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k|sfzsLo

महिला, बालबाहलका तथा समाजकल्ाण मन्त्ाल्ले प्रकाशन गरकेो सशक्तीकरण जर्नल पाठकसाम ु
प्रसततु भएको छ । व्हतिमा रिेका क्षमतालाई अझ सशति बनाउन ुसशतितीकरण िो । सशतितीकरणका माध्मबाट 
व्हतिमा रिेको अन्तहननिहित क्षमतालाई उद ्घाटन गननि सघाउ परु ्् ाउदँछ । अन्तमुनिखी व्हतिका भएका व्हतिका 
आन्तररक क्षमताले बाह्य जतगमा प्रष्ुटन िुने माध्म खोहजरिेको िुन्छ; ्सतो अवसथामा सशतितीकरणका 
माध्मबाट व्हतिका त्सता क्षमतालाई उजागर गननि मदत हमलछ । 

जनुसकैु जात, जाहत, वगनि, वणनि हलङ्ग, धमनि, ससंककृ हत तथा समदुा्का व्हतििरू हवना भेदभाव समाजका 
िरके हरि्ाकलापमा सिभागी िुन पाउन ुउनीिरूको नैसहगनिक अहधकार  िो । िाम्ो सहंवधानले ् ी र ् सतै समाजप्ोगी 
कुरािरूलाई आतमसात् गरी समतामूलक समाज हनमानिणको पररकलपना गरकेो छ । मलुकुको सवनितोमखुी हवकासमा 
सबै वगनि र समदुा्का व्हतिको सिभाहगता अपररिा न्ि छ । कुनै पहन धमनि, ससंककृ हत हलङ्ग, जात, जाहत, वा समदुा्का 
व्हतिले आ्ू उपेहक्षत  भएको अनभूुहत िुने हकहसमको वातावरण हसजनिना िुन ुसमाज र राषट्रका लाहग प्रत्तुपादक  
िुन्छ । मलुकुको सवानिङ्गीण हवकासमा  समाजका सबै वगनि र समदुा्का व्हतिको सिभाहगतामा समपन्न का न्िमा 
सिभागीिरूले अपनतवको मिससु गदनिछन् । समाजमा पछाहि परकेा तथा पाररएका व्हति वा समदुा्लाई 
मलुकुको हवकास हनमानिण दहेख नीहत हनमानिणका तिसमम सिभागी िुने अवसर प्रदान गनने हवहभन्न औजारिरूमध्े 
सशतितीकरण एक िो ।

प्रसततु जननिलमा समाहवष्ट लेखरचनािरू लेखकका आफना हनजी हवचार र धारणा िुन् ।त्सैले ्सको 
अहन्तम जवा्दहेितव लेखकमा नै रिेको छ ।साथै, ् स जननिलहभत् रिेका तथ्, तथ्ाङ्किरू र धारणा सरकारको 
आहधकाररक तथ्ाङ्क तथा धारणाका रूपमा नहलइहदनिुुन समपादक मणिल अनरुोध गदनिछ । 

अन्त्मा, सशक्तीकरण जर्नलमा समाहवष्ट लेख रचनािरूले जनतामा आपसी सद्ाव का्म राखन 
मदत पगुनकुा साथै  सशतितीकरणका हवष्मा अध््न अनसुन्धान गननेिरूका लाहग उप्ोगी सङ््रि िुने हवश्ास 
प्रकाशक मणिलको रिेको छ ।
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l ‘;zQmLs/0f’ dlxnf, afnaflnsf tyf ;dfh sNof0f dGqfnoaf6 lgoldt 
k|sfzg x'g] hg{n xf] . 

l o; hg{ndf ljz]iftM dlxnf, afnaflnsf, ckf· Pj+ Ho]i7 gful/sx?;Fu 
;DalGwt vf]hk"0f{ cg';GwfgfTds n]vx?nfO{ :yfg lbO{G5 . 

l k|sflzt n]vfdf pNn]lvt ljrf/x? n]vssf lghL ljrf/ x'g]5g\ . 
l o;df k|sflzt n]vx?nfO{ plrt kfl/>lds lbg] Joj:yf 5 . 
l o; dGqfnosf] sfo{If]q;Fu ;DalGwt vf]hk"0f{ cg';GwfgfTds Pj+ ljrf/k"0f{ 

n]vx? / n]vssf] JolQmut ljj/0f ;s];Dd l8:s]6af6 o; dGqfnodf 
k7fO{ ;xof]u ul/lbg' x'g n]vs ju{df cg'/f]w ul/G5 .

l k|sfzg gePsf n]vx? lkmtf{ ul/g] Joj:yf gePsf] Joxf]/f cg'/f]w ug{ 
rfxG5f}+ .

kf7s ju{df ;Dkfbs d08nsf] cg'/f]w
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;f/f+z
ljjfx dfgj ;Eotfsf] ljsf;sf] qmd ;Fu;Fu} cfPsf] ;fdflhs ;+:yf xf] . of] ;+:sf/ / 

;+:s[lt;Fu hf]l8Psf] ljifo xf] . ljjfx ug]{ ;+:sf/ jf k/Dk/f ;+:s[ltlkR5] km/s km/s x'g;S5 . dfgj 
;EotfnfO{ lzi6, ;Eo / zflng agfpg ljjfx k4lt a;flnPsf] xf] . dfuL ljjfx, efuL ljjfx, rf]/L 
ljjfx, hf/L ljjfx cflb ljjfxsf ljleGg k|sf/ x'g\ . ;dfh cfw'lgstfdf k|j]z u/]kl5 cGo ljifon]em}F 
ljjfxn] klg sfg'gL dfGotf kfpFb} uof] . ljjfx JolQmsf] g};lu{s clwsf/ xf] . x/]s b]zn] ljjfx 
of]Uo pd]/ sfg'gd} tf]s]sf x'G5g\ . g]kfnsf] sfg'g cg';f/ ljjfxof]Uo pd]/ @) jif{ lgwf{/0f u/]sf] 
5 . oBlk sltko ;d'bfodf /x]sf] k/Dk/f, afnaflnsfx¿df cfpg] kl/jt{gdf pko'Qm Joj:yfkg 
;DaGwL hfgsf/Lsf] cefj, afnaflnsfx¿nfO{ cleefjssf] ;xL dfu{lgb]{zgsf] cefj cflb sf/0faf6 
afn ljjfx cem}klg k"0f{ ¿kdf /f]lsPsf] 5}g . afn ljjfxnfO{ cleefjsnf] klg :jLsfg]{, s]xL hftL 
/ :yfgsf cleefjsdf r]tgfsf] cefj, unt ;+:s[ltsf] lg/Gt/tf cflbsf sf/0fn] cem} klg afn 
ljjfx cEof;df 5 . ;+:sf/df kl/jt{g, sfg'gsf] k|efjsf/L sfof{Gjog, sfo{qmdsf] s]lGb|t sfof{Gjog, 
ljjfx of]Uo pd]/df kl/jt{g cflb ug{ ;s]df g]kfndf afn ljjfxnfO{ pNn]Vo ¿kdf sd ug{ ;lsG5 .

