
मानव तस्करी: ममथक वा वास्तमवकता? 

समर्थन प्रतितिम्ब  

 

१. मानव तस्करहरू प्रायः  पीमितहरूको आप्रवासी पररयोजनको 

सहयोगीको रूपमा देखिन्छन्, तर अपराधीको रूपमा हैन । 

वास्ततवकिा 

पीतििले मानव िस्करलाई कुनै व्यक्ति नभई  भतवष्यको लक्ष्य देख्छ, फल स्वरूप 

पीतििलाई उसको कुराहरू िुझ्नका लाति सहज हुन्छ । अकोिफथ , पीतििले 

शोषकका सिथहरूलाई एक मात्र तिकल्पको रूपमा देख्न सक्छन् र त्यसैले कुनै 

प्रश्न तिना शोषक व्यक्तिको  प्रस्तावलाई स्वीकार िदथछ । नोट िनुथहोस् तक 

पीतििहरू कानून र अतिकार प्रणालीका िारे शंकास्पद छन् तकनभने तिनीहरू 

सोचछन् तक तिनीहरू आफैं मा लािु हुुँदैन, शोषण िने व्यक्ति लाई सहयोिी मानेर 

स्वीकार िछथ न। 

 

२. पोर्चुगलमा मानव बेर्मबिनको मिकार भएका कोही छन् ? 

वास्ततवकिा 

२००८ देखी २०१८ सम्म  मा  १९४८ केशहरू दिाथ िररएका तर्ए, जसमधे्य ६९३ 

जना मानविस्करी पीतििको रूपमा पुति भएका तर्ए र ३७९ वटा िैरसरकारी 

संस्र्ा अन्य तनकायहरू द्वारा रोक लिाइएको तर्यो (केसहरू अझै पनी अनुसन्धान 

मा छन्) स्रोि: यम ए आई/  ओ ति यस यच् (अक्तिम िाटा अपिेट तमति: जुलाई 

२०१९), पोचुथिल मानव िस्करीको  उत्पति, टर ाक्तन्जट र ििव्य भएको देश  हो । यो 

घटनाले समस्याग्रस्त कारण र पररणामहरू ल्याउुँदछ: संितिि अपराि,यौन र 

श्रम शोषण (अन्य रूपहरू), तलङि् र मानव अतिकार मुद्दाहरू िर्ा पररवारको 

र समुदाय समर्थन अभाव ले िदाथ  सिैभन्दा तवकतसि रािर  र सिैभन्दा वतिि रािर  

तिच असमानिा सृजना  िदथछ। 



 

३. के पोर्चुमगज व्यखि पोर्चुगलमा मानव बेर्मबिनको मिकार हुन सक्छ ? 

वास्ततवकिा   

२००८ देखी २०१८  सम्ममा, १७३ जना  पोचुथतिज पीतिि व्यक्तिहरूको पुति भयो 

। स्रोि: यम ए आई/ओ ति यस यच् (अक्तिम िाटा अपिेट तमति: जुलाई २०१९) 

मानव िेच-तिखनको तशकार सुँिै आप्रवासी नभई, िर एक अवस्र्ामा व्यक्ति 

शोतषि हुन सक्छ ।  

अिराथतिर य,यूरोपीयन पररभाषा र पोचुथतिज कानून अनुसार,मानव िस्करीको 

अपराि,जि एक व्यक्ति प्रस्ताव, तविररि, भिी, मोतहि,स्वीकार, टर ान्सपोटथ, तहंसा, 

अपहरण, िम्भीर खिरा माफथ ि समायोतजि,जालसाजी वा छल, अतिकारको 

दुरुपयोि, मानतसक अशििाको शोषण वा तवशेष जोक्तखम को िेला मा हुन्छ, 

जस्को मुख्य लक्ष्य नै शोषण हो: अर्ाथि् यौन शोषण, श्रम शोषण, भीख मागे्न, 

िुलामी, अंि कटाई, अन्य आपरातिक ितितवतिहरू। आिररक यािायाि सतहि्, 

अिराथतिर य सीमा पार िने दुिै मानव िस्करीको अपराि तभत्र पदथछ दंि कोि को 

िारा १६०। 

 

४. बेर्मबिनकताुहरूले रोजगार र पयुटन एजेन्सीहरूमारु्त मवदेिमा 

काम लगाइमदने तथा यात्राका लामग आवश्यक कागजातहरू बनाइमदने 

आश्वासन  मदने गदु्छन । 

वास्ततवकिा 

मानविस्करी अपरािको एक राम्रो संििन छ,  जसे्ल प्राय जसो नेटवकथ मा,रोजिार 

र पयथटन एजेन्सीहरु सरह ,स्विन्त्र सुलभ सेवाहरु उपलब्ध िराएझै शंकास्पद 

नहुने तकतसम ले कायथ िद्थछन । 

 



