेखले सरकारद्िारा लागू गररएको प्रततबन्धनात्मक आप्रिासन नीततलाई तनम्न तररकामा 
विश्लेषण गरेको छ: 

राज्यको प्रततबन्धात्मक आप्रिासन नीततिरूले मदिलािरूलाई ठूलो िोषणमा बाध्य पारेको 
मात्र िोइन, उनीिरूलाई िैिेशिक रोिगार विभागको नयाुँ नीतत र सुविधाका लागग 
अयोग्य बनाइदिएको छ। उिािरणका लागग, सबबना राईको मुद्िा शलएर िेनुयिोस।् 
आिभन्िा लगभग िेढ िषयअगाडि २४ िषय उमेर पुगेकी मदिलाको बघिािमा मृत्यु भयो र 
उिाुँको िरीरलाई इराकी रािधानीमा अिष्ट्स्थत अस्पतालमा कसैले पतन िाबी नगररएको 
अिस्थामा रह्यो। । उिाुँ धेरै उप-एिेन्टिरूको मद्ित शलएर नेपाल र भारत गरी 
विशभन्न ठाउुँिरूमा रोष्ट्क्कुँ िै घरको काम गनयका लागग इराक प्रिेि गनुयभएको गथयो। सन ्
१९९८ िेखख, नेपाल सरकारले मदिलालाई अनौपचाररक क्षेत्रको काम गनय, वििेषगरी घरेलु 
मद्ितका लागग वििेिी मुलुकिरूमा िानबाट रोक लगाएको छ। त्यसैले, राई िस्त,ै 
ििारौँ मदिलािरू बेइमान एिेन्टिरूको मद्ितले तनरन्तर मुलुक छािेर गइरिेका छन।्  
(Rai २०१९) 

यात्रामा लगाइएको रोकले नेपालको संविधानमा प्रत्याभूतत गररएको मातनसको आितिाित गने 
स्ितन्त्रताको अगधकारलाई िनन गरेको भन्िै आलोचना पतन गररएको छ। मुलुकमा रोिगारीका 
अिसरिरूको अभाि भएको अिस्थामा, तनकट भविरयमा धेरै घरपररिारिरूका लागग श्रम प्रिास 
मित्त्िपूणय िीविकाको स्रोत रिने छ। तसथय, अन्तरायष्ट्रिय श्रम आप्रिासनसुँग सम्बद्ध मानि 
बेचबबखनलाई रोक्नका लागग आप्रिासन तनयन्त्रण गने नीतत विकल्प िुन सक्िैन। 

2. भार्त हुाँदै तेस्रो मुलुकको यात्राका लागर् अनापवि प्रमाणपत्र (NOC) – सन ्२०१८ मा, 
नेपालले नेपालीिरूलाई भारत िुुँिै तेस्रो मुलुकमा उिान गनय NOC अतनिायय गरेको गथयो 
(Neupane २०१९ b)। उक्त तनयमन लागू भएसुँगै तस्करिरू पीडितिरूलाई आफ्नो 
गन्तव्यसम्म पुर् याउनका लागग अन्य माध्यम प्रयोग गनय बाध्य भएका छन।् उिािरणका 
लागग,तस्करिरूले नेपालीिरूलाई GCC र अन्य मुलुकिरूमा लैिानका तनष्ट्म्त म्यानमारसुँग 
सीमा िोडिएका साना सिरिरू प्रयोग गरररिेका छन।् 

https://kathmandupost.com/national/2019/11/30/nepal-s-migration-labour-policy-by-men-for-men
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यस प्रकारको  एक समाचार प्रततिेिनले अतनिायय NOC आिश्यकताका प्रभाििरू विस्ततृ गिाय 
एक िना मन्त्रीको भनाइलाई उद्धतृ गिै NOC अतनिायय गिाय तस्करिरूले नयाुँ दिल्ली एयरपोटय 
बािेक नयाुँ मागयिरू खोज्न बाध्य भएको उल्लेख गरेको गथयो। ररपोटयले तनम्न कुरा उल्लेख 
गरेको छ: 

नेपालीिरूले सस्तो ििाई भािाको कारण िा बेचबबखनका लागग  भारतबाट िान रोज्छन।् 
'धेरैिसो अिस्थामा, िास्तविक भ्रमणकतायिरूले काठमािौं विमानस्थल प्रयोग गछयन।् 
केिी मातनसको भारतमा काम िा व्यिसाय िुन सक्छ र तेस्रो मुलुकमा िानका लागग 
भारतीय विमानस्थलिरू प्रयोग गछयन ्भने अन्य मातनसिरूले सस्तो ििाई भािाका लागग 
भारत रोज्छन।् तर नेपाली अगधकारीिरूले भारतबाट िाने धेरैिसो मातनसिरू बेचबबखन 
नेटअन्तगयत पछयन ्भनी बताउनुभयो। पररारिमन्त्री प्रदिप ज्ञिाली ले पतन प्रमाणपत्र 
अतनिायय गराउनाले भारतीय विमानस्थलबाट िुने बेचबबखन काययको न्यूनीकरणमा 
सियोग पुगेको विश्िास व्यक्त गनुयभएको छ।तथावप, यस तनयमले बेचबबखन गनेिरूलाई 
नेपालीलाई खािी मुलुकसम्म लैिान भारतीय विमानस्थलबाट टाढा रदि मखणपुर िुुँिै 
म्यानमारसम्मको भूशम मागय लगायतका अन्य माध्यमिरू प्रयोग गनय बाध्य पारेको 
ज्ञिालीले बताए।  
(Giri २०१९) 

यो बुुँिालाई सन ्२०२० को एउटा समाचार लेखले पतन िोि दिएको गथयो: 

नेपाल सरकारले भारत िुुँिै तेस्रो मुलुक िानका लागग अनापवत्त पत्र ( NOC) अतनिायय 
गरेपतछ पतछल्लो समय मानि बेचबबखन गनेिरूले अिैध रूपमा वििेि पठाउन नक्कली 
NOC प्रयोग गनय र भारतका साना सिरलाई प्रयोग गनय थालेका छन।्  
(Neupane २०१९ a) [नेपाली मूलबाट अनुिादित]  

3. र्न्तव्य मुलुकको नीनत – नेपालीिरूलाई कामका लागग गन्तव्य मुलुकिरूमा पठाउनका लागग 
प्रायः शभष्ट्िट शभसाको िरुूपयोग िुने गरेको छ। केिी गन्तव्य मुलुकिरू, वििेषगरी UAE का 
लागग शभष्ट्िट शभसा पाउन सष्ट्िलो छ। UAE ले यस्तो प्रकारको शभसालाई रोिगारी शभसामा 
पररितयन गनय पतन अनुमतत दिन्छ। यसले सो मुलुकलाई िाष्ट्न्िट मुलुकका साथै नेपालबाट 
श्रम आप्रिासनको आिमा बेचबबखन गने गन्तव्य मुलुक बनाएको छ। गन्तव्य मुलुकिरूले 
श्रशमक भनायमा औपचाररक रूपमा कामिारिरू भनाय गिाय ििन गनुय पने (नेपालद्िारा 
अपनाइएको ितयमान 'रोिगारिाताले गने भुक्तानी' मोिाशलटीअनुसारको)  लागतिरू छल्ने 
उिेश्यले, शभष्ट्िट शभसा प्रयोग गरेको पतन ररपोटय गररएको छ (Kharel et al. 2021)। 
अध्यागमन विभागका एकिना प्रतततनगधलाई उद्धतृ गिै एउटा समाचार सञ्चारमाध्यम 
स्रोतमा यस्तो ररपोटय गररएको गथयो: 

संयुक्त अरब इशमरेट्स िस्ता मुलुकिरूले आफ्नो शभष्ट्िट शभसाका नीततलाई तुलनात्मक 
रूपमा सिि बनाएका छन।् नेपालीिरूलाई व्यष्ट्क्तगत श्रम स्िीकृतत शलनुभन्िा पतन 
शभष्ट्िट शभसामा िान र त्यिाुँ काम खोज्न सष्ट्िलो लाग्ने गरेको छ… तर यदि उनीिरूले 
शभष्ट्िट शभसाका आिश्यकतािरू – िैध शभसा, िईुतर्ी दटकटिरू, आिासको व्यिस्था र 
यात्रा खचयका रूपमा US$1,000 बराबरको मुिा पूरा गरेका छन ्भने िामी कसैलाई पतन 
रोक्न सक्िैनौँ।  
(Mandal २०२०) 
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4. रै्र्पर्म्पर्ार्त/नयााँ र्न्तव्य मुलुकहरूबाि श्रम मार्हरू – वििेषगरी श्रम बेचबबखनका 
घटनािरूमा मानि बेचबबखनको मागय र ढाुँचामा भएको पररितयन गन्तव्य मुलुकिरूबाट 
आउने मागिरूसुँग सम्बष्ट्न्धत िुन सक्छ । उिािरणका लागग, शसररयाको युद्ध र अदिलेका 
श्रशमक पठाउने मुलुकिरूले कामिार पठाउन इच्छा निेखाएको कारणले गिाय युद्धले क्षतत 
पुर् याएको मुलुकमा नेपाली कामिारिरूको उच्च माग शसियना गरेको छ। समाचारपत्रको 
ररपोटयअनुसार: 

यस क्षेत्रका नेपालका िीषय कूटनीततज्ञले नेपाल र बंगलािेि िस्तै धेरै आप्रिासी 
कामिारको िनसङ्ख्या भएका फ्रर्शलवपन्स, इन्िोनेशसया र अन्य मुलुकका नागररकले 
िोखखमका कारण शसररयामा काम गनय छािेको बताए। त्यसबेलािेखख, तस्करिरूले 
नेपालीिरूलाई तनिाना बनाउुँ िै आएका छन…् आपरागधक सञ्िालिरूले नेपाल र 
बंगलािेिका नागररकिरूलाई तनिाना बनाउनुको कारण केिी ििसम्म ततनीिरूको 
सरकारको यस क्षेत्रमा कम कूटनीततक प्रभाि िुनु र शसररयामा ितूािास निुनु िो। 
(Agence France Presse २०१६) 

४.९.४  बेचबबखनका ढााँचाहरूमा भएका परर्वतयनहरूका सम्बन्धमा 
सांवाददाताहरूको अवलोकन 

