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मा �भाव



 यो �रपोट�ले भारतमा यातायात �े� िभ� र बािहर मिहला मजदुरह�को काम गन� जीवनमा घरेलु िहंसाले 

कसरी असर गरेको छ भ�े कुराको अभूतपूव� �ि�कोण ��ुत गद�छ। यो भारतका यातायात �े�ह�का १५ बिष�या 

वा सो भ�ा बिढ उमेरका १५,५६१ मजदुरह�बाट अ�ोबर २०१९ दे�ख मे २०२० स� संकिलत सव��ण त�ा�मा 

आधा�रत छ जसम�े ९८ % उ�रदाता मिहलाह� िथए। सव��णले मजदुरह�को घरेलु िहंसाका अनुभवह�को 

अ�ेषण गय�, र यसले घरेलु िहंसाको ���गत अनुभव गरेका ���ह�लाई उनीह�को अनुभवले उनीह�को 

काम, उनीह�का सहकम�ह�, र उनीह�ले पाएको समथ�नलाई कसरी �भाव पाय� भनेर थप जाँच गय�। यो 

सव��ण भारतमा काय��थलमा घरेलु िहंसाको �भावका बारेमा भएको पिहलो िव�ृत अनुस�ान हो।

 यस अ�यनको उ�े�का लािग, घरेलु िहंसालाई यसरी प�रभािषत ग�रएको िथयो - कुनै पिन �कारको 

शारी�रक, यौन, मौ�खक, सां�ृितक, आ�ा��क, भावना�क, वा मानिसक दु��वहार लगायत िव�ीय िनय�ण, 

उपे�ा, िपछा गन�, र उ�ीडन, जुन िवगतमा वा वत�मानका घिन� साथीह� (िजवन साथी) िबचमा �ने गद�छ जो 

िवप�रत वा समिल�  िववािहत वा अिववािहत, सामानय कानुन अ�रगत वा सँगै ब�े गरेकाह� िबच पिन ,

���छ। 

 यस धरातललाई िचन� अ�यन आईटीएफ सँग स�� संगठनह�, अ� भारतीय युिनयनह� र ल�िगक 

काय�कारी सारांश

काय�कारी
सारांश

भारतमा घरलेु �ह�सा को काय��ल मा �भाव



 िहंसामा काय�रत अ� संगठनह� िमलेर गरेका िथए। यस अ�यनलाई वे�� न िव�ालयका अनुस�ान तथा िश�ा 

के� (सीआरईभीएडब�ूसी) का अनुस�नकता�ह�ले काय��थलमा घरेलु िहँसा संजाल र अ�रा�ि�य यातायात �

मजदुर फेडरेशन (आईटीएफ) को साझेदारीमा सहयोग गरेको िथए।

घरेलु िहंसा काय��थलको मु�ा हो

 धेरै सं�ामा यातायात �े�मा काम गन� मिहलाह�का लािग घरेलु िहंसा सम�ाको �पमा हरेको छ भ�े 

कुरा यो अ�यनको खोजले �� देखाएको छ र यसमा कुनै शंका बाँकी रहेन्।

 ७५% ले आ�नो जीवनकालमा घरेलु िहंसाको ��� वा अ��� अनुभव गरेको �रपोट� गरेकाछन्। 

 ४७% ले आ�नो जीवनकालमा घरेलु िहंसाको ��� अनुभव गरेको �रपोट� गरेका छन्।

 २४% ले गत १२ मिहनामा घरेलु िहंसाको ��� अनुभव गरेको �रपोट� गरेका छन्।

 २६% ले घरेलु िहंसाको अनुभव गरेको कसैलाई काममा िचनेको छु भनेर �रपोट� गरेका छन्।

 �िति�याह�बाट घरेलु िहंसाका अनुभव काय��थलस� िव�ार �नछ भ�े कुरामा पिन कुनै शंका बाँकी 

रहेन्। घरेलु िहंसाका ���गत अनुभव �रपोट� गन� मजदुरह� म� अ�िधक ब�मत (९२%) ले उनीह�को काम 

