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विगत िर्षहरूमा झैं यस िर्ष पवि मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिका मन्त्ालयलये सशक्तीकरण जर्नल प्रकाशि गिी 
सि्षसाधािणसमक्ष प्रसततुत गि्ष पाउदँा हामीलाई खतुसी लागयेको छ । 

मतुलतुक सङ्घीय सिंचिामा रूपान्तरित भएपवछ िाजयका सङ्घ, प्रदयेश तथा सथािीय तीिै तहको वििा्षचि भई हामी 
सङ्घीय लोकतावन्त्क गणतन्त्को अभयासमा छौं । अबको हाम्ो गन्तवय आवथ्षक समवृधि िै हो । कतु िै पवि मतुलतुक आवथ्षकरूपमा 
समधृिशाली हुिका लावग सामाविक, आवथ्षक, सांसकृवतक ि िाििीवतक ससंकािको विकास हुिैपछ्ष  । यी सबै आयामको विकास 
िभई आवथ्षक समवृधि हावसल हुि सकदिै । वयवति-वयवति समधृि भएपवछ परििाि समधृि हुन्छ; तयसैगिी परििाि-परििाि समधृि 
भएपवछ समाि समधृि हुन्छ ि समाि-समाि समधृि भएपवछ िाष्ट्र समधृि हुन्छ । तयसैलये समवृधिका लावग सबलीकिण ि सशतितीकिण 
अतयािशयक छ ।

हियेक वयवतिमा कतु िै ि कतु िै गतुण, क्षमता ि विशयेरता हुन्छि् । ती क्षमता ि गतुण कसैमा  बाह्यरूपमा प्रकट हुन्छि् भिये कवतपय 
वयवतिका गतुण ि क्षमता विविध कािणलये प्रकट हुि सकये का हुदँिैि् । यसिी प्रकट हुि िसकये का वयवतिका अन्तवि्षवहत गतुण ि क्षमतालाई 
उद ्घाटि गिी समािोपयोगी काय्षमा सलंगि गिाउितु िै सशतितीकिण हो ।तयसैलये वयवतिमा िहयेका अन्तवि्षवहत क्षमतालाई उिागि 
गि्षमा िि्षलमा िहयेका लयेखिचिाहरू सहायकवसधि हुिये अपयेक्षा गरिएको छ ।

कये न्द्ीकृत शासिप्रणालीबाट सङ्घीय शासिप्रणालीमा मतुलतुक रूपान्तरित हुदँा वसहंदिबािको अवधकाि सथािीयतहसमम 
पतुगयेको छ । अवधकाि प्राप्त भएि मात् हुदँिै; अवधकािको सदतुपयोग ि उचचतम प्रयोग गि्ष सकितुपद्षछ । सथािीयतह भियेको िितालये 
प्रतयक्षरूपमा, दयेखि, सतुन्ि ि हयेि्ष सकिये सथािीय सिकाि हो । तयही वसहंदिबािको अवधकाि सथािीय तहलये प्रयोग गि्षका लावग 
अवधकाि प्रयोगकता्ष सक्षम ि सबल हुिैपछ्ष  । तयसैलये वयवतिमा िहयेको अन्तवि्षवहत क्षमता प्रस त्ु टि गिाउितु िै वयवतिको सशतितीकिण हो ।  

मतुलतुक कये न्द्ीकृत शासिप्रणालीबाट सङ्घीय लोकतावन्त्क गणतन्त्ातमक शासिप्रणालीमा रूपान्तरित भएपवछ यस 
मन्त्ालयको काय्षक्षयेत् परिमावि्षत भएको छ । विशयेर गिी मवहला, बालबावलका, जययेष्ठ िागरिक ि अपाङ्गता भएका वयवतिको 
उतथािका लावग िाजयलये अिलमबि गितु्षपिने िीवत विमा्षणमा मन्त्ालयको सिवोपरि भूवमका िहयेको छ । तयसैगिी आफिो िीििको 
उि्षि समय परििाि समाि ि िाष्ट्रको उन्ियिका लावग समवप्षत गिी िीििको उत्तिाध्षमा पतुगयेका जययेष्ठ िागिरिकलाई सममािपूि्षक 
िीिियापि गिने िाताििण वसि्षिा गितु्ष  अवहलयेको अपरिहाय्ष आिशयकता हो ।

गरिबी, पछौटयेपि, अन्धविश्ास, कतु िीवत ि कतु ससंकािका चक्रबाट अझैपवि समािलाई पूण्षरूपमा मतुति गिाउि िसवकएको 
अवहलयेको तीतो यथाथ्ष हो । मािि कलङ्कको रूपमा िहयेका बोकसाबोकसी प्रथा ि मािि बयेचिवबखि िसतो घवृणत काय्ष ििदैयेवख 
िष्ट गितु्षपिने भएको छ । प्रवतभािाि यतुिाहरूको विदयेशप्रवतको मोहलये गदा्ष एकल िीिि बाताउि बाधय भएका जययेष्ठ िागरिकको 
वयिसथापि िाजयको प्रमतुख चतुिौती िहयेको छ । यी ि यसतै चतुिौतीहरूको सामिा गददै समतामूलक समािको विमा्षणमा मन्त्ालयलये 
आफिो धयाि कये वन्द्त गियेको छ ।

विगतमा झैं यसिर्ष प्रकाशि हुि लागयेको सशक्तीकरण िि्षलमा मवहला, बालबावलका, जययेष्ठ िागरिक ि अपाङ्गता भएका 
वयवतिहरूसगँ समबवन्धत लयेखिचिाहरू समाविष्ट गरिएको छ । प्रसततुत िि्षलमा समाविष्ट लयेखिचिाहरू लयेखकका वििी धािणा ि 
विचाि हुि् । िि्षलमा समाियेश भएका तथय, तथयाङ्क ि धािणाहरू सिकािको आवधकारिक तथयाङ्क ि धािणासगँ मयेल िखाि 
सकछ । िि्षलमा िहयेका लयेखिचिाका धािणा सिकािको धािणा िभएकालये तयसको अवन्तम ििा्दयेवहता लयेखक सियमंा िहयेको छ । 

अन्तयमा यो सशक्तीकरण िि्षल जययेष्ठ िागरिक, मवहला, बालबावलका, अपाङ्गता भएका वयवतिहरूका विरयमा अधययि, 
अितुसन्धाि, खोि तथा अधययेताहरूका लावग सङ््रहणीय हुियेछ भन्िये अपयेक्षा िचिातमक सतुझािका लावग अितुिोध गद्षछौं । 
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पृष्ठभूवम

भूगोल, ििसङ्खया ि साि्षभौमसत्ताको सम्र पक्षलाई िाष्ट्रको रूपमा वलइन्छ ि यसको आधािमा मतुलतुकको विमा्षण ि 
सञचालि भएको हुन्छ । मतुलतुक सञचालि ि ििताको प्रगवत, उन्िवत ि पवहचािको मापि तयस मतुलतुकको ििशवति अथा्षत् मािि 
स्ोतमा विभ्षि िहयेको हुन्छ । वशवक्षत, सतुससंकृत, इमान्दाि, अितुशावसत ि मतुलतुकप्रवत सिंयेदिशील िागरिक अथा्षत् ििशवति मतुलतुकको 
विकास, उन्िवत ि समवृधिका बाहक हुन्छि । यी सबै विरयको आधाि, पूण्षता ि भािी विमा्षण ि भविष्य आिका बालबावलकामा 
कये वन्द्त िहयेको हुन्छ । बालबावलकालाई वशवक्षत, सिासथय, आदश्ष ि विममयेिाि बिाउि परििाि, समतुदाय, समाि, ि िाजयको भूवमका 
अहम् िहयेको हुन्छ । आिका बालबावलकाबाट भोवल मतुलतुकको कये  कसता आशा, अपयेक्षा ि समवृधि खोविन्छ तयो ित्षमािमा हामीलये 
बालबावलकामा लगािी गियेको वशक्षा, सिासथय, िाताििण, हाम्ा वयिहाि ि आचिणलये महत्िपूण्ष भूवमका खयेलदछ । यसका लावग 
विश्का सबै िसो मतुलतुकलये आ्िो दयेशको विकास, उन्िवत, समवृधि, सतुशासि, आदश्ष विचािको विमा्षण ि बालबावलकाको समिध्षि 
ि सिंक्षण गि्ष बालबावलकालाई उचच प्राथवमकता वददँ ैआएको पाउदँछौ । तयसैलये बालअवधकािसमबन्धी  अन्तिा्षवष्ट्रय महासवन्धको 
विमा्षण ि काया्षन्ियि, िावष्ट्रय काितुि, िीवत, िणिीवत तथा विवभन्ि मापदण्डको विमा्षण गिी बालबावलकाको सिवोत्तम वहतलाई 
सममाि गि्ष प्रयास गरिदँआैएको छ ।

ियेपालको पवहलो मतुलतुकती ऐि, वि.स.ं१९१०, मतुलतुकती ऐि, २०२० ि ियेपाल अवधिाजयको सवंिधाि, २०४७ मा 
बालबावलकाको वहत ि सिंक्षणका कये ही विरयहरू समाियेश भएको पाइन्छ । ियेपाललये सयतुति िाष्ट्र सङ्घीय बालअवधकािसमबन्धी 
महासवन्ध, १९८९ लाई सि् १९९० को १४ सयेपटयेमबि (भदौ २९, २०४७) मा अितुमोदि गियेपवछ महासवन्धलये प्रतयाभूत गियेका 
प्रािधािहरूअितुरूप िीवतगत, काितुिी, ससंथागत ि काय्षक्रमहरू विमा्षण ि सञचालि हुदँआैएका छि् । बालबावलकाको शािीरिक, 
मािवसक ि बौवधिक विकासका लावग बालबावलकालाई सबै प्रकािका वहसंा ि शोरणबाट मतुति गिी बालअवधकािको सतुविवचितता गिी 
उिीहरूलाई भािी समभाििाका लावग सहि िाताििणको विमा्षण गिने प्रयास हुदँ ैआएको छ । यसै सन्दभ्षमा ियेपालको सवंिधािमा 
बालबावलकासमबन्धी मौवलक हकको वयिसथा ि बालबावलकासमबन्धी विशयेर ऐिको विमा्षण गिी काया्षन्ियिमा िहयेको छ । काितुि 
साधि हुि् साधय होइिि्, ति पवि सिकािलये काितुिलाई उचच प्राथवमकता वदई बालबावलकाको सिवोत्तम वहतमा धयाि कये वन्द्त गिी 
विवभन्ि विकाय, सामाविक सङ्घ ससंथासगँ समन्िय ि सहकाय्ष गिी काया्षन्िि हुदँ ैआएको छ ।

२०७२ सालमा िािी भएको ियेपालको सवंिधािलये बालबावलकाको विरयलाई मौवलक हकको रूपमा वयिसथा गिी 
बालबावलकाको विकास, सिंक्षण ि सहभावगताको विरयलाई प्रतयाभूत गियेको छ । तयसैगिी बालबावलकाको सिवोत्तम वहतलाई 
प्राथवमकता वदिये विरयमा सिंयेदिशील िहयेको छ । सवंिधािमा वयिसथा गरिएको मौवलक हकमा पवहचािसवहत िामकिण ि िन्मदता्ष, 
परििाि तथा िाजयबाट वशक्षा, सिासथय, पालि पोरण, उवचत सयाहाि, खयेलकतु द, मिोिञिि तथा सिा्षङ्गीण वयवतिति विकास, 
प्रािवमभक बाल विकास तथा बालसहभावगता, कलकािखािा, खािी िा िोवखमपूण्ष काममा लगाउि िपाइिये, बालवििाह, गैिकाितुिी 
ओसािपसाि ि अपहिण गि्ष िा बन्धक िाखि िपाइिये, सयेिा, प्रहिी िा सशस्त्र समूहमा भिा्ष िा प्रयोग िा सांसकृवतक िा धावम्षक 

राष्ट्रको भविष््य बालबावलका....

 िीरबहादुर राई
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प्रचलिका िाममा दतुवय्षिहाि, उपयेक्षा िा शािीरिक, मािवसक, यौििन्य िा शोरण िा अितुवचत प्रयोग गि्ष िपाइिये, घि विद्ालय िा 
अन्य ितुिसतुकै सथािमा शािीरिक, मािवसक िा अन्य कतु िै प्रकािको यातिा वदि िपाइिये, बालबावलकालाई बालअितुकतु ल न्यायको 
हक, असहाय, अिाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीव्डत, विसथावपत एि ंिोवखममा िहयेकालाई िाजयबाट विशयेर  सिंक्षण ि सतुविधा 
पाउिये ि कलकािखािा, खािीमा काममा लगाएमा, बालवििाह, गैिकाितुिी ओसािपसाि, सयेिा प्रहिीमा प्रयोग, शािीरिक ि मािवसक 
यातिा दण्डिीय हुिये  ि पी्डकबाट क्षवतपूवत्ष पाउिये विरयहरू बालबावलकाको मौवलक हकको रूपमा वयिसथा गरिएको छ ।

तयसैगिी सवंिधािको धािा ३१ मा वशक्षासमबन्धी हकको वयिसथा गरिएको छ । सोअितुरूप प्रतययेक िागरिकलाई आधािभूत 
वशक्षामा पहुचँको हक हुियेछ, प्रतययेक िागरिकलाई िाजयबाट आधािभूत तहसममको वशक्षा अवििाय्ष ि विःशतुलक तथा माधयवमक 
तहसममको वशक्षा विःशतुलक पाउिये हक हुिये, अपाङ्गता भएका ि आवथ्षक रूपलये विपन्ि िागरिकलाई काितुिबमोविम विःशतुलक 
उचच वशक्षा पाउिये हक हुिये, दृवष्टविहीि िागरिकलाई ब्येलवलवप तथा बवहिा ि सिि िा बोलाइसमबन्धी अपाङ्गता भएका िागरिकलाई 
साङ्कये वतक भाराको माधयमबाट काितुिबमोविम विःशतुलक वशक्षा पाउिये हक हुिये ि ियेपालमा बसोिास गिने प्रतययेक ियेपाली समतुदायलाई 
काितुिबमोविम आफिो मातभृारामा वशक्षा पाउिये ि तयसका लावग विद्ालय तथा शैवक्षक ससंथा खोलिये ि सञचालि गिने हक हुियेछ 
भिी सवंिधामा िै काितुिी वयिसथा गरिएको छ भिये धािा ५१ को िाजयका िीवतहरू अन्तग्षत (ञ) सामाविक न्याय ि समाियेशीकिण 
समबन्धी िीवतमा (४) बालबचचाको पालि पोरण, परििािको हयेिचाह िसता काम ि योगदािलाई आवथ्षक रूपमा मूलयाङ्कि गिने, 
(५) बालबावलकाको सिवोत्तम वहतलाई प्राथवमक रूपमा धयाि वदिये भन्िये िीवत िहयेको छ ।

सवंिधाि,  अन्तिा्षवष्ट्रय महासवन्ध ि विवभन्ि समयमा गरिएका प्रवतबधिताको आधािमा ती विरयलाई समबोधि गि्ष ि 
बालबावलकाको हक अवधकाि, विकास, सिंक्षण ि सहभावगताको वयिसथा गददै सिवोत्तम वहत कायम गि्ष िाजयलये विवभन्ि िीवत, 
काितुि ि मापदण्डको विमा्षण गिी बालबावलकाको विरयलाई समबोधि गिने प्रयास गरिएको पाइन्छ ।  अन्तिा्षवष्ट्रय महासवन्ध ि 
काितुिलये बालबावलकाको उमयेि १८ िर्ष कायम गियेको छ । बालबावलका अठाि िर्ष पूिा िभएसमम पूण्ष परिपकिता िहुिये ि यी समय 
उिीहरूको वसकिये, बतुझिये ि भािी िीििको लावग तयाि गिने अिसथाको रूपमा माविन्छ । यसैलाई आधाि मािी बालबावलका 
समबन्धी ऐि, २०७५ लये समयेत बालबावलकाको उमयेि अठाि िर्ष कायम गियेको छ । विश् सिासथय सङ्गठिलये १०-१९ िर्ष उमयेि 
समूहका वयवतिहरूलाई वकशोि वकशोिी एि ं२०-२४ िर्षउमयेि समूहका वयवतिहरूलाई यतुिा (Young People) भिी परिभावरत 
गियेको छ । बालबावलकाको विकासको लावग सवंिधाि, काितुि ि िीवतका वयिसथा गियेको छ । ियेपालको सवंिधािको धािा ३५ मा 
प्रतययेक िागरिकलाई िाजयबाट आधािभूत सिासथय सयेिा विःशतुलक प्राप्त गिने हक हुिये वयिसथा गियेको छ भिये यसको आधािमा ियेपाल 
सिकािलये बाल सिासथयसमबन्धी िीवत ि काय्षक्रमको माधयमबाट उचच प्राथवमकताको कािण वशशतु ि बाल सिासथयमा सतुधाि 
आएको छ । तयसैगिी सवंिधािलये सबै िागरिकको खािा, सिासथय ि पोरणको अवधकाि सतुविवचित गियेको छ । सयतुति िाष्टसङ्घको 
विशयेर सभालये सि् २०१६-२०२५ को दशकलाई पोरण काय्षको दशकको रूपमा घोरणा गियेको छ । बालबावलकाको अवधकािको 
सममाि, सिंक्षण, प्रिध्षि ि परिपूवत्ष गिी बालबावलकाको सिवोत्तम वहत कायम गि्षको लावग सवंिधाि, ऐि, िीवत तथा काय्षक्रमलये 
उचच प्राथवमकता वदएको छ । 

बालबावलकाको अविकार र बालबावलकाप्रविको दाव्यति
ियेपालको सवंिधािबमोविम विमा्षण भएको बालबावलकासमबन्धी ऐि, २०७५ लये बालबावलकाका विवभन्ि अवधकािहरू 

सतुविवचित गियेको छ । िसमा िाम, िावष्ट्रयता ि पवहचािको अवधकािको सतुविवचिता गरिएको छ । िासतिमा माििको पवहचाि ि िाम 
तथा िावष्ट्रयता महत्िपूण्ष विरय िहयेको छ । तयसकािण ियेपालको सवंिधाि ि बालबावलकासमबन्धी ऐि, २०७५ पवि यस विरयलाई 
उचच महत्ि वदएको छ । तयसैगिी अन्य अवधकािहरूमा बाचँि पाउिये अवधकाि, भयेदभािविरुधिको अवधकाि, बाबतु आमासगँ बसिये 
ि भयेटघाट गिने अवधकाि, सिंक्षणको अवधकाि, सहभावगताको अवधकाि, अवभवयवति सितन्त्ता ि सूचिाको अवधकाि, ससंथा 
खोलिये ि शावन्तपूि्षक भयेला हुिये अवधकाि, गोपिीयताको अवधकाि, अपाङ्गता भएका बालबावलकाको विशयेर अवधकाि, पोरण 
तथा सिासथयको अवधकाि, खयेलकतु द, मिोिञिि तथा सांसकृवतक अवधकाि ि वशक्षाको अवधकािको वयिसथा गरिएको छ । तयसै 
गिी बालबावलकाप्रवत गरिितुपिने दावयतिका बाियेमा समयेत काितुिी वयिसथा गियेको छ । िसमा बालबावलकाको सिवोत्तम वहतलाई 



;zQmLs/0f 3

प्राथवमकता वदितुपिने िहयेको छ । यसैगिी बालबावलकाको विकास, सिंक्षण ि सहभावगता ि भविष्यका आधािका लावग विवभन्ि 
वयवति तथा विकायको दावयति तोवकएको छ । यसका लावग बालबावलकाको हयेिचाह, पालिपोरण ि िवृत्तविकासमा बाबतु ि आमा 
दतुबैको समाि दावयति हुिये ि बालबावलकाको लावग उवचत वशक्षा, सिासथय उपचािलगायत वयवतिति विकासका अिसिहरू उपलबध 
गिाउितु, माया ममतापूण्ष िाताििण उपलबध गिाउितु ि सतुविवचित भविष्यको लावग उवचत माग्षदश्षि गितु्ष  प्रतययेक बाबतु, आमा, परििािका 
सदसय िा सिंक्षकको दावयति हुिये काितुिी वयिसथा गरिएको छ । बाबतु, आमा, परििािका सदसय िा सिंक्षकलये छ िर्ष उमयेि 
िपतुगयेका बालबावलकालाई वििास िा अन्य सथािमा एकलै छा्डि िा उमयेि पतुगयेको वयवतिको साथमा िलगाई एकलै अन्यत् पठाउि 
िहुिये वयिसथा गियेको छ । विवभन्ि प्रकािका बालबावलकाको सन्दभ्षमा विशयेर सिंक्षणको आिशयकता भएका बालबावलकाको 
पालिपोरण, सिंक्षण, सिासथय ि वशक्षा लगायतका आधािभूत आिशयकताको वयिसथा गि्ष िाजयलये उपलबध स्ोत साधिको 
आधािमा आिशयक वयिसथा वमलाउितुपिने िाजयको दावयति तोवकएको छ भिये बालबावलकाको वहत प्रवतकतु ल िहुिये गिी सूचिा 
प्रकाशि िा प्रसािण गितु्ष  सञचाि क्षयेत्को दावयति हुिये गिी काितुिी वयिसथा गरिएको छ । यसिी बालबावलकाको विरय अतयन्त 
सिंयेदिशील ि प्राथवमकताको विरय भएकोलये बालबावलकाको विवभन्ि अवधकाि ि समबधि विकाय तथा सिंक्षकको दावयति समयेत 
काितुिलये तोवकवदएको छ ।

बाल सरंक्षण
सयतुति िाष्ट्र सङ्घको बालअवधकाि समबन्धी महासवन्ध सि् १९८९ अितुसाि बालबावलकाको शािीरिक, मािवसक, 

सिंयेगातमक सामाविक, िैवतक तथा बौवधिक विकासमा गमभीि िकािातमक असि पािने खालका काय्ष तथा वयिहािबाट उिीहरूलाई 
सिंक्षण गिने, बालबावलका मावथ आई पिने कतु िै पवि िोवखम तथा हावि, क्षवतबाट िोगाउियेिसता विरयहरू समाियेश गरिएको छ । 
सिंक्षणसमबन्धी विरयमा आमा बाबतुबाट सयाहाि, िन्म दता्ष, िाम, िावष्ट्रयता तथा पवहचाि, अवभभािकबाट अलगयाउि िहुिये, 
पारििारिक पतुिवम्षलि, गोपिीयताको हकको सिंक्षण, सबै प्रकािको वहसंाबाट सिंक्षण, पारििारिक सयाहािको िाताििण िभएका 
बालबावलकालाई विशयेर िा िैकवलपक सयाहाि, बालश्रम, अपहिण ि बयेचवबखि, पीव्डत बालबावलकाको पतुिसथापिा लगायतका 
विरयहरूमा सिंक्षणका वयिसथा िहयेका छि् ।  बालबावलकासमबन्धी ऐि, २०७५ लये समयेत बाल सिंक्षणको विरयमा विशयेर 
वयिसथा गियेको छ । प्रतययेक बालबावलकालाई आफिा बाबतु, आमा, परििािका अन्य सदसय िा सिंक्षणबाट उवचत हयेिचाह, सिंक्षण, 
पालिपोरण ि माया प्राप्त गिने अवधकाि हुिये, बालबावलकाको हयेिचाह, सिंक्षण तथा पालि पोरण गिने समबन्धमा बाबतु आमाको 
समाि दावयति हुिये, कतु िै पवि बाबतु, आमा, परििािका अन्य सदसय िा सिंक्षकलये आ्िो छोिा, छोिी िा सिंक्षकतिमा िहयेका 
बालबावलकालाई बयेिारिसी छो्डि िा तयागि िपाइिये, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीव्डत, विसथावपत, िोवखममा पियेका िा स्डकमा 
बसिये बालबावलकालाई सतुविवचित भविष्यका लावग िाजयबाट तोवकएबमोविम विशयेर सिंक्षण पाउिये अवधकाि हुिये ि आवथ्षक शोरण 
हुिबाट सिंक्षण पाउिये अवधकाि हुिये ि वशक्षामा बाधा अ्डचि पतुगिये िा सिासथय शािीरिक, मािवसक, िैवतक सामाविक विकासमा 
हावि पतुगिये कतु िै कामबाट सिंवक्षत हुि पाउिये अवधकाि हुिये वयिसथा गियेको छ । यसकािण बालबावलकाको विकास ि उन्िवतको लावग 
िाजयलये काितुि, िीवत ि काय्षक्रममा ््ष त बाल सिंक्षणको वयिसथा गिी काया्षन्ियि  गरििहयेको छ ।

बाल सहभावििा
ियेपालको सवंिधािको धािा ३९ (३) मा बालबावलकाको सहभावगताको हकको सतुविवचित गियेको छ । प्रतययेक बालबावलकासगँ 

सिोकाि िाखिये विरयबािये िािकािी पाउिये तथा बालबावलकासमबन्धी विकास प्रवक्रयामा बालबावलकाको उमयेि ि क्षमताको आधािमा 
आ्िो विचाि िाखि पाउिये, सङ्गवठत हुि पाउिये लगायतका विरयलाई बालसहभावगताको सजं्ा वदइएको छ । बालसहभावगता 
बालबावलकाको आधािभूत अवधकाि हो । विद्ालय िा समतुदायमा आधारित बाल कलबमा ््ष त बालबावलका विवभन्ि गवतविवधमा 
सहभागी हुिये गियेका छि् । बालअवधकािसमबन्धी महासवन्धका प्रािधािमधयये बालबावलकाको विचािको सममाि, अवभवयवतिको 
सितन्त्ता, सङ्गवठत हुिये सितन्त्ता, सूचिामा पहुचँ आवद बालसहभावगतासगँ समबवन्धत छि् । बालबावलका समबन्धी ऐि, 
२०७५ मा आफिो धािणा बिाउि सक्षम भएका बालबावलकालाई आ्ूलाई असि पिने विरयमा परििाि, समतुदाय िा विद्ालय िा 
साि्षिविक विकाय िा ससंथा लगायतबाट गरििये विण्षयमा सहभावगता हुिये अवधकाि हुिये भन्िये उललयेख भएको, बालबावलका प्रचवलत 
काितुिबमोविम सितन्त्रूपमा आ्िो कतु िा िाखिये अवधकाि प्रचवतल काितुिको अधीिमा िही आ्िो हक, वहत ि सिोकािको 
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विरय मागिये ि पाउिये अवधकाि हुियेछ । ससंथा खोलिये ि शावन्तपूण्ष भयेला हुिये अवधकािअन्तग्षत बालअवधकािको सिंक्षण तथा 
प्रिध्षिको लावग बाल कलब, िा ससंथा खोलिये िा शावन्तपूण्ष भयेला हुिये अवधकाि हुिये काितुिी वयिसथा गियेको छ । बाल सहभावगतालये 
बालबावलकाको आ्िो दवैिक िीिि ि विकासमा समयेत प्रतयक्ष ि पिोक्षरूपमा प्रभाि पियेको हुन्छ । बालबावलकालाई विकास ि 
सिंक्षणको लावग िवत बढी विवभन्ि वक्रयाकलापमा सहभागी गिाइन्छ तयवत िै उिीहरूमा क्षमता विकास हुन्छ ि उिीहरूलये विविध 
विरयमा िािकािी प्राप्त गिी आ्ूलाई सक्षम ि योगय बिाउि सहयोग पतुगदछ ।

बाल विकास
बाल विकास बालबावलकाको लावग महत्िपूण्ष विरय हो । बालबावलकाहरूको समयाितुरूप शािीरिक, मािवसक ि बौवधिक 

विकास भइिहयेको हुन्छ । यसतो अिसथामा बालबावलकाको लावग उवचत वशक्षा, िािकािी, खयेल तथा मिोिञिि आवदको 
वयिसथा गरिितुपिने हुन्छ । बाल विकास बालबावलकाको आधािभूत विरय हो िसमा बालबावलकालये िाम्ो तथा ििाम्ो दतुिै प्रकािका 
विरयलाई विवभन्ि माधयमबाट िािकािी पाइिहयेका हुन्छि् । ति यसतो अिसथामा बासतविक विरयको िािकािी वदि सवकएि भिये 
बालबावलकाको विकाससगँ भन्दा अन्य विरयमा बालबावलकाको धयाि िादँा विवभन्ि गलत काय्षमा सलंगि हुि सकिये ि िासतविक 
विकास िहुि सकदछ । बालबावलका समबन्धी ऐि, २०७५ लये समयेत बालबावलकाको लावग वशक्षाको वयिसथा गियेको पाइन्छ । 
ियेपालको सवंिधािलये प्रारिमभक बाल विकासको विरयलाई मौवलक हकमा िै उललयेख गियेको छ । बालबावलकालाई आ्िो उमयेि 
ि विकासको अितुसाि खयेलको माधयम, िाताििणमा आधारित अितुभि ि खोिमूलक ढङ्गलये वसकि पाउिये तथा प्रारिमभक बाल 
विकासको अवधकाि हुिये, प्रचवलत काितुिबमोविम आधािभूत तहसममको वशक्षा अवििाय्ष ि विःशतुलक तथा माधयवमक तहसममको 
वशक्षा विःशतुलकरूपमा बालमैत्ी िाताििणमा पाउिये अवधकाि ि उपयतुति अधययि साम्री तथा वशक्षण विवधमा ््ष त वशक्षा पाउिये 
अवधकाि हुिये कतु िा सवंिधािमा उललयेख भएको छ । बाल विकासका लावग िाजयलये सवंिधाि, काितुि ि िीवतअितुरूप प्रारिमभक बाल 
विकासको लावग आधािभूत वयिसथा गिी सोहीअितुरूप सञचालि गददै आएको छ ।

बाल बिाउ
कतु िै पवि विरय प्राप्त गितु्षभन्दा पवि विद्माि िहयेको विरयलाई सिंक्षण गितु्ष  अझ महत्ि हुन्छ । बालअवधकाि समबन्धी  

अन्तिा्षवष्ट्रय महासवन्धलये समयेत बाल बचािटको समबन्धमा विशयेर महत्ि वदएको छ । बालबावलकाको बचािट उसको िीिि, विकास 
ि भािी विरयसगँ समबवन्धत िहयेको हुन्छ । बालबावलकाको दीघ्षिीिि ि विकास, सिासथयसमबन्धी अवधकािअन्तग्षत गभ्ष ि िन्मको 
अिसथा, खोप, बालपोरण आवद िहयेका छि् । ियेपालमा िवत पवि िन्मयेका बालबावलका छि् ती सबैलाई शतप्रवतशत बचाउि 
िसवकएको तीतो यथाथ्ष िहयेको छ । तयसकािण िन्मयेका बालबावलकालाई विवभन्ि माधयमबाट बचाउि िाजयलये विवभन्ि िीवत तथा 
काय्षक्रम काया्षन्ियिमा लयाएको छ । िसतै गभ्षमा िहदँा विवभन्ि खोप, आमालाई पोवसलो खािा, िन्मसाथ बालबावलकालाई 
विवभन्ि खोप ि आमा ि बचच दतुबैलाई पौवष्टक आहािको वयिसथािसता विरय बाल बचाउको रूपमा िहयेका छि् । बालबावलका 
समबन्धी ऐि, २०७५ मा प्रतययेक बालबावलकालाई सममािपूि्षक बाचँि पाउिये अवधकाि हुिये वयिसथा गरिएको छ । िासतिमा 
िाजयको मूल दावयतिमा विशयेर सिंक्षकको आिशयकता भएका बालबावलकाका लावग पालिपोरण, सिासथय, वशक्षा ि सिंक्षणिसता 
विरयलये बाल बचाउका लावग विशयेर महत्ि िाखिये गद्षछ । प्रतययेक बालबावलकालाई विद्ालयमा बालमैत्ी िाताििणमा वशक्षा प्राप्त 
गिने ि  शािीरिक, मािवसक वबिामीमा सिासथयोपचािको अवधकाि िहयेको हुन्छ; िसलये बालबावलकाको भािी िीििका लावग उवचत 
सिंक्षण भई बाल बचाउमा सहयोग गद्षछ ।

विद्यमार अिस्ा
बालबावलका हाम्ा भविष्य हुि । तयसैलये उिीहरूको विकास, सिंक्षण ि प्रिध्षि गददै सममाि ि बालबावलकाको सिवोत्तम 

वहत कायम गि्ष बालबावलकाको सन्दभ्षमा सवंिधाि, काितुि, िीवत ि काय्षक्रम विमा्षण भई काया्षन्ियि भइिहयेका छि् । िावष्ट्रय 
तथा  अन्तिा्षवष्ट्रयसतिमा समयेत बालबावलकाको विरयलाई उचच प्राथवमकता वदई सोही वकवसमलये िीवत, काितुि ि मापदण्डहरू 
विमा्षण गददै बालबावलकाको सिवोत्तम वहत हुिये वकवसमलये काम काििाही गरिदँ ैआएको छ । तथावप हाम्ा प्रयासहरूको िािितुद 
बालबावलकालये विवभन्ि समसया तथा चतुिौतीसगँ ितुधितु पियेको छ । बालबावलकाको मूल समसया तथा चतुिौतीमा उवचत लालिपालि, 
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सयाहाि, हयेिचाह, माया ममता, आमा बाबतुको सिंक्षण, वशक्षा ि सिासथयसमबन्धी विरय अहम् िहयेका छि् । यी विरयमा िाजयको 
साथै विवभन्ि विकाय, सामाविक सङ्घ ससंथा ि सिोकाििालालये विशयेर महत्िकासाथ काम गितु्षपिने अिसथा िहयेको छ । बालश्रम, 
बालवििाह, स्डकबालबावलका, उवचत वशक्षाबाट िवञचत, समयमा उपचाि तथा औरधीको अभाििसता विरयलये बालबावलकाको 
आ्िो भविष्य विमा्षण गि्षमा बाधा पतुगिये गियेको पाइन्छ । आफिा छोिाछोिीलाई उवचत वशक्षा, लालिपालि, सिासथय, विकास 
एि ंसहभावगताको विरयमा धयाि वदितुभन्दा सािो उमयेिमा िै वििाह गदा्ष बालवििाहको असि ि यसबाट बालबावलकाको भविष्य 
विमा्षणमा पि्ष सकिये समसयाका बाियेमा हयेितु्षपिने भएको छ । आफिा बालबचचालाई बाबतुआमालये उपयतुति खािपाि, वशक्षा, सिासथय ि 
हयेिचाह गितु्षपिने सोअितुरूपको वयिसथा गि्ष िसकदा बालबावलकाहरू वशक्षा, सिासथय, माया-ममता ि विकासमा अििोध आउिये गियेको  
पाइन्छ । यसैलये आगामी पन्ध्ौं पञचिरषीय योििाको सोच "बालअवधकाि सतुविवचित भएको बालमैत्ी समाि" िहयेको छ भिये लक्यमा 
बालबावलका तथा वकशोि वकशोिीलाई सबै प्रकािको वहसंा, दतुवय्षिहाि ि शोरणबाट मतुति गिाउदँ ैउिीहरूको हक अवधकाि सिंक्षण 
तथा प्रिध्षि गिी िाष्ट्र विमा्षण गि्ष सकिये योगय ि सक्षम िागरिकको रूपमा विकास गिने िहयेको छ ।

िुरौिी
ित्षमाि समयमा बालबावलकाको वशक्षा, सिासथय, विकास, मिोिञिि तथा सहभावगतको विरयलाई परििाि, समाि 

ि िाजयलये उचच प्राथवमकता वदई सोहीअितुरूप वयिसथापि गददैआएको भए पवि अझै हाम्ा बालबावलकाहरू विवभन्ि समसया 
ि चतुिौतीमा िहितु पियेको छ । मूलतः सबै बालबावलकालाई गतुणसतिीय वशक्षा प्रदाि गितु्ष , बालसहभावगता, बालमैत्ी िाताििणमा 
बालबावलकालये वशक्षा पाउि िसकितु, बाल श्रमिसता विरयलाई पूण्षरूपमा िोकि िसवकितु, स्डक बालबावलका, अिाथ, असहाय, 
विवभन्ि वहसंामा पियेका बालबावलका, अिवधकृत ओसाि- पसािमा पिी अलपत् पियेका, यसता बालबावलकाको उधिाि भए 
तापवि पतुिसथापिा ि पतुिवम्षलिमा प्रभािकािी वयिसथा गि्षमा विवभन्ि कवठिाइ िहयेको कािण समसयाहरूसगँ ितुधितु पियेको छ । 
तयसैगिी विज्ाि ि प्रविवधको विकास, सहिीकिण, विकवसत विश्वयापी मूलय मान्यता, बदवलदँो परिवसथवतलाई मधयििि गिी 
बालअवधकािको िासतविकरूपमा सिंक्षण ि प्रिध्षि गि्ष विकै ठूलो चतुिौती िहदँआैएको छ । सबैलाई समाि ि गतुणसतिीय वशक्षा, 
सहिदयेवख ्रामीणतहसमम सबै बालबावलकालाई उपयतुति सिासथय वयिसथा ि उपचाि, विद्ालय तथा घिमा बालमैत्ी िाताििणमा 
वशक्षा प्रदाि गितु्ष  ि विवभन्ि कािण िवञचवतमा पियेका बालबावलकालाई उधिाि, पतुिसथापिा ि पतुिवम्षलि ि विशयेर हयेिचाहको वयिसथा 
गितु्ष  चतुिौतीका रूपमा िहयेका छि् । विज्ाि ि प्रविवधको कािण सामाविक सञिालको बढ्दो प्रयोगको कािण बालबावलकामा 
सकािातमक भन्दा िकािातमक प्रभाि बढी पियेको भन्िये विवभन्ि क्षयेत्बाट गतुिासो आउिये गियेको पाइन्छ । कतु ि विरयिसततुलाई कसिी 
हयेिने ि समबोधि गिने भन्िये विरयमा उवचत ज्ाि ि िािकािी िहुदँा कवतपय बालबावलकाहरू लहैलहैमा गलत माग्षवति लागयेको 
अिसथाबाट समािमा भोवलका कण्षधािप्रवत गितु्षपिने विममयेिािी हामी सबैका लावग चतुिौती िहयेको छ ।

बालबावलकाको विरय अतयन्त सिंयेदिशील ि महत्ि भएको हुदँा िाजयलये समयेत बालबावलकाको विरयमा कतु िै पवि प्रकािको 
गलत काय्ष गिने िा गिाउिये वयवतिलाई विवभन्ि काितुिी सिाय ि दण्डको वयिसथा गियेको छ । तयसैलये बालबावलकाप्रवत कतु िै पवि 
अवप्रय घटिा िघटोस ्ि घटिा भइहालये पवि पी्डकलये क्डा सिाय पाउितुपद्षछ भन्िये मान्यतालये बालबावलकासमबन्धी मतुद्ामा विशयेर 
सिायको समयेत वयिसथा गरिएको पाइन्छ । साि्षिविक िा वििी ससंथामा काम गिने वयवतिलये बालबावलकाविरुधिको कसतुि गियेको 
ठहियेमा वििलाई प्रचवलत काितुिबमोविम बखा्षसत गिी कसतुिको गामभीय ि प्रकृवतको आधािमा भविष्यमा बालबावलकासगँ प्रतयक्ष 
समबन्ध िाखी गितु्षपिने काय्षका लावग िा तयसतो वििी सङ्घ, ससंथामा वियतुवति, मिोवित िा वििा्षवचत हुि १० िर्षमम योगय िमावििये 
ि बालयौि दतुवय्षिहािमा कसतुिदाि ठहरिएको वयवतिलये िैवतक पति दयेवखिये ्ौिदािी कसतुि गियेको मावििये गिी काितुिी वयिसथा 
गरिएको छ ।

अब के िरने 
मावथ िै उललयेख गरियो वक बालबावलकाको विकास, सिंक्षण, सहभावगता, बचाउ आवद विरय अतयन्त सिंयेदिशील ि 

प्राथवमकताको रूपमा वलितुपिने हुन्छ । आिका बालबावलका िै भोवल मतुलतुक ि ििताको पक्षमा काम गिने ििशवति हुि् । उिीहरूलाई 
उवचत िाताििण, वशक्षा, सिासथय, सहभावगता ि सिंक्षण गिी उिीहरूको विकास गि्ष सकये को खण्डमा िासतिमा भोवलको ियेततृि 
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वलिमा सहि मात् हैि मतुलतुकको परिित्षि, विकास ि िाष्ट्र विमा्षणका सिंाहक बन्ि सकदछि् । ित्षमािमा विवभन्ि कािणलये प्राप्त 
गितु्षपिने वशक्षा ि समयमा उपचाि, अिसि, सबै बालबावलकाको विकासका साथै कतु िै पवि प्रकािको गलत घटिाबाट सिंक्षण गितु्ष  
परििाि, समाि ि िाजयको कत्षवय हुि िान्छ । तसथ्ष बालबावलकाको भविष्य उजजिल बिाउि सामान्यतः विमिाितुसाि समबोधि 
गरिितु पद्षछ ।

•	 सङ्घीय सिंचिाअितुरूप सङ्घ, प्रदयेश ि सथािीयतहबीच समन्िय ि सहकाय्ष गिी बालबावलकाको विरयलाई सबै तहलये 
समािरूपमा उचच प्राथवमकता वदई काय्षक्रम सञचालि गिने ।

•	 बालबावलकाको विकासमा भविष्यमा अििोध आउि सकिये विरयलाई परििाि, समाि ि िाजयलये सिग भई तयसता 
गवतविवध तथा विरयबाट बालबावलकालाई अलग गिाउिये ।

•	 बालवििाह ि बालश्रमको अन्तय गिने एि ंवशक्षाबाट िवञचत िहुिये ि विवभन्ि िोगआवदबाट बालबावलकालाई मतुति गिाउिये ।
•	 बालबावलकाको सिवोत्तम वहतको लावग अपिाउितु पिने विरयलाई परििाि, समाि ि िाजयलये समन्ियातमक रूपमा सहकाय्ष गिने ।
•	 बालबावलकाको क्षयेत्मा काम गिने विवभन्ि सङ्घ ससंथा ि गैिसिकािी विकायलये िाजयलये वलएको िीवत, काितुि ि काय्षक्रमलाई 

आधाि मािी काय्षक्रम सञचालि गिी बालबावलकाको विरयलाई सहिता विमा्षण गिने ।
•	 अन्तिा्षवष्ट्रय महासवन्ध, क्षयेत्ीय प्रवतबधिता ि िावष्ट्रय िीवतको आधािमा दीघ्षकालीि योििा ि काय्षक्रम विमा्षण गिी 

प्रभािकािीरूपमा काया्षन्ियि गिने ।
•	 बालबावलकाको विरय कतु िै एक मन्त्ालय िा विकायको मात् विरय िभएि सबैको विरय भएकालये सिोकाि मन्त्ालय, 

विकायलये समयेत बालबावलकाको विरयलाई उचच प्राथवमकता वदई काय्षक्रम  काया्षन्ियि गिने । 

अनिमा
बालबावलका मतुलतुकको भविष्य विमा्षण गिने सिवोपरि महत्ि िाखिये ििशवति हो । तयसैलये बालबावलकालाई भविष्यका 

कण्षधाि भन्िये गरिन्छ । तयसैलये बालबावलकको उजजिल भविष्यका लावग परििाि, समाि ि िाजयलये विवचित विरयलाई अतयन्त 
गमभीि भएि समबोधि गितु्षपिने हुन्छ ।अन्यथा परििाि ि िाजयलये अपयेक्षा गियेअितुरूप ती बालबावलकाको विकास िहुि सकदछ । 
हामी सबैलये अन्तिा्षवष्ट्रय महासवन्ध, िावष्ट्रय िीवत, काितुि, काय्षविवध, मापदण्डको आधािमा बालबावलकाको भविष्य विमा्षण गिने 
कोवसस गि्ष खोियेको खण्डमा पूण्षरूपमा बालबावलकाको भविष्य सतुविवचित हुिये ि िाष्ट्र विमा्षणमा समयेत सहयोग पतुगि सकदछ । 
बालबावलकाको समबन्धमा िावष्ट्रय,  अन्तिा्षवष्ट्रय काितुि, िीवत ि मापदण्ड विमा्षण गिी काया्षन्ियि गरिएको भए पवि विद्माि 
बालवििाह, बालश्रम, बाल यौिदतुवय्षिहाि, वहसंा, शोरण, उपयेक्षा, बालबावलकाको बयेचवबखि तथा ओसािपसाििसता समसयाका 
कािण अपयेवक्षतरूपमा बालबावलकाको पक्षमा काम गि्ष बाधा हुिये गियेको पाइन्छ । तयसकािण बालबावलका िासतिमा भविष्यका 
आधाि हुि् भन्िये मान्यता िाखी बालबावलकाका यी सबै वकवसमका समसयालाई समबोधि गिने गिी िीवत, काितुि ि काया्षन्ियि 
गरिितुपद्षछ । िाजयलये बालबावलकाको विरयलाई उचच प्राथवमकता वदि सङ्घीय प्रणालीअितुरूप तीिै तहको सिकािबीच समन्िय 
ि सहकाय्ष गितु्षका साथै बालअवधकािको विरय सबैको सिोकािको विरय भएकोलये बालबावलकाको सममाि, सिंक्षण, समिध्षि, 
परिपूवत्ष ि पालिाको लावग सबै सङ्घससंथा, क्षयेत् ि विकायलये समन्ियातमक रूपमा हातयेमालो गिी काय्ष गितु्षपद्षछ । यसबाट परििाि 
ि िाष्ट्रलये वलएको अपयेक्षा पूिा हुिये कतु िामा विश्ास वलि सवकन्छ ।

सनदभ्न सामगीः
(१)  ियेपालको सवंिधाि, ियेपाल सिकाि, काितुि वकताब वयिसथा सवमवत,
(२)  बालबावलकासमबन्धी ऐि, २०७५, ियेपाल सिकाि, काितुि वकताब वयिसथा सवमवत,
(३)  बालअवधकाि समबन्धी  अन्तिा्षवष्ट्रय महासवन्ध, १९८९,
(४)  बालबावलकासमबन्धी िावष्ट्रय िीवत, २०६९, ियेपाल सिकाि, मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालय,
(५)  बालवििाह अन्तयका लावग िावष्ट्रय िणिीवत, २०७२, ियेपाल सिकाि, मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालय ।
(६)  ियेपालमा बालबावलकाको वसथवत प्रवतियेदि, २०७५, कये न्द्ीय बालकलयाण सवमवत, हरिहिभिि, पतुलचोक,  लवलतपतुि ।

nnn
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वि्यष प्रिेश
विश्मा मवहला अवधकाि तथा मतुतितीका लावग इवतहासको विवभन्ि कालखण्डमा विवभन्ि सङ्ंघर्ष तथा आन्दोलिहरु हुदँ ै

आएका छि । मवहला अवधकाि ि मवहला सशतितीकिणका लावग विवभन्ि अिधािणाहरु अिलमिि गरिएको छ । ियेपाललये आि 
भन्दा झण्ैड ८५ िर्ष अवघ  मवहला विरुधि हुिये सबै प्रकािका भयेदभाि उन्मतुलि गिने महासवन्ध १९७९ लाई १९९१ मा मा अितुमोदि 
गियेको छ । सि् १९९५ मा सयंतुति िाष्ट्रसघंलये चीिको ियेइविङ्गमा आयोििा गियेको चौथो विश् मवहला सममयेलिमा लैङ्वगक 
मूलप्रिाहीकिणलाई एक प्रमतुख िणिीवतको रुपमा वलई १२ िटा क्षयेत्हरुमा परिित्षिको प्रवतिधिता वयति गियेको वथयो । सि् २०२० 
मा बयेइविङ्ग घोरणाको २५ िर्ष पतुगि लागयेको उपलक्यमा पवछललो ५ िर्षको समीक्षा गिी प्रवतियेदि पयेश भएको छ । वदगो विकासको 
लक्य ५ लैङ्वगक समािता ि िावलका सशतितीकिणको लक्य प्रावप्तका लावग सूचकहरु विमा्षण गिी काया्षन्ियिमा िहयेको छ । सो 
लगायत क्षयेवत्य िगतमा विवभन्ि सवन्ध िा समझौताहरुमा हसताक्षि गिी ियेपाल सिकािलये लैङ्वगक समािता कायम गिने प्रवतिधिता 
ििाएको छ । ितुि प्रवतिधिता सवन्ध ऐि २०४७ लये ियेपालमा काितुिसिह लागू हुिये गिी सतुविवचित गरिवदएको छ ।१५ औ योििाको 
आधािपत्लये मवहलाको समाि तथा अथ्षपूण्ष सहभावगता सवहत सािभूत समािता कायम गिने लक्य वलई लैङ्वगक समाितामूलक 
िाष्ट्रको परिकलपिा गियेको छ ।

ियेपाललये अन्तावष्ट्रय िगतमा मवहला विकास ि लैङ्वगक समािताका लावग दयेखाएको प्रवतिधिता पूिा गि्ष एिं दयेशको 
सन्ततुवलत विकासका लावग अतयािशयक िहयेको लैङ्वगक समािता ि मवहला सशतितीकिणमा िो्ड वदि सिैंधाविक, िीवतगत, 
सिंचिागत वयिसथा गददै स्ोत साधि विवियोििलाई प्राथवमकता वदइएको छ ।

तयसैगिी सबैधाविक कािूिको हकमा ियेपाल अवधकािाजयको सवंिधाि २०४७ ि योििागत विकासहरुका सन्दभ्षमा  
छैटौ पन्च िवर्षय योििाबाट मात् लैङ्वगक दृवष्टकोण अिलमििको सतुरुिात गियेको पाइन्छ । ियेपालमा वि.स.ं २०३८ दयेवख विकासमा 
मवहलाको अिधािणा सवहत मवहलाहरुको सामाविक आवथ्षक सशतितीकिणका लावग मवहला विकास काय्षक्रमको सूरुिात भयो । 
ििौ योििा (२०५४-२०५९) दयेवख लैङ्वगक समािताको िीवत वलएको पाइन्छ। पवछलला आिवधक योििा, सिैंधाविक वयिसथा, 
क्षयेवत्य िीतहरु ि काय्षक्रमहरुमा लैङ्वगक समािताको माग्ष वचत् सपष्ट दयेखि सवकन्छ ।  मवहला समाितालये ्््डको मािने क्रममा 
२०६३ साल उपलबधी पूण्ष िह्यो ।

ििआन्दोलि पवछ पतुिसथावपत प्रवतविवध सभा मवहला आन्दोलिका सिोकािहरुलाई समिोधि गियेको वथयो । िसमा 
४ िटा साि्षिविक महतिको महतिपूण्ष प्रसताि पारित भएका वथए ।िस मधयये आमा िा बाितुमधयये कसैको िामबाट पवि सन्तािलये 
िागरिकता पाउि सकिये गयाियेन्टी गि्ष, समाितुपावतक सहभावगताको लक्यमा पतुगिये कतु िालाई धयािमा िाखी हाललाई कमतीमा एक 
वतहाई मवहलालाई िाजयको सबै सिंचिामा सहभावगताको गयाियेन्टी गि्ष, विभयेदकािी कािूिको खाियेिी गि्ष, मवहलाप्रवत हुिये गियेका 
वहसंाको अन्तय गिने िहयेका वथए । प्रवतविवध सभाबाट पारित प्रसतािका िमोविम िै हालको ियेपालको सवंिधािलये मवहला हक 
अवधकािका धयेि ैविरयलाई समिोधि गियेको छ । 

रपेालमा लैङ्विक उत्तरदा्यी बजेट का्या्ननि्यर 
 अिस्ा र भािी का्य्न वदशा

 रुद्ादेिी शमा्न, सहसचिव
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हाल मतुलतुक सघंीय लोकतावन्त् मतुलतुकमा प्रियेश गियेको छ । यसबाट मतुलतुकलये िाििैवतक रुपमा ठूलो ्््डको माियेको छ भिये 
सामाविक रुपमान्तिणमा पवि उललयेखिीय उपलवधी भएका छि । ियेपालको सवंिधािलये लैङ्वगक विभयेदको अन्त गिने सकंलप गददै 
मवहलालाई लैङ्वगक भयेदभाि वििा समाि िशंीय हक, सतुिवक्षत माततृि ि प्रििि सिासथय समबन्धी हक िाजयका सबै विकायमा 
समाितुपावतक समाियेशी वसधिान्तको आधािमा विभयेदिवहत समधृि ि न्यायपूण्ष समािको विमा्षण गिने सकंलप गियेको छ । मवहला 
विरुधि हुिये सबै प्रकािका भयेदभाि तथा वहसंा िसता िघन्य अपिाधलाई दण्डिीय ििाई पीव्डतलाई क्षवतपूवत्ष वदलाउिये ि वशक्षा 
सिासथय िोिगािी ि सामाविक सतुिक्षामा विशयेर अिसिधिािा लैङ्वगक समािता कायम गिने वयिसथा गियेको छ । लैङ्वगक रुपलये 
विभयेदिवहत समधृि ि न्यायपूण्ष समािको सथापिाका लावग मवहलाहरुको समाि अ्रसिता ि ियेततृिदायी भूवमका सवहत सबै 
मवहलालये आतमसममाि िोध हुिये िाताििण विमा्षण गि्ष ि सबै तह क्षयेत् ि सिंचिाहरुमा लैङ्वगक मतुलप्रिाहीकिण गिी लैङ्वगक 
उत्तिदायी शासि पधिवतलाइ्ष ससंथागत गि्ष लैङ्वगक उत्तिदायी िियेट पवधित आिशयक पद्षछ ।

 िीवतहरु सित काया्षन्ियि हुदँिै । ियेपालको सवंिधािलये प्रतयाभूत गियेका मौवलक हक िाजयको विदनेशक वसधिान्त िीवत 
ि दावयति आिवधक योििालये विवद्षष्ट गियेका लक्य उद्येशय िणिीवत लगायत क्षयेत्गत िीवतहरु वदगो विकासको लक्य अन्तिा्षवष्ट्रय  
प्रवतिधितालाई काया्षन्िय गिने  औिाि िावर्षक बियेट हो । िाजयको स्ोत विवचित भएकोलये उपलबध स्ोतको प्राथवमवककिण गि्ष 
आिशयक छ । सीवमत स्ोत साधिलाई अवधकतम उपयोग गिी िाष्ट्रको आवथ्षक सामाविक विकास गिने महतिपूण्ष दसताियेिको 
रुपमा बियेटलाई वलइन्छ । बियेटको बा्ँड्ा्ँड गदा्ष िीवतगत प्रवतिधिता वित्तको प्रभािकािी ि कतु शल परिचालि तथा विद्माि 
आिशयकता लाई मधयििि गि्ष आिशयक छ । सि् १९९५ मा सयंतुति िाष्ट्रसघंलये चीिको बयेइविङ्गमा आयोििा गियेको चौथो 
विश् मवहला सममयेलिको ५ िर्ष पवछ सि् २००० को ियेइविङ् िो्ड ५ सममयेलिलये १९९५ को उपलबधीको समीक्षा गदा्ष प्रवतिधिता 
अितुरुप विवत्तय विवियोिि िभएकोलये अपयेवक्षत उपलबधी हावसल गि्ष िसकये को विष्कर्ष विकालयेको वथयो । तत् पचिात लैङ्वगक 
समािता हावसल गि्ष बियेट विवियोिि गि्ष विश्को धयािाकर्षण भएको वथयो । ्लसिरुप लैङ्वगक उत्तिदायी िियेट पवधित 
अिलमिि गियेकाये पाइन्छ । अन्तिा्षवष्ट्रय  रुपमा पवहलो लैङ्वगक उत्तिदायी बियेटको अिधािणा अष्ट्रयेवलयाबाट सि् १९८४ बाट 
भएको हो । चौथो विश् मवहला सममयेलि १९९५ मा बयेइविङमा भए पवछ ६० भन्दा बढी िाष्ट्रहरुलये आफिो दयेशभि लागतु गिने क्रम 
िह्यो हाल विश्का १९० दयेशहरुलये लैङ्वगक समािता ि मवहला सशतितीकिण गिने प्रयोििको लावग लैङ्वगक उत्तिदायी बियेटलाई 
काया्षन्ियिमा लयाएको पाइन्छ ।

यस लयेखमा ियेपालमा लैङ्वगक उत्तिदायी बियेट ि यसको काया्षन्ियिको समबन्धमा चचा्ष गरिएको छ । 

रपेालमा लैङ्विक उत्तरदा्यी बजेट समबनिी व्यिस्ा
लैङ्वगक उत्तिदायी बियेट लैङ्वगक समािता ि मवहला सशतितीकिण गिाउिये एक उपकिणको रुपमा सथावपत भएको  

छ । लैङ्वगक उत्तिदायी बियेट मवहलाका लावग छतुटै् बियेट िभई बियेटका सबै उपलबधीमा मवहला ि पतुरुरको सन्ततुवलत सहभावगता 
ि लाभ खोजिये प्रकृया हो । लैङ्वगक उत्तिदायी बियेटलये लैङ्वगक समािताका समपूण्ष पक्षहरुलाई मूलप्रिाहीकिण गिी क्षयेत्गत 
विकायको लगािीलाई परिणाम त ््ष  ्डोया्षउि सघाउ पतुया्षउछ । लैङ्वगक मूहप्रिाहीकिणका विरयलाई  बियेटको प्रकृयामा सममावहत 
गितु्ष  िै लैङ्वगक उत्तिदायी बियेट हो । अथ्ष मन्त्ालयबाट तयाि पारिएको लैङ्वगक उत्तिदायी बियेट तितु्षमा वदगदश्षि २०६९ 
अितुसाि लैङ्वगक उत्तिदायी बियेट भियेको लैङ्वगक समािताका लावग बियेटको सतुविवचितता बियेटका सबै प्रकृयामा लैङ्वगक 
मूलप्रिाहीकिण ि उपलववधको समतामूलक वितिणका साथै उपभोगका लावग लैङ्वगक विश्येरण सवहत योििािधि रुपमा 
उदयेशयमूलक काय्षक्रम तितु्षमा ि प्राथवमकतीकिण गददै काय्षक्रम छिौट गिी लगािी गिने पधिवत हो । कतु िै विवचित अिवधका लावग कतु ल 
बियेटको अितुमाि, विवियोिि खच्ष, खच्षको अवभलयेख लयेखा िोखा लगायत बियेटका हियेक पक्षमा लैङ्वगक समािताको लक्यलाई 
कये न्द्मा िाखयेि उद्येशयमूलक ढंगलये आवथ्षक स्ोतको सतुविवचितता ि उपलबधीको समतामूलक वितिण ि उपयोग हुिये गिी गरििये 
बियेटको विवियोििलाई लैङ्वगक उत्तिदायी बियेट भविन्छ ।

लैङ्विक उत्तरदा्यी बजेटका मान्यिाहरु
•	 लैङ्वगक उत्तिदायी बियेटलये लैङ्वगक समािता िीवत ि लैङ्वगक मूलप्रिाहीकिणका सम्र पक्षलाई काया्षन्िय गि्ष 
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सतुविचितता प्रदाि गद्षछ ।

•	 बियेटको अितुमाि स्ोतको खोिी तथा सकंलि ि खच्ष गिने प्रकृया ि प्रवतियेदि प्रणाली िसता सबै पक्षमा यो लागतु हुन्छ ।

•	 लैङ्वगक समािताको िीवत ि आवथ्षक िीवतका बीच समबन्ध सथावपत गद्षछ ।

•	 लैङ्वगक उत्तिदायी बियेट मवहलाका लावग छतुटै् बियेट होइि । काय्षक्रम तथा बियेटका सबै पक्षहरुमा मवहला ि पतुरुरको 
सन्ततुवलत लाभ सतुविवचित गिने प्रकृया हो ।

•	 लैङ्वगक उत्तिदायी बियेटलाई िवतिामूलक ििाउि बियेट तितु्षमाका आधाि तथा सूचकहरु यथाथ्षपिक ि विद्माि िीवत 
तथा काय्षक्रमसगँ मयेल खािये हुितु पद्षछ ।

•	 यथाथ्षताका आधािमा तयाि गरिएको लैङ्वगक उत्तिदायी बियेटलये लैङ्वगकताका आधािमा हुिये कतु िीवत विभयेदको अन्त गिी 
सन्ततुवलत ि समतामूलक समािको विमा्षणमा िो्ड वदन्छ ।

 ियेपालमा छैटौ योििा (२०३७-२०४२) मवहला विकासका विरयहरुलाई योििामा समाियेश गरिएको ि ििौं योििा 
अिवध (२०५४-२०५९) दयेवख लैङ्वगक समािता ि सशतितीकिणको िीवत  अिलमिि गरिद ैआइएको छ । २०५९/०६० मा 
पवहलो पटक ततकावलि मवहला तथा बालबावलका मन्त्ालयलये विवभन्ि मन्त्ालयको लैंङ्वगक बियेट विश्येरण गिने परिपाटीको 
आिमभ गियेको पाइन्छ । विवत्तय विवियोििमा लैङ्वगक समािता लाई समिोधि गि्ष २०६२ सालमा लैङ्वगक उत्तिदायी बियेटको 
िीवत वलइएको वथयो । आवथ्षक िर्ष २०६२/०६३ को बियेट ितिवय मा ््ष त लैङ्वगक समािता प्रवत ियेपाललये गियेको िावष्ट्रय तथा 
अन्तिा्षवष्ट्रय  प्रवतिधिता काया्षन्ियि गि्ष सिकािी खच्षलाई लैङ्वगक उत्तिदायी ििाउिये सोच अितुरुप लैङ्वगक उत्तिदायी बियेट 
प्रकृया शतुरु गरिएको पाइन्छ । 

ियेपालमा मन्त्ालय बियेट प्रणालीमा लैङ्वगक उत्तिदायी बियेट प्रणालीको शतुरुिात वि.स.ं २०६४/०६५  सालदयेवख 
काया्षन्ििय भएको हो । सो अिवधदयेवख प्रतयक्ष लैङ्वगक उत्तिदायी अप्रतयक्ष लैङ्वगक उत्तिदायी ि तटसथ गिी तीि प्रकािलये 
बियेटको िगषीकिण गिने प्रणालीको शतुरुिात भएको पाइन्छ । 

 लैङ्वगक बियेट तितु्षमा वदगदश्षि २०७५ आठौ ससंकिण अितुरुप दयेहाय िमोविमका सूचकहरु ि अकंभािलाई लैङ्वगक 
बियेट तितु्षमाको आधाि वलइएको छ ।

रि.स. सूिकहरु अकंभार
१ योििा तितु्षमा तथा काया्षन्ियिमा मवहला सहभावगता २०
२ मवहलाहरुको क्षमता अवभिवृधि २०
३ काय्षक्रममा मवहलाहरुको लावग लाभ तथा वियन्त्णमा सतुविचितता ३०
४ मवहलाहरुको िोिगािी ि आय आि्षि अवभिवृधि २०
५ मवहलाहरुको समयको प्रयोगमा गतुणातमक सतुधाि तथा काय्षबोझमा कमी १०

उललयेवखत सूचकहरु अन्तग्षत वयाखया गरिएका उपसूचकहरुको कतु ल योगलाई १०० पूणा्षङ्क मािी अकंभाि प्रदाि 
गरिएको छ । विधा्षिण गरिएको अकं भािको कतु ल योग ५० िा सो भन्दा बढी भएमा प्रतयक्ष लैङ्वगक उत्तिदायी, अकं भािको योग 
२० भन्दा मावथ ि ५० भन्दा तल आएमा अप्रतयक्ष लैङ्वगक उत्तिदायी  ि अकंभािको योग २० भन्दा तल आएमा तटसथ बियेट 
िामाकिण गरिएको छ । पाचँ मूलसूचकहरुमधयये मवहला सशतितीकिणको आधािको रुपमा सूचक ३ को काय्षक्रमबाट उपलबध 
लाभमा मवहलाहरुको समाितुपावतक अशंको सतुविचितता प्रमतुख मािी अरु सूचकहरुभन्दा बढी अकंभाि वदइएको छ । ससंथागत 
सिंचिामा अथ्षमन्त्ालयको बियेट महाशाखा प्रमतुख सयंोिक िहिये ि मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालय, िावष्ट्रय 
योििा आयोग, पििाष्ट्र मन्त्ालय, संघीयमावमला तथा सामान्य प्रशासि मन्त्ालय सदसय िहिये वयिसथा गरिएको छ ।

बियेट तितु्षमा वदगदश्षि २०७५ अितुसाि आवथ्षक िर्षको बियेट तितु्षमा गिने आधािमा सिैंधाविक वयिसथा, आिवधक 
योििाका प्रािधािहरु, क्षयेत्गत ऐि तथा िीवतहरु वदगो विकासका लक्य लगायत लैङ्वगक उत्तिदायी बियेटलाई पवि आधािको 
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रुपमा वलइएकोलये क्षयेत्गत िीवतहरुमा िहयेका लैङ्वगक समािता ि सशतितीकिणका प्रािधािहरु काया्षन्िय हुिये बवलयो आधाि पाउि 
सवकन्छ ।

 ५ िटा सूचकको आधािमा पवछललो ५ िर्षको लैङ्वगक उत्तिदायी बियेटको विवियोिि दि दयेहाय बमोविम िहयेको छ ।

लैङ्विक उत्तरदा्यी बजेट

आ ि 
प्रत्यक्ष उत्तरदा्यी अप्रत्यक्ष उत्तरदा्यी िटस्

रकम (रु अि्नमा) प्रविशि रकम (रु अि्नमा) प्रविशि रकम (रु अि्नमा) प्रविशि
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२०६५/०६६ ३२.९१ १३.९४ ८३.५८ ३५.४१ ११९.५३ ५०.६४
२०६६/०६७ ४९.४६ १७.३० १०४.१६ ३६.४३ १३२.३२ ४६.२७
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२०७३/०७४ २४२.३ २३.१० ५०८.२० ४८.४५ २९८.४१ २८.४५
२०७४/०७५ ४७८.६ ३७.४२ ४१७.७ ३२.६६ ३८२.७ २९. ९२
२०७५/०७६ १९७.३० ३३.३ २३५.२५ ३९.७ १६०.४२ २७
२०७६/०७७ २३२.४७ ३३.८ ३२६.७५ ४७.५ १२८.७९ १८.७

स्ोत: अथ्ष मन्त्ालय

उललयेवखत बियेट तावलकालये २०७४/०७५ समम लैङ्वगक उत्तिदायी बियेट िढयेको दयेवखन्छ भिये २०७५/०७६ मा घट्ि गई 
२०७६/०७७ मा बिाबिीको वसथवतमा दयेवखन्छ । यसबाट सघंबाट प्रदयेश तथा सथािीय तहलाई प्रदाि गरिएको वित्तीय समािीकिण 
ि सशत्ष अितुदािमा िािये २० प्रवतशत बियेटको विरयलाई समयेट्ि सकये को दयेवखदँिै ।

लैङ्वगक उत्तिदायी बियेटलाई सथािीयसतिसमम लैिािये उद्येशयलये सघंीय मावमला तथा सथािीय विकास मन्त्ालयबाट 
लैङ्वगक उत्तिदायी बियेट सथािीय िणिीवत २०७२ तितु्षमा गिी काया्षन्ििमा लयाएको छ ।

ससंथागत वयिसथा िणिीवत अितुरुप मन्त्ालयमा योििा तथा िैदयेवशक सहयोग समन्िय महाशाखा  प्रमतुखको सयंोिकतिमा 
ि सथािीय विकायमा तत् तत् विकायका प्रमतुख िा प्रमतुखको कामकाि गि्ष तोवकएको अवधकािीको सयंोिकतिमा समिधि सबै 
पक्षको प्रवतविवधति हुिये गिी लैङ्वगक उत्तिदायी बियेट सवमवतको ससंथागत वयिसथा गरिएको छ।

ित्षमाि परिियेशमा शासि वयिसथामा आएको परिित्षि अितुसाि सघंीय सिंचिामा सबै तहमा लैङ्वगक मूलप्रिाहीकिण गितु्ष  
आिशयक छ । यो विरय बहुविकायगत भएकोलये यसको समपक्ष  मन्त्ालय मवहला बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालय िहयेको 
छ । लैङ्वगक विरयलाई वयिवसथत ढंगलये काया्षन्ियि गिी क्रमश सबै तहमा ि क्षयेत्मा ससंथागत गि्ष सघंीय मन्त्ालय ि विकायहरुमा 
लैङ्वगक समपक्ष  वयवतिहरुको क्षयेत्गत काय्षशत्ष सिीकृत गिी लागू गरिएको छ । लैङ्वगक समपक्ष  वयवतिहरुसगँ छल्ल अन्तिकृया 
ि अवभमूखीकिणको माधयमबाट तत् तत् विकायहरुमा लैङ्वगक मतुद्ाहरुलाई मूलप्रिाहीकिण गिने प्रयास गरिएको छ । आफिो 
मन्त्ालयसगँ समबवन्धत िीवत योििा ऐि वियम तथा काय्षक्रम तितु्षमा गदा्ष लैङ्वगक मैत्ी ििाउि सहयोग गिने ि लैङ्वगक उत्तिदायी 
बियेटको लावग पहल गिी प्रभािकािी काया्षन्िय गिने गिाउिये लैङ्वगक समपक्ष  वयवतिको विममयेिािीमा िहयेको छ ।

हाल १५ औ योििाको काय्षिीवत िमोविम ियेपालमा लैङ्वगक उत्तिदायी बियेट प्रणालीलाई प्रदयेश ि सथािीयसमम 
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ससंथागत गददै लैङ्वगक विवियोिि अितुपात िवृधि गरििये, लैङ्वगक लयेखा परिक्षण पधिवतलाई िाजयका सबै तहमा लागतु गरिियेछ, 
िाजयका सबै विकायमा लैङ्वगक समपक्ष  वयवति तोकती मवहला लवक्षत बियेट विवियोिि वयिसथा अवििाय्ष गरििये, साि्षिविक 
उत्तिदायीति कोरको विवचित िकम मवहला सशतितीकिणमा उपयोग  गिने िीवतगत वयिसथा गरििये उललयेख गरिएको छ ।

लैङ्वगक सकंये तका अाधािमा अा .ि. २०७६/०७७ काये विकास काय्षक्रमकाये विवियायेवित बियेट प्रतयक्ष लाभ पतुगियेमा ३३.८ 
प्रवतशत ि अप्रतयक्ष लाभ पतुगियेमा ४७.५ प्रवतशत िहयेको छ । ७२ िटा काय्षक्रम तथा आयोििाहरु लैङ्वगक उत्तिदायी दयेवखएका 
छि । वदगाये विकास लक्य सकंये तका अाधािमा लक्य ५ मा िहयेकाये लैङ्वगक समािताकाये लावग ०.०५ वप्रतशत बियेट विियायेिि 
भएकाये ि कतु ल ३२६ िटा अायायेििा मधयये ४ िटा अायायेििा मात् लैङ्वगक समािता उन्मतुख दयेवखन्छि् । तयसैगिी वदगाये विकासकाये 
लक्य १० असमािता न्यूिीकिणमा बियेट विवियायेिि भएकाये पाइदँिै् । यसबाट लैङ्वगक सकंये तकाये अाधािकाये रुपमा िहयेका ५ िटा 
सूचकहरु विकासकाये  पवछललाये लक्यहरुसगँ मयेल िखाएकाये अाभास हुन्छ ।

सघंीय सिकािबाट प्रदयेश तथा सथािीय तहलाई प्रदाि  गरिएको समािीकिण तथा सशत्ष अितुदाि आ ि २०७६/०७७ को 
मात् २० प्रवतशत िहयेको छ । हाल तीिै तहको सिकािबाट बियेट तितु्षमा काया्षन्िि तथा अितुगमि गिने भएकोलये लैङ्वगक उत्तिदायी 
बियेट प्रणालीलाई प्रदयेश ि सथािीयसमम ससंथागत गददै लैङ्वगक विवियोिि अितुपात िवृधि गरििये, लैङ्वगक लयेखा परिक्षण पधिवतलाई 
िाजयका सबै तहमा लागतु गि्ष आिशयक िहयेको छ । यस आ. ि. समम समाि कलयाण परिरदमा आिधि  ५०३४० संसथाहरु मधयये 
६७६ ससंथाका ९७१ िटा काय्षक्रमबाट : रु १४ अब्ष ५४ किो्ड काय्षक्रम सिीकृत भएको ि ४७ अ.गै.स.स.को परियोििा 
समझौता : रु २६ अब्ष ५ किो्ड ५३ लाख भएकोलये यवत ठूलो िकम सघंीय सिकािको झण्ैड ४ प्रवतशत बियेटको विवियोिि भएको 
दयेवखदँा गैिसिकािी ससंथाहरुकाये बियेट पवधितलाइ्ष पवि लैङ्वगक उत्तिदायी हुि अािशयक छ  । 

वरष्कष्न
२०६४/०६५ दयेवख काया्षन्ियिमा आएको लैङ्वगक उत्तिदायी बियेट प्रणालीलये क्षयेत्गत विकायहरुको सचंालि गियेका 

काय्षक्रमको लैङ्वगक समियेदिवशलतालाई आवंशक रुपमा मात् समयेट्ि सकये को छ । लैङ्वगक उत्तिदायी शासि वयिसथालाइ्ष 
ससंथागत गि्ष क्षयेत्गत, उद्येशयलाई उतप्रयेिणा गि्ष सकये काये छैि ।

उललयेवखत बियेट तितु्षमा विदनेवशका िािी भए पवछ मतुलतुकको संिचिा य्े रिएको छ । ७५३ सथािीय तह ७ िटा प्रदयेश 
तथा संघ गिी ७६१ िटा सिकािबाट बियेट तितु्षमा भइिहयेको छि । ियेपाल सिकािका प्राथवमकता य्े रिएका छि । आिवधक 
योििा समपन्ि भइ हाल १५ औ योििाको आधािपत् काया्ष न्ियमा िहयेको छ । वदगो विकासको लक्य काया्ष न्ियिमा िहको 
छ । Need assessment, Costing and financing strategy for sustainable Development Goals 2019 लये 
गियेको आिशयकता पवहचािलये ियेण्डिको क्षयेत्मा औसत लगािी २०१६ दयेवख २०१९ समम ७ अि्ष  ४ किो्ड, २०२० दयेवख 
२०२२ समम १२ अि्ष  २ किो्ड तथा २०१६ दयेवख २०३० समम िममा रु १५ अि्ष  ६ किो्ड को लगािी अितुमाि गियेको छ 
िसमा  िाष्ट्रपवत मवहला उतथाि काय्षक्रम, लैङ्वगक वहंसाको अन्त, िाििैवतक सहभावगता प्रिधि्षि लगायत ७ िटा विवभन्ि 
क्षयेत्को लगािीको पवहचाि भएकोलये सो अितुकतु ल बियेट विवियोििा गि्ष  सकये का मात् लैङ्वगक समाितामतुवख लक्य हावसल 
गि्ष  सहयायेग पतुगिये हुन्छ । 

ततकावलक समयमा सथािीय विकायमा योििा तितु्षमा काया्षन्ियि ि मूलयाङ्कि िसता योििा प्रकृयामा मवहलाहरुको 
सहभावगता न्यूितम ५० प्रवतशत पूया्षउिये ि सथािीय तहमा लैङ्वगक उत्तिदायी बियेटको आकाि ५० प्रवतशतलये िवृधि हुिये 
परिणातमक लक्य िावखएको लैङ्वगक  उत्तिदायी बियेट सथािीय िणिीवत २०७२ को वयिसथा पवि हाल परिमाि्षिको आिशयकता 
दयेवखएको छ ।

लैङ्वगक उत्तिदायी बियेटको काया्ष न्ियिको लावग सबै तहका िीवत विमा्षता िाििीवतज् कम्षचािी िागरिक समाि 
विकास साझयेदािहरुमा उत्तिदायीति महशतुस भएको हुितु पिने, लैङ्वगक उत्तिदायी बियेटलये मवहलाका वयवतिगत वयिहारिक 
आिशयकतालाई समिोधि गिी सािभूत लैङ्वगक समाितालाई समयेट्ि िरुिी छ । अकवो त ््ष  बियेट विवियोिि हुितु मात् 
पवि समाधाि होइि यसको स्ल काया्ष न्ियि ि िवतिामूवख हितु आिशयक छ । पया्षतमात्ा िािश् भए मात् बियेटको 
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विवियोिि गि्ष  सवकिये हुिालये िािश्को परिचालिमा पवि सतुधाि हुि आिशयक छ । बियेट तितु्षमामा मात् िभएि योििा, 
बियेट विवियोिि, खच्ष , अितुगमिका सूचकहरु प्रवतियेदि तथा लयेखापिीक्षण पवि लैङ्वगक उत्तिदायी हुि आिशयक छ । 

सम्र विवियोिि भएको बियेटको प्रभाि विश्येरण गि्ष आिशयक दयेवखएको छ । २०६४/०६५ बाट शतुरु भएको बियेटको 
१० िर्ष विवत सकये कोलये पवछललो १० िर्षको प्रभाि अधययिको लावग मन्त्ालयलये बियेट विवियोिि गियेको छ भिये खच्षको लैङ्वगक 
परिक्षण गिने, लैङ्वगक समपक्ष  वयवतिहरुलाई तावलम प्रदाि गिने काय्षक्रम पवि िहयेको छ । अागामी वदिमा लैङ्वगक उत्तिदायी िियेट 
प्रणालीलाई प्रदयेश ि सथािीयतहमा ससंथागत गददै  तीिै तहका सिकािी बियेट प्रणालीका साथै गैिसिकािी ससंथा, वििीक्षयेत् तथा 
विकास साझयेदाि विकायहरुलये ियेपालमा गिने िैदयेवसक सहायतामा पवि लागू गि्ष सकिये गिी लैङ्वगक उत्तिदायी बियेट तितु्षमा वदगदश्षि 
२०६९ परिमाि्षि गिी हालका सूचक तथा परिसूचकमा परिमाि्षि, बियेट तितु्षमामा सलंगि िहिये कम्षचािीको तावलम तथा क्षमता 
विकास गिी LMBIS BMIS तथा शतुत्मा आधारित बियेट वयिसथापि प्रणालीमा लैङ्वगक सकंये त समाियेश गिी लैङ्वगक बियेट 
विवियोिि अितुपात िवृधि गरिितु पिने अािशयकता सि्षत् महशतुस गरिएकाये छ  ।

सनदभ्न सामगीहरु:

१ ियेपालको सवंिधाि

२ आिवधक योििाहरु,िावष्ट्रय योििा आयोग

३ िावर्षक विकास काय्षक्रम, (अा.ि. २०७६/०७७) िावष्ट्रय योििा आयोग

४ लैङ्वगक  उत्तिदायी बियेट सथािीय िणिीवत २०७२,सघंीय मावमला तथा सथािीय विकास मन्त्ालय

५ बियेट तितु्षमा वदगदश्षि २०७५, आठौ सशंकिण, अथ्ष मन्त्ालय

६ लैङ्वगक उत्तिदायी बियेट तितु्षमा वदगदश्षि, २०६९ अथ्ष मन्त्ालय

७ मधयकावलि खच्ष सिंचिा आवथ्षक िर्ष (२०७६/७७-२०७८/७९) ियेपाल सिकाि िावष्ट्रय योििा आयोग वसहंदििाि, 
काठमा्डौं २०७६

८ मवहला बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयका दसताियेिहरु

९ Need Assesment Costing and Financing Strategy for Sustainable Development Goals 2019, 
National Planning Commission

nnn
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रपेालको साि्नजवरक रीविवरमा्नण र वरण्न्यप्रवरि्यामा मवहला  
सहभावििा: अिस्ा र िुरौिी

 राविका अ्या्नल

१. विष्य प्रिेश
ियेपाललये मवहलाविरुधि हुिये सबै वकवसमका भयेदभाि उन्मूलि गिने महासवन्ध, १९७९ बयेइविङ्ग घोरणा तथा काय्षिीवत, 

१९९५ ि वदगो विकास लक्य, २०१५ लगायत सयंतुति िाष्ट्रसङ्घीय विकायका विण्षयहरूमा हसताक्षि गिी िाजयको सबै तहको 
िीवतविमा्षण ि विण्षयप्रवक्रयामा मवहलाको सहभावगता सतुविवचित गिने प्रवतबधिता ििाएको छ । मवहलाविरुधि हुिये सबै प्रकािका 
भयेदभाि उन्मूलि गिने महासवन्धको भाग २ को धािा -७ मा मवहलाको सिकािी िीवत विमा्षणमा तथा तयसको काया्षन्ियि गिने तथा 
साि्षिविक वक्रयाकलाप समपादि गिने अवधकाि सतुविवचित गरिएको छ । तयसैगिी बयेइविङ घोरणा तथा काय्षिीवतलये पवहचाि गियेको 
मवहलाको बाह्रिटा सिोकािको क्षयेत्मधयये शवति सिंचिा ि विण्षयप्रवक्रयामा मवहला (Women in Power and Decision Making)
एक िहयेको छ । सि् २०३० सममको लावग तय गरिएको वदगो विकास लक्यको लक्य िं. ५ को उपलक्य ५.५ मा िाििीवतक, 
आवथ्षक तथा साि्षिविक िीििका सबै तहको िीवतविमा्षण ि ियेततृि तहमा मवहलाको पूण्ष, प्रभािकािी ि समाि अिसि सतुविवचित 
गिने कतु िा उललयेख छ । हाल काया्षन्ियिमा िहयेका यी तीििटा दसताियेिहरूलये मवहलाको िीवतविमा्षण ि विण्षय प्रवक्रयामा सहभागी 
हुिये ि विण्षयमा प्रभाि पािने कतु िा  अन्तिा्षवष्ट्रयसतिमा िै सतुविवचित गियेको छ । 