५.  मानवतस्करीको मामलामा, पीमितहरूले िोषण भइरहेको  ठाउँ छोि्न 

सकै्दनन्। 

तमर्क 

पीतििहरू प्रायः  शोषणको भौतिक स्र्ान छोि्न सक्षम भएपतन, मनोवैज्ञातनक 

जिरजस्ती,शारीररक र िम्की िाट भाग्न अर्वा मद्दिको लाति भन्न सकै्दनन । 

अक्सर पीतििहरूले आफैलाई त्यसै्त देख्दैनन्। 

 

६. मानब तस्करका मिकार भएका सबै  बसोबासको लामग कागजात 

नभएका मवदेिी पीमितहरु हुन् ।   

तमर्क 

मानि िस्करका तपतिि भएका सिै िसोिासको लाति कािजाि नभएका होइनन, 

यसो भएिापनी तिनीहरूको शोषण र तनयन्त्रण तवतिका अिीन हरु जुन समयको 

सार् फरक हुन सक्छ। िी मधे्य, तनम्नतलक्तखि हुन्: 

 कािजािप्रति िारण: तभसा प्राप्त िनथ आवश्यक छ भने्न िहानामा 

पीतििहरूलाई उनीहरूको कािजाि र पैसािाट ितिि िनथ सतकन्छ र  

कािजािहरु सुरतक्षि रूपमा राक्तखएका छन् जसले िदाथ तिनीहरूको 

स्विन्त्रिा तनयन्त्रण हुन्छ । 

 पीतििहरूलाई तहंसाको सहारा तलएर आन्दोलनहरू प्रतििक्तन्धि िदै, 

तनयन्त्रण िनथ तितभन्न तवतिहरू प्रयोि िदै, उनीहरुको लाति  कारावास र 

लािु औषति पररचालन िररन्छ ! 

 पीतििहरू आफैं का सार् सारै् पररवारलाई  तदइएका िम्कीहरूको सहारा 

तलदै।  उदाहरणका लाति, कतहलेकाही ं िस्करहरूले िम्की तदन्छन्, 

अपमानजनक कायथमा भाि तलने कुरामा सहमि भएको, वा 

अतिकारीहरूलाई उनीहरूसुँि िसोिासको लाति कािजाि नभएको कुरा 

ििाउने िम्की तदन्छन्। 

 



७. मानवतस्करीका पीमितहरू धेरै जसो गररबीको खथथमतमा हुन्छन्। 

तमर्क 

मानविस्करीको पीतिि को वणथन िनथ सम्भव छैन तकन तक पीतििहरू िच्चाहरू 

वा वयस्कहरू, पुरूष वा मतहला, अतशतक्षि वा साक्षर व्यक्ति, शारीररक रूपमा 

अयोग्य व्यक्ति वा अशि मातनसहरू जो पतन हुन सक्छन्। पीतििहरू तवतभन्न 

स्र्ान देशहरू र तवतभन्न जािीय समूहहरूिाट हुन सक्छन्, िोतकएको तलङि 

तिशेस खास प्रकारको  शोषण नभए पतन जो कोही पतन यस प्रकार को शोषण को 

तशकार हुन सक्छ। िेरै जसो पीतििहरु आफ्नो पररवारका लाति राम्रो जीवन वा  

पैसा कमाउने  आशामा ितिए! आपरातिक पुतलस तनकायहरूको लाति ित्काल 

हस्तके्षप तकट । 

 

८ . भतीमा जमहले पमन िारीररक िखि वा अपहरण समावेि हुन्छ। 

तमर्क 

मानि िस्करको तशकार हुने व्यक्तिको छनोट वा भिी फरक हुन सक्छ, सारै् 

शोषणको प्रकारमा पीतििको उमेर वा सेक्समा तनभथर हुन सक्छ। मायालु 

सम्बन्धको वाचा, अध्ययन वा प्रतशक्षण अवसर को प्रतिज्ञा, समर्थन वा अन्य देश 

मा आप्रवास सुतविा को आश्वासन, वा पीतििको अपहरण को िररकाले छनोट 

झटूा काम र तवज्ञापनहरू द्वारा सम्भव िररएको हुन्छ। यस्ता भतवष्यको 

अवस्र्ालाई प्रतिज्ञा िररएको छ तक त्यो कतहले पतन सफल हुुँदैन, व्यक्तिलाई 

आकतषथि िनथ र पतछ शोषणको क्तस्र्तिमा जान्छ र प्रतििद्धिाको आिारमानै जे 

छ त्यो छली छ 