नमुना समाचार पत्रका संिाििातािरूलाई नेपालबाट िुने बेचबबखनका गन्तव्य र मागयिरूमा 
पररितयन भएको छ िा छैन भनेर पतन सोगधएको गथयो। सबै संिाििाताले नेपालबाट िुने 
बेचबबखनका गन्तव्य र मागय ििैुमा पररितयन भएको िेखेको बताए। उत्तरिातािरूले सन ्२०१६ 
भन्िा अगाडि, बचेबबखनका घटनािरू प्रायः भारतीय सिरिरू नयाुँ दिल्ली, मुम्बई र कोलकाता 
िा खािी क्षेत्रमा केष्ट्न्ित गथयो भनी उल्लेख गरे। बेचबबखन गनेिरूले प्रायः नेपाल–भारत सीमा 
नाका िुुँिै युितीिरूलाई भारतमा यौन व्यिसायका लागग ओसारपसार गनय स्थलमागय प्रयोग गरेको 
िा  खािी क्षेत्रका अन्य मुलुकिरूमा युितीिरूलाई ओसारपसार गने उद्िेश्यले यस्तो गरेको 
उनीिरूको िाबी छ। 

तर, पतछल्ला िषयिरूमा बेचबबखनका गन्तव्यिरू भारत र खािी क्षेत्रभन्िा बादिर उत्तरी अमेररका, 
युरोप र अफ्रिकाका अन्य मुलुकिरूमा विस्तार भएको र र्स्टाएको संिाििातािरूले बताए। 
त्यसैगरी, तस्करिरूले नयाुँ मागयिरू भेटेसुँगै बेचबबखनका मागयिरूमा  ठूलो पररितयन भएको कुरा 
पतन उनीिरूले उल्लेख गरे। म्यानमार, श्रीलङ्खका, थाइल्याण्ि, टकी, शलबबया र मालीलगायतका 
अन्य मुलुकिरू बेचबबखनका लागग नयाुँ िाष्ट्न्िट क्षेत्रका रूपमा िेखा परेको उनीिरूले बताए। 

धेरैिसो संिाििाता र सम्पािकिरूले बेचबबखनको प्रकृततमा केिी िषय यतािेखख पररितयन आएको 
छ भन्ने कुरामा सिमतत िनाएका छन।् केिी संिाििातािरूले िाल सञ्चारमाध्यममा आएका 
बेचबबखनका घटनािरूको िैिेशिक श्रम रोिगारसुँग सम्बन्ध रिेको र यो िबरिस्ती श्रम, घरेलु 
सेिा र िासत्िसुँग समेत सम्बष्ट्न्धत रिेको उल्लखे गरे। उनीिरूको दृष्ट्रटकोणमा विगतमा  
बेचबबखनका ररपोटयिरूले प्रायिसो यौन बेचबबखन र बाल श्रमसम्बन्धी मुद्िािरूलाई समेटेको 
गथयो। अन्तिायतायको क्रममा एउटा नमुना समाचारपत्रका सम्पािकले (E1) यो कुरा बताए: 

कुनै समयमा गन्तव्य िेि भारत मत्र गथयो तर अदिले िामीले अन्य धेरै गन्तव्य िेििरू 
िे्छौँ। यो विगतमा मातनसको प्रत्यक्ष व्यापारमा आधाररत गथयो भने अदिले यसले 
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िबरिस्ती श्रम र िासत्िका अन्य स्िरूपिरू शलएको छ। प्रचलन पररितयन भएको छ; 
नततिा उिीँ छ। िामी मूल कारणिरू बादिर ल्याउन असर्ल भइरिेका छौँ। 30 

संिाििातािरूले बेचबबखनको गन्तव्यमा भएका पररितयनिरूलाई समयसुँगै मातनसका 
आकांक्षािरूमा भएका पररितयनिरूमा खोज्न सफ्रकने बताए।आफ्नो सामाष्ट्िक आगथयक अिस्थािरू 
सुधानयका लागग कुनै पतन माध्यमद्िारा औद्योगगक मुलुकिरूमा िाने मातनसिरूको मनोग्रष्ट्स्तले 
गिाय श्रम बेचबबखनको बिार बढेको छ। अध्ययनका लागग अन्तिायताय दिएका  एकिना 
संिाििाता (R1) को िब्िमा: ‘मातनसिरू गुणस्तरीय िीिन ष्ट्िउन चािन्छन ्र उनीिरू युरोप र 
अमेररकाका गन्तव्यिरूमा िाने अिसर खोज्छन ्तर यो प्रफ्रक्रयामा उनीिरू छलमा पछयन।्'31 

४.१० मानव बेचबबखनको सञ्चार्माध्यम 'रर्पोटियङ 
लेन्स' 

खण्ि ३.१ मा चचाय गररएअनुसार, मानि बेचबबखनका समस्यािरूबारे िनतालाई िानकारी गराउन 
र पीडितिरूको आिािलाई उठाउन सञ्चारमाध्यमले मित्त्िपूणय भूशमका खले्छ। मानि 
बेचबबखनका ररपोटयिरूको सञ्चारमाध्यम िेशमङ िा 'ररपोदटयङ लेन्स' ले िनमतलाई आकार दिन, 
साियितनक काययसूची तय गनय र मुद्िासम्बन्धी रािनीततक क्षेत्रलाई प्रभाि पानयसक्छ। यसै 
सन्िभयमा, ितयमान अध्ययनले मानि बेचबबखनको मुद्िालाई सञ्चारमाध्यमले कसरी प्रस्तुत 
गरेको छ भनेर पतन विश्लेषण गरेको छ। वििेषगरी, अध्ययनले सञ्चारमाध्यमले मानि 
बेचबबखनका घटनािरूलाई 'राज्यको असर्लता', 'गररबी र आगथयक अभािको पररणाम' र/िा 
'मानि अगधकारको दृष्ट्रटकोणबाट' प्रस्तुत गरेको छ छैनभनेर पदिचान गनय खोिेको गथयो। 
समाचार लेखिरूको कोडिङको पदिलो चरणमा यी समुििरु पदिचान गररएको गथयो। 
सञ्चारमाध्यम ररपोटयिरूमा यी तीन लेन्सिरूको बारम्बार प्रयोग गररएका गथए र त्यसैले तछट्टै 
पदिचान गररयो। संिाििातािरूले एकै समयमा धेरै िेमिरू प्रयोग गिाय यी िेमिरू एउटै लेखमा 
खष्ट्प्टएकािोिोररएका पतन गथए । अध्ययनले समाचार लेखिरूमा प्रयोग गररएका अन्य ररपोदटयङ 
लेन्सिरू छुटाएको िुन सक्छ। धेरै लेखिरूले कुनै पतन प्रत्यक्ष िेम प्रयोग नगरेको पतन पाइयो 
फ्रकनफ्रक ततनीिरूले के भयो भनेर मात्र ररपोटय गरे र यो कसरी भयो भनेर अन्िेषण गरेका छैनन।् 
यस अध्ययनले सबैभन्िा प्रभाििाली िेमिरू मात्र विश्लेषण गने उद्िेश्य राखकेो छ; समाचार 
लेखिरूमा प्रयोग गररएका प्रत्येक ररपोदटयङ लेन्सको विश्लेषण गनुय अध्ययनको िायराभन्िा बादिर 
गथयो। 

यी तीन िटा लेन्स सरकारी र गैरसरकारी समाचार सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित ररपोटयिरूमा 
प्रयोग भए पतन तनिी समाचार सञ्चारमाध्यमको तुलनामा सरकारी सञ्चारमाध्यमले राज्य र 
मानिअगधकारको पररप्रेक्ष्यको असर्लताको लेन्स प्रयोग गने सम्भािना कम र गररबी र 
अभािको लेन्स प्रयोग गने सम्भािना बढी गथयो (ताशलका ४.११)। 

 

 
30 सम्पािकसुँगको अन्तिायताय (E1), २५ अक्टोबर २०२१. 
31  संिाििातासुँगको अन्तिायताय (R1), २० अक्टोबर २०२१. 
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ताभलका ४.११ सञ्चार्माध्यमका स्वाभमत्व प्रकार् 
अनुसार् रर्पोटियङ लेन्स 

रर्पोटियङ लेन्स सर्कार्ी समाचार् 
सञ्चार्माध्यम 
(%) 

ननजी समाचार् 
सञ्चार्माध्यम 
(%) 

समरमा  
(%) 

राज्यको असर्लता १५.३ २५.७ २३.५ 
गररबी र आगथयक अभािको 
पररणाम 

४२.१ २१.६ २५.६ 

मानि अगधकार दृष्ट्रटकोण ९.५ २६.० २२.७ 
N=४८० (सरकारी सञ्चारमाध्यम: ९५; तनिी सञ्चारमाध्यम: ३८५) 
स्रोत: लखेकिरुको आफ्नै। 

यस अध्ययनमा सन ्२०१६ िेखख २०२० सम्मको मानि बेचबबखनसम्बन्धी ४८० िटा लेखको 
समीक्षा गररएको गथयो, िसमध्ये ११३ लेख (२३.५ प्रततित) िरुले नेपालमा मानि 
बेचबबखनविरुद्ध लड्न राज्यको असर्लता नै नेपालमा मानि िेचविखन कायम रिनु िा ढाुँचा 
पररितयन िुनुको कारणको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन।् मानि बेचबबखन रोक्न िा अपराधीिरूलाई 
कारिािी गनय केिी तनयमिरू लागू गने राज्यको असक्षमताका लागग सामान्यतया आलोचना 
भएको गथयो। उिािरणका लागग, सन ्२०२० को सञ्चारमाध्यम ररपोटयले अनुसन्धानमा AHTB 
को कमीकमिोरीबारे आलोचना गरेको छ: 

अनुसन्धानमा प्रिरीको कमीकमिोरीका कारणले गिाय िषौंिेखख यस्तै प्रकृततका मानि 
बेचबबखन घटनािरू भइरिेका छन।् सामाष्ट्िक सञ्िालमार्य त पीडितलाई आकषयक 
िागगरको प्रलोभनमा पारेर र लाखौँ रुपैयाुँ ठगी गरेर थाइल्यान्ि, कम्बोडिया, 
लाओसलगायत मुलुकमा अलपत्र पाने घटना बारम्बार भइरिेका छन।् अनौठो कुरा त के 
भने िषौंिेखख एउटै व्यष्ट्क्त यस्ता घटनािरूको मु्य नायक भएको पाइन्छ।  
(Sapkota २०२०b) [अनुिादित]  

