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संयुक्त राज्यको अन्तरााष्ट्रिय धार्ममक स्वतन्रता आयोग (USCIRF) सन् 1998 मा अन्तरााष्ट्रिय धार्ममक 

स्वतन्रता ऐन (IRFA) द्वारा ष्ट्रसर्ाना गररएको एउटा ष्ट्रद्वपक्षीय संयुक्त राज्य संघीय सरकार आयोग हो र्सल े

धार्ममक वा स्वतन्र आस्थाको सवाव्यापी स्वतन्रतालाई अनुगमन गर्ा। USCIRF ले धार्ममक स्वतन्रता वा 

स्वतन्र आस्थामा हुने हहसाहरूलाई अन्तरााष्ट्रिय मानदण्डहरू प्रयोग गरी अनुगमन गदार् र रािपष्ट्रत, राज्यको 

सष्ट्रिव र कंगे्रसलाई नीष्ट्रत ष्ट्रसफाररसहरू गने गदार्। USCIRF राज्य ष्ट्रवभाग भन्दा फरक र अलग अष्ट्रस्तत्व 

भएको संस्था हो। आयुक्त र पेशेवर कमािारीले आधारमा भएका दवु्यावहारको कागर्ात बनाउन र संयुक्त राज्य 

सरकारलाई स्वतन्र ष्ट्रसफाररसहरू गनाका 2017 को वार्मषक प्रष्ट्रतवेदनले वषाभररको कामलाई प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रधत्व गर्ा। 

2017 को वार्मषक प्रष्ट्रतवेदनले पारो वषा 2016 दषे्ट्रि फेब्रुअरी 2017 सम्मलाई समेट्र्, यद्यष्ट्रप केही 

अवस्थाहरूमा यस समयावष्ट्रध पश्चात घटेका घटनाहरू उल्लेि गररएका र्न्। USCIRF को बारेमा थप 

र्ानकारीका लाष्ट्रग, वेबसाइट यहााँ हनेुाहोस् वा USCIRF लाई ष्ट्रसधै 202-786-0611 मा फोन गनुाहोस्। 

 

नपेाल 

मखु्य पत्ता लागकेा कुराहरू: नोभेम्बर 2016 मा USCIRF का कमािारीले रािमा भएको धार्ममक स्वतन्रताका 

अवस्थाहरूलाई मूल्याङ्कन गना पष्ट्रहलोपटक नेपाल भ्रमण गरेको ष्ट्रथए। ऐष्ट्रतहाष्ट्रसक रूपमा, क्रिष्ट्रस्ियन, मुष्ट्रस्लम 

र बौद्धहरू सष्ट्रहत अल्पसंख्यक धार्ममक समुदायहरूले नेपालमा धार्ममक स्वतन्रता वा ष्ट्रवश्वासमा केही मारामा 

सरकारी प्रष्ट्रतबन्धहरूको सामना गरेका ष्ट्रथए र सामाष्ट्रर्क उत्पीडन कम ष्ट्रथयो। यद्यष्ट्रप, सेप्टेम्बर 2015 मा 

र्ारी गररएको नयााँ संष्ट्रवधानले व्यष्ट्रक्तलाई अको धमामा पररवतान गराउनुलाई अपराध मान्र्। यसले गाईलाई 

राष्ट्रिय र्नावरको रूपमा घोषणा गरेको र्, र्समा केही अष्ट्रधकारीहरूल ेष्ट्रवद्यमान दण्ड आिारसंष्ट्रहता अनसुार 

गाईको हत्या गने वा गाईबाट उत्पाक्रदत वस्तुहरूको उपभोग वा ष्ट्रबिीलाई अपराध ठानेर गाईलाई स्थाष्ट्रपत 

गरेको र् भनी व्याख्या गरेकार्न्। दबुै संवैधाष्ट्रनक प्रावधानहरूल ेक्रिष्ट्रस्ियन र मुष्ट्रस्लम समुदायहरूमा 

महत्त्वपूणा ष्ट्रिन्ताहरू थपेको र्। यसका अष्ट्रतररक्त, नेपाल सरकारको धार्ममक स्वतन्रता र मानव 

