
मानव अधिकार भनेको के हो? 

'मानव अधिकार' भनेको संसारमा प्रत्येक व्यक्तिसँग सम्बक्धिि 
आिारभूि अधिकार र स्विधरिा हुन ्। तिनीहरू समाजमा फस्टाउन 
र परू्ण रूपमा सहभाधग हुन को लाधग आवश्यक आिारभूि कुराहरु 
हुन।् परू्ण रूपमा ' मानव ' भइ बाँच्न, प्रत्येक मानव अधिकारको 
आवश्यक छ । 

बबभभधन मानव अधिकारहरूले हाम्रो जीवनका ववभभधन 
पक्षहरूमा हाम्रो आिारभूि आवश्यकिाहरू झल्काउँछन।् उदाहरर्को 
लाधग, नागररक र राजनीतिक अधिकारमा स्विधरिा र अभभव्यक्ति 
स्विधरिाको अधिकार समावेश छ भने; आधथणक, सामाक्जक र 
सांस्कृतिक अधिकारमा सम्पविको संरक्षर् र भशक्षाको अधिकार 
समावेश छ। 

 
मानवाधिकारबादी मुल्य र मान्यताहरु  

मानवाधिकारहरूले केही साझा मुल्य र माधयिाहरूको सामुहहक 
सभमश्रन समावेश गदणछन ्। 

 तनष्पक्षिा,  
 सम्मान र कदर 

 समानिा, 
 गररमा र 

 स्विधरिा। 
 

मानव अधिकारका प्रमुख ववशेषताहरु  

• मानव अधिकारहरू सवणब्यापी छन–्ति संसारका सब ैब्यतिीका हुन । 

• मानवाधिकार अपररहायण छन-्तिनीहरूलाई व्यक्तिबाट अल्ल््याउन वा 
छुट्याउन भमल्दैन। 

• मानव अधिकारहरू अववभाज्य र परस्पर अधिर-तनभणर छन-्सब ै 

मानव अधिकार बबभभधनिाम ै एकसाथ गांभसएका छन ् र 
समाजमा मानव फस्टाउन र सहभाधग हुन लाधग महत्त्वपरू्ण छन ्। 

जस्को पररक्स्थति जस्िोसुकै भए पतन, मानवाधिकार भनेको सबकैो 
अधिकार हो । ति, कसैले कसैलाई हदन वा कसैको हटाउन सककदैन 
- िर केही अधिकारहरू केही पररक्स्थतिहरूमा सीभमि वा प्रतिबक्धिि 
हुन सतदछन । उदाहरर् को लागी, यहद कसैलाई कुन ैअपरािको 
अभभयोग लागेमा, तिनको स्विधरिाको अधिकार प्रतिबक्धिि हुन 
सतदछ । 

  

सन ्१९९८ को ववश्वाब्यापी मानव अधिकार ऐन  

सन ्१९९८ को ववश्वाब्यापी मानव अधिकार ऐन एक कानून हो 
जनु सन ्२००० अतटोबर मा परू्ण रुपमा लागू भयो। यसले मानव 
अधिकार सम्बधिी यरुोपेली सम्मेलनको मौभलक अधिकार र 
स्विधरिालाई अझै प्रभावकारी पादणछ।  

 
लागुऔषि प्रयोगकतााहरुको सन्दभामा मानव अधिकार  

सन ्१९९८ को ववश्वाब्यापी मानव अधिकार ऐन लागूऔषि 
प्रयोग गने व्यक्तिको अधिकारको लाधग, वास्िववक सामाक्जक 
तनिीको पररविणन, स्वास््य सेवा मा पहंुच परु यानको लाधग, सक्षम 

वािावरर्को वकालि र प्रचारको लाधग एक सफल अनपु्रयोग भएको 
छ । यो, केयर होम र पनुःस्थापना केधरहरूमा दवु्यणवहार भइरहेका 
मातनसहरूको सम्रक्षर् गनण र लागूऔषि प्रयोगकिाणहरूलाई प्रहरी 
हहसंाबाट सुरक्षीि र सबोिम उपचार ववकल्पहरू प्रदान गनण सुतनक्श्चि 
गनण सदपुयोग गनण सककधछ।  

मानव अधिकारका भसद्िाधिहरूलाई नीतिमा समावेश गनाणले लागूऔषि 
प्रयोग गने मातनसहरूलाई:  

 सफा सुई र भसररधजमा पहँुच पयुाणउन सतदछ, 

 आफ्न ैववचार र ववश्वास अभभब्यतिी को बािावरर् श्रीजना गनण 
सतदछ, 

 पभुलस हहरासिमा दवु्यणवहार हुनबाट बचाउन सतदछ, 

 बबना पाररश्रभमकको गुलामी काम गनण बाध्य हुनबाट बचाउन 
सतदछ, 

 स्विधर रूपमा आफ्नो रोजी को िमण अभ्यास गने बािावरर् 
श्रीजना गनाणका साथै, अरु िेरै कुराहरु पतन गदणछ …। 