 
मदिलािरू विरुद्ध राज्यको प्रततबष्ट्न्धत आप्रिासन नीततका कारण मदिलािरूलाई मानि 
बेचबबखनमा बढी िोखखममा पारेको भनी आलोचना गररएको गथयो, िुन २०२० को यस 
सञ्चारमाध्यम ररपोटयमा ििायइएको गररएको छ: 

संरक्षणिािी दृष्ट्रटकोण नअपनाएको भए यी मदिला कामिारिरू िोषण र मानि 
बेचबबखनको पीडित िुने बताउुँ िै सरकारले आफ्नो रक्षा गछय। तर पतन, त्यसो गरेर 
उनीिरूले अिैध माध्यमबाटआप्रिासन गरेको कारणले आरू्लाई नै असुरक्षक्षत बनाएका 
छन।्  
(Mandal 2019b) 
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बेचबबखनको मुद्िालाई राज्यको असर्लताको रूपमा प्रस्तुत गिै विमानस्थलका अगधकारीिरूले 
तस्करिरूलाई सियोग गनय भूशमका खेलेको भन्िै आलोचना गररएको गथयो। एउटा समाचार 
लेखमा ररपोटय गररएअनुसार: 

संसिअन्तगयतको ‘अन्तरायष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम सशमतत’ ले मङ्खगलिार साियितनक 
गरेको त्याङ्खकअनुसार खािी मुलुकमा काम गनय िाने घरेलु कामिारमध्ये ६० प्रततितले 
बत्रभुिन विमानस्थलबाट ‘सेदटङ’ गरी उिान भने गरेका छन।् गैरकानुनी माध्यमबाट 
खािी मुलुकमा आप्रिासन गरेका घरेलु कामिारमध्ये ६० प्रततितलाई विमानस्थलबाट 
शभष्ट्िट शभसा िा ‘सेदटङ’ मा पठाइएको र विमानस्थलमा काययरत अध्यागमन अगधकारी 
तथा सुरक्षाकमी, एयरलाइन्सका कमयचारी र बबचौशलयािरू अिैध व्यापारमा प्रत्यक्ष 
संलग्न रिेको प्रततिेिनमा उल्लेख छ।  
(Regmi २०१७) [अनुिादित] 

कररब २५.६ प्रततित लेख (४८० मध्ये १२३) ले नेपालबाट िुने मानि बेचबबखनलाई आफ्नो 
मुलुकको गररबी र आगथयक अभािको मुद्िाका रूपमा गचत्रण गरेका छन।् उिािरणका लागग, सन ्
२०१९ को एउटा लेखमा यसरी ररपोटय गररएको गथयो : ‘रुपन्िेिीमा विपन्न परृठभूशमका धेरै 
मदिलािरू अिैध उपायिरू अपनाएर रोिगारीका लागग वििेि िाने क्रम िारी छ’ (Anmol 
२०१९)। त्यसैगरी, सन ्२०२० को एउटा समाचार ररपोटयले मानि बेचबबखन विरुद्धमा काययरत 
संस्थाका एकिना अगधकारीलाई उद्धतृ गिै यसो बताएको छ: 

रोिगारी र चेतनाको अभाि र गररबी नै [बेचबबखनका] मूल कारणिरू िुन ्… पढ्न लेख्न 
नसक्ने र र्ोन गनय समेत नसक्नेिरू पतन बेचबबखनमा परेका छन।् यसले उनीिरू पूणय 
रूपमा अनशभज्ञ रिेको िेखाउुँछ।  
(Mandal २०२० a) 

नमुना लेखिरूको लगभग 22.7 प्रततित (480 मध्ये 109) ले मानि अगधकारलाई सन्िभय गरेको 
छन, यद्यवप ततनीिरूले मानि बेचबबखनको मुद्िालाई मानि अगधकार उल्लङ्खघनको पररणामको 
रूपमा िेम गरेनन।् सन ्२०१९ को एउटा समाचार लेखले यसरी ररपोटय गरेको छ: 

िईु िषयअतघ सरकारले नेपाली मदिलािरूलाई सम्भावित िोषणबाट िोगाउन खािी 
मुलुकिरूमा घरेलु कामिारको काम शलन प्रततबन्ध लगाएको गथयो। तर यस विषयमा 
गचन्ता बढ्िै गएको छ, फ्रकनफ्रक अगधकारकमी र संगठनिरूले यस्तो प्रततबन्धले 
व्यष्ट्क्तको गततिीलताको अगधकारमा उल्लङ्खघन गरेको बताउुँछन।् तर सरकार के गने 
भन्ने कुरालाई शलएर अन्योलमा परेको िेखखन्छ। 
(Mandal २०१९ b) 

४.१०.१ नेपालमा हुने मानव बेचबबखनका बारे्मा लेख्न ेर् प्रकाशन र्ने 
सञ्चार्माध्यम सांवाददाता र् सम्पादकहरूको अनुभव 

संिाििाता र सम्पािकिरूलाई प्रकािनका लागग मानि बेचबबखनका मुद्िािरू छनोट, खोिी र 
अनुगमन गने काययमा संलग्न तनणयय प्रफ्रक्रया र सो तनणयय प्रफ्रक्रयालाई असर गने कारकिरूका 
बारेमा सोगधएको गथयो। संिाििातािरूले मानि बेचबबखनका घटनाका अगधकांि समाचार 
घटनामा आधाररत प्रततिेिन िुने उल्लेख गरेका छन,् अथायत ्ती घटना घटेपतछ िा प्रिरी िा 
बेचबबखन विरुद्धको संघसंस्था िस्ता स्रोतिरूबाट सूचना उपलब्ध भएपतछ संिाििातािरूले खोिी 
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गछयन।् मानि बेचबबखनका बारेमा ररपोटय प्रकाशित गने तनणयय संिाििाताले स्ितन्त्र रूपमा 
शलन्छन,् यद्यवप सम्पािकले कुन-कुरामा ध्यान केष्ट्न्ित गने र/िा ध्यान िटाउने भनेर भन्न 
पतन सक्छन।् धेरैिसो संिाििातािरूले बेचबबखनको कथा/ररपोटय प्रकाशित गनय कुनै बाधाको 
सामना गनुय नपरेको िाबी गरेका छन।् त्यसैगरी, कततपय संिाििातािरूले कुनै अन्य कथा िस्तै 
मानि बेचबबखनका कथािरू प्रकाशित गने तनणयय पतन न्यूिरूममा िुने आिगधक बैठकिरूमा 
आधाररत िुने गरेको बताए। 

नेपालका धेरैिसो संिाििातािरूमा मानि बेचबबखनसम्बन्धी कथािरूको ररपोदटयङका लागग पयायप्त 
ताशलम र मागयिियनको अभाि भएको पतन संिाििातािरूले उल्लेख गरे।32 कसै-कसैले तस्करी 
सम्बन्धी कथािरू खोिमूलक ररपोदटयङको सट्टा पे्रस विज्ञष्ट्प्त र गैरसरकारी संस्थाबाट उपलब्ध 
सूचनामा आधाररत भएर लेखखएका र प्रकाशित गररएको िाबी गरे। 

लेखिरूको िेशमङमा धेरै व्यष्ट्क्तपरकता गथयो। संिाििातािरूले उनीिरूको मूल्यमान्यता, ज्ञान र 
मानि बेचबबखनका घटनािरूको बुझाइले कथािरू ररपोटय गने तररकामा मु्य भूशमका खेलेको 
गथयो भन्ने कुरामा िाबी गरे। मानि बेचबबखन घटनाको लेखन िा ररपोदटयङमा कुन िेम प्रयोग 
गने भन्ने तनणयय पूणयतया संिाििाताको व्यष्ट्क्तपरकता र त्यसपतछ र सम्पािक/न्युिरूमलाई 
प्रयोग गररएको िेम/कोण सबैभन्िा उपयुक्त गथयो भनेर विश्िस्त पाने तनिकोक्षमतामा तनभयर 
िुने बताए। मानि बेचबबखनका मुद्िािरूका बारेमा लेखन िा ररपोदटयङमा कुन िेम/कोण प्रयोग 
गने भन्ने बारे तनणयय शलने कारकिरू बारे सोध्िा, एक संिाििाता (R3) ले 'पाठकिरूको चासो' 
िाइलाइट गिै, ररपोदटयङलाई आकार दिने मित्त्िपूणय कारक िो भनेर ििार् दिएः 

िेमको विषयमा संिाििातािरू आर्ैँ ले िा न्यूिरूमले तनणयय गछय। िामी ररपोटयलाई नयाुँ 
कोण दिने प्रयास गछौँ, िुन यसअतघ कसैले नसुनेको िोस ्। तर पतन, िामी सबैले 
यसमा सबै सम्भावित िेमिरू समािेि गने प्रयास गछौँ। तनणययका लागग धेरै 
कारकिरूले भूशमका खेल्छन,् यसमा पाठकिरूको चासो र बचेकािरूका लागग यसले 
ल्याउने केिी मद्ित लागायतका कुरा पियछन ्पाठकिरूको चासो र बाुँचेका 
उत्तरिीिीिरूका लागग यसले ल्याउने केिी प्रकारको मद्ितसदित तनणययका लागग धरैे 
कारकिरूमा भूशमका खेल्छन।् 33 

तलको उद्धरणमा गचत्रण गररएझैं, अध्ययनका लागग छातनएको एउटा पबत्रकाका सम्पािक (E1) 
ले पतन यस्तै कुरा उठाए तर अतघल्लो उद्धरणसुँगै पढ्िा केिी थप सङ्खकेत दिुँिै, मदिलािरूलाई 
असुरक्षक्षत र पीडितको रूपमा प्रस्तुत गररएको कथाले पाठकिरू आकवषयत गछय भन्ने बताए।  
उनले मानि बेचबबखनसम्बन्धी समाचार ररपोदटयङको गदिराइमा नपुग्नुका लागग सम्पािकिरू 
िोइन, संिाििातािरू नै ष्ट्िम्मेिार छन ्भनेर पतन बताए। 

अगधकांि पीडित मदिलािरू भएकाले, िामीले प्रायः ियाको कोण िे्छौँ। यसले भाषा र 
कथालाई सोिीअनुसार अतघ बढाउुँछ संिाििातािरूले मेिनत गरेको भए िामीले यी 
सम्बन्धको िालोमा र यसका पछाडि रिेको  प्रभाििाली व्यष्ट्क्तिरूबारे  प्रकाि पानय 
सक््यौँ। 34 