अष्ट्रधकारहरूमा भएका कदमहरूमा भारत र िीन सरकारको रार्नीष्ट्रतक दबावले नकारात्मक रूपमा प्रभाव 

पारेकोमा क्रिष्ट्रस्ियन, मुष्ट्रस्लम र बौद्धहरू थप ष्ट्रिष्ट्रन्तत र्न्। साथसाथै, ष्ट्रहन्द ुदष्ट्रलतका साथै धार्ममक 

अल्पसंख्यक समुदायहरू रािमा बढ्दो ष्ट्रहन्द ुराष्ट्रियकरणले ष्ट्रिष्ट्रन्तत र्न,् उनीहरू ठान्दर्न् क्रक धार्ममक तथा 

र्ाष्ट्रतय सद्भावलाई िनुौष्ट्रतपूणा हुनसक्र्। 

ष्ट्रसफाररसहरू: यसको नेपालसाँगको संलग्नतामा, USCIRF ले संयुक्त राज्य अमेररकी सरकारले नेपाललाई (1) 

धमा पररवतान र गाईसाँगको व्यवहारलाई अन्तरााष्ट्रिय धार्ममक स्वतन्रताको मापदण्डहरू अनुसार ल्याउन आफ्नो 

संवैधाष्ट्रनक र कानूनी प्रावधानहरूलाई ष्ट्रनष्प्प्रभाव गना वा पररवतान गना र (2) िीनमा धार्ममक उत्पीडनबाट 

भागेका ष्ट्रतब्बती बौद्ध धमाावल्मबीहरूलाई स्वतन्र रूपमा यारा गद ैनेपाल हुाँद ैभारतमा धार्ममक अभ्यास र 

आराधना गना नेपाल एउटा सुरष्ट्रक्षत आश्रय प्रदान गराउन दबाव दओेस् भन्ने ष्ट्रसफाररस गर्ा।  

पृष्ठभषू्ट्रम: नेपालको र्नसंख्या 30 ष्ट्रमष्ट्रलयन भएको अनुमान र्। रािको सन् 2011 को राष्ट्रिय र्नगणनाले कूल 

र्नसंख्याको 81.3 प्रष्ट्रतशत ष्ट्रहन्द;ु 9 प्रष्ट्रतशत बौद्ध; 4.4 प्रष्ट्रतशत मुष्ट्रस्लम; 1.4 प्रष्ट्रतशत क्रिष्ट्रस्ियन र बााँकी 
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3.9 प्रष्ट्रतशत ष्ट्रमष्ट्रश्रत रूपमा क्रकरााँत (ष्ट्रहन्द ुप्रभाष्ट्रवत आक्रदवाशी धार्ममक अनुयायीहरू), बोन (ष्ट्रतब्बती धार्ममक 

परम्पराका अनुयायीहरू), र्नै, बाहा इर्, ष्ट्रसि र अन्य भएको दिेाउाँर्।  

अन्य दष्ट्रक्षण एष्ट्रसयाका राष्टहरू उपष्ट्रनवेश भएतापष्ट्रन नेपाल कष्ट्रहल्यै पष्ट्रन उपष्ट्रनवेश भएन र 240 वषासम्म 

सावाभौम रह्यो। ष्ट्रहन्द ुरोयष्ट्रलस्ट र माओवादी ष्ट्रवद्रोहीबीिको युद्ध सन ्2007 मा समाप्त भएपष्ट्रर् सन् 2008 मा 

राष्ट सङ्घीय र धमाष्ट्रनरपेक्ष बनेको र्। सेप्टेम्बर 2015 मा लागू गररएको हालको संष्ट्रवधानले रािको संघीय र 

धमाष्ट्रनरपेक्ष पष्ट्रहिानलाई कायम रािेको र्। यसले प्रत्येक व्यष्ट्रक्तलाई आफ्नो धमा स्वीकार गने, अपनाउने र 