गन� �मतालाई यसले कुनै न कुनै त�रकाबाट असर पारेको छ भनेर भनेका छन् । अझ िवशेषग�र, मजदुरह�ले 

�ान िवचिलत भएको, थिकत भएको, अ��थ भएको अिन घाइते भएको भनेर �रपोट� गद�छन्। उ�रदाताह�ले 

घरेलु िहंसाको अनुभवले उनीह�लाई या त काममा िढला वा पूण� �पमा काममा अनुप��थत बनाउँछ भनेर पिन 

�रपोट� गरेका छन्।

 अ�यनको खोजह�ले �भावह� घरेलु िहंसाको ��� अनुभव गन�ह�मा मा� िसिमत �ँदैन भनेर पिन 

देखाएको छ। घरेलु िहंसाको अनुभव ग�ररहेकाह� संग काम ग�ररहेको भिन पिहचान गन� सहकम�ह� म� धेरैले 

यस अव�थाका बारेमा तनाव िलएको, एक ितहाइ भ�ा बिढले उनीह�को कामको बोझ बढेको देखे र ३०% लाई 

हानी नै पुगेको वा ध�की पाएको दे�खयो।

 अ�यनको खोजह�ले कसरी घरेलु िहंसाका अनुभूितह� उनीह�को काम र काय��थलमा सीधै िव�ार 

��छ भनेर पिन देखाउँछ। सुरि�त काय��थलह� सुिनि�त गन� चाहने रोजगारदाताह�का लािग यो अ�यनको 

खोजले चुनौतीह� पेश गरेको छ। 

 ७२ % ले काममा अपमानजनक फोन कल वा एसएमएस मेसेजह� �ा� गरेको �रपोट� गरेका छन्।

 २२ % ले दु��वहार गन� ��� भौितक �पमा उनीह�को काय��थलमा आएको �रपोट� गरेका छन्।

 ४२ % ले आफुलाई दु��वहार गन� ��� एउटै काय��थलमा काम गन� गरेको �रपोट� गरेका छन्।

 घरेलु िहंसाको अनुभव गन� तीन चौथाई भ�ा बढीले आफुह�ले काय��थलमा कसैसँग �सको बारेमा 

छलफल गरेको बताएका छन्। िच�ाजनक मा�ामा ब�मत उ�रदाताह�ले घरेलु िहंसाको अनुभव �रपोट� गदा� 

आफुह�ले भेदभावको अनुभव गरेका वा िहंसा र उ�ीडनका अ� �कारह�ले गदा� बढी असुरि�त महसुस गरेको 

कुरा बताएका छन्।  लगभग एक चौथाई (२३%) उ�रदाताह�ले घरेलु िहंसाको अनुभवका कारण आ�नो जािगर 

गुमाएको पिन बताएका छन्।

 ७७ % ले आफुले घरेलु िहंसाको अनुभवह� छलफल गरेपिछ रोजगारदाताबाट भेदभाव वा 

नकारा�क वा �ितकूल काय�ह� भो�ु परेको भनी �रपोट� गरेका छन्।
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 ७०% लाई िव�ास छ िक घरेलु िहंसाको आ�नो अनुभवले उनीह�लाई काय��थलमा �ने िहंसा वा 

उ�ीडनका अ� �कारह�ले गदा� बढी असुरि�त महसुस गरेको �रपोट� गरेका छन्। 

 अिधकांश उ�रदाताह� (७३.८ %) ले िव�ास गद�छन् िक काय��थलको सहयोगह� - ज�ै भु�ानी िवदा, 

िश�ा, �िश�ण र घरेलु िहंसाको लािग सुरि�त नीितह� - ले कामदारह�को काम जीवनमा घरेलु िहंसाको �भाव 

कम गन� स�छ भनेर सव��णको �िति�याह�ले देखाउँछ । य�िप, िन�ष�हरले िहंसा रोकथाम अिन सुरि�त 

काय��थललाई टेवा िदने कानुन र नीित दुबै िबच तालमेल नभएको कुरालाई उजागर गरेको छ साथै घरेलु िहंसाको 