ljifok|j]z
ljjfx dfgj ;Eotfsf] ljsf;;Fu} k4lta4 Pjd\ ;+:sf/o'St x'Fb} cfPsf] xf] . k|fo M ;a} wd{ 

tyf k/Dk/fdf ljjfxnfO{ cf}krfl/s ¿kdf dfGotf lbOPsf] xf] . o;nfO{ ;+:sf/ tyf ;+:s[lt;Fu 
hf]l8Psf] 5 . ljjfxn] g} dfgj hLjgnfO{ lg/Gt/tf lbFb} cfPsf] 5 . ljjfxnfO{ k4lta4 u/fpg 
kl/jf/, ;dfh tyf ;d'bfon] clnlvt lgod agfPsf lyP, /fHosf] k4lta4 ljsf;kZrft\ sfg'gsf] 
lgdf{0f ul/P . ljjfxsf nflu lglZrt cfwf/ lgwf{/0f ul/P . o:tf cfwf/n] ljjfxsf] lglZrt pd]/ 
to u¥of] . tf]lsPsf] pd]/eGbf sd pd]/df ljjfx ug{ lgif]w ul/of] . tf]lsPsf] pd]/eGbf sd pd]/sf] 
-u}x|_ljjfxnfO{ afn ljjfx elgof] . afn ljjfx cljsl;t tyf cNk ljsl;t b]zx¿sf ;femf ;d:of 
xf] . sfg'gn] lgif]w u/] klg sltko ;d'bfodf afn ljjfxsf] k|rng clxn] klg /x]sf] 5 . of] n]v 
afn ljjfxsf] rrf{ / kl/rrf{df s]lGb|t 5 . o; n]vdf ljjfxsf] k/Dk/f, ljjfx / sfg'g, afn ljjfx, 
afn ljjfx ;DaGwL s]xL tYofª\s, afn ljjfx ;DaGwL s]xL dfdnfx¿, k|flKt, efjL lbzf / cGTodf 
lgrf]8 k|:t't ul/Psf] 5 .

ljjfx M Ps k/Dk/f
ljjfx ljleGg ljml;daf6 k/fk"j{ sfnb]lv g} e}/x]sf] 5 . dfgj hLjgsf] ;[li6b]lv g} s'g} g s'g} 
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lsl;dn] ljjfx cufl8 a9]sf] xf] . dfgj ;Detfsf] ljsf;;Fu ljjfxnfO{ dof{lbt agfpg ljleGg ljlw 
ljwfgx¿ agfOPsf lyP . :qL / k'?ifsf aLr ljjfx ul/Fb} / u/fpFb} cfPsf] xf] . of] ljjfx k4ltn] :qL 
/ k'?ifnfO{ ;fdflhs aGwgdf /fv]sf] klg xf] . dfgj ;EotfnfO{ lzi6, ;Eo / zflng agfpg ljjfxsf 
k4lt a;flnPsf] xf] . ;+;f/df ljleGg ljml;dsf ljjfx k4lt 5g\ M dfuL ljjfx, efuL ljjfx, uGwj{ 
ljjfx, /fIf; ljjfx, k|]d ljjfx, rf]/L ljjfx, hf/L ljjfx . cfw'lgs ;dfhdf o; k|sf/sf ljjfxeGbf 
km/s lsl;dsf ljjfx klg ug]{ rng 5 M ;fdGtjfbL ljjfx, hgjfbL ljjfx, ;dfhjfbL ljjfx, 
k"FhLjfbL ljjfx . h;/L ljjfx u/] klg ljjfx ljjfx g} xf] . ;dfh / ;d'bfon] ljjfxnfO{ dxTTjk"0f{ 
sfo{sf ¿kdf lnPsf] 5 . ljrf/0fLo s'/f s] xf] eg] ljjfx cfjZos s'/f xf] t/ ;a} yf]s rflxF xf]Og . 
ljjfx Pscsf{ k|ltsf] ;dk{0f xf], ;Demf}tf xf], clg j+z lj:tf/sf] dfWod xf] . O=P;= af]uf8{;n] eg] 
h:t} ljjfx :qL / k'?ifn] kfl/jfl/s hLjgdf k|j]z ug]{ ;+:yf xf] .

ljjfx / sfg'g M ljjfx ug]{ JolStsf] g};lu{s clwsf/ xf] . ljjfx ug]{ jf gug]{ eGg] lg0f{o 
klg JolStsf] :jljj]sLo clwsf/ xf] . dfgj clwsf/sf] b[li6sf]0fn] klg JolStnfO{ cfk"mn] /f]h]sf] 
JolSt;Fu ljjfx ug{ kfpg] s'/fnfO{ dfgj clwsf/sf ¿kdf lnOPsf] 5 . t/ o:tf] clwsf/ a]nufd 
eg] x'Fb}g . ljjfx h;n] hlxn] klg ug{ kfpFb}g . ljjfx ug{sf nflu kl/kSj pd]/ tf]lsPsf] 5 . 
g]kfnsf] afnaflnsf ;DaGwL P]g, @)$* n] æafnsÆ eGgfn] ;f]x| jif{sf] pd]/ k"/f gu/]sf] afnaflnsf 
;Demg' k5{ eg]sf] 5 -afnaflnsf;DaGwL P]g, @)$* bkmf @ -s_ _ . ;+o'St /fi6« ;ª\3sf] afnaflnsf 
clwsf/ ;DaGwL dxf;lGw, !(*( n]  o; dxf;lGwsf] k|of]hgsf nflu afns;DaGwL sfg'gcGtu{t 
jo:stfsf] pd]/ of]eGbf sd /xg] u/L tf]lsPsf] l:yltdf afx]s afnaflnsf eGgfn] !* jif{d'lgsf 
k|To]s dfgjnfO{ ;Demg' k5{ eg]sf] 5 . afnaflnsfn] ljjfx ug{ ldNb}g . o; cy{df !* jif{;Dd 
afnaflnsf x'g] ePsfn] ljjfx x'G5 eg]/ ;f]Rg klg ;lsFb}g . g]kfnsf] d'n'sL P]g, @)@) n] ljjfxsf 
nflu Go"gtd\ pd]/ @) jif{ tf]s]sf] 5 . ljjfxsf nflu sfg'gL pd]/ @) jif{ ePsfn] of] pd]/eGbf 
sd pd]/df ljjfx u/]df sfg'gL ljk/Lt x'G5 / b08gLo klg x'G5 . g]kfnsf] ;+ljwfg -@)&@_ n] afn 
ljjfxnfO{ afn clwsf/sf] xggsf] ¿kdf lnPsf] 5 . @) jif{ pd]/eGbf sd pd]/df ljjfx u/] u/fPdf 
afn ljjfx x'g] / sfg'g pNnª\3gdf sfg'gL bfo/fdf NofP/ sf/jfxL x'G5 .