 

व्यवहाररक रुपमा मानव अधिकारको अभ्यास 

राज्यको काननू प्रविणन र व्यक्तिहरू बीचको सम्बधिलाई 
मानवाधिकारले तनयमन गनण पने सवणव्यापी माधयिा छ । िी 
अधिकारहरू प्रदान गने, समथणन गने, प्रयोग गने र सुरक्षक्षि गने 
दातयत्व सुतनक्श्चि गनणका लाधग राज्य क्जम्मेवार हुधछन, र 
व्यक्तिहरूलाई "अधिकारदािा" को रूपमा बझु्छन।् त्यस्िै गरी एक 
व्यक्तिले अको व्यक्तिको अधिकार माधथ हस्िक्षेप वा उल्लंघन गनुण 
हँुदैन। 

प्रत्येक देशले व्यक्तिको जीवनको प्रत्येक पक्षलाई प्रभाव पने 
गरी गने काननू पाररि गरेको हुधछ, यध्यवप, कहहलेकाँही वास्िवमा 
आिारभूि अधिकारहरू के के हुन ्भनेर जाधन कहिन हुन सतछ।  

मानवाधिकार ऐनको अथण यो हो कक, हामी यहाँ हाम्रो अधिकार 
सुरक्षक्षि गनण र हामी सब ैमानवा जातिको आिारभूि मूल्य माधयिा 
र मापदण्डहरु बारे स्पष्ट हुन सतछौं। राक्ष्िय सरकारहरूले 
सामाधयिया मानव अधिकार ऐनको औपचाररक रुपमा कदर गदणछन।् 
एदी केही गरी कस ैको अधिकार उल्लङ्हन भएको रहेछ भने, त्यहाँ 
केहह गनण सककधछ भनेर िपाईंलाई थाहा हुन चाँही जरुरी छ ।. 
 
तपाइँको आिारभूत मानवाधिकार बारे जान्नुहोस ् 

मानव अधिकारले समाजलाई चल्न र व्यक्तिको जीवनको 
बारेमा प्रशाशककय तनकाय द्वारा भलइएका तनर्णयहरूको समीक्षा गनण 
मागण समरचना प्रदान गदणछ। सन ्१९९८ को मानव अधिकार ऐन मा 
समावेश भएका मुख्य अधिकारहरूको सारांश तनम्नानसुार छन:् 

 अनुच्छेद १ (पररचयात्मक हो) 

 जीवनको अधिकार (अनुच्छेद २) 

 यािना तनषेि (अनुच्छेद ३) 

 दासत्व र जबरजस्िी श्रम तनषेि (अनुच्छेद ४)  

 स्विधरिा र सुरक्षाको अधिकार (अनुच्छेद ५) 

 तनष्पक्ष परीक्षर्को, अनुसधिान, सभमक्षाको अधिकार(अनुच्छेद ६) 

 कानून बबना कुन ैसजाय नहुने (अनुच्छेद िारा ७) 

 तनजी र पाररवाररक जीवनको लाधग सम्मान गने अधिकार 
(अनुच्छेद ८) 

 ववचार, वववेक र िमणको स्विधरिा (अनुच्छेद ९) 

 अभभव्यक्ति स्विधरिा (अनुच्छेद १०) 

 सभा र संघ स्विधरिा (अनुच्छेद ११) 

 वववाह गने अधिकार (अनुच्छेद १२) 

 भेदभावको तनषेि (अनुच्छेद १३) 

 सम्पिीको सरंक्षर् (अनुच्छेद १ को लेख १) 

 भशक्षाको अधिकार (अनुच्छेद २ को िारा २) 

 स्विधर चुनावको अधिकार (अनुच्छेद ३ को िारा १) 

 मतृ्युदण्डको अधत्य (अनुच्छेद १ को िारा १) 

 
मानव अधिकारलाई कसरी सुरक्षित गररन्छ? 

मानव अधिकारको घोषर्ा, सम्मेलन, ऐन र काननू मातनसहरुको 
जीवनमा मानव अधिकार लाई वास्िववक मुहुिण बनाउने सुरूवाति 
बबधद ुहुन।् 

मानव अधिकार काननूका िीन फरक िहहरु छन,् जनु - 
अधिराणक्ष्िय, क्षेरीय र राक्ष्िय। यी बबभभधन िरीकाहरुबाट लागू 
गरीधछन ् र अनगुमन गररधछ र सकारात्मक सामाक्जक नीति 
पररविणन को लागी अनकूुल आिार हुन सतछ। 

कुन ैपतन व्यक्तिले आफ्नो अधिकारलाई सावणजतनक अधिकारर 
द्वारा उल्लंघन भएको हो भनेर ववश्वास गदणछ भने उसले त्यस 
बबरुध्ह दावी गनण सतदछ। यो सािारर् अदालिहरूमा, र अधय 
प्रकियाहरू सहहि अधय धयायाधिकरर्हरू द्वारा, सुनवुाई र उजरूी 
प्रकियाहरू सहहि हुनसतदछ। जो कोहीले पतन सन ्१९९८ को मानव 
अधिकार ऐन अधिगणि दावी ल्याउन सतछन - ऐन राक्ष्ियिामा 
सीभमि छैन। 

 
लागूऔषि प्रयोग गने माननसहरूको मानव अधिकारको रिा 
गने दानयत्व कस्को हो/को जजम्मवेार छ? 