िावष्ट्रयरूपमा हयेदा्ष  वि.स.ं २०६२-६३ सालको आन्दोलिपवछ पतुिसथावपत अन्तरिम ससंदक्ो वमवत २०६३ ियेठ १६ 
गतयेको बैठकलये समाितुपावतक सहभावगताको लक्यमा पतुगिये कतु िालाई धयािमा िाखी कमतीमा िाजयका सबै सिंचिामा मवहलाको ३३ 
प्रवतशत सहभावगता गयाियेन्टी गिाउिये, आमा िा बाबतुमधयये कसैको िामबाट पवि सन्तािलये िागरिकता पाउि सकिये कतु िाको सतुविवचितता 
गिने, विभयेदकािी काितुिको खाियेिी गिने ि मवहलाप्रवत हुिये गियेका वहसंाको अन्तय गिने साि्षिविक महत्िको प्रसताि पारित गियेको वथयो । 
यसपवछ िािी भएको ियेपालको अन्तरिम सवंिधाि, २०६३ लये पवहलो पटक मवहलाको हकलाई मौवलक हकको रूपमा सथावपत 
गिी मतुलतुकको िाजय सिंचिाको सबै अङ्गहरूमा समाितुपावतक समाियेवशताको आधािमा सहभागी गिाउिये िीवतगत वयिसथा गियेको  
वथयो । वि.स. २०७२ सालमा िािी भएको सङ्घीय शासि वयिसथा सवहतको ियेपालको सवंिधािलये सङ्घ, प्रदयेश ि सथािीयतहको 
ससंद ्मा कमतीमा ३३ प्रवतशत मवहलाको प्रवतविवधति हुितुपिने अवििाय्ष वयिसथा गियेको छ । साथै सिैंधाविक विकायका पदहरू, 
िािदूतलगायत िाििीवतक वियतुवति हुिये पदमा समाियेशी वसधिान्त अिलमबि गिने वयिसथा सवंिधाितः सतुविवचित गरिएको छ । सोही 
सवंिधािबमोविम समपन्ि तीिै तहको वििा्षचिबाट प्राप्त परिणामलये सबै क्षयेत्को सिकािमा मवहलाको प्रवतविवधति सन्तोरििक 
दयेखाएको छ । तयसैगिी वििा्षचिसमबन्धी काितुिलये प्रदाि गियेको समाितुपावतक प्रवतविवधतिका साथै वििामती सयेिा, प्रहिी, ियेपाली 
सयेिालगायत अन्य सिकािी सयेिा तथा साि्षिविक सयेिाका पदहरूमा िाजयलये अिलमबि गियेको सकािातमक विभयेदको िीवतबाट 
विमा्षण तथा ियेततृितहमा मवहलाको उललयेखिीय सहभावगता दयेवखएको छ । मवहला सहभावगतालाई लैङ्वगक समािता ि वदगो तथा 
न्यावयक विकासको सूचकको रूपमा हयेिने गरिएको छ । तयसैलये मवहलाको िीवतविमा्षण ि विण्षयप्रवक्रयामा हुिये अथ्षपूण्ष सहभावगताको 
सूचक िवृधिलये समतामूलक विकासमा योगदाि वदि सकदछ । यस लयेखमा िावष्ट्रय तथा  अन्तिा्षवष्ट्रय प्रवतबधिता काया्षन्ियिबाट 
ियेपाललये िीवतविमा्षण ि विण्षयप्रवक्रयामा मवहलाको सहभावगता समबन्धमा हावसल गियेका मतुखय उपलवबध ि यससगँ समबवन्धत 
चतुिौतीहरूलाई हयेिने प्रयास गरिएको छ ।
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२. रपेालको रीविवरमा्नण र वरण्न्यप्रवरि्यामा मवहलाको सहभावििाका लावि भएका कारुरी व्यिस्ा
िाजयका विणा्षयक तह तथा साि्षिविक िीवतविमा्षण तहमा मवहलाको सहभावगताको मतुखयतः दतुई वकवसमबाट हुिये गियेको छ । 

एक सितन्त् वििा्षचिको माधयमबाट ि अकवो सिकािी सयेिामा मवहलाको प्रियेशबाट । ियेपालमा अिलमबि गरिएको वििा्षचिप्रणाली 
वमवश्रत वकवसमको (पवहलो हुिये वििा्षवचत हुिये प्रणाली, समाितुपावतक वििा्षचिप्रणाली ि मिोियि प्रणाली) छ । सबै क्षयेत्, तह, िग्षको 
मवहलाको सिकािी तथा साि्षिविक सयेिामा सहभावगताका लावग सवंिधाि ि यसअन्तग्षत बियेका सिकािी सयेिा सञचालि गिने 
विवभन्ि ऐि तथा वियमहरूमा विवभन्ि वयिसथा गरिएको छ । 

२.१ सिैंिावरक व्यिस्ा

ियेपालको सवंिधािमा भएका मतुखयमतुखय वयिसथाहरू विमिाितुसाि छि्:

िाष्ट्रपवत ि उपिाष्ट्रपवत ्िक-्िक वलङ्ग िा समतुदायको हुिये (धािा ७०) ।

(क) प्रवतविवधसभाका लावग समपूण्ष दयेशलाई एक वििा्षचि क्षयेत् मािी िाििीवतक दललाई मत वदिये समाितुपावतक 
वििा्षचिप्रणालीबमोविम वििा्षवचत हुिये एक सय दस सदसय (धािा ८४ (१) ख) । यसमा िाििीवतक दललये उममयेदिािी 
वददँा ििसङ्खयाको आधािमा मवहला, दवलत, आवदिासी िििावत, खस आय्ष, मधयेसी, थारु, मतुवसलम, वपछव्डएको 
क्षयेत्समयेतबाट बन्दसूचीका आधािमा प्रवतविवधति गिाउिये वयिसथा सङ्घीय काितुिबमोविम हुिये । 

(ख) िावष्ट्रयसभा सदसयका लावग प्रतययेक प्रदयेशबाट कमतीमा तीि ििा मवहला, एक ििा दवलत ि एक ििा अपाङ्गता भएका 
वयवति िा अलपसङ्खयक सवहत आठ ििा गिी वििा्षवचत छपन्ि ििा - धािा ८६(२) क) । ियेपाल सिकािको वस्ारिसमा 
िाष्ट्रपवतबाट मिोिीत ३ ििामधयये कमतीमा एक ििा मवहला हुितुपिने (धािा ८६(२) (ख) ।

(ग) प्रवतविवधसभाको सभामतुख ि उपसभामतुखमधयये एक ििा मवहला हुिये गिी वििा्षवचत गितु्षपिने (धािा ९१(२) ।, िावष्ट्रयसभाको 
अधयक्ष ि उपाधयक्षमधयये एक ििा मवहला हुिये गिी वििा्षवचत गितु्षपिने (धािा ९२(२)  ।

(घ) प्रदयेशसभाको लावग सातिटा प्रदयेशमा २२० पदमा समाितुपावतक वििा्षचिप्रणाली बमोविम हुिये वििा्षचिका लावग 
िाििीवतक दललये उममयेदिािी वददँा ििसङ्खयाको  आधािमा मवहला, दवलत, आवदिासी िििावत, खस आय्ष, मधयेसी, 
थारु, मतुवसलम, वपछव्डएको क्षयेत्, अलपसङ्खया समतुदाय समयेतबाट बन्दसूचीका आधािमा प्रवतविवधति हुिये वयिसथा 
सङ्घीय काितुिबमोविम हुिये । (धािा १७६(६) ।

प्रदयेशसभाको सभामतुख िा उपसभामतुखमधयये एक ििा मवहला हुिये गिी वििा्षवचत गितु्षपिने  (धािा १८२(२) ।

(च) गाउँसभाका सदसयहरूलये आ्ूमधययेबाट वििा्ष वचत गियेका चाि ििा मवहला सदसय ि दवलत िा अलपसङ्खयक 
समतुदायबाट गाउँसभालये वििा्ष वचत गियेका दतुई ििा सदसय समयेत गाउँ काय्षपावलकाको सदसय हुिये (धािा २१५(४), 
िगिसभाका सदसयहरूलये आ्ूमधययेबाट वििा्ष वचत गियेका पाँच ििा मवहला सदसय ि दवलत िा अलपसङ्खयक 
समतुदायबाट िगिसभालये वििा्ष वचत गियेका तीि ििा सदसय समयेत िगि काय्षपावलकाको सदसय हुिये (धािा २१६ 
(४), विललासभालये एक ििा प्रमतुख, एक ििा उपप्रमतुख, कमतीमा तीि ििा मवहला ि कमतीमा एक ििा दवलत िा 
अलपसङ्खयकसवहत बढीमा िौ ििा सदसय िहयेको विलला समन्िय सवमवतको वििा्षचि गिनेछ (धािा २२०(घ) ।, 
गाउँसभामा गाउँ काय्षपावलकाको अधयक्ष ि उपाधयक्ष, ि्डा अधयक्ष ि प्रतययेक ि्डाबाट वििा्ष वचत चाि ििा सदसय 
ि दवलत िा अलपसङ्खयक समतुदायबाट वििा्ष वचत गाउँ काय्षपावलका सदसय िहिये  (धािा २२२ (२) । गाउँसभामा 
प्रतययेक ि्डाबाट कमतीमा दतुई ििा मवहलाको प्रवतविवधति हुिये (धािा २२२ (३) । िगिसभामा िगि काय्षपावलकाका 
प्रमतुख ि उपप्रमतुख, ि्डा अधयक्ष ि प्रतययेक ि्डाबाट वििा्ष वचत चाि ििा सदसय ि दवलत िा अलपसङ्खयक 
समतुदायबाट वििा्ष वचत िगि काय्षपावलकाका सदसय िहिये (धािा २२३(२) । िगिसभामा प्रतययेक ि्डाबाट कमतीमा 
दतुई ििा मवहलाको प्रवतविवधति हुिये (धािा २२३(३) ।
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२.२ वरिा्निर ऐर ि्ा काररु
(क) राजरीविक दल समबनिी ऐर, २०७३ 

दलको सङ्गठिातमक सिंचिा ि विधािबमोविम वििा्षचि, मिोियि िा वियतुवति गदा्ष ियेपालको सामाविक विविधता 
प्रवतवबवमबत हुिये गिी  आफिा सदसयहरूमधययेबाट तयसता सवमवतमा समाितुपावतक समाियेशी वसधिान्तका आधािमा सहभावगता हुिये 
वयिसथा गितु्षपिने (द्ा १५(३) । दलको सबै तहको सवमवतमा कमतीमा एकवतहाइ मवहला सदसय हुिये वयिसथा गितु्षपिनेछ (द्ा १५ 
उपद्ा (४) । 

(ख) स्ारी्यिह वरिा्निर ऐर २०७३ 

वििा्षचिप्रणालीमा गाउपँावलका िा िगिपावलकाको ि्डा सवमवतका एक ििा दवलत मवहलासवहत दतुई ि्डा सदसय ि दतुई 
ि्डा सदसयको वििा्षचिमा सबैभन्दा बढी मत लयाउिये दतुई-दतुई ििा वििा्षवचत हुिये वििा्षचिप्रणाली अपिाइिये  (द्ा ६ उपद्ा 
२) ।, गाउ ँ काय्षपावलका तथा िगि काय्षपावलकाका मवहला सदसयको लावग समबवन्धत गाउसँभा िा िगिसभाका सदसयलये 
आ्ूमधययेबाट गाउ ँकाय्षपावलकाको हकमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गिने पाचँ ििा वििा्षवचत हुिये वििा्षचिप्रणालीको आधािमा 
गोपय मतदािद्ािा वििा्षचि गरििये (द्ा ६ उपद्ा ३) । विलला समन्िय सवमवतको लावग समबवन्धत विललासभाका सदसयलये 
समबवन्धत विललावभत्का गाउसँभा िा िगिसभाका सदसयहरूमधययेबाट एक ििा प्रमतुख, एक ििा उपप्रमतुख, कमतीमा तीि ििा 
मवहला ि  कमतीमा एक ििा दवलत िा अलपसङ्खयक समतुदायका वयवतिलाई वििा्षवचत गिने (द्ा ६ उपद्ा (५) । उममयेदिािको 
मिोियिः दललये अधयक्ष ि उपाधयक्ष, प्रमतुख ि उपप्रमतुख तथा विलला समन्िय सवमवतको प्रमतुख ि उपप्रमतुखमधयये पचास प्रवतशत 
मवहला उममयेदिाि िहिये गिी मिोियि पत् पयेस गिने वयिसथा वमलाउितु पिने (द्ा १७ उपद्ा ४) । उममयेदिाि मिोियि गदा्ष मवहला 
ि दवलत िा अलपसङ्खयक समतुदाय िा आवथ्षकरूपलये विपन्ि उममयेदिािको हकमा पचास प्रवतशत धिौटी छतुट हुिये (द्ा ६२ 
उपद्ा (२) ।

(ि) प्रदेशसभा सदस्य वरिा्निर ऐर, २०७४ 

प्रदयेशसभा सदसयको समाितुपावतक वििा्षचिका लावग िाििीवतक दललये उममयेदिािको बन्दसूची तयाि गदा्ष कतु ल उममयेदिािको 
कमतीमा पचास प्रवतशत उममयेदिाि मवहला िहिये गिी िाम समाियेश गितु्षपिनेछ । दललये उममयेदिािको बन्दसूची तयाि गदा्ष समबवन्धत 
प्रदयेशको भौगोवलक सन्ततुलिसमयेतलाई धयाि वदई ििसङ्खयाको आधािमा यथासमभि दवलत, आवदिासी िििावत, खस आय्ष, 
मधयेसी, थारु, मतुवसलम, वपछव्डएको क्षयेत् तथा अलपसङ्खयक समतुदायसमयेतको प्रवतविवधति हुिये गिी समाियेशी वसधिान्तबमोविम 
तयाि गितु्षपिनेछ । दललये उममयेदिािको बन्दसूची तयाि गदा्ष अपाङ्गता भएको वयवतिलाई समयेत समाियेश गितु्षपिनेछ । ( द्ा २८ उपद्ा 
(३), (५) ि (६) । दललये प्राप्त गिने वसट सङ्खया विधा्षिण गियेपवछ आयोगलये तयसतो दलको त ््ष बाट प्रदयेशसभामा प्रवतविवधति गिने 
कतु ल सदसय सङ्खयाको तयेत्तीस प्रवतशत मवहलाको प्रवतविवधति हुिये गिी समाितुपावतक वििा्षचिप्रणालीत ््ष बाट वििा्षवचत गितु्षपिने 
मवहलाको सङ्खयासमयेत यवकि गिी समबवन्धत दललाई िािकािी गिाउितु पिनेछ । दललये वििा्षवचत हुिये उममयेदिािको सूची पयेस गदा्ष 
ििसङ्खया ि सो दललये प्राप्त गियेको वसट सङ्खयाको आधािमा दवलत, आवदिासी िििावत, खस आय्ष, मधयेसी, थारु, मतुवसलम, 
वपछव्डएको क्षयेत्, अलपसङ्खयक समतुदाय तथा अपाङ्गता भएका वयवतिको प्रवतविवधति हुिये गिी यथासमभि बन्दसूचीमा िाम 
समाियेश भएको क्रम अितुसाि सूची पयेस गितु्षपिनेछ (द्ा २८ उपद्ा (४ ि (६) । 

(घ) प्रविवरविसभा वरिा्निर समबनिी ऐर, २०७४ 

प्रवतविवधसभा सदसयको समाितुपावतक वििा्षचिका लावग िाििीवतक दललये उममयेदिािको बन्दसूची तयाि गदा्ष कतु ल 
उममयेदिािको कमतीमा पचास प्रवतशत मवहलाको िाम समाियेश गितु्षपिने (द्ा २८ उपद्ा (३),(५),(६) ि (७) । समाितुपावतक 
वििा्षचिप्रणालीत ््ष  विधा्षिण गरिएको कतु ल सदसय सङ्खयाको दश प्रवतशतभन्दा कम वसट प्राप्त गिने दललये कमतीमा एकवतहाइ 
मवहला वििा्षवचत हुिये गिी यथासमभि अन्य समाियेशी आधािसमयेत वमलाई वििा्षवचत हुिये उममयेदिािको सूची पठाउितु पिने (द्ा 
६० उपद्ा (४),(६) ि (८) । पवहलो हुिये वििा्षवचत हुिये वििा्षचिप्रणालीत ््ष  मवहला ि दवलत िा अलपसङ्खयक समतुदाय िा 
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आवथ्षकरूपलये विपन्ि उममयेदिािका हकमा धिौटी िकम पचास प्रवतशत छतुट हुियेछ (द्ा ७० उपद्ा (२) ।

२.३ सिेा समहू सञिालरसमबनिी काररुी व्यिस्ा 
मतुखयतः सिकािी तथा साि्षिविक सयेिामा मवहलाको सहभावगताको लावग भएका काितुिको वयिसथा विमिाितुसाि छ: 

(क) वरजामिी सिेा ऐर, २०४९  

(क)  वििामती सयेिा ऐि, २०४९ मा मवहलालाई वििामती सयेिा प्रियेशमा उमयेिको हद चालीस िर्ष कायम गियेको, पिीक्षणकालको 
अिवध छ मवहिा िहिये ि बढतुिाको लावग एक िर्षको सयेिाअिवध कम गिी मवहला सहभावगतालाई प्रोतसाहि गि्ष खोविएको 
छ । विक्रम सिंत् २०६३ सालमा भएको सशंोधिबाट वििामती सयेिालाई समाियेशी बिाउि खतुला प्रवतयोवगताद्वािा पूवत्ष 
हुिये पदमधयये ४५ प्रवतशत पद छतुट्याई तयसलाई शतप्रवतशत मािी तयसतो पदमा मवहलालाई ३३ प्रवतशत, आवदिासी, 
िििावतलाई २७ प्रवतशत, मधयेसीलाई २२ प्रवतशत, दवलतलाई ९ प्रवतशत अपाङ्गलाई ५ प्रवतशत वपछव्डएको क्षयेत्लाई 
४ प्रवतशत पद छतुट्याई तयसतो पदमा समबवन्धत समूहका उममयेदिािबीचमा मात् छतुट्ाछतुटै् प्रवतसपधा्ष गिाई पदपूवत्ष गरििये 
वयिसथा गरिएको छ । 

(ख)  वििामती सयेिा िसतै वयिसथावपका-ससंद ् सयेिालाई समाियेशी बिाउि वयिसथावपका-ससंद ् सवचिालय समबन्धी ऐि, 
२०६४, को द्ा १७ ि सिासथय सयेिालाई समाियेशी बिाउि ियेपाल सिासथय सयेिा ऐि, २०५३ को द्ा ८ मा वयिसथा 
गरिएको छ । वशक्षक सयेिा आयोग वियमािली, २०५७ मा वशक्षक सयेिालाई समाियेशी बिाउि सामतुदावयक विद्ालयमा 
ियेपाल सिकािबाट सिीकृत दिबन्दीमा खतुला प्रवतयोवगताद्वािा पूवत्ष हुिये वशक्षक पदमधयये ४५ प्रवतशत पद सतुिवक्षत गरिएको 
छ । तयसमधयये मवहलाको लावग ३३ प्रवतशत सथाि छतुट्याइएको ि मवहलाको लावग छतुट्याइएको मधययेबाट ३ प्रवतशत 
सथाि दवलत समतुदायका मवहला ि २ प्रवतशत सथाि मतुवसलम समतुदायका मवहलाका लावग छतुट्याउितु पिने वयिसथा सोही 
वियमािलीको वियम ११क. मा गरिएको छ ।

(ग)  सैविक सयेिा वियमािली, २०६९ लये सैविक सयेिालाई समाियेशी बिाउि खतुला प्रवतयोवगतातमक पिीक्षाद्वािा पूवत्ष हुिये 
पदमधयये ४५ प्रवतशत पद छतुट्याई तयसतो पदमा मवहला २० प्रवतशत, आवदिासी ि िििावत ३२ प्रवतशत, मधयेसी २८ 
प्रवतशत, दवलत १५ प्रवतशत ि वपछव्डएको क्षयेत्लाई ५ प्रवतशत सतुिवक्षत गिी समबवन्धत समूहका उममयेदिािबीचमा मात् 
छतुट्ाछतुटै् प्रवतसपधा्ष गिाई पदपूवत्ष गरििये वयिसथा वियम ५ लये गियेको छ । प्रहिी वियमािली, २०७१ को वियम ९ ि सशस्त्र 
प्रहिी वियमािली, २०७२ को वियम ९ मा यसतै प्रकृवतको वयिसथा गरिएको छ । 

(घ)  न्याय सयेिा आयोग ऐि, २०७३ को द्ा १० मा आयोगलये आफिो काम कािबाही गदा्ष सवंिधािबमोविम समाितुपावतक 
समाियेशी वसधिान्तको आधािमा गिने वयिसथा गियेको छ । न्याय परिरद ्ऐि, २०७३ लये न्याय परिरदल्ये सवंिधािबमोविम 
न्यायाधीशको पदमा वियतुवति हुि योगयता पतुगयेका ियेपाली िागरिकहरूको अवभलयेख तयाि गिने वयिसथा गियेको छ । 
न्यायाधीशको पदमा वियतुवतिको लावग वस्ारिस गदा्ष सवंिधािको अधीिमा िही समाितुपावतक समाियेशी वसधिान्तबमोविम 
वस्ारिस गिने वयिसथा सो ऐिको द्ा ५ को उपद्ा (१) मा िहयेको छ । 

(ङ)  न्याय परिरद ्वियमािली, २०७४ लये पवि ऐिको उवललवखत द्ा ५ को अधीिमा िही सिवोचच अदालत,  उचच अदालत 
ि विलला न्यायाधीशको वियतुवतिका लावग वस्ारिस गितु्षपिने वयिसथा गियेको छ । तयसैगिी सो वियमािलीको वियम ६ 
मा विलला न्यायाधीशको पदपूवत्षका लावग सवंिधािको धािा १४९ को उपधािा (२) को खण्ड (ग) बमोविम छतुट्ाइएको 
पदमधययेबाट ४५ प्रवतशत पद छतुट्याई सो प्रवतशतलाई शतप्रवतशत मािी तयसतो पदमा मवहलालाई ३३ प्रवतशत, 
आवदिासी, िििावतलाई २७ प्रवतशत, मधयेसीलाई २२ प्रवतशत, दवलतलाई ९ प्रवतशत, अपाङ्गलाई ५ प्रवतशत, 
वपछव्डएको क्षयेत्लाई ४ प्रवतशत पद छतुट्याई तयसतो पदमा समबवन्धत समूहका उममयेदिािबीचमा मात् छतुट्ाछतुटै् प्रवतसपधा्ष 
गिाई पदपूवत्ष गरििये वयिसथा गरिएको छ । तयसैगिी न्याय सयेिा आयोग वियमािली, २०७४ लये न्यायाधीशका लावग पिीक्षा 
सञचालि गिने तथा उपयतुति उममयेदिाि वियतुवतिको लावग वस्ारिस गिने समयेतको वयिसथा िहयेकोछ । सिवोचच अदालत 
वियमािली, २०७४ को परिचछयेद १६ मा सिवोचच अदालतमा आिशयक सङ्खयामा िैतविक  काितुि  वयिसायी  िहिये  ि  
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वििहरूको  छिौट  खतुलला  प्रवतसपधा्षका  आधािमा गरििये वयिसथा गरिएको छ । 

३. रपेालको रीविवरमा्नण र वरण्न्यप्रवरि्यामा मवहलाको सहभावििाको िि्नमार अिस्ा 
विश्को कतु ल ििसङ्खयाको ५० प्रवतशत ििसङ्खया मवहला तथा बावलकाको िहयेको छ । सयंतुति िाष्ट्रसङ्घको सि् 

२०१८ िोभयेमििको तथयाङ्कअितुसाि करिि १० प्रवतशत सदसय िाष्ट्रका िाजय प्रमतुख िा सिकाि प्रमतुख मवहला िहयेका छि् । 
विश्का कतु ल सांसद ्मधयये करिि २४ प्रवतशत सांसद ्मवहला छि् भिये ३१ िटा सदसय िाष्ट्रमा १० प्रवतशतभन्दा कम मवहला सदसय 
छि् । ियेपालमा वि. स.ं २०७४ सालमा सथािीयतह, प्रादयेवशक, सङ्घीय, िाष्ट्रपवत तथा उपिाष्ट्रपवत वििा्षचि समयेत गिी सबै तहको 
वििा्षचि समपन्ि भयो िसमा मतुलतुकभिबाट १४,६५३ ििा मवहला सवहत कतु ल ३५,९२४ ििा ििप्रवतविवध वििा्षवचत भएका 
छि् । सङ्घीय ससंद ्मा पवहलो हुिये वििा्षवचत हुिये प्रणालीबाट वििा्षवचत हुिये मवहलाको सङ्खया जयाद ैन्यूि ३.६४ प्रवतशत मात् 
छ । समाितुपावतक वििा्षचिप्रणालीबाट वििा्षवचत हुिये मवहलाको सङ्खया ततुलिातमक रूपमा बढी ७६.३६ प्रवतशत छ । यसका साथै 
मिोियि प्रणालीबाट पवि कये ही ससंदीय तथा उचच िीवतविमा्षण तथा विणा्षयक तहमा मवहलाको सहभावगता हुिये गियेको छ । यस 
वििा्षचिमा ््ष त ियेपालकै इवतहासमा पवहलो पटक मवहला, विवभन्ि िातिावत, अपाङ्गता भएका वयवति, अलपसङ्खयक समतुदाय 
तथा सीमान्तकृत समूहबाट ठूलो सङ्खयामा ििप्रवतविवध वििा्षवचत हुि पतुगयेका छि् । ियेपाललये अिलमबि गियेको समािताको िीवत, 
सकािातमक विभयेदको िीवत, सािभूत समाितामा िो्ड, विशयेर सिंक्षणको िीवत ि  मवहलाको वशक्षा तथा सिासथयको क्षयेत्मा भएको 
सतुधाि ि  अन्तिा्षवष्ट्रय प्रवतबधिता काया्षन्ियिबाट िीवतविमा्षण ि विण्षयप्रवक्रयामा मवहलाको सहभावगता उललयेखयरूपमा अथा्षत् 
दयेखि सवकिये गिी िवृधि भएको छ । वदगो विकासको लक्य िं. ५ को उपलक्य ५.५ हावसल गि्षको लावग समयबधि सूचक तय गिी 
सि् २०३० समम मवहलाको सहभावगता पतुरुरसिह बिाउिये तयािी पवि ियेपाललये गियेको छ । 

िावलका १: वि. स.ं २०७४ सालमा समपनर विवभनर िहको वरिा्निरमा वरिा्नविि जरप्रविवरवि

वरिा्निर मवहला पुरुष जममा 
सथािीयतह १४,३५२ २०,६८९ ३५,०४१
प्रदयेशसभा सदसय १८९ ३६१ ५५०

प्रवतविवधसभा सदसय ९० १८५ २७५

िावष्ट्रयसभा सदसय २२ ३७ ५९
िाष्ट्रपवत १ - १
उपिाष्ट्रपवत - १ १
िममा १४,६५४ २१,२७३ ३५,९२७

स्ोत: वििा्षचि आयोग, २०७४

साि्षिविक िीवतविमा्षण तथा विण्षयगिने विवभन्ि तह ि क्षयेत्मा भएको मवहला सहभावगताको अिसथालाई विमिाितुसाि 
प्रसततुत गरिएको छ: 

२.१ ससंद ्मा मवहला सहभावििा 

२.१.१. सङ्घी्य ससंद:् 
ियेपालको सवंिधािको भाग ८ मा सङ्घीय वयिसथावपकाको वयिसथा गरिएको छ । यसअन्तग्षत प्रवतविवधसभा ि 

िावष्ट्रयसभा िहयेको छ । प्रवतविवधसभामा २७५ सदसय िहिये वयिसथा छ भिये िावष्ट्रयसभामा ५९ ििा सदसय वयिसथा छ । 
सङ्घीय ससंद ्मा कतु ल ३३४ ििा सदसयहरू िहयेका छि् । सवंिधािबमोविम समपन्ि भएको सङ्घीय ससंदक्ो वििा्षचिबाट हाल 
प्रवतविवधसभामा ९० ििा ि िावष्ट्रयसभामा २२ ििा मवहला सदसय गिी िममा ११२ ििा मवहला सदसय वििा्षवचत भएका छि् । 
यो सङ्खया हयेदा्ष  प्रवतविवधसभामा ३२.७३ प्रवतशत ि िावष्ट्रयसभामा ३७.५३ प्रवतशत मवहलाको सहभावगता सतुविवचित भएको  
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छ । सङ्घीय ससंद ्मा मवहलाको सहभावगता ३३.५३ प्रवतशत िहयेको छ । प्रवतविवधसभा ि िावष्ट्रयसभाको सदसयहरूको प्रादयेवशक 
प्रवतविवधति विमिाितुसाि िहयेको छ । 

(क) प्रविवरविसभामा मवहला सहभावििा 
प्रवतविवधसभा सङ्घीय काितुि विमा्षण गिने महत्िपूण्ष सथाि हो । यसमा मवहलाको सहभावगतालये मवहलामैत्ी काितुि विमा्षणमा 

महत्िपूण्ष भूवमका वििा्षह गद्षछ । हाल वमवश्रत वििा्षचिप्रणालीअन्तग्षत पवहलो हुिये वििा्षवचत हुिये वििा्षचिप्रणालीबाट वििा्षवचत हुिये 
मवहला सदसय (सासंदक्ो) सङ्खया कतु ल १६५ वसटमधयये िममा ६ िटा मात् िहयेको छ भिये समाितुपावतक वििा्षचिप्रणालीअन्तग्षत कतु ल 
११० वसटमधयये मवहलाको सङ्खया ८४ िहयेको छ । िसअन्तग्षत प्रवतविवधसभामा मवहलाको सहभावगता ३२.७३ प्रवतशत िहयेको छ । 

िावलका २: प्रविवरविसभामा मवहला सहभावििा

रि.स.ं प्रदेश पवहलो हुर ेवरिा्नविि समारपुाविक वरिा्निर कुल जममा
मवहला पुरुष जममा मवहला पुरुष जममा मवहला पुरुष जममा

१ प्रदयेश ि.ं १ १ २७ २८ १४ ३ १७ १५ ३० ४५
२ प्रदयेश ि.ं २ - ३२ ३२ २३ ३ २६ २३ ३५ ५८
३ प्रदयेश ि.ं ३ १ ३२ ३३ १३ ६ १९ १४ ३८ ५२
४ प्रदयेश ि.ं ४ १ १७ १८ ८ ६ १४ ९ २३ ३२
५ प्रदयेश ि.ं ५ २ २४ २६ १६ ४ २० १८ २८ ४६
६ प्रदयेश ि.ं ६ - १२ १२ ४ १ ५ ४ १३ १७
७ प्रदयेश ि.ं ७ १ १५ १६ ६ ३ ९ ७ १८ २५

कतु ल िममा ६ १५९ १६५ ८४ २६ ११० ९० १८५ २७५
प्रवतशत ३.६४ ९६.३६ १०० ७६.३६ २३.६४ १०० ३२.७३ ६७.२७ १००

स्ोत: वििा्षचि आयोग, २०७४
(ख) रावष्ट्र्यसभामा मवहला सहभावििा

िावष्ट्रयसभामा प्रतययेक प्रदयेशबाट तीि-तीि ििा मवहलाहरू वििा्षवचत भएका छि् भिये ियेपाल सिकािको वस्ारिसमा 
िावष्ट्रपवतबाट मिोवित एकििा गिी कतु ल ५९ सदसय मधयये २२ ििा सदसयहरू मवहला िहयेका छि् । यसिी हयेदा्ष  िावष्ट्रयसभामा 
मवहलाको प्रवतविवधति ३७.२९ प्रवतशत िहयेको दयेवखन्छ । 

िावलका ३: रावष्ट्र्यसभामा मवहला सहभावििा

क्र.स.ं प्रदयेश वििा्षवचत
 िममामवहला पतुरुर

१. प्रदयेश ि.ं १ ३ ५ ८
२. प्रदयेश ि.ं २ ३ ५ ८
३. प्रदयेश ि.ं ३ ३ ५ ८
४. प्रदयेश ि.ं ४ ३ ५ ८
५. प्रदयेश ि.ं ५ ३ ५ ८
६. प्रदयेश ि.ं ६ ३ ५ ८
७. प्रदयेश ि.ं ७ ३ ५ ८

मिोवित १ २ ३
कतु ल िममा २२ ३७ ५९
प्रवतशत ३७.२९ ६२.७१ १००

 
स्ोत: वििा्षचि आयोग, २०७४
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(ि) सङ्घी्य ससंद ्अनिि्निको ससंदी्य सवमविको रिेृति िहमा मवहलाको सहभावििा
प्रवतविवधसभा ि िावष्ट्रयसभामा िममा १६ िटा सवमवतहरू िहयेका छि् । तीमधयये ९ िटा सवमवतको ियेततृि मवहला सांसदल्ये 

वलएका छि् भिये ७ िटा सवमवतको ियेततृि पतुरुर सांसदल्ये वलएका छि् । ससंदीय सवमवतको ियेततृि तहमा करिि ५६ प्रवतशत मवहला 
सहभावगता छ ।

िावलका ४: सङ्घी्य ससंदअ्निि्निको ससंदी्य सवमविको रिेृति िहमा मवहलाको सहभावििा

रि.स.ं प्रविवरविसभा रिेृति -सभापवि)  रावष्ट्र्यसभा रिेृति -सभापवि)

मवहला पुरुष मवहला पुरुष

१. अथ्ष सवमवत ✓ वदगो विकास तथा सतुशासि सवमवत ✓
२.  अन्तिा्षवष्ट्रय समबन्ध सवमवत ✓ विधायि वयिसथापि सवमवत ✓

३.
उद्ोग तथा िावणजय ि श्रम तथा 
उपभोतिा वहत सवमवत

✓
प्रतयायोवित वयिसथापि तथा 
सिकािी आश्ासि सवमवत

✓

४.
काितुि न्याय तथा मािि अवधकाि 
सवमवत

✓
िावष्ट्रय सिोकाि तथा समन्िय 
सवमवत

✓

५.
कृवर, सहकािी तथा प्राकृवतक स्ोत 
सवमवत

✓

६. मवहला तथा सामाविक सवमवत ✓
७. िाजय वयिसथा तथा सतुशासि सवमवत ✓
८. विकास तथा प्रविवध सवमवत ✓

९. वशक्षा तथा सिासथय सवमवत ✓

१०. साि्षिविक लयेखा सवमवत ✓

११. ससंदीय सतुितुिाई सवमवत -सयंतुति) ✓ ससंदीय सतुितुिाई सवमवत (सयंतुति)

१२.
िाजयका विदनेशक वसधिान्त, िीवत ि 
दावयतिको काया्षन्ियि, अितुगमि तथा 
मूलयाङ्कि सवमवत (सयंतुति)

✓
िाजयका विदनेशक वसधिान्त, िीवत 
ि दावयतिको काया्षन्ियि, अितुगमि 
तथा मूलयाङ्कि सवमवत (सयंतुति)

िममा ७ ५ २ २

स्ायेत :  http://hr.parliament.gov.np/np, 2075/11/28 (12:05pm)

२.१.२. प्रदेशसभा
ियेपालको सवंिधािबमोविम प्रतययेक प्रदयेशमा एक सदिातमक प्रदयेश वयिसथावपका िहिये वयिसथा छ । यसमा समबवन्धत 

प्रवतविवधसभामा पवहलो हुिये वििा्षवचत हुिये वििा्षचि प्रणाली बमोविम वििा्षवचत हुिये सदसय सङ्खयाको दोबि सङ्खयामा हुि 
आउिये सदसय ि यसबमोविम कायम हुिये सदसय सङ्खयालाई साठी प्रवतशत मािी बाकँती चालीस प्रवतशतमा समाितुपावतक वििा्षचि 
प्रणालीबाट वििा्षवचत हुिये सदसयहरू िहिये वयिसथा छ । प्रदयेशसभाको कतु ल सदसय सङ्खया सातिटै प्रदयेशमा गिी िममा ५५० 
िहयेकोमा मवहलाको सङ्खया १८९ िहयेको छ अथा्षत् प्रदयेशसभामा मवहलाको सहभावगता  करिि ३४.३६ प्रवतशत दयेवखन्छ । 
ियेपालको सवंिधािबमोविम समपन्ि वििा्षचिबाट प्रतययेक प्रदयेशबाट वििा्षवचत भएका सदसयहरू ि वििा्षवचत मवहला सदसयको 
सङ्खया विमिाितुसाि छ । 
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िावलका ५: प्रदेशसभामा मवहला सहभावििा

रि.स.ं प्रदेश 
पवहलो हुर ेवरिा्नविि समारपुाविक वरिा्निर कुल जममा

मवहला पुरुष जममा मवहला पुरुष जममा मवहला पुरुष जममा

१. प्रदयेश ि.ं १   २ ५४ ५६ ३० ७ ३७ ३२ ६१ ९३
२. प्रदयेश ि.ं २ ५ ५९ ६४ ३२ ११ ४३ ३७ ७० १०७
३. प्रदयेश ि.ं ३ ५ ६१ ६६ ३२ १२ ४४ ३७ ७३ ११०
४. प्रदयेश ि.ं ४ २ ३४ ३६ १८ ६ २४ २० ४० ६०
५. प्रदयेश ि.ं ५ २ ५० ५२ ३० ५ ३५ ३२ ५५ ८७
६. प्रदयेश ि.ं ६ - २४ २४ १३ ३ १६ १३ २७ ४०
७. प्रदयेश ि.ं ७ १ ३१ ३२ १७ ४ २१ १८ ३५ ५३

कतु ल िममा १७ ३१३ ३३० १७२ ४८ २२० १८९ ३६१ ५५०
प्रवतशत ५.१५ ९४.८५ १०० ७८.१८ २१.८२ १०० ३४.३६ ६५.६४ १००

स्ोत: वििा्षचि आयोग, २०७४

२.१.३ स्ारी्य व्यिस्ावपका (िाउँसभा/रिरसभा)
ियेपालको सवंिधािबमोविम दयेशभि ७५३ िटा सथािीय तह िहिये वयिसथा गरिएको छ । सो सथािीयतहका वििा्षवचत कतु ल 

सदसय सङ्खया ३५,०४१ िहयेकोमा मवहलाको सङ्खया १४,३५३ ििा िहयेको छ । यसिी हयेदा्ष  सथािीयतहमा मवहलाको प्रवतविवधति 
४०.९६ प्रवतशत हुि आउछँ । सथािीयतहमा वििा्षवचत पदावधकािीहरूको सङ्खयामा मवहलाको सङ्खया उतसाहििक दयेवखितुको 
साथै ियेपालको इवतहासमा िाििीवतक तहमा अवहलयेसममकै उचच सहभावगता हो । यसलये आगामी वदिहरूमा सथािीय तहमा 
मवहलाको सहभावगता िवृधि गितु्षको साथै मवहलाको सशतितीकिण, विण्षयक्षमतामा िवृधि गिी उचचतहको िाििीवतक सिंचिामा 
पवि मवहलाको सहभावगता अवभिवृधि गि्ष मद्त पतुि ्याउदँछ । सथािीयतहको प्रमतुख तथा अधयक्ष पदमा मवहलाको सहभावगता 
२.३९ प्रवतशत िहयेको छ भिये उपप्रमतुख तथा उपाधयक्ष तहमा मवहलाको सहभावगता करिि ९३ प्रवतशत िहयेको छ । सथािीय 
तहको पावलकाको सदसयमा १ ििा मवहला सदसय ि १ ििा दवलत मवहला सदसय अवििाय्ष हुितुपिने काितुिी वयिसथालये गदा्ष 
सथािीयतहमा वििा्षवचत ििप्रवतविवधहरूमा मवहलाको सङ्खया सन्तोरििक रूपमा बढयेको छ । सथािीयतहमा वििा्षवचत मवहला 
ि पतुरुरहरूको विििण विमिाितुसाि छ ।  

िावलका ६: स्ारी्य िाउँसभा/रिरसभामा मवहला सहभावििा

रि.स.ं वलङ्ि
प्रमखु/ 
अध्यक्ष 

%
उपप्रमखु/ 
उपाध्यक्ष

% िडाअध्यक्ष
सदस्य  
मवहला

दवलि  
मवहला

अन्य जममा प्रविशि

१ मवहला १८  २.३९ ७०० ९२.९६ ६१ ६७४२ ६५६७ २६४ १४३५३ ४०.९६
२ पतुरुर ७३५ ९७.६१ ५३ ७.०४ ६६८१ ० ० १३२२० २०६८९ ५९.०४

िममा ७५३ १०० ७५३ १०० ६७४३ ६७४३ ६५६७ १३४८४ ३५०४१
 

स्ोत: वििा्षचि आयोग, २०७४

२.२ मवनत्रपररषद ्मा मवहला सहभावििा 
ियेपालको सवंिधािअितुसाि सङ्घीय ससंदक्ा सदसयमधययेबाट समाियेशी वसधिान्तबमोविम प्रधािमन्त्ीसवहत बढीमा २५ 

ििा मन्त्ी िहिये गिी मवन्त्परिरद ्गठि गि्ष सवकिये वयिसथा छ । सोही सवंिधािबमोविम कये . पी. शमा्ष ओलीको अधयक्षतामा गठि 
भएको मवन्त्परिरद ्मा २४ ििा सदसयहरू छि् िसमा ४ ििा मवहलाहरू िहयेका छि् । यो सङ्खया हयेदा्ष  मवन्त्परिरद्ा मवहलाको 
सहभावगता करिि १७ प्रवतशत मात् िहयेको दयेवखन्छ । 
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२.३. वरजामिी सिेा, सरेा र प्रहरीमा मवहला सहभावििा
ियेपाल सिकािलये सकािातमक विभयेदको िीवत अिलमबि गियेपचिात् वििामती सयेिामा मवहलाको सहभावगता उललयेखय 

रूपमा िवृधि भएको छ । हाल वििामती सयेिामा मवहलाको सहभावगता २३ प्रवतशतभन्दा बढी छ । वििामती वकतािखािाको वि. 
स.ं २०७५ असाि मवहिाको तथयाङ्कअितुसाि वििामती सयेिामा काय्षित कतु ल ८९,०३९ कम्षचािीमधयये पतुरुर कम्षचािी ६७,९१५ 
छि् भिये मवहला कम्षचािी २१,२१४ छि् । वििामती सयेिामा िीवत, विमा्षण ि विण्षयप्रवक्रयामा सहभागी हुिये सवचि ि सहसवचि 
पदमा मवहलाको सहभावगता क्रमशः ३.१ प्रवतशत ि ६.५ प्रवतशत िहयेको छ । 

तावलका ७: वििामती सयेिामा मवहला सहभावगता

वस. र.ं सिेा मवहला मवहला प्रविशि पुरुष पुरुष प्रविशि जममा
१. ियेपाल आवथ्षक तथा 

तथयाङ्क सयेिा
५२   १२.८१ ३५४ ८७.१९ ४०६

२. ियेपाल इवन्िवियरिङ् सयेिा ७९५  ९.३६ ७७०१ ९०.६४ ८४९६
३. ियेपाल कृवर सयेिा ६४९  १३.५६ ४१३६ ८६.४४ ८४९६
४. ियेपाल न्याय सयेिा ५२२  १४.८५ २९९३ ८५.१५ ३५१५
५. ियेपाल पििाष्ट्र सयेिा ५४  १९.९३ २१७ ८०.०७ २७१
६. ियेपाल प्रशासि सयेिा ४०८३ १२.२३ २९३१५ ८७.७७ ३३३९८
७. ियेपाल लयेखापिीक्षण सयेिा ४३ १२.३२ ३०६ ८७.६८ ३४९
८. ियेपाल िि सयेिा ५८३ ९.९३ ५२८७ ९०.०७ ५८७०
९. ियेपाल विविध सयेिा १४३७ ४३.७८ १८४५ ५६.२२ ३२८२

१०. ियेपाल वशक्षा सयेिा २९० १७.७७ १३४२ ८२.२३ १६३२
११. ियेपाल सिासथय सयेिा १२५७४ ४६.९४ १४२११ ५३.०६ २६७८५
१२. वयिसथावपका ससंद ्सयेिा ४२  १६.८० २०८ ८३.२० २५०

िममा २११२४ २३.७२ ६७९१५ ७६.१८ ८९०३९

स्ोतः वििामती वकतािखािा, २०७५ असाि मवहिा 

तयसैगिी ियेपाली सयेिा, ियेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिीबलत ््ष  मवहलाको सहभावगता क्रमशः ३.२ प्रवतशत, ५.७ प्रवतशत ि 
४.९ प्रवतशत मात् िहयेको दयेवखन्छ । उचचसतिको िीवतविमा्षण तहमा मवहलाको सहभावगता न्यूि िहयेको छ ।

िावलका ८: रपेाली सरेा र प्रहरी िर्न मवहला सहभावििा

ियेपाली सयेिा  मवहला प्रवतशत पतुरुर प्रवतशत 
अवधकृत तह ५.५४       ९४.४६

अन्य तह १.७५ ९८.२५
 ियेपाल प्रहिी

अवधकृत तह ४.४५       ९५.५५
अन्य तह ५.८७ ९४.१३

 सशस्त्र प्रहिी बल
अवधकृत तह ५.१४       ९७.८६

अन्य तह ३.४३ ९६.५७ 

स्ोतः सामान्य प्रशासि मन्त्ालय २०७४

विगत कये ही िर्षदयेवख िीवतविमा्षण ि विण्षय गिने तहमा मवहलाको प्रवतविवधति सङ्खयातमकरूपमा िवृधि भएको भए 
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तापवि िीवतविमा्षण तहमा मवहलाको प्रवतविवधति ३३ प्रवतशत पतुगि सकये को छैि । वििामती सयेिालगायत सबै सिकािी सयेिामा 
मवहलालगायत अन्य वपछव्डएका ि सीमान्तकृत िग्ष तथा क्षयेत्को सहभावगता बढाउिये उद्येशयलये ियेपाल सिकािलये वि.स. २०६४ 
सालदयेवख सकािातमक विभयेदको िीवत काया्षन्ियिमा लयाएको हो । सङ्घीय मावमला तथा सामान्य प्रशासि मन्त्ालयलये गियेको 
अधययिअितुसाि आ.ि. २०६६/६७ दयेवख काया्षन्ियिमा आएको यस िीवतलये आ.ि. २०७३/७४ सममको अिवधमा अथा्षत् 
समाियेशी वयिसथा लागतु भएको सात िर्षको अिवधमा कतु ल २६,१०६ ििा वििामती सयेिामा प्रियेश गदा्ष मवहलाको प्रियेशदि ३२.८ 
प्रवतशत पतुगयेको छ । यही दिमा िवृधि हुदँा पवि वदगो विकासको लक्यअितुसाि ि समाितुपावतक समाियेशी वसधिान्तबमोविम मवहला 
ि पतुरुरको समाि सहभावगता कायम गि्ष धयेि ैिर्ष पख्षितुपिने दयेवखन्छ । वििामती सयेिामा हाल भएको पदपूवत्षलाई पदका आधािमा 
विश्येरण गियेि हयेदा्ष  िीवतविमा्षण तह खासगिी उपसवचि ि सहसवचिमा मवहलाको प्रियेशदि क्रमशः १३.३६ ि १०.४८ प्रवतशत छ । 
हाल सवचि (विवशष्ट श्रयेणी) मा यो दि झि न्यूि ६ प्रवतशत मात् िहयेको छ । 

२.४. न्या्य सिेामा मवहला सहभावििा
न्याय सयेिाको कतु ल कम्षचािी सङ्खयामधयये मवहला कम्षचािीको सङ्खया १०.७६ प्रवतशत िहयेको छ । सिवोचच अदालतमा 

कायम िहयेको १६ ििा न्यायाधीश मधयये दतुई मवहला न्यायाधीश िहयेका छि् भिये उचच अदालतमा मवहला न्यायाधीशको सङ्खया 
१० ििा िहयेको छ । तयसैगिी विलला अदालतमा मवहला न्यायाधीशको सङ्खया १ िहयेको छ । काितुि वयिसायको क्षयेत्मा पवि 
मवहलाको सङ्खया न्यूि िहयेको छ । हाल िहयेका १५,९९१ काितुि वयिसायीमधयये मवहला काितुि वयिसायीको सङ्खया २,५५० छ । 

िावलका ९: रपेाल न्या्य सिेाको अविकृिसिरमा मवहला कम्निारीको सङ्ख्या

रि.स.ं पद न्या्य काररु सरकारी िवकल जममा
१. सहसवचि २ ३ १ ६
२. उपसवचि ६ ९ ८ २३
३. शाखा अवधकृत ४४ १७ ३५ ९६

िममा ५२ २९ ४४ १२५

स्ोतः न्याय परिरद ्ि न्याय सयेिा आयोगको िावर्षक प्रवतियेदि २०७२/०७३

िावलका १०: विवभनर अदालिमा मवहला न्या्यिीशको सङ्ख्या

रि.स.ं अदालि मवहला पुरुष जममा
१. सिवोचच अदालत २ १५ १७
२. उचच अदालत १० १५१ १६१
३. विलला अदालत १ २०१ २०२

िममा १३ ३६७ ३८०

स्ोतः न्याय परिरद ्ि न्याय सयेिा आयोगको िावर्षक प्रवतियेदि २०७२/०७३

४. रपेालको साि्नजवरक रीविवरमा्नण र वरण्न्यप्रवरि्यामा मवहला सहभावििाका िुरौिीहरू 
िाजयका विणा्षयक तह तथा साि्षिविक िीवतविमा्षण तहमा मवहलाको सहभावगता सितन्त् वििा्षचि तथा िाििीवतक 

वियतुवतिको माधयमबाट िा  अकवो सिकािी सयेिामा मवहलाको प्रियेशमधयये ितुिसतुकै विवधबाट मवहलाको सहभावगता भए पवि यसलये 
उिीहरूको वयवतिति विकास हुितुको साथै ियेततृि सीपको विकास हुन्छ, आतमसममाि ि आतमाविश्ास िवृधि हुन्छ । यसका साथै 
िाििीवतक, आवथ्षक ि सामाविक सशतितीकिणको तहमा समयेत िवृधि हुन्छ । ऐि, वियम विमा्षण तथा विण्षयप्रवक्रयामा मवहलाको 
उललयेख उपवसथवत हुदँा मवहलामैत्ी ऐि तथा वियमहरू बन्िये समभाििा हुन्छ । यसलये समािमा सािभूत समािताको अितुभूवत 
गि्ष सवकिये िाताििणको वसि्षिा गद्षछ । ियेपाली समािको सिंचिा, बिािट, सामाविक मूलय, मान्यता, सोच ि शैवक्षक अिसथा 
आवदको कािण िीवतविमा्षण ि विणा्षयकतहमा मवहलाको सहभावगता अपयेवक्षत रूपमा बढ्ि सकये को छैि । अझै मवहला सहभावगताको 
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सङ्खयातमक बढोत्तिीअितुसाि गतुणातमक ि अथ्षपूण्ष सहभावगता बिाउिये विरय चतुिौतीको रूपमा दयेवखएको छ ।

मवहलाविरुधि हुिये सबै वकवसमका भयेदभाि उन्मतुलि गिने महासवन्ध अन्तग्षतको ियेपालको छैटौ ँआिवधक प्रवतियेदिउपि 
मवहलाविरुधि हुिये सबै वकवसमका भयेदभाि उन्मतुलि गिने सवमवत (वस्ड सवमवत) लये वदएको विष्कर्ष वटपपणीमा िाजयका समपूण्ष 
विकायहरू ि ससंद ्मा मवहलाको प्रवतविवधतिसमबन्धी सिैंधाविक वयिसथामा प्रशसंा गददै विमि विरयमा सिोकाि िाखयेको छ:

क)  न्यायपावलका, काितुि काया्षन्ियि विकाय ि पििाष्ट्र सयेिामा मवहलाको न्यूि प्रवतविवधति हुितु,

ख)  विशयेरगिी दवलत मवहलाको हकमा वििा्षचिको आिक्षण ि समाितुपावतक समाियेवशता समबन्धीसिैंधाविक प्रािधािको 
काया्षन्ियि अपा्षप्त हुितु,

ग)  सङ्घीय तहमा उपसभामतुख ि सथािीयतहमा उप मयेयि िा उपाधयक्ष िसता तललो पदमा, विशयेरगिी दवलत ि आवदिासी 
िििावत मवहलाको प्रवतविवधति हुितु ि

घ)  सथािीयतहमा वििा्षवचत मवहलाहरू, विशयेरगिी दवलत ि आवदिासी िििावत मवहलाहरूसगँ विण्षयप्रवक्रयाको क्रममा छल्ल 
सललाह िगरिितु ि वििहरूलाई प्राप्त ििादयेश प्रभािकािी रूपमा पूिा गि्ष क्षमता अवभिवृधि गिने प्रयासहरू अपया्षप्त हुितु । 

साि्षिविक िीवतविमा्षण ि विण्षयप्रवक्रयामा मवहला सहभावगताको समबन्धमा दयेवखएका चतुिौतीहरूलाई दयेहायअितुसाि 
प्रसततुत गरिएको छ । 

(क) सामावजक सरंिरा, मलू्य मान्यिा र सोि
ियेपाली समाि अझै पवि वपतसृत्तातमक सोंच, मूलय ि मान्यताद्वािा विदनेवशत छ । ियेपालको सवंिधाि, मवहलाको हक 

अवधकािसमबन्धी विवशष्टीकृत ऐि वियम तथा काितुि ि  अन्तिा्षवष्ट्रय प्रवतबधितालये मवहला ि पतुरुरको समाि सहभावगताको वयिसथा 
गिये पवि वयािहारिकरूपमा समािमा छोिालाई बढी मूलय वदिये, छोिीलाई भन्दा छोिालाई बढी अिसि वदिये ि मतुखय सामाविक 
तथा धावम्षक गवतविवधहरूमा छोिाको उपवसथवतको अवििाय्षता बोध गिने प्रचलि कायमै छ भिये मवहलालये घिवभत्को समपूण्ष काम 
गितु्षपिने अिसथा विद्माि हुितुलये लैङ्वगक भूवमकामा खासै रूपान्तिण भएको दयेवखदँिै । प्रििि भूवमका िसतै बालबचचाको ियेखदयेख 
ि परििािमा िधृििधृिाको सयाहाि तथा सामाविक वयिहािमा मवहलाको सलंगिता बढी भएको ि यी काय्षमा पतुरुरको पूण्षरूपमा 
साझयेदािी िभएको कािणलये गदा्ष पवि मवहलाको सहभावगता िवृधि हुि सवकिहयेको छैि । मवहलाको सहभावगता ि सम्र विकासको 
सन्दभ्षमा िदयेवखिये िा पािदशषी अििोध (Glass Ceiling) हटाउिये विरय झिै चतुिौतीपूण्ष छ ।  

(ख) मवहलाको न्ूयर शैवक्षकसिर र सूिरामा अप्या्नप्त पहुिँ  
ियेपालमा पतुरुरको ततुलिामा मवहलाको साक्षितादि कमी छ । अझ उचच वशक्षा तहमा मवहलाको सहभावगता कम छ । विशयेर ज्ाि 

तथा सीप चावहिये खालको प्राविवधक वशक्षमा मवहलाको सहभावगता न्यूि छ । वि.स.ं २०६८ को ििगणिाअितुसाि मवहला साक्षितादि 
५७ प्रवतशत मात् छ । यसमा पवि गरिब घिपरििािका, दतुग्षम क्षयेत्का, आवथ्षक तथा सामाविक रूपलये वपछव्डएका िग्ष, समतुदाय ि क्षयेत्मा 
िहयेका मवहला, धावम्षक तथा भावरक अलपसङ्खयक समूहका मवहलाको शैवक्षकसति न्यूि छ । यसलये गदा्ष न्यूितम शैवक्षक योगयता 
चावहिये सिकािी सयेिा तथा वििामती सयेिा िसता िीवत विमा्षणमा प्रतयक्षरूपमा सलंगि हुिये क्षयेत्मा मवहलाको सङ्खयातमक सहभावगता 
कम छ । न्यूितम शैवक्षक योगयता आिशयक िपिने क्षयेत् िसतै िाििीवतक क्षयेत्मा पवि शैवक्षक सति, पया्षप्त ज्ाि ि विज्ता िभएका कािण 
मवहलाको सङ्खयातमक सहभावगता उललयेखय भए तापवि विण्षयमा प्रभाि पाि्ष सकिये गिी मवहलाको अथ्षपूण्ष ि गतुणातमक सहभावगता 
हुि सकये को छैि । यसका साथै िाििीवतक, आवथ्षक, शैवक्षकलगायत अन्य सबै क्षयेत्मा भएका सूचिाहरूमा मवहलाको सहि पहुचँ छैि 
भिये सही ि पूण्ष सूचिाको अभािको कािणलये पवि मवहलाको सहभावगता खतुवमचि पतुगयेको छ ।

(ि) मवहला सि्यमंा आतमाविश्ास र जोवखम वलरसकर ेक्षमिा िुलरातमक रूपमा कम हुर ु
मवहला हुकने को समािको सामाविक सिंचिा, मूलय ि मान्यता, उिीहरूलये आि्षि गियेको वशक्षा ि ज्ािको सति, आवथ्षक 

स्ोत तथा साधिमा मवहलाको सिावमति तथा वियन्त्णको अिसथा, आवथ्षक पिविभ्षिताको अिसथा आवदको कािणलये गदा्ष 
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साि्षिविक क्षयेत्को ियेततृि तथा विणा्षयक तहमा मवहलाको सहभावगता कम छ । आ्ूमा भएको सीप, ज्ाि, क्षमतामा िही विण्षय 
गि्ष सकिये पया्षप्त आधाि तथा समभाििा हुदँाहुदँ ै पवि आतमाविश्ासको कमी भएको कािण गदा्ष मवहलाहरू ततकाल विण्षय 
गि्ष िसकिये अिसथा छ । विण्षय गि्ष पतुरुर समकक्षीलाई सोधिये िा उिीहरूको मिोभािअितुसाि विण्षय गिने िा बढी िै भाितुक 
भएि विण्षय गिने कािणलये गदा्ष पवि मवहलाहरूलये आ्ूलाई अबबल रूपमा सथावपत गि्ष सकये का छैिि् । यसका साथै विण्षय 
गदा्ष हुिये िोवखम िहि गिने क्षमता पवि मवहला पतुरुरको ततुलिामा पवछ पियेको कािणबाट मवहलाको सहभावगता सीवमत भएको  
पाइन्छ । 

(घ) मवहलामा भएको ज्ार, सीप, क्षमिा, ्योग्यिा र कौशलिाप्रवि सवजलै विश्ास रिरने ि्ा सिीकार रिरने प्रिृवत्त
समािमा विद्माि वपतसृतातमक सोंच, सिंचिा आवदको कािण मवहलाको सीप, क्षमता ि ज्ािलाई समाि, सङ्गठि 

ि ससंथालये सहिै सिीकाि गि्ष सकये को अिसथा छैि । मवहलालये वलएको ियेततृिको छहािीवभत् पतुरुर सहिै बसि सकिये प्रिवृत्त 
छैि । कवतपय अिसथामा काितुिीरूपमा बाधयकािी भएपवि वयािहारिकरूपमा मवहलाको ियेततृि ि वियन्त्णलाई सहिै सिीकाि गि्ष 
सकये को पाइदँिै । यसलये मवहला सियलंाई आ्ूमा भएको क्षमतामा अिमूलयि गि्ष बाधय पािने ि आ्ूमा भएको योगयता, क्षमताप्रवत 
िै वििाशा पैदा हुि सकिये िोवखम वसि्षिा गद्षछ । मवहलालये पतुरुरसिह सबै क्षयेत्मा समािरूपलये काय्षसमपादि गिने अिसथा हुदँाहुदँ ै
पवि मिोिैज्ाविक त्ास िा मवहलाको क्षमता, योगयता तथा विज्ताप्रवत पूण्षरूपमा विश्ास गि्ष िसकये को कािणलये मवहलालाई 
विणा्षयकतहको विममयेिािी कम वदइिये िा सकये समम विममयेिािी िवदिये कािणबाट पवि िीवतविमा्षण ि विणा्षयकतहमा मवहलाको 
सहभावगता कम दयेवखएको छ । विवभन्ि सिकािी तथा वििामती सयेिाको िीवतविमा्षण तथा विण्षय गिने तहमधयये मवहलाहरू सहायक 
तथा उपतहमा बढी िहयेको अिसथा विद्माि छ । हाल विभागीय तहको विममयेिािी हयेदा्ष  धयेि ैमवहला सहसवचिहरू उपमहाविदनेशकको 
विममयेिािीमा िहयेका यथाथ्षता हाम्ो सामतु छ । सथािीयतहको वििा्षचिबाट प्राप्त परिणाम हयेदा्ष  पवि करिि ९३ प्रवतशत मवहलाहरू उप 
तहमा िहयेको अिसथा छ भिये २ प्रवतशत मवहला मात् ियेततृि तहमा िहयेका छि् । सम्रमा मवहलाको भूवमका, क्षमता ि काय्षसमपादिमा 
कायम िहयेको विश्ासको खा्डल कम गिी मवहला ि पतुरुरको अिसथा िा हैवसयत समाि बिाउिये विरय झिै चतुिौतीपूण्ष छ । 

(ङ) मवहला ि्ा बालबावलका उपर हुर ेशारीररक, मारवसक ि्ा ्यौरजन्य वहसंाको विद्यमारिा 
ियेपाली समािमा मवहला वहसंाको प्रमतुख कािकको रूपमा अवशक्षा, अभाि, अन्धविश्ास, पछौटयेपि, हाविकािक प्रथा, प्रचलि 

ि अभयास िहयेको पाइन्छ । मवहलाविरुधि हुिये शािीरिक, मािवसक तथा यौििन्य वहसंाको सङ्खया वदिप्रवतवदि िवृधि हुदँगैएको छ । अझै 
घिपरििाि ि िविकका वचियेिाियेका वयवतिबाट मवहला ि बालबावलका बढी पीव्डत हुिये गियेका छि् । यस वकवसमको वहसंालये मवहलाको 
शािीरिक, मािवसक तथा आवथ्षक क्षवत हुितुको साथै मवहलाको सम्र विकासमा बाधा तथा अििोध वसि्षिा गद्षछ । विवभन्ि वकवसमका 
वहसंाको विद्माितालये ियेपाली समािमा मवहलाको सशतितीकिण ि लैङ्वगक समािताको प्रावप्त ि विकासमा ठूलो चतुिौती ख्डा गियेको  
छ । मवहलाहरूको काय्षसथल पवि पूण्षरूपमा सतुिवक्षत तथा मया्षवदत हुि सकये को छैि । मवहलाको साि्षिविक िीििमा हुिये सहभावगता 
तथा मवहलाको सम्र विकासको प्रमतुख बाधकको रूपमा िहयेको मवहलाविरुधि हुिये वहसंाको अन्तय चतुिौतीपूण्ष दयेवखएको छ । 

(ि) मवहलाको हक अविकार समबनिी  अनिरा्नवष्ट्र्य प्रविबर्िा र रावष्ट्र्य कारुरको प्रभािकारी का्या्ननि्यर 
िाजयका सबै विकायमा मवहलालाई समाितुपावतक समाियेशी वसधिान्तको आधािमा सहभागी हुिये हकलाई मवहलाको हकको 

रूपमा मातै् िभई मौवलक अवधकािको रूपमा सवंिधािमा िै वयिसथा छ । यसलाई काितुि बिाई काया्षन्ियिमा लयाउितुपिने अिसथा 
छ । मवहलाको सहभावगता सतुविवचित गिने गिी बिाइएका विवभन्ि क्षयेत्गत तथा विवशष्टीकृत ऐि, वियमािली तथा िीवतहरूको 
प्रभािकािीरूपमा काया्षन्ियि गिी मवहलाको समाितुपावतक सहभावगता सतुविवचित गिने विरय चतुिौतीको रूपमा दयेवखएको छ । 
तयसैगिी मवहलाविरुधि हुिये सबै वकवसमका भयेदभाि उन्मूलि गिने महासवन्ध, बयेइविङ काय्षयोििा ि वदगो विकासका लक्यहरूलाई 
प्रभािकािीरूपमा काया्षन्ियि गिी मवहला सहभावगता सतुविवचित गिने विरय चतुिौतीको रूपमा दयेवखएको छ । सङ्घीय शासि 
वयिसथाबमोविम सङ्घ, प्रदयेश ि सथािीय सिकािलये काितुि बिाई काया्षन्ियि गितु्षपिने कािणलये गदा्ष पवि अन्तिा्षवष्ट्रय प्रवतबधिता 
ि िावष्ट्रय काितुिको प्रभािकािी काया्षन्ियिमा थप चतुिौती दयेवखएको छ ।  
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(छ) मवहला सशक्तीकरण ि्ा लैङ्विक समारिाको क्षते्रमा प्या्नप्त लिारी िरु्न  
ियेपालमा आ.ि. २०६४।६५ दयेवख लैङ्वगक उत्तिदायी बियेट विवियोिि सतुरु भएको ि हाल प्रतयक्ष लैङ्वगक उत्तिदायी 

बियेट विवियोिि ३७ प्रवतशतको हािाहािीमा पतुगयेको छ । मवहलाको सहभावगता िवृधि, क्षमता विकास, काय्षबोझमा कमी आउिये, 
समय बचत गिने ि आयआि्षि गिने क्षयेत्मा योगदाि पतुि ्याउिये गिी बियेट विवियोिि प्रणाली भए पवि खच्षको अितुगमि गि्ष सवकएको 
छैि भिये सङ्घीय शासि वयिसथाबमोविम प्रदयेश ि सथािीयतहमा लवक्षत बियेट विवियोिि गिी खच्षको प्रभािकािी मूलयाङ्कि 
गिने प्रणाली सथावपत गितु्षपिने दयेवखन्छ । 

(ज) सारभूि समारिा का्यम िरने । 
ियेपालको सवंिधािलगायत विवशष्टीकृत ऐिहरूलये मवहलाको औपचारिक समाितामा धयाि वदएको छ । यसको असि ि 

परिणाममा धयाि िपतुि ्याएको कािण वयिहािमा समािताको अितुभूवत हुि सकये को छैि । अथा्षत् परिणाममा लैङ्वगक समािता 
हावसल गि्ष खासै योगदाि पतुगि सकये को दयेवखदँिै । विशयेरगिी ्रामीण भयेग, दतुग्षम क्षयेत् ि ऐवतहावसकरूपमा बवहष्कृत समूहका 
मवहलाको वशक्षा, सिासथय, सशतितीकिणको क्षयेत्मा सतुधाि गिी िीवतविमा्षण ि विणा्षयक तहमा उिीहरूको सहभावगता गिाउिये विरय  
चतुिौतीपूण्ष छ । 

५. रपेालको साि्नजवरक रीविवरमा्नण र वरण्न्यप्रवरि्यामा मवहला सहभावििा िृवर् िरने उपा्यहरू 
हालका वदिहरूमा िीवतविमा्षण ि विण्षयतहमा मवहलाको सहभावगता िवृधि सकािातमक दयेवखएको छ । यद्वप िावष्ट्रय 

औसतमा हयेदा्ष  दयेवखएको सकािातमक सूचक सबै समूह ि समतुदायमा समािरूपमा लागतु हुि सकिये अिसथा छैि । तयसैलये मवहलाको 
सहभावगता अवभिवृधि गि्ष मवहलावभत्को समूह ि समाियेशीकिणलाई सूक्मरूपमा विश्येरण गितु्षपिने हुन्छ । साि्षिविक िीवतविमा्षण ि 
विण्षयप्रवक्रयामा मवहला सहभावगता िवृधि गिने उपायहरू विमिाितुसाि प्रसततुत गरिएको छ:

(क)  िाििीवतक दलको विधािमा िै सवंिधाि, िाििीवतक दल तथा वििा्षचि समबन्धीकाितुिमा वयिसथा भएअितुसाि विवभन्ि 
तहका सवमवत तथा वििा्षचिमा मवहलाको सहभावगता सतुविवचित गिने वयिसथा गिने । वििा्षचि प्रवक्रयामा क्षमताको आधािमा 
समभावित मवहला उमयेदिािलाई अिसि प्रदाि गिी आवथ्षक सहयोग प्रदाि गिने । 

(ख) हालको वििा्षचिप्रणालीको समीक्षा गिी पवहलो हुिये वििा्षवचत हुिये प्रणालीमा मवहलाको उमयेदिािी िवृधि गिने 
एिमं मवहला ि पतुरुरका लावग पालैपालो हुिये गिी समाितुपावतक प्रणाली (Slide िा Zipper प्रणाली) लागतु  
गिने ।  

(ग) सथािीयसतिदयेवख िै मवहलाको ियेततृि विकास ि ियेततृिको अिसि वसि्षिा गिने । मवहला तथा समाियेशी समूहको क्षमता 
विकास कये वन्द्त ििचयेतिा तथा प्रवशक्षण काय्षक्रम सञचालि गिने ।

(घ)   अन्तिा्षवष्ट्रय प्रवतबधिता, सवंिधाि ि काितुिबमोविम दयेशवभत् तथा दयेशबावहि सहभावगता, प्रवतविवधति तथा मिोियि गदा्ष 
मवहलाको सहभावगता प्रवतबधिताबमोविम कम िहुिये गिी गिने । 

(ङ)  सिकािी तथा साि्षिविक सयेिामा काया्षन्ियिमा िहयेको सकािातमक विभयेद तथा आिक्षणको िीवतको प्रभािकारिता 
मूलयाङ्कि गिी मवहलावभत्को समूह तथा समाियेशी समूहमा यो िीवत कये वन्द्त गिने । 

(च)  सूचिामा मवहलाको पहुचँ िवृधि गिने तथा सिकािी तथा साि्षिविक सयेिामा मवहलाको आकर्षण बढाउिये गिी अवभमतुखीकिण, 
सचयेतिामूलक तथा क्षमता विकासका काय्षक्रम सञचालि गिने । 

(छ)  मवहलाको वशक्षा, सिासथय तथा क्षमता विकासको क्षयेत्मा लगािी िवृधि गिने गिी प्रदयेश ि सथािीयतहसमम लैङ्वगक उत्तिदायी 
बियेट विवियोिि प्रणाली लागतु गिने ि मवहलालवक्षत लगािीको खच्ष तथा प्रगवतको वियवमत अितुगमि एि ंमूलयाङ्कि गिने । 

(ि)  साि्षिविक क्षयेत्मा मवहलाको सहभावगता दशा्षउियेलगायत मवहलासमबन्धी समपूण्ष तथयाङ्क, सूचिा तथा िािकािी 
अद्ािवधक गिने गिी लैङ्वगक तथयाङ्क (Gender Statistics) प्रणालीमा ््ष त वियवमत अितुगमि तथा मूलयाङ्कि गिने । 
लैङ्वगक तथयाङ्कको वियवमतरूपमा प्रकाशि तथा प्रचािप्रसाि गिने । यस वकवसमको काय्षलये मवहलाको क्षयेत्मा भएको 
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Gap को िािकािी वदिये ि यसता विरयहरू िाििीवतक मतुद्ा बिी उचचतहबाट ततकाल समबोधि हुि सकछ । 

(झ) सिकािलये लगािी गियेका वििी तथा अन्य विकायमा सकािातमक विभयेदको िीवत अवििाय्ष अिलमबि गिने । 

(ञ) मवहलाको कामको क्षयेत् (World of Work)  परिित्षि भएकालये मवहलाको लैङ्वगक भूवमका (Gender Role) मा रूपान्तिण 
गिने गिी पतुरुर सहभावगता तथा सहकाय्ष प्रोतसाहि गिने, वशशतु सयाहाि तथा हयेिचाह कये न्द्को सथापिा तथा सहि पहुचँको 
सतुविवचितता गिने, मवहलाको श्रम ि समयको बचत हुिये गिी प्रविवधको प्रयोगमा िो्ड वदिये, यसतो प्रविवध सि्षसतुलभ तथा 
सहुवलयत दिमा उपलबध गिाउिये । 

(ट)  साि्षिविक विकाय (सिंचिा, काय्षप्रवक्रया, काय्षससंकाि, सञचाि, काय्षसथल आवद) लाई लैङ्वगक सिंयेदिशील, सतुिवक्षत 
तथा मवहलामैत्ी बिाउिये । 

(ठ)  साि्षिविक क्षयेत्, साि्षिविक िीवतविमा्षण ि ियेततृिमा िहयेका मवहलालाई Role Model को रूपमा प्रसततुत गिने िसलये 
आगामी पतुसताका मवहलाहरूलाई ियेततृि वलि ि यस क्षयेत्मा सहभागी हुि प्रयेिणा वदन्छ ि तयािी अिसथामा िाखि मद्त 
पतुि ्याउछँ । 

६. उपसहंार
ियेपाल एकातमक शासि वयिसथाबाट सङ्घीय शासि वयिसथामा रूपान्तिण भएको सन्दभ्षमा सबै तहको सिंचिामा 

मवहलाको हक, अवधकाि ससंथागत गिी िीवतविमा्षण ि विण्षयप्रवक्रयामा मवहलाको अथ्षपूण्ष ि प्रभािकािी सहभावगता सतुविवचित गिने 
महत्िपूण्ष अिसि हो । िाजयका सबै अङ्ग, तह ि सिंचिामा सवंिधािको वयिसथाबमोविम समाितुपावतक समाियेवशता सतुविवचित 
गिने िाताििण तय गितु्षपछ्ष  । यसता वयिसथालाई वयिहािमा अितुभूवत हुिये गिी काया्षन्ियि गि्ष पया्षप्त स्ोतसाधिको वयिसथासवहत 
समयबधि काय्षयोििा अवििाय्षरूपमा लागतु गितु्षपद्षछ । िाजयका तीिै तहको सिंचिामा मवहला सहभावगता अवभिवृधि गि्ष ससंथागत 
सयंन्त्को सतुदृढीकिण ि उत्तिदायीतिको विकास गितु्षपछ्ष  । मतुखयरूपमा मवहलाको वशक्षा, सिासथयको सति अवभिवृधि गिी 
सशतितीकिणको सूचक िवृधि गि्ष सकये मा सबै तह ि क्षयेत्मा मवहलाको सहभावगता क्रवमक रूपमा सतुधाि हुन्छ ि सहभावगता गतुणसतिीय 
हुितुको साथै अथ्षपूण्ष हुिसकछ । तयसैलये मवहलाको िीवतविमा्षण ि विणा्षयक तहमा सहभावगता अवभिवृधि गि्ष प्रािवमभकरूपमा वशक्षा 
ि सिासथयमा लगािी बढाउि आिशयक छ ि समयसापयेक्ष क्षमता विकास गिने काय्षलाई प्राथवमकताका साथ अगाव्ड बढाउि िरुिी 
छ । 

स्ोि सामागीः

१. ियेपालको सवंिधाि,
२. ियेपालमा मवहलाको प्रगवत (सि् १९९५-२०१५) सािभूत समािता सहभागी ससंथा,
३. वििा्षचि आयोगका दसताियेिहरू,
४. मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयका दसताियेिहरू,
५. वििा्षचिमा लैङ्वगक तथा सामाविक समाियेशीकिण २०७४, वििा्षचि आयोग ि 
६. CEDAW/C/NPL/CO/6 Concluding Observation on 6th Periodic Report of Nepal (ADVANCE UNEDITED 

VERSION) 9 November2018.
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Legal provision of Inter - Country  
Adoption in Nepal

  Mahendra Shrestha

Background
Adoption is the permanent legal transfer of all parental rights from one person or couple to 

another person or couple. Adoptive parents have the same rights and responsibilities as biological 
parents, and adopted children have all of the emotional, social, legal and kinship benefits of 
biological children.

Adoption transfers all legal parental rights and responsibilities to the adoptive parents. The 
birth parents of the child lose all legal access to their child once an adoption order is approved by 
the concerned Authority. The child becomes a new member of the adoptive family and receives 
the same rights as if he or she were born into that family. Adoption is permanent.

Only on very rare occasions have adoption placements been reversed (https://www.
barnardos.org.uk/fosteringandadoption/adoption/what-is-adoption.htm).

In 1910 B.S., there was the provision of domestic adoption  in Muluki Ain, and was 
continuing adoption in Muluki Ain 2020 B.S. Inter-Country adoption was started in Nepal after 
the six amendment of Muluki Ain in 2034 B.S.  From 2034 B.S. to 2057 B.S. the Inter-Country 
adoption task was done by  the Ministry of Home Affairs . After 2057 B.S. to present time  it is 
under the jurisdiction of Ministry of Women,Children and Senior Citizen.

Muluki Dewan Samhita, 2074 B.S. (Civil Code) has provisioned a separate chapter for 
Inter-Country Adoption which was in a 'Clause' before. This is a comprehensive Act for Inter-
County Adoption.  This Act has clearly mentioned 'Best Interest of the Child' should be taken 
into care in connection to Inter-Country Adoption. Government of Nepal should notify in 'Nepal 
Gazette' the name of the countries opened for Inter-Country Adoption. A Foreign citizen needs 
permission from the Government of Nepal to adopt a Nepali child or a child of a foreigner who 
resides in Nepal.

*Former Secretary of Government of Nepal

Who can adopt?
A couple who have no child/ren even after ten years of marriage. A Single female, a widow, 

a divorcee or judicially separated woman who has no child and completed forty five years of age 
but has not completed fifty five years of age.
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A single male, a widower, divorcee or judicially separated male who has no child who has 
completed forty five years of age but has not completed fifty five years of age.

Foreign citizen of the following conditions shall not be granted permission for adoption:
•	 One who is not mentally sound.
•	 One who is convicted from the court, in Nepal or in her/his native country, in an immoral 

criminal offense.
•	 A citizen of the country where Nepalese citizen is forbidden to be adopted or where the 

rights of the adopted child and biological child is not the same.
•	 Age difference between the prospective adoptive parent/s (PAP) and adopted child should 

be more 25 year of age but it will not  affect the adoption within three generations of the 
hierarchy.

Who can adopt more than one child ? 
Where a foreign country's law permits the citizen of that country to adopt more than one 

child, he or she can adopt a child even if he or she has a child. 

Who cannot be adopted ?
•	 Child who has completed 14 years of age,

But it will not affect the adoption within three generations of the  hierarchy
•	 If the child is already been adopted,

But,
If the adoption was annulled by a legal procedure this clause will not be affected.

•	 The adoptive child is of upper-hierarchy than the PAP
•	 Even if the PAP is not a Nepali citizen,

This clause will not affect non-resident Nepali citizen who has got foreign citizenship.

Child can be adopted
•	 Child who have stayed at least six months in a child homes,
•	 An orphan child whose both parents have deceased and have no guardian,
•	 Voluntarily abandoned child by either single mother or single father,
•	 A child whose parents cannot be traced or has deceased or if alive but they have left the 

first spouse and married another person. In this condition, if the child is the only offspring, 
the person or organization upbringing the child can relinquish the child for adoption by a  
written consent.

Consent is needed 
In case of the child who has completed ten years of age, and is going to be adopted the 

written consent of the child   witnessed by his/ her parents or guardians or responsible person is 
compulsory. Before taking this consent the meaning of adoption, and legal responsibilities and 
consequences should be briefed to their parents. The consent should be taken voluntarily.
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The  adopted child can use the surname of the biological family and/or adopted family.
The adopted child cannot claim to be beneficiary to the   biological family’s inheritance.
The liability of the adoptive family  is also mentioned in the law.
If adoptive family has adopted a relinquished child, they should provide facilities to the 

child to  communicate with the biological family.
In the civil code there are the provisions in which conditions the adoptions will be invalid.

Inter-country adoption will be valid
If a foreign citizen adopts a Nepali child or a child of a foreigner who resides in Nepal as 

an adopted son or a daughter, inter-country adoption will be valid.

Best interest of the child ought to be considered when granting approval of 
adoption

Before granting approval of adoption of a child Government of Nepal shall consider the 
best interest of the child, the protection of child's human rights, the prevention of abduction, 
trafficking or other possible abuses.

Orphan certificate is compulsory
For the following child a certificate of an orphan can be received by submitting the 

concerning document to the District Administration Office:
•	 An abandoned child found by the police and whose father/mother cannot be traced.
•	 an abandoned child found in a hospital or a health organization,
•	 a child whose parent are not traced out, or
•	 A child whose both parents are dead and does not possess any property for upbringing.

Voluntarily abandoned child
The below mentioned child relinquished to  a child-home through the District Administration 

Office, after failing to care of  the child's upbringing and education by the  following persons, by 
executing a deed relating thereto:-
•	 By a mother, in the case of a child whose father is dead or missing and the mother has 

consummated another marriage, 
•	 By a mother, if she has more than one child, and the father is dead or is missing or is of 

unsound mind, and the mother cannot financially afford upbringing and education of the 
children.

•	 By a father, if he has more than one child, and the mother is dead or is missing or is of 
unsound mind, and the father cannot financially afford upbringing and education of the 
children.

•	 By a guardian or responsible person, in the case of an orphan child who has no property.   
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Inter-country Adoption Board
•	 In order to act as a Central Authority for the recommendation of granting approval to a 

foreign citizen for adoption of a child Government of Nepal shall, by a notification published 
in the Nepal Gazette, form an Inter-country Adoption Board or assign to any government 
body to do such work.
While constituting a board there will one child rights expert working at least fifteen years 

in the child rights sector.
The functions, rights and duties of the Board -

•	 To frame and recommend to Government of Nepal on policy matters of inter-country 
adoption,

•	 To coordinate various agencies on matters  of inter-country adoption,
•	 To prevent undue economic and other monetary benefit in the adoption process,
•	 To make available any information asked by the Central Adoption Agency or other 

Government Agency relating thereto of other countries about the state of adopted child,
•	 To prevent child abuse, exploitation, trafficking or kidnapping likely to happen while 

effecting adoption and to protect Nepali children from any other practice likely to impair 
them.

•	 To make recommendation to Government of Nepal to determine the fees for adoption,
•	 To design the format of application to be filed for adoption,
•	 To make arrangements for maintaining confidentially the records of the adopted children, 

their biological father/mother or adoptive father/ mother.
•	 To carry out other functions relating to inter-country adoption.

The performance procedures and other maters including relating to the meeting of the 
Board shall be as determined by the Board itself. 

Application to be filed for adoption:
A foreign citizen or spouse who can adopt from Nepal desiring to adopt a Nepali child or 

a child of a foreign citizen who is residing in Nepal should file an application before the Board, 
with the following documents, through proper channel.
•	 applicant's birth registration certificate,
•	 applicant's recent photograph,
•	 Photocopy of applicant's passport,
•	 a document certifying the marital status of the applicant,
•	 Applicant's health certificate issued by a medical doctor.
•	 a certificate issued by the governmental body of the concerned country to the effect that 

applicant bears good characteristics and is not convicted guilty  from  a court in  a  criminal 
charge,
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•	 a document that certifies applicant's property and income source,
•	 applicant's social, psychological  home study report,
•	 The age, gender and other details of the child sought for adoption,
•	 A consent letter issued by the government of his or her country to adopt from Nepal,
•	 a guarantee letter issued by the government of the concerned country or the embassy of that 

country in Nepal or designated for Nepal to the effect that under the law of the country of 
the applicant the status of the child is equal to that of his or her own biological child, 

•	 A guarantee letter issued by the government of the applicant's home country, embassy of 
that country in Nepal or designated for Nepal to the effect that under the law of the country 
of the applicant is eligible for adoption and has capacity to bear all responsibility including 
upbringing, health care, education and protection of the child to be adopted.
  The document shall be written in English language or be translated into English or Nepali 

language by an authorized body.                             
If it is found appropriate to grant permission for adoption as per the request of the applicant, 

the Board shall forward to the matching committee, by keeping confident the name and address 
of the applicant.