afn ljjfx 
g]kfndf afn ljjfx Pp6f ;d:ofsf] ¿kdf /x]sf] 5 . afn ljjfxnfO{ /f]Sgsf nflu sfg'g, P]g, 

lgod tyf gLlt, /0fgLlt Pjd\ sfo{gLlt ag]sf 5g\ . gLlt, lgod tyf sfgg'n] afn ljjfxnfO{ /f]Sg] 
/x]g5 . afn ljjfx /f]Sgsf nflu x/]s 3/ kl/jf/sf] k|lta4tf / ;f]xLcg';f/sf] sfof{Gjog cfjZos 
kg]{ /x]5 . clxn] t 3/, kl/jf/ tyf cleefjssf] k|lta4tf, ;f]xLcg';f/sf] sfof{Gjogn] dfq afn 
ljjfx /f]Sg ;s]sf] 5}g . ljBfno pd]/sf afnaflnsfn] cfk"m v'zL cfkm}F ljjfx ug]{ k|j[lQn] jt{dfg 
;dodf afnljjfxsf] ;d:ofnfO{ cem hl6n agfPsf] 5 . ;r]t cleefjs gePsf] :yfgdf kfl/jfl/s 
lsl;dn] afnljjfx ul/lbPdf ;r]tgf sfo{j|md / sfg'gL sf/jfxLaf6 Go"gLs/0f ug{ ;lsg] cj:yf 
5 t/ ;r]t cleefjssf 5f]/f5f]/Ln] sfg'gn] tf]s]sf] pd]/ gk'Ub} cfk"m v'zL ug]{ ljjfxn] afn ljjfx 
Go"gLs/0fdf ;d:of NofPsf] 5 . o:tf] ljjfx sfg'g ljk/Lt x'g] x'Fbf oL ljjflxt hf]8Lsf] ljjfx btf{, 
aRrfsf] hGdbtf{, a;fO{;/fO{, ;DaGw ljR5]b h:tf JolStut 36gf btf{sf ;fy} >Ldfg\ >LdtLsf 
¿kdf sfg'gL / ;/sf/L tyf ;+:yfut sfd ;Dkfbg ug{ klg ldNg] cj:yf 5}g .
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afnaflnsfdf of}jgfj:yf / lszf]/fj:yfdf x'g] zf/Ll/s tyf xdf]{gn kl/jt{gn] ljjfx ug{ 
pTk|]l/t ug]{ / sfg'gL hl6ntf tyf lzIff Pjd\ Jofj;flos sfdk|ltsf] a]jf:tfsf sf/0f cfk"m v'zL 
ljjfx ug]{ k|j[lQn] sfg'gL ;d:of dfq xf]Og, k|hgg :jf:Yodf klg ;d:of NofPsf] 5 . @) jif{eGbf 
sd pd]/sf] ljjfx sfg'gL b[li6af6} cj}w / u}x|sfg'gL b]lvG5 . @) jif{eGbf sd pd]/ ul/Psf ljjfx 
sfg'g adf]lhd JolStut 36gfdf  btf{ x'Fb}gg\, sfg'gL lx;fan] ljjflxt bDkQLn] >Ldfg\ >LdtLsf] 
bhf{ kfpFb}gg\ . sltko 36gfdf @) jif{ pd]/ gk'Ub} ljjfx ug]{, ;Gtfg hGdfpg] / ;DaGw ljR5]b ug]{ 
h:tf sfd eO;s]sf] cj:yf klg 5 . @) jif{leq} ;Gtfg hGdfPdf aRrfsf] hGd btf{ klg x'Fb}g / @) 
jif{leq ;DaGw ljR5]b klg xF'b}g . ljjfx g} btf{ gePsf bDkQLsf] ;DaGw ljR5]b x'g] s'/f klg ePg . 
@) jif{leq / @) jif{kl5 csf]{ ljjfx u/]df ax'ljjfx klg x'Fb}g, lsgls klxnf] ljjfx sfg'gL b[li6af6 
btf{ ePsf] x'Fb}g . ljjfx btf{ ePsf sltko bDkQLsf] t Jofjxfl/s ¿kdf ;DaGw ljR5]b u/]sf x'G5g\, 
sfg'geGbf aflx/sf] cj:yfdf ljjfx u/]sf x'gfn] ;DaGw ljR5]bsf cj:yfdf sfg'gadf]lhd kfpg' kg]{ 
;'lawf klg kfpg] cj:yf /xbF}g . d'n'sL P]gdf ePsf] ;+zf]wgn] k'?if / dlxnfsf] ljjfxsf] pd]/ @) 
jif{ tf]s]/ k|hgg :jf:Yosf nflu kl/kSj pd]/sf] sNkgf ul/P klg @) jif{ k"j{ g} ljjfx ug]{ k|j[lQn] 
;d:of ;dfwfg t ePg t/ yk gf}nf lsl;dsf ;d:of ylkPsf] xf] ls h:tf] ePsf] 5 . jt{dfg o'jf 
lk9LFdf b]lvPsf] xdf]{gn k|]d (Hormonal Love) / xdf]{gn ljjfx (Hormonal Marriage) n] afn 
ljjfx Go"gLs/0f / lgoGq0fdf /fHonfO{ r'gf}tL lbPsf] kfOG5 .

afn ljjfx ;DaGwL s]xL tYofª\s 

hft÷hftL     
-;d"xLs[t_

hDdf
slxNo} 
ljjfx 
gu/]sf

Ps k6s 
ljjfx 
u/]sf

Psk6s 
eGbf a9L 
ljjfx 
u/]sf

k'gM 
ljjfx 
u/]sf

ljw'jf÷ 
ljw'/

5f]8kq 
u/]sf

5'6\
l6Psf

s'g} 
;dodf 
ljjfx 
u/]sf

s'g} ;do 
ljjfx 
u/]sfsf] 
k|ltzt

kxf8L a|fXd0f ^^&^!$ ^%!&@& !%&%% @% #@ $! !* !^ !%,**& @=$

kxf8L IfqL !!%#!&( !!)!@(% %!@($ ($ @#! (^ !)) ^( %!,**$ $=%

dw]zL 
a|fXd0f÷IfqL

$$@)# $@%&% !^@% ! – @ – – !,^@* #=&

cGo dw]zL hft 
–s

^%*(*! ^)*)*@ %)^&# *@ #% ^* !( @@ %),*(( &=&

cGo dw]zL hft 
–v

!$*&^% !##^@^ !%)%( @@ ( @! !# !% !%,!#( !)=@

kxf8L blnt %#)%^! $*($@! $)#$$ !#) #%@ %^ !#( !!( $!,!$) &=*

dw]zL blnt @%@*^* @@&!*@ @%%@# %& #! @* !% #@ @%,^*^ !)=@

g]jf/ @$(#(* @$@((% ^#@( !% !^ !$ !@ !& ^,$)# @=^

lxdfnL÷kxf8L 
hghftL–s

*****# *$#&@! $$$^@ !!# #!$ &! !)& (% $%,!^@ %=!

lxdfnL÷kxf8L 
hghftL–v

%)@&*# $&$*%# @&^)@ ^$ && $% ^& &% @&,(#) %=^

t/fO{ hghftL %#*((% %!!)^@ @&&!# ^! ^( #^ @@ #@ @&,(## %=@

d'l:nd @&*#)@ @%!)$@ @^(*( !^* !) @^ @( #* @&,@^) (=*
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cGo !%^@@ !$(## ^*# $ ) ! ! ^*( $=$

