नेपालले अब सामािजक यायको ितब ता परू ा गनुपछ – सयं ु रा सघं ीय मानवअिधकार
िवशेष
काठमाडं ौ (मंिसर २३, २०७८) – संयु रा संघीय मानवअिधकार िवशेष , ओिलभर िड शटरले आज
आ नो ११ िदने नेपाल मण परू ा गद ,नेपालको संिवधान िव कै सबैभ दा गतीशील सिं वधान म येको
एक हो तर यसका ितब ताह परू ा गन अझै बाँक नै छ” बताएका छन।्
नेपालले सन् २०१४ देिख २०१९ स ममा १२.७ ितशतले बहआयािमक ग रबी घटाउन सफल भएको
छ र मानव िवकास सचू कांकका साथै वा य र िश ा स बि ध सचू कह मा सुधार आएको छ। तर अझै
पिन कमीह उ ले य पमा कायमै छन् ‘ संयु रा संघीय िवशेष ले भनेका छन।्
“मिहलाह अझै पिन के ही सचू कह मा पछाडी छन।् जात र जातीयतामा आधा रत िवभेदलाई िनषेिधत
ग रएको भएपिन यो िवभेद सामािजक जीवनको वा तिवकताको पमा कायमै छ र ग रबीलाई थीर बनाई
रा ने एक मुख कारक हो। पवू कमैयाह को पनु थापनालाई ती ता िदने र भमू ीहीन दिलतह का लािग
भूिम पनु िवतरण गन कुरा सिु नि त गराउने यासह का बाबजदु भूिमस ब धी सम याह समाधान हन
सके को छै न।”
ग रबी यनू ीकरणका लािग सरकारको यास सि य ग रबी िवरोधी नीितभ दा रे िमट्या समा बढी के ि त
छ’, िड शटरले भने। “ ग रबीमा आएको एक चौथाई कमीको ेय वैदेिशक रोजगारीलाई मा जा छ र
रे िमट्या स नहँदा नेपालमा ग रबी बढ्ने अनमु ानह ले देखाएको छ’’, उनले भने। सन् २०१७ मा मा ै
नेपालको रे िमट्या स वैदेिशक सहायताभ दा १० गुणा र कुल िनयातभ दा २.५ गुणा बढी िथयो। “सरकारले
सन् २०२३–२०२४ स ममा बहआयािमक ग रबीलाई ११.५ ितशतमा झान आ नो ल य परू ा गन अझै
धेरै काम गनपन
ु कुरा प छ -"िव ले भने।
“सरकारले आ ना सीप र तािलम काय म अित िवप न प रवारस म पु ने कुरा सिु नि त गनपदछ
।
ु
धानम ीको रोजगार काय म ज ता सावजिनक सेवाका काय मह को उ ले य स भावना रहेको

भएतापिन यवहारमा भने काय मले ित यि
छै न ।

ित वष १०० िदनको काम िदने वाचा भने परू ा गन सके को

“देशमा 80 ितशत कामदारह अनौपचा रक े संग स बि धत छन् जसले गदा उनीह दु यवहारको
उ च जोिखममा परे का छन् िकनभने सरकारसँग अनौपचा रक े मा यनू तम पा र िमक स बि ध काननू
लागू गन मताको अभाव छ। अनौपचा रक े मा काम गन कामदारह ले पिन सामािजक सुर ा कोषमा
योगदान िदनपु न र लाभाि वत हनपु न भएता पिन उनीह लाई य तो काय ममा समावेश गन कुनै योजना
छै न।’’
सयं ु रा सघं ीय महासभाले नेपाल लगायत बाङ्गलादेश र लाओ िपप स िडमो यािटक रपि लकलाई
अित कम िवकिसत रा बाट उदीयमान अथ यव था भएको रा को उपािधका लािग तयारी गन आ ान
गद गरे को ताव पा रत ग रएको के ही स ाहमै िड शटरले मंिसर १३, २०७८ देिख त य अ वेषण मण
था नु भएको हो। पाँच वषको सङ् मणको अविधपिछ मुलक
ु लाभाि वत हनेछ । “अित कम िवकिसत
रा बाट मािथ उठ्नु नेपालको लािग ठूलो कोसेढुङ्गा हो,” िड शटरले भने। “कुनै पिन समहू पिछ नपरे को
कुरा सिु नि त गन ग रबी यनू ीकरण देशको सं मणकालीन रणनीितको के िब दु हनैपछ।”
संयु रा संघीय िव ले िविभ न िकिसमका पार प रक वि चितमा परे का समुदायह सँग भेटे। ती म ये
अिधकांश कृिष वा अनौपचा रक े मा दैिनक यालादारीमा काम गन भूमीहीन िमकह िथए र आ ना
छोराछोरीलाई िव ालय पठाउन सघं ष ग ररहेका िथए। धेरैजसो दिलत, मधेसी, आिदवासी जनजाित र
मिहलालगायतका ऐितहािसक पमा िपछिडएका र िवभेदमा पा रएका समहू का सद यह िथए। “नेपाली
जातीय यव थासंग गिहरो पमा गाँिसएका मू य र मा यता कारण उ प न गिहरो असमानताले आज पिन
ग रबीलाई िनर तरता िदइरहेको छ ,” िड शटरले बताउनु भयो।
मिहलाह ले पु षको तुलनामा झ डै ३० ितशत कम आ दानी गन , अनौपचा रक े मा काम गदाको
िवभेदको उ च दरबाट पीिडत हनक
ु ा साथै घर र ज गा गरी ज मा १९.७ ितशत मा वािम व कायम
राखेको र पु षको तल
ु नामा १७.५ ितशतले सा रता कम भएको लगायतका ऐितहािसक िपतसृ ा मक
स◌ामािजक य सथाको आघात खे नपु रे को कुरा ग रबी स बि ध रा संघीय िव ले उ लेख गरे का छन।्
बालबािलकाह ले आ नो प रवारले सामना गन ग रबीका कारण सबैभ दा चरम कारको अभावको
अनभु व गछन,् उनले बताए। नेपालमा लगभग १० लाखभ दा बढी बालबािलकाह ले काम गन गरे का
छन् र ामीण े मा भने यसको पाँचौ भागभ दा बढी बालबािलकाले म गदछन।्