While filing application, application fee, as prescribed by the Government of Nepal, has to 
be deposited.

Provision of Child Matching Committee:
The government of Nepal will constitute matching committee and publish it in the Nepal 

Gazette. This committee will execute the matching process as per the applicant's desired child and 
forward to the Central Authority (Board).

To make recommendation by matching committee:
After matching the child to the prospective adoptive parent, the matching committee shall 

recommend the name of child to the Board.

Approval of adoption:
As per the matching received from matching committee if the Central Authority (Board) 

deems it is appropriate to grant the child for adoption to the applicant, it will recommend to the 
Government of Nepal for final approval.

If Government of Nepal finds reasonable after examining the recommendation made by the 
Board, it will grant approval to the applicant for adoption of the child.

After approval has been granted, Government of Nepal shall issue an Adoption Decree. 
After issuing Adoption Decree, adoption shall be deemed to have duly been effected from Nepal.

If the father or mother or guardian of the concerned child desires to stop the relinquishment 
and take back the child prior to granting approval to the applicant, such a child may be withdrawn 
from the  adoption process.
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After the approval of adoption, the applicant shall be physically present to receive the child.  
If the applicants are a couple and one of them is unable to be present physically, the spouse may 
receive the child by submitting a certified consent letter  of the absent spouse.

After approval is granted to a foreign citizen for adoption of any child, Government of Nepal 
shall have to provide information thereof to the Central Authority for inter-country adoption of 
the country of the adoptive parent/s and also to the embassy of the concerned country designated 
for Nepal.

There is a provision of appeal if an applicant/s is not satisfied by the decision made by the 
Government of Nepal they may file an appeal before the concerned High Court.

Special provision for the selection of family for the special needs children
 The Board may match on a priority basis the applicant having applied to adopt special 
need children.  "Special needs child/ren" means orphan child/ren or voluntarily abandoned child/
ren requiring special care due to physically or mentally challenged or over age child. 

The Board shall determine whether any child is a special need child.
while selecting family and child requiring special need  children pursuant to the same sub-

section, priority will be given on first come first basis, if the child is not matched as demanded by 
the applicant then the next child will be matched to the family.  

Special provision on granting for adoption:
If any Foreign Head of the State or Head of Government, Head of International Inter-

Government Organization, Nobel Prize Winner, Person or Business-person (having annual 
income more than three hundred thousand US dollar)  wishes to adopt a child shall have to file 
an application before the Board with formal recommendation of Head of the State,  Head of 
Government of foreign country.

 After making an inquiry into the application received, if Board finds that such foreign 
citizen is eligible to adopt a child as requested by him/her, the Board may make recommendation 
to Council of Ministers, Government of Nepal.

Council of Ministers, Government of Nepal may grant approval to such foreign citizen to 
adopt a child from Nepal. He/she shall abide to other provisions as written in adoption chapter.  

Post adoption report:
The adoptee shall have to submit post adoption report every six months up-to first two 

years and after that every year through the Nepalese embassy or consular general located in the 
adoptee's  country or Ministry of Women, Children and Senior citizens, Government of Nepal 

Monitor of the child:
The Board itself monitor about  Nepali adopted children or form a sub-committee to monitor, 

comprising  representative of Nepalese embassy or consular general based in that country, until 
such the children attains maturity.

The monitoring report should be submitted to Ministry of Women Children and |Senior 
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Citizens, Government of Nepal.
If the adopted Nepalese child's best interest is not served when the child is living with the 

adoptive parent, Government of Nepal may draw attention of the Government of the concerned 
country through diplomatic channel.

Where the situation of the adopted Nepalese child is not improved even after attention was 
drawn, Government of Nepal may, by a notification in the Nepal Gazette, remove such a country 
from the list of adoption.

A suit may be filed to the adoptive family on the grounds of failure to make proper medical 
care, education by the Nepalese embassy or consular general based in the concerned country for 
annulment of adoption.

 Government of Nepal has to issue necessary guidelines  to make inter-Country adoption 
implementable.  The provision of inter-country adoption in Muluki Dewani Samhita is a significant 
steps to regularize the adoption system. Certainly the reforms will protect the rights of the child.

References
Anterdesiya Dharmaputra Dharmaputri Bewasthapa Bikash Samiti (2070, 2071, 2072, 2073 

and 2074 B.S.) Nepalko Dharmaputra, Dharmaputri sambandhi Sthiti Pratibedan. Kathmandu.
Subedi, Rabin (2075 B.S.) Muluki Samhita yektippani. Kathmandu :Rastriya SuchanaManch.

nnn



dlxnf, afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfno34

ज्ेयष्ठ रािररकको सशक्तीकरण

 महनेद् सैंबुले

ज्ेयष्ठ रािररक

१. मािि िावतको  सवृष्टकालदयेवखको विद्माि यथाथ्ष हो- माविस िधृि हुन्छ, उसको मतृयतु हुन्छ ि कये हीको पतुिि्षन्म 
हुन्छ । माविसको उमयेि बढ्िये क्रम अवििाय्ष प्राकृवतक वियम ि सिाभाविक िैविक प्रवक्रया हो । बतुढ्यौली मािि िीििको 
पवछललो एि ं उत्तिाध्षको अिसथा हो । प्रायः अवधकांश माविसलये बतुढ्यौली िीिि वबताउिै पद्षछ, िो लामो उमयेिसमम 
बाचँदछ ।ससंािमा तयसतो घि एकाध होला, िहा ँ पाका उमयेिका जययेष्ठ िागरिक ििहयेका हुि् । प्रायः सबै घिपरििािमा जययेष्ठ 
िागरिक िहयेका हुन्छि् । हियेक वयवति, िो िीििको उत्तिाध्षमा आइपतुगछ उसलये िीििमा थतुपै्र विविध प्रकािका उकाली-
ओिाली पाि गददै, आिोह-अििोह खयेपद,ै िीिि वबताई आएको छ । जययेष्ठ िागरिकलये उमयेिसगैँ विविध प्रकािका अितुभि 
हावसल गिने भएकालये उमयेि िवृधिबाटै पवि माविस बतुढ्यौली अिसथामा पतुगद ै परिपकि हुि पतुगदछि् । तसथ्ष, उिीहरूको 
ज्ाि, सोच, विचािबाट समाि समधृिशाली बन्ि मद्त पतुगदछ । बतुढ्यौली, उमयेि ि भूवमकाबीच घविष्ट समबन्ध िहयेको 
हुन्छ । बतुढ्यौलीलाई शािीरिक, मािवसक ि सामाविक गिी तीि प्रकािका अन्तिसमबवन्धत प्रवक्रयाहरूको प्रवत्लका रूपमा  
वलइन्छ । 

२. जययेष्ठ िागरिक िाजयका सदसय हुि् । जययेष्ठ िागरिक िाष्ट्रका अमूलय विवध ि समपवत्त हुि् । जययेष्ठ िागरिकसगँ लामो 
अितुभि, ्िावकलो ज्ाि, बहुमूलय सीप हुिये भएकालये हामीलये उिीहरूबाट वलि मात् खोजितु पछ्ष /सकितुपछ्ष  । उिीहरूसगँ हामीलाई 
वदिये धयेिभैन्दा धयेि ै विरयमा िाष्ट्र ि िितालाई सतुखी, समधृि बिाउि सकिये ज्ाि छ । जययेष्ठ िागरिक विउदँा इवतहास िै हुि्, 
हामीलये वलवपबधि गि्ष मात् सकितुपछ्ष  । उिीहरूको ज्ाि अितुभिलाई सगँालयेि िाखिये ि िावष्ट्रय िीििका हियेक क्षणमा उपयोग 
गि्ष िान्ितु मात् पद्षछ । जययेष्ठ िागरिकहरू साचँो रूपमा िीिन्त पतुसतकालय िै हुि् । उिीहरूलाई पढ्ि, बतुझि ि अधययि गि्ष  
सकितुपद्षछ । हाम्ो िीिि तयसबाट साथ्षक ि समधृिशाली बिाउि सवकन्छ, वकिवक, उिीहरूलये आफिो िीििकालमा धयेिपैटक 
समसया, चतुिौती ि अपठ्यािासगँ ितुधी िाष्ट्रलाई अगाव्ड बढाएका छि् । जययेष्ठ िागरिकहरू अतीतका पौिख ि ित्षमािका समपदा 
हुि् । हामीलये उिीहरूको सममाि गददै सिंक्षण गि्षसकितु पद्षछ । घिपरििाि, िातागोता, समाि ि िाष्ट्रका प्रवतष्ठा हुि् िसलये आफिो 
िीििकालमा अिवगन्ती मूलयिाि काय्षहरू समपन्ि गियेका वथए  । आि हामीलये उपयोग गरििहयेका घि, िगगा, विद्ालय, मठमवन्दि, 
मवसिद, चच्ष, असपताल, अव्स आवद सबैिसो जययेष्ठ िागरिकको योगदािको प्रवतवबमब िै हुि् । कवतपयलये िाजय वयिसथामा 
सरिक हिये अिसि पाए ि उिीहरूलये िाजय वयिसथाका अिवगन्ती वयिसथापकतीय काय्षमा योगदाि वदए । कवतलये सितन्त्रूपमा 
ियािँया ँखोि तथा विकास ि वयािसावयक काय्षहरू समपन्ि गिये । तसथ्ष, हामीलये उिीहरूलये समपादि गियेका कामको सममाि ि 
उिीहरूप्रवत गौिि गितु्षपद्षछ । 

३. जययेष्ठ िागरिकहरू भारा, धम्ष, ससंकृवत ि समतुदायका अलौवकक तीथ्षसथल हुि् । उिीहरूमा अिवगन्ती भारा ससंकृवतका 
अपाि भण्डाि िहयेका छि् । उदाहिणका लावग, शताबदीपतुरुर सतयमोहि िोशी, िाष्ट्रकवि माधि वघवमियेलाई वलि सवकन्छ  । 
उिीहरूको अितुभि ि ज्ािलाई उपयोग गिी भारा ससंकृवतको विकास ि समधृि बिाउि सकिये समभाििाहरू प्रशसत छि् । जययेष्ठ 
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िागरिकहरू खतुसी ि समवृधिका द्ोतक हुि्, िसलये आफिा िीििका महत्िपूण्ष समय दयेश ि ििताका लावग समप्षण गिये । उिीहरूलाई 
खतुसी, सतुखी दयेखि सममाि योगय, मया्षवदत ि सवकियेसमम सबल बिाई बाकँती िीिि सिल ि सहि बिाउि कये ही वयिसथापकतीय काय्ष  
गितु्षपद्षछ । तयसैलये, िाजयलये यी िागरिकलाई सशति गिने, वयवतिति विकास गिने, सिंक्षण ि सिंक्षकति प्रदाि गिने गितु्षपद्षछ ।

४. बतुढ्यौलीको अिसथामा पतुगयेका वयवतिलाई अमयेरिका ि बयेलायतमा जययेष्ठ िागरिक (Senior Citizens)  
भन्िये गरिन्छ भिये विश्का धयेि ै दयेशमा समािका पाकावयवति (Elders) भन्िये गद्षछि् । ियेपालमा ६० िर्ष उमयेि 
पूिा भएका ि सोभन्दा मावथ उमयेिका वयवतिलाई जययेष्ठ िागरिक (जययेष्ठ िागरिक ऐि, २०६३ '२' क) भविएको  
छ । विश्का कवतपय विकवसत मतुलतुकहरूमा ६५ िर्ष उमयेिमावथकालाई मातै् जययेष्ठ िागरिक माविएको छ । 

५. आधािभूत पोरण, खािपाि, सिासथय वशक्षा तथा सिस्ाइ ि सिासथय सयेिामा आएको प्रगवत एि ं
िाजयलये पतुि ्याएको सयेिासतुविधा ि औरधोपचाि ि समवष्टगत आवथ्षक समवृधिका कािण प्रिििदि एि ं मतृयतुदि घट्द ै
गएको छ । औसत आयतुमा भएको बढोत्तिीलये ससंािमा जययेष्ठ िागरिकको सङ्खयामा अभूतपूि्षरूपमा िवृधि भइिहयेको  
छ । हाल विश्मा कतु ल ििसङ्खया ७ अि्ष ५१ किो्ड ९ लाख २० हिाि १७० िहयेको छ भिये तयसमा ६० िर्षमावथको ििसङ्खया 
१२.३ प्रवतशत िहयेको छ (UNFPA) । यो सङ्खया सि् २०५० समममा करिब २२ प्रवतशत पतुगिये छ । ियेपालमा जययेष्ठ िागरिकको 
सङ्खया कतु ल ििसङ्खयाको ८.१३ प्रवतशत अथा्षत् २४,२२,४९४ िहयेको छ । वि. स.ं २०६८ को ििगणिाअितुसाि जययेष्ठ 
िागरिकको सङ्खया िावर्षक ३.५ प्रवतशतका दिलये िवृधि भइिहयेको छ। यो सङ्खया वि.स.ं २०७४ मा आइपतुगदा २६ लाख 
पतुगयेको छ । वि. स.ं २०७८ (सि् २०२०) समममा १०.१० प्रवतशत, वि. स.ं २०८३ (सि् २०२५) मा १३ प्रवतशत ि वि. 
स.ं २१०८ (सि् २०५०) मा पतुगदा जययेष्ठ िागरिकहरूको सङ्खया कतु ल ििसङ्खयाको २१.६ प्रवतशत पतुगिये अितुमाि िहयेको  
छ । यही गवतमा जययेष्ठ िागरिकको सङ्खया िवृधि हुदँगैएमा अबको ५० िर्षपवछ दोबबि हुिपतुगिये अितुमाि  
छ । यसिी िधृििधृिाको अितुपात बढ्द ैिादँा श्रमशवति कम भई विकासका लावग अका्षको मतुख ताकिये मािवसकता बढयेको (पिविभ्षिता 
बढ्द ैगएको) छ । 

६. पतुिाति मूलय ि मान्यतामा आएको परिित्षि, तीव्र आधतुविकतीकिणको प्रवत्ल, बाह्य ससंकृवत ि सभयतासगँको समपक्ष   
एि ंघतुलिशीलता ि अन्तिसङ्घर्षको प्रभाि ि असि, तीव्र सहिीकिणका कािण समािमा आएको परिित्षि, माविसको वयिहाि 
ि िीििशैलीमा पियेको प्रभाि, हाम्ा वचन्ति ि वयिहािमा आएको विविधता, वयवतििादी ि पतुसतान्तिणका कािणहरूबाट समािमा 
विविध प्रकािका प्रभाि पियेको ि समाि सङ्क्रमणमा िहयेको पाइन्छ । यसबाट जययेष्ठ िागरिकहरूको सयाहािसतुसाि, सममाि एि ं
सतुिक्षा सङ्कटमा पददै गएको छ । प्रवत्लका रूपमा बतुढाबतुढीको सममाि गिने तथा सयेिा गिने ससंकृवत हट्द ैआएको छ ।

७. िीििको मजिा वलितु भियेको िै सङ्घर्षमा विउि िान्िये हुितु एि ंसमसयामा पितु्ष  भियेको माविसलाई वतखाितु्ष  ि पौिखी 
बिाउितु हो। समसयासगँ िितुधयेको माविसलये िीििमा कये ही गि्ष सकदिै । यद्वप िसिी प्रतययेक माविसलये आ-आफिै समसया, 
अपठ्यािा ि चतुिौतीहरूसगँ ितुवधिहयेको हुन्छ तयसिी िै जययेष्ठ िागरिक पवि आफिै समसयासगँ ितुवधिहयेका छि् । जययेष्ठ िागरिकका 
समसयाहरूलाई कये लाउदँा जययेष्ठ िागरिकलाई घिमा ििाखी िधृिाश्रम पठाउिये, स्डकमा वभक्षा मागि लगाउिये, बलिफती काममा 
लगाउिये, दतुवय्षिहाि गिने, अपहयेलिा गिने, जययेष्ठ िागरिकलये मि िलागये पवि घिको माविसका लावग पवि खाइवदितुपिने, िये पकाउदँछि् 
तयही खाइवदितुपिने ि िखाएमा भोवलपलटदयेवख खाि िपाउिये, वदउसँो बन्द घि, िा कोठामा एकल िीिि वबताउितु पिने, िातमा िा 
अन्य समय िवतबयेला कसैको साथ आिशयक पछ्ष  तयसबयेला कोही िहुिये, ि आिशयक पिने बयेलामा कोही साथ िबवसवदिये, िहयेरिवदिये, 
जययेष्ठ िागरिकलये कये ही कतु िा, गतुिासा एि ंमिका कतु िा भन्ि खोजदा सतुविवदिये कोही िहुिये, आफिै सन्तािलये िसतुविवदिये, सतुिाउि 
खोजदा झक्ष िये एि ंगालीगलौि गिने ि तपाईलंाई कये  थाहा छ ? तपाईलंये कये ही िािये बतुझयेको छैि, तपाई ंचतुप लागितुस ्भन्िये िसता 
कािणबाट उिीहरू िैिाशयमा बाचँि वििश छि् । यो उमयेिमा आइपतुगदा माविसहरू शािीरिक, मािवसकरूपमा कमिोि हुिये ि िोगलये 
्रसत हुिये समभाििा बढी भएको अिसथाका कािण साथीभाइ, परििाि, िातागोताबाट अलग िहितुपिने (Isolation मा बसितुपिने) 
वकवसमको अिसथा भोवगिहयेका छि् । ियेपालका धयेििैसो जययेष्ठ िागरिकहरू शािीरिकरूपमा कष्टकि ि मिोिैज्ाविकरूपमा वििाशा 
ि आवथ्षकरूपमा दयिीयरूपमा विउि बाधय भएका छि् । िीििको उत्तिाध्षमा पिने यो कालखण्ड धयेिकैा लावग दतुःखदायी भएको ि 
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कवतपयका लावग दतुःखदायी हुिये समभाििा िहयेको छ ।  

सामावजक सरुक्षा र काररुी व्यिस्ा
 ८. जययेष्ठ िागरिक मातै् पवि होइि, माविस सिभािैलये सहि, सतुिवक्षत, आिामपूि्षक ि सममािपूि्षक 

बाचँि चाहन्छ। सिकािलये सखुी रपेाली समरृ् रपेाल िीवत अवघ साियेको ि सो िीवतलाइ्ष साकाि पाि्ष सामाविक 
सतुिक्षालाई महत्िपूण्ष पक्षका रूपमा वलई सामाविक सतुिक्षा काय्षक्रमबाट उिीहरूको हासँो ्का्षउि खोियेको  
छ । िाजयद्वािा विवम्षत मूलकाितुि सवंिधािमा िै सममािपूि्षक बाचँि पाउिये हकलगायत विशयेररूपमा जययेष्ठ िागरिकको हकसमयेत 
समाियेश गिी िाजयबाट विशयेर सिंक्षण तथा सामाविक सतुिक्षा उपलबध गिाउिये (सवंिधािको धािा ४१) वयिसथाको प्रतयाभूवत गियेको 
छ । यसैगिी, जययेष्ठ िागरिकको आधािभूतहका अवधकािको सिंक्षण गिी सममािपूि्षक िीिियापि गि्ष उिीहरूको उन्िवतका लावग 
उिीहरूमा भएको ज्ाि, सीप, क्षमता ि अितुभि सदतुपयोग गददै वििहरूप्रवत श्रधिा, आदि ि सद्ािको अवभिवृधि गिने काय्षका लावग 
सिकािलये जययेष्ठ िागरिक ऐि, २०६३, जययेष्ठ िागरिक वियमािली, २०६५, जययेष्ठ िागरिक िावष्ट्रय काय्ष योििा, २०६२, जययेष्ठ 
िागरिक सिासथयउपचाि सयेिा सञचालि विदनेवशका, २०६१ आवद काितुि एि ंकाय्षविवधहरूमा विविध प्रकािका वयिसथा गियेको 
छ । सिंचिागत वहसाबलये उचचसतिीय जययेष्ठ िागरिक कलयाण सवमवत ि सबै विललामा विलला सवमवतको वयिसथा गियेको छ । 

९. यसैगिी कये न्द्मा जययेष्ठ िागरिक सिासथय उपचाि कोरको सथापिा भएको ि िावर्षक ४०००।- उपचाि खच्ष) पाउछँि् । 
अवहलये िाजयलये आगामी आ. ि.२०७६।७७ दयेवख सामाविक सतुिक्षा भत्तामा रु एक हिाि थप गिी रु.३०००।- मावसक वदिये वयिसथा 
गियेको छ । यातायात सयेिामा २ वसट सतुिवक्षत ि भा्डामा ५०% छतुटको वयिसथा भएको छ । हियेक असपतालमा ियेरियावट्रक िा्ड्ष 
(Geriatric Ward) िाखिये वयिसथा, घतुमती सिासथय सयेिा, िधृिाश्रमको वयिसथा (पशतुपवत बधृिाश्रमलगायत विवभन्ि विललामा) 
िागरिकतहबाट जययेष्ठ िागरिक वदिा कये न्द् सञचालि ि िाजयलये ती कये न्द् सञचालिका लावग यथासकय आवथ्षक सहयोग वदिये गियेको, 
Ageing को विरयलाई विद्ालयसतिको पाठयक्रममा समाियेश गियेको ि जययेष्ठ िागरिक सयाहािकता्ष तावलम सञचालि गददै आएको 
पाइन्छ । कये ही समयअगाव्ड जययेष्ठ िागरिकका िीिि सहि एि ंमया्षवदत बिाउि प्रतययेक वयवतिलये बाबतुआमाका िाममा खाता खोली 
आफिो आयको १०% (तलबको) िकम मावसक िममा गरिवदिये ि जययेष्ठ िागरिकको अचल समपवत्तमा िीिि पय्षन्त २५% समपवत्त 
िाखितुपिने वयिसथा सवहतको जययेष्ठ िागरिक ऐि सशंोधि गि्ष सिकािलये सङ्घीय ससंद ्मा विधयक पयेस गिी सकये को छ । 

ज्ेयष्ठ रािररकको अिस्ा र िाहरा
१०. परििािवभत् ि िन्मलये सबै बिाबि भए पवि उमयेि बढ्द ै िादँा शािीरिक कमिोिी, पारििारिक िवहष्किण ि 

विभयेद, समािको हयेपाइ ि उमयेिसगैँ आउिये विवभन्ि िोगका कािणलये जययेष्ठ िागरिकहरू वदिप्रवतवदि उमयेिसगैँ विब्षल हुदँगैएको 
पाइन्छ । धयेिलैाई परििाि ि समािको भि छैि, सहयोग वमलछ भन्िये विश्ास पवि छैि, तापवि वयिीहरूलाई कसैको सिंक्षण ि 
भिको आिशयकता हुन्छ । एकावति बतुढ्यौलीमा सिंक्षण ि सहायताको आिशयकता पददै िान्छ भिये अका्षत ््ष  समाि तथा परििािमा 
आफिो मातै् अवधकािको खोिी गिने, माग गिने ि उपभोग गिने ति अरूको अवधकािको कतु िै विचाि ैिगिने प्रिवृत्त वयाप्त िहयेको पाइन्छ, 
िसलये गदा्ष बतुढ्यौलीमा िागरिकहरू सामाविकरूपमा समयेत विब्षल हुदँ ैगइिहयेका हुन्छि् । समािको शवति सिंचिा कमिोिबाट 
बवलयोमा सददै िािये ि सतुविधा तयतै बगिये हुदँा वहिो वलइिहयेको सतुखसतुविधा अरूलये हतयाउिये भएकालये यी जययेष्ठ िागरिकहरूको 
(विब्षलहरूको) सतुविधा घट्द ैिािये गद्षछ । ् लतः कमिोि िधृििधृिाहरू पारििारिक िवहष्किणको घयेिावभत् पददै िान्छि् । उिीहरूको 
इचछा, चाहिा ि आिशयकताहरूको समबवन्धत परििािलये अिदयेखा गददै िािये गद्षछि् । उिीहरू सिय ंआ्ै, परििाि, समाि ि 
िाष्ट्रलये उिीहरूमा आउिये ि आएको परिित्षिलाई खयाल िगदा्ष ि उिीहरूको आिशयकताअितुरूप सक्षम िबिाउदँा ि सबलीकिण 
िगदा्ष जययेष्ठ िागरिकलये कष्टकि िीिि विताइिहितु पियेको विष्कर्ष समािशास्त्रीहरूको िहयेको छ ।  

११. बतुढ्यौलीमा प्रियेश गियेपवछ माविसको प्रतययेक अङ्ग क्रमशः कमिोि ि क्षमताविहीि हुदँ ै िािये क्रम  
बढ्दछ । यस अिसथामा माविसको अितुहाि ि छाला चाउिी पिने, कपाल त्ु लि थालिये ि झिने, कवतपयको त टाउको वचण्ैड हुिये 
हुन्छ । तयसैगिी, श्रिण शवति कमिोि हुदँ ैकये हीको सतुन्ि िसकिये अिसथा हुिये, आखँा दयेखि छा््डिये, समिण शवतिमा ह्रास आउिये ि 
कोही कोहीमा कये ही पवि थाहा िपाउिये अिसथा (अलिाइमि िोगसमम), हा्ड तथा िोिषीहरू दतुखिये, वह्ंड्डतुल गि्ष कवठि हुिये, िसा 
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खतुमचिये, विद्ा िलागिये, दातँ दतुखिये, दातँ झददै िािये, ् ोकसो कमिोि हुिये, वमगगौला कमिोि हुिये, कवतपयको मगृौलालये काम गि्ष छा््डिये, 
विन्द्ा िलागिये, पाचि प्रणाली कमिोि हुिये, खािा खाि मि िलागिये, खािा िवमठो हुिये, मयेरुदण्ड सकंतु चि हुदँ ैिािये ि पवछ कतु प्रो हुि 
पतुगिये िसता शािीरिक लक्षण तथा अिसथाहरू हुिये गद्षछि् । यसैगिी, बतुढ्यौलीमा पतुगद ैगदा्ष िा गियेपवछ माविसहरू एकान्तपि मि 
पिाउिये हुन्छि् । कोही कोही आफिा पतुिािा कतु िा गिने, सतुिाउिये, आफिा दतुःखको कतु िा गिने, कोही धयेि ैबोली िहिये पवि गद्षछि् । जययेष्ठ 
िागरिकहरू उिीहरूका कतु िा सतुविवदए हुन्थयो भन्छि् । घिको काम पवि उिीहरूलये िै भियेबमोविम परििािका अन्य सदसयहरूलये 
गरिवदए हुन्थयो भन्िये मान्यता िाखदछि् । कये ही िया ँकतु िा कामहरू गितु्षभन्दा पवहला उिलाई (बतुढाबतुढी) सोवधवदए, सललाह गिये 
हुन्थयो भन्िये गद्षछि् । बतुढ्यौलीलये छोएपवछ माविसहरू कये टाकये टीलाई माया गिने ि उिीहरूसगँ बोलचाल गिने िविक वलि खोजिये  
गद्षछि् । कसैको िावतिावतिा छैिि् भिये त कये टाकये टी दयेखिये विवत्तकै अगँालो हालिये, वलिये मिाइ ँ खाियेसमयेत  
गद्षछि् । यसता आिीबािी वयिहािका बाियेमा पवछलला वपढँी अथा्षत् अरूलये बतुझिये बतुझाउिये गितु्षपद्षछ । तब मात् जययेष्ठ िागरिकप्रवत 
गरििये वयिहाि वशष्टाचािपूि्षक एि ंसममाियोगय हुि पतुगदछ । 

१२. बतुढ्यौली अिसथा माविसको िीििको अवन्तम अिसथा (Closing period in the Life span) हो । सवक्रय िीिि 
विउि िसकिये, ििान्िये ि िपाउियेहरूका लावग मिोिैज्ाविक ि आवथ्षकरूपमा बतुढ्यौलीलाई क्रमशः वचन्ता ि परिविभ्षिताको 
पया्षयिाचीका रूपमा वलिये गरिन्छ । यो अिसथामा आइपतुगदा वयवतिको वक्रयाशीलताको गवत वधमा ि प्रभािको आयाति सागँतुिो 
हुदँ ैआउदँा उतपादिशीलता शून्यतात ््ष  उन्मतुख हुन्छ । ्लतः आयस्ोतको घयेिा सागँतुिो हुि िान्छ, िसलये पिविभ्षिताको माग 
गिने अिसथा वसि्षिा हुन्छ । तसथ्ष, यस अिसथामा अन्यको सहयोगको खाचँो हुन्छ ।  बतुढ्यौलीका अियेकौं सामाविक आयामहरू 
हुन्छि् । यस अिसथामा अवधकांश जययेष्ठ िागरिकलये एकलै बसितुपिने अिसथा, साथमा कोही िहुिये, सामाविक भयेला बैठक सभा एि ं
काय्षक्रमहरूमा िाि/भाग वलि िसकिये अिसथा, पतुिािा साथीहरूलये क्रमशः मतृयतुििण गददै िािये कािणबाट साथीभाइहरू कम हुदँ ै 
िान्छि् । बतुढ्यौलीमा प्रियेश गियेकामधयये अवधकांशको अिसथा उही प्रकािको हुिये भएकालये िया ँसाथी बिाउि िसकिये हुन्छि् । 
आ्ूलये भोगयेका अितुभूत गियेका विरयको सान्दवभ्षकता समयभन्दा धयेि ैटाढा पतुवगसकये को हुिालये वतिका पतुिािा कथावयथा सतुन्ि 
अवहलयेको वपढँीलाई समय िहुिये, उिीहरूबीच सोच, दृवष्टकोण ि विचाि अवमलदो हुिये कािणबाट बतुढ्यौली अिसथामा एकलो भई 
समय वबताउितु पिने (Loneliness) मा पतुगदछि् । यसको आयति बढ्द ैगएमा ि बतुढाबतुढीलये बढी वचन्ता वलिये प्रिवृत्त बढ्िये ि बढी 
वचवन्तत हुदँ ैगएमा Depression मा पतुगिये गद्षछि् । ् लतः Depression िै बतुढाबतुढीको आतमहतया एि ंमतृयतुको कािण बन्ि पतुगदछ । 
यस समबन्धमा परििाि, समाि ि िाष्ट्रलये समयमै बतुझितुपिने ि सो को समबोधि गि्ष आिशयक िीवत काय्षक्रम लयाउितु पद्षछ ।  

ज्ेयष्ठ रािररकको सबलीकरण
१३. सबल हुिये भियेको माविसको रूपमा माविस भएि बाचँिका लावग आिशयक पिने सबै प्रकािका क्षमता प्राप्त गिने, 

खोियेको प्रवत्ल प्राप्त गि्ष सकिये क्षमता आि्षि गिने ि तयसको सही अथ्षमा उवचत तििलये उपयोग गिने काय्ष हो । जययेष्ठ िागरिकको 
सबलीकिणका लावग सिय ंआ्ै, परििाि, समाि ि िाजयका तीिै तहका सिकािहरूको कत्षवय ि दावयति पद्षछ । माविसहरूमा 
बतुढ्यौली अिसथामा आइपतुगदा अन्य कतु िामा िसतै ह्रासको वियम लागतु हुन्छ । ्िक यवत हो वक कसैमा अवल बढी, कसैमा कम, 
कोहीमा अवल पवछ कोहीमा वछटै् लागतु हुन्छ । उमयेिको कािणबाट माविसको बतुढ्यौलीमा हुि सकिये शािीरिक, मािवसक, आवथ्षक 
ि सामाविक क्षमतामा आउिये ह्रासको वियम सगँसगैँ क्षमता बढाउि सबलीकिण गददै िाि सकये मा बतुढ्यौलीलाई सतुन्दि अिसथामा 
पतुि ्याउि सवकिये हुन्छ । िीििको उत्तिाध्षलाई सहि, सतुिवक्षत ि सममावित बिाउि जययेष्ठ िागरिकका सबै पक्षमा क्षमता अवभिवृधि 
गि्ष आिशयक भएको छ । तयसका लावग विश्मा कये ही दृवष्टकोणहरूको विकास तथा प्रयोग भएको पाइन्छ । साथै, सबलीकिणका 
लावग विवभन्ि ससंथा, विकाय तथा सिकािको कत्षवय ि भूवमका अझ बढी महत्िपूण्ष ि उतपादिशील हुन्छ । 

केही प्रिवलि दृवटिकोण
•	 गतुणसतिीय िीिि दृवष्टकोण (Quality of Life Perspective)

•	 िाजयको कत्षवय ि दावयति दृवष्टकोण (Responsibility of State Perspective)
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•	 सामाविकतीकिण दृवष्टकोण (Sociability Perspective)

•	 विकासिादी दृवष्टकोण (Development-Based Perspective)

•	 अवधकािमा आधारित दृवष्टकोण (Right-Based Perspective)

िणुसिरी्य जीिर दृवटिकोण
१४. जययेष्ठ िागरिकहरू परििािको समपवत्त ि गौिि हुि् । उिीहरूको योगदािलाई सममाि गिने ि गि्षका साथ पतुसतान्तिण 

गददै िाितु परििािका सदसयहरूको कत्षवय हो । प्रतययेक माविस सहि, सतुिवक्षत, आिवन्दत ि सतुखमय िीिि, आिामपूि्षक ि 
सममािपूि्षक विउि ि बाचँि चाहन्छि् । तयसमा अझै जययेष्ठ िागरिकहरू त िीििको उत्तिाध्षमा यी सूचकहरूप्रवत अझै वय्र हुन्छि् । 
यी सूचकहरूको प्रावप्तका लावग सिासथय सतुविधामा पहुचँ, सि्षसतुलभ, वमतवययी, औरधोपचािको वयिसथा, परििाि ि समािबाट 
पाउिये सममािििक, मया्षवदत एि ंविभयेदिवहत (बवहष्किण शून्य) अथा्षत् सामाविक पारििारिक िाताििणमा विउि पाउिये अिसथा, 
बतुढ्यौलीमा आउिये परिित्षि ि दयेखाउिये वयिहािमा समझदािी एि ंसमझौता गिी आिशयक श्रधिा, आदिभाि, सममाि एि ंसद्ाि 
ििाउिये वयिहाि गिने गिाउिये वयिसथा हुितुपिने छ । बतुढ्यौली अिसथामा आइपतुगयेपवछ लामो समयदयेवख बसोिास गियेको थातथलो 
छा्््डि िसकिये, छोिाछोिी िातीिातीिाहरू अन्यत् बसिये भएपवछ तीसगँ पवि बसोिास गि्ष तथा समायोिि हुिये कवठि हुिये, 
रूपान्तिण ि भािािातमक विविधताको समसया, कवतपयका सन्तािहरू विदयेशमै बसिये ि कवतपय विदयेशमै बसिये चिणमा भएको हुदँा 
पवि जययेष्ठ िागरिकहरू एकलो भई वििशरूपमा िीिि विउि बाधय भएको पाइन्छ ।

१५. जययेष्ठ िागरिकलाई सममाि, आदिभाि वयिहाि गि्ष अन्तिपतुसता सोचविचािको ्िकपिलाई कम गि्ष 
अन्तिपतुसता छल्ल ि अन्तिपतुसता अन्तिवक्रया आयोििा गितु्षपद्षछ । जययेष्ठ िागरिकलाई इचछाअितुसाि चलिवदिये, 
जययेष्ठ िागरिक बसिये घिको अिसथा बतुढ्यौली अिसथाअितुकूल बिाउिये] (SMART Housing arrangement), 
उमयेिमैत्ी सिंचिाको वयिसथा, जययेष्ठ िागरिक बसिये घि सतुिवक्षत, न्यािो ि वह्ँड्डतुल गि्ष सविलो बिाउितु  
पछ्ष  । बतुढ्यौलीमा पवि सवक्रय िीििशैली अपिाउदँा (सवक्रयताको वसधिान्त) िीिि सिसथय ि अमतृ हुिये भएकालये कये ही ि कये ही 
गिी बसि बसाउि श्रम बिािलाई आिशयक पिने ज्ाि, सीप वसकाइको काम गिने ि गि्ष पाउिये बिाउिये, (Keeping Active or 
Activity Theory), साथै जययेष्ठ िागरिकलाई बाचँतुन्ियेल िया ँ कतु िाहरू वसकिये (कमपयतुटि, इन्टिियेट, मोबाइल चलाउिये) प्रयेिणा 
वदिये ि श्रम बिािमा सहभावगता ििाउि आतमविश्ास िगाउिये, विश्ास कायम गिने काय्ष गिने, हयेिचाह सयाहाि सतुसाि गिने सयेिा 
(Care giver services), असपतालहरूमा ियेरियावट्रक िा्ड्ष, पया्षप्त मात्ामा वचवकतसकको वयिसथा गिने ि सयेिा सतुविधा उपलबध 
गिाउिये, घिको सतुिक्षाको लावग CCTV ि्डाि ि सिासथय सयेिा तथा सतुिक्षा विकायसगँ समबन्ध सथावपत गिने (Connection to 
Security Agency), आितिाित सहिीकिण, सि्षसतुलभ ि कम खच्षमा पतुगिये वयिसथाका लावग जययेष्ठ िागरिक वसट बढाउितुपिने 
दयेवखन्छ । साप्तावहक, मावसक, िावर्षक वटकटको वयिसथा ि वििहरूलये पाएको छतुटको एकमतुष्ट गणिा गिी यातायात वयिसायीलाई 
व्ता्ष भतुतिािी गिने वयिसथा वमलाउिये गितु्ष  िाम्ो हुन्छ । घिपरििािबाट जययेष्ठ िागरिकका लावग खािपािको वयिसथामा सचयेत 
गिाउिये (खािाको मात्ा घटाए पवि खािामा प्रोवटिको मात्ा घट्ि घटाउितु हुदँिै) तयसैगिी, परििाि ि समािलये जययेष्ठ िागरिकलाई 
अलगयाउिये, होचयाउिये, गाली गिने, कतु टवपट गिने िसता दतुवय्षिहाि आ्ूलये पवि िगिने, अरू कसैलये गियेमा पवि ततकाल प्रवतकाि गिने ि 
तयसको िािकािी प्रहिीमा वदितुपछ्ष  भन्िये कतु िामा सबैलाई सचयेत गिने काय्ष गितु्षपद्षछ । 

सामावजकतीकरणको दृवटिकोण
१५. माविस सामाविक प्राणी हो । एकलैभन्दा समािमा बोलचाल, घतुमव्ि गददै आफिा कतु िा अरूलाई सतुिाउि चाहिये ि 

अरूसगँ हासँखयेल गियेि विउि चाहिये प्राणी हो । तयसैलये, एकलै बसितुपदा्ष रुिये, किाउिये ि वचत्त दतुखाउिये गद्षछ । बतुढ्यौली अिसथामा 
बतुढाबतुढीसगँ बवसवदिये, कतु िा सतुविवदिये, उिीहरूलये चाहयेको लयाइवदिये, खािवदिये, घिमा एकलो िीिि वबताउि बाधय पारिएका 
माविस िा जययेष्ठ िागरिकहरूलाई सामाविक पारििारिक िाताििण वदई जययेष्ठ िागरिकलाई बाचँिये वयिसथा गि्ष सवकन्छ । यसका 
लावग अन्तिपतुसता अन्तवक्र्ष या, जययेष्ठ िागरिक वदिा कये न्द्, अन्तिविलला भ्रमण, विद्ाथषी जययेष्ठ िागरिक छल्ल, जययेष्ठ िागरिक 
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मैत्ीवयापाि कये न्द्, जययेष्ठ िागरिक पतुसतकालय कये न्द्, जययेष्ठ िागरिक ्रामआवदको वयिसथा गिने गिाउिये गदा्ष पवि उिीहरूलाई समाि 
घतुलवमल हुिये सहि िाताििण पैदा हुन्छ । यीमधयये कवतपय समािलये गि्ष सकिये छ भिये कये ही सिकाि (सथािीय, प्रदयेश ि सङ्घीय) 
लये वयिसथापि गि्ष सवकिये दयेवखन्छ ि वयिसथा गितु्षपद्षछ ।

राज्यको कि्नव्य र दाव्यतिको दृवटिकोण
१६.जययेष्ठ िागरिकलये िाष्ट्रलाई वदएको योगदािको सममाि ि कदि सिरूप उिीहरूको िीिि सहि, सतुिवक्षत सममावित 

बिाउितु िाजयको कत्षवय ि दावयति हो । िाजयलये जययेष्ठ िागरिकलाई सममािपूि्षक बाचँि वदि कवहकतैबाट दतुवय्षिहाि ि अपहयेलिा 
हुि िवदिये िाताििण तयािका लावग “कठोि िाजय वसधिान्त” अिलमबि गितु्ष  ि काितुिमै दण्डिीय काय्ष घोवरत गददै दण्ड, िरििािा 
ि सिायको वयिसथा क्डाइका साथ काया्षन्ियि गितु्षपद्षछ । 

विकासिादी दृवटिकोण
१७. विकास परिित्षिशील अिधािणा ि बहुआयावमक प्रवक्रया हो । विकासलये आिभन्दा भोवल सतुधारिएको अिसथालाई 

ििाउदँछ । विकासको अवन्तम लक्य भियेको अवधकतम सतुख, सन्तोर ि समवृधि िै हो । विकास िाजयको कत्षवय ि िागरिकको 
अवधकािको विरय हो । विकासका लावग िाजय िा सिकािलये लगािी बढाउितु पद्षछ ितुि लगािी वशक्षा, सिसथय ि पूिा्षधािमा गरिएको 
हुितुपद्षछ । विकासलये चयेतिाको सति अझ बहृत् एि ं्िावकलो बिाउदँछ, सिसथयमा जययेष्ठ िागरिकको पहुचँ बढाउछ, पूिा्षधािको 
विकासलये उिीहरूलाई गन्तवयमा पतुगि सहि ििाउदँछ ।

अविकारमा आिाररि दृवटिकोण
१८.अवधकािमा आधारित दृवष्टकोणलये मािि अवधकािको पहल गद्षछ । मािि अवधकाि, माविसलाई माविस भएि 

आतमसममािपूि्षक बाचँि िभई िहुिये अवत आिशयक तत्ि हो । मािि अवधकाि माविसलाई माविस भएका कािण प्राप्त हुितुपिने 
अवधकाि हो । यी ि यसतै प्रकृवतका विरयमा समबोधि हुितुपिने कतु िामा यस दृवष्टकोणलये िकालत गद्षछ । जययेष्ठ िागरिकका 
अवधकािहरूमा विशयेर गिी िागरिकका अवधकाि (िाििीवतक, सामाविक, आवथ्षक अवधकाि तथा िाजयका सदसय िागरिकको 
अवधकाि) लाई उललयेख गियेको पाइन्छ । यसमा माविसका लावग िीिि विउिये वयवतिति विकासको अिसि, िीिि सतुिक्षा ि सतुखद 
िाताििणको वसि्षिा पद्षछि् । तयही िै अवधकािमतुखी दृवष्टकोण हो । जययेष्ठ िागरिकलये मि िलागये पवि घिको माविसका लावग पवि 
खाइवदितुपिने होइि, इचछा ि चाहिा भएमा मात् खािये, पोवरला तथा इचछा लागयेको खािा खाि पाउितुपिने, वदउसँो बन्द घि, िा 
कोठामा एकल िीिि वबताउितुको सट्ा घिपरििािसगैँ बसि पाउितुपिने  िा समािका अन्य उसतै उमयेिका साथीसगँीसगँ वदि वबताउि 
पाउितुपिने, जययेष्ठ िागरिकलाई िातमा कसैको साथ आिशयक पिने हुन्छ तयसबयेला ि पियेका बयेलामा कोही साथ बवसवदिये, हयेरिवदिये, 
जययेष्ठ िागरिकलये कये ही कतु िा, गतुिासा एि ंमिका कतु िा भन्ि खोजदा सतुविवदिये हुितुपिने, सतुिाउि खोजदा िझवक्ष कि एि ंगालीगलौि 
िगिी सममािििक िाकय बोली मया्षवदत वयिहाि गिने गितु्षपद्षछ । 

विवभनरको ससं्ा, वरका्य र सरकारको कि्नव्य र भूवमका 

ज्ेयष्ठ रािररक सि्य ंआफरो कि्नव्य 
१९. िीिि ईश्िको ििदाि हो भविन्छ । ति यथा्षथमा िपाईकंो सिास्थ्य िपाइको हािमा विभ्षि गद्षछ । हामीलये िीिि 

विउिये कला िाियेि ि सोहीबमोविम िीििलाई ढालि सकये मा िवत बाचँदछौ तयवत सिसथ ि सतुखी भएि बाचँि सकदछौं । तयसैलये, 
वियवमत सिासथय िाचँ गिने, वचवकतसको सललाहबमोविम औरधी सयेिि गिने, िोग ि औरधीका बाियेमा ज्ाि िाखिये, शािीरिक 
सतुिक्षामा धयाि वदिये, योग ि शािीरिक तथा मािवसक वयायाम गिने, सदिै सवक्रय िहिये ि िाखिये, गि्ष िहुिये कतु िामा सचयेत िहिये, ठीक 
समयमा (प्रातःकालमा ५ दयेवख ६ बियेको बीचमा ) उठ्िये, वियवमत एकै समयमा खािा खािये, खािाको (सागसविी बढी खािये) मात्ा 
वमलाउिये, वह्ँड्डतुल गिने, सतुतिये समय एकिास गिने, थोि ैखािये ति पौवष्टक ि झोवललो खाियेकतु िा खािये, मिोिञििातमक काय्ष (िाचगाि 
गिने, हासँखयेल गियेि मजिा वलिये, वसियेमा हयेिने) गिी िीििलाई सदिै तिािमतुति बिाउिये ि दतुःखवचन्ता पदा्ष पवि प्रभतुको लीला यसतै हो, 
ईश्िको इचछा हो, िीिि हाम्ो िशमा छैि भन्िये िसता उवति सतुवतिको समिण गिी िाखिये, सियेह ि दयालये अरूको मि वितिये, सकये समम 
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अरूबाट सहयोग वलिये होइि, बरु अरूलाई सहयोग गिने काय्ष गितु्षपद्षछ । आफिो घिको िाताििण उमयेि ि बतुढ्यौलीअितुरूपको वमलदो 
सिंचिा आ्ैलये बिाउदँ ैलैिािये, दोर कसैलाई िवदियेिसता वयिहाि ि काम आ्ैलये गितु्षपद्षछ ।

पररिारको दाव्यति
२०. प्रतययेक िागरिकलये परििािमा िहयेका आफिा पूि्षि जययेष्ठ िागरिकको हयेिचाह, सयाहािसतुसाि एि ंसिंक्षण गितु्षपिने दावयति 

हो । तसथ्ष, जययेष्ठ िागरिकका सन्ताि, परििाि ि आ्न्तहरूलये जययेष्ठ िागरिकलाई आ्ूसगैँ घिमा िाखितुपिने, सयाहािसतुसाि 
एि ंपालिपोरण गितु्षपिने ि सोका लावग वयिसथा गितु्षपद्षछ । प्रतययेक वयवतिलाई बालक ि यतुिा अिसथामा जययेष्ठ िागरिकलये गियेको 
योगदािलाई समझी अवहलये उिीहरूलाई सहि िीिि विउि सहयोग गितु्षपिने हुन्छ । यसता काय्षमा परििािको सवक्रयता, 
अ्रसिताको खाचँो छ भिये तयस काय्षलाई वििन्तिता वदितुपछ्ष  । आफिा आमाबाबतु ि सासतुससतुिा हितुिबतुिा हितुिआमा परििािको 
बोझ होइिि्, उिीहरूलाई परििािको गौििका रूपमा वलिये ससंकृवत बसालितु पद्षछ । मयेिा बाबाआमा मसगैँ बसितुहुन्छ भन्िये होइि, 
म आमाबतुिासगँ बसछतु भन्िये ससंकृवतको विकास गिने ि तयसलाई वििन्तिता वदिये गितु्षपद्षछ । जययेष्ठ िागरिकहरूमा लागिये/लागि सकिये 
िोग, िोगका लक्षणहरू ि आउि सकिये समसया ि ती िोगहरूको उपचाि हुिये असपताल, ्डाकटि ि औरधीका बाियेमा ज्ाि िाखितु पद्षछ 
ि वयिहािमा इमान्दािीपूि्षक प्रयोग गितु्षपद्षछ । आफिा घिका बतुढाबतुढीलाई श्रधिा ि सममाि गिने, िाम्ो हयेिचाह ि पोरणयतुति झोवललो 
खाियेकतु िा खतुिाउिये, मि बचिलये सयेिा गिने, जययेष्ठ िागरिकहरूलाई सगैँ िाखी मिोिञििातमक काय्ष गिी तिािमतुति गिाई िाखितुपद्षछ । 
जययेष्ठ िागरिक बसिये घि कोठा सतुिवक्षत बिाउि (CCTV ि्डाि गिी तथा वह्ड्डतुल गदा्ष समाउिये ्डण्डीहरू िाखी) वियवमत योग 
प्राणायाम ि वयायम गिाउितु पद्षछ । 

ज्ेयष्ठ रािररकको  सिास्थ्यमा लागर सकरे रोिहरूः 
प्रतययेक वयवतिको उमयेि िवृधिसगैँ माविसको अङ्गहरूमा हुिये परिित्षि ि तयसको कािणबाट हमवोिमा परिित्षि आउिये ि 

सिासथय समसया बढ्द ै िान्छ । तयसबाट सन्ततुलि वबगिने कािणबाट विवभन्ि अङ्गप्रतयङ्गहरूको िोगविरुधि ल््डिये क्षमतामा 
समयेत ह्रास आउिये गद्षछ । जययेष्ठ िागरिकहरूलाई प्रायशः सरुिा िहुिये िोग बढी लागदछ अलिाइमि (व्डमयेवन्सया), दम(आसथामा, 
एलिषीबाट हुिये ि िीण्ष ब्ोकाइवटस) । उचच ितिचाप, मतुटतु  ि ितििलीको िोग, (हृदयघात), मधतुमयेह, पक्षघात, बाथिोग, कयान्सि, 
वपसाब िविख्रिये, बढी लागिये, धयेि ै पटक िाितुपिने, (प्रोसटयेट्रन्थी  बढयेि) ि मोवतयाविन्दतु िोगहरू लागिये गियेको पाइन्छ । यसैगिी,  
विदाउि गाह्रो हुिये, विउ दतुखिये, खािामा अरुवच बढ्द ैिािये, अपच हुिये, गयावसटक, यतुरिक एवस्ड, ढा्ँड ि कममि दतुखिये, मयेरुदण्डको 
सङ्कतु चि, हा्डिोिषी तथा मांसपयेशीमा समसया, श्ासप्रश्ास, सतुन्िये शवतिमा ह्रास आउिये एि ंव्डएिको क्षयीकिण िसता समसयाहरू 
आउिये गद्षछि् ।

ज्ेयष्ठ रािररकको सिास्थ्य उपिारः
जययेष्ठ िागरिक अथा्षत् प्रतययेक छोिाछोिीहरूका बाबतुआमा आदिणीय, सममाििीय ि पतुििीय हुितुहुन्छ । हामीलाई यस 

धितीमा प्रियेश गिाउिये, आफिो समपूण्ष इचछा, चाहिा िहिलाई धिौटी (बन्धकती) िाखी िा िसकती िसकती पयेट बाधँयेि ैभए पवि आफिा 
सन्तािलाई उवचत लालिपालि गिी हुका्षउिये ि योगय िागरिक बिाउिये आमाबतुबाप्रवत उिीहरूलाई सहयोगको आिशयकता पदा्ष एि ं
पिने अिसथामा विममयेिािीपूि्षक सयाहािसतुसाि (Taking Care) गितु्ष  पद्षछ । यो हाम्ो पूिषीय मान्यता, धम्ष एि ंछोिाछोिीको कत्षवय 
माविएको छ । यसमा िाजयलये पवि कये ही उदाहिणीय वयिसथाहरू गियेको छ, िसलाई मावथ उललयेख गिी सवकएको छ । िधृितिको 
अितुभि ि आिशयकता उिीहरू सियकंो ि परििािको भौवतक सतुखसतुविधा ि समपन्िता, पारििारिक पषृ्ठभूवम, शािीरिक सक्षमता 
ि सामाविक ि आवथ्षक अिसथालये गदा्ष ्िक-्िक हुिये गद्षछ । यस परिियेश ि परिवसथवतमा कये ही ्िक भए पवि परििाि सबैलये 
सामान्यरूपमा आफिा कत्षवय पूिा गितु्षपद्षछ । 

समाजको दाव्यति
२१. जययेष्ठ िागरिकहरू पवि समािमा बसिये, समािसगँ उठबस, घतुलवमल ि सामाविक वयिहाि गिने भएकालये समाि ि 

जययेष्ठ िागरिकको समबन्ध अन्योन्यावश्रत हुन्छ । एकको वयिहािलये अकवोलाई प्रभाि पद्षछ । ियेपालको सन्दभ्षमा, जययेष्ठ िागरिकहरू 
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समािबाट अवत प्रभावित छि् । समािमा जययेष्ठ िागरिकका समबन्धमा कये ही भ्रमहरू वयाप्त िहयेका छि् । तयसता भ्रमहरू हटाउि 
ि जययेष्ठ िागरिकलाई अलगयाउिये, होचयाउिये, गाली गिने, कतु टवपट गिने िसता वयिहाि िगिने, गि्ष िवदिये, गियेको दयेवखएमा ततकाल 
प्रवतकाि गिने ि प्रहिीमा िािकािी  गिाउिये काय्ष समािबाट अपयेक्षा गरिन्छ । हियेक टोल बसतीमा जययेष्ठ िागरिकको समूह बिाइवदिये 
यतुिा वपढँीलये ती सयेिा सञचालि गि्ष सहयोग गिने, जययेष्ठ िागरिकहरूलाई सहि िीिियापि गिने िाताििण समािबाटै बिाउि सतुरु 
गरिहालिये गितु्षपद्षछ । 

स्ारी्य सरकारको दाव्यति
२२. सथािीयतह िा सथािीय सिकाि, िो ििताको सबैभन्दा िविकको सिकाि हो, सवन्िकटताको 

वसधिान्तअितुसाि िविकको िाजय सिकाि हयेि्ष, छतुि, बोलि पाइिये सिकाि हो । SubsidiaryTheory का आधाि 
हयेदा्ष  िागरिकका काय्षसमपादि गरिवदिये क्षमता भएको सिकाि भियेको सथािीय सिकाि िै हो । सवंिधािको धािा 
२१४ बमोविम सथािीयतहको काय्षकारिणीको अवधकाि गाउकँाय्षपावलका ि िगिकाय्षपावलकालाई सतुमपयेको  
छ । सवंिधािलये सथािीयतहलाई सतुवमपएका २२ िटा सूचीमधयये जययेष्ठ िागरिकको वयिसथापि एउटा मतुखय काय्ष विममयेिािीवभत् 
िहयेको छ । जययेष्ठ िागरिक दयेशका अमूलय विवध, समपदा, पौिख ि विउदँा इवतहास भएकालये उिीहरूको सतुिक्षा, सिंक्षण ि हयेिचाह 
गिने दावयति िाजयको हो । तयसैलये, ियेपालको सवंिधािको अितुसूची ६, ७, ८ ि ९ मा उललयेख भएका एकल ि साझा अवधकाि 
सूचीबमोविम सामाविक सतुिक्षा ि गरििी वििािण सबैको काय्ष क्षयेत्मा पियेको दयेवखन्छ, भिये सथािीयतहको अवधकाि सूची (अितुसूची 
८) को िं. १६ अितुसाि जययेष्ठ िागरिकको वयिसथापि गिने सूची उललयेख भएको दयेवखदँा जययेष्ठ िागरिकका सन्दभ्षमा गरिितुपिने 
सामाविक सतुिक्षा, सिंक्षण, सबलीकिण ि उवचत वयिसथापिको विममयेिािी सथािीय सिकािको हो भन्िये दयेवखन्छ । िधृिािसथाको 
िीिि सहि बिाउि सथािीय सिकािलये विमिबमोविमको काय्ष गरिवदितुपिने दयेवखन्छ । 

१) सािो सकये लमा जययेष्ठ िागरिक ्राम बिाउिये िसमा विश्रामहल, धावम्षक प्रिचि हल, मिोिञिि सथल, प्रभातीय पैदल 
वह्ड्ँडतुल गिने क्षयेत्, वसियेमाघि, खयेल्राम, वयायामशाला, योगासि धयाि एि ंप्राणायाम गिने सथल, ियेरियावट्रय िा्ड्ष ि सतुविधा 
सवहतको उपचाि कये न्द्, यातायातको वयिसथा, खािवपि गिने ियेसटतुियेन्ट ि अन्य सयेिा सहयोगीसवहतको वयिसथा गिने । 

२) श्रम बिािमा िाि चाहिये ि सामाविक सञिालमा िहि कमपयतुटि, इन्टिियेट, मोबाइल, आइ्ोि चलाउि वसकाउिये 
वयिसथासवहतको प्रवशक्षण गिने गिाउिये, 

३) उमयेिमैत्ी सिंचिा ि उवचत वयिसथाका लावग सथािीयतहका गाउपँावलका एि ं िगिपावलकाहरूलये जययेष्ठ िागरिकको 
तथयाङ्क, विििण ि सूची तयाि गिी घिमै िवस्षङ्ग होम ि जययेष्ठ िागरिक सयेिा सतुचाि गिने गिाउिये वयिसथा वमलाउिये 
(Care Giver Services) । 

४) सतुिक्षामा लावग CCTV ि्डाि ि सतुिक्षा विकायसगँ सञिालीकिण ि ियेट्षिक्ष  सथापिा गिने ि वियवमत विगिािी िाखिये । 

५) अन्तिपतुसता ्िकपि (Generation Gap( हटाउि ि यतुिा पतुसतालाई ज्ाि सीप हसतान्तिण गि्ष जययेष्ठ िागरिक ्राम/
कये न्द्मा विद्ाथषीहरूलाई )िया ँपतुसताहरू( भ्रमण गिाउिये ि जययेष्ठ िागरिकसगँ भयेटघाट, कतु िाकािी ि सयाहाि गि्ष वसकाउिये । 

६) जययेष्ठ िागरिकसमबन्धी पतुसतकालयको वयिसथा गिने।

७) यातायातमा अव्रम )साप्तावहक, मावसक, िावर्षक वटकट( वयिसथा गिने ि जययेष्ठ िागरिकलये पाएको छतुटको एकमतुष्ट वहसाब गिी 
यातायात वयिसायीलाई सथािीयतहबाटै िकम भतुतिािी गिने वयिसथा वमलाउिये ।

८) जययेष्ठ िागरिकलाई गिने दतुवय्षिहािलाई दवण्डत अपिाध मािी सथािीय काितुिमा िाखी काितुिमै दण्डिीय काय्ष घोवरत गिी 
क्डाइका साथ काितुिको काया्षन्ियि गिने ।

९) सही प्रकािको पोरण ि हयेिचाहलये सबै उमयेिसमबन्धी परिित्षि ि दीघ्षकालीि िोगहरूको सकािातमक सहयोगातमक परिित्षि 
एि ंअसि गिने भएकालये िधृििधृिाहरूको खािपाि ि उवचत हयेिचाह गितु्षपिने उदाहिण िधृिािसथामा खािाको मात्ा घटाए पवि 
खािामा प्रोवटिको मात्ा घट्ि िवदिये ि जययेष्ठ िागरिकका लावग सन्ततुवलत तथा आिशयकतीय पोरणको वयिसथा गितु्षपिने ।
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१०) जययेष्ठ िागरिकलाई परििाि ि सन्तािहरूलये आ्ैसगँ िाखिये वयिसथा लागतु गिने ि सगैँ िाखि चयेतिा िागतृ गिाउिये । 

११) हियेक टोल, ि्डा, बसतीमा जययेष्ठ िागरिक कलब एि ं वदिा सयेिा कये न्द् वयिसथा गिने ि जययेष्ठ िागरिकमैत्ी िाताििणमा 
मिोिञिि गिने, खतुसी हुिये, िमाउिये तथा वयायाम गिने िाताििण तयाि गरिवदिये । 

१२) जययेष्ठ िागरिकमैत्ी भिि बिाउि प्रोतसाहि गिने, भिि छ छैि अितुगमि गिी पतुिािा भििमा तयसतो सिंचिा मम्षत गिी िाखि 
लगाउिये । 

प्रदेश ि्ा सङ्घी्य सरकारको दाव्यति
२३.जययेष्ठ िागरिक िाजयका सदसय िागरिक भएकालये िाजय अथा्षत् प्रदयेश ि सङ्घीय सिकािलये सामूवहकरूपमा सहकाय्ष 

गिी जययेष्ठ िागरिकहरूका लावग मावथ सथािीय सिकािलये गिने काय्षहरूमधयये बढी लागत लागिये एि ंिाजयभि काय्षक्षयेत् पिने काय्ष 
ि काय्षक्रम सञचालि गि्ष तथा समपन्ि बिाउि अ्रसि हुितु पिने दयेवखन्छ । आिशयक पिने काय्षक्रमहरूमा सङ्घीय तथा प्रदयेश 
सिकािलये बियेट वयिसथा गरिवदिये गितु्षपद्षछ । िाजयलये यी िागरिकलाई सशति गिने, वयवतिति विकास गिने, सिंक्षण ि सिक्षकति प्रदाि 
गिने गितु्षपद्षछ ।

अनत्यमा, 
२४. बतुढ्यौली िीििको अवन्तम चिण हो । जययेष्ठ िागरिक हामी सबैको िीिि अिसथा हो । अवधकांशलये भोगिै 

पद्षछ । तयसैलये हामीलये अवहलये तन्ियेिी अिसथा ि गि्ष सकिये पद ि सथािमा भएका बयेला कये ही ि कये ही िाम्ा ि मूलयाङ्कियोगय 
काय्ष गितु्षपद्षछ । आि जययेष्ठ िागरिकका लावग गरिएको काय्षलये भोवल आ्ैलाई उपलवबध एि ं लाभवदिये कतु िा वबस्षितु 
हुदँिै । जययेष्ठ िागरिकहरू िाजयका सदसय िागरिक हुि । िाजयलये यी िागरिकहरूलाई सिंक्षण ि सिंक्षकति प्रदाि गितु्षपद्षछ । 
िाजय अवहलये लोकतावन्त्क गणतन्त्मा आइपतुगयेकालये पूण्ष लोककलयाणकािी हुितुपद्षछ । कये बल लोकवप्रयताका लावग गरिवदएको 
त हो वि भन्ियेसमम मात् गितु्ष  हुदँिै । यसका लावग िाजयका िीवत, काितुि ि काय्षक्रमहरू जययेष्ठ िागरिक ि अन्य िागरिकबीच 
समाि वयिहाि गिने खालको हुितुपद्षछ । आिशयकताको वसधिान्तअितुसाि उिीहरूका लावग अवल बढी गितु्ष  पिये पवि गि्ष  
सकितुपद्षछ । जययेष्ठ िागरिकको सामाविक सतुिक्षा, सिंक्षण ि हयेिचाहको दावयति िाजयको भएकालये प्रदयेश ि सथािीय सिकािलये 
उिीहरूको लावग मावथ उललयेख गियेका काय्षहरू समपादि गिने ि समभावित िोवखमहरूबाट बचाउिये काय्षहरू समपन्ि गितु्षपिने 
दयेवखन्छ । 

सनदभ्नसूिीः
 आिवधक योििाहरू, िावष्ट्रय योििा आयोग ।

 जययेष्ठ िागरिक वयिसथापि तावलम काय्षक्रम प्रवशक्षक विदनेवशका, २०७० सिासथय तथा ििसङ्खया मन्त्ालय काठमा्डौ, ियेपाल )१-३९) ।

 जययेष्ठ िागरिक सयाहािकता्ष तावलम विदनेवशका )प्िवशक्रकहिूका लावग) िावष्ट्रय जययेष्ठ िागरिक महासघं, मवहला, बालबावलका तथा 
समािकलयाण मन्त्ालय ि िावष्ट्रय जययेष्ठ िागरिक महासघं, २०७४ ।

 जययेष्ठ िागरिक ऐि, २०६३ ि  जययेष्ठ िागरिक वियमािली, २०६५ ।

 जययेष्ठ िागरिकसगँको ियेपालको ्डयेढ दशकको यात्ा ियेपाल सहभावगतामूलक काय्ष समूह  (ियेपाि), २०७३ ।

 जययेष्ठ िागरिक बतुढाविलकणठ िगिपावलका द्वैमावसक पवत्का िर्ष ५ अकं १६, २०७३ असोि कावत्षक ।

 जययेष्ठ िागरिक सबलीकिण सगँालो ऐि प्रवक्रया सिोकाििालाहरूको भूवमका  ि स्लताका कथाहरू, हयेलप एि इन्टि ियेशिल ियेपाल, २०७३ 
काठमा्डौं ।

 मया्षवदत िीिि, सामाविक न्याय, विकास ि समवृधिका लावग मािि अवधकाि, लतुथिि विश् य्े ्डयेियेशि ियेपाल, िावष्ट्रय मािि अवधकाि आयोग 
ियेपाल, २०६९ मङ् वसि काठमा्डौं । 

 सशतितीकिण िि्षल, िर्ष १३, अकं २०, २०७४ आसाि, मवहला, बालबावलका तथा समािकलयाण मन्त्ालय काठमा्डौ । 

 श्रधिा सतुमि समारिका, मवहला, बालबावलका तथा समािकलयाण मन्त्ालय, २०६८ ।

nnn
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राज्य स्ंयनत्रमा मवहला सहभावििा

  भरि राज शमा्न

भूवमका
विश् मािवचत्मा आधाभन्दा बढी वहससा ओगट्िये मवहलाहरूको सहभावगता िाििीवतक, सामाविक, सांसकृवतकलगायत 

िाजयका सबै क्षयेत्मा कम दयेवखन्छ । पवछलला कये ही िर्षहरूमा यो दि बढ्द ैगएको भए तापवि विकवसत दयेशको ततुलिामा कम विकवसत 
दयेशहरूमा न्यूि दयेवखन्छ । तयसमा पवि वपतसृत्तातमक िाष्ट्रहरू ि िहा ँमवहला साक्षिता दिमा कमी छ, तयसता िाष्ट्रहरूको मवहला 
सहभावगता दि अझै कमी भएको पाइन्छ । िाजयका हियेक तहमा मवहलाहरूको समाि सहभावगता हुितु भियेको न्यावयक वसधिान्त मात् 
िभएि समािरूपलये िन्मिये मवहलाहरू अवधकािमा पवि समाि हुन्छि् भन्िये अिधािणाको सममाि पवि हो । 

ियेपालमा पवछलला िर्षहरूमा िाजयका हियेक विकायमा मवहला सहभावगता अवभिवृधिका लावग सिैंधाविक ि काितुिी 
पहलहरू गरिएको छ । ियेपालको सवंिधािको धािा ३८ को उपधािा ४ मा िाजयका सबै विकायमा मवहलालाई समाितुपावतक 
समाियेशी वसधिान्तका आधािमा सहभागी हुिये हक हुियेछ भिी मौवलक हकमा उललयेख गरिएको छ भिये सङ्घीय वयिसथावपका, 
प्रदयेश वयिसथावपका ि सथािीयतहमा मवहला सहभावगता हुितुपिने कतु िाको सतुविवचितता गरिएको छ । िाजयका हियेक विकायमा 
मवहला सहभावगता अवभिवृधि गि्ष वििामती सयेिा ऐिलगायत वशक्षा, सिासथय, प्रहिी, सैविक आवद ऐिहरूमा समयेत मवहला 
सहभावगता सतुविवचित गरिएको छ । िाजयको सम्र ि ससंथागत विकासका लावग पवहलो महत्िपूण्ष विरय भियेको सतुशासि िै 
हो । सतुशासिवििा िाष्ट्रविमा्षण, ििविमा्षण, पतुिवि्षमाण िये भिये पवि ििचाहिाअितुरूप विकासको परिकलपिा गि्ष सवकँदिै । 
सहस्ाबदी विकास लक्य, वदगो विकास लक्य, दयेशलाई सि् २०२२ समम विकासोन्मतुख दयेशको सूचीमा पतुि ्याउिये परिकलपिा 
सबै सभय ि समतामूलक िाष्ट्रविमा्षणका सूचक हुि् ि सतुशासिवििा यसता लक्यहरू हावसल हुिये कतु िाको परिकलपिा गि्ष  
सवकँदिै । सतुशासिको एक महत्िपूण्ष सूचक भियेको िाजयको आधाभन्दा बढी वहससा ओगट्िये मवहलाहरूको सबै तहमा समाि 
सहभावगता िै हो । 

मवहलाहरू समतुदायसगँ िविकमा िहयेि काम गिने ि समतुदाय परिचालिमा अ्रणी भूवमका खयेलिये कतु िा विवभन्ि अधययि 
अितुसन्धािसमयेतलये पतुवष्ट गरिसकये को छ । तयसैगिी मवहलाहरू परिश्रमी, पािदशषी, कम भ्रष्टचािी हुितुका साथै कामप्रवत बढी 
सिंयेदिशील ि प्रवतबद्घ, हुिये हुिालये िागरिकलाई हक, अवधकाि ि सतुशासिको प्रवतबधिता वदलाउिये सबैभन्दा िविकको विकाय 
सथािीय सिकािमा बढीभन्दा बढी मवहलाको सहभावगतालये सभय ि समतामूलक समाि विमा्षणमा योगदािसमयेत वमलदछ । 

यसै सन्दभ्षमा यस लयेखमा िाििीवत तथा वििामती सयेिामा मवहला सहभावगता समबन्धी वयिसथा तथा ित्षमाि अिसथाका 
बाियेमा चचा्ष गिने प्रयास गरिएको छ । 

राजरीविमा मवहला सहभावििा 
पवछलला कये ही दशकमा िाििीवतमा मवहला सहभावगताको सिाल उठाइए तापवि यसलये मूत्ष रूप वलि सकये को वथएि । 

मवहलालाई पतुरुरसिह विकास काय्षमा सहभागी बिाउिका लावग सि् १९७० को दशकमा विकासमा मवहला भन्िये अिधािणासगैँ 
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कये ही कामको सतुरुआत भएको दयेवखन्छ । वि.स. २०१५ सालको प्रथम प्रवतविवधसभाको वििा्षचिमा १०५ सथािको लावग १५ 
ििा उमयेदिाि भएकोमा एकििा द्वारिकादयेिी ठकतु िािी मात् वििा्षवचत भई ियेपालको इवतहासमा पवहलो मन्त्ी बन्िये अिसि पाएकती  
वथइि् । यसिी वि.स.ं २०१५ सालमा ससंद ्मा ०.९२ प्रवतशत िहयेको मवहला सहभावगता वि.स.ं २०५६ सालको आमवििा्षचिमा 
५.७३ प्रवतशतमा िै सीवमत िहि पतुगयो । तयसिी िै सथािीय सिायत्त शासि ऐि, २०५५ ि यसलये विसथावपत गियेका गाउ ँविकास 
सवमवत ऐि, २०४८, िगिपावलका ऐि, २०४८ ि विलला विकास सवमवत ऐि २०४८ मा पवि सथािीय विकायमा मवहला 
सहभावगताको सिाल समबोधि गिी २० प्रवतशत मवहला सहभावगता सतुविवचित गरिएको वथयो । तथावप वि.स.ं २०५४ सालको 
सथािीय वििा्षचिको परिणाम हयेदा्ष  सथािीय विकायमा मवहलाको सहभावगता १८ प्रवतशतमा मात् सीवमत वथयो । वि.स.ं १०६२/६३ 
को ििआन्दोलिपवछ २०५८ सालमा विघवटत प्रवतविवधसभा पतुि:सथापिा भयो ि पतुिःसथावपत प्रवतविवधसभालये वमवत २०६३ 
ियेठ १६ गतये िाजयका हियेक विकायमा मवहलाको ३३ प्रवतशत सहभावगता हुितुपिने ऐवतहावसक साि्षिविक महत्िको प्रसताि पारित 
गि ्यो िसलाई िाििीवतमा मवहला सहभावगताको लावग ऐवतहावसक विण्षय मान्ितुपद्षछ । यसै वदिको समझिामा हियेक िर्ष ियेठ १६ 
गिये िावष्ट्रय मवहला अवधकाि वदिस मिाउिये गिी सिकािलये विण्षयसमयेत गियेको छ । यसपवछ २०७२ मा बियेको ियेपालको सवंिधािलये 
िाििीवतमा मवहला सहभावगता समबन्धमा कमतीमा ३३ प्रवतशत सहभावगता सतुविवचित गियेको छ । 

ियेपालको सवंिधािको धािा ८४ को उपधािा (८) मा सङ्घीय वयिसथावपकाको एकवतहाइ सदसय मवहला हुिये वयिसथा 
सतुविवचित गरिएको छ भिये धािा १७५ को उपधािा (८) मा प्रदयेश वयिसथावपकामा एकवतहाइ सदसय मवहला हुितुपिने कतु िाको सतुविवचित 
गरिएको छ ।तयसैगिी धािा २२२ को उपधािा (३) ि धािा २२३ को उपधािा (३) लये सथािीय वयिसथावपकामा कमतीमा ४० 
प्रवतशत मवहला सहभावगतालाई सतुविवचित गियेको छ । 

िावलका १. वलङ्िअरसुार सङ्घी्य ससंद ्(प्रविवरविसभा ) मा मवहलाको सहभावििा

वलङ्ि
पवहलो हुर ेवरिा्नविि हुरे समारपुाविक जममा

सङ्ख्या प्रविशि सङ्ख्या प्रविशि सङ्ख्या प्रविशि
मवहला ६ ३.६ ८४ ७६.४ ९० ३२.७
पतुरुर १५९ ९६.४ २६ २३.६ १८५ ६७.३
िममा १६५ १०० ११० १०० २७५ १००

स्ोत: वििा्षचि आयोग 
िोट : हाल खाली भएको शङ्खया घटाएको छैि 

तावलका १ मा वलङ्गअितुसाि सङ्घीय ससंद ् प्रवतविवधसभामा मवहलाको सहभावगतासमबन्धी विििण वदइएको छ । 
वििा्षचि परिणामलाई हयेदा्ष  प्रवतविवधसभामा करिब ३३ प्रवतशत मवहला सहभावगता िहये पवि पवहलो हुिये वििा्षवचत हुिये वयिसथामा 
िममा ३.६ प्रवतशत मवहला वििा्षवचत भएको दयेवखन्छ ।

िावलका २. वलङ्िअरसुार सङ्घी्य ससंद ्(रावष्ट्र्यसभा) मा मवहलाको सहभावििा

वलङ्ि
जममा

सङ्ख्या प्रविशि
मवहला २२ ३७.३ 
पतुरुर ३७ ६२.७
िममा ५९ १००

स्ोत: वििा्षचि आयोग  

तावलका २ मा वलङ्गअितुसाि सङ्घीय ससंद ्िावष्ट्रयसभा मवहलाको सहभावगतासमबन्धी विििण वदइएको  
छ । वििा्षचि परिणामलाई हयेदा्ष  िावष्ट्रयसभामा ३७ प्रवतशत मवहला सहभावगता िहयेको छ भिये पतुरुर सहभावगता ६२.७ िहयेको 
दयेवखन्छ ।सम्र सङ्घीय ससंद ्मा मवहला सहभावगता ३३.५ प्रवतशत िहयेको दयेवखन्छ ।



;zQmLs/0f 45

िावलका ३. वलङ्िअरसुार प्रदेशसभामा मवहलाको सहभावििा

वलङ्ि
पवहलो हुर ेवरिा्नविि हुरे समारपुाविक जममा

सङ्ख्या प्रविशि सङ्ख्या प्रविशि सङ्ख्या प्रविशि
मवहला १७ ५.२ १७२ ७८.२ १८९ ३४.४ 
पतुरुर ३१३ ९४.८ ४८ २१.८ ३६१ ६५.६
िममा ३३० १०० २२० १०० ५५० १००

स्ोत: वििा्षचि आयोग  
िोट : हाल खाली भएको सङ्खया घटाएको छैि

तावलका ३ मा वलङ्गअितुसाि प्रदयेशसभामा मवहलाहरूको सहभावगतासमबन्धी विििण वदइएको छ । वििा्षचि परिणामलाई 
हयेदा्ष  प्रदयेशसभामा ३4.4 प्रवतशत मवहला सहभावगता िहयेको दयेवखन्छ तथावप पवहलो हुिये वििा्षवचत हुिये वयिसथामा िममा ५.२ 
प्रवतशत मवहला वििा्षवचत भएको दयेवखन्छ ।

िावलका ४. वलङ्ि र पदअरसुार स्ारी्यिहमा मवहलाको सहभावििा

पद 
मवहला पुरुष जममा

सङ्ख्या प्रविशि सङ्ख्या प्रविशि सङ्ख्या प्रविशि
प्रमतुख/अधयक्ष १८ २.४ ७३५ ९७.६ ७५३ १००

उपप्रमतुख/उपाधयक्ष ७०० ९२.९ ५३ ७.१ ७५३ १००
ि्डा अधयक्ष ६२ ०.९ ६६८० ९९.१ ६७४२ १००

सदसय २६३ १.९ १३२२१ ९८.१ १३४८४ १००
मवहला सदसय ६७४२ १०० ० ० ६७४२ १००

दवलत मवहला सदसय ६५६७ १०० ० ० ६५७६ १००
िममा १४३५२ ४०.९ २०६८९  ५९.१ ३५०४१ १००

स्ोत: वििा्षचि आयोग  
िोट : हाल खाली भएको सङ्खया घटाएको छैि

तावलका ४ मा वलङ्ग ि पदअितुसाि सथािीयतहमा मवहलाहरूको सहभावगतासमबन्धी विििण वदइएको  
छ । सथािीयतहको वििा्षचि परिणामलाई हयेदा्ष  सथािीयतहमा  ४०.९ प्रवतशत मवहला सहभावगता िहयेको दयेवखन्छ, तथावप अवििाय्ष 
गरिएका पदबाहयेक अन्य पदमा मवहला सहभावगता न्यूि िै दयेवखन्छ । प्रमतुख िा अधयक्ष पदमा मवहला सहभावगता २.४ प्रवतशतमा 
सीवमत िहयेको दयेवखन्छ भिये उपप्रमतुख/ उपाधयक्ष पदमा मवहला सहभावगता करिब ९७ प्रवतशत िहयेको दयेवखन्छ । सवंिधािको धािा 
२१७ बमोविम न्यावयक सवमवतको सयंोिक उपप्रमतुख िा उपाधयक्ष िहिये सिैंधाविक वयिसथा तथा सथािीय सिकाि सञचालि 
ऐि, २०७४ अितुसाि उपप्रमतुख िा उपाधयक्षलाई थतुपै्र अवधकाि वदएकालये यो पदमा मवहलाको उपवसथवत उललयेखय  रूपमा िहितु 
आ्ैमा महत्िपूण्ष िहयेको छ ।

रपेालको वरजामिी सिेामा मवहला सहभावििा 

विगतमा मवहलाको साक्षिता दि विकै कम वथयो भिये वििामती सयेिामा मवहला सहभावगता पवि तयवतकै न्यूि वथयो | 
िावष्ट्रय ििगणिा २००९/११ को परिणामलाई हयेिने हो भिये मवहला साक्षिता दि ०.७ प्रवतशत मातै् वथयो | हाल मवहला साक्षिता 
दि बढ्द ैगएको छ (वि.स.ं २०६८ मा ५७.४ प्रवतशत) भिये वििामती सयेिामा मवहला सहभावगता बढ्द ैगएको पाइन्छ । ति पवि 
वि.स.ं २०६४ सालसमम वििामती सयेिामा मवहलाहरूको उललयेखय सहभावगता हुि सकये को वथएि । वि.स.ं २०६४ सालमा 
वििामती सयेिा ऐि २०४९ को  दोस्ो ससंोधिसगैँ वििामती सयेिालाई समाियेशी बिाउि ऐिको द्ा ७ को उपद्ा (७) मा खतुला 
प्रवतयोवगताद्वािा पूवत्ष हुिये पदमधयये ४५ प्रवतशत पद छतुट्याई सो प्रवतशतलाई सय प्रवतशत मािी मवहलाको लावग ३३ प्रवतशत 
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आिवक्षत गरियो । यो द्ा लागतु भएपवछ विगत दश एघाि िर्षमा वििामती सयेिामा मवहला सहभावगता बढ्द ैगएको दयेवखन्छ । तावलका 
५ मा वििामती सयेिामा काय्षित कम्षचािीहरूको विििण वदएको छ ।

िावलका ५: वरजामिी सिेामा का्य्नरि कम्निारीको वििरण 

रि.स. सिेा 
मवहला पुरुष जममा 

सङ्ख्या प्रविशि सङ्ख्या प्रविशि सङ्ख्या प्रविशि 

१ 
ियेपाल आवथ्षक योििा 
तथा तथयाङ्क

५२ १२.८ ३५४ ८७.२ ४०६ १०० 

२ ियेपाल इवन्िवियरिङ् ७९५ ९.४  ७७०१ ९०.६ ८४९६ १००
३ ियेपाल कृवर ६४९ १३.६  ४१३६ ८६.४ ४७८५ १००
४ ियेपाल न्याय ५२२ १४.८ २९९३ ८५.२ ३५१५ १००
५ ियेपाल पििाष्ट्र ५४ १९.३ २१७ ८०.१ २७१ १००
६ ियेपाल प्रसासि ४०८३ १२.२ २९३१५ ८७.८ ३३३९८ १००
७ ियेपाल लयेखापिीक्षण ४३ १२.३ ३०६ ८७.७ ३४९ १००
८ ियेपाल िि ५८३ ९.९ ५२८७ ९०.१ ५८७० १००
९ ियेपाल विविध १४३७ ४३.८ १८४५ ५६.२ ३२८२ १००

१० ियेपाल वशक्षा २९० १७.८ १३४२ ८२.२ १६३२ १००
११ ियेपाल सिासथय १२५७४ ४६.९ १४२११ ५३.१ २६७८५ १००
१२ वयबसथावपका संसद ् ४२ १६.८ २०८ ८३.२ २५० १००