dfly kl/eflift 
gul/Psf cGo

^#*#& %*&(^ $((! !) !& * & * %,)$! &=(

ljb]zL !!@@ !)%^ ^^ ^^ %=(

hDdf %((%!!# %^%@#^^ ##(,!)* *$^ !!(# %!# %$( %#* #,$@,&$& %=&

;|f]t M Situation of Voilence Against Children in Nepal, 2015, p.11 (Special tabulation, National 
Population Census, 2011; Central Bureau of Statistics)

l;r'P;g ckm efof]n]G; cu]G;6 lrN8«g Og g]kfn (Situation of Voilence Against Children 
in Nepal) sf] ;g\ @)!% sf] k|ltj]bgcg';f/ afnaflnsfsf] pd]/ !)–!* ;Dddf ljjfx ug]{sf] ;ª\
Vof %=&  k|ltzt /x]sf] 5 . o; k|ltj]bgdf pNn]v ul/Psf] tYofª\s /fli6«o hgu0fgf @)^* -;g\ 
@)!!_ sf cfwf/df /flvPsf] xf] . oxL tYofª\scg';f/ g]kfndf !) b]lv !* jif{ pd]/sf hg;ª\Vof 
%(,(%,!!# lyof] . o;dWo] #,$@,&$^ hgf !* jif{ pd]/ gk'Ub} ljjfx aGwgdf afFlwPsf lyP . o; 
tYofª\sn] !* jif{ pd]/leq sltkon] ax'ljjfx, sltkon] k'gM ljjfx, ljwjf jf ljw'/ ljjfx, ;DaGw 
ljR5]b, >Ldfg jf >LdtL;Fu leGg a;fO h:tf u/]sf] kfOG5 . tYofª\scg';f/ !)–!* jif{ pd]/leq 
ljjfx ug]{ afnaflnsfx¿df ;a}eGbf a9L dw]zL cGo hflt aL (Madhesi Other Caste-B) df 
!)=@Ü / dw]zL blnt hfltdf !)=@Ü /x]sf] 5 . ;a}eGbf sd kxf8L a|fXd0f hfltdf @=$Ü / To;kl5 
g]jf/ hfltdf @=^Ü /x]sf] 5 . 

g]kfndf afn ljjfxsf] ;DaGwdf ljleGg k|ltj]bgn] ;do ;dodf ljleGg tYofª\s b]vfPsf 
5g\ . g]kfn hg;fª\lVos tyf :jf:Yo ;j]{If0f, @)!! (Nepal Demographic Health Survey, 2011) n] 
g]kfndf @) b]lv @$ jif{ pd]/ ;d"xsf $! k|ltzt dlxnfx¿sf] ljjfx !* jif{ k'Ug' cufj} ePsf] 
pNn]v u/]sf] 5 . csf]{tkm{ oxL pd]/ ;d"xsf !! k|ltzt dfq k'?ifx¿sf] ljjfx !* jif{eGbf sd 
pd]/df x'g] u/]sf] 5 -afn ljjfx cGTosf nflu /fli6«o /0fgLlt, @)&@ k[=$_ . g]kfn hg;fª\lVos 
tyf :jf:Yo ;j]{If0fcg';f/ ;g\ @))! df !% b]lv !( jif{ pd]/ ;d"xdf cljjflxt dlxnf ^) k|ltzt 
/x]sf]df ;g\ @)!! df &! k|ltzt k'u]sf] 5 . o;n] sd pd]/df ljjfx ug]{ j|md j|mdzM 36\b} uPsf] 
b]lvG5 -/fli6«o hg;fª\lVos tyf :jf:Yo ;j]{If0f, @)!! k[= !^%_ . /fi6« ;ª\3Lo hg;ª\Vof sf]ifsf 
cg';f/ u|fdL0f If]qdf a;f]af; ug]{ dWo] $# / ;x/df a:g] dWo] @&  dlxnfn] !* jif{ gk'Ub} ljjfx 
u5{g\ -afn ljjfx cGTosf nflu /fli6«o /0fgLlt, @)&@ k[=$_ . To:t} o'lg;]kmsf] @)!% sf] k|ltj]bgnfO{ 
cfwf/ dfGb} g]kfndf afnaflnsfsf] l:ylt @)&@ df afnljjfxsf ;DaGwdf o;/L n]lvPsf] 5 M ;g\ 
@))% b]lv @)!# ;Ddsf] tYofª\ssf] cfwf/df o'lg;]kmn] ;fj{hlgs u/] cg';f/ g]kfndf !% jif{d'lgsf 
ljjflxtx¿ !)=! k|ltzt /x]sf 5g\ eg] !* jif{d'lgsf ljjflxtx¿ $)=& k|ltzt /x]sf 5g\ -g]kfndf 
afnaflnsfsf] l:ylt, @)&@, k[=@%_ .

g]kfn ;/sf/n] afn ljjfx cGTosf nflu ljleGg gLlt tyf /0fgLlt ckgfPsf] 5 . afn ljjfx 
cGTosf nflu /fli6«o /0fgLlt, @)&@ th'{df eO{ sfof{Gjog ePsf] 5 .  g]kfnsf] afnaflnsf ;DaGwL 
/fli6«o gLlt @)^( sf] *=( a'Fbfdf …afn ljjfx /f]Sg ;/sf/L / ljsf; ;fem]bf/ ;F:yfx¿sf] ;xsfo{df 
;d'bfo:t/sf ;ª\3 ;+:yfx¿nfO{ kl/rfng ul/g]5Ú egL pNn]v ul/Psf] 5 . ;fy} …afn ljjfx lj?4sf] 
ph"/L ;lj|motfsf ;fy lng] / sf/jfxL ug]{ Joj:yf ul/g]5 / afn ljjfx /f]Sg] sfo{sf nflu :yfgLo 



5

lgsfonfO{ yk lhDd]jf/L lbOg]5Ú egL pNn]v ul/Psf] 5 .

afn ljjfx ;DaGwL s]xL dfdnfx¿
dfdnf !
sfof{nosf] sfdsf] l;nl;nfdf d bf]nvf lhNnf k'u]sf] lyPF . lhNnf lzIff clwsf/Lsf] sfo{sIfdf 

s]xL cleefjsx¿ lhNnf lzIff clwsf/L;Fu sfd ldnfOlbg cg'go ljgo ul//xg' ePsf] lyof] . d 
sfo{sIfdf k'u]kl5 ;fdfGo cf}krfl/stf k"/f u/]kl5 lhNnf lzIff clwsf/L k]ml/ ltg} cleefjsx¿sf] 
u'gf;f] ;'Gglt/ nfUg'eof] . cleefjsx¿ cfˆgf s'/f Psf]xf]/f] /fVb} s'g} klg xfntdf ljBfyL{ egf{sf] 
cg'dlt lbg'kg]{ s'/fdf hf]8 lbg'ePsf] lyof] .

