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नम्बर २०७     जारी मिमि मिसेम्बर २०२२

नेपालमा अतिति सत्ार, मनोरञ्जन र कल्ाण सम्बन्धी उद्ोगहरू बढ्दै गएका 
छन्। बेचतबखन तिरूद्धका प्रयासहरूमा प्रयोग गररएको लेबल ‘ियस्क मनोरञ्जन 
के्त्र’ (‘AES’) ले यधी उद्ोगहरूमा केहधी व्यिसायका मातलकहरू र मुख्यिया मतहला 
कामदारहरूको प्रतिष्ामा दाग लगाएको छ। व्यिसायहरूलाई कम्मचारधीहरू 
खोज्न र कामदारहरूलाई काम खोज्नमा मद्दि गनने श्रम मध्यस्िकिा्महरू यधी 
अनौपचाररक उद्ोगहरूको महत्त्वपूण्म र प्रायजसो गलि रूपमा प्रसु्ि हुने अंश हुन्। 
मतहलाहरूसँग नेपालमा सुरतक्ि रोजगारधी िा िैदेतशक श्रम आप्रिासनका लातग कुनै 
तिकल्प नरहेको अिस्िा रहेको छ। यधी व्यिसाय र सामातजक सुरक्ाको सतजलो दिा्म 
ििा अनुगमनलाई सहायिा गना्मले नेपालको अि्मिन्त्रमा सुधार आउने छ र काम गनने 
अिस्िाहरू अझै राम्ो हुनेछन्।

‘AES’ शब्दले 
व्यवसाय, ग्ाहक 
र मवशेषगरी प्ायः 
यौन उत्ीिन 
भोगेका, कि 
पाररश्रमिक 
पाएका र 
व्यावसामयक 
यौनकिमीको 
रूपिा बदनािी 
भएका िमहला 
कािदारहरूको 
प्मिष्ािा दाग 
लगाइरहेको छ।

Pauline Oosterhoff, 
Karen Snyder र  
Neelam Sharma

बेचमबखन मवरूद्धका भ्ािक 
रणनीमिहरूबाट जोखखििा  
रहेका नेपाली िमहलाहरू

िुख्य सने्शहरू 
– नेपाल सरकार, अन्तरा्मतट्रि य दािा, अनुसन्ानकिा्म र बेचतबखन तिरूद्ध काम गनने गैर-

सरकारधी संस्िाहरूले ‘ियस्क मनोरञ्जन के्त्र’ शब्दको प्रयोग गना्मले होटल, डान्स बार, 
रेसु्रेन्ट र स्ाहरूका सािै त्यहाँ काम गनने कामदारहरूमाति परम्परागि र रूतढिादधी 
सोच र प्रतिष्ामा दाग लागे् कुरालाई तनरन्तरिा र बढािा तदन्छ।

– अनौपचाररक श्रम मध्यस्िकिा्म िा ‘दलालहरू’ ले मातनसहरूलाई ‘AES’ मा काम 
गन्ममा मद्दि गछ्म न् र उनधीहरूमधे्य धेरैजसो सािधी ििा नािेदार र कामदार िा 
स्वयम् मातलक नै भएिापतन प्रायः शोषणकारधी र अज्ाि मानि बेचतबखनका दल िा 
बेचतबखनकारधीहरूका रूपमा बदनाम हुन्छन्।

– कतिपय कामदारहरूले कलाकारको रूपमा आफ्नो कामप्रति रूतच देखाएिापतन, 
मतहला कामदारहरूले यौन उत्धीडन, आति्मक शोषण र ‘AES’ स्िानहरूमा मतदरा 
तपउन दबाि पानने गरेको कुरालाई तिरोध गछ्म न्। काय्मस्िलमा हुने यस्ा व्यिहारहरूले 
सुरतक्ि, प्रतिष्ाजनक काम गनने मतहलाहरूको अतधकारलाई कमजोर बनाउँदछ।