िममा २११२४ २३.७ ६७९१५ ७६.३ ८९०३९ १००

स्ोत: वििामती वकताबखािा, २०७६  
िोट : २०७५ साल असाि मसान्त सममको विििण 

तावलका ५ मा वलङ्ग ि सयेिाअितुसाि वििामती सयेिामा िहयेका कम्षचािीको सहभावगतासमबन्धी विििण वदइएको छ । यो 
तावलका हयेदा्ष  हाल वििामती सयेिामा मवहला सहभावगता २३.७ प्रवतशत पतुगयेको दयेवखन्छ | तथावप वििामती सयेिाका विवभन्ि सयेिामा 
मवहला कम्षचािीको सहभावगता असमाि छ | मवहला सहभावगता सबैभन्दा बढी सिासथय सयेिामा (४६.९) दयेवखन्छ भिये तयसपवछ 
ियेपाल विविध सयेिामा (४३.८) दयेवखन्छ | तावलका ५ हयेदा्ष  सबैभन्दा कम मवहला सहभावगता ियेपाल इवन्िवियरिङ् सयेिामा (९.९ 
प्रवतशत)  दयेवखन्छ भिये दोस्ो कम मवहला सहभावगता भएको सयेिा ियेपाल िि (९.९ प्रवतशत) हो |

वरष्कष्न
िाजय सयंन्त्मा मवहलाको सहभावगतालये समतामूलक, सभय ि मवहलामैत्ी समाि विमा्षणमा योगदाि वमलदछ भिये 

मवहलाहरूको आतमसममाि ि आवथ्षक सामाविक रूपान्तिणमा समयेत सहयोग पतुगदछ । ति मवहला सहभावगता अवभिवृद्घका लावग 
सिैंधाविक ि काितुिी वयिसथाको अवतरिति िाििीवतक दलहरूको प्रवतबद्घताका साथसाथै मवहलाहरूलाई प्रोतसावहत गिने सयंन्त्को 
विकास गरिितु पद्षछ । यसको अलिा ियेततृि तह िा मतुखय पदहरूमा समयेत मवहला सहभावगता अवभिवृधि तथा सतुविवचितताको लावग 
ऐिमा वयिसथा हुिसकये  मवहलाहरूको सहभावगता अझ अथ्षपूण्ष हुिये दयेवखन्छ । 

सनदभ्न सामगी 

 ियेपालको सवंिधाि | 
 सथािीय सिकाि सञचालि ऐि, २०७४| 
 वििामती सयेिा ऐि, २०४९ ि वियमािली, २०५१( सशंोधिसवहत | )
 प्रा. ्डा .भीमदयेि भट् ,वििामती सयेिामा मवहला  । ियेपाल गोिखापत् २०७६ |

nnn
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सङ्घी्य सरंिरामा मवहला सहभावििा

  शवम्नला काककी

पृष्ठभूवम
िाििीवतक सङ्घर्ष ि सशस्त्र द्वन्द्वको चपयेटामा लामो समय वयतीत गियेको ियेपालमा  विद्माि सङ्क्रमणकालीि अिसथालाई 

सधैकँा विवमत अन्तय गिने उद्येशयलये समाियेशी लोकतन्त्, गणतन्त्ातक सङ्घीय वयिसथालाई अगँालद ै ििताका प्रवतविवधलये 
सवंिधािसभाबाट सङ्घीय गणतन्त्सवहत ियेपालको सवंिधाि िािी भएको छ । यस सवंिधािको काया्षन्ियिसगैँ ियेपाल अब एकल 
िातीय, लैङ्वगक, भावरक, िाििीवतक वयिसथा, प्रभतुति तथा सोचबाट समाियेशी िहुलिाद, ि सहअवसतति ि साझयेदािी शासिको 
अिधािणाबाट िाििीतवक, आवथ्षक मतुद्ामा कये वन्द्त भएको  छ । सवंिधािको प्रसताििामा िै सामन्ती, वििकंतु श, कये न्द्ीकृत ि 
एकातमक िाजय वयिसथालये वसि्षिा गियेका सबै प्रकािका विभयेद ि उतपी्डिको अन्तय गददै लैङ्वगक समाितुपावतक, समाियेशी ि 
समतामूलक समािको विमा्षण गिने सङ्कलप गरिएको छ । यसिी यस सवंिधािमा ््ष त मवहलाका न्यावयक सिाललाई समबोधि 
गरिएको पषृ्ठभूवममा सङ्क्रमणकाललाई सहीरूपलये वयिसथापि गि्ष बियेको वििा्षचि ऐि, २०६३ अितुसाि पवहलो सवंिधािसभाको 
वििा्षचिमा करिि ३३% मवहलाको प्रवतविवधति सवंिधािसभामा भएको तथयलाई ऐवतहावसक उपलवबधको रूपमा वलितुपिने हुन्छ । 

आधाभन्दा बढी ििसङ्खया भएका मवहलाको िाजयका हियेक विकायमा समाितुपावतक प्रवतविवधति अतयािशयक िहयेकै 
कािण सिंत् २०७२ साल असोि ३ गतये िािी भएको सवंिधािमा मवहला सहभावगतासमबन्धी िया ँवयिसथाहरू तय भएका हुि् । 
सवंिधािलये सङ्घीय वयिसथावपका, प्रदयेशसभा तथा सथािीय वयिसथावपका गिी तीि तहको वयिसथावपकाको वयिसथा गियेको छ । 
सविधािको धािा ८४(८) लये सङ्घीयसभामा मवहलाको उपवसथवत कमतीमा ३३ प्रवतशत हुिपिने वयिसथा गियेको छ । सङ्घीय 
सभाका दतुइिटै सदिबाट गिी िममा १११ मवहलाहरूको प्रवतविवधति भएमा मात् मवहला सहभावगता ३३ प्रवतशत पतुगछ । यसका 
लावग दतुिै सदिबाट गिी पवहलो हुिये वििा्षवचत हुिये वििा्षचिप्रणालीबाट िममा ३३ ििा (९.८८ प्रवतशत) मवहला वििा्षवचत भएमा 
मात्  यो वयिसथा काया्षन्ियि हुिसकछ । समिणीय कतु िा कये  छ भिये कतु िै पवि िाििीवतक दललये मवहलाको प्रतयक्ष वििा्षचिबाट कतु िै 
पवि िाििीवतक दलबाट मवहलाको वित सतुविचित िभएको अिसथामा छ । यवद प्रतयक्ष वििा्षचिबाट ९.८८ प्रवतशतभन्दा कम 
मवहला वििा्षवचत भएमा दतुिै सदिको गिी हाल सतुिवक्षत गरिएको (२२+५५) ७७ ििा सङ्खयाबाट पूवत्ष गितु्षपिने हुन्छ । सामान्यतया 
तयोभन्दा बावहि गएि पूवत्ष गिने समभाििा हालको वयिसथाअितुसाि दयेवखदँिै ।

रपेालको सवंििारमा व्यिस्ा िररएका मवहला सहभावििासमबनिी प्राििारहरू
•	 प्रवतविवधसभामा २७५ सदसय िहिये वयिसथा गरिएको छ । भूगोल ि ििसङ्खयाको आधािमा १६५ वििा्षचि क्षयेत् कायम 

गिी प्रतययेक वििा्षचि क्षयेत्बाट एकििा िहिये गिी पवहलो हुिये वििा्षवचत हुिये वििा्षचिप्रणालीबमोविम वििा्षवचत हुिये १६५ 
सदसय ।

•	 पूिा दयेशलाई एक वििा्षचि क्षयेत् मािी िाििीवतक दललाई मत वदिये समाितुपावतक वििा्षचिप्रणालीबमोविम वििा्षवचत हुिये 
११० ििा सदसय ।

•	 यसतो समाितुपावतक वििा्षचिप्रणालीबमोविम हुिये प्रवतविवधसभाको वििा्षचिको लावग िाििीवतक दललये उममयेदिािी 
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वददँा ििसङ्खयाको आधािमा मवहला, दवलत, आवदिासी, आवदिासी िििावत, खस, आय्ष, मधयेसी, थारु, मतुवसलम, 
वपछव्डएको क्षयेत्समयेतलाई बन्दसूचीको आधािमा प्रवतविवधति गिाउिये वयिसथा काितुिबमोविम हुिये भिी सवंिधािमा 
वयिसथा गरिएको छ । 

•	 तयसतै गिी अन्यत् ितुिसतुकै कतु िा लयेवखएको भए तापवि सङ्घीय ससंद ्मा प्रवतविवधति गिने प्रतययेक िाििीवतक दलबाट 
वििा्षवचत कतु ल सदसय सङ्खयाको कमतीमा एकवतहाइ सदसय मवहला हुितुपिनेछ भन्िये प्रवतबन्धातमक िाकयांश िावखएकालये 
प्रतयक्ष वििा्षचिप्रणालीबाट वििा्षवचत सदसयहरूमधयये कतु िै िाििीवतक दलको वििा्षवचत सदसयमा एकवतहाइ मवहला 
सदसय वििा्षवचत हुि िसकये मा, तयसतो िाििीवतक दललये वििा्षवचत हुिये कतु ल सदसय सङ्खयाको कमतीमा एकवतहाइ 
मवहला सदसय हुिये गिी वििा्षवचत गितु्षपिनेछ । 

•	 िावष्ट्रयसभामा ५९ सदसय िहिये छि्, सङ्घीय काितुिबमोविम प्रदयेशसभाका, गाउपँावलकाका अधयक्ष ि उपाधयक्ष तथा 
िगिपावलका प्रमतुख ि उपप्रमतुखको मतको भाि ्िक हुिये गिी प्रतययेक प्रदयेशबाट तीिििा मवहला सवहत ८ ििा हुिये गिी 
िममा वििा्षवचत ५६ ििा सदसय िहिये ।

•	 ियेपाल सिकािको वस्ारिसमा िाष्ट्रपवतबाट मािोवित ३ ििामधयये कमतीमा १ ििा मवहला ि ७ िटा प्रदयेशबाट ३/३ 
ििासमयेत गिी २२ ििा मवहला सहभावगता िहिये वयिसथा दयेवखन्छ । 

•	 प्रवतविवधसभाको सभामतुख ि उपसभामतुखमधयये एकििा मवहला हुितुपिने, साथै िावष्ट्रयसभाको अधयक्ष उपाधयक्षमधयये 
एकििा मवहला हुितुपिनेछ ।  प्रदयेशसभाको सभामतुख उपसभामतुखमधयये एकििा मवहला हुितुपिने वयिसथा गियेको छ । 

•	 प्रदयेश प्रमतुखलये मतुखयमन्त्ीको वस्ारिसमा प्रदयेशसभाको सदसयमधययेबाट समाियेशी वसधिान्तबमोविम मतुखयमन्त्ीसवहत 
प्रदयेशसभाको कतु ल सदसय सङ्खयाको २०% भन्दा बढी िहुिये गिी ि प्रदयेशसभामा प्रवतविवधति गिने प्रतययेक िाििीवतक 
दलबाट वििा्षवचत कतु ल सदसय सङ्खयाको कमतीमा एकवतहाइ मवहला हुितुपिने वयिसथा सवंिधािमा गरिएको छ । 

सङ्घी्य व्यिस्ावपकाको सरंिरातमक अिस्ा
ियेपालको सवंिधािलये सङ्घीय वयिसथावपका, प्रदयेशसभा तथा सथािीय वयिसथावपका गिी तीि तहको वयिसथावपकाको 

वयिसथा गियेको छ । सङ्घीय वयिसथावपका सङ्घीयसभा दतुइ सदिातमक हुिये वयिसथा गरिएको छ ।  प्रवतविवधसभा ि िावष्ट्रयसभा । 
प्रवतविवधसभाको २७५ ि िावष्ट्रयसभाको ५९ गिी सङ्घीयसभामा िममा सङ्खया ३३४ ििा िहन्छि् । दतुबै सदमा मवहला कमतीमा 
छतुट्ाछतुटै् ३३ प्रवतशत सहभावगताको लावग सिैंधाविक वयिसथा छ भिये िावष्ट्रयसभामा भिये करिि ४० प्रवतशत मवहलाको लावग 
वयिसथा गियेको छ । तयसैगिी सथािीय वयिसथावपकाको लावग ४० प्रवतशत मवहला सहभावगताको वयिसथा भएको छ िो 
काया्षन्ियिमा आइसकये को  छ ।

प्रविवरविसभाको िठर र मवहला सहभावििा
ियेपाललाई भूगोल ि ििसङ्खयाको आधािमा १६५ वििा्षचि क्षयेत् कायम गिी प्रतययेक वििा्षचि क्षयेत्बाट एक ििा िहिये 

गिी पवहलो हुिये वििा्षवचत हुिये वििा्षचिप्रणालीबमोविम वििा्षवचत हुिये १६५ सदसय ि समपूण्ष दयेशलाई एक वििा्षचि क्षयेत् मािी 
िाििीवतक दललाई मत वदिये समाितुपावतक वििा्षचिप्रणालीबमोविम वििा्षवचत हुिये ११० सदसय गिी प्रवतविवधसभामा दतुबै तहका 
िममा सङ्खया सङ्घीय ससंद ्मा २७५ िहियेछ । यो सङ्खयामा सबै दलबाट कमतीमा एकवतहाइ मवहला हुिैपिने सिैंधाविक 
वयिसथा (धािा ८४-८, ९१-२ ि १७६-९) गरिएको छ । िसलये गदा्ष सबै िाििीवतक दललये प्रतयक्ष वििा्षचिको लावग कमतीमा ३३ 
प्रवतशत मवहलाको उममयेदिािी गिाउितु पिने बाधयातमक वयिसथा छ । 

रावष्ट्र्यसभाको िठर र मवहला सहभावििा 
िावष्ट्रयसभामा वििा्षवचत गि्षको लावग प्रदयेशसभाका सदसय, गाउपँावलकाका अधयक्ष ि उपाधयक्ष तथा िगिपावलकाका 

प्रमतुख ि उपप्रमतुख िहयेको वििा्षचक मण्डलद्वािा सङ्घीय काितुिबमोविम प्रदयेशसभाका सदसय, गाउपँावलकाका अधयक्ष ि उपाधयक्ष 
तथा िगिपावलकाका प्रमतुख ि उपप्रमतुखलये  मतदाि गिनेछि् । िसलये प्रतययेक प्रदयेशबाट कमतीमा तीि ििा मवहला, एक ििा दवलत 
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ि एक ििा अपाङ्गता भएका वयवति िा अलपसङ्खयक सवहत आठ ििा गिी वििा्षवचत ५६ ििा ि ियेपाल सिकािको वस्ारिसमा 
िाष्ट्रपवतबाट मिोिीत कमतीमा एक ििा मवहला सवहत तीि ििा िहिये वयिसथा िहयेको छ, िहा ँकमतीमा २२ ििा मवहला वििा्षवचत  
हुियेछि् । तयसैगिी, प्रादयेवशक, सङ्घीय ि िावष्ट्रयसभाको प्रमतुख ि उपप्रमतुखमधयये एकििा मवहला हुिैपिने वयिसथाका  कािण सात 
ििा प्रदयेश  ि एक-एकििा वयिसथावपका ि िावष्ट्रयसभासवहत िौ ििा मवहला पदावधकािीमा वििा्षवचत हुिये सतुविवचित छ ।

प्रदेशसभाको सरंिरातमक अिस्ा
प्रदयेशसभा एक सदिातमक हुिये वयिसथा गरिएको छ । प्रतययेक प्रदयेशमा भूगोल ि ििसङ्खयाको आधािमा वििा्षचि 

क्षयेत् विधा्षिण गिने वयिसथालये गदा्ष सबै प्रदयेशमा प्रवतविवधको सङ्खया समाि हुदँिै । यो सङ्खया प्रदयेशको ििसङ्खया ि 
भूगोलको आधािमा ्िक-्िक हुिये भएकालये मवहला सहभावगता सङ्खयाको दृवष्टलये पवि ्िक-्िक हुि िान्छ । िया ँ
सवंिधाि ि तयसको आधािमा विमा्षण भएको प्रदयेशसभा सदसय वििा्षचिसमबन्धी ऐिका आधािमा प्रतयक्षत ््ष  ३ सय ३० ि 
समाितुपावतक वििा्षचिप्रणालीत ््ष  २ सय २० गिी सात प्रदयेशमा कतु ल ५ सय ५० ििा प्रदयेशसभा सदसय वििा्षवचत हुिये 
छि् । सवंिधािको धािा १७६ को उपधािा १ को खण्ड (क) बमोविम समबवन्धत प्रदयेशबाट प्रवतविवधसभामा पवहलो 
हुिये वििा्षवचत प्रणालीअन्त्षगत वििा्षवचत हुिये सदसय सङ्खयाको दोबबि सङ्खया प्रदयेशसभामा पवि प्रतयक्ष वििा्षवचत 
हुियेछ । कायम हुि आउिये सदसय सङ्खयालाई साठी प्रवतशत मािी बाकँती चालीस प्रवतशत सदसय सङ्खया समाितुपावतक 
वििा्षचिप्रणालीबाट वििा्षवचत गिने वयिसथा िहयेको छ । िसअितुसाि प्रदयेशसभाको कतु ल सदसय सङ्खया तय गदा्ष प्रतययेक प्रदयेशमा 
प्रतयक्ष वििा्षवचत कतु ल सदसय सङ्खयालाई तीि भाग मािी बाकँती दतुइ भाग समाितुपावतक वििा्षचिप्रणालीबाट वििा्षवचत गिने  
गरिन्छ ।

प्रदेशसभाका लावि कुर प्रदेशबाट कवि वरिा्नविि हुनछर ्?
िया ँ वयिसथा अितुसाि तय गरिएको सङ्घीय सिंचिामा कतु ि प्रदयेशमा कवत वििा्षचि क्षयेत्हरू िहिये भन्िये सिाललाई 

ििसङ्खया ि भूगोलको आधािमा विधा्षिण गरिएको छ । यसकै आधािमा प्रदयेश िमबि १ बाट प्रवतविवधसभामा वििा्षवचत हुिये २८ 
सदसयको दोबबि सदसय अथा्षत् ५६ ििा सदसय प्रदयेशसभामा प्रतयक्ष वििा्षवचत हुियेछि् । सो प्रदयेशको कतु ल सदसय सङ्खया तय 
गदा्ष प्रतयक्ष वििा्षवचत सदसय सङ्खया ५६ लाई साठी प्रवतशत मान्ितु पद्षछ  ि यसको ४० प्रवतशत भियेको ३७ ििा िहन्छि् । 
यसिी प्रदयेश िमबि १ मा ५६ ििा प्रतयक्ष वििा्षवचत ि ३७ ििा समाितुपावतक वििा्षचिप्रणालीबाट वििा्षवचत सदसय गिी िममा ९३ 
ििा सदसय िहयेको प्रदयेशसभा गठि हुियेछ ।

तयसैगिी कये न्द्ीय ससंद ्मा ३२ वसट िहयेको २ िमबि प्रदयेशमा ६४ ििा प्रतयक्ष वििा्षवचत तथा ४३ ििा समाितुपावतक 
वििा्षचि प्णाली वििा्षवचत हुिये सदसयसवहत कतु ल १ सय ७ सदसयीय प्रदयेशसभाको गठि हुियेछ ।

िावलका -१ प्रदेश ि्ा प्रविवरविसभाको वसट सङ्ख्या

प्रदयेश िं प्रवतविवधसभा प्रदयेशसभा सङ्खया
 प्रतयक्ष समाितुपावतक प्रतयक्ष समाितुपावतक िममा

१ २८ ५६ ३७ ९३ 
२ ३२ ६४ ४३ १०७
३ ३३ ६६ ४४ ११०
४ १८ ३६ २४ ६०
५ २६ ५२ ३५ ८७
६ १२ २४ १६ ४०
७ १६ ३२ २१ ५३

िममा १६५ ११० ३३० २२० ५५०

प्रदयेश िमबि ३ मा ३३ सदसय प्रवतविवधसभामा प्रतयक्ष वििा्षवचत हुिये छि् भिये प्रदयेशसभामा ६६ सदसय प्रतयक्ष वििा्षवचत 
सदसय तथा ४४ ििा समाितुपावतक वििा्षचिप्रणालीमा ््ष त गिी कतु ल १ सय १० सदसयीय प्रदयेशसभा गठि हुियेछ । 
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प्रदयेश िमबि ४ मा ३६ ििा प्रतयक्ष वििा्षवचत ि २४ ििा समाितुपावतक प्रणालीबाट गिी िममा ६० सदसयीय प्रदयेशसभा 
िहिये छ भिये, प्रदयेश िमबि ५ मा ५२ सदसय प्रतयक्ष वििा्षवचत तथा समाितुपावतक ३५ ििा गिी कतु ल ८७ सदसयीय, प्रदयेश िमबि ६ 
मा २४ प्रतयक्ष ि १६ समाितुपावतक त ््ष बाट वििा्षवचत गिी कतु ल ४० सदसयीय तथा प्रदयेश िमबि ७ मा ३२ प्रतयक्ष तथा २१ 
समाितुपावतक वििा्षचिप्रणालीबाट वििा्षवचत गिी िममा ५३ सदसयीय प्रदयेशसभा गठि हुिये छ । यसिी प्रतययेक प्रदयेशमा छतुट्ाछतुटै् 
सङ्खयामा प्रदयेशसभा िहिये विवचित छ ।  

यो सङ्खयामा सबै दलबाट कमतीमा 
एकवतहाइ मवहला हुिैपिने सिैंधाविक वयिसथा 
(धािा ८४-८, ९१-२ ि १७६-९) गरिएकोछ । 
यसो हुदँा हियेक वििा्षचि क्षयेत्बाट एकििा कये न्द् ि 
तयहावभत्को दतुइ प्रादयेवशक वििा्षचि क्षयेत्बाट एक-
एक ििासवहत हियेक क्षयेत्बाट तीिििा उममयेदिाि 
उठाउिये क्रममा एकििा मवहला उममयेदिाि अवििाय्ष 
गियेि िाि सकदा समाितुपावतकबाट मवहला सङ्खया 
सहभागी गिाउिये कतु िामा िाििीवतक दलहरूलाई 
सहि हुिये दयेवखएको छ । 

वरष्कष्न ि्ा सझुािहरू
ियेपालको सवंिधािलये मवहला 

अवधकािका विरयलाई मौवलक हकको रूपमा 
मान्यता वदए तापवि ती वयिसथाहरूको उवचत 
काया्षन्ियिको अभािमा मवहला ि पतुरुरबीच 
समता ि समािताको वयिसथा कायम हुि सकये को  
पाइदँिै । सवंिधािलये िाजय सङ्घ ि प्रदयेशमा 
मवहलाको ३३ प्रवतशत सहभावगता सतुविवचित गियेको 
छ भिये सथािीयतहमा ४० प्रवतशत मवहलाहरू वििा्षवचत भइसकये को अिसथा छ । मवहलाका सिालमा िाजयलये अितुमोदि गियेका 
वयिसथालाई वयिहािमा लागतु गददै सवंिधािको पूण्ष काया्षन्ियिका लावग सबैको धयाि िाितु िरुिी िहयेको छ ।

प्रवतविवधसभाको प्रतयक्ष वििा्षचिमा २० िटा िाििीवतक दलबाट िममा उममयेदिािी १९४५ िहयेकोमा १४७ ििा अथा्षत् 
८ प्रवतशत मात् मवहला उममयेदिाि िहयेका छि् । िसमधयये ब्ाह्मण/क्षयेत्ी ४८ प्रवतशत, िििावत २५ प्रवतशत, थारु २२ प्रवतशत ि 
दवलत ५ प्रवतशत छि् । उममयेदिािीकै आधािमा मवहलाहरू वििा्षवचत हुिये हो भिये पवि अतयन्तै न्यूि वििा्षवचत हुिये प्रायः विवचित 
छ । बन्दसूचीको ५० प्रवतशत अथा्षत् ५५ ििा वििा्षवचत भएमा पवि प्रतयक्ष वििा्षचिबाट ३६ ििा मवहलाहरू वििा्षवचत हुितुपिने 
दयेवखन्छ । यवद कम सङ्खयामा मात् मवहलाहरू वििा्षवचत भएमा समाितुपावतक सूचीबाट मवहलाहरूलाई लयाई उति सङ्खया पूवत्ष 
गितु्षपिने हुन्छ ।

िया ँसिैंधाविक वयिसथाअितुसाि समाितुपावतक उममयेदिािीत ््ष  ५० प्रवतशत मवहला अवििाय्ष वयिसथासवहत विवभन्ि 
िावतलाई प्रवतशतका आधािमा प्रवतविवधति सतुविवचित गरिएको छ । दवलत, िििावत खस आय्ष, मधयेसी थारु मतुवसलमको अवििाय्ष 
प्रवतविवधति हुिये गिी बन्दसूची तय गितु्षपिने बाधयातमक वयिसथा छ । प्रतयक्ष वििा्षचिबाट यसका लावग प्रवतविवधसभा समाितुपावतक 
उममयेदिािमा प्रतययेक िाििीवतक दललये दवलत १३.८ प्रवतशत, आवदिासी िििावत २८.७, खसआय्ष ३१.२, मधयेसी १५.३, 
थारु ६.६ ि मतुवसलम ४.४ प्रवतशत तोवकएको छ भिये प्रदयेशसभा वििा्षचि वियमािलीअितुसाि ििसङ्खयाको बाहुलयको आधािमा 
बन्दसूचीको सङ्खया विधा्षिण गिी तयसकै आधािमा प्रदयेशअितुसाि ्िक-्िक सङ्खया विधा्षिण गरिएको छ । 

िोटः प्रदयेश िं. १ अन्तिगतका विललाहरुः तापलयेितुङ, 
पाचँथि, इलाम, झापा, मोिङ, सतुिसिी, तयेह्रथतुम, धिकतु टा, भोिपतुि, 
सखंतुिासभा, सोलतुखतुमबतु, खोटाङ, ओखलढतु ंगा ि उदयपतुि

प्रदयेश िं. २ पस्षिा्ाबािा, िौटहट, स्षलाही,महोत्तिी,धितुर, 
वसिाहा सप्तिी प्रदयेश िं. ३ ितुिाकोट,िसतुिा,धावदङ, वसन्धतुपालचोक, 
दोलखा, िामयेछाप,वसन्धतुवल, मकिािपतुि, वचतिि, काभ्रयेपलाञचोक, 
काठमा्डौ, लवलतपतुि ि भतिपतुि

प्रदयेश िं. ४ मतुसताङ, मयागदी बागलतुङ, मिाङ, लामितुङ, 
गोिखा,ििलपिासी ि-्िद्षघाट सतुसता पि्िू) तितुहु,ँ सयाङिा ि पि्षत 

प्रदयेश िं. ५ ििलपिासी ि-्िद्षघाट सतुसता पवचिम) , रुकतु मको 
पि्वूि्षभाग ि िोलपा,पालपा,अघ्षिा्ाचँी, गतुलमी, रुपन्दयेही, कवपलबसततु, 
दाङ,पयतुठाि, िाकँये  ि बदषीया

प्रदयेश िं. ६ रुकतु मको पवचिमभाग, िाििकोट, हुमला, मतुगतु, 
ितुमला, कावलकोट, ्डोलपा, सलयाि, सि्तुखनेत ि दलैयेख

प्रदयेश िं. ७ दाचतु्षला, बझाङ, बाितुिा, बैत्डी, कैलाली, 
कञचिपतुि, ्ड्डयेलधतुिा, अछाम ि ्डोटी
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सङ्घ (प्रवतविवधसभा ि िावष्ट्रयसभा) ि प्रदयेशसभाको वििा्षचि िहा ँकमतीमा सवंिधािमा वयिसथा भएअितुसाि सवंिधािको 
स्ल काया्षन्ियिका लावग मवहलाको प्रवतविवधति आिशयक दयेवखन्छ । िसअितुसाि  िाििीवतक दल, वििा्षचि आयोग तथा 
समबवन्धत क्षयेत्का समपूण्ष विममयेिाि िागरिकहरू यसप्रवत सचयेत भई मवहलाको प्रवतविवधति सतुविवचित गिी सतुशासि कायम गि्ष 
विममयेिाि िहयेमा सिैंधाविक वयिसथाअितुसाि मवहलाको  प्रवतविवधति सहि हुिये दयेवखन्छ ।

समाितुपावतक सूचीबाट धयेि ैसङ्खयामा मवहला वििा्षवचत गितु्षपिने अिसथामा कसैलाई पवि अन्यायको अितुभूवत िहोस ्
भन्िका लावग सचयेत हुितुपद्षछ । अकवोत ््ष  मवहलाहरू मैदािमा गएि प्रतयक्ष वििा्षचिमा िािये ि ििताको प्रतयक्ष मतबाट चतुविएि 
आउिये अिसिबाट िवञचत हुिये अिसि पवि िहोस ्तावक मवहलाहरू भियेका सधै समाितुपावतक वभत् मात् िहितु पद्षछ अथा्षत् िहन्छि् 
भन्िये सोच ि विचािलाई वचि्ष समयेत मद्त पतुगदछ ।  यस विरयमा समयमा िै िाििीवतक दलहरूको धयाि िाितु िरुिी दयेवखन्छ । 
साथै सिय ंमवहला िाििीवतकमषीहरूलये पवि आ्िो िाििीवतक वििन्तिताको लावग विशयेर चासोको साथ लागी पितु्षपिने दयेवखन्छ । 
यसतो हुि समािको सबै तहतपकामा िहयेका िागरिक समाि ,िाििीवतक पाटषी भवगिी सङ्गठिहरू, सञचाि िगत साथै िावष्ट्रय  
अन्तिा्षवष्ट्रय विकायको सहयोग समयेत अपरिहाय्ष छ । मवहलाहरू लामो समयदयेवख पछाव्ड पियेका हुिालये उिीहरूको वयवतिगत 
विकासका लागी समयेत हामी सबैको सहयोगको खाचँोको आिशयकता छ । 

िोटः माथीको तथयाङ्क तथा सूचिाको स्ोत (अवधकाङ्श) िागिण ियेपाल िहयेको छ । िागिण ियेपाल िाििीवतमा मवहला 
सहभावगता िीवत विण्षय सतुविवचितताको िािा वलएि विगत १८ िर्षदयेवख दयेशका विवभन्ि विललासतिदयेवख काय्षक्रम काय्षन्ियि गिने 
ि मवहला ियेततृि विकासका लावग िावष्ट्रय तथा अन्तिा्षवष्ट्रय सतिमा अििित िकालत गिने िावष्ट्रयसतिको गैिसिकािी ससंथा हो । 
साथै वििा्षचि आयोग तथा अन्य समबवन्धत विकायको स्ोतसमयेतको प्रयोग गरिएको छ ।

nnn
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पृष्ठभूवमः
विकासोन्मतुख मतुलतुकको परिियेशलाई वियालदा मवहला ि गरिबीको सतिमा धयेि ैसमािता पाइन्छ । ती मतुलतुकका लावग मवहला 

ि गरिबी ठूलो चतुिौतीको विरय बन्ि पतुगयेको छ । गरिबी मवहला ि पतुरुर दतुबैमा िहये तापवि गरिबीको अवधक भाि मवहलामावथ िहितु 
िकािातमक िवतिाको द्ोतक हो । गरिबीको सतिबाट मावथ उठाई मवहलाको िीििसतिमा सतुधाि लयाउि सि् १९९५ मा चीिको 
ियेइविङमा भएको चौथो विश् मवहला सममयेलिलये पवहचाि गियेका १२ िटा वक्रवटकल क्षयेत्मधयये पवहलो प्राथवमकता िै मवहला ि गरिबी 
िहयेको छ । ियेपाल मवहलाविरुधि हुिये सबै प्रकािका विभयेद उन्मूलिसमबन्धी महासवन्ध (वस्ड) को पक्ष िाष्ट भएकालये मवहलालाई  
सशतितीकिण गिी िाििीवतक, आवथ्षक, सामाविक, सांसकृवतक, िाताििणीयलगायत सबै पक्षको विकास गि्ष विवभन्ि िणिीवत, 
काय्षक्रम तथा काय्षयोििा बिाई काय्षहरू गददै आएको छ । मवहलाहरूको सिंक्षण, सशतितीकिण विकासका लावग संिैधाविक, 
काितुिी ि सिंचिागत प्रयास गदा्षगददै पवि मवहलाको अिसथा अझै कमिोि िहयेको छ । गाउघँि ि वपछव्डएको क्षयेत् तथा बसतीहरूमा 
यसको विकिाल रूप दयेखि ि महसतुस गि्ष सवकन्छ । यद्वप मवहला विकासका प्रयतिहरू भिये िािी छि् । मवहला ि गरिबीसगँ 
समबवन्धत खण्डीकृत तथयाङ्कको अभाि छ । कये ही उपलबध तथयाङ्क तथा सूचकहरूलाई आधाि मािी यस आलयेखमा मवहला 
ि गरिबीको विश्येरण गिने प्रयास गरिएको छ ।  

िावष्ट्रय ििगणिा, २०६८ अितुसाि ियेपालको ििसङ्खया २६४९४५०४ छ । िसमा मवहलाको सङ्खया 
१३६४५४६३ िा ५१.५० प्रवतशत ि पतुरुरको १२८४९०४१ िा ४८.५० प्रवतशत िहयेको छ । कतु ल साक्षिता दि ६५.९ 
िहयेकोमा मवहला साक्षिता दि ५७.४ प्रवतशत ि पतुरुर साक्षिता दि ७५.१ प्रवतशत दयेवखितुलये पवि मवहलाको कमिोि ि 
असमाि अिसथा सङ्कये त गद्षछ ।

गरिबीलये माविसलाई उपयतुति तरिकालये आधािभूत माििीय आिशयकता परिपूवत्ष  गिी सहि िीिि यापि गि्ष िसकिये 
अिसथा वसि्षिा गद्षछ । न्यूितम सतुविधाबाट िवञचत, आय आि्षिका लावग चावहिये सीप ि स्ोत साधिमा सहि पहुचँ िभएको 
अिसथा गरिबी हो । यसिी स्ोत, साधि ि माििीय प्रिवृत्तमा कमिोिी ि असमाि भएपवछ समािमा गरिबी दयेखापद्षछ । क्षमता भएि 
पवि अिसि भएि भिये गरिबी बढ्द ैिान्छ । आवथ्षक गरिबीभन्दा माििीय गरिबी थप भयािक तथा हाविकािक हुिये िवतिाबाट पतुवष्ट 
भइसकको छ ।

ियेपालमा मवहलाहरूको आवथ्षक, सामाविक ि िाििीवतक क्षयेत्मा पहुँच, अिसि ि सहभावगता न्यूि भई आयआि्षि, 
िोिगािी ि उतपादिशीलताको कमीलये िीिि वििा्षहमा कवठिाइ िहयेको अिसथा विद्माि छ । मवहलाको गरिबी हयेिाइ, 
भोगाइ ि परिवसथवतअितुसाि ्िक-्िक दयेवखएको छ । यो बहुआयावमक हुन्छ । यसलये दयेश विकास ि समृवधिमा िकािातमक 
असि पारििहयेको हुन्छ । हाल मवहलालवक्षत गरिबी वििािणका लावग विश्वयापी सञिालमा विश्का मतुलतुकहरू आबधि भई  
वदगो विकासको एियेण्डामा अगाव्ड बढये पवि अपयेवक्षत िवतिा लयाउि अझै एकतीकृत प्रयास ि स्ोत साधिको प्रभािकािी 
उपयोगको खाँचो छ ।

रपेालमा मवहला र िररबी

  वमठु ्ापा
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मवहला र िररबी समबर् सूिकहरूः
 वििपयेक्ष गरिबीको ियेखामतुवि िहयेको मवहला पतुरुरको ििसङ्खयाः १८.७ प्रवतशत ।
 बहु-आयावमक गरिबीः २८.६ प्रवतशत ।
 िोिगािी ि मवहला ििसङ्खयाको अितुपातः मवहलाः२२.९ प्रवतशत ि पतुरुरः ४८.३ प्रवतशत ।
 मवहलाको श्रमशवति सहभावगता दिः २६.३ प्रवतशत ि पतुरुरः ५३.८ प्रवतशत ।
 मवहला बयेिोिगािी दिः १३.१, प्रवतशत ि पतुरुरः १०.३ प्रवतशत ।
 श्रमको अलप उपयोग दि मवहलाः ४८.७ प्रवतशत ि पतुरुरः ३१.८ प्रवतशत ।
 िोिगािीको क्षयेत्मा िहयेका मवहला सङ्खयाः मवहलाः २६ लाख ४० हिाि ि पतुरुरः ४४ लाख ४६ हिाि ।
 िोिगािीबाट औसत मावसक आमदािी रुः मवहलाः १३६३०।- ि पतुरुरः १९४६४।- ।
 ६५.७ प्रवतशत मवहला आमदािी िदयेवखिये काममा सहभागी छि् । (िसतैःखािा पकाउिये, दाउिा घासँ काट्िये ।)
 मवहला साक्षिताः ५७.४ प्रवतशत ि पतुरुर ७५.१ प्रवतशत ।
 प्राथवमक तहमा लैङ्वगक सूचकः समदि ।
 माधयवमक तहमा लैङ्वगक सूचकः ०.९८ प्रवतशत ।
 घि िगगामा सिवमतिः १९.७ प्रवतशत ।
 मवहला घिमतुलीः २५.७३ प्रवतशत ।
 वयािसावयक ि प्राविवधक मवहला कामदािः ३० प्रवतशत ।
 लैङ्वगक सशतितीकिण सूचकाङ्कः ०.५६८ ।
 मवहलाद्वािा सञचावलत सहकािीः ५००० भन्दा बढी ।
 वििमती सयेिामा मवहलाः १८ प्रवतशत ।
 मातमृतृय दिः २३९ प्रवतलाख ।
 शािीरिक, मािवसक ि यौि वहसंाबाट पीव्डत मवहलाः २६.३ प्रवतशत ।
 प्रवत मवहला प्रिििदिः २.०३ ।
 लैङ्वगक विकास सूचकाङ्कः ०.९२५ ।

मवहलाको िररबी वरिारण ि्ा सशक्तीकरणका लावि भएका रीवििि, ससं्ािि ि्ा का्य्नरिवमक प्यासहरूः

रपेालको सवंििार 
•	 लैङ्वगक विभयेदको अन्तय गिने ।

•	 समाितुपावतक समाियेशी ि सहभावगतामूलक वसधिान्तका आधािमा समतामूलक समािको विमा्षण गिने ।

•	 समािताको हक ।

•	 मवहला समबन्धी मौवलक हकको वयिसथामा-

(१)  प्रतययेक मवहलालाई लैङ्वगक भयेदभािवििा समाि िशंीय हक हुियेछ ।

(२)  प्रतययेक मवहलालाई सतुिवक्षत माततृि ि प्रििि सिासथयसमबन्धी हक हुियेछ ।

(३)  मवहलाविरुद्व धावम्षक, सामाविक, सांसकृवतक पिमपिा, प्रचलि िा अन्य कतु िै आधािमा शािीरिक, मािवसक, यौििन्य, 
मिोिैज्ाविक िा अन्य कतु िै वकवसमको वहसंािन्य काय्ष िा शोरण गरििये छैि । तयसतो काय्ष काितुिबमोविम दण्डिीय 
हुियेछ ि पीव्डतलाई काितुिबमोविम क्षवतपूवत्ष पाउिये हक हुियेछ 

(४)  िाजयका सबै विकायमा मवहलालाई समाितुपावतक समाियेशी वसधिान्तको आधािमा सहभागी हुिये हक हुियेछ ।

(५)  मवहलालाई वशक्षा, सिासथय, िोिगािी ि सामाविक सतुिक्षामा सकािातमक विभयेदका आधािमा विशयेर अिसि प्राप्त गिने 
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हक हुियेछ ।

(६)  समपवत्त तथा पारििारिक मावमलामा दमपतीको समाि हक हुियेछ ।

असहाय, एकल मवहला, िोवखममा पियेका तथा वहसंापीव्डत मवहलालाई पतुिःसथापिा, सिंक्षण, सशतितीकिण गिी 
सिािलमबी बिाउिये ।

•	 मवहलाको प्रवतविवधति सतुविचित । एक वतहाइ मवहला हुितु पिने ।

•	 मवहलाको हक वहतसगँ सिोकाि िाखिये िीवत तथा काय्षक्रमको तितु्षमा गि्ष िावष्टय मवहला आयोगको वयिसथा ।

रपेाल सरकारको रीवि ि्ा का्य्नरिम २०७६/०७७,
 िाष्ट्रपवत मवहला उतथाि काय्षक्रमको वििन्तिता,

 ििता आिास काय्षक्रममा ््ष त ८००० आिास विमा्षण गिी विपन्िलाई वितिण गरििये,

 सिासथय वबमा काय्षक्रम ४२ विललामा विसताि,

 प्रधािमन्त्ी िोिगाि काय्षक्रमको विसताि,

 योगदािमा आधारित सामाविक सतुिक्षा काय्षक्रम लागतु गरििये ि

 िागरिक अवधकाि मोिाइल एपस लागतु गरििये ।

रपेाल सरकारको बजेट २०७६/०७७
 चिम गरिबीको अन्तय ि वपछव्डएको क्षयेत्, िग्ष ि समतुदायको शीघ्र उतथाि गददै सामाविक सतुिक्षाको विसताि गिी 

लोककलयाणकािी िाजय वयिसथाको विमा्षण गिने उद्येशय छ ।

 प्रधािमन्त्ी िोिगाि काय्षक्रमलाई प्रभािकािी बिाई सििोिगाि वसि्षिा गि्ष सीप तथा उद्मशीलता विकास ि वबउ पतुिँीको 
वयिसथा ।

 एकल मवहला तथा विधिालगायतलये पाउिये सामाविक सतुिक्षा भत्तामा रु १००० थप ।

 गरिबीको ियेखामतुवि िहयेका िागरिकको विःशतुलक सिासथय वबमा ।

 विपन्ि ि िवञचवतमा पियेका मवहलाको आवथ्षक, सामाविक उतथािका लावग िाष्ट्रपवत मवहला उतथाि काय्षक्रमलाई 
दयेशवयापी बिाइिये

 बादी मवहलाको आवथ्षक, सामाविक सशतितीकिणका लावग आिास विकास योििा सञचालि गरििये ।

लैङ्विक उत्तरदा्यी बजेट
 आवथ्षक िर्ष २०७६/०७७ मा लैङ्वगक उत्तिदायी बियेट प्रतयक्ष लाभ हुिये गिी ३८.१७ ि अप्रतयक्ष लाभ हुियेमा ३५.५६ 

प्रवतशत विवियोिि गरिएको छ ।

सातिटै प्रदयेश तथा ७५३ िटा सथािीयतहलये समयेत आफिो बियेट तथा काय्षक्रममा ््ष त मवहला सशतितीकिण तथा 
उतथािका काय्षक्रमहरू घोरणा गिी काया्षन्ियि गरििहयेका छि् ।

आिविक ्योजराका माधमबाट मवहला सशक्तीकरण ि्ा िररबी वरिारणको प्र्यास  
ियेपालमा करिब छ दशकदयेवख योििाबधि विकासको अभयास भइिहयेको छ । आठौ योििादयेवख िै गरिबी वििािणलाई 

योििाको उद्येशयका रूपमा अगाव्ड बढाइएको छ । ििौ ँ योििादयेवख गरिबी वििािणलाई एकमात् मूल उद्येशयको रूपमा 
विकास योििाको कये न्द्मा िाखी गरिएका विवभन्ि प्रयासहरूबाट गरिबी न्यूिीकिणको वदशामा कये ही ठोस प्रगवत भएको 
दयेवखन्छ । दशौ योििालाई गरिबी न्यूिीकिण िणिीवतपत्को रूपमा िै विकास गरियो । चालतु चौधौं योििालये समयेत गरिबी 
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वििािणलाई उचच प्राथवमकतामा िाखयेको छ ।  यो एक अन्तिसमबवन्धत विरय भएकालये यसका लावग सिकािका प्रतययेक 
अङ्गहरूको भूवमका अपरिहाय्ष हुन्छ । विगत १७ िर्षको अिवधमा वििपयेक्ष गरिबीको ियेखामतुवि िहयेको ििसङ्खया घटयेको 
दयेवखए तापवि सहिी तथा ्रामीण एिम् विवभन्ि भौगोवलक क्षयेत् ि सामाविक समूहबीचको खा्डल अझै पवि उचच िहयेको 
दयेवखन्छ । विशयेरगिी मवहला, आवदिासी, अलपसङ्खयक तथा दतुग्षम ्रामीण क्षयेत्मा बसिये आम िागरिकहरूमा गरिबीको 
गहिता बढी भएको हुदँा गरिबी वििािणका प्रयासहरूमा वयिको अथ्षपूण्ष सहभावगता आिको ट््डकािो आिशयकता  
दयेवखन्छ । यसथ्ष गरिबी न्यूिीकिण प्रयासलाई वििन्तिता वददँ ैगरिब ि धिीबीचको असमािता घटाउितु ि आवथ्षक समवृधि प्राप्त गितु्ष  
आिको आिशयकता हो । 

िररबी वरिारण कोष 
गरिबी वििािण कोर ऐि, २०६३ अितुसाि गरिबी वििािण कोरको सथापिा भई  ५८ विललामा खाद् पया्षप्तता को 

आधािमा गरिबी मापि तथा विविध काय्षक्रम सञचालि भइिहयेको छ ।

िररबसिँ विश्शे्र का्य्नरिम
२०५६ सालदयेवख दयेशका ७५ िटै विललाका ३९० गाविसमा यो काय्षक्रम सञचालिमा छ ।

•	 मवहला िग्षलाई प्राथवमकता वदई लघतु उद्म ि सीप विकास काय्षक्रम सञचालि गरिएका छि् ।

•	 मतुति कमैया पतुिसथापिा तथा मतुति हवलया लवक्षत काय्षक्रमहरू सञचालि गरिएका छि्।

•	 कणा्षली िोिगाि तथा कामका लावग खाद्ान्ि काय्षक्रम कणा्षली अञचलमा प्रभािकािी दयेवखएका छि् ।

•	 सहिी विकास मन्त्ालयलये ििता आिास काय्षक्रममा ््ष त विपन्ि िग्षका लावग विवभन्ि सथािमा घि विमा्षण तथा 
हसतान्तिण गरििहयेको छ ।

•	 वशक्षा मन्त्ालयमा ््ष त गरिब, सीमान्तकृत िग्षका छात्ाछात्लाई लवक्षत गिी विवभन्ि छात्िवृत्त प्रदाि गरिएको छ ।

•	 मवहला बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक उतथाि काय्षक्रम सञचालिमा छि् ।

•	 गरिब घिपरििाि पवहचाि सहयोग िो्ड्षमा ््ष त २७ विललामा गरिब घिपरििाि पवहचाि गरिएको छ ।

•	 कणा्षली लगायतका विकट सथािमा खाद्ान्ि ढतुिािी अितुदाि, मलमा अितुदाि, वबउमा अितुदािलगायतका विवभन्ि छतुट ि 
सहुवलयत प्रदाि गरिएको छ ।

•	 एकल मवहला भत्ता, जययेष्ठ िागरिक भत्ता, औरधी उपचािमा सहुवलयत काय्षक्रमबाट लवक्षत िग्षलाई थप सतुविधा प्रदाि 
गरिएको छ ।

•	 विवभन्ि िावष्टय तथा  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी सघं ससंथाहरूलये पवि मवहलाको उतथािका लावग काय्ष गरििहयेका छि् ।

विवभन्ि प्रयासका बाबितुद अपयेवक्षत रूपमा गरिबी वििािण भई मवहलाको िीििसतिमा गतुणातमक सतुधाि लयाउि सवकएको 
छैि । यसका पछव्ड विमि कािकहरू विममयेिाि दयेवखन्छि्  । 

•	 लैङ्वगक असमािता, सामाविक कतु िीवत ि कतु ससंकाि तथा मवहलालाई हयेिने दृवष्टकोणमा पिमपिागत सोच हाबी हुितु । 

•	 वशक्षा, सिासथय ि िोिगािीमा मवहलाको समाि पहुचँ िपतुगितु । 

•	 गरिबीको मािमा मवहला बढी पितु्ष  ।

•	 मवहलामा समयेत पिविभ्षि प्रिवृत्त हाबी िहितु ।

•	 सबै क्षयेत्का मवहलाको गरिबी वििािणका लावग गरिब घिपरििािको पवहचाि काय्ष हुि सकये को छैि, हालसमम कये बल २७ 
विललाको मात् समपन्ि भएको ।

•	 विवभन्ि विकायहरूबाट सञचावलत गरिबी वििािण काय्षक्रमहरूबीच समन्ियको अभाि िहितु ।
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•	 मवहलाको क्षमता विकासका कायक्रमहरू पया्षप्त िहुितु ।

•	 िीवत, योििा ि बियेट काय्षक्रमबीच सामञिसय िहुितु ।

•	 ियेवमटयेन्सको उतपादिशील क्षयेत्मा उपयोग भएि ।

•	 उतपादिशील साधि स्ोतमा मवहलाको पहुचँ न्यूि छ ।

•	 विकास वििोधी ससंकाि हाबी भयो ।

•	 वििी क्षयेत्का गवतविवध सहिकये वन्द्त छि् । मवहलामैत्ी छैिि् ।

•	 मवहलाको आतमविश्ासको कमी ।

•	 ्रावमण पूिा्षधािको विकास पया्षप्त भएि ।

•	 दयेशको आवथ्षक िवृधिदि कम छ ।

•	 मािि विकासको अिसथा कमिोि छ ।

•	 लैङ्वगक तथा सामाविक विभयेद  छ ।

•	 औद्ोवगकतीकिणको अभािमा िोिगािी बढयेि ।

•	 गरिबीको कािण पवहलयाउितु भन्दा लक्षणमा मात् सतुधाि गि्ष खोवियो ।

•	 सशतितीकिण भन्दा कलयाणकािी काय्षमा िो्ड वदइयो, िसलये क्षमता िवृधि िभई  Feeding पक्ष हाबी भयो ।

•	 सतुशासि कमिोि भयो । भ्रष्टाचाि बढ्िालये कागिी काय्षक्रम भए  ।

•	 लामो द्वन्द्व, भतुकमप ि िरनेिी आउिये बाढी पवहिो, ख्डयेिी तथा महामािी िसता प्रकोपका कािण गरिबीको मािलये मवहला तथा 
विपन्ि िग्ष प्रताव्डत हुि बाधय छि् ।

सम्रमा गरिबी वििािण मवहला िा कतु िै िग्षका मात् विरय िभई अन्तिसमबवन्धत विरय भएकालये अपयेवक्षत िवतिाका लावग 
सबैको एकतीकृत प्रयास आिशयक  छ । समसामवयक िीवत, योििा, काय्षक्रम ि बियेटबीच सामञिसय कायम गिी गरिबीको गहिता 
ि विरमताको पवहचाि गिी आिशयकताको आधािमा काय्षक्रम काया्षन्ियि िै भािी िणिीवत हुितुपिने दयेवखन्छ ।

मवहला िि्नको िररबी वरिारण र सशीक्करणका लावि
•	 लैङ्वगक असमािता, सामाविक कतु िीवत ि कतु ससंकािको अन्तय गिी मवहलालाई हयेिने दृवष्टकोणमा ्िावकलो सोच विकास 

गिने । आमरूपमा आधा आकाश ढाकये का मवहलाको सशतितीकिण ि उतथािवििा गरिबी वििािणको हाम्ो लक्य हावसल 
समभि छैि भन्िये यथाथ्षलाई सबैलये आतमसात् गितु्षपद्षछ ।

•	 वशक्षा, सिासथय ि िोिगािीमा मवहलाको समाि पहुचँ अवभिवृधि गिने । 

•	 मवहला सियममा हाबी िहयेको पिविभ्षि प्रिवृत्तलाई सशतितीकिणका माधयमबाट अन्तय गितु्षपिने ।

िररबहरूको ्य्ा ््न पवहिार िरी पररि्य पत्र वििरणर िरने
गरिब हुितु वयवतिको िन्मिात पवहचाि होइि । यो त उसको परििाि, पयेसा, िाताििण ि प्रकोपको अिसथा िसता 

कािकहरूका कािण भोगितु पिने बाधयता हो । गरिबी सथाि विशयेर, िातिावत विशयेर, पयेसा िा धम्ष विशयेरमा वभन्ि-वभन्ि कािणलये 
दयेवखन्छ । िसतै ियेपालको सन्दभ्षमा दवलत ,मतुसहि, मतुवसलम समतुदायमा बढी गरिबी छ । कणा्षली ि तिाईका विकट बसतीमा गरिबी 
बढी हुितुलये यसको विवशष्टता आकँलि गि्ष सवकन्छ । यसैलये गरिब ि गरिबीको विवचित कािण पवहलयाई तयसैको वििाकिणमा लागितु 
िाञछिीय भइसकये को छ ।

 गरिब ि गरिबीको पवहचािपचिात् मागमा आधारित काय्षक्रम उविहरूकै सहभावगतामा सञचालि गिने ।
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 िावष्टय गरिबी वििािण िीवत, िणिीवत तथा काय्षक्रमहरूको पतुिससंिचिा एिम् प्राथवमकतीकिण गिी लवक्षत िग्ष कये वन्द्त गिने । 

 गरिबीसगँ समबवन्धत िीवत, काय्षक्रम, बियेट एकतीकृत रूपमा तयाि गिी एकद्वाि प्रणालीबाट लागतु गिने । 

 गरिबी वििािणसगँ समबवन्धत काय्षक्रमको प्रभािकािी काया्षन्ियिको समन्िय, वियमि ि अितुगमि मूलयाङ्कि गि्ष 
कये न्द्ीय विकायको ससंथागत सबलीकिण गिने । 

 सिकािी तथा गैिसिकािी ससंथाहरूलये लवक्षत िग्षको गरिबी वििािणको िावष्ट्रय िीवतअितुसािका क्षयेत्मा विममयेिािीपूि्षक 
काम गिने िाताििण विमा्षण गि्ष ट््डकािो आिशयकता छ । िसबाट स्ोतको दोहोिापिा हट्ितुका साथै दतुरूपयोग घट्ि गई 
िवतिा प्रावप्त सहि हुियेछ । 

 प्रभािकािी अितुगमि तथा मूलयाङ्कि प्रणालीको विकास गिने । 

 सथािीय सिकािको सवक्रय भूवमकाबाट मात् गरिबी वििािण हुिये भएकालये सथािीय ििप्रवतविवधलाइ्ष गरिबी वििािणको 
विरयमा गोष्ठी सयेवमिाि गिी Aware गितु्षका साथै प्रभािकािी समन्िय सथावपत गिने ।

 मवहलालाई उतपादिमूलक िोिगािी तथा अिसिहरूको अवभिवृधि गिने, ियेवमटयेन्सलाई उतपादिमूलक क्षयेत्मा लगाउिये ।  

 आवथ्षक िवृधिमा ््ष त वसि्षिा हुिये िोिगािी लगायतका समपूण्ष अिसिहरूको न्यायोवचत वितिण  गिने । 

 िीवत विमा्षणतहमा मवहलाको साथ्षक सहभावगताका लावग क्षमता विकासमा िो्ड वदिये ।

 मवहलाको श्रमको सदतुपयोग ि समयको बचत गिने प्रविवधको विकास तथा उपयोग गिने।

 लैङ्वगक उत्तिदायी बियेट प्रणाली प्रदयेश ि सथािीयतहसमम संसथागत गिने ।

गरिबी समवृधि ि मािि खतुसीको बाधक हो । मावथ उललयेख गरिएका िीवतगत, ससंथागत ि काय्षगत वयिसथालये समयेत 
मवहलाहरूको अिसथामा तावत्िक सतुधाि गि्ष सवकएको अिसथा छैि । लैङ्वगक मूलप्रिाहीकिण, मवहला सशतितीकिण ि सामाविक 
समाियेशीकिणको वयािहारिक काया्षन्ियिबाट मातै् धयेि ैमवहलाहरूलये एककाइसौ शताबदीमा समयेत भोवगिहयेका कतु िीवत, कतु ससंकाि 
िसता अमाििीय तथा पाशविक अिसथाबाट मतुवति पाउिये दयेवखन्छ । यसका लावग लैङ्वगक समविकासमा सबैको प्रयास कये वन्द्त हुितु 
िरुिी भइसकये को छ । सामाविक सशतितीकिण ि आवथ्षक रूपान्तिण गि्ष मवहलाको उद्मशीलतामा िो्ड वदितु आिको आिशयकता 
हो । साथै कृवरको आधतुविकतीकिण, वयािसायीकिण, विविधीकिण, पिमपिागत सीप ि वयिसायको प्रिधि्षि तथा सिंक्षण िै वदगो 
गरिबी वििािणका िणिीवत हुि् । वदगो, ्िावकलो ि समन्यावयक समाियेशी आवथ्षक िवृधिमा ््ष त स्ोतको  उतपादिशील क्षयेत्मा 
उपयोग बढाउि सकये  मात् दयेशमै िोिगािी वसि्षिा हुिये ि श्रमको सदतुपयोग तथा  उतपादि िवृधि भई लवक्षत िग्षको गरिबी वििािण  गि्ष 
प्रतयक्ष सहयोग पतुगिये दयेवखन्छ । एककाइसौ शताबदी ि उत्ति आधतुविक यतुगमा ियेपाली मवहलाको कारुवणक अिसथामा सतुधाि लयाउि ि 
सभय सतुससंकृत समाि विमा्षणका लावग  हाम्ा प्रयासहरू एकतीकृत रूपमा, समाियेशी, सतुशासियतुति, िाििैवतक सतुझितुझपूण्ष तरिकालये  
अगाव्ड बढाउि िरुिी छ । िसबाट आधा अकाश ढाकये का ियेपाली मवहला वददी बवहिीको मतुहािमा खतुसी छाउिये छ ि समधृि ियेपाल 
सतुखी ियेपालीको  हाम्ो अठोट स्लीभूत हुियेमा आशा गि्ष सवकन्छ ।

सनदभ्न सामगीहरूः 

•	 ियेपालको सवंिधाि ।
•	 ियेपाल सिकािको िीवत तथा काय्षक्रम २०७६/०७७
•	 पन्ध्ौ ँयोििाको आधािपत् तथा विवभन्ि आिवधक योििाहरू, िावष्टय योििा आयोग ।
•	 आवथ्षक सिनेक्षण २०७४/०७५, अथ्ष मन्त्ालय ।
•	 िावर्षक बियेट २०७६/२०७७, अथ्ष मन्त्ालय ।
•	 तयेस्ो श्रम सिनेक्षण, कये न्द्ीय तथयाङ्क विभाग ।
•	 िावष्ट्रय ििगणिा २०६८ ।

nnn
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लैङ्विक वहसंा  वरिारण र मवहला सशक्तीकरणको  
सिालमा १०९औ ंअनिरा्नवष्ट्र्य मवहला वदिस

 रोशरी देिी काककी 

Think Equal, Build Smart, Innovate For Change

लैङ्वगक समािताको लावग समाि सोंच ि वयिहाि : समवृधिको आधाि 

१.पृष्ठभूवम:

मवहलाविरुधि हुिये असमािता ि भयेदभािको वयिहाि, िहा ँमवहलाबाट भएको श्रमको मूलय ि पतुरुरको श्रमको मूलयबीच 
वभन्िता अथा्षत् मवहलाको श्रमको जयाला पतुरुरको दािँोमा न्यूि भएको विरयलाई मधयििि गिी समाि कामका लावग समाि 
जयाला, समािता, न्याय, सतुिक्षा, शावन्त ि विकासको लावग मवहला सहभावगता प्रािमभ गरिएको अवभयािसगैँ मवहलाहरूको मािि 
अवधकािप्रवत ऐकयबधिता िाहयेि गिने वदिको समिणमा हियेक िर्ष माच्ष ८ का वदि विश्भि मवहला वदिस मिाइदँ ैआएको  छ । सि्  
१७९२ मा Mary Wollstonecaraft द्वािा वलवखत A Vindication of the Rights of Women समबन्धी पतुसतकमा उवललवखत 
विरयिसततुलये मवहलाको अवधकाि ि लैङ्वगक समािताका लावग आधािवशला तयाि गियेको दयेवखन्छ । फ्ान्सको िाजय क्रावन्तताका 
व्रसकती मवहला लाइवससट्रालये Lysistra यो यतुधि अन्तयका लावग प्रािमभ गियेको पवहलो मवहला ह्डतालबाट सतुरु भएको मवहला 
आन्दोलिको आधतुविक अवभयाि सि् १९१० माच्ष ८ बाट प्रािमभ भएको मािी यस वदि चीि, बावरिल, ्डोमयेविकि गणतन्त्, सयंतुति 
िाजय अमयेरिकाका कये ही मवहलाहरू वमलयेि मवहला ि पतुरुरबीचको आवथ्षक, सामाविक, िाििीवतक तथा सांसकृवतक असमािता 
हटाई मवहला अवधकाि कायम गि्ष आिाि उठाएका वथए । सोही वदिको समिणमा प्रतययेक िर्ष माच्ष ८ लाई अन्तिा्षवष्ट्रय मवहला 
वदिस मिाउि थावलयो । 

सयंतुति िाष्ट्रसङ्घबाट मवहलाविरुधि हुिये सबै प्रकािका भयेदभाि अन्तय गिनेसमबन्धी महासवन्ध, १९७९ िािी  
भयो । हालसमम १८९ दयेश यस महासवन्धको  पक्ष िाष्ट्र भएका  छि् । यसैबीचमा ४ िटा विश् मवहला सममयेलि भइसकये का छि् 
भिये १९९५ मा भएको चौथो विश् मवहला सममयेलिलये लैङ्वगक विभयेदका १२ िटा मतुखय सिोकािका क्षयेत्हरू पवहचाि गिी सोही 
आधािमा हाम्ा िीवत तथा काय्षक्रम तितु्षमा गिी काया्षन्ियि भइिहयेका छि् । ियेपालको सवंिधािको भाग ३ मौवलक हकअन्तग्षत धािा 
३८ मा मवहलाको हकको वयिसथा गियेको छ । साथै समाि अशंीय ि िशंीय हकको वयिसथा गिी लैङ्वगक समािताको सतुविवचितता 
गियेको छ । वदगो विकासको लक्य िं. ५ मा लैङ्वगक समािता ि बावलका सशतितीकिण िहयेको, उति लक्य काया्षन्ियिका लावग सि् 
२०३० सममको काय्षयोििा बिाई काया्षन्ियि भइिहयेको छ । हियेक िर्ष विश्भि िागिण लयाउिये उद्येशयलये मवहला, बालबावलका 
तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयको अगतुिाइमा सिोकािािालाको सहभावगतामा यो वदिस भवय रूपलये समपन्ि हुदँआैएको छ । 

२. अनिरा्नवष्ट्र्य मवहला वदिस माि्न ८ को औवित्य:
मवहलाहरूलये समाि कामको लावग समाि जयाला पाएको अथा्षत् आफिो हक ि अवधकािलाई सथावपत गिाउि गियेको 

अथक प्रयास ि प्राप्त उपलवबधको समझिासिरूप माच्ष ८ मा विश् मवहला वदिस मिाउिये गरिन्छ । मवहला वदिसको आयोििालाई 
समािमा झट् सतुन्दा सकािातमक भन्दा िकिातमक पक्षमा वलिये गियेको पाइन्छ । यथाथ्षमा ३६५ वदि िै कतु िै ि कतु िै वदिस िपियेको 
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हुदँिै । ि ्यालीमा सहभागी हुिये, विवभन्ि िािा लयेवखएको पलये का्ड्ष बोकये ि सांसकृवतक काय्षक्रम सवहत झाकँती प्रदश्षि गददै परिक्रमा गिने 
प्रचलि पतुिािै माविन्छ । ३६४ वदिमा सो विरयिसततुमा धयाि िपतुि ्याउिये हो भिये एक वदिको वदिसमा सहभावगता ििाएि कये ही 
हुिये छैि भन्िये िि गतुिासाहरू प्रशसतै सतुन्िमा आउछँि् । यवत हुदँाहुदँ ैपवि माच्ष ८ अन्तिा्षवष्ट्रय मवहला वदिसका कये ही सकािातमक 
पक्षहरू िहयेका छि् िसलाई दयेहायबमोविम प्रसततुत गरिएको छ:

•	 मवहलाहरूको हक वहतका सन्दभ्षमा विश् एक भएको महसतुस गरिितु,

•	 अन्तिा्षवष्ट्रय िािासगँ मयेल खाियेगिी  िावष्ट्रय िािा तयाि गिी काया्षन्ियि गरिितु,

•	 वदिसको वदिभन्दा अगािै ्िक-्िक काय्षक्रममा उति वदिको महत्ि, अवििाय्षताका बाियेमा सबै सिोकाििालाहरूसगँ 
छल्ल गरििये हुदँा मतुद्ाका बाियेमा सूक्म अधययि गि्ष सहि हुितु, 

•	 एक वदिसीय काय्षक्रम दयेवखए तापवि लामो समयसमम समबवन्धत मन्त्ालय एि ंविकायहरूबीच विरयिसततुलाई समाियेश 
गिी आन्तरिकतीकिण गि्ष सहि हुितु,

•	 समबवन्धत विरयमा वदिसको अिसिमा गैिसिकािी सङ्घ ससंथा, िागरिक समाि एि ंअन्तिा्षवष्ट्रय विकास साझयेदाि 
सहभागी भई विवभन्ि वसि्षिातमक तथा सचयेतिातमक गवतविवधहरू सञचालि हुितु,

•	 सामाविक सचयेतिा अवभिवृधि गिाउिये उद्येशयका साथ अन्तिा्षवष्ट्रय मवहला वदिसलाई िावष्ट्रय िािाको ममा्षितुसाि दयेशैभरि 
सभय ि भवय रूपमा समपन्ि गि्ष विवभन्ि सञचाि माधयमबाट आह्ाि गरिितु, 

•	 िाष्ट्रपवत, मन्त्ीलगायत विवशष्ट वयवतिहरूको समयेत सहभावगतालये उतसिलाई महोतसिमा परिणत गिाउदँा गि्षको अितुभूवत 
हुितु ि

•	 सामाविक विममयेिािी ि सचयेतिा अवभिवृधि गिने हयेततुलये विवभन्ि चयेतिामूलक िािा लयेवखएको वसटकि, वपि तयाि गिी 
साि्षिविक यातायातको साधािहरूमा टासँ गिी उति वदिलाई सबैलये महसतुस गिी िावष्ट्रय िािालाई वयापक प्रचाि प्रसाि 
गरिितु । 

३.  एक स्य रिौं अनिरा्नवष्ट्र्य मवहला वदिस विििसिँको िुलरा
विश्भि सामाविक िागिण लयाउिये उद्येशयलये मिाइिये यस वदिस मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयलये 

हियेक िर्ष माच्ष ८ मा भवयताका साथ मिाउदँ ैआएको छ । िासतिमा अन्तिा्षवष्ट्रय वदिसको अिसिमा करिब १ मवहिाअगािै 
अन्तिा्षवष्ट्रय िािा तयाि गि्ष विश्माझ सहभावगतामूलक तििलये सबैमा आह्ाि गिने ि सयंतुति िाष्ट्र सङ्घको मवहलासमबन्धी 
विकायबाट छिोट गिी अवन्तम रूप वलइिये प्रािधाि िहयेको दयेवखन्छ । िावष्ट्रय िािा तय गिने सन्दभ्षमा सोही अितुसाि १ मवहिाअवघ 
मवहला,बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयलये मन्त्ीको अधयक्षतामा विवभन्ि मन्त्ालय, विकाय, सिैंधाविक आयोग, 
अन्तिा्षवष्ट्रय विकास साझयेदाि ससंथा, गैिसिकािी सङ्घ ससंथा, मवहला अवधकािकमषी, सञचाि िगत, िागरिक समाि, वििी क्षयेत्, 
विवभन्ि मवहला उद्मी महासङ्घ, घियेलतु तथा सािा उद्ोग महासङ्घ, िावष्ट्रयसतिमा मान्यता प्राप्त िाििीवतक दलका भात ृतथा 
भवगिी सङ्गठिका सदसयहरू, बैंक तथा विवत्तय ससंथा एि ंसिोकाििाला सबैको सहभावगतामा मूल समािोह सवमवत गठि गिने ि 
विश्को िािासगँ मयेल खाियेगिी िावष्ट्रय िािा तय गि्षलाई खतुला छल्ल गिी सवमवतलये अवन्तम रूप वदिये गरिन्छ ।  

विगतको अन्तिा्षवष्ट्रय मवहला वदिसहरूको पषृ्ठपोरणबाट पवछलला वदिसमा कये ही ििीिता ि वसि्षिशीलता लयाउिये प्रयास 
गरिएको छ । अथा्षत् तयही धिातलमा टयेकये ि ै१०८ औ ंअन्तिा्षवष्ट्रय मवहला वदिसभन्दा अझ प्रभािकारिता लयाउिये प्रयास १०९ औ ं
अन्तिा्षवष्ट्रय मवहला वदिसमा गरिएको भिये पककै हो । १०९ औ ंअन्तिा्षवष्ट्रय मवहला वदिसमा ििीिता ि वसि्षिशीलता लयाउि 
खोविएका सन्दभ्षहरू:

  िािा तय गिने सन्दभ्षमा समबवन्धत शाखालये समयाितुसाि ि विगतमा भएका िािाहरूको भाििालाई समयेट्िये गिी धयेि ैविकलप 
सवहतका िािा तयाि गरियो ।

 िािालाई कये िल िािाको  रूपमा मात् िवलएि सोच ि वयिहािलाई परिित्षि गिाउिये गिी सङ् वक्षप्त, अन्तम्षिमा छतुिये ि सिल 
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बिाउिये प्रयास गरियो ।

 विगतको काय्षक्रमभन्दा गतुणातमक पक्षलाई धयाि वदएि मन्त्ालयमा भएका मवहला तथा बालबावलका विज् समूहसगँ धयेि ै
पटक छल्ल गिी वदिसलाई ्लदायी बिाउि पहल गरियो ।

 मवहला वहसंा, लैङ्वगक वहसंा, मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसािलाई वियन्त्ण गिने समबन्धमा सामाविक सञिालमा 
विवभन्ि सचयेतिातमक सन्दयेश िाखयेि सबैमाझ पतुि ्याउि शाखाबाट विशयेर पहल गरियो ।

 अन्य सिोकाििालाहरूलाई विममयेिािी ि ििा्दयेही बिाउिये उद्येशयलये हियेक वदि गरििये काय्षक्रमको िािकािी मन्त्ालयमा 
गिाउितु पिने प्रािधाि िावखयो ।

 विवभन्ि सञचाि माधयमहरूमा टक शो, सन्दयेशमूलक सूचिा ि मोबाइल एस.एम. एस सयेिाप्रिाहका लावग समन्िय गरियो । 

 लैङ्वगक समपक्ष  वयवतिहरूको काय्षशत्ष (TOR) मा आफिो मन्त्ालय तथा विकायमा यस वदिसलाई भवयताकासाथ 
काय्षक्रम सञचालि गिने भिी उललयेख गरियो ।

 िावष्ट्रय एि ंअन्तिा्षवष्ट्रय िािा लयेवखएका सन्दयेशमूलक सूचिाहरूको वसटकि बिाएि यातायातका साधिहरूमा टासँ गि्ष 
पहल गरियो ।

 वदिसका वदि उति िािा लयेवखएको िटम सबै सहभागीहरूलाई उपलवध गिाइयो ।

 लैङ्वगक वहसंाविरुधि लयेवखएको घोरणापत्मावथ ऐकयबधि ििाउिये गिी सबैको हसताक्षिको लावग खतुलामञचमा ऐकयबधिता 
काय्षको वयिसथापि गरियो । 

 विवभन्ि सूचिा तथा सन्दयेशमूलक साम्री वकताब, ब्ोवसएि, वलफलयेट तयाि पािी प्रचािप्रसाि गरियो । िहा ँमवहला तथा 
बावलकाउपि हुिये वहसंा वियन्त्णमा पतुरुरहरूको सहभावगता, पतुरुर सञिालको काय्षशत्षिामा तयाि पािी वितिण गरियो । 

 िाष्ट्रपवतको गरिमामय उपवसथवतलये १०९ औ ंअन्तिा्षवष्ट्रय मवहला वदिसलये उचच प्राथवमता पाएको । 

 सोही वदिको अिसि बिाएि मवहलाहरूलाई सामाविक सशतितीकिण ि आवथ्षक रूपान्तिणमा टयेिा पतुगिये वहसाबलये 
मवहलाद्वािा उतपावदत तथा प्रिवध्षत साम्रीहरूको अन्तिा्षवष्ट्रय प्रदश्षिीमा ियेपाल घियेलतु तथा सािा उद्ोग महासङ्घसगँ 
सहकाय्ष गिी िाष्ट्रपवतबाट उद ्घाटिसमयेत भएको  ।  

४. लैङ्विक वहसंा  वरिारण र मवहला सशक्तीकरणको सिालमा १०९औ ंअनिरा्नवष्ट्र्य  मवहला वदिस   
मावथ उवललवखत विवभन्ि आयामहरूमा प्रष्ट भविएको छ वदिसको आम बतुझाई ि यसको तत्ि गिाइमा धयेि ैवभन्िता िहयेको 

छ । कये िल वदिसमा खतुला मञचमा सहभावगता सङ्खया बढाउि ि िािा लगाउिको लावग मात् वदिस मिाइदँिै । तयसतै विगतका 
अभयासहरूलाई वियालद ैआगामी अन्तिा्षवष्ट्रय मवहला वदिसलाई गतुणातमक रूपलये अझ प्रभािकािी बिाउदँ ै गएको माविन्छ । 
विवभन्ि काय्षक्रम सवहत समािमा घटयेका लैङ्वगक वहसंा, घियेलतु वहसा लगायतका वहसंाहरूको बाियेमा तथयाङ् कतीय विश्येरणसवहत 
काय्षपत्हरू प्रसततुत गरििये, विवभन्ि बयेवथवत, विसङ्गवत, अन्याय ि कतु प्रथा ि प्रचलिविरु धि वयङ्गयातमक िचिा िसतै गीत, कविता 
प्रसततुवतबाट उिागि गरििये ि कये ही ठोस पहल गि्ष समयेत वदिसलये सहयोगी भूवमका वििा्षह गियेको हुन्छ । विवभन्ि मन्त्ालय, विकाय, 
अन्तिा्षवष्ट्रय विकास साझयेदाि, गैिसिकािी ससंथा, सिैंधाविक विकाय सबैको अवन्तम लक्य भियेकै समाितुपावतक विकास, न्याय 
ि िैवतकतामा आधारित समाि विमा्षण गिने िहा ँमवहला, बालबावलका, अपाङ्गता भएका वयवति, जययेष्ठ िागरिक, यौविक तथा 
लैङ्वगक अलपसङ्खयक, एकल मवहलामैत्ी िाताििण तयाि गिने िै दयेवखन्छ । मवहला ि बालबावलकाहरूको मतुद्ा बहुआयावमक, 
बहुविकायसगँ सिोकाि िाखिये हुदँा यस प्रकािका वदिसहरूलये उति विरयको उठाि गिी मूलप्रिाहीकिण गि्ष सहि हुिये दयेवखन्छ । वशक्षा 
तथा चयेतिाको विकास भएको खण्डमा मवहलाहरूमा िागिण आउितुका साथै सामाविक सशतितीकिण भई आवथ्षक रूपान्तिणमा 
हुिये दयेवखन्छ । 

  विश् परिियेशमा आएका विवभन्ि ििीि मूलय ि मान्यताका साथै मवहलाका हक, वहत ि अवधकािको सिंक्षणका लावग ् िक 
तििलये समयाितुसाि समबोधि गरिितुपिने ि सयंतुति िाष्ट्रसङ्घमा सझंौता भएका विवभन्ि सवन्ध, अवभसवन्ध, महासवन्ध, मवहलाविरुधि 
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हुिये सबै प्रकािका विभयेद ि वहसंा अन्तय गिने SEDAW समझौतामा भए गियेका विरयहरू ि बयेइविङ काय्षयोििा काया्षन्ियि गिने, 
सि् २०३० समममा सबै प्रकाि विभयेदको अन्तय गरिसकिये ि मूलतुकमा आवथ्षक उन्िवत गिने विरयहरू सबै मवहलाका पक्षमा िहयेको 
दयेवखन्छ । िसको समय समयमा उपलवबध ि प्रगवतहरू समबवन्धत विकायमा पयेस गितु्षपिने ि ििा्दयेवहता वलितुपिने भएकालये उति 
वदिसलाई हियेक आवथ्षक िर्षको काय्षक्रम तयाि गिी बियेटसमयेत विवियोिि गरििये हुदँा यस वदिसलये महत्िपूण्ष सथाि वलएको छ । 

अन्तयमा मवहलाहरू सशति हुि िागिण, चयेतिा, सीप, दक्षता, क्षमता आवद सबै अवििाय्ष भए तापवि सबैभन्दा महत्िपूण्ष 
िभई िहुिये अवििाय्ष तत्ि भियेको आवथ्षक सशतिता िै हो । िहा ँमवहलाहरू उद्मी बन्दिैि्, उिीहरूको साथमा आवथ्षक स्ोतवििा 
विकलप वििाको समाधाि िालतुिामा पािी हालये बिाबि, यसैलये वयिै वदिसका अिसि पाियेि आवथ्षक िागिण लयाई उद्मशीलता 
िवृधि गि्ष िरुिी दयेवखन्छ । 

५. वरिोड
मवहला ि पतुरुर एकै समािका सदसय हुि् । समाि सञचालिका लावग वयिीहरूको समाि योगदाि िहयेको हुन्छ । एउटाको 

अवसततिवििा समािको गवतशीलता िहन्ि । वयिीहरूबीच िैविक वभन्िताबाहयेक कतु िै असमािता छैि । ति समािलये मवहला ि 
पतुरुरबीच वयािहारिक वभन्िता ख्डा गरिवदएको छ । िसलाई वचि्ष ि समािता कायम गि्ष विवभन्ि िीवत, ऐि, वियम ि काितुिको 
विमा्षण हुिये गियेको छ । िसका माधयमबाट सामाविक न्याय ि समाितुपावतक विकास खोविएको छ । यवद कसैलये यी दतुई प्राणीबीच 
वभन्ि वयिहाि गद्षछ भिये काितुिलये दण्ड वदिये हैवसयत िाखयेको छ । वदगो विकास, िाष्ट्रको उन्िवत ि समवृधिका लावग पतुरुरसिह 
मवहलाहरूको सवक्रय ि अथ्षपूण्ष सहभावगता अपरिहाय्ष हुन्छ । यसैलये मवहला विरुधि हुिये सबै प्रकािका भयेदभाि ि असमाि 
वयिहािलाई मधयििि गिी समािता, न्याय, शावन्त ि विकासको लावग मवहला सहभावगता प्रािमभ गरिएको अवभयािसगैँ मवहलाको 
अवधकािप्रवत ऐकयबधिता िाहयेि गिने वदिको समझिामा हियेक िर्ष माच्ष ८ का वदि विश्भरि मवहला वदिस मिादँ ैआएको छ । 

nnn
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Definition, Nature, Classification and  
Forms of Domestic Violence 

  Sharita Rayamajhi -under secretary (Law)

Definition of Domestic Violence
Domestic violence can be defined as pattern of behavior in any relationship that is used to 

gain or maintain power and control over an intimate partner. The term 'domestic violence' is the 
combination of two words; ‘domestic’ and ‘violence’. Here, ‘domestic’ means related to home, 
family, family member, ''pertaining, belonging, or relating to a home, a domicile, or to the place 
of birth, origin, creation, or transaction''1 and ‘violence’ means intended to hurt people of extreme 
force and unjust or unwanted use of force as accompanied by fury, act rang, physical force, 
unlawful exercised with the intention to harm. In this way domestic 'violence means' violence 
between members of the same family.2

Domestic violence means violence between members of households against another.3 It 
can be defined as a pattern behavior in any relationship that is used to gain or maintain power 
and control over an intimate partner. It is abuse inside the households with between the family-
members like husband, wife, mother, mother in law, son, sister, sister in law etc. This can be 
physical, sexual, emotional, economic or psychological actions or threats of actions that influence 
another person. This includes any behaviors that frighten, intimidate, terrorize, manipulate, hurt, 
humiliate, blame, injure or wound someone.

Domestic Violence (Offence and Punishment) Act, 2066 B.S. (2009) defines domestic 
violence as "Domestic Violence" means any form of physical, mental, sexual and economic harm 
perpetrated by person to a person with whom he/she has a family relationship and this word 
also includes any acts of reprimand or emotional harm.4 On the basis of this definition for the 
commission of domestic violence there should be-

i. Either physical, mental, sexual or economic harm or any act of defamation or emotional 
hurt,
1 Black’s Law Dictionary. (2004) 
2 Dr. Shankar Kumar Shrestha. (2061). Dictionary of Law & Justice. (3rd  ed.). Kathmandu: Pairavi 

Prakashan, p. 885
3 Domestic violence (Offence and Punishment) Act 2066. Sec. 2(a)
4 The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005. Sec. 3
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ii. Victim and accused must be from the same family or there should be domestic relationship. 

In addition to make the definition the term domestic violence the Act defines other 
'Domestic relation', 'Physical harm', 'Mental harm', 'Sexual harm', 'Economic harm', etc., which 
are important at the time of application and interpretation of the same law.

India has also defined and criminalized the domestic violence by the Protection of Women 
from Domestic Violence Act, 2005 AD. According to this Act domestic violence has defined as 
follows:5

For the purposes of this Act, any act, omission or commission or conduct of respondent 
shall constitute domestic violence in case it- 

a) Harms or injuries or endangers the health, safety, life, limb or well-being whether mental 
or physical of the aggrieved person or tends to do so and includes causing physical abuse, 
sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse, or

b) harasses, harms, injures, or endangers the aggrieved person with a view to coerce her or any 
other person related to her to meet any unlawful demand for any dowry or other property 
or valuable security, or

c) has the effect of threatening the aggrieved person or any person related to her by any con-
duct.

d) otherwise injures or causes harm, whether physical or mental, to the aggrieved person,

Domestic Violence has also defined as "... Any act of Gender Based Violence (GBV) that 
results or is likely to result in physical, sexual or psychological harm or suffering to women 
including threats of such acts, coercion, or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in 
public or private life.......6" 

This definition of Article 1 of the UN Convention on Status of Women Declaration has been 
also adopted by the UN Conference on Women's Beijing Declaration and Platform for Action as 
paragraph 114. 

Article II of the same Declaration states that Violence against Women and Girls (VAW & 
G) should be understood to encompass but not be limited to the following:7 

i. Physical, sexual and psychological violence occurring in the family including battering, 
sexual abuse of female children in the household, dowry related violence, marital rape, 
female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non-spousal 
violence, violence related to exploitation. 