“ मेरो मणको ममा मैले कै य प रवारह भेटे जसका बालबािलका, िवशेष गरी, िकशोरीह कृिष वा
घरे लु काममा लगाईएका िथए।,’ िड शटरले बतए। “स पि स बि ध असमानता एक मुख कारक हो:
ग रबीमा रहेका २०% बालबािलकाह ले काम गदछन् भने स प न प रवारका तल
ु ना मक पमा ५%
बालबािलकाले मा काम गरे को पाईएको छ।
“सरकारले बाल ग रबीलाई ग भीरतापवू क िलनुपदछ र बालिववाह र म अ य गन र िश ाको गणु तर
र पहँचमा सधु ार गन आव यक कदम चा नपु छ,” उनले थपे।
आ नो मणको ममा, िवशेष समािध कले बागमित, कणाली, लिु बनी देश लगायत देश २ को
मण गरे का छन।् उनले ९ म ालयह का साथै ६ म ीह र थानीय तथा ादेिशक अिधकारीह ,
ग रबी भािवत यि ह , नाग रक समाजका संघ-सं था तथा िवकास साझेदार र रा संघीय
िनकायह संग समेत भेटघाट गरे का छन।्
समा
िवशेष समािध कको नेपाल मणका त वीरह
https://bit.ly/3dumvJJ मा उपल ध छ।

प कारको

योजनका लािग

ी ओिलभर िड शटरले रा संघीय मानवअिधकार प रषद माफत चरम ग रबी तथा मानवअिधकार
स बि ध संयु रा संघीय िवशेष समािध क का पमा आफनो कायभार मे २०२० देखी शु गनु
भएको हो। िवशेष समािध कको पमा वहां मानवअिधकार प रषदको िवशेष ि याह संग स बि धत
हनहु छ। िवशेष ि याह संयु रा संघीय मानवअिधकार णालीको सबैभ दा ठुलो िनकाय हो जुन
मानवअिधकार प रषद ारा थापना ग रएको त य खोजी तथा अनगु मन गन वत सयं हो जसले
िव भरी नै कुनै राष िवशेषको वा िवषयगत मु ाह को स बोधन गन काम गदछ। िवशेष ि याका
िवशेष ह संयु रा संघका कमचारी हैनन् र उनीह ले वतः फुत पमा काम गदछन; यसरी काम
गरे बापत उनलाई कुनै पिन पा र िमक दान ग रंदैन। उनीह कुनै पिन सरकार वा सं थाका लािग काम
गदनन् र आ नो यि गत हैिसयतमा काम गदछन।्
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स पक गनहोस
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सघं ीय िव ह सगं स बि धत जानकारीका लािग रे नातो िड सजु ा
(renato.rosariodesouza@un.org) वा जेरेिम लरे स (+ ४१७९४४४७५७८
/ jeremy.laurence@un.org) लाई स पक गनहोस
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संयु रा संघीय वत मानवअिधकार िव ह संग स बि धत समाचारका लािग ट्िवटरमा
@UN_SPExperts लाई फलो गनुहोस।्
िवशेष समािध कलाई सामािजक सजं लामा @DeSchutterO र @srpoverty मा फलो गनहोस
ु ्।
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#मानवअिधकारकालािगउठ्नहु ोस्
र http://www.standup4humanrights.org हेनहोस
ु ।्

हनहु छ?
उठ्नहु ोस।् .