संरक्षण गने अष्ट्रधकार र प्रत्येक धार्ममक समुदायको आफ्नो धार्ममक स्थानहरू कायम राख्ने र व्यवष्ट्रस्थत गने तथा 

कानून अनुसार ष्ट्रवश्वास राख्ने अष्ट्रधकार सुरष्ट्रक्षत गरेको र्।  

संष्ट्रवधान मस्यौदाको लेिनको अवष्ट्रधमा ष्ट्रर्मेकी रािहरू भारत र िीनले नेपाललाई रार्नीष्ट्रतक र धार्ममक 

रूपमा दबाव क्रदन नष्ट्रर्कबाट हरेेका ष्ट्रथए। ष्ट्रहन्द ुराष्ट्रिय भारतीय र्नता पाटीको स्व-नेतृत्वमा रहकेो भारत 

सरकारले र केही भारतीय ष्ट्रहन्द ुरािवादीहरूले नेपाल थअेिरटक ष्ट्रहन्द ुराि भनी बष्ट्रलयो ष्ट्रहन्द ुराि हो भनेर 

वकालत गरेको र्न्। ष्ट्रहन्दतु्व (”ष्ट्रहन्दवुादी”) ष्ट्रविारधारामा सदस्यता ष्ट्रलएका ष्ट्रहन्द ुरािवादीहरूले नेपालाई 

ष्ट्रहन्दतु्व र ष्ट्रहन्दकुा मूल्य मान्यताहरू भएको राि बनाउन िोज्र्न्। यस ष्ट्रविारधाराको पालना गने केही व्यष्ट्रक्त 

र समूहहरूले अल्पसंख्यक धार्ममक समुदायहरू प्रष्ट्रत हहसा प्रयोग गने, ष्ट्रवभेदकारी व्यवहार गने, धार्ममक रूपमा 

व्याख्या गने र डरको वातावरण बनाउने र रािमा गैर-ष्ट्रहन्दलुाई स्वागत नगने भनी ष्ट्रिष्ट्रनन्र्। साथसाथ,ै िीनले 

कम्युष्ट्रनस्ट वा धमाष्ट्रनरपेक्ष राज्यको वकालत गरेको र् र नपेालाई दलाई लामालाई अस्वीकार गना र ष्ट्रतब्बत 

बुष्ट्रद्धस्टहरूलाई आप्रवासी हुन वा नेपालमा यारा गना वा नेपाल हुाँद ैभारत र्ान प्रष्ट्रतबन्ध गना दबाव क्रदएको र्।  

क्रिष्ट्रस्ियनहरूका ष्ट्रिन्ताहरू: अगाष्ट्रड नै उल्लेि गररएअनुसार 2015 को संष्ट्रवधानले रािको आपराष्ट्रधक 

कानूनद्वारा अपराधी घोष्ट्रषत व्यष्ट्रक्त “अको व्यष्ट्रक्तलाई एउटा धमाबाट अको धमामा पररवतान गराउने कुन ैकाया 

वा अकााको धमालाई कमर्ोर बनाउने वा ितरामा पुर् याउने कुन ैपष्ट्रन काया वा व्यवहार” हरूलाई र्ररवानादषे्ट्रि 

ष्ट्रलएर पााँि वषासम्मको र्ेल सर्ाय क्रदइने प्रावधान समावेश र्। धमा वा ष्ट्रवश्वासको स्वतन्रताका अन्तरााष्ट्रिय 

मानदण्डहरूले एउटाको धमा वा ष्ट्रवश्वासहरूलाई र्नोट, पररवतान वा सावार्ष्ट्रनक रूपमा व्यक्त गना पाउने 

स्वतन्रताहरू सरंक्षण गर्ान् र्समा अको व्यष्ट्रक्तलाई स्वेच्छार्ापूवाक धमा पररवतान गना रार्ी गराउन अष्ट्रभपे्रररत 

अष्ट्रभव्यष्ट्रक्त समावेश हुन्र्। क्रिष्ट्रस्ियन अल्पसंख्यक समुदायहरूले नोभेम्बर 2016 मा USCIRF लाई स्थानीय 