5 UN Covention on Status of Women Declaration, 1989. Art. 1
6 UN Covention on Status of Women Declaration, 1989. Art. 2
7 Dr. Rajit Bhakta Pradhanag and  purna Shrestha, (2004) Domestic violence Against Women: 

Concept,History and Existing Laws, Annual survey of Nepalese Law, ktm. Nepal Bar  council p. 54 
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ii. Physical, sexual and psychological violence occurring within the general community 
including rape, sexual abuse, sexual harassment, intimidation at work, in educational 
institutions and other public institutions, trafficking of women and forced prostitution. 

iii. Physical, sexual and psychological violence perpetuated or condoned by state, wherever it 
occurs. 

Domestic violence can be described as the power misused by one adult in a relationship to 
control another. It is the establishment of control and fear in a relationship through violence and 
other forms of abuse. Violence in the domestic sphere is usually perpetrated by males who are or 
who have been in positions of trust, intimacy and power. They may be husband, father, father-
in-law, step father, brother, uncle, son or other relatives. So, we can say that domestic violence is 
that violence which occurs within the periphery of household. It perpetrated by intimate partners 
and other family members, and is manifested through physical abuse, psychological abuse, and 
economic abuse also.

Nature of Domestic Violence

Domestic violence is distinct character as opposed to other types of violent crime. It is 
one of the most pervasive human rights violations that can happen to anyone from any socio-
economic background and education level despite the race, age, sexual orientation, religion or 
gender. All forms of domestic violence, whether physical, mental or psychological in nature, are 
in violation of human dignity, human identity and human personality. It is crucial to understand 
the distinct character of domestic violence as opposed to other types of violent crime. It can be 
characterized by at least five features:8

•	 It is perpetrated by someone close to the victim, usually her partner or ex-part;
•	 It happens in intimate setting which has presumed by society to be sites of support and care;
•	 It is a recurring form of abuse generally characterized by a cycle of violence, the abuse in 

followed by a period of respite after which tensions build up again and eventually explode 
into another violence episode;

•	 The abuser uses  domestic violence to control and coerce the victim;
•	 The abuse had profound emotional and psychological effects on the victim, who often 

believes(and is often told by the abuser) that she/he is to blame for the violence.
A researcher characterizes domestic violence by pointing out the following elements:

1. Conduct perpetrated by adults or adolescents against their intimate partners in current or 
former dating, married, or cohabitating relationship of hetero sexual, gay man, and lesbians,

2. A pattern of assault and coercive behaviors, including physical, sexual and psychological 
attacks as well as economic coercion,

8  A.L. Ganley,(1995) Understanding Domestic Violence in Improving the Healthcare response to 
Domestic Violence:(2nd ed.) A Resource Manual For Healthcare Providers (Dabble Lee et .al),
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3. A combination of physical attacks and controlling tactics used by perpetrators that result in 
fear as well as physical and psychological harm to victims and their children.9

Classification of Domestic Violence
There is not exact classification of domestic violence. It may differ from place to place, 

society to society. We can find various forms of domestic violence in the society. It can be 
classified on the basis of effect and its nature. Domestic Violence (Offence and Punishment) Act, 
2066 B.S. has classified the domestic violence in physical, mental, sexual and economic harm.10

a. Physical abuse: 

Physical abuse is abuse involving contact intended to cause feelings of intimidation, pain, 
injury, or other physical suffering or bodily harm. Physical abuse includes hitting, slapping, 
punching, choking, pushing, and other types of contact that result in physical injury to the victim. 
Physical abuse can also include behaviors such as denying the victim of medical care when 
needed, depriving the victim of sleep or other functions necessary to live. 

Abuse committed with an objective of giving physical pain is known as physical abuse. 
This includes slapping, beating, arm-twisting, and stabbing, strangling, burning, choking, kicking, 
threats with a weapon, murder, traditional harmful practices like female genital mutilation and 
widowhood abuse.11 According to Indian domestic violence act, physical abuse means any act of 
conducts which is of nature as to cause bodily pain, harm or danger to life, limb or health of impair 
the health or development of the aggrieved person and includes assault, criminal intimidation and 
criminal force.12 Similarly, in the present Nepalese domestic violence act, "Physical harm" means 
an act of committing or causing bodily harm or injury holding as a captive, inflicting physical pain 
or any other act connected therewith and incidental thereto except the act of breaking the limbs 
of body (Angabhanga).13

b. Sexual Abuse

Sexual abuse includes coerced sex through threats, intimidation or physical force, 
forcing unwanted sexual acts or forcing sex with others, marital rape, genital mutilation, sexual 
harassment, incest and forced prostitution or any unwanted sexual act. "Sexual harm" means 
sexual misbehavior, humiliation, discouragement or harm in self respect of any person; or any 
other act that hampers safe sexual health.14

c. Psychological and Emotional abuse:

Psychological and Emotional abuse includes causing fear, shame, public embarrassment, 
9 Domestic  violence (Offence and Punishment) Act, 2066. Sec. 2(a)
10 Supra note 14. P. 60
11 The Protection of Women From Domestic Violence Act, 2005. Sec. 3
12 Domestic Violence (Offence and Punishment) Act, 2066. Sec. 2(c)
13 Id.  Sec. 2(e)
14 The Protection Of Women From Domestic Violence Act, 2005. Sec. 3
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continued threats and taunts, isolation, verbal abuse, mental torture, and humiliation. 

Indian law has defined as “verbal and emotional abuse” includes 

a) Insults, ridicule, humiliates, degrades or otherwise violates dignity of woman;

b) Repeated threats to cause physical pain to any person in whom the aggrieved person is 
interested.15

Similarly, in the present Nepalese domestic violence act, "Mental harm" means any act of 
threatening the Victim of physical torture, showing terror, reprimanding him/her, accusing him/
her of false blame, forcefully evicting him/her from the house or otherwise causing injury or harm 
to the Victim emotionally and this expression also includes any discrimination carried out on the 
basis of thought, religion or culture and customs and traditions.16

d. Economic Abuse

Economic abuse means deprivation from using jointly or privately owned property or 
deprivation of or access to employment opportunities, economic resources or means.17 Economic 
abuse is also defined by Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (India). It 
provides the definition that “Economic abuse” includes;

•	 Deprivation of all or any economic or financial resources to which aggrieved person is 
entitled under any law or custom whether payable under an order of a court or otherwise 
or which the aggrieved person requires out of necessity including, but not limited to, 
household necessities for the aggrieved person and her children, if any stridhan, property, 
jointly or separately earned by the aggrieved person, payment of rental related to the shared 
household and maintenance;

•	 Disposal of household effects, any alienation of assets whether movable or immovable, 
valuables, shares, securities, bonds and the like or other property in which the aggrieved 
person has no interest or is entitled to use by virtue of the domestic relationship or which 
may be reasonably required by the aggrieved person or her stridhan or any other property 
jointly or separately held by the aggrieved person; and 

•	 Prohibition or restriction to continued access to resources or facilities which the aggrieved 
person is entitled to use or enjoy by virtue of the domestic relationship including access to 
the shared household.18

Forms of Domestic Violence

Domestic violence comprises various forms especially against the women and girls. 
Discrimination with female, wife beating and abuse, torture, sexual harassment, economic control 

15 Domestic violence (Crime and Punishment) Act, 2066. Sec. 2(d)
16 Id. Sec. 2(f)
17 The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005. Sec. 3
18 Supra note 1. p. 88
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from in-law within the family and such forms can be mentioned in various forms as underneath:19

1. Son preference concept leading to female feticide,

2. Femicide

3. Feticide

4. Battering the mother during pregnancy, 

5. Negligence and marginal treatment to girls or female,

6. Sexual abuse or child sexual abuse,

7. Confinement within the household,

8. Child marriage,

9. Dowry related abuse and death,

10. Wife beating,

11. Marital rape,

12. Control on the reproductive roles of women,

13. Psychological and mental torture,

14. Threatening to physical torture,

15. Use of acid to make women ugly,

16. Neglect in the decision making process within the household,

17. Exclusion from the economic power relation.

18. Arson

Women in all age groups experience different forms of violence. However, since there are 
forms of violence that overlap and intersect, the following categorization has been done only to 
get the larger picture of this complex subject.

In distinguishing the forms of VAW the following have been identified:20 

•	 Domestic violence 
•	 Sexual slavery, prostitution and international trafficking of women 
•	 Incest 
•	 Reproductive rights violation 
•	 Rape 

19 A Situational Analysis of Violence against Women and Children. (1997). Prepared by SATHI, in Col-
laboration with Asia Foundation. SATHI Nepal.  p. 5 

20 supra note 2 p 7.
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•	 Sexual harassment 
•	 Sex discriminate
•	 Medical abuse  
•	 Abuse of women with physical and mental d women 
•	 Culture bound practices harmful to women
•	 Ritual abuses within religious cults
•	 Marital rape 
•	 Pornography and abuse of women in media in refugee or relocation camps 
•	 Abuse of women
•	 Custodial abuse 
•	 Female feticide 
•	 Dowry related violence and murder.

Causes of Domestic Violence

The causes of domestic violence against women are different in different context but the 
core cause of it lies in the manifestations of historically unequal power relations between men 
and women. Factors contributing to these unequal power relations include: socio-economic 
forces, the family institution where power relations are enforced, fear of and control over female 
sexuality, belief in the inherent superiority of males and legislation and cultural sanctions that 
have traditionally denied women and children an independent legal and social status.21 

Domestic violence is one of the social evils characterized by gender inequality and age-old 
socio-cultural milieu impeding the development of women. Apart from this poverty, economic 
dependence of women on their male counterparts, illiteracy, evil social customs and manners, 
lack of social awareness, superstition, baseless social prejudices etc. can be alleged as some of the 
major cause of domestic violence.22 The notable causes of domestic violence can be summarized 
as follows:

a. Patriarchal Socio-culture and Social-structure

Patriarchal power relations have made easy life to the male, and women are placed in 
the remote to access even the articles for livelihood. This is the gender based discrimination 
or violence. Males are ruling on the female on basic of this concept. This discrimination has 
been coming through generation to generation. Patriarchal social norms not only grant control 
of family resources and property to men but also provide dominant position to them to maintain 
their dominant position.

21 Mukunda Das Shrestha, Domestic Violence and the Victim Justice System (English Special Issue 
2002) 6  Nyayadoot 7.

22 Supra note 5. 
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In many societies, women are considered the property of their husbands. Consequently, 
wife abuse was not considered as violence rather an appropriate way for a man to control his 
wife. This patriarchal view continues to foster domestic violence today. Therefore, the culture 
of silence prevails in the society and women were compelled to remain silence, because of the 
patriarchal Socio-culture and Social-structure. Women were compelled to tolerate the violence 
occur at the home by her husband as a normal behavior.   

b. Social, Cultural, Religious and Traditional Norms

There are so many social, cultural, religious norms against the females in our society. 
Women are unable to overcome the tight network of social and cultural barriers that encourage her 
to be tamed by confining in the households. The society is motivated by traditional ideology. The 
traditional customs like early marriage, child marriage, bi-marriage, Chaupadi, Kumari, Jhuma 
and Deuki Pratha are helping to puss women in violence. Early marriage and multiple pregnancy 
inhibit the development of women and reduce options for education and skill development as well 
as risks the inherent health. 

c. Lack of Education and Awareness

All the family members must be educated and aware about domestic violence. Most of 
rural women are uneducated. According to formal statics, only 57.4% women are literate in 
Nepal.23 Basically women and girls, due to illiteracy and mobility, are unaware of their rights 
and procedure of their remedies therefore do not speak against their suffering. By the lack of 
education, they have not the awareness of arise their voice against the violence. Silence of women 
and girls encourages men to maintain the dominance in every sphere. 

d. Lack of Economic Resource

Females are economically dependent upon men. This dependency causes them to tolerate 
the violence. Although females are engaged in their household activities in a whole day, those 
works have not any economic value. So females are in dominant and subordinate position. 
Because of the economic dependency women are under control of men and they cannot arise their 
voice against the violence of their husbands, and other family members.

e. Lack of Legal Protection

Lack of legal protection is one of the strong factors in perpetuating domestic violence. 
Most of the women stay in the village. They are not the reachable to access to justice. The judicial 
body are far from the villages. They have to walk one or two days to reach in the center of 
the district where the judicial, administrative bodies and other non governmental agencies are 
available. If they go out from house for getting justice, they are not acceptable by their husbands 
or the other family members to re-enter in her house. On the other hand they have no money to 
get justice and remedies, and the legal procedural takes very long time for justice. There is no 

23 Muluki Ain, 2020.  Chapter on Marriage. No 2
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sufficient legal provision for getting remedies. The lack of these remedies has increased domestic 
violence against women. 

f. Child Marriage

Child marriage is punishable under the Nepalese law. According to Chapter on Marriage of 
the Muluki Ain (Country Code),  2020 both men and women have to reach the age of 20 to marry 
without the consent of parents and can marry at the age of 18 with the consent of their parents.24 
But in practice there is still the child marriage system in the rural area of Nepal especially for 
girls. She forced to marry without her will. When she reaches her in-laws family, she is violated 
physically and mentally.

g. Dowry (Dahej) System 

The term dowry is generally used for what a woman brings or takes with her into the new 
home. These forms property may be given by her parents and family, though she may have earned 
it herself. This form of dowry may cause its own problems because of inflation and inflated 
expectations but this is property that ,in normal circumstances, belongs to the women should be 
owned by her absolutely and should help her to build up her status as married women in the new 
home problem cash demanded.

Dowry related problems among south Asian women posit moral dilemmas of an extreme 
nature. Mainly in the East-terai region of Nepal, it is the main cause of victimization of women 
from their husband and in Laws. A willful conduct of the husband or her in-laws of such a nature 
as is likely to drive the women to commit suicide or cause grave physical or mental injury to 
her, and harassment of a woman by her husband or by any relatives of her husband with view to 
coercing her or any of her relatives to meet any unlawful demand for property amount to cruelty 
under the section and is punishable as such.25

h. Unnecessary Consumption of Alcohol and Other Drugs

Unnecessary consumption of alcohol and other drugs have also been noted as a factor 
in provoking aggressive and violent male behavior towards women and children. This factor is 
nearly related to the Nepalese context. Economic problems and alcohol abuse were seen as the 
main cause of Domestic Violence.26

i. Gender

Gender refers to a system of social categories. The society has assigned different position 
and roles in the family and society to males and females. Gender is a composite system of social 

24 Pramod Mishra. (2ooo). Women in South Asia-Dowry Death & Human Rights Violence. (2nd ed.) 
Authors Press under the Auspices of Academy for Asia-pacific Studies. p. 28

25 supra note 26 P. 31.
26 Yubraj Sangroula. (2010). Jurisprudence The Philosophy of Law.  (2nd ed). Kathmandu School of 

Law,  p. 387
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behaviors and an instrument of helping us understand ourselves. The assigned roles for men and 
women protected by pro-status based institutions and values with supremacy of males became 
rules of social organization and regulation.� The Hindu women's position in social terms was 
deplorable. The practice of Sati became entrenched in society and female infanticide was practiced 
on a large scale among some groups. 

The concept of division of role of male and female in the society is gender. Women are 
supposed to procreate babies for husband, they are virtually subordinated, they have no choice 
of their own role in home, and they could not do that what men could do. These concepts of the 
society are called the gender. By the cause of gender, women have been being placed an inferiors 
in position. The supremacy of male has been established in the society and it has been made the 
tools of discrimination and violence against women. 

j. Discrimination to Son and Daughter

Discrimination between son and daughter is another cause of domestic violence. It is our 
misfortune to think and behave so. Due to this reason, girls are removing from school. They are 
not getting chance to get higher education in the rural area. They get marriage in childhood. So, 
they should involve in agriculture and depend on their husband after marriage. This situation 
causes the domestic violence.

k. Other causes

•	 Unemployment,
•	 Power imbalance within victim and accused,
•	 Grinding poverty,
•	 Gambling,
•	 Extra marital relation,
•	 Women's support on violence against women,
•	 Lesser punishment on domestic violence,
•	 Lack of alternative livelihood,
•	 Problems on rehabilitation, rescue, restoration and reparation,
•	 Desire of male child,
•	 Identification of fetus(sex),
•	 Abortion,
•	 Domestic work load,
•	 Step father/mother,

Suggestions

However, a specific law is enacted to address the problem of domestic violence; there 
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are many challenges in its effective implementation and the law alone is not sufficient to 
combat the domestic violence. In order to achieve the purpose of the Act incompliance with the 
international  commitment, the following recommendation should be fulfilled:

•	 It should be necessary to provide free and compulsory education for all citizens to improve 
educational and economic condition of women and increase the employment for women.

•	 There should be wide awareness program regarding the domestic violence so that everyone 
can be familiar about the legal provisions on domestic violence. For this, government 
should bring forward various programs to aware people about the laws to the people.

•	 Hotline services have been recommended as an effective tool for victim to report cases of 
domestic violence.

Thank You .

nnn
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लैङ्विक सिंेदरशील पोषण

 सवििा काककी - उपसविि

विष्य प्रिेश
समरृ् रपेाल सखुी रपेाली िािालाई साथ्षक बिाउि सिसथ ििशवतिको सवक्रय सहभावगता पवहलो शत्ष हो । सिसथ ि 

सबल ििशवति उतपादि पोरणयतुति खािपाि ि सिसथकि िाताििणमा मात् समभि हुन्छ । सिसथकि माििपतुिँीको विकासका 
लावग गभा्षधािणदयेवख िै आमा ि वशशतुको िवृधि ि विकासका लावग सन्ततुवलत आहािको खाचँो पद्षछ । ियेपालमा मातवृशशतुको सिासथय 
अिसथालाई उन्ित बिाउि विगतदयेवख िै विविध काय्षक्रमहरू सञचालि हुदँ ैआएका भए तापवि थप सशति ि बहुआयावमक 
योििाको खाचँो खट्वकएको अिसथालाई आतमसात् गियेि बहुक्षयेत्ीय पोरण योििा दोस्ो (MSNP II) लागतु गरिएको छ । यस 
योििाबाट अवधकतम लक्य हावसल गि्ष मवहला बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयलगायत अन्य समबवन्धत विकाय 
एि ंिावष्ट्रय तथा  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी सङ्घससंथाहरूबीच पिसपि सद्ाि, सहयोग, सहकाय्ष, समन्िय, सिावमति, समीक्षा ि 
समप्षण (७ स) को पवि उवत्तकै भूवमका िहिये िासतविकताप्रवत हयेकका िाखि वबस्षितु हुदँिै ।  

एक िा धयेि ै पोरकतत्िको न्यूिता िा अवधकताबाट शिीिमा दयेवखिये असामान्य अिसथा कतु पोरण हो । सामान्यतया 
कतु पोरणलाई न्यूिपोरण तथा अवधक पोरण गिी दतुई प्रकािमा विभािि गरिन्छ । अपया्षप्त मात्ामा प्रोवटि, काबवोहाइ्डये्ड ि सूक्म 
पोरक तत्िको कमी एिम् पटक पटकको सिासथय सकं्रमणका कािणबाट माविसको शिीिमा दयेखापिने असामान्य अिसथा िा 
परिणाम न्यूिपोरण हो भिये खािवपिमा असन्ततुलि एि ं विवष्क्रय िीििशैलीका कािणलये बालबावलका, वकशोिवकशोिी, प्रििि 
उमयेिका मवहला ि पतुरुरमा हुिये अवधक तौल तथा मोटोपिा अवधक पोरण हो। न्यूिपोरणका कािण बालबावलकामा पतु््डकोपि, 
खयाउटयेपि, कम तौल, ितिअलपता, ितन्धो ि आयोव्डिको कमीलये हुिये समसयाहरू उतपन्ि हुि सकछि् ।विश्मा पाचँ िर्षमतुविका 
४५ प्रवतशत बालबावलकाको मतृयतु कतु पोरणलये हुिये गियेको छ । कतु पोरणबाट वसि्षिा हुिये सिासथयसमबन्धी समसयाहरू गमभीि, दूिगामी 
तथा अपतुिणीय वकवसमको हुिये अधययि अितुसन्धािलये दयेखाएका छि् ।  अन्तिा्षवष्ट्रयरूपमा िै कतु पोरणको समसया वििाकिण गिने 
काय्षलाई सामाविक, आवथ्षक तथा माििीय विकासका साथै वदगो विकासका लक्य प्राप्त गिने आधािको रूपमा वलइएको छ । 

रपेालमा पोषणको अिस्ा
ियेपालका मवहला तथा बालबावलकाहरू न्यूिपोरण ि अवधक पोरण दतुबै प्रकािका कतु पोरणसमबन्धी समसयाबाट पीव्डत 

िहयेको िगिाहयेि िै छ । यद्वप अवधक पोरणको ततुलिामा न्यूिपोरणको समसया धयेि ैछ । न्यूिपोरणको समसया प्रििि् उमयेिका 
मवहला तथा पाचँ िर्षमतुविका बालबावलकामा वयाप्त छ। पोरणको दृवष्टलये गभा्षिसथादयेवख दतुई िर्षको अिवध धयेि ै महत्िपूण्ष हुन्छ, 
िसलाई सरुौला हजार वदर भविन्छ । पतु््डकोपिको बीिािोपण गभ्षधािणदयेवख िै हुन्छ ि दतुई िर्षको उमयेिसमम तीब् गवतमा  
हुन्छ । यो अिवधमा गभ्षिती आमा ि बचचा िवन्मएपवछ सतुतकये िी आमा ि बचचालाई खतुिाइिये खाियेकतु िा एिम् सयाहाि सतुसािलये 
बचचाको सम्र िवृधि ि विकासमा महत्िपूण्ष भूवमका वििा्षह गियेको हुन्छ । तयसकािण वकशोिी, गभ्षिती, सतुतकये िी ि दतुई िर्षमतुविको 
बालयािसथामा िै पोरणको अिसथा सतुधाि गितु्षपद्षछ । ियेपाल ििसाङ्वखयक तथा सिासथय सिनेक्षण, २०१६ अितुसाि ५ िर्षमतुविका 
लगभग ३६ प्रवतशत बालबावलकाहरू पतु््डकोपि, १० प्रवतशत खयाउटयेपि तथा लगभग ५३ प्रवतशत ितिअलपताको समसयाबाट 
पीव्डत छि् । प्रििि उमयेिका लगभग ४१ प्रवतशत मवहलाहरू ितिअलपता तथा १७ प्रवतशत दीघ्षशवतिको कमीबाट ्रवसत 
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छि् । यस प्रकािका समसयाहरू दयेशका विवभन्ि िात िावत, िग्ष, समतुदाय ि भौगोवलक सथािअितुसाि ्िक-्िक िहयेको पाइन्छ। 
पतु््डकोपि, खयाउटयेपि, उमयेिअितुसाि तौल कम हुियेिसता न्यूिपोरणसमबन्धी समसयाहरूलये ियेपालमा बालमतृयतुदिको ५२ प्रवतशत 
भाग  ओगटयेको छ ।

लैङ्विक सिंेदरशील पोषणको आिश्यकिा
मवहलाको प्रििि भूवमकाको साथसाथै बालबावलकाको हयेिचाह तथा सयाहािसतुसाि, भान्सा एि ं घिपरििािको 

सिस्ाइलगायतका लैङ्वगक भूवमकालये पोरणमा प्रतयक्ष सिायेकाि िाखदछ । यसैगिी मवहलाको कृवर उतपादि तथा पशतुपालिमा 
पवि उललयेखय योगदाि िहिये हुदँा यसलये खाद् सतुिक्षा तथा पोरणमा पवि प्रभाि पाियेको हुन्छ । लैङ्वगक विभयेद, मवहलाको लैङ्वगक 
भूवमका, मवहलाप्रवत गरििये भयेदभाििन्य वयिहाि तथा असमाि शवति समबन्ध साथै सामाविक मूलयमान्यतालये मवहलाको सिासथय 
तथा बालबावलकको पोरणमा िकािातमक असि पारििहयेको यथाथ्ष हाम्ासामतु छ । मवहलालये िीिि चक्रको हियेक चिणमा लैङ्वगक 
वहसंा भोवगिहयेकती हुवन्छि् । यस प्रकािको वहसंा समािको बिािट, ससंकृवत ि सामाविक विकासको पषृ्ठभूवमलये ् िक-्िक मात्ा िा 
सिरूपमा दयेखा पद्षछ । लैङ्वगक वहसंाका सिरूपहरू समाि ि परिियेश अितुसाि ्िक-्िक दयेवखए तापवि सम्रमा यसलये वयवतिको 
समािता ि विकासलाई िसिातमक असि पतुि ्याउछँ । यसता वहसंाहरूलये विशयेरगिी मवहला ि बालबावलकाको सम्र विकासका साथै 
सिासथय तथा पोरणमा प्रतयक्ष असि पाियेको हुन्छ । लैंङ्वगक असमािताको कािणलये विशयेरगिी मवहलाहरूको भूवम, वशक्षा, सूचिा, 
प्रविवध तथा विण्षय प्रवक्रयामा पहुचँ तथा वियन्त्ण कम हुन्छ । तयसतै मवहलाको समपवत्तमा पहुचँ तथा वियन्त्णमा असमाितालये 
गदा्ष परििािमा खािा, सिासथय, सिस्ाइ तथा सयेिा वदिये वलिये दतुबै क्षमतामा िकािातमक असि पछ्ष , िसको सबैभन्दा बढी माि 
बालबावलकालाई पारििाखयेको हुन्छ । यसतो अिसथाका मवहलाहरूको आ्ू साथै आफिा बचचाहरू वबिामी पियेको अिसथामा 
सिासथय ससंथामा सयेिा वलि, बचचालाई समय वदि साथै अन्य वयवतिहरूसगँ अन्तिवक्रया गि्ष पवि क्षमता कम हुन्छ । तसथ्ष 
बालबावलका ि मवहलाको उपयतु्षति सिासथय ि गतुणसतिीय िीिि सतुविवचित गि्षका लावग मािि िीििचक्रमा उमयेिअितुसािको 
पोरणको आिशयकता पद्षछ । विशयेरगिी सतुिौलो हिाि वदिका आमा तथा बालबावलकाहरूमा पोरणको बढी आिशयकता पद्षछ। 
तयसतै वकशोिी अिसथामा हमवोिको िवृधि, मवहिािािी तथा शिीिको विकास वछटो वछटो हुिये हुदँा उमयेि अितुसािको पोरणको 
आिशयकता उवत्तकै िहन्छ । 

ितुि परििािमा आयस्ोत िाम्ो छैि, खाद्ािको पया्षप्त उपलबधता छैि ि वशक्षा तथा चयेतिाको कमी छ, तयहा ँमवहला, 
बावलका तथा वकशोिीहरूमावथ हुिये लैङ्वगक विभयेद तथा लैङ्वगकतामा आधारित वहसंाको िोवखम बढी हुन्छ । तयसतो परििािमा 
छोिा ि छोिीबीचको खािपाि, हयेिचाह तथा सिासथय ि वशक्षाका अिसिहरूमा ठूलो विभयेद हुिये गद्षछ । ्लसिरूप बावलका तथा 
वकशोिीमा न्यूिपोरण हुिये, सािै उमयेिमा वििाह गरिवदिये, बयेचवबखिमा पिने, यौि वयिसाय तथा बालश्रममा सलंगि हुिये समभाििा 
िहन्छ। न्यूिपोरण तथा कमिोि सिासथय, लैङ्वगक विभयेद तथा वहसंाबाट प्रभावित मवहला÷आमाहरूलये शािीरिक अिसथा तथा 
मािवसक तिािका कािण आफिा बालबावलकाको सयाहाि तथा खािपािमा उवचत धयाि वदि िसकदा बालबावलका प्रतयक्ष 
प्रभावित हुन्छि् । मावथ उवललवखत अिसथालाई विवभन्ि अधययि तथा तथयहरूलये पवि पतुवष्ट गियेका छि् । कतु पोरणको अिसथा 
वििक्षि आमाका बालबावलकामा ४५.७ % छ भिये साक्षि आमाका बालबावलकामा २२.७ % िहयेको छ । तयसैगिी २० िर्षभन्दा 
कम उमयेिका आमाबाट िवन्मएका १६% बालबावलका कम तौलका छि् भिये २० दयेवख ३४ िर्षका आमाबाट िवन्मएका ११% 
बालबावलका मात् कम तौलका छि्\ . (NDHS, 2016)

अनिरपुसिा कुपोषण िरि
बालवििाह तथा कम उमयेिमा गभ्षधािणलये अन्तिपतुसता कतु पोरणलाई बढािा वदन्छ । उमयेि िपतुगी चा्ैँड िै वििाह गिी गभ्षिती 

भएको खण्डमा कम तौल ि न्यूिपोवरत बालबावलका िवन्मिये तथय विवभन्ि अधययिहरूलये दयेखाएको छ । वकशोिी आमाबाट 
िन्मयेको बचचाको कम तौल हुिका साथै वशशतु अिसथामा िै मतृयतु हुिये समभाििा पवि बढी हुन्छ । कम उमयेि तथा न्यूिपोवरत 
आमाबाट िवन्मिये बचचा पवि न्यतुिपोवरत हुन्छ िसलये गदा्ष कतु पोरणको दतुचिक्रलये वििन्तिता पाइिहन्छ ।

सम्रमा लैङ्वगक विभयेद, लैङ्वगक वहसंा तथा लैङ्वगक असमाितालये गरिबी तथा कतु पोरणको चक्रलाई पतुसतौंपतुसतासमम 
वििन्तिता वदइिहन्छ । कतु पोरणको कािणलये िाष्ट्रलाई योगदाि पतुि ्याउिये माििपतुिँीको विकासमा अििोध पतुि ्याउितुको साथै 
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तयसता िग्षका लावग सिकािलये सिासथय तथा अन्य सामाविक सतुिक्षाका काय्षक्रम सञचालि गितु्षपदा्ष िाजयलाई थप दावयति समयेत 
वसि्षिा भइिहयेको हुन्छ । मावथ उवललवखत विद्माि अिसथालाई हयेिने हो भिये मवहलाको सम्र विकासलये बालबावलकाको पोरणको 
अिसथामा प्रतयक्ष प्रभाि पािने दयेवखन्छ ।

मवहला, बावलका र वकशोरीको पोषणमा रकारातमक प्रभाि पारने पक्षहरू 
•	 छोिीलाई कम महत्ि वदितु (लैङ्वगक विभयेद : वशक्षा, सिासथय..),

•	 मवहलाको काय्षबोझ बढी हुितु (असमाि लैङ्वगक भूवमकाको कािण),

•	 लैङ्वगक तथा घियेलतु वहसंा (िीििचक्रमा हुिये वहसंा), 

•	 मवहलाको सितन्त्ता ि सहभावगतामा िोक, 

•	 वपतसृत्ता तथा शवतिसमबन्ध (बतुबा, दाितु तथा श्रीमाि् िा सासतु ि अन्य परििािका सदसयहरूको वियन्त्णमा बसितुपिने),

•	 आवथ्षक स्ोतमावथ मवहलाको पहुचँ ि वियन्त्ण कम हुितु ि 

•	 घिपरििािमा हुिये विण्षयमा मवहलालाई अथ्षपूण्ष सहभागी िगिाउितु तथा परििािमा मवहलाको कामको मूलय िहुितु ।

मवहला, बावलका र वकशोरीको पोषणमा सकारातमक प्रभाि पारने पक्षहरू 
•	 लैङ्वगक समािता (छोिा ि छोिीलाई अिसि तथा स्ोतहरूमा समाि अिसि तथा न्यायोवचत वितिण),

•	 मवहलामावथ हुिये वहसंा तथा भयेदभाबाट सिंक्षण,

•	 उमयेि पतुगयेि वििाह तथा गभ्षधािण (२० िर्षपवछ मात्),

•	 आमाको वशक्षा तथा िोिगािीमा िवृधि,

•	 मवहलाको आवथ्षक सशतितीकिण तथा विण्षय क्षमतामा िवृधि ि

•	 मवहलाको समपवत्त, सयेिाहरूमा पहुचँ तथा वियन्त्ण हुितु ।

बहुक्षते्री्य पोषण ्योजरा - दोस्ो (२०७५/७६- २०७९/८०) 
विश् सिासथय सभा २०१२ लये विधा्षिण गियेका पोरणसमबन्धी लक्यहरू, वदगो विकासका लक्यहरू ि पोरणको समबन्धमा 

ियेपालको ित्षमाि अिसथा एिम् कतु पोरणका कािक तत्िहरूको विश्येरण गियेि बहुक्षयेत्ीय पोरण योििा (दोस्ो) तितु्षमा गरिएको 
छ । बहुक्षयेत्ीय पोरण योििा पवहलोको स्ल काया्षन्ियिपचिात् सि् २०१७ मा लयाइएको बहुक्षयेत्ीय पोरण योििा (दोस्ो 
(२०७५/७६–२०७९/८०) हाल काया्षन्ियि भइिहयेको छ ।यस योििालये आगामी ५ िर्षमा दीघ्ष कतु पोरणलाई हालको ३६ बाट 
२८ प्रवतशतमा झािी माििपतुिँी एि ंसामाविक तथा आवथ्षक विकासमा पि्ष सकिये िकािातमक प्रभािलाई कम गिने लक्य वलएको 
छ । विश् सिासथय सभालये विधा्षिण गियेको लक्यअितुसाि सि् २०२५ को अन्तयमा कतु पोरणको दि २४ प्रवतशतमा पतुि ्याउितु पिनेछ । 
साथै वदगो विकास लक्यलये उति प्रवतशतलाई सि् २०३० को अन्तयमा १५ प्रवतशतमा झािने अपयेक्षा गरिएको छ । 

यस योििालये ''आिामी दश िष्नवभत्रमा मवहला बालबावलका ि्ा वकशोरीमा हुर े कुपोषण हटाई मारि पुजँीको 
विकास िरने'' दीघ्षकालीि सोच िाखयेको छ ।तयसतै यस योििाको लक्य ''पोरण विशयेर, पोरण सिंयेदिशील ि समथ्ष बिाउिये 
िाताििणसमबन्धी काय्षक्रमहरूको विसताि गिी मवहला, वकशोिी तथा बालबावलकाको पोरणको अिसथामा सतुधाि लयाउितु'' िहयेको 
छ भिये मतुखयतया विमिाितुसािका तीि िटा उपलवबधहरूको अपयेक्षा यस योििालये गियेको छ ।

१)  पोरण विशयेर सयेिाहरूमा समाि पहुचँ हुिये ि तयसको उपभोगमा सतुधाि भएको हुिये,

२)  पोरण सिंयेदिशील सयेिाहरूको पहुचँ ि उपभोगमा िवृधि भएको हुिये तथा सिसथ वकवसमका बािी वयिहािमा सतुधाि भएको 
हुिये ि

३)  पोरणको अिसथामा सतुधाि लयाउि समथ्ष बिाउिये िाताििणको लावग सङ्घ, प्रदयेश तथा सथािीयतहको िीवत, योििा ि 
बहुक्षयेत्ीय समन्ियमा सतुधाि भएको हुिये ।
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पोषण सिुारमा बहुक्षते्री्य सलंगरिाको आिश्यकिा
ियेपाल सिकािलये मवहला, बालबावलका ि वकशोिीहरूको पोरण अिसथामा सतुधाि गिने उद्येशयलये विवभन्ि योििा, िणिीवत 

तथा काय्षयोििामा ््ष त मवहला, बालबावलका ि वकशोिी लवक्षत पोरणसमबन्धी काय्षक्रमहरू सञचालि गददै आइिहयेको छ । यसै 
सन्दभ्षमा Nepal  Nutrition  Assessment  and  Gap  Analysis  2009 लगायतका विवभन्ि अधययि अितुसन्धािलये  
मतुलतुकमा कतु पोरणको समसयालाई समाधाि गि्ष यसका विवभन्ि कािक तत्िहरूलाई बहुपक्षीय अिधािणाअितुसाि वििाकिण 
गि्ष बहुक्षयेत्ीय विकायको सयंतुति प्रयास िरुिी हुिये दयेखाएकालये सोही तथयलाई मिि गददै िावष्ट्रय योििा आयोगको ियेततृि एिम् 
समन्ियमा सिासथय, कृवर विकास, पशतुपन्छी विकास, खाियेपािी तथा सिस्ाइ, वशक्षा, मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक, 
सङ्घीय मावमला तथा सथािीय विकास मन्त्ालयसवहत पोरणको क्षयेत्मा काय्षित िावष्ट्रय तथा  अन्तिा्षवष्ट्रय सङ्घससंथाको सयंतुति 
प्रयासमा कतु पोरणका समसयाहरू समाधाि गिने प्रयासहरू भइिहयेका छि् । पोरण विशयेर काय्षक्रमहरू मूलतः सिासथय क्षयेत्बाट 
काया्षन्ियि गरिियेछ भिये पोरण सिंयेदिशील तथा समथ्ष िाताििण बिाउिये काय्षक्रमहरू कृवर विकास, पशतुपन्छी विकास, खाियेपािी, 
सिस्ाइ तथा सिचछता, वशक्षा, मवहला बालबावलका तथा वकशोिीसमबन्धी काय्षक्रमहरू समबवन्धत मन्त्ालय ि सथािीयतहसगँको 
सहकाय्षमा सञचालि गरििये लक्य वलइएको छ । सामाविक, आवथ्षक तथा मािि विकासमा प्रवतकूल प्रभाि पािने कतु पोरणलाई 
न्यूिीकिण गि्ष यस योििालाई विद्माि सङ्घीय सिंचिाबमोविम सङ्घ, प्रदयेश ि सथािीयतहहरूबाट प्राथवमकताका साथ 
काया्षन्ियि गरिितु िरुिी दयेवखन्छ ।

बहुक्षते्री्य पोषण ्योजरा - दोस्ोमा मवहला बालबावलका के्षत्रको भूवमका
यस योििा ि मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयको मतुखय लवक्षत िग्ष एउटै अथा्षत् मवहला, बालबावलका 

तथा वकशोिी िै िहयेकालये यी िग्षको सिंक्षण, सशतितीकिण ि क्षमता विकास गिी सिसथ ि गतुणसतिीय िीििको प्रतयाभूवत 
वदलाउदँ ैMSNP II को लक्य हावसलमा समयेत टयेिा पतुि ्याउि मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयसगँ समबवन्धत 
वक्रयाकलापहरूको प्रभािकािी काया्षन्ियि गिने गहि विममयेिािी प्राप्त भएको छ । यस योििालये अपयेक्षा गियेका ३ िटा उपलवबधमधयये] 
उपलवबध िं २ मवहला बालबावलका क्षयेत्सगँ समबवन्धत िहयेको छ भिये यो उपलवबधका लावग १३ िटा प्रवत्ल सूचकको वयिसथा 
गरिएको छ । िसमधयये २.६ दयेवख २.१० सममका ५ िटा प्रवत्ल सूचक मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयको 
विममयेिािीवभत् िावखएको छ ।यी प्रवत्ल सूचकहरू प्राप्त गि्ष विशयेर गिी मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयलये 
गितु्षपिने काय्षक्रमहरू दयेहायबमोविम िावखएका छि्:

प्रविरलहरू सञिालर िरु्नपरने वरि्याकलाप/रिा्य्नरिमहरू

प्रविरल र ं २.६ आतमविभ्षि हुिका लावग 
लवक्षत समूहमा विवभन्ि स्ोत ि अिसिहरूको 
पहुचँमा िवृधि भएको हुिये

१. मवहलाहरूको सामाविक तथा आवथ्षक सशतितीकिणका लावग मवहला 
सहकािी समूहलाई वयािसावयक उद्मशीलता अितुदाि प्रदाि गिने

२. मवहलाहरूको सामाविक तथा आवथ्षक सशतितीकिणका लावग उद्मी 
मवहला समूहलाई प्रािवमभक उद्मश ीलता अितुदाि प्रदाि गिने

३. आय आि्षि गिने वक्रयाकलाप तथा तिकािी, ् ल त्ु ल उतपादि, पशतुपालि, 
वसलाइ बतुिाइ िसता विरयहरूमा तावलम प्रदाि गिने

४. सबै सथािीयतहमा बाल सतुिक्षा अितुदािलाई पोरणसगँ आबधि गिने

५. सामाविक सतुिक्षा काय्षक्रममा पोरणलाई एउटा मतुखय उद्येशयका रूपमा 
समाियेश गिने

प्रविरल र ं२.७

मवहला वकशोिी तथा बालबावलकासमबन्धी 
तावलममा पोरणको विरयिसततु पवि समाियेश 
भएको हुिये

१. लैङ्वगक वहसंा िोकथाम ि वयिसथापि, ियेततृि विकास, सामाविक सतुिक्षा, 
वयिसायको विकास तथा िीिि उपयोगी सीपसमबन्धी तावलम काय्षक्रममा 
पोरण विरय समाियेश गिी एकतीकृत गिने
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प्रविरलहरू सञिालर िरु्नपरने वरि्याकलाप/रिा्य्नरिमहरू

प्रविरल र ं२.८

मवहला बालबावलका तथा विद्ालय बावहि 
िहयेका वकशोिीहरूको सिासथय तथा पोरण 
सयाहािमा पहुचँ भएको हुिये

१. मवहला सहकािी सदसयहरू ि बाल कलबका सदसयहरूलाई वदइिये 
विमि तावलमहरूमा पोरण सिंयेदिशील सयेिाहरूको विरयिसततु पवि 
समाियेश गिने : ियेततृि विकास, लैङ्वगक वहसंा वयिसथापि गिने समबन्धी, 
सामाविक सतुिक्षासमबन्धी, वयापाि-वयिसायको विकाससमबन्धी, प्रििि 
सिासथयसमबन्धी, पतुरुरहरूको सहभावगतामा लैंङ्वगक वहसंाविरुधिको 
तावलम

प्रविरल र ं२.९

बालगहृहरूलये पोरणसमबन्धी सयेिाहरूको लावग 
न्यूितम मापदण्ड पूिा गियेका हुिये

१. बालगहृमा पोरण सिंयेदिशील सयेिाहरूको लावग न्यूितम मापदण्ड पूिा गिये 
िगियेकोबािये अितुगमि गिने ।

प्रविरल र ं२.१० हाविकािक चलि ि बािी 
वयिहाि सतुधाि गि्ष समतुदाय सशति भएको हुिये

१. हाविकािक चलि तथा बािी वयिहाि सतुधाि गि्ष वयिहाि परिित्षिसमबन्धी 
वक्रयाकलापहरू सञचालि गिने 

मावथ उवललवखत काय्षक्रमहरूको प्रभािकािी काय्षन्ियिपचिात दयेहायको िवतिा हावसल गिने अपयेक्षा योििालये गियेको छ :

रविजा सूिक
हालको 
अिस्ा

लक््य (२०७९/८०) 
समम

िावर्षक रूपमा अितुदाि तथा ऋण प्राप्त गिने मवहला सहकािी समूहको सङ्खया ४११ ५०८

बालवििाहविरुधि चयेतिामूलक काय्षक्रम समतुदायसतिमा सञचालि भएको सङ्खया ५२७५
वयिसावयक रूपमा सथापिा हुिये मवहला समूह/ सहकािीको सङ्खया (सतुरुिातको लावग 
अितुदाि वितिण)

४९३८५ ५९०००

पोरण तथा सिासथयसमबन्धी विरयिसततु समाियेश भएको तावलम पयाकये िको सङ्खया २ ६
िीििोपयोगी सीपको माधयमबाट सिासथय ि पोरण वयिहािसमबन्धी िािकािी पाएका 
वकशोिीहरूको सङ्खया

१८९७५

सिासथय तथा पोरण वयिहािसमबन्धी िािकािी पाएका मवहला समूह/सहकािीका 
सदसयहरूको सङ्खया

६९०००

पोरणसमबन्धी न्यूितम मापदण्ड पूिा गियेका बालगहृको सङ्खया १०३ १७७
छाउप्डीमतुति घोरणा भएका गाउँपावलका ि िगिपावलकाको सङ्खया १५ ४०

पोषण सिुारमा मवहला बालबावलका ि्ा ज्ेयष्ठ रािररक मनत्राल्यले िरु्नपरने ्प वरि्याकलापहरू
हाम्ो समािमा विद्माि लैङ्वगक विभयेद एि ं वहसंा, बालवििाहलगायतका कतु िीवत एि ं कतु प्रथाको अन्तय गददै समपूण्ष 

िागरिकको पोरण वसथवतमा सतुधाि गिी समधृि ियेपालको सपिा साकाि बिाउिका लावग बहुक्षयेत्ीय पोरण योििा-दोस्ोको लक्य 
हावसल गि्ष मवहला बालबावलका क्षयेत्लये गितु्षपिने भिी िावखएका काय्षक्रमहरूका अवतरिति थप दयेहायका काय्षक्रमहरू पवि मवहला 
बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयलये सञचालि गितु्षपिने दयेवखन्छ:

•	 बालवििाह अन्तयका लावग काितुिी वयिसथाको प्रभािकािी काय्षन्ियिलाई िो्ड वदि पहल गितु्षका साथै बालवििाहबाट 
वकशोिीको भविष्यमा ि कम उमयेिमा बचचा िन्माउदँा बचचा ि आमाको सिासथयमा पि्ष सकिये िकिातमक असिको बाियेमा 
चयेतिामूलक अवभयाि तीिैतहबाट सञचालि गि्ष समन्िय गिने,

•	 मवहलाहरूमा अवधक काय्षबोझलये समयमै पोरणयतुति खािा वलि िसकिये, गभ्षपात हुिये,  बचचालाई सतिपाि ि भोिि 
समयमा गिाउि िसकिये िसता कािणलये बचचा एि ंआमा दतुबै ििाको पोरण ि सिासथयमा पि्ष सकिये असिबाट िोगाउि 
मवहलाको काय्षबोझको बा्ँड्ा्ँड तथा सतुिौलो हिाि वदिका आमा तथा बालबावलकाको सयाहािमा श्रीमाि् तथा परििािका 
अन्य सदसयहरूको भूवमका बढाउि परििाि लवक्षत काय्षक्रम सञचालि गिने,
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•	 बालबावलकाको हयेिचाह तथा पोरणमा ि प्रािवमभक बाल विकासमा बतुबाको सलंगिताको (पतुरुर सहभावगता) लावग वयिहाि 
परिि्षतिसमबन्धी काय्षक्रम सञचालि गि्ष वशक्षा एि ंसिासथय मन्त्ालयसगँ समन्िय गिने,

•	 कृवर, पशतुपालि, सिासथय, बचचालाई िन्म, पालिपोरण, भान्सा लगायतका पोरण तयाि ि उपभोगसगँ समबवन्धत मतुखय 
भूवमकामा मवहलाको बढी सहभावगता हुिये भएकालये पोरणको महत्ि, उपयतुति पोरणको तयािीसगँ समबवन्धत मवहलालवक्षत 
काय्षक्रमहरू  सञचालि गि्ष समबवन्धत विकायसगँ समन्िय गिने,

•	 लैङ्वगक वहसंा न्यूिीकिणका लावग तितु्षमा भएका काितुिी वयिसथाको समबवन्धत विकायहरूबाट प्रभािकािी काया्षन्ियिका 
लावग समन्िय गिने,

•	 विवभन्ि मन्त्ालयहरूबाट विमा्षण भइिहयेका तथा हुिये ऐि तथा वियमािलीहरू लैङ्वगक सिंयेदिशील बिाउिको लावग 
समन्िय गिी सतुझाि प्रदाि गिने,

•	 वकशोिी एि ंमवहला शैवक्षक तथा आवथ्षक रूपमा सशति भएमा परििाि एि ंसियकंा लावग आ्ूमा भएको ज्ािबमोविमको 
पोरणयतुति खाद्ान्िको वयिसथा गि्ष सकिये भएकालये मवहलाहरूको वशक्षा एि ंसीप विकास ि िोिगािी  वसि्षिा गिने खालका 
काय्षक्रममा िो्ड वदिये, 

•	 समबवन्धत सबै क्षयेत्लये लैङ्वगक सिंयेदिशील तथा बालमैत्ी िीवत वियमको विमा्षण गिने (वशक्षा, सिासथय, पोरण,  कृवर 
आदी),

•	 लैङ्वगक सिंयेदिशील तथा बालमैत्ी सयेिाप्रिाहको वयिसथा गिने,)  िसतै तावलम,  भौवतक सिंचिा तथा लैङ्वगकमैत्ी ि 
बालमैत्ी वयिहाि),

•	 मवहलाहरूको सशतितीकिणको माधयमबाट आवथ्षक उपाि्षि, कृवरिन्य उतपादिमा िवृधि, पहुचँ तथा वियन्त्ण बढाउिये,
•	 लैङ्वगक वहसंा वििािण तथा पोरण प्रिध्षिमा पतुरुरको सहभावगता बढाउि सहयोग पतुि ्याउिये काय्षक्रमहरू सञचालि गिने,
•	 हियेक तहका विण्षय प्रवक्रयामा मवहलाको सहभावगता बढाउि (घि परििाि, समाि, िाजयका विवभन्ि तहका सिंचिाहरूमा) 

सहयोग पतुया्षउिये काय्षक्रमहरू सञचालि गि्ष समन्िय गिने,
•	 विद्ालयविमतुख वकशोिीहरूको कम उमयेिमा हुि सकिये वििाह िोकती  उिीहरूको क्षमता विकास गि्ष िीििोपयोगी 

सीपहरूलाई बढािा वदिये,
•	 बालगहृ तथा बाल सतुधािगहृहरूमा खाद्समबन्धी मापदण्ड विमा्षण गिी पालिा भएिभएको सघि अितुगमि गिने ि
•	 बहुक्षयेत्ीय पोरण योििा दोस्ोमा वयिसथा भएबमोविमका विकायहरूलये आ-आफिो क्षयेत्बाट पोरणका काय्षक्रम सञचालि 

गदा्ष लैङ्वगक सिंयेदिशील भएि पोरणका काय्षक्रम सञचालि गियेिगियेको अितुगमि गिने ि िभएको पाइएमा सतुझाि वदिये ।
वरष्कष्न

कतु िै पवि दयेशको सममतुन्िवत तयस दयेशको माििपतुिँीको अिसथालये विधा्षिण गद्षछ । तयसैलये सिकाि मािि पतुिँीको विमा्षणमा 
गमभीि हुितुपद्षछ । यसका लावग िागरिकको सतुदृढ सिासथय वसथवत महत्िपूण्ष आधाि भएकोलये पोरणयतुति सतुविधाको सतुविवचितता 
आधािभूत शत्ष हो । यो विरय िाजयका कतु िै एक विकायलये मात् गियेि हुिये विरय िभई बहुविकायको सलंगिता (MultiSectoral 
Collaboration) मा मात् स्ल हुिये िासतविकता हो । तसथ्ष यो विरयसगँ समबवन्धत िाजयका हियेक विकायलये पोरणका काय्षक्रमहरू 
सञचालि गदा्ष लैङ्वगक सिंयेदिशील भई सञचालि गियेको खण्डमा बहुक्षयेत्ीय पोरण योििा दोस्ोको लक्य सतुगमतापूि्षक प्राप्त भई 
दयेशमा आिशयकताअितुसािको माििपतुिँीको विकास हुिये कतु िामा विश्सत हुि सवकन्छ ।

सनदभ्नसूिी
१. बहुक्षयेत्ीय पोरण योििा –दोस्ो, (२०७५/७६-२०७९/८०), िावष्ट्रय योििा आयोग  ।

२. ियेपाल ििसाङ्वखयक तथा सिासथय सिनेक्षण, २०१६ ।

nnn
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बालअविकार प्रबर््नरमा िररएका प्र्यास

 विष्णुकुमारी लावमछारे

साराशं
बालबवलकालाइ्ष भविष्यका कण्षधाि ि ित्षमािका साझयेदािको  रूपमा वलइन्छ । उिीहरूको उमयेिसगैँ िाष्ट्रको भविष्य पवि 

अगाव्ड बवढिहयेको हुन्छ भन्िये कतु िालाइ्ष मिि गददै िावष्ट्रय एि ं अन्तिा्षवष्ट्रयसतिमा बालअवधकाि प्रिधि्षि गि्ष थतुपै्र प्रयासहरू भइिहयेका 
छि् । सयंतुति िाष्ट्रसङ्घलये िोभयेमबि २०,१९८९ मा बालअवधकाि महासवन्ध पारित गिी बालबावलकालाइ्ष मौवलक आधािभूत 
हयेिचाह, सिंक्षण, वशक्षालगायत सयेिा सतुविधा प्रदाि गिने दावयति बाबतुआमा, ियसक अवभभािक, परििाि िा समतुदाय ि िाष्ट्रलये वलितुपिने 
आिशयकताप्रवत विश्लाइ्ष िै धयािाकर्षण गिायो । ियेपाललये उति महासवन्ध सि् १९९० सयेपटयेमबि १४ का वदि अितुमोदि गिी पक्ष 
िाष्ट्र बन्द ैबालअवधकाि प्रिधि्षिको क्षयेत्मा पाइला साि ्यो । यस लगतै्त बालबावलकासमबन्धी ऐि, २०४८ ि वियमािली, २०५१ 
काया्षन्ियिमा आए । ियेपालको सवंिधािलये बालअवधकािको क्षयेत्मा बालबचाउ, बालसिंक्षण, बाल विकास ि बालसहभावगताका 
चाि ैआयामहरूको वयिसथा गियेको छ । बालबावलकाको वहतविरुधिका प्रथा एि ंबालअवधकाि हििका घटिाहरू न्यूिीकिण गि्ष 
ियेपाल सिकािलये थतुपै्र िीवत, योििा तथा काय्षक्रमहरू काया्षन्ियिमा लयाइसकये को छ । वदगो विकासका लक्यहरूअन्तग्षत िहयेका 
बालअवधकािसगँ समबवन्धत सिालहरूलाइ्ष पवि समबोधि गि्ष विवभन्ि िणिीवतहरू तय गिी काया्षन्ियिमा लयाइसकये को छ । 
तथावप बालबावलकाको क्षयेत्मा प्रयाप्त मात्ामा उपलवबध हावसल गि्ष सवकएको छैि । यस लयेखमा यी लगायत बालअवधकािको क्षयेत्मा  
अन्तिा्षवष्ट्रय सन्दभ्ष ि िावष्ट्रयसतिमा गरिएका प्रयासहरू, बालबावलकाको क्षयेत्मा िहयेका समसया ि चतुिौतीहरू लगायतका विरयहरू 
समाियेश गिने िमकवो गरिएको छ ।

विष्यप्रिेश
ियेपालमा कतु ल ििसङ्खयाको ३९.८ प्रवतशत ििसङ्खया १६ िर्षमतुविका बालबावलकाको िहयेको छ भिये १०-१९ िर्ष 

समूहका बालबावलका तथा वकशोिवकशोिी २४.२ प्रवतशत िहयेका छि् । उिीहरूको बचािट, सिंक्षण, सहभावगता ि विकाससमबन्धी 
िणिीवत वलई विवभन्ि काय्षक्रमहरू सञचालि गरिएका छि् । बालकलि गठि तथा सञचालि, प्रािवमभक बाल विकास कये न्द्हरूको 
सञचालि, स्डक बालबावलकाको उधिाि, सिंक्षण तथा वयिसथापि, बालहयेलपलाइि सञचालि, बालबावलका खोितलास समन्िय 
कये न्द्लगायतका प्रयासहरू भइिहयेका छि् ।

बालबावलकाहरूको शैवक्षक अिसथामा क्रवमक रूपमा सतुधाि हुदँ ैगइिहयेको छ । सथािीयसतिमा बालवहतका काय्षक्रमहरू 
सञचालि हुिये क्रम बढ्दो छ । कवठि परिवसथवतमा िहयेका बालबावलकाका लावग बालगहृहरू सथापिा ि सञचालि गरिएका छि् ।  
सावबकका कवतपय सथािीय विकायहरूबाट बालमैत्ी सथािीय विकायको घोरणा गिने काय्ष पवि भएको छ । वबिाइमँा पियेका 
बालबावलकाको मतुद्ाको सतुितुिाइ गि्ष बाल इिलासको गठि समयेत हुितुलाइ्ष सकिातमक रूपमा हयेरिितुपद्षछ ।

ियेपालमा खासगिी बालअवधकािसमबन्धी महासवन्धको अितुमोदिसगैँ बालबावलकासमबन्धी ऐि, २०४८ िािी भयो । अवहलये 
मतुलतुक सङ्घीय सिंचिामा प्रियेश गियेसगैँ बालबावलकासमबन्धी ऐि, २०४८ खाियेि भई बालबावलकासमबन्धी ऐि, २०७५ िािी 
भइसकये को छ । समयको अन्तिालसगैँ बालबावलकाको क्षयेत्मा दयेखापिने िया ँविरयहरू समयेत िाम्ोसगँ समबोधि गददै बालअवधकािको 
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सममाि, सिंक्षण, प्रिधि्षि ि परिपूवत्ष गिी बालबावलकाको सिवोत्तम वहतका लावग यो ऐि लयाइएको छ ।

बालअवधकाि प्रिधि्षिको लावग  अन्तिा्षवष्ट्रय सन्दभ्ष ि िावष्ट्रयसतिमा गरिएका कये ही प्रयासहरूको बाियेमा तल उललयेख 
गरिएको छ ।

 अनिरा्नवष्ट्र्य सनदभ्न
सि् १९१४ दयेवख १९१८ समम पवहलो विश्यतुधि हुदँा थतुपै्र बालबावलकाहरूलये जयाि गतुमाउितु पि ्यो । लाखौकँो सङ्खयामा 

घाइतये ि अपाङ्ग हुि पतुगये भिये कयौं बालबावलकाहरू अवभभािकविहीि भए । बालबावलकाहरू िो आफिो लावग बोलि सकिये कतु ि ै
भएि, तयसमा पवि यतुधिको समय भएको हुदँा उिीहरूको सिंक्षण हुि सकये ि, यसतो दयिीय अिसथा दयेखयेि एगलाइ्षिटाइ्षि ियेबलये 
पवहलो पटक बालअवधकािको विरयमा आिाि उठाइि् । तयसपचिात् सि् १९२४ मा वलग अ् द ियेसिलये बालअवधकािको 
घोरणा पत् पारित गियेको वथयो । औपचारिक रूपमा भिये सि् १९४८ मा विश् माििअवधकाि घोरणा पत्लये बालअवधकािको बाियेमा 
समबोधि गियेको वथयो ।

बालबावलका भियेका िाष्ट्रका भविष्य हुि् ।  उिीहरूको सिंक्षण ि सिंध्षिमा िाजयको विशयेर भूवमका हुितुपिने भन्िये विरयमा 
िो्ड वददँ ैसि् १९८९ िोभयेमबि २० मा सयंतुति िाष्ट्रसङ्घबाट बालअवधकाि महासवन्ध पारित भयो। बालबावलकाको क्षयेत्मा यो 
महासवन्ध अतयन्तै महत्िपूण्ष दसताियेि बन्ि पतुगयो । यस महासवन्धलाइ्ष सबैभन्दा धयेि ैिाष्ट्रलये अितुमोदिसमयेत गिी काया्षन्ियिमा 
लयाए । तयसैक्रममा ियेपाललये १९९० सयेपटयेमबि १४ मा यस महासवन्धको अितुमोदि गियेको वथयो ।

बालअवधकाि महासवन्धमा प्रतययेक बालबावलकालये बाचँि पाउिये िन्मवसधि अवधकाि, उिीहरूको िाम ि िावष्ट्रयताको 
अवधकाि, आमाबाबतुसगँ बसोिास गि्ष पाउिये अवधकाि, पारििारिक पतुि्षवमलिको अवधकाि, विचाि प्रकट गि्ष पाउिये ि विचािलये 
उवचत मान्यता पाउिये अवधकाि, अवभवयवति सितन्त्ताको अवधकाि, विचाि, विियेक ि धम्षसमबन्धी अवधकाि, वशक्षाको अवधकाि, 
अपाङ्गता भएका बालबावलकाको अवधकाि, सिासथयको अवधकाि, यौि शोरणबाट सिंक्षण पाउितुपिने अवधकाि, सामाविक 
सतुिक्षाको अवधकाि ि अन्य वकवसमका शोरणबाट सिंवक्षत हुिये अवधकािहरू प्रष्ट रूपमा उललयेख भएका छि् । यसलये प्रतययेक 
बालबावलकालये वििाभयेदभाि िागरिक, िाििीवतक,आवथ्षक, सामाविक तथा सासँकृवतक अवधकाि पाउितुपिने ि ती सबै अवधकाि 
अविभाजय िहुितु पिने कतु िालाई सथावपत गियेको छ ।

बालबावलकाको लावग िाजयलये वििा्षह गितु्षपिने दावयतिको बाियेमा महासवन्धलये प्रष्ट पाियेको छ । यसमा १८ िर्षभन्दा कम उमयेिका 
वयवतिलाइ्ष बालबावलका मावििये भन्द ैबालअवधकािका ४ क्षयेत् साथै ४ वसधिान्तहरूको उललयेख गियेको छ । बालबावलकाहरूलये गियेको 
अपिाधको सन्दभ्षमा उिीहरूलाई यातिा वदि िहुिये, क्रतु ि अमाििीय तथा अपमािििक बयिहाि ि सिाय िगिने, उिीहरूलाई मतृयतु 
दण्ड िा आिीिि कािािासको सिाय िवदिये, बालबावलकाको कतु िै पवि सितन्त्ताको अपहिण िगिी सक्षम ि सितन्त् अदालतबाट 
उपचाि पाउितुपिने वयिसथालाई पवि यस महासवन्धलये उललयेख गियेको पाइन्छ ।

रावष्ट्र्य प्र्यासहरू
सिगषीय वत्भतुििबाट सि्षप्रथम २००९ सालमा पिोपकाि अिाथालय उद्घाटि गियेपवछ बालवहतको काय्ष सतुरुआत 

भएको पाइन्छ ।  वि.स.ं २०१६ सालमा सिगषीय महयेन्द्को सवक्रयतामा काठमा्डौंको थापाथलीमा प्रसूवत गहृ बियेपवछ मातवृशशतु 
कलयाणसमबन्धी पाइला चावलएको वथयो । तयसैगिी सङ्गठिातमक वहसाबलये दयेशवयापीरूपमा बालवहतसमबन्धी काय्षहरू सञचालि 
गि्ष ियेपाल बाल सङ्गठिको िन्म भएको वथयो । तापवि बालबावलकासमबन्धी ऐि, २०४८ पारित भएसगैँ यस क्षयेत्मा कये ही 
उललयेखिीय काय्ष भएको पाइन्छ ।

ियेपाल सिकािलये बालअवधकाि महासवन्ध, १८८९ लाई सि् १९९० सयेपटयेमबि १४ मा अितुमोदि गरिसकये पवछ 
बालबावलकाको क्षयेत्मा थतुपै्र िीवतगत एि ंकाितुिी वयिसथा गियेको पाइन्छ । वि.स.ं २०४८ मा पवहलो पटक ियेपालको इवतहासमा 
बालबावलकासमबन्धी ऐि, २०४८  ि तयसको काय्षन्ियिका लावग वियमािली, २०५१ लगायतका काितुिी वयिसथाहरू गियेको 
पाइन्छ । िावष्ट्रयरूपमा गरिएका कये ही सिैंधाविक, योििागत ि काितुिी रूपमा गियेका मतुखय वयिसथाहरू तल उललयेख गरिएको छ ।
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सिैंिावरक प्र्यास
ियेपालमा हालसमम ७ िटा सवंिधािहरू िािी भए तापवि सिैंधाविक इवतहासमा पवहलो पटक ियेपालको अन्तरिम सवंिधाि, 

२०६३ मा बालबावलकाको हक अवधकािलाइ्ष समबोधि गरिएको वथयो । उति सवंिधािको धािा २२ अन्तग्षत ५ िटा उपधािाहरू 
िहयेका वथए ।िसमा पवहचाि तथा िामको हक, पालिपोरण, अधािभूत सिासथय ि सामाविक सतुिक्षा प्राप्त गिने हक, शोरणविरुधिको 
हक, िोवखममा पियेका बालबावलकालाइ्ष िाजयबाट विशयेर सतुविधा पाउिये हक ि िोवखमपूण्ष काय्षमा लगाउि िपाइिये प्रािधािहरूको 
वयिसथा गरियो ।

हाल काया्षन्ियिमा िहयेको ियेपालको सातौं सवंिधािमा बालबावलकाको हकलाइ्ष थप वयिवसथत गरिएको छ । सवंिधािको 
धािा ३९ मा बालबावलकाको हकअन्तग्षत १० िटा उपधािाहरू िावखएको छ । िसलाइ्ष यसप्रकाि उललयेख गरिएको छ –

१ प्रतययेक बालबावलकालाइ्ष आफिो पवहचाि सवहत िामकिण ि िन्मदता्षको हक हुियेछ ।

२ प्रतययेक बालबावलकालाइ्ष परििाि तथा िाजयबाट वशक्षा, सिासथय, पालि पोरण, उवचत सयाहाि, खयेलकतु द, मिोिञिि तथा 
सिा्षङ्गीण वयवतिति विकासको हक हुियेछ ।

३ प्रतययेक बालबावलकालाइ्ष प्रािवमभक बाल विकास तथा बालसहभावगताको हक हुियेछ ।

४ कतु िै पवि बालबावलकालाइ्ष कलकािखािा, खािी िा यसतै अन्य िोवखमपूण्ष काममा लगाउि पाइिये छैि ।

५ कतु िै पवि बालबावलकालाइ्ष बालवििाह, गैिकाितुिी ओसािपसाि ि अपहिण गि्ष िा बन्धक िाखि पाइिये छैि ।

६ कतु िै पवि बालबावललकालाइ्ष सयेिा, प्रहिी िा सशस्त्र समूहमा भिा्ष िा प्रयोग गि्ष िा सांसकृवतक िा धावम्षक प्रचलिका िाममा 
कतु िै पवि माधयम िा प्रकािलये दतुवय्षिहाि, उपयेक्षा िा शािीरिक, मािवसक, यौििन्य िा अन्य कतु िै प्रकािको शोरण गि्ष िा 
अितुवचत प्रयोग गि्ष पाइिये छैि ।

७ कतु िै पवि बालबावलकालाइ्ष घि, विद्ालय िा अन्य ितुिसतुकै सथाि ि अिसथामा शािीरिक, मािवसक िा अन्य कतु िै 
वकवसमको यातिा वदि पाइिये छैि ।

८ प्रतययेक बालबावलकालाइ्ष बालअितुकूल न्यायको हक हुियेछ ।

९ असहाय, अिाथ, अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीव्डत, विसथावपत एि ं िोवखममा िहयेका बालबावलकालाइ्ष िाजयबाट विशयेर 
सिंक्षण ि सतुविधा पाउिये हक हुियेछ ।

१० उपधािा ४.,५.,६.ि ७. विपिीतका काय्ष काितुिबमोविम दण्डिीय हुियेछि् ि तयसतो काय्षबाट पीव्डत बालबावलकालाइ्ष 
पी्डकबाट काितुिबमोविम क्षवतपूवत्ष पाउिये हक हुियेछ ।

यो सवंिधािलये बालबावलकाको चाि  आयामहरू- बचाउ, सिंक्षण, विकास ि सहभावगताको प्रतयाभूत गियेको छ ।श्रम 
ि िोिगािसमबन्धी िीवतअन्तग्षत बालश्रम लगायत श्रमशोरणका सबै रूपको अन्तय गिने उललयेख छ साथै सामाविक न्याय ि 
समाियेशीकिणसमबन्धी िीवत मा बालबावलकाको सिवोत्तम वहतलाइ्ष प्राथवमक रूपमा धयाि वदिये वयिसथा उललयेख छ । बालबावलको 
लावग मात् यी लगायतका वयिसथाहरू गरिएको भए तापवि सवंिधािका अन्य प्रािधािहरू पवि बालबावलकाका लावग पवि हुि् । 
यसिी हयेदा्ष  यो सवंिधािलाइ्ष बालमैत्ी सवंिधािको रूपमा वलि सवकन्छ।

काररुी प्र्यास
बालबावलका समबनिी ऐर, २०४८

बालबावलकाको हक, वहतको सिंक्षण गिी वतिीहरूको शािीरिक, मािवसक ि बौवधिक विकास गिने उद्येशयलये यो ऐि लयाइएको 
हो । यसमा िहयेका मतुखय प्रािधािहरू यसप्रकाि उललयेख गरिएको छ ।

•	 १६ िर्षमतुविका वयवतिलाइ्ष बालबावलका भिी परिभावरत गरिएको,
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•	 िाम ि िन्मवमवत कायम गितु्षपिने,

•	 वबिा भयेदभाि पालिपोरण, वशक्षा ि सिासथयोपचािको अवधकाि,

•	 दश िर्षमतुविका बालबावलकालाइ्ष आपिावधक काय्षमा सलंगि भए तापवि सिाय िहुिये, ियेल हतक्डी लगाउि, एकान्त 
कािािासमा िाखि िा अन्य कैदीसगँ िाखि िपाइिये,

•	 एकाघिका कोही िहुिये बालबावलकाको हयेिचाह ि समपवत्तको विममा साथै सिंक्षक तोकिये वयिसथा,

•	 कये न्द्ीय तथा विलला बालकलयाण सवमवतको वयिसथा,

•	 बालकलयाण गहृ, बालसतुधाि गहृ, अिाथालय तथा सतुसतमिवसथवत कये न्द्को सथापिा ि सञचालि सिकािलये गिने आवद ।

बालश्म (वरषेि र वर्यवमि िरने) ऐर, २०५६ 
बालबावलकालाइ्ष कल कािखािा, खािी िा यसतै अन्य िोवखमपूण्ष काममा लगाउि विरयेध गि्ष तथा अन्य काममा लगाउदँा 

सिासथय, सतुिक्षा तथा सयेिा ि सतुविधाका समबन्धमा आिशयक वयिसथा गि्ष यो ऐि ि वियमािली लयाइएको हो । प्रमतुख वयिसथाहरू 
यसप्रकाि छि् ।

•	 चौध िर्ष उमयेि िपतुगयेका बालबावलकालाइ्ष श्रवमकको  रूपमा काममा लगाउि िपाइिये साथै बालबावलकालाइ्ष िोवखमपूण्ष 
काम िा वयिसायमा लगाउि िपाइिये,

•	 प्रवतष्ठािलये बालबावलकालाइ्ष काममा लगाउितु पियेमा समबवन्धत श्रम काया्षलय िा सो काया्षलयलये तोकये को अन्य कतु िै विकाय 
िा अवधकािी ि बाबतुआमा िा सिंक्षकको सिीकृवत वलितुपिने,

•	 काममा लगाउिये समयको विधा्षिण, समाि ि तोवकएको पारिश्रवमक वयिसथा साथै सिासथय ि सतुिक्षासमबन्धी वयिसथा,

•	 वििीक्षण तथा काििाही साथै दण्ड सिाय ि पतुििाियेदिसमबन्धी वयिसथा,

•	 बालश्रम वििािण सवमवत ि कोरको वयिसथा आवद ।

३.बालन्या्य (का्य्नविवि) वर्यमािली, २०६३
बालबावलका समबन्धी ऐि, २०४८ लये वदएको अवधकाि प्रयोग गिी यो वियमािली बिाइएको हो । यसलये बालबावलकालये 

गियेको कसतुि समबन्धमा िा बालवबिाइमँा पियेका बालबावलकाको कसिी अितुसन्धाि गिने, तहवककात गिने,  सोधपतुछ गिने भन्िये 
प्रवक्रयाहरूलाइ्ष उललयेख गियेको छ । अदालतमा बालबावलकालये उिीहरूको कतु िाहरू वयति गि्ष सकिये िाताििण बिाउि बाल इिलास 
गठि प्रवक्रयाको बाियेमा पवि वयिसथा गरिएको छ । यसलये मतुद्ाको सतुितुिाइ बाल अदालत िा बाल इिलासमा बालमैत्ी िाताििणमा 
हुितुपिने कतु िामा िो्ड वददँ ै१ सय २० वदिमा मतुद्ाको वकिािा लगाउितुपिने उललयेख गियेको छ । यसमा बालबावलकाको उमयेि विधा्षिण 
प्रवक्रया साथै बालन्यायसगँ समबवन्धत विवभन्ि विकायकाबीच समन्िय गि्ष बालन्याय समन्िय सवमवत िहिये वयिसथा गियेको छ ।

४.आपिकालीर बालउर्ार कोष (सञिालर) वर्यमािली, २०६७
प्रशासकतीय काय्षविवध (वियवमत गिने) ऐि, २०१३ लये वदएको अवधकाि प्रयोग गिी यो वियमािली बिाइएको हो । 

आपतकालीि अिसथामा पियेका बालबावलकालाइ्ष ततकाल उधिाि, िाहत ि पतुि:सथापिा समयेत गि्षका लावग यो कोरको सथापिा 
गरिएको हो । आपतकालीि अिसथामा पियेका बालबावलका भन्िालये िोवखमपूण्ष श्रममा सलंगि िहयेका, हिाएका िा ियेिारिसी, 
यौिशोरण, यौिदतुवय्षिहाि, बयेचवबखि िा ओसािपसािमा पियेको, वहसंाबाट प्रभावित, अपाङ्गता भएको, अपहिण िा शिीि बन्धकमा 
पियेको, स्डक बालबावलका, एच. अइ.भी.सङ्क्रवमतलगायतका बालबावलकाहरूलाइ्ष ििाउछँ । 

५. अनिरदेशी्य िम्नपुत्र ि्ा िम्नपुत्री व्यिस्ापर विकास सवमवि (िठर) आदेश, २०६७
यो आदयेश विकास सवमवत ऐि, २०१३ लये वदएको अवधकाि प्रयोग गिी वमवत २०६७/१०/०६ मा िािपत्मा प्रकावशत भएको 

वथयो ।यसलये अन्तदनेशीय धम्षपतुत्, धम्षपतुत्ीसमबन्धी कये न्द्ीय विकायको  रूपमा काम गि्ष अन्तदनेशीय धम्षपतुत्, धम्षपतुत्ी वयिसथापि 
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विकास सवमवत िामको सवमवत िहिये वयिसथा गियेको छ ।यो सवमवतलये ियेपाली बालबावलका विदयेशी िागरिकलाइ्ष धम्षपतुत्, धम्षपतुत्ी 
्रहण गि्ष वदिये शत्ष तथा प्रवक्रया, २०६५ बमोविम ियेपाली बालबावलका विदयेशी िागरिकलाइ्ष धम्षपतुत् धम्षपतुत्ीको  रूपमा ्रहण गि्ष 
वदिये समबन्धमा छािवबि गिी वस्ारिस गिने, समबवन्धत िीवतविमा्षण गिने, अन्य दयेशहरूसगँ समन्िय गिने, बालबावलकाहरूलाइ्ष 
बयेचवबखि, यौि दतुवय्षिहाि, शोरण, अपहिण हुिबाट बचाउिये ि समभावित हाविहरूबाट सिंक्षण गिने लगायतका काम कत्षवय ि 
अवधकाि िहयेका छि् ।

६.बालबावलका समबनिी ऐर, २०७५
यो ऐि २०७५ साल असोि २ गतये प्रमाणीकिण भई काया्षन्ियिमा आएको हो । बालबावलकाको अवधकािको सममाि, 

सिंक्षण, प्रिधि्षि ि परिपूवत्ष गिी बालबावलकाको सिवोत्तम वहत कायम गि्ष बालबावलकासमबन्धी प्रचवलत काितुिलाइ्ष सशंोधि ि 
एकतीकिण गि्षको लावग यो ऐि लयाइएको छ । मतुलतुक सङ्घीय सिंचिामा प्रियेश गियेपचिात् ियेपालको सिैंधाविक मम्षअितुसाि काितुिी 
वयिसथाहरू पवि परिित्षि भएसगैँ बालबावलकासमबन्धी ऐि, २०४८ पवि परिित्षि गिी काया्षन्ियिमा लयाइएको हो । यसमा 
िहयेका मतुखय प्रािधािहरू यसप्रकाि िहयेका छि् 

•	 १८ िर्ष िपतुगयेका वयवतिलाइ्ष बालबावलका भवििये,

•	 अपाङ्गता भएका बालबावलकाको विरयेश अवधकाि साथै बालबावलकाको अवधकािहरूको बाियेमा विसततृ  रूपमा उललयेख 
गरिएको,

•	 पीव्डत बालबावलकाका अवधकाि, विगिािी कक्षको वयिसथा, न्यायपरिरदक्ो वस्ारिसमा बालअदालतको गठि, 
सिायसमबन्धी वयिसथा, बालसतुधाि गहृ, बालन्याय सवमवतलगायतका प्रािधािसवहत बालन्यायसमबन्धी वयिसथा,

•	 विशयेर सिंक्षणको आिशयकता भएका बालबावलकाको सिंक्षण ि पतुिसथापिा,

•	 िावष्ट्रय बालअवधकाि परिरद ्साथै प्रदयेश ि सथािीयतहको बालअवधकाि सवमवत, बालकोरसवहत बालअवधकाि तथा 
बालकलयाणसमबन्धी ससंथागत वयिसथा ि

•	 सथािीयतहलये बालबावलकाको अवधकाि प्रचलि गिाउियेलगायत बालबावलकाको कत्षवयको बाियेमा वयिसथा गरिएको ।

यीलगायत आमाको दूधलाइ्ष प्रवतसथापि गिने िसततु (वबक्रती वितिण वियन्त्ण) ऐि २०४९, ियेपाली बालबावलका विदयेशी 
िागरिकलाइ्ष धम्षपतुत्, धम्षपतुत्ी ्रहण गि्ष वदिये शत्ष तथा प्रवक्रया, २०६५, आिासीय बालगहृको सञचालि तथा वयिसथापिसमबन्धी 
मापदण्ड, २०६९ का साथै थतुपै्र काय्षयोििा, िीवत, िणिीवत, विदनेवशकाहरू बालअवधकाि प्रिधि्षिको लावग िािी भई काया्षन्ियिमा 
लयाइएका छि् ।

्योजरािि प्र्यास
ियेपालमा वि.स.ं २०१३ सालदयेवख योििाको थालिी भएको वथयो । ति िावष्ट्रय योििामा बालबावलकाको विरयलये  

बालबावलका समबन्धी ऐि, २०४८ िािी भएपचिात् आठौं योििा (२०४९-०५४ ) दयेवख सथाि पाएको वथयो । ततपचिातका समपूण्ष 
योििाहरूमा क्रवमक रूपमा सतुधािसवहत बालअवधकािको विरयलये सथाि पाएको छ ।आठौं योििादयेवख चौधौं योििामा गरिएको 
वयिसथालाइ्ष सङ्वक्षप्तमा तल उललयेख गरिएको छ ।

१ यस योििालये गभा्षिसथादयेवख हुवक्ष िये बयेलासमम बालबावलकाको शािीरिक एि ंबौवधिक विकासका लावग आिशयक पोरणा ि 
सिासथय सयेिा उपलबध गिाउिये, दयेशभति, अितुशावसत विष्ठािाि् ि सक्षम िागरिक तयाि गिने उद्येशयलये बालयािसथादयेवख िै 
असल बािीको िक्षा गददै बाबतु आमाको आय िवृधि गिी पालिपोरण गि्ष सक्षम बिाउिये बहृत् उद्येशय िाखयेको वथयो ।

२ ििौं योििा (२०५४-०५९) लये बालबावलकाको शािीरिक, मािवसक तथा बौवधिक विकास गिी दयेशका लावग भविष्यका 
भािी कण्षधािको हकवहत एि ंअवधकािको सिंक्षण तथा सिंध्षि गिने उद्येशय वलएको वथयो । यी उद्येशयहरू पूिा गि्ष बाल 
बचािट, बालसिंक्षण, बाल विकास ि बालसहभावगता गिी बालअवधकािका चाि आयामहरू समाियेश गिी िीवत तथा 
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काय्षिीवत वलएको वथयो । यस अिवधमा कये न्द्ीय बालकलयाण सवमवतको सथापिा भएको वथयो ।

३ दशौं योििा (२०५९-०६४) लये बालबाललकाका लावग सतुहाउदँो िाताििण विमा्षण गिने, उिीहरूविरुधि हुिये सबै प्रकािका 
आपिावधक काय्ष, शोरण ि भयेदभािको अन्तय गददै बालअवधकािको सिंक्षण ि प्रिध्षि गिी बालमैत्ी िाताििणको वसि्षिा 
गिने साथै काितुिप्रदत्त हकको िक्षा गिने दूिदृवष्ट िाखी दयेहायका िीवतहरूको अिलमबि गियेको वथयो –

•	 बालअवधकािलाइ्ष िावष्ट्रय विकास योििामा मूलप्रिाहीकिण गिने,

•	 बालश्रमको अन्तय ि कवठि परिवसथवत ि आपिावधक काय्षबाट प्रभावित बालबावलकाको पतुि:सथापिा गिने

•	 बालअवधकािबािये ििचयेतिा बढाउिये ।

दशौं योििाको अिवधमा विललासतिमा विलला बालकलयाण सवमवतहरू गठि भएका वथए ।

४ तीििरने अन्तरिम योििाको आधािपत् (२०६४-०६७) लये मतुलतुकको सङ्क्रमणकाललाइ्ष समयेत मधयििि 
गददै तयाि गरिएको वथयो । यसथ्ष बालहकवहतबािये प्रतयक्ष  रूपमा समबोधि गरिएको वथएि । विवभन्ि 
िीवतहरूसगैँ कािागािहरूलाई सतुधािगहृका  रूपमा विकास गददै लैिािये िीवत भिये उललयेख गरिएको  
वथयो ।

५ तयसैगिी वत्िरषीय योििा (२०६७-०७०) लये बालबावलकाको सम्र विकासका लावग अितुकतु ल, सबल, बालमैत्ी 
िाताििणको वसि्षिा गिी उिीहरूको मौवलक हक अवधकािको सिंक्षण ि सिंध्षि गिने उद्येशय वलएको वथयो । उद्येशय प्रावप्त 
गि्ष बालबावलकाको सयेिा सतुविधामा विसताि गिने, िोवखममा िहयेका बालबावलकाको उधिाि तथा पतुि:सथापिा गिने, पहुचँ 
अवभिवृधि गि्ष िीवतगत, काितुिी ि ससंथागत सतुधाि गिने ि सबै सिोकाििालाहरूबीच समन्िय ि सहकाय्षलाइ्ष बढािा वदिये 
िणिीवत वलएको वथयो । 