d e/v/} lhNnf lzIff clwsf/Lsf] sfo{sIfdf k|j]z u/]sfn] d}n] pxfFx¿sf] s'/fnfO{ Wofg 
lbP/ ;'g]sf] lyPF . s'/fsfgLsf] aLrdf cfPsf] x'gfn] ljifoj:t'sf] k|;ª\unfO{ k"/f a'‰g;s]sf] lyOgF . 
lhNnf lzIff clwsf/Ln] af/Daf/ æljjfx btf{sf] k|df0f kq lnP/ cfpg'xf]nf d Ps ldg]6leq ljBfno 
:yfgfGt/0fsf] :jLs[lt lbG5' .Æ eGb} lzIff lgodfjnL, @)%( sf] lgod *) sf] pklgod -@_ nfO{ 
b]vfpFb} eGb} x'g'x'GYof] . ;f] pklgoddf sIff b;df cWoog ug]{ ljBfyL{nfO{ :yfgfGt/0f k|df0f kq lbOg] 
5}g elgPsf] lyof] t/ z}lIfs ;q ;'¿ ePsf] b'O{ dlxgfleq :yfgfGt/0f k|df0f kq lbg] / :yfgfGt/0f 
eO{ cfpg] ljBfnosf] l;kmfl/;df lhNnf lzIff sfof{non] ;xdlt lnO{ :yfgfGt/0f k|df0f kq lbg 
;lsg] cj:yf egL -s_ :yfgfGt/0f x'g] ljBfyL{sf] cleefjs sd{rf/L ePdf / lghsf] ;f] ;dodf 
;¿jf ePdf -v_ j}jflxs ;DjGwsf] sf/0fn] dlxnf ljBfyL{ cGoq :yfgfGt/0f x'g' k/]df jf -u_ 
cleefjssf] a;fO{;/fO{ ePdf eGg] s'/f ;'gfO/xg' ePsf] lyof] .

æo:tf k|df0f Nofpg;Sg] ePdf / ;s]sf] ePdf t xflsd ;fx]a;Fu olt w]/} cg'/f]w lsg 
ug'{kYof]{ / Û oL k|df0f Nofpg g;s]/ xf] .Æ Ps hgf cleefjsn] eGg'eof] .

lhNnf lzIff clwsf/Ln] eGg'eof], ætkfO{F 5f]/fn] ljjfx u/]sf] eGg' x'G5, ljBfyL{ cfˆgf] a'xf/L 
klg eGg'x'G5 . v'?Ss ufpF ljsf; ;ldltdf uP/ ljjfx btf{ u/fpg'xf];\ clg ljjfx btf{sf] k|df0f 
kqsf] k|ltlnlk /fv]/ :yfgfGt/0f k|df0f kq lbg] / :yfgfGt/0f eO{ cfpg] ljBfnosf] l;kmfl/; ;fy 
k]; ug'{xf];\ . o;df s] sf] sl7gfO 5 / Û ljjfx ePsf] /x]5, a'xf/L :jLsfg'{ ePsf] /x]5 . clg ljafx 
btf{ lsg gu/]sf] < xfd|f] lgoddf t j}jflxs ;DaGwsf sf/0fn] dlxnf ljBfyL{ cGoq :yfgfGt/0f x'Fbf 
l;kmfl/; lbg] Joj:yf t 5 lg Û s'/f ug'{eGbf sfuh Nofpg'xf]nf .Æ

æljjfx btf{ ug{ ;Sg] eP ;/nfO{ olt w]/} cg'go ljgo lsg uYof{} / ÛÆ cleefjsn] eGg'eof] .
d}n] lhNnf lzIff clwsf/L / cleefjsx¿ aLrsf] ;Dafb ;'lg/x]sf] lyPF .
ætkfO{+n] a'xf/Lsf] ¿kdf :jLsfg'{ ePsf] 5 . clg ljjfx btf{ ug{ ufpF ljsf; ;ldltdf hfg'xf];\ . 

ljjfx btf{ eOxfN5 .Æ lhNnf lzIff clwsf/Ln] eGg'eof] .
æufpF ljsf; ;ldltsf] ;lrjn] ljjfx btf{ ug'{ dfGg'x'Gg .Æ cleefjsn] eGg'eof] .
ælsg<Æ lhNnf lzIff clwsf/n] cfFvf 7"nf 7"nf agfP/ eGg'eof], ælgodfg';f/ ljjfx btf{ ug{ 

lsg cfgfsfgL ug]{< oxfF ljBfyL{sf] k9fOsf] s'/f 5, k/LIffsf] s'/f 5 . ufpF ljsf; ;ldltsf] ;lrjx¿ 
klg gx'g] s'/fsf] l;kmfl/; eg] ug]{, of] hLjg;Fu ;DalGwt sfdsf] btf{ gug]{<Æ

æxf] ;/ Û oxL lgodfg';f/ ljjfx btf{ ug{ gldNg] /]Æ cleefjsn] eGg'eof] .
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lhNnf lzIff clwsf/Ln] cfZro{¿kdf k]ml/ ;f]Wg'eof], ælsg< ls'g lgodn] <Æ
cleefjsn] eGg'eof], æd]/f] 5f]/fn] ljjfx u/]/ -ne u/]/_ NofPsf] gfgLsf] pd]/ !% jif{sf] 5 . 

!% jif{sf] gfgLsf] ljjfx btf{ ug{ sfg'gn] ldNb}g /] . afn ljjfx eof] /] . Æ
lhNnf lzIff clwsf/L em;ª\u x'g'eof] / eGg'eof] . æufpF ljsf; ;ldltsf ;lrjn] 7Ls s'/f 

ug'{ePsf] /x]5 . xf], !% jif{sf] aflnsfsf] ljjfx btf{ x'Fb}g .Æ
cleefjsn] eGg'eof], ælzIffn] t cfhsn sIff ( df g} P;Pn;Lsf] kmf/fd e/fpF5 /] . sIff 

( sf] kmf/fddf g} hGdldlt e5{g\ /] . clxn] a'xf/L sIff !) df k'lug\ . ;lrjn] !* jif{ pd]/ /fv]/ 
ljjfx btf{ x'G5 eGg'x'G5 t/ !* jif{ ldnfpg kmf/fd klxNo} e/]sfn] ldNb}g eG5g\ . klxnf klxnf t 
sIff !) df kmf/fd ey]{ . clxn] ( df /x]5 . o;n] klg ;d:of Nofof] .Æ

æhGd ldlt ;Rofpg ldNnf / xh"/<Æ cleefjsn] eGg'eof] .
æof] clxn] ldNb}g . k]ml/ !–@ jif{ ldnfP/ klg ePg lg . # jif{ yKg' kg]{ . v} Û dnfO{ t ldNnf 

h:tf] nfu]g tkfOF{sf] s'/f .Æ lhNnf lzIff clwsf/Ln] eGg'eof] .
æs] d]/L a'xf/Ln] k9\g} gkfpg]< s] pgsf] k9\g] clwsf/ 5}g< s] ljjfx ubf{df g} ;a} yf]s 

lalu|Psf] xf]<Æ cleefjs lg/fzf ldl>t cfs|f]zdf af]Ng'eof] .
æv} Û d}n] t s]xL pkfo b]lvgF .Æ lhNnf lzIff clwsf/Ln] dlt/ kms{b} eGg'eof], æ;/ Û tkfO{FF 