सरकार र प्रहरी अष्ट्रधकारीहरूले संवैधाष्ट्रनक प्रावधानमा र्बरर्स्ती धमा पररवतानलाई अपराध भनी व्याख्या 

गरेका र्न्। क्रिष्ट्रस्ियन समुदायहरूले सषं्ट्रवधान लागू भएदषे्ट्रि ष्ट्रतनीहरूलाई उत्पीडन बढ्दो र् र केही 

मुद्दाहरूमा ष्ट्रतनीहरूलाई ष्ट्रहन्दलुाई ष्ट्रवशेष गरी दष्ट्रलत ष्ट्रहन्दलुाई पररवतान गराएको अष्ट्रभयोगमा ष्ट्रहरासतमा 

ष्ट्रलइएको ष्ट्रथयो। उदाहरणका लाष्ट्रग र्ुन 2016 मा उत्तरी नेपालको दोलिामा केही क्रिष्ट्रस्ियनहरूलाई पिाउ 

गररएको ष्ट्रथयो। लगभग र् मष्ट्रहना दोषी सर्ाय पूरा गररसकेपष्ट्रर् ष्ट्रतनीहरूलाई सर्ाय मुक्त गररएको ष्ट्रथयो।  

क्रिष्ट्रस्ियन सभंाषीहरूले पष्ट्रन ष्ट्रहन्द ुरािवादी रार्नीष्ट्रतक दल अथाात ष्ट्रहन्द ुराज्य िोष्ट्रर्रहकेो राष्ट्रिय प्रर्ातन्र 

पाटी सष्ट्रहतको नेपालमा क्रिष्ट्रस्ियन ष्ट्रवरूद्धका कथनहरूको ष्ट्रिन्ताहरू दिेाएका र्न्। यो डर झापा ष्ट्रर्ल्लामा 

तीनवटा ििामा सन् 2015 मा भएको बम हमलाले अझ उच्च बनाएको ष्ट्रथयो र्समा तीनर्ना स्वयं कष्ट्रथत 

ष्ट्रहन्द ुरािवादीलाई पिाउ गरी थुष्ट्रनएको ष्ट्रथयो। अष्ट्रप्रल 2016 मा क्रिस्मसमा क्रदइएको राष्ट्रिय ष्ट्रवदालाई रद्द 

गना ष्ट्रहन्द ुरािवादीहरूले दबाव क्रदएको पष्ट्रन समुदायले प्रष्ट्रतवेदन गरेको र्। यद्यष्ट्रप, धरैे घरेलू तथा अन्तरााष्ट्रिय 

कडा ष्ट्रवरोध भएतापष्ट्रन ष्ट्रडसमे्बर 23, 2016 मा सरकारले क्रिसमसलाई राष्ट्रिय ष्ट्रवदाको रूपमा घोषणा गर् यो। 
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मषु्ट्रस्लमका ष्ट्रिन्ताहरू: ष्ट्रहन्द ुदष्ट्रलतहरूका साथ ैमुष्ट्रस्लम समुदायले USCIRF लाई संष्ट्रवधानमा भएको गाईको 

हत्या, गाईको र्ालाबाट उत्पाक्रदत वस्तुहरूको उपभोग वा ष्ट्रबिीलाई अपराधपूणा भनी व्याख्या गरेका 

सम्बन्धमा आफ्ना ष्ट्रिन्ताहरू उठाएका र्न्। हालको अपराष्ट्रधक प्रावधानले गाईको हत्या गरेमा 20 वषासम्म 

र्ेल सर्ाय हुने व्यवस्था र् र्ुन धेरै मुष्ट्रस्लमहरूलाई इद-अल-अधा (त्यागको उत्सव) मा ष्ट्रतनीहरूलाई 

आवश्यक हुन्र्। मुष्ट्रस्लमहरूले ऐष्ट्रतहाष्ट्रसक रूपमा आफूहरूलाई थोरै मार समस्या भएतापष्ट्रन व्यापक रूपमा 