–  आति्मक स्स्िरिाको खोजधीमा रहेका मतहलाहरूका लातग संकुतचि िैदेतशक श्रम 
आप्रिासन नधीतिहरूले झनै चुनौिधीहरू बढाएको छ।
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नेपाल र विदेशमा हुने मविला र युितीिरूको बेचवबखन 
तथा शोषणमा धेरैको ध्ान गएको छ। प्ायजसो रेसु्रेन्ट, 
लोक सङ्ीत बार (जसलाईदोिोरी पवन भवनन्छ), डान्स बार, 
मसाज पाल्लर, गेस् िाउस र िोटल जस्ा अनौपचाररक 
व्यिसायिरू – नेपालमा ‘ियस्क मनोरञ्जन क्ेत्र’ (‘AES’) 
भनेर वचवनन्छन्। यस क्ेत्रलाई बेचवबखन र शोषण हुने क्ेत्रको 
रूपमा आलोचना गनने गररन्छ। 

हाम्ो अनुसन्ानको उदे्दश्य भनेको मानि बेचतबखन र 
श्रम ििा यौन शोषण रोकिाम गन्म िप प्रभािकारधी नधीति र 
हस्के्पहरू तिकास गन्मका लातग नेपालका सहरधी ‘AES’ 
कामदार र श्रम मध्यस्िकिा्महरूको अनुभि र आशाहरू 
बुझ्न रहेको तियो। 

हामधीले नेपाल बातहर काम गरेको अनुभि भएका 
१९ जनासतहि ५७ मतहला, र एक जना टरि ान्सजेन्डर 
पुरुषको अन्तिा्मिा्म तलएका तियौ।ँ यसका सािै, हामधीले 
३३ जना ियस्कको अन्तिा्मिा्म तलएका तियौ,ँ उनधीहरूले 
स्वयम् आफूलाई िा अरूले पतन उनधीहरूलाई श्रम 
मध्यस्िकिा्मको रूपमा तचनाएका तिए।

‘AES’ शब्दले कलंमकि गरररहेको छ 
‘AES’ एक गलि रूपमा पररभातषि गररएको शब्द हो, 
जुन अन्तरा्मतट्रि य दािाहरू, नेपाल सरकार, NGO हरू र 
नागररक समाज संस्िाहरूले मानि बेचतबखन तिरूद्ध 
काम गनने के्त्रमा प्रयोग गछ्म न्। ‘AES’ एक के्त्र नभएर 
पुरुष आप्रिासधी, पय्मटक र स्िानधीय बातसन्ाहरूसतहि 
तितभन्न प्रकारका ग्ाहकहरू भएका व्यिसाय ििा 
सेिाहरूको तिस्तृि तितिधिा हो। ििा-कतिि ‘AES’ 
स्िलको एउटा उदाहरण दोहोरधी, लोक सङ्धीि बार 
हो, जहाँ परम्परागि नेपालधी सुधारात्मक गधीि कतििा 
- एक समतृद्ध संगधीि अभ्ास - प्रदश्मन गररन्छ। दोहोरधी 
कलाकारहरू अत्यातधक पेशेिर गायकगातयकाहरू हुन 
सक्छन्। दोहोरधी र अन्य प्रदश्मन गनु्मपनने कलाहरू नेपालमा 
कम मूल्ाङ्कन गररने रचनात्मक उद्ोगका तहस्ा हुन्।

‘AES’ शब्दले व्यिसाय, ग्ाहकहरू र तिशेषगरधी 
मतहला कामदारहरूको प्रतिष्ामा दाग लागेको छ, जसलाई 
प्रायजसो यौन उत्धीडनमा परेका, कम पाररश्रतमक प्राप्त 
गनने र व्यािसातयक यौनकममीको रूपमा गलि तकतसमले 
बदनाम पतन गररन्छ। नेपालमा यधी स्िलहरूको के्त्रातधकार 
तितभन्न मन्त्रालयहरूको अधधीनमा रहेका छन्, जसमधे्य 
कुनैमा पतन ‘AES’ को स्ट् पररभाषा रहेको छैन।