६ तयेह्रौं योििा (२०७०-०७३) लये बालबावलकाको सम्र अवधकािहरूको सिंक्षण ि प्रिध्षि गिने, बालबावलका तथा 
वकशोिवकशोिीउपि हुिये सबै प्रकािका वहसंा ि दतुवय्षिहािलाइ्ष उन्मूलि गिने ि सबै वकवसमको बालश्रमको उन्मूलि गिने 
उद्येशय वलएको वथयो । उद्येशयहरू पूिा गि्ष विमि िणिीवतहरू िहयेका वथए-  

•	 बालबावलका तथा वकशोिवकशोिीहरूविरुधिका सबै प्रकािका शोरण, दतुवय्षिहाि ि भयेदभाि ि िवहष्किणको वियन्त्ण 
गिी बालबावलकालाइ्ष उिीहरूको अवधकािको प्रतयाभूवत गिने,

•	 गभा्षिसथादयेवख िन्मपवछसमम आिशयक सयाहाि तथा पोरण वयिसथाको सतुविवचितता गिने ि

•	 बालबावलकाको शािीरिक, मािवसक ि बौवधिक क्षमता विकास गि्ष आिशयक काय्षक्रम सञचालि गिने ।

७ चालतु िहयेको चौधौं योििा (२०७३-०७६)  लये बालबावलकाविरुधि हुिये सबै प्रकािका शािीरिक तथा मािवसक वहसंा, क्षवत 
िा दतुवय्षिहािबाट बालबावलका तथा वकशोिवकशोिीलाइ्ष सिंक्षण गिने लक्य साथै सम्र अवधकािको सिंक्षण ि प्रिधि्षि 
गितु्ष  ि सबै प्रकािका भयेदभाि, शोरण, वहसंा, उपयेक्षा ि दतुवय्षिहािको अन्तय गिने उद्येशयहरू वलएको छ । अवभभािकविहीि 
बालबावलकाको सिंक्षणका लावग प्रतययेक प्रदयेशमा बालबावलका सिंक्षण कये न्द्को सथापिा भइ्ष सञचालि हुिये अपयेक्षा वलइएको 
छ ।

बालबावलकाको क्षते्रमा िररएका केही उतकृटि अभ्यासहरू
•	 वहसंा तथा िोवखममा िहयेका बालबावलकाको उधिाि तथा पारििारिक पतुि:सथापिा गि्ष ११ विललामा वि:शतुलक टयेवल्ोि 

िं. १०९८ सवहत बालहयेलपलाइ्षि सञचालि,

•	 हिाएका िा य्े ला पियेका बालबावलकाको उधिाि तथा पतुिसथापिा गि्ष विलला प्रहिी काया्षलयमा वि:शतुलक टयेवल्ोि िं. 
१०४ सवहत बालबावलका खोि तलास समन्िय कये न्द् सञचालि,

•	 करिब २३ हिाि बालकलब गठि,
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•	 बालन्याय समन्िय सवमवतहरूको गठि,

•	 काठमा्डौं उपतयकामा स्डक बालबावलकाको वयिसथापि अवभयाि सञचालिमा िहयेको,

•	 पूण्ष खोप सतुविवचित विलला घोरणा भएका,

•	 बहुक्षयेत्ीय िावष्ट्रय पोरण काय्षक्रम, 

•	 अिाथ, परितयति ि अन्य िोवखममा िहयेका बालबावलकाको लालिपालि तथा वशक्षादीक्षाका लावग बालगहृहरूको 
सञचालि ि

•	 बालवबिाइमँा पियेका बालबावलकालाइ्ष अन्य कैदीसगैँ ििाखी बालसतुधाि गहृमा िाखिये वयिसथा ।

समस्या ि्ा िुरौिीहरू
बालबावलकाको क्षयेत्मा िावष्ट्रय तथा अन्तिा्षवष्ट्रयसतिमा थतुपै्र प्रयासहरू गरिदँ ैआएको छ ।सिैंधाविक ि काितुिी  रूपमा 

अियेकौ ँप्रािधािहरूको वयिसथा गरिएको छ तथावप, पया्षप्त मात्ामा बालअवधकािको सतुविवचितता हुि सकये को छैि । बालअवधकाि 
प्रिधि्षिमा धयेि ैचतुिौतीहरूको सामिा गितु्षपिने अिसथा कायमै िहयेको छ । ियेपालमा बालअवधकािको क्षयेत्मा दयेवखएका कये ही समसया ि 
चतुिौती विमिाितुसाि िहयेका छि् -

•	 समपूण्ष बालबावलकाको आधािभूत आिशयकताको सतुविवचितता गि्ष िसवकितु, 

•	 बयेिारिसी अिसथामा िहयेका बहुअपाङ्गता िा बौवधिक अपाङ्गता भएका बालबावलकाको सिंक्षण गितु्ष ,

•	 बालमैत्ी भौवतक सिंचिा ि िाताििण तयाि गितु्ष ,

•	 बालक ि बावलकाको समाि विकासका लावग लैङ्वगकमैत्ी िाताििणको वसि्षिा गितु्ष ,

•	 बालसिासथयमा सतुधाि लयाउि पया्षप्त पोरणको वयिसथा,

•	 समबवन्धत विकाय तथा मन्त्ालयहरूबीच बालबावलका ि वकशोिवकशोिीसमबन्धी काय्षक्रमहरूमा समन्िय लयाउितु, 

•	 बालन्याय प्रणाली तथा बालमैत्ी सथािीय शासि पधिवतलाइ्ष वयिहािमा पूण्ष रूपमा उताितु्ष ,

•	 काितुि, िीवत ि काय्षक्रमहरूको प्रभािकािी काया्षन्ियि गि्ष िसवकितु, 

•	 बाल हयेलपलाइि ि बालबावलका खोि तलास समन्िय कये न्द्को विसताि तथा सतिोन्िवत गितु्ष ,

•	 बालयौिदतुवय्षिहाि, बलातकाि,  अपहिण, बयेचवबखि िसता आपिावधक वक्रयाकलाप मतुति बिाउितु,

•	 बालबावलकाको वहत ि सिंक्षणविरुधिका सामाविक मूलयमान्यता ि पिमपिागत अभयासहरू हटाउितु, 

•	 बालबावलका सिंक्षणमा सञचालि गरिएका अवभयािहरूको सतिोन्िवत ि विसताि हुि िसकितु,

•	 बालअवधकाि प्रिधि्षिमा िाििीवतक प्रवतबधिताको अभाि िहितु,

•	 बालबावलकासमबन्धी पया्षप्त मात्ामा सूचिा, िािकािी एि ंतथयाङ्कहरूको उपलबधता साथै पहुचँ िहुितु,

•	 बालबावलकाको वहत सिंक्षणका लावग उपलबध सिकािी तथा गैिसिकािी स्ोतहरूको एकतीकृत परिचालि िहुितु ि

•	 योििा तितु्षमादयेवख स्ोत विवियोििसमम बालसिंयेदिशीलताको अभाि िहितु आवद ।

वरष्कष्न 
बालअवधकािका चाि आयामहरू बालबचाउ, बालसिंक्षण, बाल विकास ि बालसहभावगतालाई प्रिधि्षि गि्षका लावग िावष्ट्रय,  

अन्तिा्षवष्ट्रय साथै सिकािी ि गैिसिकािी तििबाट पवि थतुपै्र पहलहरू भइिहयेका छि् । तथावप पारििारिक तथा सामाविक  रूपमा 
बालअवधकाि हििका घटिाहरू घवटिहयेका छि् । बाबतुआमालगायत सिंक्षकको गैिविममयेिािीपिा, सामाविक  रूपमा दावयतिबोध 
िहुितु, पारििारिक वहसंा, िाजयबाट गवठत सथािीय सिंचिाहरूको वक्रयाशीलतामा कवमिसता विविध समसयाहरूलये बालअवधकाि 



dlxnf, afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfno86

सिंक्षण एक िवटल समसयाका  रूपमा दयेखा पददै गइिहयेको छ । तयसैगिी िाजयलये थतुपै्र िीवतगत तथा काितुिी वयिसथाहरू गिने ति 
प्रभािकािी  रूपमा काया्षन्ियिमा िो्ड वदिये खालको छ्टै् सिंचिा ख्डा िगितु्षलये पवि बालअवधकाि प्रिधि्षिमा कवठिाइ दयेवखएको 
छ ।

बालअवधकािको क्षयेत्मा पया्षप्त मात्ामा िभए तापवि कये ही उतकृष्ट अभयासहरू भएका छि्, वतिीहरूको वििन्तिता, विसताि 
साथै सतिोन्िवत समयेत गितु्ष  अपरिहाय्ष दयेवखएको छ ।बालअवधकाि सिंक्षण ि प्रिधि्षिमा सिकािी विकाय, गैिसिकािी ससंथा, िागरिक 
समाि, सञचाि माधयम, बालकलबलगायत अन्य विकासका साझयेदािहरू एकितुट भई अझै वक्रयाशील हुितुपिने दयेवखन्छ ।एकलो 
प्रयासलये बालअवधकाि सिंक्षणलये पूण्षता िपाउिये हुदँा आ-आफिो क्षयेत्का काय्षक्रमहरू सञचालि गदा्ष आपसमा समन्िय ि सहकाय्ष 
गितु्ष  आिशयक हुन्छ ।

ियेपाल सङ्घीय गणतन्त्ातमक मतुलतुकको  रूपमा आइसकये पवछ तीि तहको सिकाि हाम्ोसामतु आइसकये को छ ि हाल 
सञचालिमा िहयेको छ । हियेक सथािीयतहमा बालबावलकासमबन्धी थतुपै्र समसयाहरू छि् । ियेपालको सवंिधािलये सथािीयतहलाई 
थतुपै्र अवधकािहरू प्रदाि पवि गियेको छ । सथािीयतह स्ोतसाधिसवहत अवधकाि समपन्ि भएको हुदँा योििा तितु्षमा गदा्ष अन्य 
विकास विमा्षण काय्षलाई िसतै बालबावलकाका समपूण्ष मतुद्ाहरूलाई पवहचाि गिी प्राथवमकताका साथ समबोधि गिने हो भिये 
बालअवधकािको क्षयेत्मा धयेि ैप्रगवत हावसल गि्ष सवकन्छ ।
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बदवलदँो पररिेशमा रपेाली िैरसरकारी  
ससं्ाहरूको भूवमका

 द्यासािर श्षे्ठ

िागरिकहरू विवचित साझा सामाविक उद्येशयहरूका लावग सङ्गवठत हुिये गियेका छि् । िागरिकहरू सङ्गवठत 
भइ्ष बन्िये तयसता सितन्त् सियसंयेिी गैििा्ामतुखी ससंथाहरूलाई गैिसिकािी ससंथा (गैसस) भियेि वचवििये गरिएका 
छि् । सि् १९४५ मा सयंतुति िाष्ट्र सङ्घ सथापिा हुदँा िािी गरिएको United Nations Charter मा गैिसिकािी ससंथा 
अथा्षत् Non-Government Organization भन्िये उललयेख भएको वथयो । तसथ्ष, सयंतुति िाष्ट्र सङ्घका अितुसाि सिकािको 
प्रतयक्ष वियन्त्णभन्दा बावहि िहिये समपूण्ष सङ्घ ससंथाहरूलाई गैिसिकािी विकायको  रूपमा माविएको छ । गैससहरू 
काय्षमूलक ि साझा लक्य भएका माविसहरू वमलयेि बियेका हुन्छि् ि उिीहरू विविध खालये सयेिाहरू ि माििीय काय्षहरू  
गद्षछि् । सिकािसगँ समबवन्धत विवभन्ि विरयहरूमा चासो वयति गद्षछि् । िीवत तथा काय्षक्रमहरूको काया्षन्ियिहरूको अितुगमि 
गद्षछि् ि समतुदायसतिमा िागरिक समािहरूलाई सहभावगताको लावग प्रोतसाहि गद्षछि् । गैिसिकािी ससंथाहरूलाई सयंतुति िाष्ट्र 
सङ्घअन्तग्षत आवथ्षक सामाविक काउवन्सल (ECOSOC) मा पिामश्षयोगय विकायको  रूपमा आबधि हुि सकिये वयिसथा छ । 
UN- Agenda 21 लये गैससहरूको भूवमकालाई महत्ि वदद ैमतुखयतः वदगो विकासको लावग उिीहरूको भूवमका महत्िपूण्ष हुिये कतु िा 
उललयेख गियेको छ । हाल आएि गैिसिकािी ससंथाहरूलाई िागरिक समाि ि िागरिक ससंथा Civil Society Organizations 
(CSOs) को अवभन्ि अङ्गको  रूपमा माविएको छ । गैससहरूलाई विश्वयापीरूपमा मतुलतुकहरूको लोकतावन्त्क िीििका लावग 
महत्िपूण्ष ि अवतआिशयक अङ्गको  रूपमा माविदँ ैआएको छ । सियसंयेिी भाििा, विविधता, गैिदलीयता, सिायत्तता, अवहसंा, 
वििन्ति वक्रयाशीलता ि सहकाय्ष गैससहरूका अवतआिशयक विशयेरताहरूको  रूपमा वलइएको छ । ९० को दशकमा आएि 
मािि समािको लोकतान्त्ीकिण वयिसथावतिको अवभमतुखीकिण ि विकासशील दयेशहरूमा Structural Adjustment ि अन्य 
सतुधािका काय्षहरूलये सामाविक सयेिाका क्षयेत्हरूमा दयेखापियेका खा्डलहरू पूवत्ष गितु्षपिने आिशयकता दयेखापियेसगैँ  गैससहरूको 
भूवमका ्िावकलो बन्द ै गएको हो । कलयाणकािी िाजयको पतुिःसिंचिा गिने प्रवक्रयाको परिणामसिरूप िै पवचिमा मतुलतुकहरूमा 
गैिसिकािी क्षयेत्को तीव्र विकास भएको हो । विश्वयापीकिणसगैँ गैससहरूको महत्ि अझै बढयेको माविन्छ । गैससहरूलये माििीय 
सिालहरू, विकास सहायता ि वदगो विकासलाई योगदाि पतुगिये प्राथवमकता विरयमा महत्िपूण्ष भूवमका वििा्षह गददै आएका छि् । कतु िै 
पवि मतुलतुकको िाििीवतक, आवथ्षक िा सामाविक वक्रयाकलापहरू, साथैसाथै िावष्ट्रय िा अन्तिा्षवष्ट्रय सिालहरू िसतै माििीय 
समसया, िाििीवत, मवहला अवधकाि, आवथ्षक विकास, लोकतावन्त्क प्रवक्रया, िाताििण, सिासथय सयेिाहरूको लयेखािोखा गिने 
कतु िाहरूमा होस ्िा वतिीहरूलाई समबोधि गिने कतु िामा होस ्गैससहरूलये महत्िपूण्ष भूवमका खयेलद ैआएका छि् ।

अन्तिा्षवष्ट्रय गैससहरूलये विकासशील मतुलतुकहरूमा अवतआिशयक सयेिा उपलबध गिाउदँ ैआएका छि् । सम्रमा गैससहरू 
समािका सीमान्तकृत िागरिकहरूको सामाविक न्याय प्रावप्तको लावग एउटा िाहकको  रूपमा काय्ष गददै आएका छि् । गैससहरूलये 
अन्तिा्षवष्ट्रय िीवत तथा प्रवक्रयाहरू ि अथ्षतन्त्को मो्डल ि अभयासको सन्दभ्षमा आलोचिातमक विचाि प्रकट गददै आएका छि् । 
महत्िपूण्ष तथय कये  छ भिये गैससहरूको भूवमका समयसापयेक्ष परिित्षि हुदँ ैआएको छ ।  अन्तिा्षवष्ट्रय मञचहरूमा गैससहरू OECD 
झै अन्तिा्षवष्ट्रय विकास सहायताको लावग एउटा महत्िपूण्ष कता्षका  रूपमा सथावपत भएका छि् । विश्मा िरनेिी वयिीहरूलये झण्ैड 
१२ विवलयि ्डलि बिाबिको आफिै स्ोतबाट योगदाि वददँ ैआएका छि् । 
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ियेपालमा सामाविक सयेिाको इवतहास अतयन्तै पतुिािो छ । पिमपिागत सामाविक ससंथाहरू िसतै गतुठी, पम्ष, वढकतु ि आवदको 
अवसतति ियेपालको एकतीकिण हुितुपूि्षदयेवख िै िहदँ ैआएको छ । तसथ्ष, ियेपालको सन्दभ्षमा कतु िा गदा्ष ियेपाली गैससहरूको आवदरूप 
गतुठीहरू िै हुि्, िो ससंथापकहरूको परििाि, समप्रदाय, धावम्षक िा पिोपकाििसता प्रयोििका लावग सथापिा गरिन्थये । महातमा 
गान्धीको अवहसंातमक आन्दोलिबाट प्रयेरित ततुलसी मयेहि आधतुविक ियेपालका आवद समािसयेिी हुि् । सि् १९२६ मा खोवलएको 
श्री चन्द् कामधयेितु चखा्ष प्रचािक महागतुठी आधतुविक गैिसिकािी सामाविक ससंथा मान्ि सवकन्छ । गैससहरूको विकासक्रमलाई 
हयेदा्ष  विक्रम समित् २००७ सालपचिात् मात् आधतुविक सामाविक सङ्घ ससंथाहरू सथापिा हुि थालयेका हुि्  । २००७ सालपवछ 
मात् ियेपालमा सामाविक सङ्घ ससंथाहरूलाई काितुिी मान्यता वदि थावलएको हो । पवछललो पटक आएि ियेपालमा गैससहरू 
ससंथा दता्ष ऐि २०३४ अन्तग्षत विलला प्रशासि काया्षलय (ततकावलि विलला पञचायत) हरूमा दता्ष भई सञचालिमा िहयेका  
छि् । समािकलयाण परिरदक्ो सथापिा भएपचिात् ियेपालमा गैससहरू तयस ससंथामा समयेत आबधि हुदँआैएका छि् । ियेपालको 
सवंिधािलये ियेपाली िागरिकहरूलये सितन्त्रूपमा सामाविक सङ्घ ससंथाहरू सथापिा गिी सञचालि गि्ष सवकिये वयिसथा गियेको 
छ । समािकलयाण परिरदक्ो तथयाङ्कबमोविम ियेपालमा झण्ैड ३९ हिािभन्दा बढी गैससहरू सथापिा भएको माविन्छ । तैपवि, 
सवक्रय गैससहरूको सङ्खया अतयन्त न्यूि िहयेको अितुमाि गरिएको छ । 

सवंिधािलये िागरिकहरूलाई सितन्त्  रूपमा सङ्गवठत हुि पाउिये, सितन्त्  रूपमा सभा सममयेलि गि्ष पाउिये ि सितन्त्रूपमा 
आफिा विचािहरू अवभवयति गि्ष पाउिये अवधकािहरू सतुविवचित गियेको छ । ितुि िागरिक अवधकािको िक्षाको लावग अवभन्ि पक्ष 
हो । सिकािलये आठौं पञचिरषीय योििादयेवख िै गैससहरूलाई विकास साझयेदािको  रूपमा सिीकाि गियेको छ । तसथ्ष िावष्ट्रय 
िीवत विमा्षणमा होस ्िा सथािीयसतिमा हुिये विकास वयिसथापिदयेवख सथािीय सिालहरूमा गैसस एि ंिागरिक समािको भूवमका 
बढ्दगैएको छ । तसथ्ष, गैससहरूको ििताका अवतआिशयक सयेिा तथा सतुविधाहरूका आपूवत्षकता्षको  रूपमा िाजयको परिपूिकको 
भूवमका वििा्षह गददै आइिहयेको छ । गैससहरू सयेिाप्रिाहको लावग प्रभािकािी िैकवलपक सयंन्त् (Alternative Service Delivery 
Mechanism) को  रूपमा काम गददै िाजयको दावयतिमा योगदाि गिने गियेका छि् । उपिोति क्षयेत्हरूको अवतरिति विवभन्ि िावष्ट्रय 
तथा  अन्तिा्षवष्ट्रय एियेण्डाहरूमा ियेपालका गैससहरू काय्षित छि् । लोकतन्त् सथापिाको लावग विगतमा भएका आन्दोलिहरूमा 
ऊिा्ष थपिये काय्षमा होस ्िा सवंिधाि विमा्षण प्रवक्रयामा, लोकन्तन्त्को प्रिध्षिमा होस ्िा सतुशासि ि साि्षिविक ििा्दयेवहताको 
विकासको लावग ियेपाली गैससहरूलये सशति भूवमका खयेलदआैएका छि् । विकास विमा्षण ि समािकलयाणका काय्षहरूको अवतरिति 
गैससहरूलये मािि अवधकािहरूको सतुिक्षा ि सीमान्तकृत समतुदायहरूको अवधकािको लावग विवभन्ि अवभयािहरू सञचालि 
गददैआएका छि् । विद्माि गलत पिमपिा, खिाब ससंकृवत, अन्याय ि भयेदभाि िसता समाविक चतुिौतीहरूविरुधिमा ियेपाली 
गैससहरू वििन्ति सवक्रय छि् । 

पवछललो ऐवतहावसक िाििीवतक परिित्षि ि २०७२ सालमा िया ँसवंिधाि िािी भएपवछ मतुलतुक िया ँयतुगमा प्रियेश गियेको 
छ । सामाविक न्याय सवहतको तीव्र आवथ्षक विकास अवहलये ियेपालको प्राथवमकता हो । िाििीवत परिित्षिसगैँ अब गैससहरू ि 
िागरिक ससंथाहरूको भूवमका कये  हुिये भन्िये बाियेमा बहस ि छल्ल हुदँआैएको पवि छ । विरयेशतः अझ लोकतन्त्को सथावयति, 
आवथ्षक समवृधि, सतुशासि ि सामाविक न्याय सथापिा गि्ष दृढतापूि्षक काम गितु्ष  ियेपाली गैससहरूको अबको मतुखय गन्तबय हुितु 
पद्षछ । यसका लावग आ्ै वभत्को लोकतन्त्लाई सतुदृढ गितु्ष  त छ िै सगैँ सियसंयेिी भाििाको विकास, आलोचिातमक चयेतिाको 
प्रिध्षि ि सिचछ साझयेदािीलाई समयेत ससंथाहरूलये आफिो लक्य बिाउितु पद्षछ । यसका लावग िाजयसगँ आलोचिातमक साझयेदािी 
बढाउि िरुिी छ । गैससहरूलये खयेलितुपिने अबको भूवमकालाई हामी साझयेदािी, आलोचिा ि सहकाय्षको भूवमका भन्ि सकछौं । 

गैसस एि ंिागरिक ससंथाहरू विश्भिका िागरिक आन्दोलिहरूसगँ अविभाजय छि् । िागरिक आन्दोलिहरूलये साझा 
िागरिक मञचहरूको विमा्षण गददै आफिो विश्वयापी चासोलाई सशति ढङ्गलये प्रकट गददैआएका छि् । अतः विश्को अथ्षिाििीवतमा 
िागरिक मञचहरूको महत्िपूण्ष भूवमका छ । तयसैलये गैससहरूलये पवि विश् िागरिक आन्दोलिको सहयात्ीका रूपमा विश्का यसता 
मञचहरूको सबलीकिण ि विकासमा धयाि वदितुपछ्ष  ।  

पवछलला िर्षहरूमा मूलतः िाताििणमा आएको ह्रास, िलिायतु परिित्षि ि तयसको प्रभाि न्यतुिीकिण, गरिब िाष्ट्रहरूको 
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लावग सहुवलयतपूण्ष ऋण, शत्षिवहत अितुदाि ि तयसको प्रभािकािीता, खाद्सतुिक्षा ि आवथ्षक न्यायका महत्िपूण्ष मतुद्ाहरूमा 
विश्वयापी धयािाकर्षण भएको छ । िाताििण प्रदूरण, प्रकोप िोवखम न्यूिीकिण, सिासथय, वशक्षा, िोिगािी वसि्षिा, बढ्दो 
असमािता ि सतुिवक्षत आप्रिासिका मतुद्ाहरू पवि  अन्तिा्षवष्ट्रय क्षयेत्का जिलन्त मतुद्ाहरू हुि् । यसता विरयमा गैससहरूलये 
िाजयहरूलाई उत्तिदायी बिाउि पैििी गितु्षपछ्ष  । साथै विश्का न्यायपूण्ष चासोहरूमावथ गैससहरूलये ऐकयिद्घता ि पैििी गितु्षपछ्ष  । 
धम्ष, िाद, िाििीवत, समप्रदाय, िावष्ट्रयताका िाममा बढ्दो अवतिादी विचािहरू, घणृा द्वयेर ्ैलाउिये, अमाििीयता, असवहष्ितुता, 
अितुदाििादी प्रिवृत्तहरूको विरुधिमा वििन्ति काम गितु्षपिने दयेवखन्छ ।

मूलतः सयंतुति िाष्ट्र सङ्घ लगायत सिकािीतहका क्षयेत्ीय मञचहरूमा गैिसिकािी सहभावगता ि िागरिकका आिािलाई 
प्रिध्षि गितु्ष  गैससहरूको अकवो महत्िपूण्ष काम हो । यसता मञचहरूमा सहभागी भई िाजयको धयाि समबवन्धत मतुद्ाहरूमा कये वन्द्त 
गितु्षपछ्ष  । खासगिी समाियेशीकिण, मवहला अवधकाि, दवलत अवधकाि, िििावतका अवधकािहरू, अवतकम विकवसत मतुलतुक ि 
भूपरिियेवष्ठत मतुलतुकका सिालहरू अवहलये ससंािभि ि क्षयेत्ीयतहमा विकै चासोका साथ हयेरिएका विरय हुि् । यसता विरयहरूमा 
िागरिक तहबाट सयंतुति िाष्ट्र सङ्घ लगायत विश् मञचहरूमा आिाि उठाउितु पछ्ष  । यसका लावग ियेपालका गैससहरूलये सशति 
भूवमका ि ियेततृि वलि सकछि् । 

ियेपाल विकास ि समवृधिको यतुगमा प्रियेश गियेको छ । ति हामीलये िोियेको विकास सामाविक न्याय सवहतको विकास हो । यो 
अवभयािमा गैससहरूलये वहससयेदािी वलिैपछ्ष  । यसका साथै िितालाई अझधयेि ैअवधकाि समपन्ि बिाउि आिशयक िीवतगत पैििी 
पवि गितु्षपछ्ष  । िाजयपतुिससंिचिाको प्रभािकारिता िवृधि, सतुशासि, समवृधि ि सामाविक न्यायको प्रतयाभूवत, विकासलाई परिणाममतुखी 
बिाउि ियेपाली गैससहरूलये काम गितु्षपद्षछ ।

हामीलये सङ्घीय लोकतावन्त्क गणतन्त् प्राप्त गियेका छौं । ति, िाजयको पूण्ष लोकतान्त्ीकिणका लावग ियेपालका गैससहरूलये 
काम गितु्षपिनेछ । लोकतन्त्लाई िीिि पद्घवत बिाउि सकये मा यसलये िाििीवतक क्षयेत् ि िाजयतहमा सदाचािको प्रिध्षि गिनेछ । 
ियेपालका बदवलदँो परिियेशअितुसाि अियेकौं िीवतहरू ि काितुिहरू बिाउितु िा सतुधाि गितु्षपिने दयेवखन्छ । प्राकृवतक स्ोत उपयोगका 
योििाहरू बिाउि, ियेपालको आवथ्षक समवृधिका आधािहरू विमा्षण गि्ष, िाजय, बिाि ि िागरिक िीििमा सन्ततुलिको अिसथा 
बिाउि, विकासका िावष्ट्रय लक्यहरू विधा्षिण गि्ष गैससहरूलये िाजयलाई सहिीकिण गि्ष सकछि् ।१० िरने सशस्त्र द्वन्द्वपवछ 
हामीलये िाििीवतक वयिसथापिका कामहरू त समपन्ि गियेका छौं । ति सङ्क्रमणकालीि न्याय समपादि गिने, सामाविक तथा 
सामतुदावयक सद्ाि सतुदृढ गिने ि वदगो शावन्तका आधािहरू बिाउिये काम अझै सवकएका छैिि् । सतयविरूपण आयोग, ियेपत्ता 
छािवबि आयोगहरू प्रभािकािी बन्ि सवकिहयेका छैिि् । अतः सङ्क्रमणकालीि न्यायमा ््ष त वपव्डतहरूलाई न्याय वदिये ि वदगो 
शावन्तका लावग ियेपालका गैससहरूलये काम गितु्षपिनेछ । 

सामाविक अवभयाि आ्ैमा सियसंयेिी अवभयाि हो । यसलाई िवतधयेि ैसियसंयेिी बिाउि सवकन्छ तयवतिै यो प्रभािकािी ि 
विश्सिीय हुन्छ । गैससहरूको मूल चरित्लये विकास अवभयािहरूलाई सियसंयेिी बिाउि अवभमतुखीकिण गद्षछ । तसथ्ष, गैससहरूलये 
वक्रयाशीलता ि सियसंयेिीको भाििा थप िवृधि गितु्षपद्षछ । सवंिधािप्रदत्त मैवलक हकहरूको काया्षन्ियिमा ियेपालका गैससहरूलये 
सिकािलाई आलोचिातमक सहयोग गितु्षपछ्ष  । सतुशासि लोकतन्त्को मयेरुदण्ड हो । यसलाई िाजय प्रणाली ि सयेिाप्रिाहको चरित्सगँ 
िो्डयेि प्रिध्षि गि्ष सकितुपछ्ष  । यसका लावग गैससहरूलये वििन्ति खबिदािी गितु्षपछ्ष  ।

लोकतन्त्को वदगोपि, िाजयपतुिससंिचिाको प्रभािकारिता िवृधि, सतुशासि, समवृधि ि सामाविक न्यायको प्रतयाभूवत आिका 
मतुखय मागहरू हुि् । यही मूल मागहरूसगँ िोव्डएि ियेपालका गैससहरूलये तीिै तहका सिकािहरूलये बिाउिये साि्षिविक िीवतहरूको 
वबश्येरण ि यसको प्रभािकारिता िवृधि गि्ष पैििी गि्ष िरुिी छ । अवधकतम िोिगािी वसि्षिा, वदगो विकास, उतपादि िवृधि ि 
न्यायपूण्ष वितिणको सतुविवचितताका लावग योििा तितु्षमा ि काया्षन्ियिमा सहयोग गितु्षपिनेछ । वदगो शावन्त प्रिध्षि, सामाविक 
सद्ािको लावग भारा, धम्ष, ससंकृवत, पवहचाि ि िीवतरििािहरूको उन्ियि, उन्ित माििीय भाििा, माििअवधकाि संसकृवत 
विमा्षणका लावग पहल, उतपादि ि उतपादकति िवृधि गिने काममा सहयोग गददै उद्मशीलता विकासमा बयापक काय्षक्रम सञचालि 
गि्ष सकितुपद्षछ । लैङ्वगक ििा्दयेही, ििकये वन्द्त विकास िीवत ि सूचकहरू बिाउि सहकाय्ष गितु्षपद्षछ । सिकािलये िािी गददै गियेको 
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१५ औ ंपञचिरषीय योििा स्ल काया्षन्ियिको लावग अवतआिशयक साि्षिविक सयेिाप्रिाहको गतुणसतिमा िवृधिका लावग सहकाय्ष 
गि्ष सकितुपद्षछ । गरिब, सीमान्तकृत ि पछाव्ड पारिएको िग्ष ि समतुदायहरूको आवथ्षक तथा सामाविक न्याय ि उन्ित िीििका 
लावग सहकाय्ष गैससहरूका लावग थप प्राथवमक काय्षहरू हुि् ।

ियेपालको सन्दभ्षमा प्रादयेवशक सिकाि एक िया ँप्रयोग हो । प्रदयेश सङ्घीय प्रणालीका मूल काय्षकािी अङ्ग हुि् । अतः 
यी सिंचिाहरूलाई परिणाममतुखी ि ििमैत्ी बिाउितु विकै महत्िपूण्ष काम हो । मूलतः प्रादयेवशकतहमा सयेिा प्रदायक सिंचिाहरू 
बिाउिये, सिंचिाहरूको क्षमता विकास कसिी गिने कामहरूमा प्रदयेश सिकािलाई सहयोग गि्ष गैससहरूलये काम गितु्षपछ्ष  । सङ्घीय 
सिंचिामा सथािीयतह िितालाई आधािभूत सयेिा सतुविधा प्रिाहगिने सबैभन्दा महत्िपूण्ष सथािीय सिकािहरू हुि् । वयिीहरू 
सिायत्त छि् । वयिीहरूको स्लतालये िै लोकतन्त् बवलयो हुन्छ । िितालये आधािभूत अवधकािको प्रतयाभूवत गि्ष पाउछँि् । 
अतः सामाविक आवथ्षक रूपान्तिणमा सथािीयतहको भूवमका ि महत्ि धयेि ैछ । गैससहरूलये यसलाई अझ प्रभािकािी बिाउि 
सहयोग ि सहिीकिण गितु्षपछ्ष  । सथािीयतहमा कम्षचािीहरूको क्षमता अवभिवृधि, विकासमा ििपरिचालि, सथािीय स्ोतको 
खोिी, प्रभािकािी योििा तितु्षमा ि काया्षन्ियिका क्षयेत्मा गैससहरूलये सथािीय सिकािलाई सहयोग गितु्षपछ्ष  । समतुदायहरूलाई 
अझधयेि ैसक्षम ि वक्रयाशील बिाउितुपछ्ष  ।  

मूलतः ससंािभििै िागरिक ससंथाहरूको भूवमका प्रभािकािी बन्दगैएको छ । अब ियेपाली गैससहरूलाई पवि परिणाममतुखी 
बिाउितु आिशयक छ । गैससहरू िवतधयेि ैििताको िीििसगँ िोव्डन्छ तयवत िै परिणाममतुखी बन्िये छ । आिको आिशयकता अझ 
धयेि ैलोकतन्त्, सतुशासि, समवृधि, सामाविक न्याय ि वदगो विकास हो । यही िै इवतहासलये िागरिक समाि ि गैससहरूलाई वदएको 
मूल विममयेिािी हो । ियेपाल सिकािसमयेत पक्ष िाष्ट्र भएको वदगो विकास लक्य २०३० हावसल गि्ष गैससहरूलये महत्िपूण्ष योगदाि 
वदितुपद्षछ ।

गैससहरू आलोचिातमक ि सियसंयेिी िागरिक ससंकृवत विकास गि्ष ससंथाहरूलये आ्ैवभत्को लोकतान्त्ीकिणका 
लावग काम गितु्षपछ्ष  । मूलतः गैससहरूलये आ्ैवभत् सतुधािका क्षयेत्, चतुिौती ि अिसिहरूलाई दयेखितुपछ्ष  । आ्ैसगँ आलोचिातमक 
हुितुपछ्ष  । आ्ैवभत्को लोकतावन्त्क रूपान्तिणलाई सबल िबिाई गैससहरूलये प्रभािकािी भूवमका वििा्षह गि्ष सकदिैि् । गैससहरूलये 
आन्तरिक सतुशासि, पािदवश्षता ि ििा्दयेवहताका आधािभूत मूलय, मान्यताहरू अिलमबि गददै आ्ूलाई लोकवप्रय सामाविक 
आन्दोलिको  रूपमा सथावपत गितु्षपद्षछ । आफिा ससंथागत क्षमताहरू बढाउि सकितु पद्षछ ।

ियेपालमा विद्माि सामाविक सिंचिा, सांसकृवतक मूलयमान्यता, वयिहाि, उतपादि समबन्धलये अियेक सिंचिाहरूको 
लोकतान्त्ीकिणको माग गद्षछि् । समािका चालक शवतिहरू, िाििीवतक दल, िाजययन्त्, ििसङ्गठिहरू ि िागरिक ससंथाहरू 
सबै एक अका्षसगँ अन्तिसमबवन्धत छि् । आ्ैवभत् लोकतावन्त्क रूपान्तिणको अभयास िथाली पाटषी सिकाि िा िािकतीय 
सिंचिाहरूमा मात् लोकतन्त्को खोिी गितु्ष  तक्ष सङ्गत दयेवखदँिै । यसथ्ष आफिै लोकतान्त्ीकिणका लावग गैससहरूलये धयाि 
वदितुपछ्ष  । 

nnn
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सङ्घी्य शासर प्रणालीमा अपाङ्ििा भएका व्यवक्हरूको 
सिालः व्यिस्ापरका अिसर र िुरौिी 

 सू्य्नभक् प्रजापवि

ियेपाल भख्षि ै तीि तहको सङ्घीय लोकतावन्त्क गणतन्त्ातमक शासि प्रणालीको अभयासत ््ष  उन्मतुख  
छ । ियेपालको सवंिधािलये प्रदाि गियेको तीि तहको शासि प्रणाली काया्षन्ियि ि वयिसथापिका विवभन्ि िवटल चिणहरू पाि गददै 
समधृि ियेपाल ि सतुखी ियेपालीको परिकलपिा साकाि पािने अिसि ि चतुिौतीहरूका साथ अवघ बढयेको छ । सङ्घ, प्रदयेश ि सथािीय 
सिकािहरू गठि भई काितुि ि िीवतगत वयिसथाअितुसाि काय्षक्षयेत्हरू, भूवमका तोवकएको छ भिये स्ोतको बा्ँड्ा्ँड ि कम्षचािी 
वयिसथापिको काय्ष भइिहयेको छ । आ-आ्िो तहगत विममयेिािी िहि गददै सवंिधािलये परिकलपिा गियेको लोकतावन्त्क, समाियेशी,  
समतामूलक ि विकवसत ियेपालको सपिा साकाि गिने धययलये अगाव्ड बढ्द ैगियेको छ । ियेपालको सवंिधािलये अपाङ्गता भएका 
िागरिकलाई सामाविक, सांसकृवतक ि आवथ्षकरूपमा वपछव्डएका िग्षको रूपमा समाितुपावतक, समाियेशी वसधिान्त ि सामाविक 
न्यायका लावग समतामूलक वयिहाि ि वयिसथा गि्ष माग्षदश्षि गियेको छ । अपाङ्गतासमबन्धी विरय  सङ्घीयसतिमा मवहला 
बालबावलका तथा ियेष्ठ िागरिक मन्त्ालय ि प्रदयेशसतिमा सामाविक मन्त्ालयको काय्षक्षयेत् वभत् पियेको छ भिये सथािीयसतिमा गाउ/ँ
िगिपावलकामा ््ष त काय्ष अिलमबि भएको पाइन्छ । यी वतिै तहका सिकािसमक्ष अपाङ्गता भएका िागरिकका ततकालीिरूपमा 
समबोधि गितु्ष  पिने सिालहरू विमिवलवखत छि् –

अपाङ्ििासमबनिी ितकाल समबोिर हुरपुरने विष्यहरू 
१. अपाङ्ििा भएका व्यवक्हरूको पवहिार ि्ा अपाङ्ििाप्रविको दृवटिकोणः

अपाङ्गता भएका वयवतिहरू सवदयौंदयेवख विभयेद, उतपी्डि ि पछ्यौटयेपिको अिसथाबाट गतुरियेका छि् । उिीहरूका 
समसया लामो समयदयेवख समबोधि हुि सकये का छैिि्  । समबोधि हुि िसकये का विरयमधयये महत्िपूण्ष विरय अपाङ्गता भएका 
वयवतिहरूको पवहचािका लावग अन्तिा्षवष्ट्रय मापदण्डलाई अिलमबि गि्ष िसकितु हो  । सही तथयाङ्कको अभािमा अपाङ्गता 
भएका वयवतिहरूको सङ्खया खतुवमचएि िाििीवतक महत्ि ि प्राथवमकतामा पि्ष सकये को छैि । 

अपाङ्गताको िगषीकिणमा विश् सिासथय सङ्घ ि  अन्तिा्षवष्ट्रय अभयासमा ८ िटा प्रणालीहरूमा आएको विचलिका 
आधािमा हयेदा्ष  ििसङ्खयाको १५ प्रवतशत अपाङ्गताको अिसथा भएका वयवतिहरू िहयेको सि् २०११ को प्रवतियेदिमा आएको 
छ । िबवक ततकालीि ७ प्रकािको अपाङ्गताको िगषीकिणका आधािमा सि् २०११ मा िै तथयाङ्क विभागको ििगणिाको 
प्रवतियेदिमा कतु ल ििसङ्खयाको १.९४% मातै् अपाङ्गताको अिसथा भएका वयवतिहरू पवहचाि भएका छि् । अपाङ्गताको 
पवहचाि गिने सही मापदण्ड, तथयाङ्क सङ्कलिको सही प्रवक्रया ि क्षमताको अभािलये अपाङ्गता भएका वयवतिहरूको पवहचाि, 
उिीहरूको अिसथा ि सिालहरू यवकि हुि िसकदा अपाङ्गताका सिालहरू ओझयेलमा पिी दयेशको योििा विमा्षण ि स्ोत 
वयिसथापिमा प्राथवमकतामा पि्ष िसकये को हो वक भन्िये सशंय उतपन्ि भएको छ । अतः वि. सं. २०७८ सालमा हुिये ियेपालको 
िावष्ट्रय ििगणिामा यी सिालहरू समबोधिका लावग एउटा िाम्ो अिसिका रूपमा सिकाि तथा िागरिक समािबाट सघि ि 
सकािातमक पहलहरू हुि िरुिी दयेवखन्छ ।

अपाङ्गताको अिसथा शािीरिक अङ्गमा आएको विचलि मात् होइि तयोभन्दा बढी अपाङ्गता भएका वयवतिप्रवतको 
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दृवष्ट तथा सामाविक अििोधहरूको परिणाम हो । तयसैलये अपाङ्गता क्षयेत्को अकवो महत्िपूण्ष सिाल भियेको अपाङ्गता भएका 
वयवतिहरूप्रवतको दृवष्ट हो । सवंिधाि, काितुि ि िीवतहरू हयेदा्ष  िाजय अपाङ्गताका सिालहरूमा सिंयेदिशील ि सकािातमक दृवष्टबाट 
अगाव्ड बढयेको दयेवखन्छ । अपाङ्गता भएका वयवतिहरूको अवधकािलाई महत्िका साथ सथाि वदएको िसतो दयेवखन्छ । यद्वप यी 
सकािातमक दृवष्ट, काय्षक्रम ि बियेटमा अपयेवक्षत रूपमा परिणत भएको दयेखि सवकएको छैि । काय्षक्रम तथा बियेटको वयिसथालाई 
हयेदा्ष  दयामाया िा कलयाणकािी दृवष्टकोण िै हाबी भएको अितुभि हुन्छ । अपाङ्गता भएका वयवतिहरूप्रवतको दृवष्टकोणमा तावत्िक 
परिित्षि िहुितुको कािणबाट अपाङ्गता भएका वयवतिहरूको आधािभूत सूचिा प्रणाली ि अिसथामा आधारित काय्षक्रमको योििा 
विमा्षण, बियेट विवियोिि ि काया्षन्ियि प्रभािकािी भएको छैि ।

अपाङ्गता भएका वयवतिहरूको पतुिसथापिािन्य अवधकािको समबोधि गि्ष पयेसागत, प्राविवधक माििीय स्ोतको विकास 
ि प्राविवधक सयेिाहरूको विकास गि्ष आिशयक हुन्छ । यस क्षयेत्को आिशयतिा पूवत्ष गि्ष विवशष्ट वचवकतसकतीय सयेिा शलयवचवकतसा, 
व्वियोथयेिावप, अकतु प्रयेशििलथयेिावप, वसपचथयेिावप, विवशष्ट सहायक साम्री, विवशष्ट पतुिसथापिा विवध, समियेशी वशक्षा, प्रविवध 
आवदको विकासमा िाजयको त ््ष बाट खासै पहल भएको दयेवखएको छैि ित यो विधामा कतु िै शैवक्षक कोर्षहरू िै सञचालि गि्ष 
सकये को छ । प्राविवधक सयेिावििा अपाङ्गता भएका वयवतिहरूको पतुिसथापिािन्य अवधकाि कसिी पूिा गि्ष सवकन्छ होला ? 

२. सङ्घी्य र प्रदेशसिरमा एकतीकृि प्रणाली र सरोकारिालाहरूबीि समनि्यः
अपाङ्गता भएका वयवतिहरूको अवधकाि ि अिशयतिाहरू बहुपक्षीय हुन्छ । अपाङ्गता भएका वयवतिहरूको आिशयतिा 

ि सिालहरू धैि ै पक्षहरूसगँ िोव्डिये विरय हो । अपाङ्गता भएका वयवतिहरूको अवधकािसमबन्धी महासवन्ध सि् २००६ ि 
ियेपालमा अपाङ्गता अवधकािसमबन्धी ऐि, २०७४ लये अपाङ्गता भएका वयवतिहरूको अवधकािलाई विसततृ ि वयापक बिाएको 
छ । ियेपालमा अपाङ्गता भएका वयवतिहरूको अवधकाि वयिसथापिका लावग बियेका पवछलला काितुिी ि िीवगत परिित्षिहरू 
सकािातमक ि कोशयेढतु ंगा िै सावबत भएको छ । यी काितुिी ि िीवतगत वयिसथाहरूलये अपाङ्गता भएका वयवतिहरूको पवहचाि, 
विभयेदबाट सतुिक्षा, सिंक्षण, सहभावगता, िाििीवतक, सूचिा ि भौवतक, सांसकृवतक, सयेिासतुविधा, न्याय, वशक्षा, तावलम ि िोिगािी, 
सिासथय ि पतुिसथापिा तथा सामाविक सतुिक्षामा पहुचँका अवधकािहरू वयिवसथत गि्ष माग्षदश्षि गियेको छ । 

यी सबै प्रकािका अवधकािहरू वयिवसथत ि सतुविवचित गि्ष धयेि ैिटा सङ्घीय मन्त्ालय, विभाग ि विकायहरू, प्रदयेशका 
मन्त्ालयहरू तथा सथािीयतह सममका बहुपक्षीय सहयोग ि समन्ियको आिशयतिा हुन्छ । ति हालसमम अपाङ्गता िग्षको बहुपक्षीय 
समन्ियको अवधकाि प्राप्त मवहला, बालबावलका तथा ियेष्ठ िागरिक मन्त्ालयलये तथा अपाङ्गता िावष्ट्रय विदनेशि सवमवतलये अपयेवक्षत 
रूपमा अपाङ्गताका सिालहरूलाई बहुपक्षीय सहयोग ि समन्ियलाई एकतीकृत प्रणालीको रूपमा विकास ि सञचालि परिचालि 
गि्ष सवकियेहयेको अितुभि गि्ष सवकएको छैि । अपाङ्गता भएका वयवतिहरूको सहभावगता, विकास ि सिंक्षणको आधािभूत सूचिा ि 
सूचकहरू, एकतीकृत िीवत तथा काय्षयोििाको अभाि ि सितन्त् सिायत अितुगमि ि मूलयाङ्किको परिपाटी ि सयंन्त्को अभािलये 
अपाङ्गता अवधकािसमबन्धी भएगियेका कामहरूको प्रभािकारिता तथा उपलवबधहरूको विश्ावसलो मापि हुि सकये को छैि । अतः 
आगामी वदिमा अपाङ्गता अवधकाि वयिसथापिसमबन्धी आधािभूत सूचिा ि सूचकहरूको विमा्षण, आिवधक उपलवबधका लक्ष 
सवहतको काय्षयोििा ि विममयेिाि विकायको सपष्ट भूवमका सवहतको बहुपक्षीय विकायहरूको सिावमति ि प्रवतबधिता सवहतको 
एकतीकृत प्रणालीको विकासका लावग सबै विममयेिाि सिोकाििालाहरूको सहयोग ि समन्िय आिशयकता हुन्छ । िाजय ि सिकािका 
विकायहरूलाई आफिो उद्येशय ि प्रवतबधिताहरूमा थप विममयेिाि बिाउि िन्मयेका माििअवधकाििादी तथा िागरिक समािलये 
विष्पक्ष विगिािी, अितुगमि, अधययि ि मूलयाङ्कि गिी सहीरूपमा पषृ्ठपोरण वदिये दावयति वििा्षह गितु्ष  अतयन्त िरुिी भएको 
अितुभूवत हुन्छ ।

३. स्ारी्य सरकार ि्ा अपाङ्ििा व्यिस्ापरका पक्षहरूः
अपाङ्गता भएका वयवतिहरूको वयिसथापिको सिालमा सवंिधाितः सथािीय सिकािको काय्षसूचीमा िावखएको छ । यस 

काय्षसूचीअन्तग्षत अपाङ्गता भएका वयवतिहरूको पवहचाि गिी अवभलयेख अद्ािवधक िाखिये, परिचयपत् वितिण गिने, सामाविक सतुिक्षा 
भत्ता वितिण गिने, अवििाय्ष विशतुलक वशक्षा, विशयेर तथा समाियेशी वशक्षा, विशतुलक सिासथय हयेिचाह तथा पतुिसथापिाको वयिसथा, 
समन्िय सवमवतमा ््ष त अपाङ्गतासमबन्धी िावर्षक काय्षयोििा बिाई काया्षन्ियि गिने िा गि्ष लगाउिये ि अितुगमि गिने आवद पद्षछि ्। 
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वसहंदिबािको अवधकाि गाउ/ँिगिपावलकाअन्तग्षत घिछयेउमै अवधकाि प्राप्त सिकािका विममयेिाि सयेिा प्रदायक ससंथा 
पतुगितु सयेिा्राहीहरूका लावग एकदम खतुसीको कतु िा हो । यो पद्घवतलये सयेिा्राहीहरूलाई ििवििा्षवचत पदावधकािीहरूकोमा तथा 
सयेिा सतुविधामा पहुचँका लावग विकै सविलो बिाएको छ । ति भख्षि ैवििा्षवचत प्रवतविवधहरू तथा पदसथापि भएका िाष्ट्रसयेिक 
कम्षचािीहरूलाई अपाङ्गता वयिसथापिका आफिो काय्षक्षयेत् ि विममयेिािी बाियेमा िािकािी िभएको अिसथामा घविभूत रूपमा 
क्षमता अवभिवृधिका तावलमहरू आिशयक दयेवखन्छ । 

ति अवधकांश सथािीय तहरूलाई यसतो अवभमतुखीकिण ि तावलमको अभािमा आआफिा विममयेिािी वििा्षह गि्ष कवठिाइको 
सामिा गरििहयेको दयेवखन्छ । कवतपय सथािीय तहहरूलये अपाङ्गता समन्िय सवमवतको गठि गिये तापवि अपाङ्गता पवहचािसमबन्धी 
आधािभूत बतुझाइको कमीलये परिचयपत् वितिण वयिसथापि गि्ष वहचवकचाहट िहयेको अिसथा छ । झण्ैड १ िर्षदयेवख अपाङ्गता 
परिचयपत् वितिण िहुदँा सयेिा्राहीहरू विकै मका्षमा पियेको दयेवखएको छ । परिचयपत् वितिणपवछ सूचिा भण्डािणका लावग सफटियेि 
िहुदँा सूचिा वयिसथापि गि्ष कवठिाइ हुिये दयेवखन्छ । अकवोवति अपाङ्गतासमबन्धी अवभलयेख िाखियेबािये कतु िै सि्षसममत मापदण्ड ि 
स्टियेि विमा्षण िभएकालये सथािीय विकायवपचछये ्िक-्िक प्रकािको सूचिा वयिसथा कायम हुिये दयेवखन्छ ।

सथािीय तहअन्तग्षतका अपाङ्गता समन्िय सवमवतहरूलाई अपाङ्गतासमबन्धी समवष्टगत िावष्ट्रय िीवत तथा काय्षक्रम, 
विदनेवशका ि काय्षक्रम विमा्षणसमबन्धी आधािभूत क्षमता अवभिवृधि तावलम तथा मादपदण्डहरू उपलवध िहुदँा काय्षक्रमको विकास 
ि काया्षन्ियिमा कमिोिी भई सथािीय सयेिा्राहीहरूलये पाउितु पिने सयेिा सतुविधा ि अवधकािबाट िवञचत हुिये पिने परिवसथवत वसि्षिा 
हुिये दयेवखन्छ। 

अपाङ्गता भएका बालबावलकासवहत सबै बालबावलकालाई अवििाय्ष वशक्षाको प्रािधाि तथा समाियेशी वशक्षामा पहुचँको 
अवधकािलये विद्ालयहरूलाई सबै प्रकािको अपाङ्गता भएका बालबावलकलाई विद्ालय भिा्ष गिी वसकाउितु पिने बाधयता आएको 
छ । ति हाम्ा विद्माि विद्ालयहरूलाई विवभन्ि प्रकािका अपाङ्गता भएका बालबावलकालाई विवभन्ि वसकाइ माधयम ि पाठ्यक्रम 
ि पिीक्षाप्रणाली उपयोग गिी पढाउिये विवध ि क्षमता तथा भौवतक अिसथा अितुकूल भइसकये को छैि । हाल विद्माि सीवमत 
विशयेर कक्षा ि स्ोता कक्षाहरू सबै सथािीय विकायमा उपलवध छैि । अतः सङ्घीय सिकािलये विद्ालयहरूलाई समाियेशी वशक्षा 
वयिसथापिको क्षमता अवभिवृधि गिने तथा हियेक सथािीय विकायहरूमा पिने गिी बहुअपाङ्गता विशयेर ि स्ोतकक्षा विद्ालयहरूको 
अवभिवृधि गि्ष ततकाल पहल गितु्ष  पिने दयेवखन्छ ।

मवहला बालबावलका तथा ियेष्ठ िागरिक मन्त्ालयअन्तग्षत ७५३ िटै सथािीय विकायमा सञचावलत समतुदायमा आधारिता 
पतुिसथापिा काय्षक्रम (वस.वि.आि. काय्षक्रम) पया्षप्त आवथ्षक स्ोत तथा माििीय स्ोतको विकास तथा वयिसथापिको अभािमा 
प्रभािकािी सञचालि ि परिचालि हुि सवकियेहयेको छैि । उति काय्षक्रम सञचालि गि्ष आिशयक विदनेवशकाहरू समयसापयेक्ष परिमाि्षि 
गिी सबै सथािीय विकायहरूलाई उपलवध गिाउि कये न्द्ीयसतिबाट िै पहल हुितुपिने दयेवखन्छ । यो काय्षक्रमलाई सथािीयसतिमा 
अपाङ्गतासमबन्धी एकतीकृत काय्षक्रमको रूपमा सञचालि गि्ष सकये मा अपाङ्गता भएका वयवतिहरूका लावग सिासथय ि पतुिसथापिा, 
वशक्षा, िीिियापि, सशतितीकिण तथा सामाविक विकासका मतुद्ाहरूलाई एकतीकृतरूपमा समबोधि गि्ष सवकिये वथयो । वस.वब.आि. 
काय्षक्रमहरूमा ््ष त सामाविक परिचालक िा पतुिसथापिा सहिकता्षहरूलाई अपाङ्गतासमबन्धी आिशयक प्राविवधक तावलम वदई 
पतुिसथापिाका आधािभूत प्राथवमक सयेिाहरू समतुदायमै वयिसथा गि्ष सवकिये गिी वयिसथापि गि्ष िान्छिीय दयेवखन्छ । 

विष्कर्षमा ियेपालको सवंिधािलये परिकलपिा गियेको समाियेशी लोकतावन्त्क गणतन्त्ातमक शासि वयिसथामा विभयेद ि 
पछयौटयेपिमा पियेका अपाङ्गता भएका िागरिकहरूलाई समतामूलक प्रािधािहरूको वयिसथा गिी अन्य िागरिकसिह सतुखी ियेपाली 
ि समधृि ियेपाललाई साकाि पाि्ष विवभन्ि तीि तहगत सिकािहरूलये आ-आफिा काय्षसूचीका विममयेिािीहरू वििा्षह गि्ष आिशयक 
हुन्छ । यसका लावग समबवन्धत विकायका पदावधकािीहरू तथा  सयेिा प्रदायकहरूलाई घविभूतरूपमा क्षमता अवभिवृधिका तावलम 
प्रदाि गिी सयंन्त्हरूलाई चतुसत िाखि िरुिी हुन्छ । सितन्त् विज्हरूको सहयोगमा वदघ्षकालीि तथा ततकालीि काय्षयोििा 
विमा्षण, काय्षक्रमहरूको अितुगमि तथा मूलयाङ्कण गिने परिपाटी विकास ि काया्षन्ियि गि्ष सवकन्छ । अवि मातै् अपाङ्गता 
अवधकािका वयिसथापिलाई प्रभािकािी ि परिणाममतुखी बिाउि सवकन्छ ।

nnn
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रपेालमा िैरसरकारी ससं्ाको भूवमका

 रुकमािि अ्या्नल

१. पृष्ठभूवम 
वयािसावयक उद्येशय भन्दा मािििादी ि सहकारिताको मूल भाििासगँ कये वन्द्त िही सितन्त् वकवसमलये काम गिने 

गैििा्ामूलक ससंथालाई गैिसिकािी ससंथा भविन्छ । गैिसिकािी ससंथालाई विकासको प्रमतुख साझयेदािीका रूपमा वलइन्छ । 
समािको विकासमा असल ि िाम्ो कम गिने भाििालये प्रयेरित भई सितःस्ूत्षरूपमा सङ्गवठत, सथावपत एि ंसञचावलत पािसपारिक 
समन्िय ि एकतामा आधारित औपचारिकरूपमा गठि भएका ससंथा गैिसिकािी ससंथा हुि् । गैिसिकािी ससंथा ििता ि 
सिकािलाई िो््डिये माधयमका रूपमा िहयेका हुन्छि् । यसमा समािलाई परिचालि ि रूपान्तिण गि्ष सकिये क्षमता िहयेको हुन्छ । 

विशेषिाहरू 
•	 गैिसिकािी ससंथा गैििा्ामूलक ,सिायत्त ि िैध हुन्छि् । 
•	 सामाविक विकासको क्षयेत्मा बढी सलंगि हुन्छि् ।  
•	 सङ्गवठत ससंथाको रूपमा वलइन्छ । 
•	 सामतुदावयक चरित् ि ििताकये वन्द्त ससंथाको रूपमा काम गद्षछि् । 
•	 िाििीवतक रूपमा तटसथ, िैधाविक ि सिशावसत ससंथा हुि् । 
•	 लोकतावन्त्क विवध,  प्रवक्रया ि ससंकाि कायम हुन्छ |

रपेालमा िैरसरकारी ससं्ा 
विशयेरगिी गैिसिकािी ससंथालये दतुई प्रकािका काय्ष गिने गिी दता्ष भएको पाइन्छ । (क) सयेिा प्रिाह (ख) िीवत पैििी । ियेपालमा 

वि.स. १९८३ मा सथापिा भएको कामधयेितु चखा्ष प्रचािक महागतुठीलाई पवहलो गैिसिकािी ससंथाको रूपमा वलइन्छ । प्रथम पटक 
िािी भएको ससंथा दता्ष ऐि, २०१६ पचिात् ियेपालमा िैधाविकरूपलये गैिसिकािी ससंथाको प्रािमभ भएको हो । हाल ियेपालमा करिि 
२५०  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथा ि ४८ हिािको हािाहािीमा िावष्ट्रय गैिसिकािी ससंथा दता्ष भई समािकलयाण परिरद्ा 
आबधिता वलएको अवभलयेखबाट दयेवखन्छ । ियेपालमा गैिसिकािी ससंथाहरूको सामूवहक वहत सिंक्षण गददै क्षमता अवभिवृधिमा सघाउ 
पतुि ्याउिये उद्येशयलये सिदयेशी गैिसिकािी ससंथाहरूको छाता सङ्गठिको रूपमा ियेपाल गैिसिकािी ससंथाहरूको महासङ्घ (NGOs 
Federation of Nepal,NFN) सि् १९९१ मा सथापिा भई वक्रयाशील छ । तयसतै  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथाहरूको 
सङ्गठि (Association of International NGOs, AIN) सि् १९९६ मा सथापिा भई एउटा loose Network को रूपमा 
काय्ष गरििहयेको छ । िावष्ट्रयसतिका गैिसिकािी ससंथा तथा  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथाहरू यी सङ्गठिहरूमा आबधिसमयेत 
हुिये गियेको पाइन्छ ।

रपेालमा िैरसरकारी ससं्ाको भूवमका 
गैिसिकािी ससंथाहरू सिकािको साझयेदाि ि सहयोगी ससंथा भएकालये सम्र दयेशको विकासमा यसको ठूलो भूवमका 



;zQmLs/0f 95

िहयेको हुन्छ । ियेपाल िसतो सािो अथ्षतन्त् ि कम विकवसत मतुलतुकको लावग गैिसिकािी ससंथाहरूको भूवमका झिै बढी िहिये गछ्ष  ।  
ियेपालमा गैिसिकािी ससंथाहरूको भूवमका दयेहायबमोविम छ- 

•	 गरििी वििािण काय्षक्रममा सहयोग ि समन्िय गिने । 

•	 भ्रष्टाचाि वियन्त्ण तथा सतुशासि कायम गि्षमा समन्िय हुिये ।

•	 लवक्षत िग्षको सशतितीकिण गिने । 

•	 क्षयेत्ीय विकास तथा सन्ततुवलत विकासमा टयेिा पतुि ्याउिये  

•	 विकास ि मािि अवधकाि/न्यायका लावग िहस ि पैििी गिने ।

•	 लोकतावन्त्क ससंकािको विकास गिने । 

•	 िागरिक सचयेतिा, सामाविक रूपान्तिण तथा वपछव्डएको िग्ष, िात, िावत एि ं समतुदायको लावग आिाि बतुलन्द गिने ।

•	 सथािीय स्ोत परिचालिमा सघाउ पतुि ्याउिये ि सथािीय सीप एि ंियेततृि विकासमा मद्त गिने ।

•	 ्रामीण विकासमा सहयोग पतुि ्याउिये ।

•	 सिकाि ि िागरिकका बीच समबन्ध सयेततुको भूवमका खयेलिये 

िैरसरकारी ससं्ाको का्य्नक्षते्र
ियेपालमा दता्ष भई सञचालिमा िहयेका िावष्ट्रय तथा  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथाहरूलये विमिाितुसािका क्षयेत्मा काय्ष गिने 

गद्षछि् -

•	 वशक्षा तथा सिासथय,
•	 सामतुदावयक तथा ्रामीण विकास, 
•	 काितुिी सहायता तथा िीवत पैििी, 
•	 मवहला, बालबावलका, अपाङ्गता भएका वयवति, जययेष्ठ िागरिक, यतुिासगँ समबवन्धत, 
•	 सामाविक परिचालि तथा ििचयेतिा अवभिवृधि, 
•	 मािि अवधकाि, 
•	 िाहत, पतुिसथापिा तथा उधिाि,
•	 सीप विकास, आय्षआि्षि, कृवर, सहकािी तथा घियेलतु उद्ोग, 
•	 पया्षििण तथा िाताििण, 
•	 भौवतक विकास तथा सािा पूिा्षधाि विमा्षण ि  
•	 अधययि तथा अितुसन्धाि ।

२. िैरसरकारी ससं्ासमबनिी रपेालमा भएका मौजुदा व्यिस्ाहरू 
ियेपालको इवतहासमा िैधाविकरूपलये ससंथा दता्ष ऐि, २०१६ आउितुपूि्ष अतयन्त सािो सङ्खयामा गैिसिकािी ससंथाहरू 

अवसततिमा वथए । ियेपालको शासकतीय वयिसथामा आएको परिित्षि, िाजयलये गैिसिकािी ससंथालाई हयेिने दृवष्टकोण तथा अन्य 
काितुिी वयिसथाहरूमा आएको सिलीकृत वयिसथालये गदा्ष हाल सो सङ्खया बढयेि करिब ४८ हिाि िावष्ट्रय गैिसिकािी ि २५०  
अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथाहरू सञचालिमा छि् । यी ससंथाहरूको सञचालि, परिचालि तथा वयिसथापिका लावग ियेपालमा 
दयेहायबमोविमको सिैंधाविक, काितुिी तथा ससंथागत वयिसथा िहयेको पाइन्छ । 

(क) सिैंिावरक व्यिस्ा  
•	 ियेपालको सवंिधािको धािा १७)घ (बमोविम सङ्घससंथा खोलिये सितन्त्ता,
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•	 ियेपालको सवंिधािको धािा ५१ (ञ)१४ बमोविम सामतुदावयक तथा िावष्ट्रय िा  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी सङ्घससंथाका 
लावग ि भूवमकालाई ििा्दयेही ि पािदशषी बिाउदँ ै तयसता ससंथाहरूको सथापिा, सिीकृवत, सञचालि, वियमि ि 
वयिसथापिका लावग एकद्वाि प्रणाली अपिाउिये ि आिशयकता ि प्राथवमकताका क्षयेत्मा मात् तयसता सङ्घससंथाहरूलाई 
सलंगि गिाउिये |

(ख) िौिौं ्योजरा 
सोि :  िावष्ट्रय तथा  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथाहरूको सतुदृढ, मया्षवदत ि पािदशषी भूवमकामा ््ष त दयेशको आवथ्षक ि 

सामाविक रूपान्तिण गिने ।

लक््यः  िावष्ट्रय तथा  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथाहरूलाई सिकािको प्रतयक्ष उपवसथवत िभएको ि िावष्ट्रय प्राथवमकता 
प्राप्त क्षयेत्मा परिचालि गिी ििताको िीििसतिमा सतुधाि लयाउिये ।

उदे्श्यः 
•	 िावष्ट्रय तथा  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथाहरूलाई िावष्ट्रय प्राथवमकताको  क्षयेत्मा परिचालि गितु्ष  । 

•	 िावष्ट्रय तथा  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथाहरूलाई पािदशषी ि उत्तिदायी बिाउितु ।

पनध्ौं ्योजराको आिारपत्र
सोिः वयािसावयक ििा्दयेही ि पािदशषी सामतुदावयक तथा गैिसिकािी सङ्घससंथा ।

लक््यः िावष्ट्रय तथा अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथाहरूलाई मया्षवदत, पािदशषी ि वयिवसथत रूपमा परिचालि गददै 
सामाविक तथा आवथ्षक विकास गिने । 

उदे्श्यः 

•	 िावष्ट्रय प्राथवमकताको क्षयेत्मा सङ्घससंथाको परिचालि वयिसथापि ि वियमि गितु्ष  । 

•	 िावष्ट्रय तथा  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथाहरूबाट प्राप्त हुिये स्ोतको उपयोगलाई ििा्दयेही ि पािदशषी बिाउदँ ैमतुलतुकको 
सामाविक तथा आवथ्षक विकास गितु्ष  । 

•	 यसका लावग ४ िटा िणिीवतहरू तथा १९ िटा काय्षिीवतहरूको सपष्ट वयिसथा गरिएको छ । वि.सं  .२०८०/८१ 
को अन्तयसमममा िावष्ट्रय तथा अन्तिा्षवष्ट्रय  गैिसिकािी ससंथाहरू  वयािसावयक, पािदशषी, उत्तिदायी भई िावष्ट्रय 
प्राथवमकताको क्षयेत्मा परिचालि भएका हुिये ;गैिसिकािी ससंथा परिचालि एि ंवियमि समबन्धी िया ँकाितुि काया्षन्ियिमा 
आएको हुिये; एकतीकृत तथयाङ्क तथा सूचिा प्रणाली सथापिा तथा सञचालि भएको हुिये ि अितुगमि तथा मूलयाङ्कि 
प्रभािकािी भएको हुिये िसता उपलवबधको अपयेक्षा गरिएको छ । 

(ख) रीवििि ि्ा कारुरी व्यिस्ा 
समाजकल्याण ऐर, २०४९ 

•	 अन्तिा्षवष्ट्रय गै.स.स.हरूसगँ गरििये परियोििा/साधािण समझौता, 
•	 िावष्ट्रय गै.स.स .हरूको दता्ष, आबधिता, वियमि, अितुगमि/मूलयाङ्कि,
•	 समािकलयाण परिरद ्एि ंछाता सङ्गठिको रूपमा ि
•	 आचािसवहतंा लागतु गिी वियमि गरििये ।

ससं्ा दिा्न ऐर, २०३४ 
•	 गै.स.स .हरू सथािीय प्रशासिमा दता्ष हुितुपिने ि

•	 िावर्षक प्रगवत प्रवतियेदि ि भािी लक्य तथा काय्षक्षयेत्मा पयेस गितु्षपिने ।
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स्ारी्य सरकार सञिालर ऐर, २०७४ 

•	 अन्तिा्षवष्ट्रय/िावष्ट्रय गैिसिकािी ससंथाहरूलये आफिो बियेट काय्षक्रम, िावर्षक योििालाई सथािीयतहको िावर्षक बियेट 
तथा काय्षक्रममा समाियेश गिी परिरद्ाट सिीकृत गियेपवछ मात् सञचालि गितु्ष  पिनेछ ।

•	 गैिसिकािी सङ्घससंथा उपभोतिा सवमवत, सहकािी ससंथा लगायतका ससंथाहरूलये सथािीयतहसगँको समन्ियमा िही 
काय्ष गितु्षपछ्ष  ति कतु िै  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथालये सथािीयतहसगँ समन्ियमा काम गदा्ष तयसता कामको लावग ियेपाल 
सिकािको पूि्ष सिीकृवत वलएको हुितुपिनेछ ।

  अनिरा्नवष्ट्र्य विकास सहा्यिा पररिालर रीवि, २०७६
•	 गैिसिकािी ससंथामा ््ष त  अन्तिा्षवष्ट्रय विकास सहायता परिचालि गदा्ष िावष्ट्रय आिशयकता ि प्राथवमकताका क्षयेत्मा 

गरिियेछ । 
•	 िावष्ट्रय तथा  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथालये  अन्तिा्षवष्ट्रय विकास सहायता परिचालि गिने गिी आयोििा प्रसताि 

तयाि गदा्ष समबवन्धत विरयगत मन्त्ालयको समन्ियमा गितु्षपिनेछ । 
•	 िावष्ट्रय तथा  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथालये आयोििा काया्षन्ियिको वसलवसलामा आयोििा छिौट गदा्ष समबवन्धत 

सथािीयतहको ियेततृिमा आयोििा हुिये सहभावगतामूलक योििा तितु्षमा प्रवक्रया अिलमबि गितु्षपिनेछ । सथािीयतहसगँ 
सामाञिसय कायम गियेि आयोििा िा काय्षक्रमहरू सञचालि  गितु्षपिनेछ ।

•	 िावष्ट्रय तथा  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथालये  अन्तिा्षवष्ट्रय विकास सहायता परिचालिको आयोििागत विििण अथ्ष 
मन्त्ालयमा िहयेको सहायता सूचिा वयिसथापि प्रणालीमा दोहोिो िपिने गिी प्रविष्ट गितु्षपिनेछ ।

•	 अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथालये सोझै िा िावष्ट्रय गैिसिकािी ससंथामा ््ष त सहायता परिचालि गदा्ष धावम्षक एि ं
िाििीवतक ससंथा तथा िावष्ट्रय सिंयेदिशीलताका क्षयेत्मा बाहयेकका विकासमूलक काय्षमा गितु्षपिनेछ ।

•	 भौगोवलक ि काय्षक्षयेत्गत दोहोिोपिा हटाउि  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथालये सञचालि गिने आयोििाको विवचित 
विरयगत क्षयेत् ि आयोििा सञचालि हुिये भौगोवलक क्षयेत् तोकि सवकियेछ । वियामक विकायलये यसथा ससंथाहरूलये 
सञचालि गियेको आयोििाहरूको विद्तुतीय िकसाङ्कि तयाि गिनेछ ।

•	 अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथालये सञचालि गियेका आयोििाको लागतमा बढीमा २० प्रवतशतसमम मात्  प्रशासविक खच्ष 
गि्ष पाउियेछि् । यसतो खच्षको सीमा आयोििा लागतको आधािमा तोवकियेछ ।

•	 िावष्ट्रय तथा  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथालये परिचालि गियेको विकास सहायताको आयवयय तथा वक्रयाकलापको 
विििण पािदवश्षता अवभिवृधिको लावग िावर्षकरूपमा साि्षििीकिण गितु्षपिनेछ । तयसता संसथाहरूलये काय्षक्रम सञचालि 
गियेको सथािीयतहमा िर्षको एक पटक तयेस्ो पक्षद्वािा तयसता काय्षक्रमहरूको पिीक्षणका साथै साि्षिविक सतुितुिाइ तथा 
सामाविक लयेखापिीक्षणसमयेत गिाउितु पिनेछ । 

•	 कतु िै विकास साझयेदािलये ियेपाल सिकािका लावग उपलबध गिाउिये भिी छतुट्याएसकये को सहायता िकमबाट कट्ा िहुिये गिी 
िावष्ट्रय तथा  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथालये आयोििा प्रसताि गितु्षपिनेछ ।

•	 िावष्ट्रय तथा  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथालये आफिै प्रयासमा  अन्तिा्षवष्ट्रय विकास सहायताको परिचालि गदा्ष 
प्रचवलत काितुिबमोविम समािकलयाण परिरद्ा ््ष त हुियेछ । यसतो सहायताको विििण अथ्ष मन्त्ालयमा िहयेको सहायता 
वयिसथापि सूचिा प्रणालीमा प्रविष्ट गितु्षपिनेछ ।

 रावष्ट्र्य वरदनेशर ऐर, २०१८  

साि्नजवरक खररद ऐर, २०६३

(ि) बजेट ि्ा का्य्नरिम

•	 (३) रपेालमा िैरसरकारी ससं्ासमबनिी उठ्र ेिरकेा सबाल ि्ा समस्याहरू 
ियेपालमा प्रिातन्त्को उदयपचिात् अथा्षत् सि् १९९० पवछ सिकािलये वलएको सहि ि उदािीकिणंको िीवतका कािण गैिसिकािी 
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ससंथाहरूको द्तुत गवतमा भएको सङ्खयातमक िवृधिलये सामाविक आवथ्षक विकासको प्रवक्रयामा तयसता गैिसिकािी ससंथाहरूको 
सलंगिता ह्ातै्त बढयेको छ | ति ियेपालमा मात् िभएि विश्मै गैिसिकािी ससंथाहरूका बाियेमा वतिीहरूको वित्तीय ि काय्षक्रमगत पािदवश्षताका 
कतु िालाई वलएि विवभन्ि बहसहरू हुिये गियेको पाइन्छ । िसलये गदा्ष गैिसिकािी ससंथाहरूको वयिसथापिमा सिकािलाई विवभन्ि 
कवठिाइहरू समयेत पिने गियेको छ । अिािशयक ि अपािदशषी हसतक्षयेप तथा पहुचँका कािणसमयेत गैिसिकािी ससंथाहरू आलोवचत भएका   
छि् । उदाहिणका लावग गैिसिकािी ससंथाहरूको माधयमबाट धम्ष प्रचाि गियेको िा धम्ष परिित्षिको अवभयाि लयाएको, िाििीवत 
दृवष्टकोणका आधािमा  गैिसिकािी ससंथाहरू सञचालि हुिये गियेको, विवभन्ि वकवसमका िीवतगत वछद्ताको उपयोगको माधयम 
गैिसिकािी ससंथालाई बिाएको िसता लान्छिाहरू ियेपालमा सञचावलत  गैिसिकािी ससंथाहरूलये भोगद ैआएका छि् ।

समािकलयाण परिरद ्िसतो िावष्ट्रय तथा  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथाहरूको समन्िय ि विगिािीमा हिदम वक्रयाशील 
िहितुपिने विकायलाई िाििीवतक भागबन््डाका आधािमा सञचालि गिने परिपाटी तथा यसको सिंचिागत सतुधाि गि्ष िसवकितु ि उति 
ससंथामा काय्षित ििशवति तथा पदावधकािीहरूलाई दक्ष, सीपमूलक ि वयािसावयक बिाउि िसकितु िसता दि्षिौं सबाल तथा 
वयािहारिक समसयाहरू दयेखा पियेका छि् ।

गैिसिकािी ससंथाहरूलाई समािको वहत अवभिवृधिका लावग सामाविक सिंाहक, सामाविक पतुिँीको रूपमा ियेपाली 
समािलये अपिाएको पाइन्छ तापवि ती गैिसिकािी ससंथाहरूको आतमअितुशासिमा भएको कमीका कािण वतिीहरूको 
वयिसथापकतीय क्षमतामा शकंा पैदा भएको आभार वमलदछ । यसका साथै सिोकाििाला मन्त्ालय तथा विकायको समन्िय ि 
वियमिको क्षयेत्  प्रभािकािी हुि िसकदा झिै विकिाल अिसथाको लक्षण दयेखा पि्ष थालयेका छि् िसलये गदा्ष  गैिसिकािी ससंथाहरू 
ि सिकािबीच विश्ासको ख्डयेिी बढ्दो छ । यी सम्र विरयिसततु लगायत दयेहायबमोविमका सबाल तथा समसयाहरू हाम्ासामतु ख्डा 
भएका छि् ।

•	 सचयेतिाको बहािामा िागरिक भ््डकाउिये वक्रयाकलपहरू समयेत बढयेका छि् ।

•	 िितालाई गरििये सहायताको िाममा उिीहरूलाई बढ्ता पिविभ्षितात ््ष  उन्मतुख गरिएको ।

•	 सिकािको Co-partner  हुितुपिनेमा Counter-partner  को भूवमकामा आ्ूलाई वलिये गियेको । 

•	 तटसतता भन्दा Political legacy  बढाउि थावलयो । 

•	 महालयेखा पिीक्षकको काया्षलयबाट लयेखा पिीक्षण गिाउिये वयिसथा िहुदँा ससंथाको हिवहसाब प्रभािकािी ि पािदशषी हुि 
िसकये को ।

•	 Donor बाट अथा्षत्  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथाहरूबाट Supports वलिकै लावग गैिसिकािी ससंथाहरूको दता्ष तथा 
सथापिा हुिये गियेको Supports सवकएपवछ ती ससंथाहरू प्रायः अलपत् अिसथामा हुिये गियेको । 

•	 समािकलयाण परिरदक्ो ससंथागत सतुधाि िगरिदँा तयहाबँाट गरििये अितुगमि तथा मूलयाङ्कि प्रभािकािी िभएको तथा 
मूलयाङ्किलये उठाि गियेका विरयहरू अकवो परियोििा समझौता गदा्ष बयेिासता गिने गरिएको, 

•	 िावष्ट्रय तथा  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथाहरू ्रामीण क्षयेत्भन्दा सहिकये वन्द्त भएको ।

•	 सिकािी विकाय/मन्त्ालय ि अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथाबीच समन्िय िाम्ो िहुदँा कवतपय काय्षक्रम तथा 
परियोििाहरूमा दोहोिोपि हुिये गियेको ।

•	 Working with people  हुितुपिनेमा Working for people को वसधिान्तबमोविम काय्षक्रमहरू Supply based हुिये 
गियेको ।

•	 सथािीय ियेततृि तथा सथािीय प्रशासिलये Baseline Survey  िगिी पहुचँका आधािमा परियोििा सञचालिको लावग 
अितुमवत वदिये गियेको । 

•	 िावष्ट्रय आिशयकता ि प्राथवमकताको क्षयेत्मा गैिसिकािी ससंथाहरूलाई परिचालि गि्ष िसवकएको ।
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•	 समािकलयाण परिरद्ा काय्षित ििशवति तथा पदावधकािीहरूमावथ थतुपै्र उितुिीहरू पिने गियेकालये  आम िागरिकको वियमि 
गिने विकायमावथ िै विश्ासको सङ्कट बढ्द ैगएको । 

•	 ससंथाहरूको प्रकृवत, क्षयेत्, बियेटबमोविम गैिसिकािी ससंथाहरूलाई िगषीकिण गि्ष िसवकएको 

•	 तथयाङ्कलाई अद्ािवधक गि्ष िसवकएको । 

•	 विवभन्ि ऐिहरूबाट सञचावलत ससंथाहरूलाई एउटा छाता ऐि तितु्षमा गिी लागतु गि्ष िसवकएको ।

•	 समािकलयाण परिरदल्ाई अवधकाि समपन्ि विकायका रूपमा काितुिी अवधकाि ििहयेको ।

•	 गैिसिकािी ससंथाहरूको ियेततृि तथा पदावधकािीहरू पारििारिक शैलीमा सञचालिमा िहिये गियेको |

४.समािारका उपा्यहरू 
समािविकास तथा रूपान्तिण ि ििताको क्षमता अवभिवृधिको प्रमतुख उद्येशय वलएि सितःस्ूत्ष रूपमा सञचालि हुिये 

गिी सथापिा भएका गैिसिकािी ससंथाहरूलये समािमा िागरिकका लावग सचयेतिा ि खबिदािीका काय्षहरू गददै मावथ उवललवखत 
िावष्ट्रय तथा  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी ससंथाहरूको क्षयेत्मा दयेवखएका सबाल तथा समसयाहरूको समाधािका लावग विमिाितुसािका 
उपायहरू अिलमबि गरिितु पछ्ष -

•	 सिकािलये समािकलयाण परिरदक्ो हालको सिंचिालाई िाजयको परििवत्षत सिंचिाअितुरूप पतुिससंिचिा ि सबलीकिण 
गिी समपूण्ष गैिसिकािी ससंथाहरूको परिचालि, अितुगमि, मूलयाङ्कि तथा समन्ियको प्रभािकािी वयिसथापि गितु्षपछ्ष  । 
सोका लावग िया ँसामाविक सङ्घ/संस्था वयिसथापि ऐि तितु्षमा गिने ।

•	 गैिसिकािी ससंथाहरूको प्रकृवत, काय्षक्षयेत्, उद्येशय तथा बियेटको आधािमा ससंथालाई िगषीकिण गितु्षपिने, 

•	 Working with people  को वसधिान्तमा आधारित परियोििामा काय्षक्रमहरू सञचालि गदा्ष मागको आधािमा मात् 
गितु्षपिने । 

•	 पािदवश्षता ि िबा्दयेवहता कायम गि्ष ससंथाहरूलये अवििाय्ष  रूपमा सामाविक लयेखापिीक्षण,साि्षिविक सतुितुिाइ  तथा  
अन्य सा ्षििविकतीकिणका काय्षक्रमहरु अवििाय्ष समाियेश हुितुपिने ।

•	 हियेक गैिसिकािी ससंथाहरूलये परियोििा सञचालि गदा्ष वदगोपिको विरय ि परियोिि समपन्ि हुदँाको  Exit plan  
सवहत काय्षक्रमहरू सञचालि गिने ि परियोििा समझौता गिने पदावधकािीलये यो सन्दभ्षलाई गमभीिताका साथ हयेितु्षपिने । 

•	 परियोििा बैंकको वयिसथा गिी काय्षक्रममा हुिये दोहोिोपिा हटाउितुपिने ।  यसमा  समािकलयाण  परिरद,् मवहला, 
बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालय तथा अथ्ष मन्त्ालयबीच समन्िय हुितुपिने ।

•	 महालयेखा पिीक्षकको काया्षलयबाट सबै ससंथाको अवन्तम लयेखा पिीक्षण हुितुपिने वयिसथा वमलाउितु पिने । बयेरुितु ि आवथ्षक 
अवियवमतता गियेका ससंथालाई दण्ड सिायको वयिसथा हुितुपिने ।

•	 धम्षको िाममा सञचालि गरििये काय्षक्रममा ियेपाल सिकािको कोरमा आउिये कतु िैपवि दाताबाट प्राप्त भएको बियेट प्रयोग गि्ष 
िपाइिये वयिसथालाई क्डाइका साथ काया्षन्ियि गरिितुपिने । 

•	 विलला प्रशासि काया्षलय ि सथािीय सिकािहरूलये समबवन्धत क्षयेत्का गैिसिकािी ससंथाहरूको वियमि तथा प्रभािकािी 
अितुगमि गिी विधािमा उवललवखत उद्येशयबमोविम काय्ष गियेिगियेको विरय हयेिने ि सोहीबमोविम काय्ष गि्ष लगाउिये । 

•	 गैिसिकािी ससंथाहरूलये आ्ूलाई सिकािको विकलपको रूपमा िहयेिी सहयोगीको रूपमा सथावपत गिाउितुपिने ।

•	 समािकलयाण परिरद ्ि मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयलये  अन्तिा्षवष्ट्रय तथा िावष्ट्रय गैिसिकािी 
ससंथाहरूको अद्ािवधक तथयाङ्क (Data base) तयाि गिने । 

•	 प्रतययेक आ.ि.को सतुरुमा समािकलयाण परिरदल्ये मवहला बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयमा ््ष त सबै मन्त्ालय/
विकाय/सिकािहरूसगँ समन्िय गिी क्षयेत्गत प्राथवमकता ि आिशयकताका क्षयेत्हरू पवहचाि गिने ि परियोििा वलएि आउिये  
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अन्तिा्षवष्ट्रय/िावष्ट्रय गैिसिकािी ससंथाहरूलाई ती पवहचाि भएका भौगोवलक क्षयेत्मा परिचालि गिाउिये । 

•	 िावष्ट्रय गैिसिकािी ससंथाहरूलये परियोििा सञचालि गदा्ष विललावभत् गरििये काय्षक्रम तथा क्षयेत् विधा्षिण गि्ष समबवन्धत 
विलला समन्िय सवमवत प्रमतुखको सयंोिकतिमा एक काय्षक्रम तथा क्षयेत् विधा्षिण सवमवत बिाउिये ि सोही सवमवतलये 
आिशयकता ि प्राथवमकताको आधािमा अन्तिा्षवष्ट्रय तथा िावष्ट्रय गैिसिकािी ससंथाहरूलाई परियोििा सञचालिका 
लावग अितुमवत उपलबध गिाउिये ।

•	 अन्तिा्षवष्ट्रय तथा िावष्ट्रय गैिसिकािी ससंथाहरूको ससंथागत सतुधाि तथा वदगोपिको लावग  अन्तिा्षवष्ट्रय गैिसिकािी 
ससंथाहरूबाट उपलबध हुिये बियेटको कये ही प्रवतशत िकम ओभिहये्ड बियेटको रूपमा वयिसथा गरिितुपिने ि प्रशासविक खच्ष 
अतयन्तै न्यूि गरिितुपिने |

(५) वरष्कष्न 
गैिसिकािी ससंथा सञचालि समबन्धमा सिकािको सपष्ट माग्षदश्षिको िरुित िहन्छ | एकलये अका्षलाई विश्ास िगिने भन्दा 

पवि सिकािलये िावष्ट्रय आिशयकता ि प्राथवमकताको आधािमा गैिसिकािी ससंथालाई परिचालि गितु्षपछ्ष  | िाजयको परििवत्षत 
शासि वयिसथाअितुरूप समािकलयाण परिरदक्ो पतुिससंिचिा गिी सबलीकिणको माधयमबाट गैिसिकािी ससंथाहरूको दता्ष, 
वियमि, परिचालि तथा समन्िय गि्ष सथािीयतह ि प्रदयेशसतिमा समयेत सिंचिा विमा्षण हुिये गिी हाल मौितुदा सिकािी ऐि 
वियमहरूलाई परिमाि्षि तथा खाियेि गिी िया ँसामाविक ससंथा वयिसथापि ऐि लयाउितुपछ्ष  ि ियेपालको सवंिधाि, आिवधक 
योििा, विकास सहायता िीवतमा उललयेख भएबमोविम  अन्तिा्षवष्ट्रय/िावष्ट्रय गैिसिकािी ससंथाहरूलाई थप प्रभािकािी ढङ्गलये 
परिचालि गितु्षपद्षछ | विशयेर गिी  समतुदायलाई सशति ततुलयाउिये ि समािको रूपान्तिणमा बहस पैििीको काम गिने हुिालये िाजयद्वािा 
प्रदाि गरििये सिासथय, खाियेपािी, सञचाििसता सयेिामूलक काममा गैिसिकािी ससंथाहरूलाई परिचालि गरिितुपछ्ष  | यसका लावग 
सिकािलये अितुगमि, मूलयाङ्कि, आिशयक समन्िय तथा सहिीकिण गिी गैिसिकािी ससंथाहरूलाई सावचचकै विकासका लावग 
सिंाहक ि समतुदाय परिित्षिको सािवथको रूपमा सथावपत गिाउदँ ैिाितुपद्षछ |

सनदभ्न सामगीहरू 
 ियेपालको सवंिधाि ।
 चौधौ योििा तथा पन्ध्ौ योििाको आधािपत् ।
 अन्तिा्षवष्ट्रय विकास सहायता परिचालि िीवत, २०७६ । 
 आ.ि .२०७६/७७ को बियेट ितिवय । 
 िाष्ट्रसयेिक दप्षण, वििामती कम्षचािी सङ्गठि,२०७१ । 
 िािामगि, उदय २०७३ साि्षिविक वयिसथापि ।
 िावर्षक प्रगवत प्रवतियेदि,२०७४/७५, समािकलयाण परिरद ्।
 सथािीय सिकाि सञचालि ऐि,२०७४ । 
 विवभन्ि सोपाि मावसक पवत्काहरू ।
 िावष्ट्रय दवैिक पत्पवत्काहरू ।
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The provision of social protection in terms of 
persons with disabilities (PWDs) in  

global and Nepal 
  Neera Adhikari

This article is based on the training which took place in Dhulikhel resort, dated March, 2010 
organized by Asian Development bank. Similarly, I have in the responsibility to handle the same 
desk for four years and adequate knowledge and work in that particular area. To make the article 
more informative, I also collected or studied research papers through the internet. In addition to, I 
did my best to mention Government’s decision for the rights of persons with disabilities.