Ps k6s k/LIff lgoGqs eO{;Sg' ePsf] . s]xL pkfo 5 t Û sIff !) df dlxnf ljBfyL{nfO{ j}jflxs 
;DaGwsf sf/0f cGoq :yfgfGt/0f ug{ ;lsg] xf] t/ j}jflxs ;DaGwsf] k|df0f t rflxof] lg Û clg 
sfg'gn] tf]s]eGbf sdsf] ljjfx btf{ gx'g] . s] ug]{ <Æ

d}n] ;a} s'/f ;'lg/x]sf] lyPF . sIff ( af6 P;=Pn=;L=sf] /lhi6«];g ug]{ sfd d k/LIff 
lgoGqs x'Fbf ;'? ePsf] lyof] . 5fqj[lQ P]gdf ;+;bn] ;+zf]wg ubf{ Pd=aL=aL=P;= nufotsf ljifodf 
;/sf/sf] tk{maf6 5fqj[lQdf cWoog ug{sfnflu v'nf / ;dfj]zL tk{m dlxnf, hghflt, cflbjf;L, 
ckfª\u, blnt, lk5l8Psf] If]q, ul/a tyf ljkGg cflbdf sf]6f 5'6\ofpFbf ;dfj]zLtk{m k|lt:kwf{ ug{ 
;fd'bflos dfWolds ljBfnodf cWoog u/]sf] x'g'kg]{ k|fjwfg /fv]sf] lyof] . sIff ( ;Dd ;+:yfut 
ljBfnodf cWoog ug]{ / sIff !) df ;fd'bflosdf :yfgfGt/0f x'g], ;'udaf6 b'u{ddf :yfgfGt/0f 
x'g] / ;+:yfutdf cWoog u/]klg ;+:yfut / ;fd'bflos b'j}df / s;} s;}n] ;fd'bflos ljBfnodf 
P;=Pn=;L=sf] /lhi6]«;g / cfj]bg kmf/fd e/L 5fqj[lQ sf]6fdf k|lt:kwf{ ug]{ k|j[lQ a9]sf] kfOof] . 
of] k|j[lQnfO{ Go"gLs/0f ug{ sIff ( df g} /lhi6]«;g kmf/fd eg]{ gLltut lg0f{o u/L nfu" ul/of] . o; 
;DaGwdf ToxfF pkl:yt cleefjsn] eg]sf s'/fx¿;Fu k|;ª\u hf]8\b} d}n] atfPF .

d}n] eg], æsIff ( df /lhi6«];g kmf/fd e/] klg sIff !) df ljBfyL{ :yfgfGt/0f x'g ;S5 t/ 
o;nfO{ ljz]if cj:yfsf nflu dfq k|of]u x'g] agfOPsf] 5 . klxnf] t ljBfyL{sf] cleefjs sd{rf/L 
ePdf / ;f] ;dodf ;¿jf ePdf eGg] 5 . o;sf nflu ljBfyL{sf cleefjsn] cfˆgf] ;?jf / /dfgfsf] 
k|ltlnlk k]; ug'{k5{ . o;df klg ljBfyL{sf cleefjssf] ;?jf lrtjg ePsfdf sf7df8f}+ :yfgfGt/0f 
ug{ dfu u/]df sf7df8f}+ :yfgfGt/0f ug{ ldNb}g, lrtjg dfu]df dfq ldNb5 . bf];|f], dlxnf ljBfyL{sf] 
j}jflxs ;DaGwsf sf/0f cGoq :yfgfGt/0f x'g' k/]df ljjfx btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnlksf cfwf/df 
ug{ ;lsG5 . o;sf nflu ljjfx sxfF ePsf] 5 ;f]xL 7]ufgfdf :yfgfGt/0fsf nflu :yfgfGt/0f kq lbg] 
/ lng] ljBfnosf]l;kmfl/; ;fy k]; ug{ k5{ . kf]v/fdf ljjfx x'g] -kltsf] 7]ufgf x'g]_ clg sf7df8f}+ 
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:yfgfGt/0f dfUg' eg] x'Fb}g . t];|f], a;fO{;/fO{ xf], ljBfyL{sf] cleefjs a;fO{;/fO{ u/]df a;fO{;/fO{ 
k|df0f kqsf] k|ltnLlksf cfwf/df a;fO{;/fO{ ePs} :yfgdf :yfgfGt/0f :jLs[lt lbg'k5{ . lrtjg 
a;fO{;/fO{ ePdf lrtjgs} ljBfnodf :yfgfGt/0f x'g'k5{ emfkfdf xf]Og . oL tLg yl/afx]s sIff !) 
df ljBfyL{ :yfgfGt/0f ug{ lgodn] lbFb}g . :yfgfGt/0f kq lbg] / ljBfyL{ egf{ lng] b'a}n] l;kmfl/; 
ug'{k5{ . sltko ljBfnodf ljBfyL{ P]lR5s ljifo ldNb}g, sIff ( sf] /lhi6];gdf e/]sf] ljifo g} 
cWoog ug'{k5{ .Æ

d]/f s'/f lhNnf lzIff clwsf/L / cleefjsx¿n] Wofgk"j{s ;'Gg'eof] . d]/f] egfO{ ;s]kl5 
pxfFx¿ ;d:of ;dfwfgsf] cfzf k"/f gePsf] h:tf] cg'xf/ agfpg'eof] . clxn]sf] ;d:ofsf] ;dfwfg 
s] xf]nf < d}n] ;f]r]+F .

d}n] cl3 eg]sf s'/faf6 tkfO{+Fx¿sf] ;d:of ;dfwfg ePg h:tf] nfu]sf] 5 . d}n] cleefjs;Fu 
eg]F, æclxn]nfO{ tkfO{+Fsf] a'xf/LnfO{ :yfgfGt/0fsf nflu lhNnf lzIff clwsf/Ln] cg'dlt lbg ;Sg] 
cj:yf b]lvgF . lhNnf lzIff clwsf/Lsf] cg'dlt lagf kmf/fd e/]df k/LIff /2 x'G5 . clg tkfO{F+sf] 
a'xf/Lsf] lhNnf klg km/s kbf]{ /x]5 .  a?, Pp6f pkfo 5, Tof] k|of]u ug'{xf];\ g . Æ

æs] pkfo xf]nf<Æ, cleefjsn] pT;'stfk"j{s ;f]Wg'eof] . lhNnf lzIff clwsf/Ln] klg ;dfwfg 
cfpF5 ls eg]/ pT;'stf k|s6 ug'{eof] . d}n] eg], æPs k6s a'xf/Lsf] dfOtL;Fu s'/f ug'{xf];\ . oqf] 
jif{ t k9fOlbg'eof], ca *–!) dlxgf dfOtLdf g} k9\g] aGbf]j:t ldnfPdf ;d:of g} xn x'G5 . a'xf/L 
tkfOF{+x¿sf], 5f]/L pxfFx¿sf] . pxfFx¿nfO{ klg cfˆgL 5f]/Lsf] k9fOsf] lrGtf kSs} 5 xf]nf . o;lt/ 
k|of; ug'{eof] ls ePg<Æ