काठमाडौ ँजस्ा सहरहरूका केहधी तनतचिि के्त्रहरूलाई 
बेचतबखन तिरूद्ध काम गनने तबज्हरूद्ारा ‘AES हटस्ट’ 
को रूपमा लेबल लगाइएको छ। िर हाम्ो अनुसन्ानबाट 
यधी सहरहरूका िधी के्त्रहरू िास्िमा तमतश्रि व्यािसातयक 
स्िानहरू र आिासधीय भिनहरू भएका सहरधी के्त्रहरू हुन् 
भनेर देखाउँदछ। उदाहरणका लातग, एउटा सामान्य ‘हटस्ट’ 

भतनएको के्त्रमा तदनमा चल्ने िरकारधी बजार, साँझको 
समयमा चल्ने रेसु्रेन्ट र राति चल्ने डान्सबार हुने भिनहरू 
समािेश हुन सक्छन्।

‘AES’ र ‘AES हटस्ट’ जस्ा अस्ट् शब्दहरूको 
तनरन्तर प्रयोगले मानि बेचतबखन र श्रम दुव्य्मिहारलाई कम 
गनने कानुनधी प्रयासहरू र सुरतक्ि, प्रतिष्ाजनक कामलाई 
सहायिा गन्म प्रभािकारधी नधीति तनमा्मणको अिसरहरूलाई 
कम गछ्म । ‘AES’ लाई अतिति सत्ार, मनोरञ्जन ििा 
कल्ाणसम्बन्धी उद्ोगहरूमा व्यािसातयक र आति्मक 
गतितितधहरूको रूपमा तिचार गनु्मपछ्म ।

अनौपचाररक श्रि िध्यस््थकिाताहरूको 
िहत्त्वपूणता - र सूक्ष्म - भूमिकाहरू
श्रम मध्यस्िकिा्म भनेका यस्ा व्यस्तिहरू हुन्, जसले काम 
खोजे्न व्यस्तिलाई रोजगारदािासँग सम्पक्म  गराउँदछन्। 
अतिति सत्ार, मनोरञ्जन र कल्ाण सम्बस्न् उद्ोगहरूमा, 
जहाँ अतधकांश व्यिसायहरू अनौपचाररक आधारमा 
सञ्ालन हुन्छन्, अतधकांश श्रम मध्यस्िकिा्महरू 
अनौपचाररक रूपमा रहेका हुन्छन् र प्रायजसो पररिारका 
सदस्यहरू, दधीर््मकालधीन सािधीहरू, िा उनधीहरूले मद्दि गनने 
मातनसहरूका कामका पररतचिहरू हुन्छन्। तिनधीहरूको 
व्यिसायहरू र तिनधीहरूका मातलकहरूसँग सञ्जाल र 
सम्बन्हरू हुन्छन् र कतहलेकाहधी ँकामदारहरू र व्यिसाय 
मातलकहरू नै श्रम मध्यस्िकिा्म पतन हुन सक्छन्।

बेचतबखन तिरूद्ध काम गननेहरूले श्रम 
मध्यस्िकिा्महरूलाई राम्ोसँग बुझेका छैनन्। ‘मानि 
बेचतबखन प्रभातिि तिरूद्ध मानि बेचतबखनकारधीहरू’ 
को दोहोरो किा पधीतडिहरूले भोगु्परेको शोषणका लातग 
एक अपराधधी पत्ा लगाउन भािनात्मक र राजनधीतिक 
आिश्यकिाहरू अनुरूप ि हुन सक्छ, िर अनौपचाररक 
रूपमा सञ्ातलि हुने श्रम मध्यस्िकिा्महरू स्विः अपराधधी 
हँुदैनन्।

सुरुमा मातनसहरू मकहाँ आएर कामका लातग मातै्र 
अनुरोध गिथें। मलाई सधै ँमातनसहरूलाई मद्दि गन्म 
राम्ो लाग्थ्ो। िपाईंसँग धेरै सािधीहरू भएको हुनाले 
िपाईं सामान्यिया श्रम मध्यस्िकिा्म को रूपमा काम 
गन्म िाल्नुहुन्छ। सायद मैले काठमाडौमँा भएका 
हरेक दोहोरधी मा काम गरेको छु। म अतहले एउटा 
रेसु्रेन्टको मातलक भएको छु। 
(िमहला श्रि िध्यस््थकिाता, ३७ वषता उिेर)