अनुभव बारे खबर गन�ह� म�े ७० % लाई छु�ी अ�ीकृत ग�रएको, बेतलबी छु�ी समेत अ�ीकृत भएको कुरा 

खु�न आएको छ।

 क�नीह�, युिनयनह� र सरकारह�ले घरेलु िहंसाको अनुभूित गन� �िमकह�लाई कसरी उ�म 

त�रकाले सघाउन स�छन् भनेर सो�दा, क�नीह�ले भु�ानी िबदा (७८.५ % ले) िदनुपद�छ, युिनयनह�ले साथी 

समथ�न काय��मह� �दान गनु�पद�छ ज�ो िक मिहला संिगनी काय��म ( ७२.८% ले) र सरकारह�ले घरेलु िहंसा 

रोकथाम र स�ोधन गन� कानुनह� काया��यन गनु�पद�छ (८७.२% ले) भनेर उ�रदाताह�ले बताए।  

घरेलु िहंसा हटाउनु भनेको एउटा सामूिहक चुनौती हो

 यो अनुस�ानले भारतीय मजदुरह� र उनीह�को काय��थलह�मा घरेलु िहंसाले पान� असरलाई 

पिहचान गरेको छ तर यो सु�वाती कदम मा� हो। सरकार, रोजगारदाताह�, युिनयनह� र नाग�रक समाज 

संगठनह�ले काममा घरेलु िहंसाको �भावलाई स�ोधन गन� सि�य अ�ासह� सु� गनु�पद�छ। घरेलु िहंसा अ� 

गनु� सबैको संयु� िज�ेवारी हो।

 �ुजी�ा�, अ�ेिलया र िफिलिप� लगायत िव�भरका सरकारह�ले घरेलु िहंसा िव��को लडाईमा �

काय��थलको मह� बु� थालेका छन् र घरेलु दुर�वहारको मािमलामा थप रोजगारीको अिधकार �दान गन� राि�य �

कानुन बनाउन थालेका छन्। यस �ितवेदनको िन�ष�ह� अनुसार  ८७% उ�रदाताले भारत सरकारले ��ै 

कानुनलाई �भावकारी �पमा काया��यन गनु� पन� आव�कता �� गरेका छन्।

 भारत सरकारले घरेलु िहंसाबाट मिहलाह�को संर�ण ऐन (पीड�ूडीभीए), २००५  र काय��थलमा 

मिहलाह� माथीको यौन उ�ीडन (रोकथाम, िनषेध र िनवारण) ऐन,  (एसएचड�ूपी) २०१३ ज�ा राि�य कानुनमा �

संशोधन सिहत कानुनी सुधारको लािग काम गन� ज�री छ। घरेलु िहंसालाई काय��थिलय मु�ाका �पमा �ीकान�, 

महास�� सी १९० र सुझाव २०६ लाई अनुमोदन गन� र कोिभड-१९ �िति�या नीितमा घरेलु िहंसा समथ�नलाई 

समावेश गन� सकारा�क कदमह� �नस�छ जसले वृहत जनसमुदायलाई घरेलु िहंसा िनजी कुरा नभई 

काय��थल लगायत स�ुण� समाजलाई नै �भािवत पान� मु�ा हो भनरे संकेत िदनस�छ। 

 सुरि�त काय��थल रोजगारदाताको उ�रदािय� हो भनेर रोजगारदाताह�ले पिहचान गनु� मह�पूण� छ। 

जब मजदुरह�ले काममा वा घरमा िहंसाको अनुभव ग�ररहेका ��छन्, यसको �भावह� काय��थलमा महसुस 

��छ। रोजगारदाताले काय��थलमा घरेलु िहंसाको �भावह� कम गन� िज�ेवारी िलनुपद�छ। काय��थलमा घरेलु 

िहंसाको बारेमा सबै कम�चारीह� - �व�थापकह�, पय�वे�कह� र मजदुरह�- का लािग िश�ा समावेश 