æc;Dej .Æ cleefjsn] s8\s]/ eGg'eof] .
ælsg<Æ d}n] egF] .
æ;d:of g} oxL xf] lg . dfOtLdf g} a;]/ k9\g kfpg] eP t xfdL o:tf] ;d:of agfP/ lsg 

cfpFYof} < a'‰g'xf];\ g . d]/f] 5f]/fn] ne Dofl/h -eufP/ NofPsf]_ u/]sf] . a'xf/Lsf] dfOtL t olt lj£g 
l/;fPsf 5g\ ls 5f]/Lsf] d'v} x]b{}gf+} eG5g\ /] . a'xf/LnfO{ dfOtL k7fpg ;Dej g} 5}g . dfOtL uP/ k9\g] 
eGbf a'xf/Ln] k9fO g} 5f]8lblG5g\ h:tf] 5 . a'xf/Lsf dfOtLn] t 5f]/LnfO{ lhGbuLe/ gleqfpg] /] . 
s] ug'{< xfd|f] uNtL xf]Og . s]6fs]6Lsf] lxQlrQ ldNof], efu] . k9fO ;s]kl5 efu]sf eP klg x'GYof] .Æ

ljjfx btf{ ug{ sfg'gL hl6ntfn] ufpF ljsf; ;ldltsf] ;lrj gdfGg], ljjfx btf{ geO{ lhNnf 
lzIff clwsf/Ln] :yfgfGt/0fsf nflu cg'dlt glbg], ljjflxt dlxnf ljBfyL{ dfOtLdf g} a;]/ sIff 
!) sf] k9fO k"/f ug{ g;Sg] h:tf ;d:ofn] lhNnf lzIff sfof{nosf] ;f] lbgsf] 5nkmn lagf lgisif{ 
6'ª\lug] cj:yf l;h{gf eof] .

d}n] ljjflxt dlxnf ljBfyL{sf] ;d:of a'e]mkl5 lhNnf lzIff clwsf/Lsf] /f]xj/df JolStut 
;Nnfx lbPF . ;fob of] ;Nnfx cflwsfl/s ¿kdf lbg ldNg}gYof] . ckl/kSs a'l4sf sf/0f sIff !) df 
g} ljjfx u/]/ cfˆgf] cWoog / kfl/jfl/s -dfOtLtk{m_ ;DaGwdf ptf/r9fj Nofpg] 5fqfnfO{ kltsf] 
ufpFs} :s'n -hxfF cWoog ug{ ;lhnf] 5_ df cWoog u/fpg], o; :s'nn] ljBfyL{sf] k|ult, rfnrng, 
xflh/L k|dfl0ft u/L /lh:6]«;g kmf/d e/]sf] ljBfnonfO{ cflwsfl/s hfgsf/L u/fpg] / ljBfyL{ kmf/fd 
e/]s} ljBfnosf] dfGg] . o;sf nflu 5fqfsf 3/lt/sf cleefjsn] ;DalGwt ljBfnox¿;Fu ;Nnfx 
;xdlt ug]{, s'g} sl7gfO cfPdf lhNnf lzIff clwsf/Lx¿n] ;sf/fTds ;xof]u ug]{ . /fi6«nfO{ s'g} 
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xfgL x'g] sfd gePsf] / lgod sfg'g ljk/Lt klg gx'g] x'Fbf of] g} clxn]sf nflu ;dfwfg x'g ;S5 .
pkl:yt ;a}n] d]/f] ;Nnfxdf lrQ a'emfpg'eof] .
dfdnf @
@)&$ h]7 @$ ut]sf] cGgk"0f{ kf]:6df lzj pk|]tL, 5ltjgu}/f, uf]/vfaf6 k|]lift r]kfª ;dfhdf 

hl6n aGb} afnljjfx zLif{sdf ;dfrf/ 5flkPsf] lyof] . o; ;dfrf/df s[i0f r]kfª j8f cWoIfsf] ljrf/ 
o;/L lbOPsf] 5 , æcu'jfx¿sf] b]vfl;sL, r]tgfsf] cefj, cGwljZjf;, ul/aL / ljleGg afWotfdf 
k/L afnljjfx k/Dk/f hl6n ;d:ofsf] ¿kdf sfod} 5 .Æ o; ;dfrf/df n]lvPsf] 5 M

;lxb nvg ufpFkflnsf $ 9fF8]ufpFsL !$ aifL{of >Ldfof r]kfª / ;f]xL 7fpFsf !% jif{sf 
eLdaxfb'/ r]kfª xfn} ljjfx aGwgdf afFlwg'eof] . Ps xKtf;Fu} a;]kl5 v6k6 eof] . ;DaGw ljR5]b 
eof] .

u08sL ufpFkflnsf & 5ltjgu}/fsf nIdL r]kfª clxn] !& jif{sf] x'g'eof] . pxfFsf] ;fyL sdnf 
r]kfª @) jif{ / /Ltf r]kfª clxn] @@ jif{ x'g'eof] . pxfFx¿ tLg}hgf ljjflxt / cfdf klg alg;Sg' 
ePsf] 5 . nIdLsf] dfOt wflbªsf] hf]ludf/f xf] . !$ jif{ k'Ubf gk'Ub} lqz'nLkfl/ 5ltjgu}/fsf Ps 
o'jf;Fu dfof a:of] . dfof a;]sf] ^ dlxgf x'gf;fy k/Dk/fcg';f/ efuL lax] klg eof] . !& jif{ k'Ubf 
gk'Ub} pxfF klg b'O{ ;Gtfgsf cfdf x'g'ePsf] 5 .

rf/ sIffdf k9\bf k9\b} /Ltf r]kfªn] s;}nfO{ dg k/fpg yfNg'eof] . jl/kl/ ;a}sf] p:t} b]v]kl5 
pxfF klg !% jif{d} dg k/fPsf] dfG5];Fu ljjfx aGwgdf afFlwg'eof] . @@ jif{sL /Ltfsf clxn] tLg 
;Gtfg 5g\ . 

@) jif{sL ;'lgtf r]kfªn] !& jif{ k'u]kl5 k|]d ljjfx ug'{ePsf] xf] . pxfFsf klg clxn] tLg 
;Gtfg 5g\ . b'vlhnf] u/]/ pxfFsf] u'hf/f rn]s]f 5 .

;d'bfodf !$, !% jif{sf lszf]/, lszf]/Lsf] afnljjfx ug]{ hl6n ;d:of 5 . -cGgk"0f{ kf]i6 M 
@)&$_

dfdnf #
@)&$ c;f/ !^ ut]sf] sflGtk'/df 3gZofd v8\sfåf/f DofUbLaf6 k|]lift 5f]/f] Rofk]/ :s'n 

hflG5g\ lszf]/L zLif{sdf ;dfrf/ 5flkPsf] lyof] . o; ;dfrf/df n]lvPsf] 5 M
clxn] l6lkmg ;do ePsf] 5 . s]xL ljBfyL{ u|fpG8df v]ln/x]sf 5g\, s]xL SoflG6gdf vfhsf 

nflu e'mlDdPsf 5g\ . SoflG6gsf] csf]{ 5]pdf :s'n] kf];fs nufPsL Pp6L lszf]/L aRrfnfO{ b"w 
r';fO/x]sL 5g\ .

laxfg !) aHg !% ldg]6 afFsL 5Fbf s'ddf emf]nf e'mG8fP/, lk7\o'Fdf 5f]/f af]s]/ pgL :s'n 
cfpFl5g\ . 5f]/fnfO{ g;{/L sIffdf 5f8]kl5 k|fy{gfsf] nfOgdf k'lU5g\ . k'm;{b eof] eg] ;fyLx¿;Fu v]Ng 
klg EofpFl5g\ slxn]sfxL . kfFrf} lkl/o8kl5 5f]/fsf] 5'6\6L x'G5, To;}n] 5}6f}+ / ;ftf}+ lkl/o8 5f]/fnfO{ 
sfvd} /fv]/ k9\l5g\ .