श्रम मध्यस्िकिा्मरूले मातनसहरूलाई काम खोज्न मद्दि 
गन्म उपयोगधी भूतमका खेल्छन् भने्न कुरामा अतधकांश 
मध्यस्िकिा्म ििा कामदारहरूले सहमति जनाउँदछन्। 
श्रम मध्यस्िकिा्महरूसँग हाम्ो अन्तिा्मिा्मको बेलामा, 
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हामधीले प्रायः अरूको जधीिन अझै राम्ो बनाउनका 
लातग मद्दि गनने इच्ाद्ारा पे्रररि हुने तिश्ातसलो दािा 
िा सहयोगधीको साि्मजतनक छति देख्यौ।ँ हामधी यो 
धेरै सकारात्मक हुन सक्छ भनेर बुझ्छौ।ँ िर हामधीले 
अन्तिा्मिा्म गरेका कामदारहरूले सामान्यिया श्रम 
मध्यस्िकिा्महरूलाई उनधीहरूले प्राप्त गन्म मद्दि गरेको 
रोजगारको काय्म अिस्िाहरूका लातग तजमे्िार ठानै्नन्।

िर पतन, यस प्रणालधीको अनौपचाररकिा र तनयमनको 
अभािले समस्या तनम्त्याउँदछ। परोपकारधी छतिले शस्तिको 
दुव्य्मिहारलाई कम गन्म सक्छ र सािधी ििा पररिारसँगको 
दधीर््मकालधीन सम्बन् कायम राख्न पनने कामदारहरूका लातग 
असमानिा कायम राख्न सक्छ। कामका समस्याहरू उत्न्न 
भएको बेला, कामदारहरू कानुनधी प्रणालधीमाफ्म ि आफ्ना 
सािधी िा पररिारका मध्यस्िकिा्महरूका बारेमा गुनासो गन्म 
कम इचु्क हुन्छन्।

िमहलाहरूले लैमगिक अवरोध ि्था शोषणको 
सािना गछता न्
हामधीले कुरा गरेका केहधी कामदारहरूले रचनात्मक 
कलाका अिसरहरूलाई तनरन्तरिा तदने इच्ा जाहेर 
गरे भने धेरै सहभागधीहरूसँग आफ्नो अगातडका बाटाका 
बारेमा योजनाहरू तिए।

रोजगारधी खोज्ननुको कारण जेसुकै भएिापतन, 
अध्ययनका सहभागधीहरूलाई लैतङ्क श्रम अिरोधहरू, 
तिशेषगरधी यौन उत्धीडनको बारेमा धेरै कुरा भनु्न तियो। 
दोहोरधी र डान्स बारहरूमा, कामदारहरूले ग्ाहकहरूसँग 
बसेर उनधीहरूलाई मादक पदाि्म (रक्धी) खररद गन्म 
प्रोत्ातहि गनु्म पनने हुन्छ। 

मलाई AES को बारेमा राम्ो लागै्न। म यो के्त्रमा 
काम गनु्मभन्ा आफ्नै दममा काम गन्म राम्ो मान्छु। 
मातलकहरूले हामधीलाई ग्ाहकहरूसँग बसेर 
उनधीहरूसँग मतदरा तपउन बाध्य गरेको कुरा मलाई 
मन पददैन। उनधीहरूले [ग्ाहकहरू] [हामधीलाई] असहज 
महसुस हुने गरधी छुन्छन्। उनधीहरूले खराब शब्दहरू 
पतन प्रयोग गछ्म न्। 
(िमहला वेट्र ेस, १९ वषताको उिेर)