 

 
32 संिाििातासुँगको अन्तिायताय (R2), २३ अक्टोबर २०२१. 
33 संिाििातासुँगको अन्तिायताय (R3), 21 अक्टोबर २०२१. 
34 सम्पािकसुँगको अन्तिायताय (E1), २५ अक्टोबर २०२१. 
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तथावप  सम्पािकको कथन सािधानीका साथ शलनु आिश्यक छ फ्रकनफ्रक कथािरू र ररपोदटयङको 
चौिाइ र गदिराइको बारेमा अष्ट्न्तम तनणयय गिाय िष्ट्क्तसम्बन्धको भूशमका आउन सक्छ: एक 
पक्षले कथामा रिेका अपयायप्ततािरूबारे अकोलाई िोष दिन सक्छ।  

नेपालका मानि बेचबबखनका सञ्चारमाध्यमिरूले कुनै वििेष मुद्िामा बढी िा कम ध्यान दिएका 
छन ्भनी सोध्िा धेरैिसो संिाििातािरूले बेचबबखनसम्बन्धी सञ्चारमाध्यम ररपोटयिरू प्रायः 
पीडित केष्ट्न्ित भएको बताए। ररपोटयिरूले प्रायः बेचबबखनका घटनािरूलाई कगथत पीडितिरूको 
कोणबाट गचत्रण गरेका छन, िबफ्रक आरोपीत अपराधीिरूको पदिचान खुलाउन िा बेचबबखन 
िालोबारे विस्ततृ अन्िेषण गनय सोिी अनुरुपको ध्यान दिइएन। एउटा राष्ट्रिय िैतनकका सम्पािक 
(E2) ले यस्तो बताए: 

िामीले मु्यतया व्यष्ट्क्तगत उिािरणमा बढी र प्रिवृत्तिरूमा कम ध्यान केष्ट्न्ित गरेका 
छौँ। िाम्रो सरकारले यस सम्बन्धमा बारम्बार असक्षमता िेखाएको छ र समानुभूततको 
भािनाले भररएका कथािरूको तुलनामा यो कुरा प्रकािनमा आएको छैन। अपराधी र 
पीडित बािेक, मलाई लाग्छ फ्रक िामीले िाम्रो ध्यान बेचबबखन सञ्चालन गने आपरागधक 
िालोतर्य  बढी केष्ट्न्ित गनुयपछय। कमिोर प्रिरी सञ्िाल यसको अको बाधक िो भन्ने 
त्यलाई िामी नकानय सक्िैनौँ। 35 

 

 
35 सम्पािकसुँगको अन्तिायताय (E2), 22 अक्टोबर २०२१. 
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४. ननरकषय र् सुझावहरू 

सञ्चारमाध्यमिरू सूचनाको मु्य स्रोत िुन ्र ततनीिरूको मानि बेचबबखनसम्बन्धी गचत्रण र 
ररपोदटयङले साियितनक र रािनीततक चेतना, राय र प्रततफ्रक्रयािरूलाई आकार दिन मित्त्िपूणय 
भूशमका खेल्न सक्छ। यस अध्ययनले मु्यतया ररपोटयमा आएका नेपालबाट अन्तरायष्ट्रिय मानि 
बेचबबखन मागयिरूमा भएका पररितयनिरू िाुँच गनय, ररपोटय गररएका पीडितिरू र आरोपीत 
अपराधीिरूको पदिचान गनय र अिरोधकको रूपमा काम गने तनकायिरूको खोिी गनय नेपालका 
छ िटा प्रमुख राष्ट्रिय समाचार पत्रको समाचार संग्रिबाट नमुना सामग्रीको विश्लेषण गरेको छ। 
सङ्खग्रदित  त्याङ्खकको विश्लेषणलाई मानि बेचबबखनसम्बन्धी विद्यमान त्याङ्खक/प्रकाशित 
िस्तािेिको समीक्षाद्िारा र मानि बेचबबखन ररपोदटयङसुँग सम्बष्ट्न्धत समस्यािरूमा समाचारपत्र 
संिाििाता र सम्पािकिरूसुँगको अन्तिायतायद्िारा थप पुष्ट्रट गररएको छ। 

मानि बेचबबखन नेपालमा लामो समयिेखख तनरन्तररुपमा समस्याको रुपमा रिेको छ। नेपाल 
बेचबबखनको प्रमुख स्रोत मुलुक िो। भारतसुँग लामो खुला सीमाना रिेको त्यले नेपालबाट 
भारत िुुँिै वििेिी गन्तव्यमा िुने बेचबबखनको मात्रालाई ततव्रता दिएको छ। ररपोटय गररएका 
बेचबबखनसम्बन्धी अगधकांि घटनािरू छल िा कपटमा आधाररत गथए; िसमा तस्करिरूले झूटो 
िाचा र सपना िेखाएर पीडितिरूलाई लोभ्याउने िा र्काउने गरेका गथए। मानि बेचबबखनका 
सबैभन्िा धेरै ररपोटय गररएका प्रकारिरूमा श्रम बेचबबखन र यौन बेचबबखन  गथए। समाचारपत्रका 
ररपोटयमा श्रम बेचबबखनबारे तनयशमत समाचार प्रकािन िुने कुरा नेपालमा बेचबबखनका घटनािरू 
बढ्िो रूपमा श्रम आप्रिासन र िैिेशिक रोिगारीसुँग िोडिएको छ भन्ने प्रकाशित िस्तािेिबाट 
प्राप्त तनरकषयसुँग मेल खान्छ।  

मानि बेचबबखनसम्बन्धी समाचार लेखिरूमा कगथत मदिला पीडितिरूको बािुल्यता िेखखएको 
कुरा अन्य मुलुकिरूमा मानि बेचबबखनसम्बन्धी समाचार प्रकािनको समाचार विश्लेषणबाट 
प्राप्त तनरकषयिरूसुँग मेल खान्छ। नेपालमा मानि बेचबबखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रततिेिनले पतन 
नेपालमा सबैभन्िा बढी पीडित मदिलाको रूपमा पदिचान गरेको कुरा यिाुँ उल्लेखनीय  छ। 
नेपालबाट श्रम आप्रिासनमा पुरुषिरूको बािुल्यता भए पतन श्रम बेचविखनसमबन्धी लेखिरूमा 
मदिला पीडितिरू बढी िेखखनु अको मित्त्िपूणय पक्ष िो । यो वििेषगरी मदिला आप्रिासी 
कामिारिरूले घरेलु कामका लागग आप्रिासनमा लगाइएको प्रततबन्धको कारणले आप्रिासनका 
लागग अनौपचाररक माध्यमिरू प्रयोग गरेको िुनाले िुन सक्छ। यसबािेक, घरेलु कामका लागग 
मदिला आप्रिासनमा लागाइएको प्रततबन्ध उनीिरूको मानिअगधकारको उल्लङ्खघन िो भन्ने 
कुरामा िालै नीतत तनमायता, मानिअगधकारकमी, सरकार, गैरसरकारी संस्थािरू लगायतको 
ध्यानाकषयण भएको छ। 

तसथय, अनौपचाररक, अनागधकृत माध्यमद्िारा िुने मदिला श्रम आप्रिासनका ररपोटयिरू समाचार 
पत्रिरूमा आउने सम्भािना बढी छ। बेचबबखन विरुद्ध काययरत संस्थािरू र प्रिरीले मदिला 
आप्रिासी कामिारिरूको स्ितन्त्र आिागमनमा बढी तनगरानी राख्नु कगथत मदिला पीडितिरूको 
ररपोदटयङको उच्च िरको कारण  िुन सक्छ। त्यसैगरी, मानि बेचबबखन र आप्रिासन बीच 
िोडिएको सम्बन्धलाई विचार गने िो भने, मानि बेचबबखन र िैिेशिक रोिगारीका मुद्िािरूका 
लागग नेपालमा रिेका तनकायिरुको शभन्न-शभन्न क्षेत्रागधकार र उिुरी संयन्त्र एिम ्पुरुष प्रधान 
िैिेशिक रोिगार क्षते्रले बेचबबखनमा पने पीडितिरूको पूणय गचत्रण नगरेको िुन सक्छ। यसले 
नेपालमा मानि बेचबबखन र श्रम आप्रिासन  मुद्िािरूको अनुसन्धानका लागग ष्ट्िम्मेिार 
सरकारी तनकायिरूबीच समन्ियको आिश्यकतालाई औलं्याउुँछ। 



 

ids.ac.uk काययपत्र पुस्तक २०२२ सङ्ख्या ५७० 

नेपालबाि अन्तर्ायष्ट्रिय मुलकुहरूमा हुने मानव बेचबबखनका मार्यहरूमा भएका परर्वतयनहरूका सम्बन्धमा समाचार्हरुको ववश्लेषण 

72 
 

 

 

सन ्२०१६ अतघ चीनको स्िायत्त क्षेत्र ततब्बत र िङकङ (चीनको वििेष प्रिासतनक क्षेत्र), िक्षक्षण 
कोररया र खािीका मुलुकिरू परम्परागत रूपमा बेचबबखनका प्रमुख गन्तव्यिरू गथए। यसैगरी, 
विद्यमान प्रकाशित िस्ताििेमा तस्करिरूले भारत र अन्य मुलुकिरूमा पीडितिरूको ओसापसार 
गनयका लागग भूशम मागयिरू (िस्तै नेपाल र भारत बीचको खुला सीमानाबाट) तनरन्तर प्रयोग 
गरेको कुरा पतन उल्लेख गरेको पाइन्छ। यस अध्ययनमा िेखखएझैं, भारत अझै पतन मानि 
बेचबबखनका लागग प्रमुख गन्तव्य र िाष्ट्न्िट मुलुकको रूपमा ररपोटय गररएको छ र िक्षक्षण 
कोररया, चीन र खािीका मुलुकिरू, सन ्२०१६ िेखख प्रमुख गन्तव्यिरूको रूपमा ररपोटय गररएको 
छ। सन ्२०१६ िेखख युरोपेली मुलुकिरू, ल्यादटन अमेररकामा पने िेििरू, म्यानमार र विशभन्न 
अफ्रिकी मुलुकिरूलाई नयाुँ गन्तव्य र िाष्ट्न्िट मुलुकिरूको रुपमा पतन ररपोटय गररएको छ। 