Social protection might be the crucial issues for senior citizens, marginalized group of 
people, minorities and many more others. But the vulnerable section of the society especially 
PWDs are the center of focus of this article. In fact, disabilities and their families may be 
considered among the most worthy recipients of social protection due to their vulnerability to 
chronic poverty and social exclusion. However, coverage and benefit levels remain low. This 
article calls for the state to play a greater role in the provision of social assistance for persons 
with disabilities in developing countries. Furtherance, Government should adopt policies and 
programmes which protect economic security of PWDs. For this, all stake-holders should promote 
an enabling environment in which people can achieve security of livelihood.

Meaning and Definition of social protection
The social protection is the common and genuine issues in the world since few decades 

because the state has realized their duties towards the people and introduced many types of social 
protection programme. But the distinct is that in the past, it is exercised by all as welfare approach 
to address the problem of needy people and did service oriented activates/programme rather 
empowering them for independent. Gradually, the concept of social protecting is being changed 
and the state now takes as the compulsion to change the life of people so as to achieve the goal 
of the nation. 

Social protection consists of policies and programs designed to reduce poverty and 
vulnerability by promoting efficient labour markets, diminishing people's exposure to risks, and 
enhancing their capacity to manage economic and social risks, such as unemployment, exclusion, 
sickness, disability and old age. Similarly, social protection helps individuals and societies to 
manage risk and volatility; alleviates chronic poverty and protects from deprivation; and promotes 
equality of opportunity through building human capital and equipping people to improve their 
livelihoods.
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The ILO actively promotes policies and provides assistance to countries to help extend 
adequate levels of social protection to all members of society. According to the terms of the 
ILO Convention, 1952 (No. 102), social protection encompasses social security policies aimed 
at protecting workers from social risks. The convention identifies nine areas in which must be 
included in the provision of social security: medical care, sickness, unemployment, old age, 
employment injury, family, maternity, invalidity and survivors’ benefits. It also establishes the 
minimum level of benefits to be provided.

Social protection in Global
Over the last decade, social protection has emerged as an important policy tool to tackle 

poverty, vulnerability and social exclusion in developing countries. Increasingly, governments 
in developing countries have taken steps towards incorporating social protection programmes 
into their national poverty reduction strategies. The term social protection has a wide range of 
meanings and applications in various contexts. However, the focus of social protection strategies 
in developing countries has been on social assistance, or policies and programmes that provide 
support for people living in poverty (Barrientos, 2011). As it is noticed that the emergence of 
social protection as a policy tool in development, a growing focus on the rights of persons with 
disabilities (PWDs) has been evident at the international level. PWDs represent from 10% to 
15% of the world’s population, and are among the poorest and most socially and economically 
marginalised subpopulations (World Health Organization and World Bank, 2011). 

Until the early 1990s, social protection was marginal to mainstream understandings of 
development, primarily due to the association of the concept with either the social security of 
wealthy nations or contributory social insurance programmes for workers in the modern sector. 
For its part, the International Labour Organization (ILO) – the key international organisation 
operating in this field –, continued its efforts to extend social coverage to workers, but did not 
incorporate populations in the informal sector. The idea of extending non-contribution based 
social security to non-salaried populations was considered both prohibitively expensive and likely 
to reinforce a “culture of poverty.” In French sub-Saharan Africa, colonial France introduced the 
region’s first social insurance programmes, initially covering work accidents and later extended to 
include maternity and family allowances. In the late 1990s, however, driven by the disenchantment 
with the performance of economic adjustment programmes, the 1997 Asian economic crisis and a 
heightened awareness of the negative impact of global poverty, the dominant paradigm changed. 
Social protection thus became a preferred instrument of the Millennium Development Goals, 
while the World Bank promoted social protection as a key component of international poverty 
reduction strategies (social risk management) (World Bank, 2001). The ILO took the initiative of 
mounting a global campaign to extend social security to developing nations, the Social Protection 
Floor Initiative (ILO and WHO, 2009). The United Nations Development Programme (UNDP) 
underscored the vital role of social protection in development policy. In the United Kingdom, 
the Department for International Development (DfID) placed social protection at the centre of 
its policies. Several major international conferences (such as Livingstone in 2003, Arish in 2007 
and Dakar in 2008) centered on the theme of social protection and development were initiated by 
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or in cooperation with the World Bank, the DfID and the United Nations (UN). Successful social 
protection programmes developed in the Global South – such as Brazilian and South African 
social pension schemes and conditional cash transfers (CCT) established in Mexico and Brazil 
–were adopted as model programmes at the global level.Finally, in the 2000s, a compromise 
was reached between the formerly incompatible positions of “social risk management” and 
“transformative social protection”. Social protection is no longer seen as expenditure, but as a 
means of strengthening social and human capital. Accordingly, it quickly became a key element 
of development policies.

 China’s first social protection system dates back to 1951, two years after the creation of 
the People’s Republic of China. As in other planned economies, a large number of social benefits 
gradually came to focus on companies or, as the Chinese refer to them, ‘work units’ (danwei). At 
the time, this network of ‘public provident companies’ and ‘people’s communes’, which provided 
various benefits supplied in the West by the welfare state, constituted the entirety of the Chinese 
social system (Merrien et al., 2005). The economic liberalization of the 1980s led to a gradual 
erosion in social protection. Company pensions and health services were gradually eliminated, 
while in the countryside the privatization of land dealt a fatal blow to local social protection 
systems. Various categories of salaried, public and private-sector workers benefited from a range 
of social insurance systems and relatively extensive social coverage, but the situation of those rural 
and urban residents excluded from the formal social protection system quickly became critical. 
It thus soon became apparent to the Chinese government that the transformation of wage labour 
and rural economies had resulted in the emergence of new social problems with the potential to 
challenge the regime’s power and the state’s social cohesion.

The immediate response to these changing social conditions was to charge the people’s 
communes, with rebuilding a social protection system capable of delivering old-age benefits, 
health care and social assistance. It was the insistence of the central government, which was 
more sensitive to social pressure than local entities, however, that was behind the development 
of these new social protection programmes. Since the 2008 crisis, the issue of social protection 
has occupied a central position on the agenda of the government and the Communist Party (Zhu, 
2009). Social protection is no longer understood from a purely security-oriented standpoint, 
and is now taking a Keynesian turn. Like their international counterparts, Chinese experts are 
realizing that social protection also acts as an effective buffer in times of crisis. In 2009, the report 
‘Building a Social Welfare System Shared by All the People’ (Wei, 2010) discussed the increase 
in wages required to support consumer consumption, and the role that social protection can play 
in stimulating domestic demand. As a result, the development of universal social protection is 
now a national objective.

In these days, this provision has applied in many developing countries to reduce the 
vulnerability of deprived group of people. Definitely, the persons with disabilities are living 
with more vulnerability and uncertainty which cannot be the exception of the targeting of social 
protection programme. Even so, they are not treated as human beings in many developing countries 
and taken as burden, not as contributory citizens in the pace of development. Simultaneously, 
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their parents are also ignorant on how to treat their children with disability properly to make them 
able and independent citizen from which they can laed dignified life.

A notable catalyst for the rise of disability within the global development agenda was the recent 
entry into force of the international Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 
which positions disability as a specific human rights issue (UNCRPD, 2006). Governments that 
are party to the Convention have pledged to develop legislation and policies to ensure that PWDs 
can exercise their economic, social, political, civil and cultural rights on an equal basis with other 
persons.  PWDs are increasingly being incorporated into national social protection programmes, 
which typically include cash transfer programmes, noncontributory health insurance programmes, 
community-based rehabilitation (CBR), vocational training and education programmes. Some 
social protection programmes are specifically designed to target PWDs, while others include 
disability targeting criteria within “mainstream” programmes for other disadvantaged groups. 
Due to the high costs and administrative capacity required for targeted disability programmes as 
they commonly exist in developed countries, mainstream programmes tend to be more prevalent 
in developing countries. However, quite a degree of variation exists in the level of disability 
targeting within mainstream programmes in developing countries (Gooding & Marriot, 2009). 
The effectiveness of social protection programmes for PWDs in developing countries has not been 
comprehensively reviewed. It is not clear to what extent existing programmes are (i) reaching the 
disabled population and (ii) meeting their objectives of reducing poverty and contributing to 
broader development goals of social and economic inclusion. 

People with disabilities may share a number of experiences that reduce their access and/or 
demand for services: discrimination and stigma, traditional social norms preventing use of services, 
limited resources, visibility, inaccessible programmes etc. Besides, social protection can help 
address these causes of exclusion thereby preventing the generation of secondary impairments as 
well as the transformation of impairment into a disability. Evidence clearly indicates that persons 
with disabilities are more likely to live in poor households, have limited access to employment 
opportunities, and have lower education enrolment and attendance rates.

Insurance is particularly important for PWDs because of their vulnerability to work-related 
and life-course contingencies. Employed PWDs, for example, may be more prone to ill-health 
and times of absence due to their disability. Social health insurance, financed by contributions 
by workers and employers, is often associated with higher levels of benefits than tax-financed 
programmes of social assistance, and hence represents a particularly important benefit for workers 
with disabilities. The dynamics of disability are such that the onset and degree of disability often 
increases with age, and PWDs are consistently reported as more likely to be unemployed or 
underemployed, especially as they grow older. The range of public actions which could promote an 
enabling environment for PWDs is many and varied, due to the systematic exclusion experienced 
by PWDs at all levels of society. Examples which would need to be considered include adaptations 
to the built environment (particularly public buildings and transport) to improve accessibility; 
improving access to education through programmes which promote the inclusion of children with 
disabilities in mainstream schools (inclusive education) and the placement of children with high 
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support needs in specialized schools; improving access to health services through early intervention 
programmes and increased provision of rehabilitation services and supportive devices; improving 
access to employment through skill development and vocational training programmes;.

Nepal context

 The policy of social protection in our country's context has significantly important for 
to bring change in the lives of PWDs and mainstreamed them into the community and society 
through various plan and programmes. While broadly analyzed the situation of social protection 
in terms of PWDs, it is still lacking to address the issues as per their necessity and, thus they 
are not able to fulfill their basic needs. Turning the historical pages of the country's context, 
it is to be found the provision in civil code (BS 2020) to allocate a few donation in kinds two 
pair of dresses in a year to those persons who had been suffered from leprosy though they had 
to leave home and had to live in a shelter far from the residential areas. In fact, the provision 
of disability allowance which was declared by the communist Government in the fiscal year of 
1994-1995 to be made available to the persons with disabilities including senior citizen stepped 
ahead in terms of protecting social protection in Nepal. It is because this is the conditional cash 
transfer (CCT) that would be helpful to bring change in the economic lives of marginalized group 
alike to PWDs. Before introducting the aforementioned provision, the Government of Nepal has 
already took initiation for the free education of those PWDs especially the blind and visually 
impaired persons and deaf and hard of hearing persons in accordance with their necessity. Later 
on, Government has started to launch community based rehabilitation aiming to promote the 
rights of PWDs in the year of 2000-2001 from five districts of Nepal. Then this CBR programme 
has been expanded to all over the country after a decade. Along with, Government has been 
provided grant to run the rehabilitation programme focusing of physical rehabilitation and to 
promote self-help movement empowering their organizations. Together with, Government has 
been distributed identity card to the persons with disability which is also key tool to establish 
the identity and dignity of persons with disabilities because the rights of them have been unsured 
and promulgated through various deflation, policies and programmes. Definitely, the speedily 
of opening special and integrated schools for the children with disability, providing disability 
grant for promoting self-help movement of PWDs and launching CVR programme  in the real 
areas are the milestone in connection to protecting and promoting the social security of PWDs 
after restoring the democracy in our country. These provisions also strengthen the rights-based 
approach in disability movement as well. 

The legislative provision relating to disability is also subject of discussion while analysing 
the social protection provision of Nepal. For this, the Government has ratified the UNCRPD in 
2009 and became the state party of it which has created big platform to exercise the rights for 
the persons with disabilities. The Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights, for 
example, commits member states of the United Nations to securing a minimum livelihood for their 
citizens. The CRPD identifies the right to an adequate standard of living and social protection as 
equal to all other rights (The citizens with disabilities shall have the right to live with dignity and 
honor, with the identity of their diversity, and have equal access to public services and facilities. 
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Furthermore, in conformity with Article 32 of the Convention, which states that international 
state cooperation, including international development programmes, must be inclusive of and 
accessible to PWDs, bilateral donor organizations have developed disability strategies within 
their core activities In recognition of the fact that PWDs are disproportionately poor and socially 
excluded, there is a growing awareness among policy makers and development practitioners that 
PWDs must be included within poverty reduction strategy plans (Medway et al., 2009).

The constitution of Nepal (2072) has mentioned 31 fundamental rights aimed at 
protecting and promoting the citizens’ rights in many ways. Among these rights, “the rights 
to social protection,” includes “The indigent citizens, incapacitated and helpless citizens, helpless 
single women, citizens with disabilities, children, citizens who cannot take care themselves and 
citizens belonging to the tribes on the verge of extinction shall have the right to social security, 
in accordance with law. (Article 43, Nepal's constitution)”. This provision has proved that the 
PWDs can claim their rights to social security to the state as their human rights and nobody does 
discrimination in terms their physical differences and impairment. Meanawhile, the Supreme Court 
decisions in 2009 focusing on the social protection provision should have to implement forcefully 
to safeguard the rights of PWDs in the name of Government. This announcement has included 
7 different issues including the provision of disability allowances of PWDs which commenced 
to the Government to provide monthly 5000 rupees to the PWDs to fulfill their livelihood if the 
Government will not be able to provide them employment. 

So far as, the newly adopted act of persons with disabilities has stepped ahead to ensure the 
rights of them by mentioning human rights related provision in its preambles and other section 
of the act which also makes replacement of welfare based act “Disabled protection and welfare 
act, 1982). Disability rights act, 2017 includes the rights of social protection in its section 16 
which states The designated people with disabilities shall have right to specified economic 
support or social security from Nepal government. People with disabilities shall be entitled 
to get compensation of extra cost associated with use of support service required for enjoying 
or utilizing any opportunities. Similarly, this act has also provisioned to establish social 
protection fund focusing on the disability. But it is needed to promulgate the guidelines 
and by-laws for the enforcement of disability rights act in regards of fostering rights based 
approach.

In Nepal, the Government has been exercised different types of social protection i.e. 
conditional cash transfer, non-conditional cash transfer, targeting cash transfer, etc. For the PWDs, 
various types of social protection have been ensured such as monthly allowances, scholarship for 
the school and higher education, etc. 

Conclusion
It is obvious that the social protection policies and programmes enable the PWDs to fight 

against vulnerability, inequality and discrimination by reducing the gap between able-bodied 
citizens and citizens with disability. Even still, many people usually take CCT as major concerns 
rather than other facilities provided by the Government. When they are claimed for the disability 
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identity card they often demand red card seeing higher disability allowances for profound 
disabilities ignoring their own real condition of disabilities.  So the Government feels difficulties 
to arrange disability allowances to the PWDs in accordance to their severity of disability. Another 
noticeable thing is that Government only has been able to provide disability identity card to the 
fifty percent of among total population of disability although the census of 2011 has shown about 
2 percent PWDs are suffering with disability. In such circumstances, the Government should have 
to extend its services up-to rural municipalities and inspires the bureaucrats to work in the sector 
of disability to enhance their skill in particular area. Similarly, every level of Government should 
have to launch different types of programme to improve their livelihood and mainstream them 
into the in the society. Consequently,, social protection has strengthen the social dignity of the 
persons with disability,  it helps to activate the economic activities to the vulnerable group, it has 
made themselves reliant enhance confidence and energizes them to be independent.
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बालअविकारका प्रमखु आ्याम र रपेालमा  
भएका मखु्यमखु्य प्र्यास 

  इवनदरा आिा्य्न

भविन्छ "मोविसंग सोि द ्डये चाइल्ड सोि द मयाि" । बालबावलका भविष्यमा कसतो िागरिक बन्दछि् भन्िये कतु िा उिीहरूको 
बालापिको आिीबािी, वशक्षादीक्षा ि वयिहािमा भि पद्षछ । भख्षि िन्मयेका अबोध बालक अथा्षत् काचँो माटो, तयसलाई िसतो रूप 
वदयो तयसतै आकाि ्रहण गद्षछ । तयसैलये विकवसत दयेशहरूमा बालबावलकाको गभा्षिसथादयेवख िै िाम्ो तथा विशयेर हयेिविचाि गिने 
प्रचलि िहयेको छ | गभा्षिसथामा आमालाई उवचत पोरण, सिासथयलगायतका विरयमा सिकािलये िै गमभीि चासो िाखद ैभविष्यका 
कण्षधाि बालबावलकाको बौवधिक विकासमा धयाि वदएको पाइन्छ | ति हामीकहा ँ बालबावलकाहरू अतयन्त िोवखममा िहयेका  
छि् । तयसता िोवखमका क्षयेत्हरूमा घियेलतु कामदाि, विकृष्ट प्रकृवतको श्रम, बालश्रम, स्डक बालबावलका, बालवििाह, पोरण, विपत्, 
दतुघ्षटिा, शािीरिक तथा मािवसक दण्ड सिाय आवद छि् ।

ियेपालको वि.स.ं२०६८ सालको ििगणिाअितुसाि १८ िर्षमतुविका बालबावलका ४१.८४ प्रवतशत िहयेका छि् | सयतुति 
िाष्ट्र सङ्घको बालअवधकािसमबन्धी महासवन्ध सि् १९८९ लये १८ िर्षभन्दा कम उमयेिका माविसलाई बालबावलका भिी 
समबोधि गियेको छ । बालअवधकािसमबन्धी महासवन्धलये विधा्षिण गियेका बालबचाउ, बालसिंक्षण, बाल विकास ि बालसहभावगताका 
पक्षहरूलाई आतमसात् गददै विवभन्ि िीवत योििा तथा काय्षक्रमहरू सञचालि भइिहयेका छि् तापवि बालबावलकाको क्षयेत्मा अपयेवक्षत 
तथा गतुणसतिीय उपलवबध हावसल गि्ष धयेि ैसतुधािको खाचँो छ | यसका साथै बालबावलकाको सम्र विकास गददै उिीहरूको अवधकाि 
सतुविवचितताका लावग वििन्तिरूपमा विवभन्ि िीवतगत तथा ससथागत वयिसथालये सकािातमक परिित्षि हुदँआैएको पाइन्छ ।

ियेपालको सवंिधािको मौवलक हकअन्तग्षत धािा ३९ मा बालबावलकासमबन्धी हकको वयिसथा गियेकोछ । िसमा िामकिण 
ि िन्म दता्षको हक, िाजयबाट वशक्षा, सिासथय, पालि पोरण उवचत सयाहाि खयेलकतु द मिोिञिि तथा सिा्षङ्गीण वयवतिति 
विकासको हक, प्रािवमभक बाल विकासको हक, िोवखमपूण्ष काममा लगाउि  िपाउिये, सयेिा, प्रहिी, सशस्त्र समूहमा भिा्ष गि्ष 
िपाउिये, धावम्षक/ सांसकृवतक प्रचलिका िाममा कतु िै दतुवय्षिहाि, उपयेक्षा िा शोरण गि्ष िपाउिये, बालवििाह, गैिकाितुिी ओसािपसाि 
तथा बन्धक िाखि िपाउिये ि यसतो काय्ष काितुिबमोविम दण्डिीय हुिये/क्षवतपूवत्ष पाउिये वयिसथा, शािीरिक मािवसक यातिा 
वदि िपाउिये, बालअितुकूल न्यायको हक ि असहाय, अिाथ, अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीव्डत, विसथावपत  एि ंिोवखममा िहयेका 
बालबावलकालाई िाजयबाट विशयेर सिंक्षण ि सतुविधा पाउिये हक उललयेख छ ।

यसिी ियेपालको सवंिधािलये बालबावलकाको हकलाई मौवलक हकको  रूपमा सथावपत गरिसकये पवछ मौवलक हकको 
काया्षन्ियि गि्ष ि बालबावलकाको अवधकािको सममाि, सिंक्षण प्रिधि्षि ि परिपूवत्ष गिी बालबावलकाको सिवोत्तम वहत कायम 
गिने उद्येशयलये  बालबावलका समबन्धी ऐि, २०७५ िािी भएको छ । यस ऐिमा सयंतुति िाष्ट्र सङ्घ बालअवधकािसमबन्धी 
महासवन्ध,१९८९ को मूलभूत वसधिान्त ि विरयगत ४ आयामहरू (बचािट, सिंक्षण, विकास ि सहभावगता) समयेवटएका  
छि् । यसका साथसाथै विवभन्ि ऐि, वियमािली, काय्षविवध, िणिीवत, माग्षदश्षिलगायतका िीवतगत, काितुिी तथा काय्षक्रमगत 
वयिसथाहरू बालबावलकाको वहतमा सञचावलत छि् ।

यस आलयेखमा बालअवधकािसमबन्धी महासवन्धका चाि आयामहरूका बाियेमा ियेपालमा भएका प्रयासहरूको सामान्य 
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िािकािी प्रसततुत गरिएकोछ ।

१. बालबावलकाको बाचर पाउर ेअविकार :
गभा्षिसथादयेवख बालबावलकालाई उवचत पोरण, खोप, सिासथ सतुविधाबाट मतृयतुदिमा न्यूिीकिण गिने समबन्धमा विवभन्ि 

काय्षक्रमहरू सञचावलत छि् । बालबावलकालाई िन्मितुअवघ ि िन्मयेपवछ चावहिये उवचत सयाहाि, पोरण, वशक्षा वदई उिीहरूको 
शािीरिक, मािवसक तथा शैवक्षक विकास गिने अवभप्रायलये सिासथय तथा वशक्षासमबन्धी थतुपै्र काय्षक्रमहरू सञचावलत छि् । िसतै: 
सिासथय चौकतीबाट आइिि, कयालवसयम गभ्षितीलाई वि:शतुलक वितिण सिासथय चौकतीमा प्रसतुवत पूि्ष ि पचिात् प्रदाि गिने सयेिा 
सतुविधाहरू खोप काय्षक्रम, पोरण काय्षक्रम, वलंग पवहचाि गिी गभ्षपति गिाउि िपाउिये आवद ।

यसता विविध काय्षक्रमहरू सञचालि भए तापवि दूिदिािका बालबावलका सबैलाई समयेट्ि सवकएको छैि । यसका साथै 
अवभभािकहरूमा िहयेको चयेतिाको कमीलये बालबावलकाहरू यसता सतुविधाबाट िवञचत िहयेका छि् ।

२. बाल सरंक्षणमा भएका प्र्यासहरू :
चौध िर्ष उमयेि िपतुगयेका बालबावलकालाई कतु िै पवि सिरूपमा श्रवमकका  रूपमा काममा लगाउि िहुिये वयिसथा छ । तापवि 

बालबावलकाहरूलाई होटलमा, इटँाभट्ामा, घियेलतु कामदािका रूपमा तसकिी गियेको पाइन्छ । ियेपालको िावष्ट्रय ििगणिाअितुसाि 
१०४७१४ बालबावलका कामकािमा सलंगि िहयेको ििाएकोछ ।

यसैगिी बालबावलकाको सिंक्षणको लावग काठमा्डौं उपतयाकाका स्डक बालबावलकालाई वयिसथापि गिने काय्ष भइिहयेको 
छ । बालबावलका स्डकमा बसितुपददैि, स्डकमा बसितुहुदँिै भन्िये आह्ािका साथ काठमा्डाै ंउपतयकामा मवहला बालबावलका तथा 
जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालय ि कये न्द्ीय बालकलयाण सवमवतको ियेततृिमा काठमा्डाै ं महािगिपावलका, महािगिीय प्रहिी काया्षलय, 
उपतयकाका मवहला तथा बालबावलका काया्षलयहरू, विलला बालकलयाण सवमवतहरू, बालबावलका खोितलास समन्िय कये न्द् 
१०४, बाल हयेलपलाइि १०९८, लगायतका कये ही गैिसिकािी ससंथाहरूको समन्ियमा सञचावलत अवभयाि (२०७३ िैशाखदयेवख 
सतुरु) लये हालसमम ८९९ ििाको बालबावलकाको उधिाि गिी वयिसथापि गरििहयेकोछ ।

सि् २०३० समम बालवििाह अन्तय गिने घोरणा भएको छ । हिाएका, िोवखममा पियेकाको उधिाि तथा पतुिसथापिा गिने, 
वहसंा पीव्डत, अवभभािकविहीि, दतुवय्षिहाि, अपहिण तथा बयेचवबखिबाट प्रभावित, विपतबाट, द्वन्द्वबाट प्रभावित बालबावलकालाई 
िाहत, पतुिसथापिा तथा सहयोगका काय्षक्रम भइिहयेका छि् । कये न्द्ीय बालकलयाण सवमवतका अितुसाि कतु ल ५३३ बालगहृमा 
१४,८६४ ििा बालबावलकाको सिंक्षण गरिएको छ ।

यसका साथै बालबावलकाका लावग विवभन्ि सामाविक सतुिक्षाका काय्षक्रमहरू िसतै: पोरण काय्षक्रम, सिासथय काय्षक्रम, 
वशक्षासमबन्धी काय्षक्रमहरू सञचावलत छि् ।

बालवबिाइमँा पियेका बालबावलकाको उवचत हयेिचाह, वशक्षादीक्षा तथा तावलम प्रदाि गिी आतमविभ्षि बिाउदँ ैसभय  
बिाउि बालसतुधाि गहृमा िहयेकालाई सघाउ पतुि ्याएको छ । 

घि तथा विद्ालय तथा अन्य सथलमा बालबावलकामावथ हुिये शािीरिक तथा मािवसक दण्ड सिायविरुधि िावष्ट्रय अवभयाि 
सञचालि गिी बालअवधकािको सिंक्षण गिने प्रयास भएको छ ।

यवत हुदँाहुदँ ैपवि बालबावलकाहरू समािमा वदिहु ँ वहसंाका वसकाि हुिये, हिाउिये, अपहिणमा पिने, यौि दतुवय्षहािमा पिने 
िसता घटिाहरू समािमा यद्वप छि् ।िबसमम िागरिक वशक्षालाई सशति पाि्ष सवकँदिै तबसमम यसता घटिा दवैिकिसो 
समाचािको मूल शीर्षक बन्ियेछि् । बालबावलकाको उवचत सयाहाि, हयेिचाह गिनेबािये सि्षप्रथम परििाि सतुसूचीत हुि िरुिी छ । हामीलये 
गियेका असल आिीबािी िैवतक मूलयमान्यता, सदाचाि ि असल वयिहािलये बालबावलकालाई पवि असल हुि प्रयेरित गद्षछ । हामी  
सबैलये आफिो सिाथ्षमा िलागी हाम्ा भविष्यका वपढंीलाई समयेत सतमाग्ष दयेखाउि सकितुपछ्ष  ।
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३. बाल विकासको क्षते्रमा भएका प्र्यासहरू:
ियेपालको सवंिधािको धािा ३९(२) मा प्रतययेक बालबावलकालाई परििाि तथा िाजयबाट वशक्षा, सिासथय, पालिपोरण, 

उवचत सयाहाि, खयेलकतु द, मिोिञिि तथा सिा्षङ्गीण वयवतिति विकासको हक हुिये उललयेख छ ।

बालबावलकाको प्रािवमभक बाल विकासका लावग वशक्षा ऐि तथा वियमािलीमा ््ष त प्रािवमभक बाल विकास विदनेवशका िािी 
गिी बाल विकास कये न्द् सथापिा गियेको छ । वशक्षा विभागको तथयाङ्कअितुसाि सामतुदावयक विद्ालय ि समतुदायमा आधारित बाल 
विकास कये न्द्हरू ३०,४४८ ि ससंथागत विद्ालयमा आधारित ६१२० िटा बाल विकास कये न्द्हरू सञचावलत छि् ।  यसैगिी 
प्राथवमक विद्ालयमा खतुद भिा्षदि ९७.२% पतुगयेको दयेवखन्छ । विद्ालय तहसमम अवििाय्ष ि वि:शतुलक वशक्षा भए तापवि शैवक्षक 
गतुणसति कायम गिी उचच वशक्षामा उललयेखय सहभावगता गिाउितु चतुिौतीपूण्ष छ ।

४. बालसहभावििाको क्षते्रमा  भएका प्र्यासहरू:
ियेपालको सवंिधािको धािा ३९(३) मा बालबावलकाको सहभावगताको हक सतुविवचित गियेको छ । ियेपाललये 

बालअवधकािसमबन्धी महासवन्धको अितुमोदिपचिात् ियेपालमा योििा, िीवत तथा काय्षक्रम तितु्षमा प्रवक्रयामा बालसहभावगताको 
िवृधि भएको छ । िसतै : ियेपालमा सञचावलत ए्एमहरूलये दवैिक १५ वमियेट बालबावलकाको लावग छतुट्याएको पाइन्छ । 
टयेवलवभिि चयािलहरूमा पवि बालबावलकासमबन्धी काय्षक्रमहरू उिीहरूकै सहभावगतामा सञचालि गियेको पाइन्छ । िावष्ट्रय 
दवैिक पत्पवत्काहरूलये समयेत बालबावलकाका सूचिाहरूलाई सथाि वदएको पाइन्छ । िसतैः मतुिा, कोवपला, ितुिवकिी, अकंतु ि  
आवद ।

प्रतययेक विललाहरूमा बाल सूचिा करिब २३६०६ (विद्ालय ि समतुदायमा आधारित) बाल कलिहरू सञचालि भएका 
छि् । यसता कलबहरूको सवक्रयता ि ियेततृिमा टोलटोलमा चयेतिामूलक अवभयाि काय्षक्रमहरू िन्मदता्षको प्रचाि, विद्ालय भिा्ष, 
बालश्रम न्यूिीकिण, खोप प्रचािलगायतका छि् ।

अन्तयमा बालवहसंा म पवि गवद्षि, अरुलाई पवि गि्ष वदन्ि भन्िये प्रण हामी सबैलये आिैदयेवख गिी सभय िागरिकको परिचय 
वदऔ ं।

nnn
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सनदभ्न सरुुआि 
पतुरुर ि मवहलाबीच दामपतय ि पारििारिक िीिि प्रािमभ गि्षका लावग कायम भएको एक सथायी, अिवतक्रमय तथा सितन्त् 

सहमवतमा आधारित एक पवित् सामाविक तथा काितुिी बन्धि हो वििाह । वििाहका लावग सबै मूलतुकहरूलये न्यूितम उमयेि तोकये का 
हुन्छि् । ियेपालमा मवहला िा पतुरुर दतुबैलये बीस िर्ष  पूिा िगिी गिने वििाहलाई बालवििाह भविन्छ । यो गैिकाितुिी वििाहसमयेत हो  
तथावप यसलाई समािबाट ििादयेवख िै हटाउि सवकएको  छैि ।

पिमपिागतरूपमा वििाहका विरयमा अवभभािकलये विण्षय वलइवदिये एि ं वििाहलाई विशयेर गिी पारििारिक घतुलवमलमा 
सहिता  ि सन्तािको सतुिक्षा हुिये मािवसकतालये सािै उमयेिमा (कवतपय समतुदायमा िन्मितु अवघदयेवख िै वििाहको लावग  बचिबधि 
हुिये) वििाह गरिवदिये प्रचलि िहयेको छ । कवतपय समािमा वििाहपचिात् सन्तािको भविष्य सतुिवक्षत हुिये मािवसकतालये यसलाई 
मलिल गरििहयेको छ भिये कवतपय अिसथामा बालबावलकाको उमयेिअितुसाि आउिये परिित्षिलाई वयिसथापि गि्ष िसकदा उिीहरू 
कवललै उमयेिमा भागी वििाह गि्ष पतुगयेका छि् ।  

बालवििाह विश्यावपी सामाविक समसया हो । ियेपाली समािमा पिापूि्षकालदयेवख िै बालवििाह प्रचलिमा िहयेको 
वथयो भन्ि सवकिये धयेि ैआधािहरू िहयेका छि् । मधयकालमा िािा तथा उचच घिावियाहरूलये बालवििाह गियेको प्रसङ्ग प्रशसत 
पाइन्छ । भाितमा मतुसलमािलये साम्ाजय विसताि गिने क्रममा वहन्दतुहरू त्वसत भएका वथए ।  यसलये गदा्ष आफिा छोिी चयेलीहरूलाई 
ििश्ला िहुदँ ै वििाह गरिवदि थालयेको इवतहासमा उललयेख भएको पाइन्छ ।  वि. स.ं १९१० को मतुलतुकती ऐिमा वििाहका लावग 
कन्याको न्यूितम उमयेि पाचँ िर्ष तोवकएको हुदँा पिापूि्षकालदयेवख िै बालवििाह प्रचलिमा िहयेको प्रमावणत हुन्छ । 

िि्नमार अिस्ा 
 ियेपाल ििसाङ्वखक तथा सिासथय सिनेक्षण, २०११ अितुसाि ियेपालमा २० दयेवख २४ िर्ष उमयेि समूह का ४१%  

मवहलाहरूको वििाह १८ िर्ष पतुगितुअगािै भएको ति यही उमयेि समूह का पतुरुरहरूको सङ्खया ११%  िहयेको छ । ियेपाल ििसाङ्वखक 
तथा सिासथय सिनेक्षण, २०१७ मा मवहलाको औरत वििाह उमयेि १७.९ िर्ष ि पतुरुरहरूको २१.७८ िर्ष िहयेको उललयेख गियेको छ । 
यसलये बालवििाहबाट मवहलाहरू बढी प्रभावित िहयेका सपष्ट हुन्छ । वदगो विकास लक्यहरूको ित्षमाि अिसथा ि भािी माग्षवचत्, 
२०१६-३० लये वििावहत िा िैिावहक वमलिमा िहयेका १५-१९ िर्ष उमयेि समूहका मवहलाहरू २४.५ प्रवतशत िहयेको उललयेख गियेको 
छ । यसलाई सि् २०१९ मा १८ प्रवतशतमा, २०२२ मा १३.८ प्रवतशतमा, २०२५ मा ८.२ प्रवतशतमा ि २०३० मा ४.१ 
प्रवतशतमा पतुि ्याउिये गिी लक्य विधा्षिण गरिएको छ । 

रपेालमा बालवििाहका कारणहरू 
बालवििाहका कािणहरू सथाि, परिियेश, धम्ष, समतुदाय, ससंकृवत, पिमपिा, वशक्षाको सतिलगायतका आधािमा ्िक-

्िक छि् । ियेपालमा दयेहायका कािणहरूलये बालवििाहलये प्रश्रय पाइिहयेको छ: 

•	 पिमपिागत वििन्तितामा परिित्षिलाई सिीकाि गि्ष िचाहिये  सामाविक मािवसकता,

बालवििाह वर्यनत्रणमा स्ारी्य सरकारको भूवमका

 सशुीला दाहाल
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•	 वििाहलाई मवहला ि पतुरुरको दामपतय िीििभन्दा वििाह बन्धिको रूपमा वलिये, धावम्षक एि ंसामाविक मान्यता,

•	 वििाहपचिात् यौििन्य वहसंाबाट सिंवक्षत हुिये परििािको सोच,

•	 छोिीलाई दावयति ि भािको रूपमा वलिये वपतसृत्तातमक सोंच ि वयिहाि,  

•	 सािै उमयेिमा वििाह गदा्ष दाइिो कम वदए पतुगिये अिसथा,

•	 उमयेि िपतुगद ैहुिये वििाहबाट हुि सकिये हावि ि थप समसयाका बाियेमा अिवभज्ता, 

•	 उमयेिअितुसाि वकशोि वकशोिीमा आउिये  मिोिैज्ाविक तथा भाििातमक सिंयेदिाको समबोधि गिने पारििारिक  तथा 
सामाविक िाताििणको अभाि (परििाि तथा समतुदायमा बालबावलकासगँ समिाद गिने ससंकाि िभएको), 

•	 सहिी िीििमा अवभभािकको वयसततालये सन्तािलाई समय िवदिये वसथवत, 

•	 िैिावहक काय्षमा अवभभािकको विणा्षयक भूवमका, 

•	 बालक ि बावलकाबीचको  वमत्तामा अिािशयक पारििारिक  हसतक्षयेप,

(िविकपिको िकािातमक वटका वटपपणीलये बालबावलका हतोतसाही हुिये, भ्रममा पिने), 

•	 आधतुविकता एि ंसञचाि साम्री ि सामाविक सञिालको दतुरूपयोगबाट वकशोि वकशोिीहरूमा पि्ष गएको िकािातमक प्रभाि 
ि दयेखावसकती, 

•	 प्रयेम समबन्ध सतुिवक्षत िहुिये ्डिलये गिने वििाह गिने उमयेि पूिा िभई भागी वििाह, 

•	 बालवििाह कसतुििन्य काय्ष भएको विरयमा ििचयेतिाको कमी ि

•	 काितुिको  कमिोि काया्षन्ियि आवद ।

बालवििाहको प्रभाि  
बालवििाहलये बालबावलकाको हक अवधकािको िघन्य उललङ्घि गद्षछ । यसलये  मािि िीििचक्रमा थतुपै्र अवधकाि 

हििको शङ्ृखला वसि्षिा गिी थप वहसंाको कतु चक्रमा पिने ि आवथ्षक सामाविक िीिि कमिोि हुिये अिसथा िहन्छ । यसलये 
बालबावलकालये आधािभूत अवधकािको उपयोग गिने ि आफिो भविष्यको छिौट गिने अवधकािबाट िवञचत हुिये अिसथा वसि्षिा 
गद्षछ । साथै, हाविकािक प्रचलि तथा गैिकाितुिी काय्षलये वििन्तिता पाइिहिये वसथवत िहन्छ । मािि िीििचक्रभरि िै यसको 
िकािातमक प्रभाि परििहन्छ । यसलये आवथ्षक तथा सामाविक विकासका परिसूचकहरूमा  समयेत िकािातमक प्रभाि पाद्षछ । 
यसका प्रतयक्ष तथा अप्रतयक्ष प्रभािहरू दयेहाय अितुसािका िहयेका छि्: 

•	 वििाहपचिात् विद्ालय छा््डिये हुदँा वशक्षामा वििन्तिता िहुिये, 
•	 परििािमा घतुलवमल हुि कवठि ( ्डि, त्ास ि वचन्ता),
•	 अपरिपकिता /परििािको वयिसथापि गि्ष िसकिये, 
•	 प्रििि सिासथयमा समसया (बावलकाको काखमा वशशतु),  
•	 मातवृशशतु सिासथयमा समसया हुितुका साथै मवहलाको िीििभरि िै शािीरिक, मािवसक तथा प्रििि सिासथयसमबन्धी 

समसया 
•	 पारििारिक विखण्डि हुिये ि बयेचवबखि तथा विकृष्ट प्रकािको काममा प्रयोग हुि सकिये,
•	 विवभन्ि दतुवय्षसिलगायत थप िोवखममा पि्ष सकिये, 
•	 आवथ्षक सामाविक दृवष्टलये कमिोि ििशवति हुिये, 
•	 सामाविक िवहष्किण तथा िवञचतीकिणको िोवखम हुिसकिये,
•	 घियेलतु वहसंा तथा लैङ्वगक वहसंाबाट प्रभावित हुिसकिये ि
•	 वहसंा ि गरिबीको चक्रवयूहमा िवहिहिये आवद । 
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बालवििाहविरुर्मा विद्यमार रीवििि, कारुरी  ि्ा ससं्ािि व्यिस्ा 
ियेपालको सवंिधािलये बालवििाहलाई विरयेध गियेको छ । यसता काय्षलाई काितुिमा वयिसथा भएबमोविम दण्डिीय बिाई 

पीव्डतलाई पी्डकबाट क्षवतपूवत्ष पाउिये हकको वयिसथा गियेको छ । बालबावलका समबन्धी ऐि, २०७५ को द्ा ६६(२) को (ण) 
मा बालबावलकाको वििाह तय गिने िा बालबावलकासगँ वििाह गिने गिाउिये काय्षलाई बालबावलकाविरुधिको कसतुि ठहरििये ि उति 
काय्ष गियेमा कसतुिको मात्ा हयेिी पचहत्ति हिाि रुपैंयासमम िरििािा ि तीि िर्षसमम कैदको सिाय हुिये वयिसथा गियेको छ । यो काय्ष 
एकपटक सिाय पाएको वयवतिलये पतुि:  दोहोि ्याएमा थप पचचीस प्रवतशत सिाय हुिये वयिसथा गियेको छ । 

मतुलतुकती दयेिािी (सवंहता) ऐि, २०७४ को द्ा ७० अितुसाि बीस िर्ष उमयेि पूिा भएका मवहला ि पतुरुरलये काितुिबमोविमको 
हा्डिाता िभएमा एक अका्षलाई पवतपतिीको रूपमा सिीकाि गि्ष मञितुि भएमा वििाह भएको मावििये ि बीस िर्ष पूिा िगिी भएको 
वििाह सित: बदि हुिये वयिसथा गियेको छ । मतुलतुकती अपिाध (सवंहता) ऐि,२०७४ को द्ा १७३ लये बीस िर्ष पूिा िगिी भएको 
वििाहलाई बालवििाहको रूपमा उललयेख गिी, उति वििाह सित: बदि हुिये ि यो काय्ष गिने वयवतिलाई तीि िर्षसमम कैद ि तीसहिाि 
रुपैयासमम ििीिािा गिने वयिसथा गियेको छ । 

यसभन्दा आगाव्ड मतुलतुकती ऐि, २०२० िािी हुदँाका बखत १४ िर्ष िपतुगयेकती सिासिी माविस ि १८ िर्ष िपतुगयेको लोगिये 
माविसलये वििाह गि्ष िपाउिये वयिसथा गरिएकोमा पवछ सिासिी माविसको उमयेि १६ िर्ष कायम गरियो । समयक्रममा भएको विवभन्ि 
अितुसन्धाि तथा अितुभिबाट बीस िर्षअगाव्ड कतु िै पवि दृवष्टलये वििाहका लावग योगय िहुिये भएकालये काितुिी वयिसथा गरिएको हो । 

सयंतुति िाष्ट्र सङ्घबाट िािी भएको वदगो विकास लक्यका सूचीहरूमधयये लक्य िं ५.३ लये वििाहलाई  सि् २०३० 
समममा बालवििाह, कम उमयेिमा हुिये वििाह ि िबििसती हुिये वििाहलाई शून्यमा लयाउिये उललयेख गियेको छ । सोही लक्यसगँ 
तादातमय गददै ियेपाल सिकािलये सि् २०३० समममा ियेपालमा बालवििाह अन्तय गिने लक्य सवहत बालवििाह अन्तयका लावग 
िावष्ट्रय िणिीवत,२०७२ िािी गियेको छ । िणिीवतलये बावलका र वकशोरीको सशक्तीकरण  बावलका र वकशोरीहरूका लावि 
िणुसिरी्य वशक्षा, बालक, वकशोर ि्ा पुरुषहरूको सहभावििा, पररिार र समदुा्यको पररिालर, सिेाप्रिाह र काररु र 
रीविको सदुृढीकरण र का्या्ननि्यर गिी छ िटा िणिीवतक सतमभहरू (Strategic pillars) तय गिी सो को काया्षन्ियिद्वािा 
बालवििाह अन्तय गिने तय गियेको छ ।तयसैगिी पन्ध्ौं योििाको आधािपत्मा बालबावलका तथा वकशोिवकशोिीविरुधि हुिये शािीरिक 
ि मािवसक लगायत सबै प्रकािका वहसंा, विभयेद, दतुवय्षिहाि, शोरण ि उपयेक्षाको अन्तय गिने लक्य विधा्षिण गिी बालवििाह लगायत 
अन्य वहसंाविरुधिका काितुिी प्रािधािहरूका विरयहरू ि िैवतक वशक्षाको विरय विद्ालय पाठ्यक्रममा समाियेश गिने उललयेख गियेको 
छ । समािमा िहयेका दाइिो, वतलक, बालवििाह, छतुिाछतुत ि छाउप्डी िसता कतु िीवत ि कतु प्रथा अन्तय गि्ष सचयेतिामूलक सामाविक 
िागिण काय्षक्रम सञचालि गरििये विरय ियेपाल सिकािको आ. ि. ०७६/०७७ को िीवत तथा काय्षक्रममा उललयेख गियेको छ । 

ससंथागत सिंचिामा बालवििाहविरुधिमा काम गिने विममयेिाि विकायका रूपमा सङ्घमा मवहला बालबावलका तथा जययेष्ठ 
िागरिक मन्त्ालय, प्रदयेशमा सामाविक विकास मन्त्ालय ि सथािीय सिकािहरू िहयेका छि् । बालवििाह वियन्त्णको विरय 
बहुविकायसगँ सिोकाि िाखिये विरय भएको हुदँा  यसका लावग वशक्षा, विज्ाि तथा प्रविवध मन्त्ालय, सिासथय तथा ििसङ्खया 
मन्त्ालय, सञचाि तथा सूचिा प्रविवध मन्त्ालय, िावष्ट्रय योििा आयोग ि ियेपाल प्रहिी िसता विकायहरू  विममयेिाि  हुन्छि् । 
िावष्ट्रय मािि अवधकाि आयोग, िावष्ट्रय मवहला आयोग तथा सवंिधािमा उललयेख भएका अन्य क्षयेत्गत आयोगहरूलये सामाविक 
कतु िीवत ि कतु प्रथाका विरुधिमा पहियेदािीको भूवमका खयेवलिहयेका छि् । िावष्ट्रय मवहला आयोगलये वहसंाविरुधिमा हयेलपलाइि (११४५) 
सञचालि गिी वहसंाविरुधिमा उितुिी सतुन्िये ि आिशयक वयिसथापि  गिने काय्षको सतुरुआत गियेको छ । तयसतै गैिसिकािी सङ्घ 
ससंथा तथा िागरिक समाि एि ंविकास साझयेदाि ससंथाहरूलये बालवििाह वियन्त्ण गिने काम गरिियेहका छि् ।

बालवििाह अनत्यका लावि स्ारी्य सरकारको भूवमका 
मतुलतुक सङ्घीयता काया्षन्ियिमा ््ष त समरृ् रपेाल र सखुी रपेालीको मूल लक्य वलई आवथ्षक तथा सामाविक 

रूपान्तिणको यात्ामा िहयेको छ । सवंिधािलये परिलवक्षत गियेअितुसािको भूवमका ि विममयेिािीअितुसाि सङ्घ, प्रदयेश ि सथािीय 
सिकािलये आ-आफिो क्षयेत्मा काम गरििहयेका छि् । सथािीय सिकाि िागरिकको सबैभन्दा िविकको सिकाि हो । िागरिकलये आ्ूलये 
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विश्ास गिी मतदािको माधयमबाट आफिा आिशयकताहरू परिपूवत्ष गिने, वपि मका्षहरू सतुन्िये ि समाधाि गिने साथै अन्यायका विरुधि 
न्याय प्रावप्त गिने अपयेक्षासवहत प्रवतविवधहरू छिौट गिी पठाएका हुन्छि् । िागरिकलये प्रतयक्षरूपमा सपश्ष गि्ष सकिये, महसतुस गि्ष सकिये  
ि आफिा कतु िा िाखि पाउिये सिकािका रूपमा सथािीय सिकाि िहयेको छ । यसबाहयेक आफिा िागरिकको वहत अवभिवृधि गददै िािये, 
ज्ाि सीप ि क्षमतायतुति तथा मूलयमान्यतायतुति ििशवतिको विमा्षण गिने, आफिो क्षयेत्को सामाविक परििि्षि ि विकास गिी िैवतक 
आचिणयतुति सभय, सतुससंकृत समािको विमा्षण गिने,  समािमा वथवत बसालिये, वियम काितुिको परिपालिा गिने गिाउिये तथा सोको 
लावग सहिीकिण गिने विममयेिािी पवि सथािीय सिकािको हो ।   

सथािीय सिकाि सञचालि ऐि, २०७४ को द्ा १२ ग (३२) मा "बालवििाह, बहुवििाह, लैङ्वगक वहसंा, छतुिाछतुत, दहयेि 
तथा दाइिो, हवलया प्रथा, छाउप्डी, कमलिी प्रथा, बालश्रम, मािि बयेचवबखि िसता सामाविक कतु िीवत ि अन्धविश्िासको अन्तय 
गिने" काय्षका लावग सथािीय सिकािको ि्डा सवमवतलाई विममयेिाि बिाइएको छ । यसथ्ष बालवििाह वियन्त्ण गिने काय्षमा सथािीय 
सिकािको प्रतयक्ष भूवमका िहन्छ । बालवििाहमतुति समाि विमा्षणका लावग  "बालवििाह अन्तयका लावग िावष्ट्रय िणिीवत, २०७२" 
लाई आधाि वलई सथािीय सिकािलये  दयेहायअितुसािको  भूवमका वििा्षह गि्ष सकदछ: 

•	 आफिो क्षयेत्मा विद्माि सामाविक  कतु िीवत, कतु ससंकाि, प्रथा, पिमपिा, अन्धविश्ास एि ं पछौटयेपिको पवहचाि गिी 
तथयाङ्क अद्ािवधक गितु्षपद्षछ । सोको  विरुधि काय्षयोििा बिाई उपयतुति उपायहरूद्वािा बालवििाहको कािण पत्ता लगाई 
िोकथामका काय्षक्रम सञचालि गितु्षपद्षछ ।

•	 बालवििाहलये  वयवतिको वयवतिगत हक अवधकाि हिि गिने ि मािि समतुदायमा पािने िकािातमक प्रभािको बाियेमा सपष्टसगँ 
बतुझाई तयसता काय्षलाई असिीकाि गि्ष प्रयेरित गिने गिी आम समतुदायलाई सचयेत गितु्षपद्षछ  । साथै बालवििाह अपिाधिन्य 
काय्ष भएको ि कसैलये बालवििाह गिये-गिाएमा हुिये सिायका बाियेमा समयेत प्रष्ट िािकािी वदितु पद्षछ । 

•	 सथािीय ियेव्डयो, टयेवलवभििबाट सथािीय भारामा सन्दयेशमूलक साम्रीहरू उतपादि गिी  प्रचाि- प्रसाि गितु्षपछ्ष  । सिल 
तथा सथािीय भारामा पचा्ष, पमपलयेट, ब्ोसि, होव्ड्षङ बो्ड्षहरू  तयाि गिी ठाउँ ठाउँमा िाखिये ि ती सन्दयेशहरू प्रतययेक घि 
परििािमा पतुि ्याउितु  पद्षछ । िसिी चतुिािको समयमा उममयेदिािहरूद्वािा घिदलैो काय्षक्रम गरिन्छ तयसैगिी प्रतययेक परििािमा 
पतुगी बालवििाहविरुधि घिदलैो काय्षक्रम सञचालि गितु्षपद्षछ । बावलका ि वकशोिीको  समूह  विमाण्ष गिी उिीहरूको क्षमता 
विकास तथा परिचालिमा ््ष त बालवििाहविरुधि सामाविक िागिण लयाउि सवक्रय गिाउिये ि उिीहरूको क्षमता विकासका 
काय्षक्रम सञचालि गितु्षपद्षछ । 

•	 बालवििाहलाई प्रश्रय वदिये धावम्षक सामाविक मान्यतामा परिित्षि लयाउि धावम्षक सामाविक अवभयन्ताहरूसगँ छल्ल 
गिी परिचालि गि्ष उिीहरूलाई उपयोग गरिितु पद्षछ । 

•	 विद्ालयमा वटकाइिाखिये गिी बालमैत्ी  िाताििण तथा िीििोपयोगी वशक्षामा पहुचँ बढाउिये तथा पाठ्यक्रम एि ंअवतरिति 
वक्रयाकलापमा बालवििाहलये पािने िकािातमक असिका विरय समाियेश गरिितु पद्षछ । 

•	 काितुि काया्षन्ियिका लावग समबधि विकायहरूलाई सहिीकिण गि्ष सथािीय सिकािको महत्िपूण्ष भूवमका िहन्छ । 
सथािीय समतुदाय सिकािको सहयोगवििा कतु िै पवि काितुि काया्षन्ियि स्ल हुि सकदिै । बालवििाहविरुधि उितुिी गिने ि 
काितुिी काििाही गिने सयंन्त्सगँ समन्िय, सहकाय्ष ि सहिीकिण भएमा मात् काितुिी प्रािधािहरू काया्षन्ियि गि्ष सहि 
हुन्छ । 

•	 काितुि काया्षन्ियि गिने ि बालबावलकालाई सयेिासतुविधा उपलबध गिाउिये विकायहरूबीचमा वििन्ति समन्िय ि समपक्ष मा 
िवहिहितु पद्षछ । िसलये बालबावलकाको हकवहत प्रिध्षिमा सहयोग पतुगदछ । 

•	 सथािीय विकायमा मवहला ि बालबावलकाको विरय हयेिने सक्षम ि स्ोतसाधिलये समपन्ि ििशवतिसवहतको एक इकाइको 
वयिसथा गितु्षपद्षछ । ििशवतिको वििन्ति क्षमता विकासमा धयाि वदितुपद्षछ । समािमा हुिये गैिकाितुिी घटिाहरूमा पीव्डत/ 
प्रभावितको  त ््ष बाट  प्रभािकािी  तरिकाबाट  घटिा  वयिसथापि गिने सयंन्त्को विमा्षण गिी परिचालि ि वयिसथापि 
गितु्षपद्षछ । 
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•	 सथािीय विकायमा टोलटोल  /विद्यालयमा  बालबावलका  तथा  वकशोिवकशोिी  समूह   तथा  सञ्िाल  बिाई  परिचालि 
गितु्षपद्षछ ।

•	 बालबावलका ि वकशोिवकशोिीसगँ समबवन्धत सूचिा कये न्द्हरू सथापिा गिी पया्षप्त  सूचिा साम्रीहरूको वयिसथापि 
गरिवदितु पद्षछ । 

•	 विद्ालयविमतुख वकशोिीहरूको लावग आयआि्षि तथा वयािसावयक सीपमूलक तावलमको वयिसथा वमलाउितु पद्षछ । 
िोिगाि  तथा सििोिगाि काय्षक्रमका लावग आिशयक टयेिा ि सहयोग उपलबध गिाउितु पद्षछ । 

•	 बालक वकशोि तथा पतुरुरहरूको सहभावगता बढाउि उिीलाई बालवििाहविरुधिको सद ्भाििादूत वियतुति गिी परिचालि 
गितु्षपद्षछ । 

•	 बालवििाहमतुति समाि विमा्षण गि्ष उतकृष्ट काय्ष गिने सामाविक अवभयन्ताहरू, धावम्षक गतुरुहरू तथा सद ्भाििादूतहरूलाई 
सममाि गिी बालवििाहविरुधिमा सामाविक हौसला बढाउिये काय्ष गितु्षपद्षछ । 

•	 बालवििाहमतुति सथािीयतहको अिधािणा लयाई काया्षन्ियि गिने ि  सोको अितुगमि मूलयाङ्कि तथा आिवधक समीक्षा 
प्रणालीको विकास गितु्षपद्षछ । 

वरष्कष्न 
प्रतययेक सथािीयतहलये आ-आफिो क्षयेत्लाई  समधृि ि सतुखी बिाउि सतुखी ियेपाली ि समधृि ियेपाल विमा्षण गिने िावष्ट्रय 

लक्य प्राप्त गि्ष समभि हुन्छ । सभय सतुससंकृत तथा आधतुविक समाि विमा्षण तथा वयिसथापिका लावग बालवििाहमतुति समाि 
अपरिहाय्ष छ िहा ँ हियेक बालबावलका तथा वकशोिवकशोिीहरूलये आ-आफिो अवधकािलाई उपयोग गददै आफिो वयवतिति 
विकासद्वािा सक्षम सबल ि दयेशलाई ियेततृि वदि सकिये हैवसयत िाखिये िागरिक बन्ि सकितु पद्षछ । बालबावलका िाष्ट्रका विवध  
हुि् । उिीहरूलये वििा्षधरूपमा उवचत पालि पोरण ि भयमतुति िातािािण पया्षप्त अविभािकतिमा हुक्ष िये ि क्षमता विकास  गिने 
िाताििण तयाि गि्ष आिशयक छ । समािमा विद्माि कतु िीवत तथा कतु प्रथाको अन्तय गिने ि यसविरुधिमा भाििातमक परिित्षि 
लयाउि सथािीय सिकािलये महत्िपूण्ष भूवमका वििा्षह गि्ष सकदछ । बालवििाह वियन्त्ण गिने काय्षमा सथािीय सिकािको अतयन्तै 
महत्िपूण्ष भूवमका िहिये भएकोलये बालवििाह वियन्त्णका विरयलाई सथािीय सिकािलये प्रावथमकतामा िाखी काम गितु्षपद्षछ ।  
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रारीिाद र मवहला सशक्तीकरण

 उवम्नला ढकाल 

१. पृष्ठभूवम 
िािी ि पतुरुर मािि सवृष्टका दतुई महत्िपूण्ष अङ्ग हुि् । यी दतुईमधयये एउटाको अभािमा मािि ससंाि अवघ बढ्िै सकदिै अथा्षत् 

वसङ्गो मािि अवसतति िािी ि पतुरुररूपी दतुई सहअवसततिमा बावँ्डएको छ । तयसकािण मािि िीिि ि सभयताको विकासका लावग 
यी दतुईको समाि भूवमका, महत्ि ि विममयेिािी िहन्छ । हाम्ो शिीिका हियेक अङ्गप्रतयङ्ग सिसथ िभई वसङ्गो शिीि सिसथ हुदँिै 
भिये िािी ि पतुरुररूपी दतुई अङ्ग उवत्तकै रूपमा सशति िभई सिसथ, समतुन्ित ि विकवसत मािि समािको विमा्षण कसिी समभि 
होला ? िािी ि पतुरुरमधयये कये िल एक पक्षको मात् उन्िवत ि प्रगवतमा विकासलये पूण्षता प्राप्त गि्ष सकदिै । ति यवत सामान्य सतयलाई 
समयेत हामी चयेतिशील माििलये हृदयङ्गम गि्ष िसकदा वयािहारिक िीििमा िािीहरूलये उतपी्डि भोगितु परििहयेको छ ि समािलये 
विकासको साथ्षक परिणाम हावसल गि्ष सवकिहयेको छैि । वसङ्गो मािि अवसततिका दतुई शाखा भएकालये िािी ि पतुरुरबीच शािीरिक, 
प्राकृवतक वभन्िता हुितु सिाभाविकै हो । पतुरुरलये गि्ष सकिये सबै शािीरिक एिम् बौवधिक परिश्रम मवहलालये पवि गि्ष सकछि् । यसका 
साथै ििसिला, गभ्षधािण ि प्रसिको अितुभूवत ि सन्ताि हुका्षउिये गहि विममयेिािी समयेत िािीलये िै िहि गितु्षपद्षछ । अथा्षत् िािीको 
प्राकृवतक, शािीरिक भूवमका पतुरुरको भन्दा बढी छ ति दतुभा्ष गयको कतु िा, वसङ्गो मािि अवसततिका लावग बढी भूवमका खयेलिये वतिै 
िािीहरू िै उपयेवक्षत ि उतपीव्डत िीिि वबताउि वििश हुितुपियेको छ । 

मािि सभयतालये सहस्ाबदीका खतुट्वकलाहरू पाि गिी यहासँमम आइपतुगयेको त छ ति सभयताको उचाइमा पतुगयेको मावििये 
आधतुविक समािमा िािीहरूलये आवदम यतुगमै प्राप्त गियेको समािता ि सितन्त्ता समयेत गतुमाउितुलये ित्षमाि सभयता ि विकासप्रवत 
गमभीि प्रश्न ख्डा भएको छ । आवदम यतुगमा िािी ि पतुरुरबीच कये िल प्राकृवतक वभन्िता विद्माि वथयो ति समाि िवतिवत अवघ 
बढ्द ैगयो उवतउवत िािीमावथ सामाविक विभयेद थवपदँ ैगयो ि िािीका िैस्षवग्षक, प्राकृवतक हकअवधकािहरू खोवसदँ ैगए । सामाविक 
िीवतवसथवत, पिमपिा ि मूलयमान्यताहरू समयेत िािीप्रवत विभयेदकािी बन्द ैगए । समयक्रमसगैँ िािीहरूलये आ्ूमावथ भएका वतिै 
अियेकौ ँउतपी्डि ि अतयाचािका विरुधिमा आिाि उठाउि थालये । यही पषृ्ठभूवममा प्रवतिोधी िािीचयेतिा सङ्गवठत ि सशं्येवरत भई 
िािीिादको िन्म भएको हो । िािीिादका विविध धाि विकवसत हुिये क्रममा मवहला सशतितीकिणको विरयलये पवि महत्ि पाउदँ ैगएको 
दयेवखन्छ ।  

२. रारीमवुक् आनदोलर र रारीिादको उद्य 
मवहलामावथ हुिये गियेका शोरण, उतपी्डिको वििोधसिरूप सि्षप्रथम अमयेरिकती मवहलाहरू सङ्गवठत भई मवहला समतुदायको 

साझा वहतका लावग सङ्घर्ष सतुरु गिये । मवहलाहरूलये सबभन्दा पवहलये समाि अवधकािको माग पतुिँीिादी वयिसथा अवसततिमा 
आउिये प्रवक्रयाको सतुरुको समयमा िै उठाएका हुि् । अमयेरिकाली क्रावन्त (सि ् १७७५-८३) को वसलवसलामा मवस्षबयेियेि ि 
एविगयेल ए्डमसको ियेततृिमा मवहलाहरूलये मत वदिये अवधकािका साथै सामाविक समािताको माग गददै िि्ष िावसङ्टि ि टमस 
िये ््ष सिलाई मवहलाहरूको सितन्त्ताको कतु िालाई सवंिधािमा समाियेश गि्षका विवमत दबाब वदए ति बतुितु्षिा िग्षको एउटा ठूलो 
भागलये यसको वििोध गियेका कािणलये यो समभि हुि सकये ि (कातयायिी, २०४९: ६-७) । न्यूयोक्ष को सयेियेका ्लसमा सि् १८४८ 
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मा भएको मवहला अवधकािसमबन्धी सममयेलिलये वििाह ि समपवत्तमावथ मवहलाको समाि अवधकाि, सितन्त्रूपमा पयेसा छिोट 
गिने िसता मवहलाका महत्िपूण्ष मतुद्ाहरू उठाउदँ ैमवहलामावथ हुिये गियेका काितुिी, आवथ्षक ि सामाविक विभयेदको अन्तयका लावग 
एउटा सूची िै पारित गि ्यो । तयसपवछका बैठकहरूमा वििन्तिरूपमा मवहलामावथ लावदएका िैवतक बन्धिका साथै पािपाचतुकये  ि 
आपिावधक काितुिप्रवतको वििोध तथा वशक्षाप्रवत एिम् चच्षमा सहभावगताको आकाङ्क्षा एिम् सिासथय,काितुि एिम् िाििीवतक 
क्षयेत्मा प्रियेश गियेि वयवतिति विकास गि्ष पाउिये िािीिगषीय अवभलारालाई समयेट्द ैगएको दयेवखन्छ (वत्पाठी, सि ्२०१२ : १८) । 
तयसिी िै अमयेरिकामा कप्डा कािखािाका मवहलाहरूलये तलबको िवृधि ि कामको समय घटाउि माग िाखयेि १८५७ मा ह््डताल 
गिये । ततकाल कतु िै प्रवत्ल प्राप्त गि्ष स्ल िभए पवि यो िै विश्का मवहलाहरूलाई उतप्रयेरित गिने पवहलो सङ्गवठत आन्दोलि  
वथयो । एवलिाियेथ सट्यान्टिको अवपललाई समबोधि गददै सि् १८६० मा अमयेरिकती ससंदल्ये मवहलाहरूलये आफिो कमाइको 
समपवत्त आ्ै िाखि पाउिये अवधकाि सतुविवचित गददै काितुि पारित गि ्यो । तयसतै एवलिाियेथ वमलि, लतुसी सटोि, एवमवलिलगायतका 
मवहलाहरूको ियेततृिमा सि् १८६५ मा िाििीवतक अवधकािका लावग आन्दोलि गरियो । द रसेरल उमर सफे्ज एसोवसएसर 
ि द अमरेरकर उमर सफे्ज एसोवसएसरको सथापिा सि् १८६९ मा भएकोमा सि् १८९० मा यी दतुई मवहला सङ्गठिहरू 
गावभएि रसेरल अमरेरकर उमर सफे्ज एसोवसएसर बन्यो । उति सङ्गठिलये प्रतययेक िर्ष ससंद ्मा मवहला हकअवधकािका 
विरयहरूको उललयेख गददै मतावधकािको मागपत् प्रसततुत गिने कामलाई वििन्तिता वदइिह्यो (वत्पाठी, सि ्२०१२ : १९) । तयसैगिी 
सि् १८९७ मा अमयेरिकाको न्यूयोक्ष मा श्रवमक मवहलाहरूलये ठूलो ह्डताल, ितुलतुससवहतको आमसभाको आयोििा गिये । यसभन्दा 
अवघ िािी आन्दोलिका रूपहरूमा सभा, गोष्ठी, हसताक्षि सङ्कलि, मागपत् पयेस गिनेिसता तरिकाहरू िै मतुखय वथए ति यसपवछ 
भिये उिीहरूलये आफिा न्यायोवचत ि वप्रय मागहरूप्रवत सिकािको धयािाकर्षण गिाउि मिदतुिहरूलये िसतै ितुलतुस, प्रदश्षि, धिा्ष, 
अिसि ि ियेल भि िसता आन्दोलिातमकरूपहरूलाई अगँालि थालये (प्रभात,२०५२ : ११७) । यसिी िै सि् १९०९ माच्ष ८ 
मा अमयेरिकाको वसकागो सहिमा श्रवमक मवहलाहरूलये सङ्गवठत, अितुशावसत एिम् वयिवसथत रूपमा विशाल वििोध प्रदश्षि गिये । 
आन्दोलिलये उ्र रूप वलदँ ैिादँा सि् १९२० अगसट २६ का वदि अमयेरिकती सवंिधािको उन्िाइसौ ँसशंोधिद्वािा मवहलालाई 
मतावधकाि वदि अमयेरिकती ससंद ्बाधय भयो ।  तयसपवछ भिये मवहला अवधकािका पक्षमा िाििीवतक रूपमा कये ही सङ्गठिहरू 
सवक्रय भएि अवघ बढये ।

यतुिोपमा औद्ोवगक क्रावन्त सतुरु भएपवछ मवहलाहरू घिायसी कामका अवतरिति उद्ोगमा समयेत कामदािका रूपमा खवटए । 
ति उिीहरू न्यूि जयालामा काम गि्ष बाधय वथए । कािखािा मावलकलये गिने श्रमशोरणका कािण गहृसथीमै सीवमत हुितुपिने अिसथा 
वसि्षिा भएपवछ उिीहरू विसताि ैिागतृ भएको दयेवखन्छ । पतुिँीिादी समाि वयिसथाको सतुरुिातसगैँ यतुिोपयेली मवहलाहरूमा समाि 
अवधकाि पाउितुपिने धािणा विकास हुदँ ैगयो ति सङ्गवठत रूपमा भिये मवहला आन्दोलिको प्रािमभ फ्ान्सयेली क्रावन्तसगँसगैँ भएको 
दयेवखन्छ उमन्स रिभोलयतुसििी कलबस िाम भएको मवहला सङ्गठि यतुिोपकै इवतहासमा पवहलो मवहला ससंथा वथयो । समािताका 
विवमत सङ्घर्षित मवहलाहरूको पवहलो पवत्काको प्रकाशि पवि तयही समयमा फ्ान्समा िै भयो । मवहलाहरूलाई दोस्ो दिा्षको 
िागरिक ठािी िागरिकता ि िाजयबाट प्राप्त हुिये सतुविधाबाट िवञचत गरिएपवछ फ्ान्सयेली मवहलाहरूलये िािालाई वदिका लावग एउटा 
काया्षलयीय पत् तयाि गिये, सिैंधाविक िाितन्त्का पक्षमा हसताक्षि गिये, सशस्त्र ितुलतुसमा भाग वलए, आफिो बयेगलै  िाििीवतक 
समािको विमा्षण गिये । यसता वक्रयाकलापमा ््ष त उिीहरूलये आ्ूलाई िागरिकका रूपमा सथावपत गिये । सोही अवभयािकती ओलमपी 
वद गाउियेसलये "मवहलाहरू ि मवहला िागरिकहरूको अवधकािहरूको घोरणा" तयाि गरिि् । तयसमा मवहलामावथको पतुरुरको 
शासिको वििोध गददै मवहला एिम् पतुरुरका बीचमा पूण्ष सामाविक ि िाििीवतक समािताको माग गरिएको वथयो । वतिै कतु िाहरूलाई 
अझ परिष्कृत ि विसततृरूपमा बयेलायती मयेिी उलसटोिक्राफटलये सि् १७९२ मा अ वभवन््डकये सि अ् द िाइट अ् उमि िामक 
पतुसतकमा प्रसततुत गरिि् (वत्पाठी, सि ्२०१२ : २३-२४) । िसलये उन्िाइसौ ँशताबदीको िािीिादी आन्दोलिको आधािवशला 
िै तयाि गि ्यो । यसपवछ आन्दोलि िािी िहदँा िै मवहलाहरूलये मतावधकािका साथै पािपाचतुकये  ि समपवत्तमावथको अवधकाि 
पवि प्राप्त गिये । बयेलायतमा मवहलाका सामाविक एिम् िाििीवतक अवधकािका लावग भोक ह्डताल, िागरिक अिज्ा आन्दोलि, 
विवन्तपत्, मन्त्णा, प्रवतिोधपत् आवद विवभन्ि ढाचँाको प्रयोग गियेि आन्दोलि थावलए (विसिि, सि ्२००१ : १६४-१६५) । यसता 
आन्दोलिहरूलये  अन्तिा्षवष्ट्रय सिरूप प्राप्त गिये, िसलाई विवभन्ि अवधकािका लावग विवभन्ि दयेशलये आफिो आिशयकताअितुसाि 
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प्रयोग गिये । तथावप घिपरििािप्रवत मवहलाको विममयेिािीमा कतु िै कमी िआएपवछ लैङ्वगक मापदण्डमा सतुधाि गितु्षपिने खाचँो दयेखी 
मवहला आन्दोलिलाई िया ँसिरूप ि गवतका साथ अवघ बढाइयो । सि् १८४८ मा यतुिोपका फ्ान्स, अवसट्रया, िम्षिी लगायतका 
दयेशहरूमा विवभन्ि सङ्गठिहरूमा ््ष त िाििीवतक अवधकाि प्रावप्तका लावग आन्दोलि थावलयो । पतुिँीिाद ि वपतसृत्तामा मवहलाको 
दोहोिो शोरण (श्रमशोरण ि यौिशोरण) भएको वसथवतको उिागि गददै माकस्षिादी विचािकहरूलये मवहलामतुवतिलाई प्राथवमकता वददँ ै
िया ँसिरूपमा आन्दोलि गितु्षपिने धािणा अवघ सािये ।

मवहलामतुवति आन्दोलिको समाििादी धािलाई अवघ बढाउिमा मवहला अवधकािकमषी कलािा ियेट्वकिको भूवमका 
अविसमिणीय छ । सि् १९०७ मा भएको प्रथम  अन्तिा्षवष्ट्रय मवहला सममयेलिमा उिी सवचि चतुविइि् । सि् १९१० मा कोपयेिहयेगिमा 
समपन्ि मवहलाहरूको वद्वतीय  अन्तिा्षवष्ट्रय सममयेलिलये उिकै प्रसतािमा माच्ष ८ लाई  अन्तिा्षवष्ट्रय मवहला वदिसका रूपमा मिाउिये 
प्रसताि पारित गि ्यो (वसहं, २०४९ : ५) । आिसमम पवि सोही वदिलाई  अन्तिा्षवष्ट्रय मवहला वदिसका रूपमा विश्भरि िै 
मिाउिये गरिन्छ । यसप्रकाि मवहलाहरू आन्दोवलत भइिहदँा उिीहरूलये िागरिकता प्रावप्तका साथै िाििीवतक, आवथ्षक ि सामाविक 
अवधकािको माग गियेका वथए । िािी िागिण ि िािीमतुवति आन्दोलिका वयिै पषृ्ठभूवममा िािीिादको उदय भएको हो ।

३.रारीिाद र मवहला सशक्तीकरण

िािीिाद मवहलाको अवधकाि प्रावप्त ि सथापिामा िो्ड वदिये बौवधिक तथा वयािहारिक आन्दोलि हो । यो उन्िाइसौ ँ
शताबदीको मधयवतिबाट अमयेरिका ि यतुिोपबाट सङ्गवठतरूपमा सतुरु भई सि् १९६० को दशकबाट विश्वयापी बियेको हो । 
लैङ्वगकताका आधािमा पतुरुरलये मवहलाहरूमावथ गददै आएको शोरण, दमि, अधीिताको वििोध अथा्षत् वपतसृत्तालये मवहलालाई 
वदएको प्रता्डिाको वििोध गददै मवहला ि पतुरुर दतुबैमा समािता हुितुपिने, मवहलालये पवि पतुरुरसिह अवधकाि पाउितुपिने मान्यतासवहत 
िािीिादको उदय भएको हुिालये यसलाई मवहला मतुवतिको आन्दोलिका िामलये पवि वचविन्छ । िािीिाद िािीसमबन्धी तयसतो 
वसधिान्त हो िसलये िािीलाई मतुवति वदि, उठाउि, आतमविभ्षि बन्ि बल वदन्छ (गौतम, २०५९ : ३४४) । सामान्यतः िािीिादलाई 
लैङ्वगक विभयेदको उन्मूलिका लावग सतुरु भएको आन्दोलिका रूपमा बतुझिये गरिन्छ ति विसततृ अथ्षमा िािीिादलये सामाविक 
मूलयमान्यता, विश्ास, विममयेिािीलगायत समािका हियेक क्षयेत्मा मवहला ि पतुरुरबीच समािता िहितुपिनेमा िो्ड वदन्छ । िािीिाद 
समाि िाििीवतक, आवथ्षक एिम् सामाविक अवधकािलाई परिभावरत ि सथावपत गिने लक्यसाथ अवग बढयेको दश्षि हो । यसको 
मतुखय लक्य िै समािता हो ।

लैङ्वगक सन्दभ्ष ि मवहला अवधकािका कतु िाहरू पन्ध्ौ ँशताबदीदयेवख िै उठ्द ैआएका हुि् । तयसपवछ अमयेरिका ि यतुिोपमा 
िािी िागिण ि िािीमतुवति आन्दोलि वििन्तिरूपमा चलये । िािीिादी चयेतिाको प्रयोग लयेखिमा सि् १७९२ मा बयेलायतकती मयेिी 
उलसटोि क्राफटको अ वभवनडकेसर अर द राइट्स अर उमर भन्िये कृवतबाट िै भइसकये को भए पवि 'िािीिाद' शबदको प्रयोग 
सि्षप्रथम फ्ान्समा सि् १८७१ मा पतुरुरमा िािी शिीिका विशयेरता दयेवखिये क्रममा भएको हो । अङ््रयेिी भारामा भिये िािीिाद भन्िये 
शबद सि् १८९० मा वपतसृत्ताको विवचिन्तता भङ्ग गिने, लैङ्वगक समाितामा विश्ास गिने ि परिित्षिशील समािबाट लैङ्वगक 
दमि हटाउिये भन्िये अथ्षमा प्रयोग भएको दयेवखन्छ (सयेल्डि ि अरु, सि ्२००५ : १२५) । हाल िािीिाद मवहला अवधकािसगँ 
समबवन्धत सबै खालका आन्दोलिलाई समयेट्ि सकिये छाता आन्दोलिका रूपमा विश्वयापी बियेको छ ।