सहभागधीहरूले प्रहरधीबाट दुव्य्मिहार हुने गरेको कुरा 
र आफ्नो काम पररिारबाट लुकाउनु परेको कुरा पतन 
बिाए। कामदारहरूलाई र उनधीहरूको कमलाई समाजले 
सामान्यिया तिरस्कार गछ्म  भनधी महसुस गछ्म न्।

सुरतक्ि, सम्ानजनक िािािरणमा सभ् जधीिनयापन 
गनने सबै कामदारहरूको साझा इच्ा रहेको छ। उनधीहरूले 
आफूले काम गनने स्िानमा समयमै िलब पाएको, कुनै यौन 
उत्धीडन भोगु् नपनने, जबरजस्धी मतदरा सेिन गनु्म नपनने र 

काय्मस्िलहरू आउने-जाने स्विन्त्रिासतहिको सुरतक्ि 
िािािरण हेन्म चाहन्छन्।

लैमगिक िलब अन्तर, यौन उत्ीिन र िमहला 
प्मिबखधिि गमिशीलिा
हामधीले कुरा गरेको धेरैजसो कामदारहरूले आफूहरू 
गररबधीको पतृष्भूतमबाट आएको कुरा बिाए, िर यो ‘AES’ 
का कामदारहरूका लातग तिशेष तकतसमको भने होइन। 
यद्तप, सुरक्ा सञ्जालको अभाि र कुनै तिशेष िातलम िा 
अनुभि नपनने कामको प्रकतृ ति जस्ा कुराहरू अतिति 
सत्ार, मनोरञ्जन र कल्ाणसम्बन्धी उद्ोगहरूमा हुन 
सके् सम्ातिि शोषण र जोस्खमका तनतचिि कारकहरू 
हुन्।

मतहला कामदारहरूले नेपाल तभत्र ज्ालाको अन्तर, 
भेदभाि र यौन उत्धीडन र कामका लातग अन्तरा्मतट्रि य 
रूपमा बसाई सनने कानुनधी प्रतिबन्हरूको सामना 
गछ्म न्। श्रम गतिशधीलिाका यधी तपितृसत्ात्मक प्रतिबन्हरू 
मतहलाहरूलाई अन्तरा्मतट्रि य बेचतबखन र श्रम ििा यौन 
शोषणबाट जोगाउने उदे्दश्य राम्ो तनयि भएका हुन सक्छन्, 
िर तिनधीहरू गलि देस्खन्छन्।

हामधीले अध्ययन गरेका ५८ व्यस्तिगि कामदारहरूको 
काय्म इतिहासबाट मानि बेचतबखनका लातग कुनै पतन स्ट् 
माग्महरू र लतक्ि बेचतबखन तिरूद्ध हस्के्पहरूका लातग 
कुनै स्ट् रणनधीतिक तबन्दहरू फेला पारेनौ।ँ

श्रम बजारमा कामदारहरूको श्रम माग्म भनेको 
माकुराको जालो जस्ो बुनेको पाइयो। यो व्यस्तिगि 
सम्पक्म बाट जोतडँदै र कामको प्रकार, काम गनने स्िानको 
प्रकार, स्िान र श्रम मध्यस्िकिा्मको प्रकारका आधारमा 
छुतटँदै जाने देस्खयो।

तिदेशधी श्रम आप्रिासनका लातग मतहलाहरूको 
आिागमनमा हुने प्रतिबन्हरू, मतहलाहरूलाई कम 
पाररश्रतमकसतहिको कतठन श्रम बजार र मतहलाहरूको 
भूतमकाको बारेमा सामातजक अपेक्ाहरूले चधीजहरूलाई 
अझै गाह्ो बनाउँदछ। यसको पररणाम स्वरूप, मतहला 
कामदारहरू नेपालमा जोस्खमपूण्म काम गनने अिस्िा 
िा शोषणपूण्म िैदेतशक श्रम बसाईसराइलाई स्वधीकार 
गन्म बाध्य भएका छन्। कामदारहरूले हामधीलाई 
सरकारको नयाँ प्रस्ातिि सामातजक सुरक्ा प्रणालधीमा 
आफ्नो धेरै चासो राखेको र आफूहरू सामातजक सुरक्ा 
प्रणालधीअन्तग्मि आउन सकेमा उनधीहरूलाई ‘AES’ मा 
काम पाउनका लातग फरक तनण्मयहरू तलन मद्दि पुगे् 
बिाए।
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नीमि मसफाररसहरू 
नेपाल सरकार, दािा, अनुसन्ानकिा्म र बेचतबखन  
तिरूद्ध काम गनने अन्तरा्मतट्रि य र स्िानधीय गैर-सरकारधी  
संस्िा हरूले:
– नेपालधी बेचतबखन तिरूद्धका प्रयासहरूमा भ्ामक 