सन ्२०१६ र २०२० बीचको समाचार लेखिरूको विश्लेषणले बेचबबखनका लागग तस्करिरूले प्रायः 
मागयिरू पररितयन गने र नयाुँ िाष्ट्न्िट क्षेत्रिरू प्रयोग गने िेखाउुँछ। घरेलु कामका लागग मदिला 
आप्रिासनमा लगाइएको प्रततबन्ध र भारतीय विमानस्थलबाट उिान भनयका लागग NOC 
आिश्यक पने िस्ता नेपाल सरकारले बेचबबखन र िोषणबाट नेपालीिरूलाई ‘संरक्षण’ गनय प्रयोग 
गरेको दृष्ट्रटकोण नै मदिलािरू विशभन्न गन्तव्य मुलुकिरूमा बेचबबखन िुनुको प्रमुख कारण 
भएको ररपोटय गररएको छ। नेपाल सरकारले भारतीय विमानस्थलबाट ििाई यात्राका लागग NOC 
अतनिायय गरेपतछ तस्करिरूले पीडितिरूलाई म्यानमार लैिान भारत िुुँिै नयाुँ स्थल मागय प्रयोग 
गरेको पतन विश्लेषणले िेखाएको छ। यसले तत्कालीन समाधान खोज्नुको सट्टा िोषण र 
बेचबबखनका मुद्िािरूलाई व्यापक र िीघयकालीन रुपमा सम्बोधन गने नीतत आिश्यक रिेको 
िेखाउुँछ। 

यी तनरकषयिरूमा आधाररत भई, यो अध्ययनले तनम्न शसर्ाररसिरू पेि गियछ: 

१. अध्ययनबाट तनष्ट्स्कएका खोििरूले नेपालमा मानि बेचबबखनसुँग सम्बष्ट्न्धत समस्यािरूमा 
अनुसन्धानात्मक पत्रकाररताको कमीलाई सङ्खकेत गछय। मानि बेचबबखनसम्बन्धी धरैेिसो 
ररपोटयिरू अिरोधकिरूका ररपोटयिरूमा आधाररत छन।् तसथय, नेपाल सरकार र सम्बष्ट्न्धत 
सरोकारिालािरूलाई पत्रकारिरूले मानि बेचबबखन सुँग सम्बष्ट्न्धत मुद्िािरूमा 
अनुसन्धानात्मक ररपोदटयङ गनय सक्ने िातािरण शसियना गनय आिश्यक छ। यसका लागग 
नेपालमा अनुसन्धानात्मक पत्रकाररतागिाय आइ पने चुनौतीिरू पदिचान गनय र सम्बष्ट्न्धत 
सरकारी तनकाय र पत्रकार संघलगायतका तनकायबीच समन्िय गरी ती अिरोधिरूलाई 
सम्बोधन गनय आिश्यक छ। वित्तीय स्रोतिरूको बाुँिर्ाुँि मानि बेचबबखनका सम्बन्धमा 
अनुसन्धानात्मक पत्रकाररता अनुसरण गने संिाििातािरूका लागग पे्ररणािायक कारक िुन 
सक्छ। 

२. अध्ययनका लागग अन्तिायताय दिएका संिाििातािरूले नेपालबाट िुने मानि बेचबबखनसम्बन्धी 
ररपोदटयङमा व्यिस्थापनबाट कुनै पतन प्रकारको बाधाअिरोध सामना गनुय नपरेको बताए। 
संिाििातािरूलाई मानि बेचबबखन मुद्िािरूमा खोिमूलक र समाचार ररपोदटयङसम्बन्धी 
ताशलम दिने व्यिस्था गरी यो सूक्ष्मता र कदठन क्षेत्रिरू भएको र्राफ्रकलो विषय िो भन्ने 
कुरा स्परट पारी  यसलाई आप्रिासन र अगधकारसुँग िोड्ने कुरा अतघ सारेमा गुणस्तरीय 
ररपोदटयङमा योगिान पुग्न सक्छ। यो भनेको संकीणय दृष्ट्रटकोण िा खण्िीकृत ररपोदटयङबाट 
बच्न र व्यापक ररपोदटयङलाई प्रिद्यधन गनयका लागग िो। संिाििाता र सम्पािकिरूलाई 
सान्िशभयक मानि बेचबबखनका समाचार कथािरू, ररपोदटयङ कोण, भाषा संिेिनिीलता र 
अपराध र खुलासाको िायराबारे प्रभािकारी सञ्चार विषयमा प्रशिक्षण दिन सफ्रकन्छ। 
त्यसैगरी, ठोस ररपोदटयङ, सत्यत्य अन्िेषण र समालोचनात्मक लैङ्खगगक विश्लेषणलगायतका 
विश्लेषणका लागग ताशलम दिइनुपछय। 
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३. मानि बेचबबखनसुँग सम्बष्ट्न्धत समाचारले मदिला पीडितिरूका साथै यौन/श्रम बेचबबखनलाई 
प्रमुखता दिन्छ। तसथय, समाचार लेखिरूले प्रायः ररपोटय नगररएको मानि बेचबबखनका अन्य 
पक्ष र स्िरूपिरूमा ध्यान केष्ट्न्ित गनय पतन आिश्यक छ। बेचबबखनका कथािरूल ेगिन 
खोि गने र माशमलािरूबारे थप विस्ततृ ररपोटयिरू उपलब्ध गराउने र सम्भि िुुँिा खोि 
पत्रकाररताको पालना गनुयपछय। यी घटनािरूका सम्बन्धमा सम्पािक र संिाििातािरूका लागग 
ताशलम सत्र र काययिालािरूको आयोिना गनायले मानि बेचबबखनको ररपोदटयङमा िेखखने 
कमीकमिोरीिरू कम गनयमा मद्ित पुग्न सक्छ। 

४. तनष्ट्श्चत क्षेत्रमा मदिलालाई िैिेशिक रोिगारीमा प्रततबन्ध लगाउने िस्ता प्रततकूल नीततिरू 
पररमाियन गनय नेपाल सरकारले पिल गनुयपछय, फ्रकनभने यस्ता नीततले मदिला बेचबबखनलाई 
मात्रै सघाउुँछ । नेपाल सरकारले रोिगारी खोज्न प्रततबन्ध लगाएका मुलुकिरूमा नेपाली 
मदिलािरूको िोखखमपूणय बाटो भएर बेचबबखन िुने गरेको अध्ययनले िेखाएको छ, िसले 
गिाय उनीिरू िवु्ययििार र िोषणको उच्च िोखखममा परेका छन।् मदिलािरूलाई वििेिमा काम 
गने अिसरिरू क्रमिः पुनः खोल्िै र 'प्रततबन्धात्मक दृष्ट्रटकोण' को पुनवियचारले उनीिरूलाई 
सम्मानिनक र सुरक्षक्षत रोिगारीका लागग प्रचशलत, िैध मागयिरू प्रयोग गनय अगुिाई गनय 
सक्छ। 

५. अगधकांि श्रम आप्रिासनसम्बन्धी माशमलािरू DoFE द्िारा िेररएको िुनाले, DoFE र 
AHTB ले तनकट समन्ियमा काम गनय र श्रम बेचबबखनसम्बन्धी माशमलािरूमा विस्ततृ 
त्याङ्खक उपलब्ध गराउन आिश्यक छ। यी िईु तनकायिरू बीचको यस्तो समन्ियले 
बेचबबखनमा संलग्न िंकास्पि अपराधीिरूको पारस्पररक तनगरानी, सम्भावित िेचविखनका 
घटनािरूका बारेमा आपसी सञ्चार र रोिगारी/बेचबबखनका गन्तव्यिरूमा िुने 
रोिगार/बेचबबखनको प्रकृततका बारेमा उपलब्ध िानकारीको आिानप्रिान गनय  सक्छ। 
नेपालबाट िुने बेचबबखनका स्िरूप र ढाुँचािरूमा भएका पररितयनिरूलाई विचार गरेर नेपालमा 
मानि बेचबबखन र श्रम आप्रिासनसम्बन्धी प्रचशलत कानुन संसोधन गनुय पतन मित्त्िपूणय छ। 
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अनुसचूी १: मौखखक सहमनत सम्झौता 
(मु्य सूचकहरूका लागर्) 

नमस्कार, मेरो नाम _________________ िो र म काठमािौं ष्ट्स्थत CESLAM मा 
अनुसन्धानकतायका रूपमा काययरत छु। नेपालबाट श्रम आप्रिासनका लागग मानि बेचबबखनका 
अन्तरायष्ट्रिय मागयिरूमा भएको पररितयनसम्बन्धी अध्ययन Winrock, IDS र सोसल साइन्स 
बिा, काठमािौंमा रिेको सेन्टर र्र ि स्टिी अर् लेबर एण्ि मोबबशलटीको सिकाययमा रिेको छ। 

म तपाईंलाई िाम्रा लागग केिी प्रश्निरूको ििार् दिएर यस अनुसन्धानको दिस्सा बन्न अनुरोध 
गनय चािन्छु। तपाईंले उपलब्ध गराउने कुनै पतन िानकारी शसधै तपाईंसुँग पुनः िोडिने छैन। 
अन्तिायतायसम्बन्धी त्याङ्खक अन्तिायतायकताय, अनुिािक र मु्य अनुसन्धानकतायिरूका लागग मात्र 
पिुुँचयोग्य िुने छ। यो िानकारी यस अध्ययनमा संलग्न अनुसन्धानकतायिरूद्िारा पिुुँच गनय 
सफ्रकने पासििय-सुरक्षक्षत तनिी र्ाइलमा साझा Google drive मार्य त भण्िार गररने छ। यो 
त्याङ्खक अनुसन्धान उद्िेश्यका लागग प्रयोग गररने छ। 

तपाईंलाई यस अध्ययनमा सिभागी भएर कुनै प्रत्यक्ष सम्भाव्य लाभ िुुँिैन। अनुसन्धानबाट 
प्रिरीिरूलाई मानि बेचबबखनका नीततिरू मूल्याङ्खकन गनय र ततनका बारेमा सूगचत गनयमा मद्ित 
गनय सक्ने फ्रकशसमको िानकारी प्राप्त िुने छ भन्ने आिा गररन्छ। 

िाम्रो अन्तिायताय पूरा िुन लगभग एक घण्टा लाग्ने छ। िामी तपाईंलाई आरामिायक र श्रव्य 
गोपनीयता कायम राख्ने खालको स्थान रोज्न प्रोत्सादित गछौँ। यस अनुसन्धानमा सिभागी 
िुनु/निुनु पूणय रूपमा स्िैष्ट्च्छक िो र तपाईं आफ्नो सिमतत फ्रर्ताय शलन चािनुिुन्छ भने मलाई 
िानकारी गराएर कुनै पतन समयमा त्यसो गनय सक्नुिुन्छ। के म यो अन्तिायतायको प्रफ्रक्रया 
अगाडि बढाउन तपाईंको सिमतत पाउन सक्छु? म यो अन्तिायताय रेकिय गनय सक्छु? 