मवहला सशतितीकिण खासगिी मवहलाहरूको शवतिमावथको पहुँच ि वियन्त्णसँग समबवन्धत विरय हो । आवथ्षक, 
सामाविक, िाििीवतक, शैवक्षक, प्रशासविक, मिोिैज्ाविक आवद विविध क्षयेत्मा मवहलाहरूको सशति उपवसथवत, सहभावगता, 
पहुँच, वियन्त्ण, लाभको बाँ्ड्ाँ्ड ि उपभोगमा पतुरुरसँग समािता हावसल गि्ष  सकिये वसथवतलये मवहला सशतितीकिणलाई 
बतुझाउँछ । मवहलाहरू घिबावहिका काममा संलगि हुितु, वयिसाय गितु्ष  ि अथवोपाि्षि गितु्ष  मात् सशतितीकिण होइि बरु 
मवहलाहरूलये आवथ्षक, भािातमक ि बौवधिक आतमविभ्षिता प्राप्त गितु्ष , पतुरुरसिह सममाि, समथ्षि प्राप्त गितु्ष , िीििसतिमा 
सतुधाि हुितु, विकास प्रवक्रयामा मवहला ि पतुरुरको समाि सहभावगता ि समािता िहितु मवहला सशतितीकिण हो । मवहलाको 
अवधकाि प्रावप्तका प्रवक्रयाको एक पक्षका रूपमा मवहला सशतितीकिण िहयेको हुन्छ । यसका मतुखयतः आवथ्षक, सामाविक ि 
िाििीवतक आयाम िहयेका हुन्छि् ।
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िािीिाद ि मवहला सशतितीकिण दतुबैलये लैङ्वगक समाितामा विश्ास गछ्षि् । िािीिाद ि मवहला सशतितीकिणका बीच 
विरयगत वभन्िता भए तापवि दतुबैको लक्य लैङ्वगक समािता िै भएकालये यी दतुबै एकापसमा अन्तघतु्षलि हुदँ ैअवघ बढ्दछि् । 
िािीिादलये मवहला सशतितीकिणको एक साधिका रूपमा काम गियेको हुन्छ । िािीिादी आन्दोलि समयक्रमसगैँ अवघ बढ्द ैिादँा 
आन्दोलिको सिरूपमा पवि परिित्षि हुदँ ैगएको छ । पवहलये लैङ्वगक समाितामा कये वन्द्त िहयेको आन्दोलि विसताि ैमवहलाको 
एकल अवसततिलाई िै सिवोपरि ठान्िये वसथवतसमम पवि पतुगयेको दयेवखन्छ । िये होस ्िािीिादी आन्दोलिलये मवहला सशतितीकिणमा 
अततुलिीय योगदाि भिये गियेकै छ । िािीिाद विकवसत हुदँ ैिािये क्रममा मतुखयतः चाि धाि ि अन्य सहायक धािहरू पवि अवसततिमा 
आएको दयेवखन्छ तथावप यहा ँिािीिादका मतुखय धािलये मवहला सशतितीकिणमा पतुि ्याएको योगदािको चचा्ष विमिाितुसाि गरिएको छः

३.१. उदार रारीिाद र मवहला सशक्तीकरण
उदाि िािीिादलये मवहला ि पतुरुरबीचको समाितामा िो्ड वदन्छ । पतुरुरिवत्तकै काम मवहलालये पवि गि्षसकिये भएकालये 

समािबाट पतुरुरलये ियेिवत अिसि ि सममाि प्राप्त गद्षछि्, तयवत िै मवहलालये पवि पाउितुपछ्ष  भन्िये मान्यता िाखिये उदाि िािीिाद 
समािको सतुधािमा विश्ास गद्षछ । यसलये पतुरुरको वििोध गददैि बरु पतुरुरसगँ सहकाय्ष गियेि अिसि प्राप्त गिने चाहिा िाखछ । 
वलङ्गकै आधािमा मवहलाहरूलाई अिसिबाट िवञचत गियेकामा वििोध ििाउदँ ैवयवतिगत अवधकाि ि सितन्त्तालाई प्रमतुख महत्ि 
वदई समािकै सिरूपवभत् परिित्षि खोजिये काम यसलये गद्षछ । उदाि िािीिादलये मधयकालीि सामाविक विभयेदको अन्तय गिी 
मवहलाहरूलाई पूण्ष सामाविक सहभावगता, साि्षिविक िीिि प्रदाि गितु्षका साथै उिीहरूको सामाविक हैवसयत विसताि गरिितुपिने माग  
िाखदछ ।  

उदाि िािीिादी धािालाई अगाव्ड बढाउिये श्रयेय मयेिी उलसटोिक्राफट, हृयारिट टयेलि, िोि सटतुिाट्ष  वमल, एवलिाियेथ कये ्डी 
सटन्टि, चालवोटये पवक्ष न्स वगलमयाि, बयेट्ी फ्इ्डि िसता विचािकहरूलाई िान्छ । तयसतै भवि्षविया उल्, वसमोि द बतुभायि, 
ओवलभ सक्राइमिि, एवलिाियेथ िविन्सि, ्डोिोथी रिच्ड्षसि, कयाथरिि भयान्सव्ल्ड, ियेियेका ियेसट, भयेिा िटृयेि आवदका लयेखिलये 
यस धािालाई विकवसत ततुलयाउदँ ै विश्मा परिवचत गिायो । भवज्नवर्या उलरका अ रूर अर िनस अर (सि ्१९२९) ि वरि 
वगविि (सि ्१९३८) िामक कृवतमा मवहलाको िीििलाई पतुरुरका सापयेक्षतामा हयेरिएको छ । लैङ्वगक पवहचाि सामाविक विमा्षण 
भएकालये यसलाई चतुिौती वदि सवकन्छ भन्िये दृवष्टकोण उल्को िहयेको छ । मवहलालये पया्षप्त आवथ्षक ि सामाविक बाधाहरू वयहोितु्ष  
पियेको कतु िालाई सिीकाि गददै मवहला ि पतुरुर दतुबैमा सन्ततुलि कायम हुितुपछ्ष  भन्िये मान्यता उिको िहयेको वथयो । तयसैगिी उदाि 
िािीिादलाई सशतिरूपमा अवग बढाउिये अकवो प्रमतुख वयवतिति हुि् - वसमोि द बतुभायि । उिको सकेेनड सकेस (सि् १९४९) िामक 
कृवतलये पतुरुरलये गियेका मवहलामावथका विभयेदका िैविक, मिोिैज्ाविक, आवथ्षकरूपहरूलाई ्िक वकवसमलये प्रसततुत गददै आधतुविक 
िािीिादका आधािभूत प्रश्नहरूलाई अवघ साियेको छ । मवहलाको छतुटै् इवतहास छैि, प्राकृवतक सहअवसतति छैि ि सङ्गवठत दबाब 
समूह पवि छैि । उसको पवहचाि भियेको पतुरुरको 'अकवो पक्ष' हुितु हो । काितुिियेत्ता, पतुिोवहत, दाश्षविक, लयेखक, िैज्ाविक सबै 
सन्दभ्षमा पतुरुरकै प्रभतुति सथावपत छ ि मवहलाको यो 'दोस्ो दिा्ष ' सिग्षमै विधा्षरित भएको हो भन्िये खालका दृवष्टकोणको पषृ्ठभूवमका 
वििोधमा बतुभायिको सयेकये न््ड सयेकस भन्िये पतुसतक लयेवखएको पाइन्छ (वत्पाठी, सि ्२०१२ : ७७) । समािलये मवहलालाई विभयेद गियेि 
विमाििीकिण गियेकोमा वििोध ििाउदँ ैयसतो िैविक वभन्िताको अन्तय पवि मवहलालये मातै् गि्ष सकछि् भन्िये विश्ास बतुभायिलये 
वयति गियेकती वछि् । आइसयेवन्टिलये पतुिँीिादी बिािको सिंचिा वपतसृत्तातमक भएका कािणलये बिाबिी अिसि, काितुिी समािता ि 
वयवतिगत साि्षभौवमकतािसता उदाि वसधिान्त बिािमा काम गिने मवहलाका लावग अथ्षहीि भएका हुि् भन्िये कतु िा अवघ सारिि् । मयेिी 
आन्िा िाियेिलये गभ्षिती मवहलाको वयवतिगत सिायत्तता ि शािीरिक सतुिक्षा िसता आधािभूत अवधकािको िक्षाका लावग आिाि 
उठाइि् । सट्यान्टिलये मवहला मतावधकाि ि दासमतुवतिका कतु िालाई िै उदाििादीहरूको प्रमतुख वसधिान्त बिाइि् । उिलये वििाह 
शवति, दमि ि वियन्त्णको समबन्ध हो ि यसलये पतुरुरहरूलाई मात् ्ाइदा पतुवगिहयेकालये वििावहत मवहलाका अवधकािमा सतुधाि ि 
पािपाचतुकये को सतुविधाका कतु िा अगाव्ड सारिि् । तयसैगिी वगलमयािलये मवहलाको िाििीवतक एिम् आवथ्षक अवधकािमा िो्ड वदएकती 
वछि् । उिलये मवहलालये मतावधकाि पाउितुपिने कतु िाको समथ्षि गियेकती वछि् । उिलये वििापारिश्रवमक िा अतयन्त थोि ैपैसामा गिने घियेलतु 
कामको वयािसायीकिण गिने ि यसलाई पारििारिक घयेिाबाट मतुति गियेि वयापािमा परिणत गिने कतु िाको सललाह वदएकती वछि् (मयासयेि, 
सि ्२००० : ४३) । तयसतै बयेट्ी फ्ाइ्डिको रेवमवरर वमवसटकलये मवहलाहरूको साि्षिविक िीििलाई बढी महत्ि वदएको छ । 
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उदाि िािीिादको पवहचाि िै वयवतिगत सितन्त्तामा विश्ास गितु्ष  हो । वपतसृत्तातमक िाििीवतक वयिसथालाई असिीकाि 
गिी माविसको प्राकृवतक समािता ि सितन्त्तामावथ विश्ास गिने िािीिादको यो धािलये वयवतिको विवशष्टतालाई अिसिको समािता 
प्रदाि गरिितुपिने विचाि िाखदछ । साथै िागरिकको सिायत्तता ्सटाउि सकिये सामाविक, आवथ्षक ि िाििीवतक ससंथापिको 
विकासमा िकालत, मतावधकाि, िाक् सितन्त्ता ि समपवत्तको अवधकािमावथ विशयेर िो्ड, सामाविक सतुिक्षाका लावग खाद् सिंक्षण, 
औरधोपचाि ि बसोिास िसता आवथ्षक न्यायका कतु िामा िो्ड वदिये काम उदाि िािीिादलये गियेको दयेवखन्छ । लैङ्वगक न्यायमा 
विश्ास गिने उदाि िािीिाद कतु िै खास पयेसामा लैङ्वगक कािणलये िै कसैलये प्रवतसपधा्ष गि्ष पाउिये ि कसैलये िपाउिये वयिसथाको वििोध  
गद्षछ । आवथ्षक न्यायका लावग पवि उदाि िािीिादलये आिाि उठाएको छ । समाि कामका लावग समाि जयाला, गभा्षिसथाको 
भत्ता ि गभ्षपतिको अवधकािका समबन्धमा सकािातमक काय्षक्रम लयाउितुपिने कतु िामा िो्ड वददँ ैसवंिधािमा सशंोधि गिी लैङ्वगक 
विभयेदको अन्तय गिी समाि अवधकाि कायम गितु्षपिने माग पवि उदाि िािीिादका समथ्षकहरूलये िाखयेका छि् ।

३.२. माकस्निादी रारीिाद र मवहला सशक्तीकरण
सि् १९६० ि १९७० को दशकमा माकस्षिाद/समाििाद एिम् िग्षविश्येरणका सन्दभ्षमा िािीिादमा माकस्षिादको प्रियेश 

भएको हो । लैङ्वगक विभयेद तथा मवहलाहरूको शोरण हुितुमा पतुरुर िभई पतुिँीिादी वयिसथालाई विममयेिाि ठान्छि् । िग्ष सङ्घर्षलाई 
असमाि वसथवतको समाधाि िा समािता प्रावप्तको कािक तत्िका रूपमा विश्ास गछ्षि् । माकस्षिादको िग्ष विश्येरणको आधाि ्रहण 
गिी लैङ्वगक श्रम विभाििअन्तग्षत परििाि ि मवहलाको घियेलतु श्रमको विममयेिािीको ऐवतहावसकता अन्ियेरण गिने काम माकस्षिादी 
िािीिादलये गियेको छ । माकस्षिादी िािीिाद उदाि िािीिादको िसतो समाि सतुधािमा िो्ड वददँिै बरु परिित्षिमा िो्ड वदन्छ । 
िािीिादलये समाि विश्येरणको दिो आधाि माकस्षिादबाट ्रहण गियेको छ (रुथभयेि, सि ्१९९१ : ३१) । माकस्षिादी िािीिादलये सि् 
१९७० दयेवख िै आवथ्षक सिंचिा ि िीििको भौवतक सिंचिा िै लैङ्वगक असमािताका स्ोत हुि् भन्िये पत्ता लगायो । 

१९ औ ँशताबदीको औद्ोवगक क्रावन्तलये उतपादिसमबन्धी कामलाई घिबाट कािखािामा पतुि ्याएपवछ विसताि ैपतुिँीपवत 
ि मिदतुि गिी दतुई िग्षमा समाि विभति बन्यो । मवहलाहरूको आफिो कमाइ पवि आ्ूसगँ िाखि िपाउिये ि पतुरुरकै हातमा 
सतुवमपितुपिने हुदँा मवहलाहरू पवि सि्षहािा मिदतुि िग्षमा पिये । यसका साथै घियेलतु श्रवमकका रूपमा मवहलाहरूमावथ शोरण हुिये गियेकालये 
माकस्षिादी िािीिादलये गवृहणीहरूलाई बढी महत्ि वदएको छ ।  मवहलाहरू मतुखयतः घिवभत्कै काममा विःशतुलक कामदािका रूपमा 
वयसत िहन्थये ति घिको आिशयकताितुसाि उिीहरू बावहि गएि पवि काम गद्षथये िा कामलाई घिमै लयाएि पवि गद्षथये ति पारिश्रवमक 
भिये पतुरुरका ततुलिामा कम पाउथँये । उिीहरूलाई कािखािामा मिदतुिका रूपमा पवि काममा लगाइन्थयो ि आिशयक िपिये कामबाट 
विकावलन्थयो । यसिी मवहलामावथ लावदएको पतुिँीिाद ि वपतसृत्ताको दोहोिो शोरणको प्रसङ्गलाई पवि विकै सशतिरूपमा उठाएको 
छ । आफिो हैवसयत कायम गि्षका लावग पतुरुरहरूलाई पतुिँीिादसगँ ल्डये पतुगछ ति मवहलाहरूलाई पतुिँीिाद ि वपतसृत्तासगँ दोहोिो 
ल्डाइ ँ ल््डितुपिने तथयलाई बतुझी माकस्षिादी िािीिादलये सबै मवहलाहरूलये गहृसथीकम्ष ि बचचाको लालिपालिको पारिश्रवमक 
पाउितुपछ्ष , मायाकै भिमा मात् तयवत्तका विममयेिािी वलि सवकन्ि भन्िये प्रसताि िाखयेको वथयो (वत्पाठी, सि ्२०१२ : ८८) । 
मवहलाको काम पवि सथायी ि पूण्षकावलक हुितुपछ्ष , िसलये गदा्ष उिीहरू पिविभ्षि हुितुपददैि बरु िसतोसतुकै परिवसथवतमा पवि आफिो 
कमाइमा ढतुककसगँ बाचँि सकछि् भन्िये माकस्षिादी िािीिादको धािणा छ । मवहला ि पतुरुरको िैविक वभन्ितालये होइि, उसको 
कामको प्रकृवतलये गदा्ष उिीहरूको सोचाइ ि गिाइमा वभन्िता आउछँ ।  बावहिी कामका क्षयेत्मा ि घिको काममा हुिये कामका लैङ्वगक 
विभाििका आधािमा माकस्षिादी िािीिादलये लैङ्वगक विभयेदको प्रभािकािी आवथ्षक वसधिान्तको िग य्े ला पाियेको छ । पतुरुरको 
िगषीय चयेतिा उिीहरूको पतुिँीपवत िा मिदतुि हुितुको आवथ्षक हैवसयतलये विधा्षरित गछ्ष  भिये मवहलाको चयेतिा उिीहरूको दवैिकको 
भौवतक एिम् भाििातमक श्रमका आधािमा विधा्षरित हुन्छ । 

माकस्षिादी िािीिादी धािालाई अवघ बढाउिमा ितुव्डथ न्यतुटि, ्डयेबोि िोियेिण ्् ये लट, वगलिट्ष, गतुबाि, कोिा कपलाि, अलथतुसि, 
मयाकये िी, इममा गोल्डमि, वमचयेल वयाियेट, वलवलयि एस िविन्सि आवदको योगदाि महत्िपूण्ष िहयेको छ । इममा गोल्डमिलये ियेशयािवृत्त, 
वििाह एिम् मतावधकाििसता विरयमा माकस्षिादी दृवष्टकोणबाट विबन्धहरू लयेखयेकती   वछि् । उिलये मवहलाहरूलये िग्ष ि वलङ्ग दतुबै 
कोणबाट भोगितुपियेको अधीिसथतालाई प्रसततुत गियेकती वछि् । आवथ्षक पिविभ्षितालये िै मवहलालाई ियेशयािवृत्तमा लगाउिये धािणा 
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िाखद ैगोल्डमिलये कामदाि िग्षका मवहलाहरू ियेशया बन्छि् ि बतुितु्षिा परििािका मवहला िैिावहक समबन्धवभतै् ियेशया बन्छि् भियेकती  
वछि् । तयसतै वमचयेल वयाियेटलये पतुिँीिादी समािको भौवतकिादी विश्येरणसगँ लैङ्वगक समबन्धलाई अगाव्ड साियेकती वछि् । 
माकस्षिादी िािीिादलये अगाव्ड साियेको वपतसृत्ता भन्िये शबद िैविक आधािको शवति समबन्धमा िभएि िग्ष विश्येरणमा आधारित 
छ भन्द ै वपतसृत्तालये दमिको ऐवतहावसक ि साि्षभौम वसधिान्तको प्रवतविवधति गिने कतु िा बताएकती वछि् । पतुिँीिादलये उतपादि ि 
पतुिरुतपादिका वसलवसलामा भौवतक आधािमा िै मवहला दमिलाई काया्षवन्ित गियेको कतु िा उठाएकती वछि् । 

माकस्षिादी िािीिादीहरूलये लैङ्वगक ि िग्ष सङ्घर्ष अन्तस्षमबवन्धत िहयेको कतु िा बताएका छि् । माकस्षिादलये सामाविक 
शोरणको मतुखय आधाि िग्षलाई माियेको छ भिये माकस्षिादी िािीिादीहरूलये चावह ँ वलङ्गलाई माियेका छि् । समपूण्ष सामाविक 
समबन्धहरूको विमा्षण पतुिँीिाद ि वपतसृत्तामा ििो गा्डयेि बसयेको लैङ्वगक विभयेदलये गियेको हुिालये मवहलामावथ हुिये गियेका िग्षगत 
ि वलङ्गगत दतुबै वकवसमका शोरणको अन्तय हुितुपिनेमा माकस्षिादी िािीिादको िो्ड िहयेको दयेवखन्छ । यसप्रकाि माकस्षिादी 
िािीिादलये मवहला पतुिँीिाद ि वपतसृत्ताका कािण मवहलालये भोगितुपियेको अन्याय ि असमािताको अन्तय गिी मवहलालाई आवथ्षक 
एिम् सामाविक सिायत्तता प्रदाि गरिितुपिने धािणा िाखयेको पाइन्छ । 

३.३. आमलू रारीिाद र मवहला सशक्तीकरण
उदाि िािीिादलये सतुधािका कतु िा मात् गिने ि तयसबाट मात् मवहलामतुवति हुन्छ भन्िये विश्ास िलागयेपवछ सि् १९६८ मा 

उदाि िािीिादीहरूको समूहकै टाइ-्रयेस एट्वकन्सिको ियेततृिमा आमूल िािीिाद दयेखापियेको हो । सथावपत सामाविक सिंचिाको 
विपिीत धािमा उवभएको आमूल िािीिाद समािमा विद्माि िािी उतपी्डिलाई समूल िष्ट गितु्षपछ्ष  भन्िये मान्यता िाखदछ । यसलये 
विरमवलङ्गीसगँ हुिये वििाहलये गदा्ष िै मवहलाहरू पतुरुरबाट बढी प्रताव्डत हुितु पियेको कतु िालाई मिि गददै पतुरुरलाई पूण्ष रूपमा विरयेध 
गिी मवहला-मवहलाका बीचमा िैिावहक समबन्ध गावँसितुपिने कतु िामा िो्ड वदएको छ । आमूल िािीिाद पतुरुरलाईभन्दा वपतसृत्तालाई 
आफिो प्रमतुख शत्तु मान्दछ । यसका अितुसाि वपतसृत्ता भियेको पतुरुरलये प्रभतुति िमाएका सङ्गठिहरूलये मवहलाका विरुधि वहसंा 
गिने एउटा ससंथा हो । य्े सि ि सतुन्दिता, माततृिको आदश्ष, एकल यौिसमबन्ध, विःशतुलक घिगहृसथीकम्ष, न्यूि जयालादि आवद 
वपतसृत्तालये मवहलाको शोरण गि्ष बिाएका माधयम हुि् । िािीिादको यो धािलये पतुरुरको साि्षिविक िीििलाई खतुला चतुिौती वददँ ै
िािीतिको सकािातमक मूलय प्रदाि गियेको छ । यसलये मवहलाका विवशष्ट खालका उतपी्डिलाई सामाविक िग्षका आधािमा िभएि 
मवहला भएका आधािमा मूलयाङ्कि गद्षछ । पतुरुर सिवोचचता ि िािी अधीिसथताको अधययि गिने क्रममा अलगअलग रूपमा 
ऐवतहावसक, भौवतकिादी ि मिोविश्येरणातमक तीिै प्रविवधको प्रयोग गरिन्छ । आमूल िािीिादीहरू लैङ्वगक उतपी्डिलाई दमिको 
प्राथवमकरूपका रूपमा हयेद्षछि् ि यसको उचछयेदका लावग सामाविक परिित्षिको क्रावन्तकािी िमतुिा िै प्रसततुत गितु्षपिनेमा िो्ड 
वदन्छि् । उिीहरू लैङ्वगकता, माततृि ि शिीििसता वििी िाििीवतक पक्षहरूमा पवि उवत्तकै िो्ड वदन्छि् । पतुरुरका सापयेक्षतामा 
मवहलालाई उचच दयेखाएि मवहलामा आिोप गरिएका प्राकृवतक, िैविक, हीिता, अधीितािसता कतु िालाई चतुिौती वदितु आमूल 
िािीिादी लयेखिको लक्य हो । आमूल िािीिादीहरू िै पवहला तयसता िािीिादीहरू हुि् िसलये मवहला यौविकतालाई यौविक 
भतुतिमाि, वपटपाट, बलातकि, अश्ीलता, गभ्षपात, परििाि वियोििका साम्रीसमबन्धी काितुि ि अभयास एिम् विरमवलङ्गी 
वििाहको अवििाय्षतािसता कतु िाका माधयमलये वियन्त्णमा िाखिये प्रयास भएको कतु िालाई पािदशषी बिाएका छि् (वत्पाठी, सि ्
२०१२ : ९७) । आमूल िािीिादको सिोकाि यौविकता ि िगिताप्रवत पवि िहयेको छ । विरमवलङ्गी समबन्धमा मवहलाको यौविकता 
पतुरुरको इचछाितुसाि परिभावरत हुन्छ । मवहलाहरूमावथको सतुवयिवसथत दमिलये िैधाविक, िाििीवतक, आवथ्षक परिित्षिको मात् 
माग िगिाएि यौविकताकै आमूल पतुिवि्षमा्षणको माग गद्षछ भन्िये आमूल िािीिादीहरूको वसधिान्त छ (टतुिा, सि ्१९९५ : १३२) । 
यसैलये आमूल िािीिादी आन्दोलिको लक्य पतुरुरलये पाउदँ ैआएको प्राथवमकताको अन्तय गितु्ष  मात् िभएि वलङ्गका बीचमा िहयेको 
सांसकृवतक वभन्िताको अन्तय गददै यौि िग्षलाई िै धिसत गितु्ष  हो । यसलये वलङ्गमा आधारित यौविक दमिलाई सामाविक ि 
आवथ्षक दमिकै अवभन्ि अङ्गका रूपमा हयेद्षछ । सामाविक असमािता ि लैङ्वगक वभन्िताका बीचको समबन्ध कये लाउदँ ैविद्माि 
सामाविक वयिसथा पतुरुरकै मात् वहतलाई कये न्द्मा िाखयेि मवहलामावथ सदिै दमिकािी िहयेकालये यसतो वयिसथालाइ्ष िष्ट गियेि 
कतु िै पवि िावत, िण्ष, िग्षका मवहलालये उतपी्डि सहितु िपिने वकवसमको िया ँसामाविक वयिसथाको विमा्षण गिने चाहिा आमूल 
िािीिादको िहयेको दयेवखन्छ । 
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३.४. समाजिादी रारीिाद र मवहला सशक्तीकरण
माकस्षिादी िािीिाद ि आमूल िािीिादका बीचमा सामाविक असमािताका कािणको खोिीका क्रमको बहसलये समाििादी 

िािीिादको िन्म भएको हो । समाििादी िािीिाद समय क्रमाितुसाि वभन्िवभन्ि विचािका साथ अवघ बढयेको दयेवखन्छ तथावप 
पतुिँीिाद ि वपतसृत्तालाई विश्येरणको मतुखय आधाि बिाएको छ । यसलये माकस्षिादी िािीिादलये झैं पतुिँीिादी समािमा िहयेको 
िग्षभयेद ि श्रम शोरणका कतु िा मान्दछ ति मवहलामावथको दमि, शोरण ि अतयाचाि िगषीय समािको उतपवत्तभन्दा पवहलयेदयेवख िै 
हुदँ ैआइिहयेकालये यसो हुितुमा िग्षभयेद मतुखय कािण िभएको आमूल िािीिादीहरूको विचािलाई पवि सिीकाछ्ष  । यसलये माकस्षिादकै 
आधाि ि अवधिचिाको विश्येरण पधिवत अगँालछ िसमा िग्ष आधािका रूपमा ि वलङ्ग मिोविज्ाि अवधिचिाका रूपमा 
आएको हुन्छ (वबसलये, १९९९ : ६२-६३) । यसै गिी समाििादी िािीिादलये सि् १९९० को दशकदयेवख परििाि ि अथ्षका 
समबन्धमा माकस्षिादी विचािलाई िै वयापकता वदएको दयेवखन्छ । समाििादी िािीिाद मवहला दमि, परििािवभत् मवहलाको 
अिैतविक काम ि अथ्षतन्त्लये विधा्षिण गियेको चयेतिको न्यूिताको परिणाम मातै् होइि भन्छ, यसका कािणका रूपमा वलङ्ग एिम् 
िग्षका आधािमा गरििये तमाम अन्याय, लैङ्वगक एिम् िावतय/िििावतय अिवसथवत तथा यी सबैको सयंतुति वसथवत विममयेिाि 
छ भन्छ ।(वत्पाठी, सि ् २०१२ : १०८) । मवहलाहरूको कामको अिमूलयि हुितु, उिीहरूको सामाविकसति मावथ उठ्ि 
िसकितु ि साङ्गठविक एिम् िाििीवतक रूपमा पछौटयेपि िहितुमा लैङ्वगक विभयेदलाई िै प्रमतुख कािक मान्दछ । मवहलाहरूको 
पतुिरुतपादक भूवमकाका कािण अथा्षत् सन्ताि िन्माउिये ि हुकाउ्षिये प्राकृवतक विममयेिािीका कािण उिीहरूको वयवतिति 
विकासमा बाधा पतुगछ िसलये गदा्ष उिीहरू पतुरुरका ततुलिामा सामाविक, आवथ्षक, िाििीवतक सबै क्षयेत्मा पवछ पद्षछि् भन्िये 
मिि गददै समाििादी िािीिादीहरू पारििारिक विममयेिािीलगायत आवथ्षक एिम् सामाविक शवतिको पतुिवि्षभािि हुितुपिने माग  
गद्षछि् । समाििादी िािीिादलये वशक्षाको समाि अिसि, बालबचचाको हयेिचाह, सिासथय हयेिचाह, सिकािी-गैिसिकािी क्षयेत्मा 
कामको अिसिको वयावप्तका लावग सङ्घर्ष गिने गियेको छ । पारििारिक ि आवथ्षक पषृ्ठभूवममा मवहलाको हैवयसयतको विश्येरण 
गिने कामका लावग आधािभूवम प्रदाि गितु्ष  ि वलङ्ग, िग्ष ि िावत/िििावतको सयंतुति प्रभािलाई दृशयमाि बिाउितु िै समाििादी 
िािीिादको प्रमतुख योगदाि हो । यसलये पतुरुर अधीिसथ समािको विशयेरताका रूपमा िहयेको विरम लैङ्वगक वििाह प्रथा अन्तय 
हुितुपिने ि जयालादािी श्रवमक समूहमा िहयेको लैङ्वगक वभन्िताको पतुिससंिचिा गितु्षपिने माग िाखयेको छ ।

४. वरष्कष्न 
शतावबदयौदँयेवख झावगदँ ैगएको लैङ्वगक विभयेद ि असमाितालये पतुरुरलाई प्रमतुख ि मवहलालाई सहायक, पतुरुरलाई प्रथम 

िागरिक ि मवहलालाई दोस्ो दिा्षको िागरिकका रूपमा परिवचत गिायो । िैविकरूपमा िहयेको वभन्ितालाई िै आधाि बिाएि 
वपतसृत्तालये पतुरुरलाई शवतिशाली ि मवहलालाई कमिोि ठािी वयिहाि गि ्यो । स्त्रीवलङ्ग भएकै कािण मवहलाहरूमावथ पतुरुर 
हैकम हाबी भयो । मवहलाहरूलाई घिवभत्का काममा मात् सीवमत गरिितु, पतुरुरका सहयोगीका रूपमा मात् वयिहाि गरिितु, श्रम 
ि पारिश्रवमकमा भयेद गरिितु, मवहलामावथ काय्षबोझ थोपितु्ष  ि मवहलालाई िै अियेक वकवसमलये प्रताव्डत गरििहितुलये मवहलाहरूमा 
आन्दोवलत मािवसकताको विकास भएको दयेवखन्छ । तयसैलये पतुरुरद्वािा मवहलामावथ हुिये गियेका दमि, शोरण, अन्याय, अतयाचाि, 
वहसंा ि विभयेदयतुति वयिहाि िै िािीिादी आन्दोलिको आधाि हो । िािीहरूलये आ्ूविरुधि हुिये गियेका तयसता अमाििीय वयिहािका 
वििोधमा आिाि उठाउि सतुरु गियेपवछ िै मवहला सशतितीकिणको कतु िालये पवि प्रश्रय पाउदँ ैगयो । 

िािीिादका प्रमतुख चाि धािमधयये उदाि िािीिादलये मवहलाहरूलाई मवहला भएकै कािण उिीहरूको वयवतिगत अवधकाि, 
सितन्त्ता ि अिसिबाट िवञचत गरिएकोमा आपवत्त ििाउदँ ैमवहला ि पतुरुरका बीचमा समािता हुितुपिने माग गद्षछ । मवहलाहरूको 
सामाविक, आवथ्षक ि िाििीवतक ससंथापिको विकासमा िकालत, मतावधकाि, िाक् सितन्त्ता ि समपवत्तको अवधकािमावथ 
विशयेर िो्ड, सामाविक सतुिक्षाका लावग खाद् सिंक्षण, औरधोपचाि ि बसोिास िसता आवथ्षक न्यायका कतु िा ि पूण्ष सामाविक 
सहभावगता, साि्षिविक िीिि प्रदाि गितु्षका साथै उिीहरूको सामाविक हैवसयत विसताि गरिितुपिनेमा उदाि िािीिाद िो्ड वदिये 
काम गियेको दयेवखन्छ । तयसैगिी माकस्षिादी िािीिादलये मवहलाको आवथ्षक सशतितीकिणका लावग प्रमतुख योगदाि गियेको छ । पतुिँीिादी 
िगषीय समािमा मवहलाहरूमावथ हुिये गियेको आवथ्षक शोरणको कतु िालाई उठाउदँ ैमवहलामावथ हुिये गियेका िग्षगत ि वलङ्गगत दतुबै 
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वकवसमका शोरणको अन्तय हुितुपिनेमा िो्ड वदएको छ । आमूल िािीिाद क्रावन्तकािी परिित्षिको कतु िा गछ्ष  । मवहलामावथ हुिये 
दमिको मूल कािण िै विरम लैङ्वगक वििाहलाई मान्द ैपतुरुरलाई मवहलाको िीििबाट िै बवहष्काि गितु्षपिने आिाि उठाउछँ । 
वलङ्गमा आधारित यौविक दमिलाई सामाविक ि आवथ्षक दमिकै अवभन्ि अङ्गका रूपमा वलई समािमा िहयेका सबै प्रकािका 
विभयेदको अन्तय गि्षका लावग सामाविक वयिसथामा िै आमूल परिित्षि गितु्षपिने धािणा अगाव्ड साियेको छ । 

अन्तयमा समाििादी िािीिादी धािलये मवहलाहरूको बहुआयावमक भूवमका, तयसमा पवि पतुिरुतपादक भूवमकाका कािण 
उिीहरू आवथ्षक, सामाविक, िाििीवतक सबै क्षयेत्मा पतुरुरका हािाहािीमा पतुगि िसकये को कतु िालाई अवघ साददै परििाि ि घिवभत्का 
काममा पतुरुरको पवि समाि सहभावगता ि साझयेदािी िहितुपिनेमा िो्ड वदन्छि् । यसिी िािीिादलये मवहला सशतितीकिणका विविध 
आयामलाई सदिै साथै वलएि अवघ बढयेको दयेवखन्छ ।

लैङ्वगक विभयेदलाई समूल िष्ट गददै समाितामूलक समािको विमा्षण गितु्ष  िै िािीिादको प्रमतुख लक्य हो । िािीिादी आन्दोलिका 
प्रमतुख मतुद्ाहरू िै मवहलाका सामाविक, आवथ्षक, िाििीवतक सशतितीकिणमा कये वन्द्त िहयेका हुिालये मवहला सशतितीकिणको 
विरय िािीिाद सगँसगैँ गावँसएि अवघ बढयेको पाइन्छ । मवहलालाई घिायसी कामबाट बावहि विकालयेि साि्षिविक ससंािमा प्रियेश 
गिाउियेदयेवख वलएि मवहलाका वयवतिगत सितन्त्ताको िक्षा गिने, आवथ्षक, सामाविक, िाििीवतक, शैवक्षक, यौविक अवधकाि ि 
वतिसगँ अन्तस्षमबवन्धत विरयहरूमा समयेत बतुलन्दरूपमा आिाि उठाउिये काम िािीिादलये ्िक समयमा ्िक वकवसमलये गियेको  
दयेवखन्छ । आिका मवहलाहरूलये ियेिवत अवधकाि प्राप्त गियेका छि् वतिको प्रावप्तका लावग सतुरुआती ल्डाइ ँिािीिादी आन्दोलिलये 
िै गियेको हो । तयसैलये मवहला सशतितीकिणलाई पवि िािीिादकै उपिका रूपमा वलि सवकन्छ । आिको सभय ि उत्तिआधतुविक 
समािमा पवि मवहलामावथको विभयेद कायमै छ, पतुरुरलाई प्रथम ि मवहलालाई दोस्ो दिा्षको िागरिक ठान्िये मािवसकता अथा्षत् 
वपतसृत्ता अझ पवि ििो गा्डयेि ैबसयेको छ । यसबाट मतुति भएि मवहला ि पतुरुरलाई समाि विममयेिािीसवहत समाि सममाि, समाि 
हैवसयत, समाि अवधकाि वदलाई लैङ्वगक समािता कायम गि्षका लावग मवहलासगँ समबवन्धत विविध विरयलाई समयेटयेि एउटा 
छाता आन्दोलिका रूपमा िािीिाद अवघ बवढिहयेको छ साथै पवहलयेभन्दा अझ गहि रूपमा मवहलाका मतुद्ाहरूलाई उिागि गिने, 
मवहलाको वहत सिंक्षण गिने ि मवहलालाई आवथ्षक, सामाविक, शैवक्षक, प्रशासविक, िाििीवतक एिम् काितुिी रूपमा सशति बिाउिये 
काममा लावगिहयेको छ ।  
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 मयासयेि, ्डयेबोिा एल. (सि् २०००), य्े वमविसट वथअिी एन््ड वलटियेिी प्रावकटस, लन््डि: सटवल्षङ ।
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 वसहं, मोहिविक्रम (२०४९),  अन्तिा्षवष्ट्रय मवहला आन्दोलि ि समपवत्तमा मवहलाहरूको समाि अवधकािको प्रश्न, अघा्षखाचँी: कलपिा 
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विकासमा मवहला सहभावििा

 पूवण्नमा उपाध्या्य

मवहलाको क्षमता, श्रम, सीप ि वसि्षिालाई विकास प्रवक्रयामा लयाई मवहलाको सामाविक तथा आवथ्षक अिसथामा 
सतुधाि गिी लैङ्वगक विभयेद हटाउदँ ैविकासका उपलवबधहरूको न्यायोवचत वितिणबाट मवहलालाई आतमविभ्षि बिाउिये प्रवक्रया िै 
विकासमा मवहला सहभावगता हो । लैङ्वगकरूपमा समाियेशी ि समतामूलक समािको विमा्षण गि्ष, सबै प्रकािका वहसंा ि विभयेदको 
अन्तय गि्ष, समाितामा आधारित काितुिी िाजयको सथापिा गि्ष, िावष्ट्रय अथ्षतन्त्मा मवहलाको योगदािलाई visible बिाउि, 
विकासमा multiplier effect वसि्षिा गि्ष तथा feminization of poverty को विश्वयापी trend मा परिित्षि गि्ष विकासका हियेक 
चिण ि प्रवक्रयामा मवहलाको सहभावगता आिशयक छ ।

मवहलाहरूको विकास ि सशतितीकिणको इवतहास हयेिने हो भिये १९  औ शताबदीको सतुरुआतमा सयतुति िाष्ट्र सङ्घका कये ही 
सामाविक तथा िाििीवतकरूपमा प्रवतबधि मवहलाहरूलये गास, बास, कपास, िाम्ो काय्ष िाताििण तथा शावन्तका लावग आिाि 
उठाएका वथए । सि् १९११ मा यस प्रकािको मवहला िागवृतलये विवभन्ि िाष्ट्रमा पवहलो पटक  अन्तिा्षवष्ट्रय िािी वदिस मिाउिये 
क्रमको शतुभािमभ गि ्यो । सि् १९७७ मा सयंतुति िाष्ट्र सङ्घलये ८ माच्षका वदि प्रतययेक िर्ष  अन्तिा्षवष्ट्रय िािी वदिस मिाउिये 
विण्षय गददै अवधकारिक रूपमा घोरणा गियेको वथयो । वहिोको तयो वदिदयेवख अवहलयेको अिसथासमम आइपतुगदा मवहलाहरूको हक 
अवधकािमा अभूतपूि्ष विकास भएको छ । आि धयेि ैमवहलाहरू श्रम बिािमा छि्, धयेि ैमवहलाहरू ियेत्ततृिको तहमा छि् । १९ औ ं
शताबदीअवघ २ िटा िाष्ट्रमा मात् मवहलालाई voting right  वथयो ति आि तयो अवधकाि विश्वयापी भइसकये को छ । विश्भरिका 
ससंदक्ो ५ ििा सदसयहरूमधयये कमतीमा १ ििा मवहला छि् । आि १२५ भन्दा बढी िाष्ट्रहरूलये मवहलामावथ हुिये वहसंाका 
विरुधि काितुि विमा्षण गियेका छि् ि १३९ भन्दा बढी िाष्ट्रलये सवंिधािमै मवहलाको अवधकािको सतुविवचित गियेका छि् । मािि 
अवधकािसमबन्धी विश्वयापी घोरणा १९४८, मवहलाविरुधि हुिये सबै खालये विभयेदहरूको अन्तय गिने महासवन्ध १९७९,  वभयिा 
सममयेलि, १९९३ लगायतका प्रािधािहरूलये मवहलामावथ हुिये वहसंाका विरुधिमा िकालत गद्षछि् ।

विकासमा मवहला सहभावििाका लावि भएका प्र्यासहरूः
अििारणािि प्र्यास

Women in Development Approach (WID)

सि ्१९५० दयेवख १९७० को अिवधमा कलयाणकािी अिधािणाका रूपमा यो अिधािणा आएको वथयो । विकासका हियेक पक्षमा 
मवहलालाई सहभागी गिाउितुपिने मान्यता िावखएको यो अिधािणामा मवहलाको सशतितीकिणको पक्षमा धयाि वदइएको पाइदँिै । 

Women and Development Approach (WAD)

सि् १९७० दयेवख १९९० को अिवधमा समािताको िकालत गिने धािणाका रूपमा यो अिधािणा आएको  
वथयो । मवहलाहरूको क्षमता विकास गिये उिीहरू आ्ै विकास प्रवक्रयामा आउि सकदछि् भन्िये मान्यता, यसलये मवहलाहरूको 
productive role मातै् िभई reproductive  ि redistributive role मा िो्ड वदन्छ ।
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Gender and Development Approach (GAD)

सि् १९९० पवछ आएको यो अिधािणालये समतामा आधारित समािता, मवहलाको विकासमा पतुरुरको सहभावगता 
अवििाय्ष, right based and holistic approach, achieving gender balance in society, equity and equality in 
society, equitable and sustainable development  मा िो्ड वदन्छ ।

 अनिरा्नवष्ट्र्य प्र्यासहरू

१. प्र्म  अनिरा्नवष्ट्र्य मवहला सममेलर मवेकसको, १९७५

समािता विकास ि शावन्तको उद्येशयसवहत समपन्ि भएको यो सममयेलिलये कये िल िीवत ि काितुि विमा्षण गियेि मात् मवहला 
अवधकाि सिंक्षण हुि सकदिै, काय्षक्रम तय गितु्षपद्षछ भन्िये कतु िामा िो्ड वदएको वथयो । सोही सन्दभ्षमा सयंतुति िाष्ट्र सङ्घलये 
१९७५-८५ को दशकलाई िािी दशकका रूपमा मिाउिये विण्षय गियेको वथयो । उति  अन्तिा्षवष्ट्रय मवहला सममयेलिलाई वििन्तिता 
वददँ ैसि् १९८० मा कोपिहयेगि सममयेलि, सि् १९८५ मा िैिोबी सममयेलि समपन्ि भएको वथयो । 

२. बेइवजङ सममलेर १९९५

गरिबी, अवशक्षा, सिासथय, मवहलाविरुधि वहसंा, आवथ्षक सिंचिा ि िीवतबाट अवधकांश मवहलाहरू पीव्डत भएका हुदँा 
मवहला उतथाि ि विकास आिको आिशयकता भएको घोरणा गिी मवहला विकास ि सशतितीकिणका लावग १२ िटा critical area 
हरू Beijing Platform of Action मा पारित गरिएको वथयो । 

मवहला ि गरिबी  मवहला ि अथ्षतन्त्  मवहला ि सिासथय
मवहला वशक्षा ि तावलम  मवहला ि सञचाि  मवहला ि सशस्त्र विद्ोह
मवहला ि ससंथागत सिंचिा मवहला ि बावलका  मवहला ि िाताििण
मवहला ि मािि अवधकाि मवहला ि िीवत विमा्षण मवहलाविरुधि वहसंा

Beijing platform of action लये तय गियेको काय्षयोििाको काया्षन्ियिको प्रगवतको समीक्षाका तथा भािी माग्षविदनेशका 
लावग Beijing +5 (2000), Beijing +10 (2005), Beijing +15 (2010) सममयेलिको आयोििा गरिएको वथयो ।

यसै गिी मवहलाको विकास, सशतितीकिण ि सहभावगता अवभिवृधि गिने सन्दभ्षमा सहश्राबदी विकास लक्यको Goal 3 मा 
लैङ्वगक समािता तथा मवहला सशतितीकिण तथा Goal 5 मा मात ृसिासथयमा सतुधाि तथा वदगो विकास लक्यको Goal 5 मा 
लैङ्वगक समािता तथा मवहला सशतितीकिण गिने Goal 10  मा असमािताको अन्तय गिने उललयेख,  अन्तिा्षवष्ट्रय श्रम सङ्गठिको 
समाि जयालासमबन्धी महासवन्ध १९५२ लगायतका विवभन्ि  अन्तिा्षवष्ट्रय प्रयासहरू भएको पाइन्छ ।

३. रावष्ट्र्यसिरका प्र्यासहरू
मवहलाहरूको हक अवधकािको सिंक्षण तथा आवथ्षक, सामाविक सशतितीकिणका लावग ियेपालमा थतुपै्र प्रयासहरू गरिएको 

छ । वि स ं१९७७ मा सवतप्रथाको अन्तय तथा वि स ं२०२० सालमा मतुलतुकती ऐि िािी भएसगैँ मवहलाको अवधकािको सिंक्षण तथा 
प्रिधि्षिका सन्दभ्षमा ियेपाललये ठूलो ्््डको माियेको छ । वि स ं२०३७ सालमा सथािीय विकास मन्त्ालयअन्तग्षत मवहला विकास 
शाखाको सथापिासगैँ विकास प्रवक्रयामा मवहलाको भूवमकालाई महत्िपूण्षरूपमा वलइएको पाइन्छ । ततपचिात् मवहलालाई विकास 
प्रवक्रयामा सहभागी गिाउि विवभन्ि प्रयासहरू भएका छि् ।

•	 छैटौं पञचिरषीय योििा (२०३७-४२) मा मवहला विकास काय्षमा मवहला सहभावगता प्रिधि्षि गिने िीवत अिलमबि ।

•	 वि स ं२०५२ सालमा ततकालीि मवहला तथा समािकलयाण मन्त्ालयको सथापिा, हाल मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ 
िागरिक मन्त्ालय ।

•	 वि स ं२०५७ सालमा िावष्ट्रय मवहला आयोगको सथापिा, २०७२ सालमा िािी भएको ियेपालको सवंिधािलये सिैंधाविक 
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विकायको रूपमा सथावपत । 

•	 वि स ं२०६० मवहलासगँ समबवन्धत िावष्ट्रय काय्षिीवत पारित ।

•	 वि स ं२०६६ मवहला वहसंाविरुधि िावष्ट्रय काय्षयोििा बिाई काया्षन्ियि ।

•	 मवहलासगँ असमाि काितुिको समयसापयेक्ष सशंोधि ि पतुििािलोकि ।

काररुी ि्ा रीवििि व्यिस्ाहरूः

मवहला वहसंाको अन्तय ि मवहलाको सशतितीकिण गददै समाितामा आधारित समािको विमा्षण गिने सन्दभ्षमा भएका काितुिी 
तथा िीवतगत वयिसथाहरू दयेहायबमोविम छि्-

•	 घियेलतु वहसंा कसतुि तथा सिाय ऐि, २०६६ ।

•	 काय्षसथलमा हुिये यौििन्य दतुवय्षिहाि (वियन्त्ण) ऐि, २०७१ ।

•	 मवहलाविरुधि हुिये सबै प्रकािका भयेदभाि उन्मतुलि गिने महासवन्ध काया्षन्ियिका लावग तयाि गरिएको िावष्ट्रय काय्षयोििा, 
२०६१ ।

•	 लैङ्वगक समािता तथा मवहला सशतितीकिण िावष्ट्रय काय्षयोििा, २०६१ ।

•	 सङ्घीय ससंद ्ि प्रदयेशसभामा वििा्षवचत हुिये कतु ल सदसय सङ्खयाको कमतीमा एकवतहाइ मवहला हुितुपिने प्रािधाि ।

•	 वििामती सयेिा तथा अन्य सिकािी सयेिामा ३३ प्रवतशत आिक्षणको वयिसथा ।

•	 चालतु आिवधक योििामा लैङ्वगक समािता तथा सशतितीकिणसमबन्धी वयिसथा गिी लैङ्वगक समाितामा ््ष त मया्षवदत, 
न्यायपूण्ष, सतुिवक्षत तथा सभय समािको विमा्षण गिने सोच िावखएको ।

ियेपालको सवंिधािलये मवहला ि पतुरुरका बीचमा काितुि उपयोग गदा्ष विभयेद िगिने कतु िाको प्रतयाभूत गियेको छ । सवंिधािको 
मौवलक हकअन्तग्षत वयिसथा गरिएको मवहलाहरूको समाि आवथ्षक अवधकाि ि समाि काितुिी अवधकािको विरयलये आवथ्षक, 
िाििीवतक ि सामाविक महत्ि िाखदछ । पैतकृ समपवत्तमा छोिासिह छोिीलाई समाि अवधकाि, िोिगािीमा समािता, समाि 
कामको समाि जयाला, िशंमा समािता, समपवत्त तथा पारििारिक मावमलामा दमपवत्तको समाि हक िसता वयिसथा सवंिधािमा 
गरिएको छ । अिौपचारिक श्रमको गणिाको विरयलाई सवंिधािमा समबोधि गरिएको छ । तयसतै, वितान्त मवहलासगँ समबवन्धत 
बचचा िन्माउिये िा ििन्माउिये, सतुिवक्षत गभ्षपति िसता विरयलाई पवि मवहलाको हकको रूपमा वयिसथा गरिएको छ । िाजय 
सञचालिमा मवहला सहभावगताको सतुविवचितता गिने बाियेमा सवंिधािमा विवभन्ि वयिसथा गिी मवहलाहरूलाई सथािीय विकायदयेवख 
कये न्द्ीय ससंदस्मम प्रवतविवधति गिने वयिसथा सवंिधािलये गियेको छ । 

यसता विवभन्ि प्रयासहरूका ्लसिरूप मवहलाको आवथ्षक, सामाविक तथा माििीय सूचकहरूमा सकािातमक परिित्षि 
आएको छ । मवहलाको साक्षिता दि ५७.७ प्रवतशत, लैङ्वगक विकास सूचकाङ्क ०.९२५, समपवत्तमा सिावमति पतुगयेका मवहला 
२६ प्रवतशत, मातमृतृयतु दि प्रवतिीवित िन्ममा २३९, मवहलाको श्रम सहभावगता दि २६.३ प्रवतशत, वििामती सयेिामा मवहलाको 
सङ्खया २३.२ प्रवतशत  िहयेको छ ।

मवहलाको माििीय विकास ि सशतितीकिणका लावग विवभन्ि काितुिी तथा िीवतगत वयिसथाहरू गरिए तापवि 
अझै पवि काितुिमा समािता ि वयािहारिक िीििमा समािताको बीच ठूलो अन्ति छ । मवहलाहरूलये मवहला भएकै कािण 
समािमा धयेिै वहंसा बयेहोियेका छि् । विवभन्ि सामाविक मूलय–मान्यता, प्रथा, पिमपिाको िाममा मवहलाहरूलये शािीरिक, 
मािवसक, मिोिैज्ाविक तथा यौििन्य वहंसाबाट मवहलाहरू प्रताव्डत छि् । घियेलतु वहंसा समािको अवभन्ि अङ्ग िसतै 
भइसकये को छ । समाि िवतसतुकै वशवक्षत, सभय ि परिित्षि भए पवि अझै पवि िािीप्रवतको सामाविक सोच भिये पतुिािै 
संसकािको घयेिावभत् कैद छ । पतुिातिबादी सोच ि पतुरुरबादी मािवसकतामा शतुधिीकिण िभएसमम समािमा समािता कतै 
समभि छैि । सवदयौंदयेवख मवहलाहरूलाई तललो तहमा िाखी विभयेद गिने िकािातमक सामाविकतीकिण भइिाखयेको छ । िसलये 
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गदा्ष  मवहलाहरू आवथ्षक सामाविक रूपमा कमिोि छि् । वियम काितुिमा भएका प्रािधािहरूको  व्तलो काया्ष न्ियि, 
संिचिागत असमािता ि शवतिको असन्ततुलि समािमा वयाप्त छ । 

रपेालको विकास प्रवरि्यामा मवहलाहरूको सहभावििाका सनदभ्नमा रहकेा समस्याहरूः

२. सामावजक कारण
•	 वपतसृत्तातमक समाि तथा पतुिातििादी सोच,

•	 कमिोि चयेतिाको सति ि शैवक्षक अिसथा, 

•	 सामाविक मूलयमान्यता ि अन्धविश्ास ि

•	 सामाविक बवहष्किण ।

३. राजरीविक कारण
•	 कमिोि िाििीवतक प्रवतबधिता ि सिाथ्षपूण्ष िाििीवत,

•	 असमाि काितुि,

•	 मवहलाका हकवहतका कतु िा िािामा मात् सीवमत हुितु ि

•	 मवहलालवक्षत काय्षक्रमहरूमा Elite capture

४. आव ््नक कारण
•	 स्ोत साधिमा मवहलाको कमिोि पहुचँ

•	 गरिबी, समपवत्तको अवधकािमा मवहलाको कमिोि पहुचँ ि

•	 असङ्गवठत क्षयेत्मा पारिश्रवमक विभयेद ।

५. का्य्नरिवमक कारण
•	 क्षमता विकास तथा सशतितीकिणका काय्षक्रम हचतुिामा तयाि गितु्ष ,

•	 लवक्षत काय्षक्रममा elite women को सहभावगता, marginalized women को पहुचँ िपतुगितु,

•	 विवभन्ि विकायहरूलये सञचालि गिने मवहला विकासका काय्षक्रममा दोहोिोपिा हुितु,

•	 लवक्षत काय्षक्रममा मवहलाको कमिोि सहभावगता हुितु ि

•	 काय्षक्रम सञचालिमा सिोकाििाला विकायहरूको समन्ियको अभाि हुितु ।

समस्या समािारका उपा्यहरूः
•	 िाजयका सबै तहहरूमा लैङ्वगक समाितासमबन्धी िीवत, तथा काय्षक्रम तितु्षमा गिी काया्षन्ियि गिने ।

•	 िाजयका सबै तहहरूमा मवहला ि पतुरुरको समािरूपमा स्ोत साधिहरूमा पहुचँ, उपयोगमा अिसि तथा प्रवत्ल ि 
लाभमा समाि वहससयेदािी सतुविवचित गिने ।

•	 िाजयका सबै तह, सिंचिा तथा विकास प्रवक्रयाका प्रतययेक चिणमा मवहलाको सहभावगताको सतुविवचितता गिने ।

•	 मवहलाको श्रम ि समयको बचत गिने प्रविवधमा िो्ड वदिये ।

•	 आवथ्षक तथा सामाविकरूपमा पछाव्ड पियेका मवहलाहरूको आवथ्षक तथा सामाविक रूपान्तिणका लावग आयआि्षि, 
क्षमता विकास ि सशतितीकिणका विशयेर काय्षक्रम सञचालि गिने । 
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•	 मवहलाहरूलाई वयिसाय सञचालि तथा आयमूलक काय्ष गिी सििोिगाि बिाउि सहुवलयतपूण्ष ऋण तथा वित्तीय पहुचँको 
वयिसथा वमलाउिये ।

•	 समािमा िहयेका लैङ्वगक विभयेदलाई प्रश्रय वदिये प्रथा, पिमपिा तथा समािका हाविकािक अभयासहरूलाई अन्तय गि्ष 
ििचयेतिामूलक काय्षक्रमहरू सञचालि गिने तथा मवहलामावथ हुिये सबै प्रकािका वहसंाका विरुधि शून्य सहिशीलताको 
िीवत अिलमबि गिने ।

•	 मवहलाहरूको काितुिी उपचािमा सहि पहुचँ अवभिवृधि गिी प्रभािकािी दण्ड तथा सिायको वयिसथा गिने ।

•	 मवहलाको क्षमता विकासका काय्षक्रमहरू सञचालि गदा्ष सिोकाििाला सिकािी तथा गैिसिकािी ससंथाहरूबीच आिशयक 
समन्िय तथा सहकाय्ष गिने ।

वरष्कष्न
समािलये विधा्षिण गियेका भूवमका ि विममयेिािीको आधािमा समािमा मवहला ि पतुरुरको समबन्ध विधा्ष रित हुन्छ ।  

वपतृसत्तातमक तथा पिमपिागत सामाविक प्रणाली, अिसिको असमािता, समपवत्तमावथ असमाि अवधकाि, घियेलतु वहंसा, 
बालवििाह, बहुवििाह तथा अिमयेल वििाह, सामाविक कतु िीवत, कमिोि काितुिी वयिसथा तथा मवहलाको productive role 
को कमिोि आँकलि िसता विरयिसततुहरू ियेपालको सन्दभ्षमा प्रमतुख लैङ्वगक सिालका रूपमा िहयेका छि् । लोकतावन्त्क 
संविधािको गन्तवय संविधाििादका आधािभूत मान्यताहरूलाई संसथागत गददै सम्र ििताको अवधकािको प्रतयाभूवत, 
संिक्षण ि परिपूवत्षको आधाि तय गितु्ष  हो । मवहलाविरुधिका सबै प्रकािका विभयेद ि वहंसाको अन्तय गिी मवहलाको हक तथा 
अवधकािको सतुिक्षा तथा प्रिधि्षिका लावग िाजयलये अवधकािमा आधारित विकास अिधािणाको अिलमबि गिी िाजयका हियेक 
क्षयेत्मा मवहलालाई सहभावगता गिाई मवहलाहरूमा भएको अन्तवि्ष वहत क्षमतालाई उिागि गिी मवहलाहरूको सशतितीकिण 
गितु्षपद्षछ । मवहलािादी अिधािणाको मम्ष  पतुरुरको वििोध िभई पतुरुरसिह समाि अिसिको चाहिा हो । स्ोतसाधिमावथ 
समाि पहुँच तथा वियन्त्ण, विण्षयमा समाि सहभावगता ि लाभमा समाि वहससयेदािीका साथ समाि अवधकािको प्रयोग गददै 
मवहला ि पतुरुर सँगसँगै अगाव्ड बढये मात् िि िािी एकै िथका दतुई पाङ््रा हुि् भन्िये भिाइलाई चरिताथ्ष  गददै समतुन्ित िाष्ट्र 
विमा्षणको काय्ष  अगाव्ड बढ्िये िाताििण वसि्षिा हुन्छ ।

nnn
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मवहला मनत्राल्य स्ापराका वदरहरू  

  भूपेनद् प्रसाद पौड््याल

मवहलाकै हकवहतको उद्येशय वलएि मन्त्ालय सथापिा भएको २३ िर्ष पूिा भई २४ िर्ष सतुरु हुि लागयेको छ । मन्त्ालयको 
िाम समित् २०५२ सालमा मवहला तथा समािकलयाण मन्त्ालय िहयेको वथयो । सथापिा हुदँा िावखएका लक्ष कये ही पूिा भए 
भिये कये ही पूिा गि्ष बाकँती छि् । समयलये पवि कये ही कोलटो य्े रिसकये को छ । तसथ्ष यसका लक्ष एि ंप्रावप्तको वसहंािलोकि गितु्षपिने 
आिशयकता दयेवखएको छ । तयवतबयेला कतु ि अिसथा हुदँा कये  गरियो भन्िये ससंथागत ससंमिण (Institutional Memory)  भएमा हाल 
कतु ि अिसथा छ ि कये  गितु्षपिने हो भन्िये विधा्षिण गि्ष सविलो हुिये िहयेछ । यस लयेखमा मन्त्ालय सथापिा हुदँाका िर्षमा मन्त्ालयका 
कामबाियेमा िहयेका ससंमिण प्रसततुत गरिएको छ । 

बयेइविङमा सि् १९९५ मा समपन्ि चौथो अन्तिा्षवष्ट्रय मवहला सममयेलिलये मवहला सिोकािका १२ विरयहरू विधा्षरित 
गिी Beijing Platform for Action बिाएि सबै पक्ष िाष्ट्रहरूलाई आ-आफिो मतुलतुकमा मवहला सशतितीकिण गिी विकासको मूल 
प्रिाहमा लयाउि National Action Plan बिाउितुपिने सन्दयेश वदएपवछ तयसको प्रभाि विश्भि पि ्यो िसको ्लसिरूप ियेपालमा 
पवि आधा आकाश ि आधा ििसङ्खया ढाकिये मवहलाको विकास िभएसमम मतुलतुकको विकास हुि सकदिै भन्िये हयेकका भयो ि 
मवहला सशतितीकिण एि ं मूल प्रिाहीकिणका लावग ियेपाल सिकािलये २०५२ साल असोि ६ गतये मवहला तथा समािकलयाण 
मन्त्ालयको सथापिा गिी लैिचौिवसथत समािकलयाण परिरदको भििको एक तलामा काय्षथलो ख्डा गि ्यो । उति मन्त्ालयको 
पवहलो सवचि ्डा प्रभा िसियेत हुितुहुन्थयो । प्रथम मवहलामन्त्ीका रूपमा श्रीमती लीला कोइिालालये काय्षभाि समहालितुअवघ 
तातकालीि प्रधािमन्त्ी शयेििहादतुि दयेउिा आ ै्ं लये मन्त्ालयको काय्षभाि समहालितुभएको वथयो । 

भिखि ैसथावपत मन्त्ालयका थतुपै्र चतुिौतीहरू वथए। सि् १९७५ मा मयेवकसककोमा समपन्ि प्रथम अन्तिा्षवष्ट्रय मवहला 
सममयेलिदयेवख १९९५ मा बयेइविङमा समपन्ि चौथो अन्तिा्षवष्ट्रय सममयेलिसमम मवहलािादी विरयहरू धयेि ै उिागि भइसकये का 
ि  सो समय अवघसमम कवहलये women in development त कवहलये women and development ि कवहलये gender and 
development भन्िये िािाका रूपमा विकास हुदँ ै गएका अिधािणाहरू पतुिािा हुदँ ै गई वपतसृत्तातमक समािलाइ िै बदलिये 
अिधािणाहरू अवघ बढ्द ैगएको वसथवतमा मन्त्ालयका अगाव्ड यी चतुिौतीहरू हुितु सिाभाविकै हो । Convention on Elimination 
of all forms of Discrimination Against Women 1979 िामक महासवन्ध १९८१ सयेपटयेमबि ३ दयेवख लागतु भइसकये को ि 
१९९१ अवप्रल २२ मा ियेपाल यसको पक्षिाष्ट्र भइसकये को हुदँा तयवतबयेला उति महासवन्धमा उठाइएका issue हरूलाई पालिा गितु्ष  
ियेपालको सन्दभ्षमा अतयन्त िरुिी ि सान्दवभ्षक दतुबै वथयो । चौथो अन्तिा्षवष्ट्रय मवहला सममयेलिलये १२ िटा मवहला सिोकािका 
विरयहरू तय गियेकालये CEDAW लये उठाि गियेका  issue हरूलाई guideline मािी ियेपाललये तयसैमा टयेकये ि काम गितु्ष  सविलो पवि 
वथयो । 

तयवतबयेला ियेपालको मवहलाहरूको वसथवत चौथो अन्तिा्षवष्ट्रय मवहला सममयेलिमा छल्ल भएकोभन्दा बढी िाितुक वथयो । 
मवहलामावथ हुिये वहसंा घिवभत्, साि्षिविक सथल िा काय्षित क्षयेत्लगायत सि्षत् वयाप्त वथयो । बालवििाह, लैङ्वगक हैिािी, चयेलीबयेटी 
बयेचवबखि, िबििसती किणी, वलङ्ग पवहचाि गिी गभ्षपति गिाउिये, हतया गिने, वलङ्गका आधािमा भयेदभाि गिनेलगायतका विविध 
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अन्यायहरू वथए । यी अन्यायका विरुधिमा ल््डि कितुिी सिंक्षणको वयिसथा वथएि । न्यायमा मवहलाको सहि पहुचँ पवि वथएि । 
मवहलालाई चावहिये आधािभूत कतु िाहरूमा मवहलाको पहुचँ वथएि । मवहलाको साक्षिताको प्रवतशत पतुरुरको ततुलिामा कम वथयो 
ि school dropout ratio पवि बढी वथयो । अन्धविश्ास, कतु िीवत, कतु ससंकाि आवदलये पवि मवहलालाई िै प्रताव्डत गियेको वथयो । 
आयआि्षिका क्षयेत्मा पतुरुरकै बाहुलय वथयो । बाबतुबाट अशं िपाउिये ि पवतबाट अशं वलि िसवकिये अिसथा वथयो । दमपतीको 
अवधकांश समपवत्त पतुरुरकै िाममा हुन्थयो । मवहलाको िाममा सिावमति िहये पवि  खच्ष गिने अवधकािमा मवहलाको पहुचँ वथएि । 
उिीहरू दाइिो पयेिामा मात् सीवमत वथए। मवहलाको घियेलतु कामको मूलयाङ्कि वथएि। िावगि, वयिसाय िा इलम पतुरुरलये मात् 
गिने ि मवहला घियेलतु काममा सीवमत हुितुपिने अिसथा वथयो। सबै प्रकािका पयेसा, िोिगाि ि वयिसायमा पतुरुरकै बाहुलयता वथयो । 
मवहलालये घासँ, दाउिा, पािी, गाइबसततु इतयावदमा सीवमत हुितुपिने अिसथा वथयो । मवहलाको वििाहपचिात् उसको थि गोत् पवतको 
थि गोत्मा परिित्षि हुन्थयो । समबन्ध विचछयेदलाई सामाविकरूपलये ििाम्ो माविन्थयो । तयसैलये पवि पतिीहरू पवतको दमि 
सहयेि भए पवि बसितुपिने अिसथा वथयो । मवहलालये आफिो इचछालये  घििम गि्ष ि सन्ताि उतपादि गि्ष पाउिये अिसथा वथएि । 
गभ्षमा छोिी छ भिये गभ्षपति गिाउितुपिने अिसथा वथयो ि तयसिी गभ्षपति गिाउदँा गभ्षितीको सिासथयमा पि्ष िािये असिको 
मूलयाङ्कि वथएि । छोिी पाएकती सतुतकये िी हयेलाकँो पात् हुवन्थि् ि सतुतकये िी अिसथादयेवख िै छोिा ि छोिीमा भयेद वथयो । घिवभत्, 
घिबावहि, काया्षलयमा, साि्षिविक यातायातमा, साि्षिविक सथलमा, आ्न्तकोमा िा िहासँतुकै मवहलामावथ यौििन्य वहसंा 
िा हैिािी हुिये अिसथा वथयो । सिकािी िा साि्षिविक काया्षलयको बियेट बा्ँड्ा्ँड हुदँा मवहलाको वहत हयेरिन्िथयो । विकास 
आयोििाहरू मवहलालवक्षत वथएिि् । प्रशासिमा होस ्िा िाििीवतमा सि्षत् पतुरुरकै बाहुलय वथयो । पैतकृ समपवत्तमा छोिीको हक  
वथएि । ३५ िर्ष कटयेकती अवििावहत मवहलालये मात् बाबतुको अशं पाउिये अिसथा वथयो। मवहलालाई अपमािििक हुिये शवदािलीहरू 
औपचारिकरूपमै प्रयोग हुन्थयो । सोच, वयिहाि, बोलीचाली, ससंकाि, ससंकृवत धम्षशास्त्र लगायत सि्षत् वपतसृत्तातमक सोच 
वथयो । ियेव्डयो, टयेवलवभिि पत्पवत्का लगायतका सञचाि साम्रीमा पवतलये अव्समा काम गियेको पतिीलये घिमा भात पकाएको छोिा 
सकतु ल गएको छोिीलये घासँ बोकये को िसता दृष्यहरू दयेवखन्थयो । लतुगा धतुिये साबतुि वचया इतयावद वयापारिक साम्रीहरूको विज्ापिमा 
मवहलालये िै ती सामाि प्रयोग गियेको वचत् दयेवखन्थयो । दवैिकरूपमा िै चयेलीबयेटी बयेचवबखि िा बलातकािका घटिाहरू घटयेको खिि  
आउथँयो ।  छोिीलाई वििाह गियेि पठाइवदिये िात भिी होचयाइन्थयो ि उमयेि िपतुगद ैवििाह गिी पठाइवदिये प्रचलि वथयो। दाइिो 
लयाउि िसकिये बतुहािीहरू शािीरिक िा मािवसक यातिाका वसकाि हुन्थये । पवचिमवतिका कवतपय सथािमा मवहलालाई मावसक 
धम्षका समयमा छातछतुत हुन्छ भियेि छाउप्डीमा िावखन्थयो । बतुहािीलये ससतुिा िा ियेठाितुको अगाव्ड घतुमटो िा सपको हालितुपिने 
लगायतको अिसथा वथयो। बोकसीको आिोपमा धयेि ैमवहलाहरू प्रताव्डत वथए। 

मवहला सशतितीकिणका लावग मूलतः समपवत्तको सिावमतिमा ि खच्ष गिने अवधकािमा मवहलाको पहुचँ सथापिा गितु्षपिने, 
िावष्ट्रय अथ्षतन्त्मा मवहलाको घियेलतु कामको मूलयाङ्कि हुितुपिने, सबै प्रकािका पयेसा, िोिगाि ि वयिसायमा मवहलाको सहभावगता 
बढाइितुपिने, मवहलालये घासँ, दाउिा, पािी, गाईबसततु इतयावदमा सीवमत हुितुपिने अिसथाबाट मतुति गिाई पतुरुरसिह पढ्ि पाउिये 
वयिसथा हुितुपिने, मवहलाको वििाहपचिात् थि गोत् परिित्षिको इचछाधीि अवधकाि हुितुपिने, मवहलालाई सन्ताि उतपादिको 
इचछाधीि अवधकाि हुितुपिने, प्रििि सिासथयमा मवहलाको पहुचँ हुितुपिने, घिवभत्, घिबावहि, काया्षलयमा, साि्षिविक यातायातमा, 
साि्षिविक सथलमा, आ्न्तकोमा िा िहासँतुकै मवहलामावथ हुिये यौििन्य वहसंा वियन्त्णका लावग आिशयक उपाय अिलमबि 
गरिितुपिने, सबै सिकािी िा साि्षिविक काया्षलयको बियेट मवहलामतुखी हुितुपिने, सबै विकास आयोििाहरू मवहलालवक्षत हुितुपिने, 
िाजयका सबै शासकतीय क्षयेत्मा ि शवतिकये न्द्मा मवहला सहभावगता हुितुपिने, अशं, अपतुताली िा ितुिसतुकै प्रकािको समपवत्तमा मवहलाको 
समाि हक हुितुपिने, मवहलालाई अपमािििक हुिये सबै प्रकािको भारा, वयिहाि, बोलीचाली, ससंकाि िा ससंकृवतहरू विमू्षल गिी 
उिीहरूको मािि अवधकािको सिंक्षण हुितुपिने आिशयकता वथयो । 

तयसैगिी ियेव्डयो, टयेवलवभिि, ियेभसाइट आवदमा प्रसािण हुिये काय्षक्रमहरूमा मवहला विभयेद दयेवखिये कतु िाहरू अन्तय हुितुपिने, 
चयेलीबयेटी बयेचवबखि ि बलातकाि िसता विरयहरू काितुिमा मात् िभई वयिहािमा समयेत अन्तय हुितुपिने, बालवििाह, दाइिो, 
छाउप्डी, छातछतुत, बोकसीको आिोपिसता सामाविक कतु ससंकािलाई अन्तय गितु्षपिने लगायतका विरयहरूमा समबोधि हुितुपिने 
तयवतबयेलाको ट््डकािो आिशयकता वथयो । यी आिशयकता पूवत्ष गि्ष कितुिी, प्रशासविक ि सोचाइगत सतुधािका लावग सिकािी 
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क्षयेत्का अवतरिति गैिसिकािी क्षयेत् ि िागरिक समािबाट हसतक्षयेप हुितुपिने आिशयकता वथयो । मवहलालाई पतुरुरसमाि हुि सकिये 
िाताििणको वसि्षिा गितु्ष  मवहला सशतितीकिणको अवभयािका लावग पवहलो आिशयकता वथयो । तसथ्ष मवहलाका लावग सिंक्षण, 
सशतितीकिण िा विकासका लावग सकािातमक विभयेदसिरूप विशयेर वयिसथा गितु्ष  आिशयक ठावियो । मवहला सशतितीकिणबाट 
मवहलामात् लाभावन्ित हुिये िभई मवहला पतुरुर दतुबै थिी लाभावन्ित हुिये कतु िा िििागिण गितु्ष  पवि आिशयकता वथयो ।  

उपिोति पषृ्ठभूवममा मवहला तथा समािकलयाण मन्त्ालयको सथापिा भएको वथयो । यस मन्त्ालयको लक्ष लैङ्वगक  
समािता ि मवहला सशतितीकिणको माधयमद्वािा िावष्ट्रय विकासको मूल प्रिाहमा मवहलालाई लयाउिये िहयेको वथयो१1 । यस 
मन्त्ालयलये मवहला विकासको लावग समपक्ष विन्दतुका रूपमा काम गिने अिधािणा वथयो । िया ँसथावपत यस मन्त्ालयलये मवहला 
सिोकािका विरयहरूमा समबोधि गि्ष िायसतुझािको लावग सतुिण्षलक्मी, चन्द्ा भद्ा ि सगंीता थापा तीिििालाई मवहलाविद ्
विज्का रूपमा वियतुवति गिी काम सतुरु गि ्यो । यस क्रममा सि्षप्रथम िावष्ट्रय काय्षयोििा बिाउिपिने महसतुस गिी मन्त्ालयलये सोको 
मसौदा गिी मन्त्ालयमा पयेस गिने प्रयोििका लावग १२ विरय समबोधि गि्ष १२ िटा काय्षदलहरू बिायो । २०५३ साल ियेठमा 
मन्त्ालयलये सटा् कलयेि िाउलाखयेलमा प्रथम िावष्ट्रय मवहला सममयेलि आयोििा गिी ियेपालभिका  मवहलाविद ्िा तत् विरयका 
िावि्कािहरूबाट सतुझाि सङ्कलि गि ्यो । सममयेलिबाहयेक पवि विवभन्ि सभा, गोष्ठी, बैठक इतयावदका माधयमबाट िायसतुझाि 
प्राप्त भयो । मवहलाको अिसथा सतुधािका समबन्धमा मन्त्ालयमा ततकाल उपलवध भएका सबै सतुझािहरूका आधािमा मन्त्ालयलये 
मवहला सशतितीकिण िावष्ट्रय काय्षयोििा, २०५४ बिायो । तयसमा कतु ि कतु ि विरयमा कतु ि कतु ि विकायबाट कये  कये  काम हुितुपिने हो 
भन्िये खाका तयाि भयो । 

मन्त्ालयलाई CEDAW Committee मा ियेपालको रिपोट्ष  बतुझाउितुपिने हतािो परिसकये को वथयो । सो रिपोट्ष  तयािी 
कवमवटमा मन्त्ालयलये अधयक्षको रूपमा काितुि सवचि तीथ्षमाि शाकय, सदसयहरूमा भगिाि् वसहं, माधि पौ्डयेल, पद्ा माथयेमा, ्डा 
शान्ता थपवलया, वसलतु वसहं, गीता स्ंरौला, सगंीता थापा ि ज्ाियेन्द् कतु माि श्रयेष्ठ िावखएका वथए । CEDAW Initial Report 1997 
मा  मवहला साक्षिता २५ प्रवतशत िहयेको, मवहलाको औसत आयतु ५३.५ ि पतुरुरको औसत आयतु ५५.९ िहयेको, मात ृमतृयतुदि प्रतययेक 
एक लाखमा ५१५ ििा िहयेको, वििाह गिने कितुिी उमयेि बाबतुआमाको मञितुिी भए पतुरुरको १८ ि मवहलाको १६ ि बाबतुआमाको 
मञितुिी िभए पतुरुरको २१ ि मवहलाको १८ िहयेको, चालीस प्रवतशत मवहलालये १५ दयेवख १९ को बीचमा पवहलो बचचा पाउिये गियेको, 
७० दयेवख ८० प्रवतशत मवहलामा िति अलपताको समसया दयेवखएको, बहुवििाह दण्डिीय िहयेको भए पवि सो बहुवििाह बदि हुिये 
वयिसथा ििहयेको, वहमालका कये ही िावतमा बहुपवतप्रथा िहयेको, कये ही िातहरूमा भाउितु सकािने प्रथा िहयेको, सतुदूिपवचिममा Temple 
Prostitutes को रूपमा दयेउकती प्रथा विद्माि िहयेको, पवचिम ियेपालका कये ही ठाउहँरूमा बादी िावतहरू यौि वयिसायमा सलंगि 
िहयेको, एकलाख भन्दा बढी ियेपाली चयेलीहरू भाितका कोठीहरूमा यौिपयेसामा बलिफती लगाइएको, सि् १९९५।९६ मा िीउ 
मासिये ियेचिये विरयको उितुिी दता्ष सङ्खया १४९ िहयेको, सथािीयतहका ४४४६२ सीटहरूमधयये २४१ सीटहरूमा मात् मवहला 
िही ४४२२१ सीटहरूमा पतुरुर िहयेको, १९९१ मा पतुरुर साक्षिता प्रवतशत ५५ ि मवहला साक्षिता प्रवतशत २५ िही औसत ४० 
प्रवतशत साक्षिता िहयेको, प्राथवमक सकतु लमा िहयेका विद्ाथषी सङ्खयाको ३९ प्रवतशत बावलका िहयेको, प्राथवमक सकतु लका वशक्षक 
वशवक्षकाहरूमधयये १६ प्रवतशत मवहला िहयेको, सिासिी ि छोिाहरूलाई पवत िा बाबतुलये खाि लाउि वदितुपिने िवदए अशं वदितुपिने कितुिी 
वयिसथा िहयेको भए पवि छोिीको हकमा ऐि मौि िहयेको, छोिीमा मोवहयािी हक सिने वयिसथा िभएको, छोिीलये ३५ िर्षको उमयेि 
काटयेपवछ मात् बाबतुबाट अशं पाउि सकिये कितुिी वयिसथा िहयेको, GDP Per capita यतु. एस. ्डलि २०२ िहयेको, बयेिोिगािी प्रवतशत 
७.६ िहयेको, कृवरमा आधारित ििसङ्खया ८१.३ िहयेको, ससंदको तललो सभामा २०५ सदसय िहयेकोमा सोमधयये ७ ििा मात् 
मवहला िहयेको, िावष्ट्रयसभामा िहयेको ६० वसटसङ्खयामधयये ५ ििामात् मवहला िहयेको, वििामती सयेिामा िहयेका कम्षचािीहरूमधयये 
१० प्रवतशत सङ्खया मवहला िहयेका, सोमधयये धयेििैसो तललो पदमा िहका, ७५ विललाका ७५ प्रमतुख विलला अवधकािीहरूमधयये 
३ ििा मवहला िहयेका िसता तथयाङ्कहरू उति प्रवतियेदिमा उललयेवखत वथयो2। 

मवहला विभयेदकािी विद्माि काितुिहरू खाियेि गिी समाि काितुि िभएसमम ि वलङ्गका आधािमा हुिये वहसंा िा यातिा वियन्त्ण 

१.   १९९७ मयेमा ियेपाललये CEDAW Committee मा बतुझाएकाये Initial Report मा उल्लयेवखत Annex 2 हिायाये ।
२.    See CEDAW Initial Report/Nepal 1997 May)  
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िभएसमम मवहला सशतितीकिण हुि िसकिये यथाथ्षलाई दृवष्टगत गिी मन्त्ालयलये मवहला विभयेदकािी विद्माि काितुिहरू खाियेि गिने, 
मवहला विरुधिको वहसंा वियन्त्ण गिने ि चयेलीबयेटी बयेचवबखि वियन्त्ण गिने प्रभािकािी कितुिी वयिसथाको लावग पहल सतुरु गि ्यो । सबै 
घियेलतु वहसंाहरू मवहलाविरुधि हुदँिैि् ि सबै मवहलाविरुधिका वहसंाहरू घियेलतु हुदँिैि् । परििाि भन्ियेवबवत्तकै मवहला ि पतुरुरको बसोिास 
िहयेको हुन्छ िै। हाम्ो समािमा मवहलामावथको वहसंाको उितुिी दता्ष हुिये ठाउमँा पवि पतुरुर िै छि् अितुसन्धाि तहवककात हुिये ठाउमँा 
पवि पतुरुर िै छि् ि सतुितुिाइ तथा विण्षय हुिये ठाउमँा पवि पतुरुर िै छि् । तसथ्ष मवहलालये आ्ूमावथ वहसंा भयो भिी पतुरुरविरुधि उितुि 
गि्ष िाितु भियेको मगृलये बाघको विरुधि बाघसमक्ष वसकायत गि्ष िाितु िसतो हो । उितुिीपवछ य्े रि तयही घिमा ्कने ि आउि पददैि ि  
हयेरँुला भन्िये पूिा्ष्रह िाखिये पतुरुरको विरुधिको उितुिीको शीघ्र सतुितुिाइ गिने ि िासतविक न्याय प्रदाि गिने कतु िा िाजयको लावग ् लामको 
वचउिासिह माविएको अिसथा वथयो । मवहलामावथ वहसंा भयो भिी उितुि गि्ष िािये मवहलालये उितुिी सतुन्िये विकायका कम्षचािीबाट 
थप वहसंा वयहोितु्षपिने अिसथा वथयो । मवहला वहसंाको उितुिी सतुितुिाइ गिने विकायलये पूिा्ष्रह्रवसत भएि मवहला वहसंा िदयेखि  
सकछि् । लमबयेताि काय्षविवध काितुि ि िवटल प्रमाण पिीक्षण प्रवक्रयाको िालो तो्डयेि सहिै न्याय पाउि सकिये अिसथा विमा्षण 
गितु्ष  वथयो । मवहला वहसंाको उितुिीकता्ष िा पीव्डतलाई आिशयक ततकालीि सिंक्षणको वयिसथा िभएमा घियेलतु वहसंाबाट 
मवहलालाई न्याय वदि सवकिये अिसथा िदयेवखएको सन्दभ्षसमयेत छल्लको विरय बियेको वथयो । यातिाको परिभारा पवि ठूलै 
छल्लको विरय बन्यो । घिवभत्को झग्डा घिकै माविसहरूबाट टतुङ्गो लगाउि पारििारिक अदालत हुितुपिने हो वक भन्िये पवि तक्ष  
विकावलयो । तयसताकासमम मवहला सशतितीकिण ि विकासको मूलप्रिाहमा मवहला सहभावगताको विरय ियेपालभि िििागिणको 
विरय भइसकये को वथयो । 
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