र कलंतकि शब्द ‘ियस्क मनोरञ्जन के्त्र’ लाई त्यागु् 
पछ्म । यसको सट्ामा, अतिति सत्ार, मनोरञ्जन र 
कल्ाणसम्बन्धी उद्ोगहरू जस्ा िटस्ि शब्दहरू  
प्रयोग गनु्मपछ्म ।

– यधी उद्ोगहरूमा िप स्स्िरिा र तदगोपन सुतनतचिि 
गन्म साना र मध्यम आकारका व्यिसायहरूलाई 
सतजलै दिा्म गन्म र लगानधी, राम्ो काम र गुणस्रधीय 
सेिाहरूलाई सहायिा गन्म नधीतिहरूले सहयोग 
गनु्मपछ्म ।

– यौन उत्धीडन, बेचतबखन र जबरजस्धी मतदरा सेिन 
गराउने काय्मलाई सुरतक्ि रूपमा ररपोट्म गन्म  
संयन्त्रहरू िय गनु्मपछ्म ।

– परम्परागि िा आधुतनक जस्ो मनोरञ्जन भएिापतन, 
मनोरञ्जन एक तितिध रचनात्मक उद्ोगको अंश 
हो, जसले एतशयाका लाखौ ंनू्यन आय भएका 
पररिारहरूलाई काम र आम्ानधी उपलब्ध 
गराउँदछ भने्न कुरालाई स्वधीकार गनु्मपछ्म । यस 
तितिधिाले भररएको उद्ोगमा साना र मध्यम 
आकारका स्िानधीय व्यिसायहरूलाई तितभन्न स्वाद 

र आयसतहि सत्ार गन्म र प्रतिभाको समािेशधी 
तिकास गन्म लगानधीलाई प्रोत्ाहन गनु्मपछ्म ।

– नेपालधी श्रम अि्मिन्त्रमा श्रम मध्यस्िकिा्महरूको 
औपचाररकधीकरण र उनधीहरूको भूतमकालाई  
सतजलो दिा्म, व्यािसातयकधीकरण र सेिाहरूका  
लातग पारदशमी तनतचिि दर र शुल्कहरूमाफ्म ि  
सहायिा गनु्मपछ्म ।

– कामदार, श्रम मध्यस्िकिा्म र व्यिसाय मातलक, 
तिशेषगरधी अनौपचाररक साना-मध्यम-आकारका 
उद्महरूलाई उनधीहरूको अतधकार, तजमे्िारधी र 
कि्मव्यहरूका बारेमा सुसूतचि गराउने पहलहरू 
गररनुपछ्म  जसको आधारमा उनधीहरू सुरतक्ि  
रूपमा काय्म गन्म सक्छन्।

– कामका लातग मतहलाको गतिशधीलिामा प्रतिबन्  
लगाउने, र कानुनको अपहेलना गददै र शोषणको 
जोस्खम बढाउने खराब आप्रिासन सेिाहरूको माग 
तसज्मना गनने, नेपालधी बेचतबखन तिरूद्धका नधीति ििा 
तनयमहरूको अन्त्य गनु्मपछ्म ।

– कामदारहरूका लातग िप आति्मक सुरक्ा प्रदान गन्म 
र साना व्यिसायहरूको सुरक्ा गन्म सरकारको नयाँ 
सामातजक सुरक्ा बधीमा योजनाको प्रचार गनु्मपछ्म । 
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