सक्नुिुन्छ                                        सक्नुिुन्न 

यस अध्ययनमा सिभागी िुनुभएकोमा धन्यिाि, िामी तपाईंको प्रततफ्रक्रया र समयको मान 
रा्छौँ। तपाईंसुँग कुनै पतन समयमा अनुसन्धानबारे कुनै पतन प्रश्न िा गचन्ता भएमा, कृपया 
श्रम तथा गततिीलताको अध्ययन केन्ि (सेन्टर र्र दि स्टिी अर् लेबर एण्ि मोबबशलटी, 
CESLAM) लाई +९७७-१-४५७२८०७ (कायायलय समय, बबिान १० बिेिेखख साुँझ ५ बिेसम्म) 
र्ोन गनय नदिष्ट्च्कचाउनुिोस।् 

तपाईंलाई रे्रर पतन धन्यिाि। 
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अनुसचूी २: अन्तवायतायको जााँचसूची 
(सांवाददाता र् सम्पादकहरूका लागर्) 

व्यष्ट्क्तर्त जानकार्ी: नाम, पि, संगठन 

नोि: प्रश्निरू सरोकारिालािरूको सान्िशभयकता र काययक्षते्रका साथै समाचार विश्लेषणका 
प्रारष्ट्म्भक नततिािरूबाट प्राप्त तनरकषयिरूका आधारमा अनुकूशलत र अद्यािगधक गररने छ। 
१. मानि बेचबबखनसम्बन्धी के-कस्ता समाचारिरू प्रकाशित गने भन्नेबारे तपाईं कसरी तनणयय 

गनुयिुन्छ? कुन-कुन समाचारिरू पछ्याउने भनेर कसले तनणयय गछय? के प्रकाशित िुन्छ र के 
िुुँिैन भनेर कसले तनणयय गछय? 

२. तपाईंको बेचबबखनसम्बन्धी समाचार प्रकाशित नभएको कुनै उिािरण छ? कारण के गथयो? 

३. तपाईंलाई मानि बेचबबखनसम्बन्धी राम्रो समाचारमा के कस्तो कुरा िुन्छ िस्तो लाग्छ? 
यसका लागग के चादिन्छ र के यो सम्भि छ? 

४. नेपालमा िुने मानि बेचबबखनसम्बन्धी सञ्चारमाध्यम ररपोदटयङमा के केिी कुरा छुटेको बा 
केदि कुराले एकिमै धेरै ध्यानाकषयण पाएको अनुभि गनुय भएको छ? कस्ता कथािरूले 
एकिमै धेरै/एकिमै कम ध्यानाकषयण पाएको छ िा कस्ता कथािरूलाई धेरै/थोरै मात्रामा 
समेट्न आिश्यक छ? 

५. धेरैिसो समाचार लेखिरूमा िंकास्पि पीडितिरूका कथािरू समािेि िुन्छन।् अपराधीिरूलाई 
समाचार ररपोटयिरूमा फ्रकन बबरलै पदिचान गररन्छ? पत्रकारिरूलाई ििैु िंकास्पि पीडित र 
(आरोपीत) अपराधीिरूसम्म पिुुँच गनय र उनीिरूको पदिचान गनय कस्ता चुनौतीिरू िुन्छन?् 

६. विशभन्न लेखिरूमा विशभन्न सञ्चारमाध्यम िेमिरू िुन्छन।् केिीले मानि अगधकारमा ध्यान 
केष्ट्न्ित गछयन,् केिीले गररबीमा िोि दिन्छन ्भने अन्यले मानि बेचबबखन रोक्नमा राज्यको 
असर्लतामा ध्यान केष्ट्न्ित गछयन।् लेख ले्िा कुन िेमलाई अगािी बढाउने भन्ने 
सम्बन्धमा तनणयय कसरी गररन्छ? 

७. मानि बेचबबखनका घटना/माशमलािरूबारे प्रारष्ट्म्भक िानकारी कसरी प्राप्त गनुयिुन्छ? 

८. नेपालबाट िुने बेचबबखनका अन्तरायष्ट्रिय मागयिरूमा कुनै पररितयन भएको पाउनुभएको छ? 
यस्तो पररितयनको कारण के िो िस्तो लाग्छ? तपाईंले अन्तराष्ट्रिय मानि बेचबबखनका 
घटनािरू ट्र्याक गनय अन्तरायष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई पछ्याउनुिुन्छ? 
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अनुसचूी ३: रु्णस्तर् मलू्याङ्खकन उपकर्ण 

तनम्न मापिण्ि समाचार लेखिरूको गुणस्तर मूल्याङ्खकन गनय र ततनीिरूलाई अङ्खक दिन प्रयोग 
गररने छ। 
 

• सान्िशभयकता: समाचार लेखमा उपलब्ध गराइएको िानकारी कुन ििसम्म  उपयुक्त र 
अध्ययनका लागग उपयोगी िुने भन्ने कुरा । 

• पूणयता: लेखले अध्ययनको चौिाइ र गदिराइका सम्बन्धमा पयायप्त िानकारी उपलब्ध 
गराउुँछ िा गराउुँ िैन। 

• त्यिरूको विरुद्ध विचारिरू: के लेख,  विचार िो  िा समाचार िो? 
• िुद्धता: त्याङ्खक कुन ििसम्म सिी, विश्चसनीय र त्रुदटरदित र गैर-भ्रामक छ । 
• बुझ्न सफ्रकने: त्याङ्खक स्परट, अस्परटताविना र सष्ट्िलै बुझ्न सफ्रकने छ िा छैन। 
• िुद्धता, सत्यता र विश्िसनीयता: उपलब्ध गराइएको िानकारी कुन ििसम्म सिी र 

विश्िसनीय छ। 
 

अध्ययनमा संलग्न िईु िना अनुसन्धानकतायले गुणस्तर सूचकिरूमा छुट्टा-छुट्टै स्ितन्त्र रूपमा 
अङ्खक दिनु िुने छ। १ लाई गुणस्तरको न्यूनतम स्तर र ५ लाई गुणस्तरको उच्चतम स्तर मानेर 
पाुँच-अङ्खकको स्केल प्रयोग गररने छ। ५० प्रततितभन्िा कम अङ्खक ल्याउने कुनै पतन लेखलाई 
िटाइने छ। 
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अनुसचूी ४: समाचार् लेखहरूमा रर्पोिय 
र्रर्एको र्न्तव्य 

र्न्तव्य २०१६ २०१७ २०१८ २०१९ २०२० जम्मा 
लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या  

लेखहरूको 
सङ्ख्या  

लेखहरूको 
सङ्ख्या  

लेखहरूको 
सङ्ख्या  

लेखहरूको 
सङ्ख्या  

लेखहरूको 
प्रनतशत 

गन्तव्य उल्लेख गररएको 
छैन 

१६ १६ २१ ४० १४ १०७ २२.३ 

GCC मुलुकिरू २५ ३९ ३३ २८ १३ १३८ २८.८ 
भारत १८ १९ ३३ ३१ १८ ११९ २४.८ 
US ५ ५ ५ ७ ३ २५ ५.२ 
युरोपेली मुलुकिरू* ० २ ४ ५ २ १३ २.७ 
अरिेशलया ३ २ १ ७ ० १३ २.७ 
मलेशसया ५ ३ १ ० १ १० २.१ 
केन्या १ १ ३ ५ ० १० २.१ 
चीन १ १ २ ५ ० ९ १.९ 
क्यानिा २ २ १ ३ ० ८ १.७ 
फ्रकगगयिस्तान ४ ० १ १ ० ६ १.३ 
शसररया १ २ २ १ ९ ६ १.३ 
साउथ कोररया २ ० ४ ० ० ६ १.३ 
टकी ० ० २ ० ४ ६ १.३ 
िक्षक्षण अफ्रिका ० १ २ १ १ ५ १ 
इटाली ० ० २ ३ ० ५ १ 
अफ्रिकी मुलुकिरू* ० ० ४ ० ० ४ ०.८ 
अर्गातनस्तान २ ० २ ० ० ४ ०.८ 
लेबनन १ १ १ १ ० ४ ०.८ 
मध्य पूिी मुलुकिरू* १ ० ० २ ० ३ ०.६ 
शलबबया ० ० ० ३ ० ३ ०.६ 
म्यानमार ० ० ० २ १ ३ ०.६ 
मलािी ० ० ० २ ० २ ०.४ 
मकाओ ० ० १ १ ० २ ०.४ 
तुफ्रकय मतनस्तान १ १ ० ० ० २ ०.४ 
नेपाल ० २ ० ० ० २ ०.४ 
ग्रीस ० ० ० ० २ २ ०.४ 
श्रीलङ्खका १ १ ० ० ० २ ०.४ 
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र्न्तव्य २०१६ २०१७ २०१८ २०१९ २०२० जम्मा 
लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या  