लागूऔषि प्रयोगको बबगि ईतिहासको परवाह नगरर, 

मानवअधिकारको संरक्षर् र रक्षा गने दातयत्व राज्य को हो । मानव 
अधिकारले धयनूिम मापदण्डहरू प्रदान गदणछ जसको स्िर भधदा िल 
राज्यहरू जान भमल्दैनन।्सबकैो अधिकार सुरक्षक्षि छ र परूा हुधछ 
भनी सुतनक्श्चि गनण को लागी राज्यहरूको दातयत्व रहेको हुधछ । 

िर मानव अधिकार हामी सबकैो बबचको सम्बधिका बारे पतन 
हो र जब हामी सबलेै एक अकाणको अधिकारलाई सम्मान गदणछौं, 
यसले सबलैाई भमली जलुी बाँच्न मद्दि गदणछ। यहद कुन ैव्यतिीले 
कुन ैअको व्यक्तिको मानवअधिकार माधथ हनन गरे भधदैमा, उनीहरूले 
आफ्नो अधिकार हक गुमाउधदैनन। उदाहरर् को लागी, यहद एक 
बच्चाले अको बच्चालाई गम्भीर चोट परु याएको कारर् ले स्कूल बाट 
तनश्काभशि छ भने पतन उस्को अझै पनी भशक्षाको अधिकार कायम 
रहधछ । 
 मानवअधिकारको सम्मानर राज्यले हाम्रो मानव अधिकारमा 

हस्िक्षेप गनण वा मानव अधिकारको उपभोगमा कटौिी हुनबाट 
रोतन ुपछण। 

 मानव अधिकारको रक्षार राज्यहरूले व्यक्ति र समहूलाई मानव 
अधिकार उल्लंघन बबरूद्ि संरक्षर् गनुणपदणछ। 

 मानव अधिकार पररपतुि णर राज्यले आिारभूि मानव अधिकारको 
सुबबिा भलन सहयोग परु याउन सकारात्मक कदम चाल्न ुपदणछ । 
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ररकवेररङ्ग नेपाल,  लागु औषि पुनरस्थापना, संगिन र ववषयगि 
नेटवकण हरूको समूहको एक महासंघ हो जुन नेपालमा पूवण अवैि 
लागु औषि प्रयोग गने व्यक्तिहरू र एचआईभी र औषधि प्रयोग 
गने व्यक्तिहरूको नेितृ्वमा सन ्२००६ मा स्थापना गररएको हो। 
यसमा व्यक्तिगि सदस्यहरू बाहेक,  १४४ संगिनात्मक 
सदस्यहरू छन ्। 

ररकवेररङ्ग नेपाल ले,  ववभभधन समथणन समूहहरू 
माफण ि लागुऔषि भेदभावलाई सम्बोिन गनण, 
आिारभूि मानव र स्वास््य अधिकारलाई प्रबद्णिन 
गनण आवाज उिाउन, नीति पररविणनको वकालि र 
सस्िो र एचआईभी  संग बाँधचरहेका हरु का लाधग 
व्यापक गुर्स्िर उपचारको पहँुच को लाधग सहयोग 
पुर याएको छ । 

ररकवेररङ्ग नेपालको उद्देश्य लागु 
औषि प्रयोग किाण हरु को जीवनस्िर 
सुिार गने, उनीहरूको पुनःस्थापना 
गने नीतिहरूमा प्रभाव पानुण हो र 
अनुकुल वािावरर् भसजणना गनुण हो । 
ररकवेररङ्ग नेपाल संस्थाले एचआईभी 
र क्ष्यिी धयुतनकरर् सेवाहरूको 
प्राविानलाई बढावा हदधछ र लागु 
औषि प्रयोग किाण हरु को हक  
मानवाधिकारको लाधग वकालि गदणछ, 

साथै उतनहरुको ववशषे गरी िल्लो 
िहमा क्षमिा सुदृढीकरर् मा केक्धरि 
छ । यो लागु औषि प्रयोग किाण हरु 
द्वारा र लागु औषि प्रयोग किाण हरु 
को लागी एक संगिन हो जसले 
प्रभावकारी नीतिहरू डडजाइन, कायणिम 
र तिनीहरूको कायाणधवयनगनेमा लागु 
औषि प्रयोग किाण हरु को सहभाधगिा 
र दक्षिा बढाउन खोज्दछ । 

. 
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