
 

 

मिति: २०७७ फागुन २५ गि े

पे्रस विज्ञप्ति 

जािको प्रश्न: वर्ल्ड जस्टिस च्यालेञ्जको उत्कृष्ि ३० प्रतिटपर्धीिा छनोि 

सििा फाउण््ेशनले तनिाडण गरेको िेमलमिजन संवाद जािको प्रश्न वर्ल्ड जस्टिस च्यालेञ्ज २०२१ को अस्तिि ३० 
प्रतिटपर्धीिा छनोि िएको छ। “िर्ल्ड जप्टिस च्यालञे्ज २०२१: एड्भाप्ससङ द रूल अफ ल इन अ िाइम अफ 
क्राइससस” िा ववश्वका ११४ देशबाि ४२५ ितदा र्धेरै आवेदन परेका थिए। कोमि्-१९ जटिो अिूिपूवड सङ्किको 
सियिा ववर्धीको शासनको सुरक्षा र सम्वर्दडर्धन गने असल अभ्यास ििा प्रिावकारी अमियान र नीतिको पहिचान, 
सम्िान र प्रवर्दडर्धन गनडका लाथग वर्ल्ड जस्टिस प्रोजके्िले वावषडक रूपिा यो ववश्वव्यापी प्रतिटपर्धाड आयोजना गदडछ।  

सन ्२००६ िा अिेररकन बार एसोमसएसनको अमियानका रूपिा टिापना गररएको वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ि सन ्२००९ 
देखि ववर्धीको शासन प्रवर्दडर्धन गने गैरनाफािुिी संटिािा रूपातिरण िएको िो। संटिाको कायाडलय वामशङ्िन ड्सी, 
मसयािल, मसगंापुर र िेस्क्सको मसिीिा छ। 

वपत्तसृत्ताको वचडश्व िएको जाि व्यवटिा, जािीय वविेद र जािकै आर्धारिा िुने छुवाछूि ववरूर्दर्ध पररवार र 
सिुदायटिरिै संवाद िोस ्ितने उर्ददेश्यले तनिाडण गररएको जािको प्रश्नले यसरी ववश्व िञ्चिा प्रशंसा बिुर्लनु 
तनश्चय पतन नेपालको ववकास, तयाय र सिरृ्दथर्धका हििायिीका लाथग गौरवको ववषय िो। 

नेपालिा कोमि्-१९ बतदाबतदी िएको पााँच िहिना नबबत्दै २३ जना दमलिको ित्या ियो। रूकुि पस्श्चिको नरसंिार, 
प्रिरी हिरासििा ववजय राि चिारको ितृ्यु, अथंगरा पासीको बलात्कारपतछ ित्या र िोकले ज्यान गुिाएका िलर 
सदा - केहि प्रतितनर्धी घिना िात्रै िुन।् दमलि ववरूर्दर्ध हिसंाको श्रङृ्िला तनरतिर छ। 

ववश्विरर २६ करो् जनसङ््याले जािीय वविेद िोग्नुपरेको ववमितन िथ्याङ्कले देिाउाँछ। नेपालिा दमलिको 
जनसङ्या ३० लािितदा र्धेरै छ। ऐतििामसक रूपिै बहिष्कृि र सीिातिकृि दमलिलाई अछुि िातने गलि अभ्यास 
अझै छ। कोमि्-१९ को सङ्कििा दमलि ववरूर्दर्ध तनरतिर िइरिेको संरचनागि वविेद अझ उदाङ्गो ियो। रािि 
सािग्री वविरण िोस ्वा टवाटथ्योपचार, दमलिलाई वविेद सिन बाध्य पाररयो। आइसोलेसन र सािास्जक दरुीले 
बहिष्करण र छुवाछूिको कुप्रिालाई झन ्बमलयो बनायो। 

कोमि्-१९ र बतदाबतदीको ववषि पररस्टििीिा सििा फाउण््ेशनले िेमलमिजन कायडक्रि जािको प्रश्न तनिाडण गरेको 
िो। लोकवप्रय अमिनेिा राजशे ििालले सञ्चालन गरेको १२ अङ्कको जािको प्रश्न कास्तिपुर िेमलमिजनबाि प्रसारण 
िएको थियो। कायडक्रिल ेजाि व्यवटिासम्बतर्धी जहिल र गम्िीर प्रश्न उठाएको छ। सिाजिा गहिरोगरर जरा 
गा्ेको जािीय वविेदलाई जािको प्रश्नले चुनौिी हदएको छ। ववमितन राजनीतिक र बौर्दथर्धक व्यस्क्ित्वलाई 



 

 

कायडक्रििा सििागी गराएर नेपाली सिाजलाई आत्िववश्लेषण गनड िेमलमिजन संवाद जािको प्रश्नले बाध्य बनाएको 
छ। 

जािको प्रश्नले सािास्जक तयायको नेपाली िाष्यिा नयााँ बिस शुरू गरेको छ। संरचनात्िक लाि, तनवाडचन क्षेत्रको 
आरक्षण र दमलि िहिलाको प्रतिरोर्धका ववषय अहिले नेपाली सङ्किनिा प्रािमिकिा बनेको छ। जािको प्रश्नल े
सिावेशी सिानुपातिक प्रतितनथर्धत्व, सािास्जक तयाय, तयाय प्रणाली र तयाय तनरूपण, राजनीतिक सििागीिा र 
प्रतितनथर्धत्व, ववथर्धको शासन र लोकिास्तत्रक िुर्लयिातयिाको अभ्यासबारे प्रश्न उठाएको छ। जसको उत्तर अझै िोजी 
िइरिेको छ।  

सििा फाउण््ेशन यति िै सीमिि छैन। जािको प्रश्नसाँग िानवअथर्धकार र तयाय, लैङ्थगक सििा, आप्रवासन र 
श्रि, जलवायु पररविडन जटिा जहिल ववषय अतिरसम्बस्तर्धि छन।् सििा फाउण््ेशनले िी क्षेत्रिा पतन सिार्धानिुिी 
बिस र पैरवी गनुडका सािै नेपालका सािै प्रदेशिा दमलि सशस्क्िकरण र ववकासका लाथग तनरतिर काि गरररिेको 
छ। सािास्जक तयाय र सििािूलक सिाज तनिाडणिा युवाको मसजडनात्िक र अिडपूणड िूमिका प्रोत्सािन गदै ज्ञान 
तनिाडणिा लाथगपने सििा फाउण््ेशन प्रतिबर्दर्धिा व्यक्ि गदडछ। 

जािको प्रश्नले हदलाएको यो सफलिाले िािी अझ उत्साहिि िएका छौं। सािास्जक तयायका लाथग प्राज्ञज्ञक बिसको 
यात्रा तनरतिर जारी रिनेछ। यो यात्रािा साि, सियोग र सिकायड गनुडिुने सबै सियात्रीप्रति िािी कृिज्ञ छौं। 

िप जानकारीका लाथग 
https://worldjusticeproject.org/world-justice-challenge-2021/jaat-ko-prashna-question-caste 

र्धतयवाद। 
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