ग�रनुपछ� , साथै पीिडतह�लाई सुरि�त बनाउन र समथ�न गन� अिन पीडकह�लाई ह��ेप गन�को लािग िवशेष 

प�ित र उपकरणह� पिन समावेश ग�रनुपछ� , जुन सफल रोजगारदाताको नेतृ�मा भएका पहलह� माथी िनमा�ण 

ग�रनुपद�छ।
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 युिनयनह�ले पिन घरेलु िहंसालाई पिहचान गन� र �ाथिमकतामा रा�नुपद�छ। घरेलु िहंसा युिनयनको मु�ा 

हो, र मिहला युिनयन नेताह�ले यस कामको नेतृ� िलनुपद�छ। िहंसाबाट ब� मिहलालाई आिथ�क �त�ता 

चािह�छ, य�िप यिद उनीह�लाई उिचत सहयोग ग�रएन भने पीिडतह� �ाय: आ�नो काम गुमाउने र किहलेकािहँ 

जीवन नै गुमाउने खतरामा ��छन् । उ�रदाताह� म�का एक चौथाईले घरेलु िहंसाका अनुभवले गदा� आ�नो 

जािगर गुमाएका खबर गरे। घरेलु िहंसाबाट ब� मिहलाह�लाई आव�क पन� रोजगार र आिथ�क �त�ताको 

सुर�ा गन� युिनयनह�ले मह�पूण� भूिमका खे�छन्।

 युिनयनह� सि�य भई सुचना िदने, जाग�कता बढाउने र घरेलु िहंसा रोकथाम साथै काय��थलमा यसको 

�भावह�बारे अिभयानह� संचालन गन� काय�मा संल� �न अ�ाव�क छ। युिनयनह� र नाग�रक समाज 

संगठनह� िवषा�-पु�ष�का व�रप�र बनेका सामािजक मा�ताह�लाई प�रवत�न गन� तथा पु�ष र मिहला ट� ेड 

युिनयनका नेताह� घरेलु िहंसा अ� गन�को लािग पैरवी गन� संल� �नुपद�छ। युिनयनह�ले सि�यतापूव�क 

पीिडतह�लाई सहयोग पुया�उनुपद�छ, िम�ा र �ढीवादी कुराह�मा �� गन� समाजलाई चुनौती िदनुपछ�  र िहंसा 

रोकथामको लािग थप कदमह� चा�न रोजगारदाता तथा सरकारलाई दबाब बढाउनुपद�छ। कानुनी सुधार र 

पीड�ूडीभीए मा संशोधनका लािग पैरवी गन�, सामुिहक सौदाबाजी स�झौता र नीितह�मा आईएलओ महास�� 

सी १९० र सुझाव २०६ का भाषाह� अनुसरण गन�, र घरेलु िहंसा भु�ान िबदाको लािग अिभयान चलाउने, लिचलो 

काम गन� समयह�, काय��थल सुर�ा योजना अिन दु��वहार बारे �रपोट� गदा� कुनै �ितकार न�ने आ�ासन खो�े 

ज�ा कुराह� यसमा समावेश ��छ।

 यो सामुिहक सामािजक चुनौती हो; एउटा ठाउँ जहाँ सकारा�क प�रवत�न �न स�छ - पीिडतह�, 

पीडकह�, र रोजगारदाताह�का लािग- भने �ो काय��थल हो। काय��थलले िहंसाको संवोधनमा सुधार �ाउन 

िवधायकह�, रोजगारदाताह�, युिनयनह� र पैरवीकता�ह�ले ब�-प�ीय अवधारणाह� अपनाउँने, समाजका 

उ�ै िवचार भएका सिह िम�ह�सँग िमलेर काम गन�, पीिडतह�को संर�ण तथा समथ�न गन� र पीडकह�लाई 

उनीह�को आ�नो �वहार सुधान� सहयोग गन� गनु� पद�छ। मिहलाह�लाई यी सबै काममा संल� गनु�पद�छ।

भारतमा घरलेु �ह�सा को काय��ल मा �भाव
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