लेखहरूको 
सङ्ख्या  

लेखहरूको 
सङ्ख्या  

लेखहरूको 
सङ्ख्या  

लेखहरूको 
सङ्ख्या  

लेखहरूको 
प्रनतशत 

टोगो १ ० २ ० ० २ ०.४ 
िक्षक्षणपूिी एशसया* ० ० ० १ ० १ ०.२ 
अिरबैिान ० ० १ ० ० १ ०.२ 
इस्टोतनया ० ० १ ० ० १ ०.२ 
िङकङ ० ० १ ० ० १ ०.२ 
इरान ० ० ० १ ० १ ०.२ 
िापान ० ० १ ० ० १ ०.२ 
क्याम्बोडिया ० ० ० ० १ १ ०.२ 
लाओस ० ० ० ० १ १ ०.२ 
माष्ट्ल्िभ्स ० ० १ ० ० १ ०.२ 
न्यूष्ट्िल्याण्ि ० ० १ ० ० १ ०.२ 
पोचुयगल १ ० ० ० ० १ ०.२ 
रोमातनया ० ० ० ० १ १ ०.२ 
रूस १ ० ० ० ० १ ०.२ 
शसङ्खगापुर ० १ ० ० ० १ ०.२ 
थाइल्याण्ि ० ० ० ० १ १ ०.२ 
बिु-प्रततफ्रक्रयािरू; n=४८० 
*नोट: ‘GGC मुलुकिरू’ मा बािेक, ताशलकामा रिेका क्षेत्रिरू िा क्षेत्रीय संघिरूलाई सन्िभय गनय प्रयोग 
गररएका सबै िब्िािली मूल समाचार ररपोटयिरूमा प्रयोग गररएका गथए र अध्ययन टोलीद्िारा तयार 
गररएका गथएनन।् 
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अनुसचूी ५: रर्पोिय र्रर्एका र्न्तव्य 
मुलकुहरूलाई ववभभन्न क्षेत्रहरूमा र्ाखेर् 
र्रर्एको रर्कोडीङ 
र्न्तव्य क्षेत्र २०१६ २०१७ २०१८ २०१९ २०२० जम्मा 
GCC मुलुकिरू २५ ३९ ३३ २८ १३ १३८ 
िक्षक्षण एशसया २१ २० ३६ ३१ १८ १२६ 
उत्तर अमेररका ७ ७ ६ १० ३ ३३ 
अफ्रिका १ २ ११ ११ १ २६ 
युरोप २ २ ७ ८ ५ २४ 
पष्ट्श्चम एशसया (GCC 
मुलुकिरू बािेक) 

३ ३ ६ ५ ४ २१ 

पूिय एशसया ३ १ ९ ६ ० १९ 
िक्षक्षणपूिी एशसया ५ ४ १ ३ ५ १८ 
अरिेशलया र ओिेतनया ३ २ २ ७ ० १४ 
मध्य एशिया  ५ १ १ १ ० ८ 
बिु-प्रततफ्रक्रयािरू; n=४८० 

ररपोटयमा प्रयोग गररएको िगीकरण संयुक्त रारि संघको आगथयक तथा सामाष्ट्िक माशमला विभाग (UNDESA) को 
विश्िका भौगोशलक के्षत्रिरूको िगीकरणमा आधाररत छ।36 

 

 
36 संयुक्त रारि, आगथयक र सामाष्ट्िक माशमला विभाग, त्याङ्खक विभाग। तथ्याङ्कीय प्रयोगका लावग मानक 

मुलुक िा के्षत्र कोिहरू (M ४९ मानक), ९ िनिरी २०२२ मा पिुुँच गररएको। 

https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
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अनुसचूी ६: समाचार् लेखहरूमा रर्पोिय 
र्रर्एका िाष्ट्न्जि मुलकुहरू 

िाष्ट्न्जि मुलुकहरू २०१६ २०१७ २०१८ २०१९ २०२० जम्मा 
लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
प्रनतशत 

उपलब्ध छैन ४४ ६४ ७० ८५ ४१ ३०४ ६३.३ 
भारत ३० २० ३४ ४१ १२ १३७ २८.५ 
म्यानमार ० ० ० १७ ४ २१ ४.४ 
संयुक्त अरब 
इशमरेट्स ्

२ ३ ३ ९ ३ २० ४.२ 

थाइल्याण्ि ४ २ ६ १ १ १४ २.९ 
श्रीलङ्खका ४ ४ ३ १ ० १२ २.५ 
मेष्ट्क्सको २ ४ ४ १ ० ११ २.३ 
अफ्रिकी मुलुकिरू १ ४ २ ० ० ७ १.५ 
नाइिेररया ० ० ५ ० ० ५ १.० 
अिरबैिान ० ० ० ३ १ ४ ०.८ 
इगथयोवपया ० ० ० ३ १ ४ ०.८ 
इन्िोनेशसया ० १ ० ३ ० ४ ०.८ 
िोियन ० ० ० ४ ० ४ ०.८ 
कुिेत २ १ १ ० ० ४ ०.८ 
शलबबया ० ० ० ४ ० ४ ०.८ 
शभयतनाम ० १ ० २ १ ४ ०.८ 
बङ्खगलािेि २ ० ० १ ० ३ ०.६ 
खािी मुलुकिरू ० ० १ २ ० ३ ०.६ 
केन्या १ २ ० ० ० ३ ०.६ 
मलािी ० ० ० २ १ ३ ०.६ 
मलेशसया ० ० २ १ ० ३ ०.६ 
तनकारागुिा १ १ ० १ ० ३ ०.६ 
शसङ्खगापुर १ ० २ ० ० ३ ०.६ 
तान्िातनया १ २ ० ० ० ३ ०.६ 
बुल्गेररया ० ० २ ० ० २ ०.४ 
क्रोएशिया ० ० २ ० ० २ ०.४ 
ग्िाटेमाला ० १ ० १ ० २ ०.४ 
िाइटी ० ० ० २ ० २ ०.४ 
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िाष्ट्न्जि मुलुकहरू २०१६ २०१७ २०१८ २०१९ २०२० जम्मा 
लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
प्रनतशत 

िोन्िुरस ० १ ० १ ० २ ०.४ 
कोस्टाररका १ १ ० ० ० २ ०.४ 
मेिागास्कर ० ० ० २ ० २ ०.४ 
रूस ० १ ० १ ० २ ०.४ 
सबबयया ० ० २ ० ० २ ०.४ 
स्लोभाफ्रकया ० ० २ ० ० २ ०.४ 
क्याम्बोडिया ० १ ० ० १ २ ०.४ 
बािामास ० ० ० १ ० १ ०.२ 
भुटान ० ० १ ० ० १ ०.२ 
िाष्ट्िल ० ० ० १ ० १ ०.२ 
चीन ० १ ० ० ० १ ०.२ 
साइप्रस ० ० १ ० ० १ ०.२ 
इक्िेिर १ ० ० ० ० १ ०.२ 
िान्स १ ० ० ० ० १ ०.२ 
इरान ० ० ० ० १ १ ०.२ 
िापान १ ० ० ० ० १ ०.२ 
लाओस ० १ ० ० ० १ ०.२ 
माइक्रोनेशसया १ ० ० ० ० १ ०.२ 
ओमन ० १ ० ० ० १ ०.२ 
पाफ्रकस्तान १ ० ० ० ० १ ०.२ 
पानामा १ ० ० ० ० १ ०.२ 
पपुआ न्यू गगनी ० १ ० ० ० १ ०.२ 
कतार ० १ ० ० ० १ ०.२ 
साउिी अरेबबया ० १ ० ० ० १ ०.२ 
टकी ० ० १ ० ० १ ०.२ 
मोिाष्ट्म्बक ० ० ० ० १ १ ०.२ 
कोल्मबबया ० ० ० १ ० १ ०.२ 
बिु-प्रततफ्रक्रयािरू; n=४८० 
नोट: ताशलकामा रिेका क्षेत्रिरू िा क्षेत्रीय संघिरूलाई सन्िभय गनय प्रयोग गररएका सबै िब्िािली मूल 
समाचार ररपोटयिरूमा प्रयोग गररएका गथए र अध्ययन टोलीद्िारा तयार गररएका गथएनन।्  
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अनुसचुी ७: रर्पोिय र्रर्एका िाष्ट्न्जि 
मुलकुहरूलाई ववभभन्न क्षेत्रहरूमा र्ाखेर् 
र्रर्एको रर्कोडीङ 
िाष्ट्न्जि क्षेत्र २०१६ २०१७ २०१८ २०१९ २०२० जम्मा 
िक्षक्षण एशसया ३७ २४ ३८ ४३ १२ १५४ 
िक्षक्षणपूिी एशसया ५ ६ १० २४ ७ ५२ 
अफ्रिका ३ ८ ७ ११ ३ ३२ 
GCC मुलुकिरू ४ ७ ५ ११ ३ ३० 
केन्िीय अमेररका र 
क्याररबबयन 

३ ४ ० ६ ० १३ 

उत्तर अमेररका २ ४ ४ १ ० ११ 
पष्ट्श्चमी एशिया (GCC 
बािेक) 

० ० २ ७ २ ११ 

युरोप १ १ ८ १ ० ११ 
िक्षक्षण अमेररका १ ० ० २ ० ३ 
अरिेशलया र ओिेतनया १ १ ० ० ० २ 
पूिय एशसया १ १ ० ० ० २ 

ररपोटयमा प्रयोग गररएको िगीकरण संयुक्त रारि संघको आगथयक तथा सामाष्ट्िक माशमला विभाग (UNDESA) को 
विश्िका भौगोशलक के्षत्रिरूको िगीकरणमा आधाररत छ।37 

 

 
37 संयुक्त रारि, आगथयक र सामाष्ट्िक माशमला विभाग, त्याङ्खक विभाग। तथ्याङ्खकीय प्रयोर्का लागर् मानक मुलकु 

वा के्षत्र कोडहरू (M ४९ मानक), ९ िनिरी २०२२ मा पिुुँच गररएको। 

https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
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अनुसचुी ८: समाचार् लेखहरूमा रर्पोिय 
र्रर्एका बाटहर् ननस्कन ेष्ट्जल्लाहरू 

बाटहर् ननस्कने 
ष्ट्जल्ला 

२०१६ २०१७ २०१८ २०१९ २०२० जम्मा 
लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
प्रनतशत 

उपलब्ध छैन ५५ ७४ ७९ १०७ ३५ ३५० ७२.९ 
बााँके ६ ३ ८ १० ३ ३० ६.३ 
काठमाडौं ३ ४ ३ ७ ३ २० ४.२ 
झापा २ २ १ ९ ५ १९ ४.० 
कञ्चनपुर् ५ ३ ५ ० १ १४ २.९ 
रूपन्िेिी १ ० ४ ३ ३ ११ २.३ 
पसाय १ ० ३ २ २ ८ १.७ 
बटदयया १ १ २ ० १ ५ १.० 
कवपलवस्तु २ ० ३ ० ० ५ १.० 
मोर्ङ ० ० २ १ २ ५ १.० 
महोिर्ी १ ३ ० ० ० ४ ०.८ 
बैतडी ० ० ३ ० ० ३ ०.६ 
सुनसर्ी ० ० ० २ १ ३ ०.६ 
धनुषा १ ० ० १ ० २ ०.४ 
गचतवन ० १ ० ० ० १ ०.२ 
इलाम ० ० १ ० ० १ ०.२ 
कैलाली १ ० ० ० ० १ ०.२ 
नवलपर्ासी ० ० ० ० १ १ ०.२ 
र्सुवा ० ० १ ० ० १ ०.२ 
र्ौतहि १ ० ० ० ० १ ०.२ 
बहु-प्रनतक्रियाहरू; n=४८० 
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अनुसचुी ९: पीर्डतहरूको रर्पोिय र्रर्एका 
स्रोत ष्ट्जल्लाहरू 
मूल ष्ट्जल्ला २०१६ २०१७ २०१८ २०१९ २०२० जम्मा 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
प्रनतशत 