स्वतन्र भएर आफ्नो आस्थाको प्रयोग गनासक्र्न् र ष्ट्रतनीहरू बढ्दो ष्ट्रहन्द ुरािवादीहरूको प्रभाव र मुष्ट्रस्लम 

ष्ट्रवरूद्धको ष्ट्रविार प्रष्ट्रत ष्ट्रिष्ट्रन्तत र्न्। मुष्ट्रस्लम समुदायले यो पष्ट्रन ररपोटा गयो क्रक सरकारले अष्ट्रघल्ला वषाभन्दा 

पष्ट्रर्ल्लो वषा आफ्ना गष्ट्रतष्ट्रवष्ट्रधहरूलाई नष्ट्रर्कैबाट ष्ट्रनयालकेो ठानेका र्न्।  

बौद्धहरूका ष्ट्रिन्ताहरू: नेपालमा भएका बौद्धहरूले ऐष्ट्रतहाष्ट्रसक रूपमा आफूहरूल ेसरकारको कुनै हस्तक्षेप 

ष्ट्रबना स्वतन्र रूपमा व्यवहार गना र पूर्ा गना सक्षम भएको प्रष्ट्रतवेदन गरेका र्न्। तथाष्ट्रप, समुदायले नोट 

गरेको र् क्रक ष्ट्रतब्बतको माष्ट्रमलाहरूमा िीनको ष्ट्रभन्न अवस्थाहरूको कारण सरकारले ष्ट्रतब्बतबाट भागेका बौद्ध 

वा िीनबाट नेपाल भागी आएका वा धार्ममक अभ्यासहरूको लाष्ट्रग नेपालको बाटो हुाँद ैभारत र्ाने बौद्धलाई 

नेपाली बौद्धलाई भन्दा ष्ट्रभनै्न तररकाले व्यवहार गर्ान्। बौद्ध समुदायले यो पष्ट्रन बताउर्न् क्रक िीनले 

नेपाललाई दलाई लामालाई अस्वीकार गना र नेपालमा आप्रवाशी बन्न िाहने ष्ट्रतब्बत बौद्ध वा नेपाल यारा गना 

िाहने वा धार्ममक अभ्यासहरूका लाष्ट्रग भारत र्ान िाहने बौद्धलाई पहुाँि अस्वीकार गर्ा। उदाहरणका लाष्ट्रग, 

नोभेम्बर 2016 मा नेपाल हुाँद ैभारत र्ान लागेका 41 र्ना ष्ट्रतब्बत बौद्धहरूलाई नेपाल सरकारले पिाउ गरी 

िीनलाई बुझाएको ष्ट्रथयो। यसको अष्ट्रतररक्त, बौद्ध समुदायले प्रष्ट्रतवेदन गर्ान् क्रक नेपाल सरकारले नेपालमा 

प्रवेश गने ष्ट्रतब्बत बौद्धलाई र्ााँिहरू धेरै बढाएको र् र केही अवस्थाहरूमा ष्ट्रतनीहरूलाई प्रवेश गना अस्वीकार 

गर्ा। 

ष्ट्रहन्द ुदष्ट्रलतका ष्ट्रिन्ताहरू: एउटा ष्ट्रहन्द ुर्ाष्ट्रतले अको ष्ट्रहन्द ुर्ाष्ट्रतलाई भेदभाव गना अन्य व्यष्ट्रक्तहरू ष्ट्रवरूद्ध हुन े

भेदभाव गने गैर-कानूनी हुन्र् भने्न संवैधाष्ट्रनक प्रावधानहरू र्न् र ष्ट्रशक्षा ष्ट्रन:शुल्क र सबै र्ाष्ट्रतलाई िुला भए 

तापष्ट्रन ष्ट्रहन्द ुदष्ट्रलतहरूलाई उच्च र्ाष्ट्रतका ष्ट्रहन्द ुरािवादीहरूद्वारा ष्ट्रवशेष गरी नेपालको ग्रामीण भेगमा 

महत्त्वपूणा सामाष्ट्रर्क ष्ट्रवभेद, बष्ट्रहष्प्कार, उत्पीडनको सामना गनुापरेको र्।  

 