उपलब्ध छैन ४४ ५६ ७१ ९६ ३२ २९९ ६२.३ 
मोरङ ३ ३ ५ ७ ७ २५ ५.२ 
झापा ४ ७ १ ६ ६ २४ ५.० 
िाङ २ ४ ५ ४ ४ १९ ४.० 
शसन्धुपाल्चोक ४ ९ ३ ३ ० १९ ४.० 
मकिानपुर ३ ५ ४ ४ ० १६ ३.३ 
काठमािौं १ २ १ ५ ६ १५ ३.१ 
निलपरासी १ १ ४ ३ ५ १४ २.९ 
गचतिन ३ ३ १ ६ ० १३ २.७ 
सुनसरी ० ३ १ ६ २ १२ २.५ 
बाग्लुङ २ ० ६ २ १ ११ २.३ 
बदियया ४ १ ६ ० ० ११ २.३ 
नुिाकोट १ २ ३ ४ १ ११ २.३ 
बाुँके २ ० ३ २ ३ १० २.१ 
धादिङ २ १ ३ २ १ ९ १.९ 
िोलखा २ ३ ३ १ ० ९ १.९ 
काभ्रेपलाञ्चोक ३ १ १ ३ १ ९ १.९ 
पियत ० १ २ ३ ३ ९ १.९ 
शसन्धुली २ ३ २ २ ० ९ १.९ 
रुपन्िेिी ० २ २ २ ३ ९ १.९ 
उियपुर २ २ २ १ १ ८ १.७ 
रोल्पा ३ ० ३ १ ० ७ १.५ 
सप्तरी २ १ १ १ २ ७ १.५ 
सलायिी ० ० २ ३ २ ७ १.५ 
शसरिा २ १ १ २ १ ७ १.५ 
सुखेत ० ० २ २ ३ ७ १.५ 
गुल्मी १ १ ० ४ ० ६ १.३ 
कैलाली ० २ २ २ ० ६ १.३ 
कास्की १ ० ३ १ १ ६ १.३ 
लमिुङ ० ० १ ४ १ ६ १.३ 
म्याग्िी १ १ २ २ ० ६ १.३ 
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मूल ष्ट्जल्ला २०१६ २०१७ २०१८ २०१९ २०२० जम्मा 
लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
सङ्ख्या 

लेखहरूको 
प्रनतशत 

िैलेख १ १ ३ ० ० ५ १ 
गोखाय ३ ० २ ० ० ५ १ 
इलाम १ १ २ ० १ ५ १ 
खोटाङ १ ० ३ ० १ ५ १ 
मिोत्तरी ३ ० १ ० १ ५ १ 
प्युठान १ ० १ ३ ० ५ १ 
रामेछाप ३ १ १ ० ० ५ १ 
सल्यान १ ० २ २ ० ५ १ 
धनुषा २ ० १ १ ० ४ ०.८ 
कवपलिस्तु ० २ २ ० ० ४ ०.८ 
रसुिा १ १ १ १ ० ४ ०.८ 
रुकुम ० ० २ २ ० ४ ०.८ 
तनिुुँ १ ० ३ ० ० ४ ०.८ 
ताप्लेिुङ ० ० ३ १ ० ४ ०.८ 
भोिपुर १ १ ० ० १ ३ ०.६ 
धनकुटा १ १ १ ० ० ३ ०.६ 
िािरकोट ० ० २ १ ० ३ ०.६ 
लशलतपुर ० १ १ १ ० ३ ०.६ 
पाल्पा २ १ ० ० ० ३ ०.६ 
पाुँचथर १ १ १ ० ० ३ ०.६ 
पसाय ० ० २ ० १ ३ ०.६ 
सोलुखुम्ब ु १ ० २ ० ० ३ ०.६ 
स्याङ्खिा ० ० २ १ ० ३ ०.६ 
बैतिी ० ० २ ० ० २ ०.४ 
कञ्चनपुर ० ० १ १ ० २ ०.४ 
अछाम ० ० १ ० ० १ ०.२ 
अघायखाुँची ० ० १ ० ० १ ०.२ 
बारा ० ० १ ० ० १ ०.२ 
भक्तपुर ० ० ० १ ० १ ०.२ 
काशलकोट ० ० ० १ ० १ ०.२ 
ओखलढुङ्खगा ० ० १ ० ० १ ०.२ 
रौतिट ० ० १ ० ० १ ०.२ 
सङ्खखुिासभा ० ० १ ० ० १ ०.२ 
बिु-प्रततफ्रक्रयािरू; n=४८० 
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अनुसचुी १०: नेपालमा जानत र् जातीय वर्य 
यस अध्ययनमा प्रयोग गररएका िातत र िातीय िगय Pitamber Sharma को पुस्तक, सम 
एस्पेक्ट्स अर् नेपाल्स सोिल िेमोग्रार्ी: िनगणना २०११ को अद्यािगधक मा सुझाि गररएको 
िातत र िातीय िगीकरणसुँग मेल खान्छ (Sharma २०१४)। साझा सामाष्ट्िक, पाररष्ट्स्थततकीय, 
भावषक र धाशमयक वििेषतािरूमा आधाररत समूििरूमा िगीकरण गरेर नेपालका विविध िात र 
िातीय समूििरूको एकीकृत िातीय मानगचत्र उपलब्ध गराउने भएकाले यो िगीकरण प्रयोग 
गररएको िो। 

१. पहाडी जानत: बािुन, क्षेत्री, सन्यासी/ििनामी, ठकुरी; 

२. पहाडी दभलत: बािी, िमाई/ढोली, गाईने, कामी, साकी; 

३. पहाडी जनजानत: आठपररया, बादिङ, बान्तिा, िह्मु/बरामो, चाष्ट्म्लङ, चेपाङ/प्रिा, 
छन्त्याल/छन्तेल, िरुा, घले, घती/भुिेल, गुरुङ, िायु, ह्योल्मो, ष्ट्िरेल, खाशलङ, खिास, 
कुलुङ, कुसुण्िा, लेप्चा, शलम्बु, लोिारुङ, मगर, मेिािाङ/बाला, नातछररङ, नेिार, पिारी, राई, 
साम्पाङ, सुनुिार, तामाङ, थामी, थुलुङ, याक्खा, याम्रु्; 

४. भभत्री तर्ाई जनजानत: बोटे, िनुिार, िराई, कुमाल, माझी, रािी, राउटे; 

५. पवयत जनजानत: भोटे, ब्यासी/सौका, िोल्पो, ल्िोमी, ल्िोपा, िेपाय, थकाली, टोपकेगोला, िालुङ; 

६. तर्ाई जानतहरू: बढाइ, बराई, बबन, िाह्मण तराई, िेि, धुतनया, गिेरी/भेिीिार, ििाम/ठाकुर, 
िलुिाई, िैन, किार, कलिार, कमर, कानु, कथाबतनया, कायस्थ, केित, कोइरी/कुििािा, 
कोरी, कुम्िार, कुमी, लोध, लोिार, माली, मल्लिा, मारिािी, नुतनया, नुरङ, रािभर, रािधोब, 
रािपूत, सोनार, सुधी, तेली, यािि; 

७. तर्ाई दभलत: बन्तर/सरिार, चमार/िररिन राम, गचडिमार, ढांिी, धनकर/धारीकर, धोबी, िोम, 
िसुध/पासिान/पसी, िलखोर, कालार, खाट्िे, मुसिर, नटुिा, सरबररया, तात्मा/ताटिा; 

८. तर्ाई जनजानत: अमत, धानुक, गधमाल, गंगाई, झङ्खगि/धगर, फ्रकसान, कोचे, मेचे, मुण्िा, 
पट्टरकट्टा/कुसिाडिया, राििंिी, सतार/सन्थाल, तािपुररया, थारु; 

९. अन्य (उल्लेख र्नुयहोस)्: बंगाली, मुष्ट्स्लम, पञ्िाबी/शसख, चुरौटे; 

१०. उल्लेख नर्रर्एको: आदििासी/िनिातत, िशलत अन्य, तराई अन्य, अपररभावषत अन्य, 
वििेिी। 
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अनुसचूी ११: तथ्याङ्खक ननकासी फार्ाम 

िीषयक  
प्रकािन  
लेखक  
िषय  
मदिना  
दिन  
सञ्चारमाध्यमको सामग्री  
त्याङ्खकको प्रयोग  
उद्धरणको प्रयोग  
स्रोतको प्रयोग  
बेचबबखनको माध्यम  
बेचबबखनको प्रकृतत  
बेचबबखनको उद्गम ष्ट्िल्ला  
गन्तव्य  
िाष्ट्न्िट मुलुकिरू  
िाष्ट्न्िट सिरिरू  
बादिर तनस्कने स्थान (सीमा बबन्ि)ु  
बादिर तनस्कने ष्ट्िल्ला  
आरोपीत अपराधीको वििरण  
आरोपीत अपराधीको नाम  
आरोपीत अपराधीको शलङ्खग  
आरोपीत अपराधीको उमेर  
आरोपीत अपराधीको िातत/िातीयता  
आरोपीत अपराधीको िातीय िगय  
पीडित पक्षको वििरण  
पीडित पक्षको शलङ्खग  
पीडित पक्षको िातत/िातीयता  
पीडित पक्षको िातीय िगय  
पीडित पक्षको उमेर  
पीडित पक्षको मूल  
पीडितको स्रोत ष्ट्िल्ला  
आरोपीत अपराधीको सम्पकय   
अिरोधकको वििरण  
अिरोधकको नाम  
अिरोधकको प्रकार  
ररपोदटयङको लेन्स  
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