;b/d'sfdl:yt k|sfz dfWolds ljBfnodf ( sIffdf cWoog/t e"ldsf kl/of/ aNn !* 
jif{sL eOg\ . pgsf tLg jifL{o 5f]/f l/bd klg ;Fu} 5g\ . cfdf ( sIffdf k9\l5g\ eg] 5f]/f l/bd 
g;{/Ldf . laxfg !) gaHb} / lbpF;f] $ ah]kl5 b'O{j6f emf]nf b'O{k6\l6, lk7\o'df 5f]/f af]s]/ :s'n cfpg' 
/ 8]/fdf kms{g' pgsf] b}lgsL xf] . ;fljs d/fª uflj;l:yt hgljsf; dfljdf * sIff k9\b} ubf{ !$ 
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jif{sf] pd]/df pgsf] kl/jf/n] kNnf] ufpF ;fljs ?d uflj;–@ vafªsf !* jif]{ ls/0f kl/of/;Fu 
ljjfx ul/lbPsf] xf], !% jif{s} pd]/df pgL cfdf algg\ . :s'n hfg] j|md 6'6\of] . …afaf–cfdfn] lax] 
ug'{k5{ xfdLn] 6Lsf6fnf] ul/;Sof}+ eg]kl5 d klg v'?v'? uPF . ljjfx eGg] g} yfxf ePg . ue{jtL 
ePkl5 aNn r]t v'Nof] .Ú pgn] elgg\ . -sflGtk'/, @)&$ c;f/ !^_

k|flKt
!= lszf]/ pd]/sf afnaflnsfx¿n] ljjfx of]Uo sfg'gL pd]/sf] dtna u/]sf] kfOPg . ljBfno 

pd]/df g} ljjfx ubf{ sfg'gL nufot Jofjxfl/s sl7gfO cfPsf] kfOof] . 
@= ;fF:s[lts / ;fdflhs sf/0f b]vfO ljjfx of]Uo sfg'gL pd]/eGbf sd pd]/df ljjfx eP klg 

;dfh / kl/jf/n] :jLsf/]sf cj:yf kfOof] . afn ljjfx eP klg sfg'gL pkrf/sf nflu 
;DalGwt lgsfodf ph"/L jf lgj]bg bflvnf ug]{ dgf]j[lQ b]lvPg . 

#= sfg'gdf ljjfxsf nflu k'?if tyf dlxnfsf nflu @) jif{ pd]/ lgwf{/0f eP klg lszf]/ lszf]/L 
cfk"m v'zL ljjfxn] k|efljt kf/]sf] / sfg'gadf]lhdsf] pd]/eGbf sd pd]/df ljjfx ugf{n] 
JolStut 36gf nufotsf sfd sf/jfxL k|efljt ePsf] kfOof] . 

$= ljBfno pd]/df g} ljjfx ug]{ k|j[lQn] JolStsf] zf/Ll/s, cfly{s tyf z}lIfs cj:yfdf k|lts"n 
c;/ kf/]sf] kfOof] . ljBfno txdf cWoog ug]{ cj:yfdf xdf]{gn k|]d (Hormonal Love) / 
xdf]{gn ljjfx (Hormonal Marriage) sf] a9L k|efj k/]sf] kfOof] .

%= afn ljjfx ljz]if u/L lk5l8Psf] If]q, ju{ / hfltdf a9L kfOof] . lzIffsf ;Gbe{df lg/If/ 
;d'bfodf a9L e]l6of] . xdf]{gn k|]d (Hormonal Love) / xdf]{gn ljjfx (Hormonal 
Marriage) af6 x'g] afn ljjfx ;'ud–b'u{d, ;fIf/–lg/If/, wgL–ul/a ;a}lt/ b]lvof] . cfly{s 
cj:yfsf b[li6n] ;DkGg JolSt jf ;d'bfodf xdf]{gn k|]d (Hormonal Love) eP klg ljjfxsf 
nflu sfg'g of]Uo pd]/eGbf sd pd]/df ljjfx ePsf] vf;} kfOPg . k|]d eP klg ljjfx rflxF 
ul/xfNg] k|j[lQ b]lvPg .

efjL lbzf
!= afn ljjfxnfO{ Go"gLs/0f Pjd\ lg/fs/0f ug{sf nflu 3/ kl/jf/af6 g} kxn ug]{ . 3/ kl/jf/af6 

afnaflnsfnfO{ c;n ;+:sf/ l;sfpg] . ljjfxsf] k|of]hgsf ;fy;fy} ljjfxsf ;DaGwdf ug{ 
x'g] / ug{ gx'g] ljifosf] hfgsf/L 3/ kl/jf/af6 g} lbg] . 

@= afn ljjfxaf6 x'g] gsf/fTds kl/0ffdsf] Jofks k|rf/ k|;f/ ug]{ . ;r]tgf a9fpg ;fj{hlgs 
cfd ;~rf/sf dfWod, cfdf ;d"x, afn Sna, ;xsf/L, ;fd'bflos jg, :yfgLo ;/sf/, 
ljBfnosf] Jofks pkof]u ug]{ .

#= afn ljjfxsf b'ikl/0ffdsf cg'ejhGo syfsf] k|rf/ k|;f/ ug]{ . 
$= afn ljjfxsf 36gf af/Daf/ bf]xf]l/g] ;d'bfo, hflt ljz]if, :yfg ljz]ifnfO{ s]lGb|t u/L /f]syfd 

/ lgoGq0fsf nflu ljz]if sfo{j|md ug]{ .
%= clwsf+z lszf]/ lszf]/Lsf] ljjfx !* / @) jif{aLrdf x'g] k|j[lQ b]lvPsfn] ljjfx of]Uo sfg'gL 

pd]/nfO{ k'g/jnf]sg ug]{ .
^= sfg'g ljk/Lt ljjfx ug]{ / u/fpg]nfO{ sfg'gL sf/jfxLsf] bfo/fdf NofO{ sfg'g sfof{Gjogdf 
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ltj|tf / k|efjsfl/tf Nofpg] .
&= afn ljjfxnfO{ ;fdflhs snª\ssf ¿kdf ckgfP/ afn ljjfx ug]{ / u/fpg]nfO{ ;fdflhs tyf 

;fF:s[lts dfGotf glbg] lsl;dn] hfu/0f Nofpg] .
*= xdf]{gn k|]dn] dflg;leqsf] jf:tljs k|]dsf] k|ltlglwTj gug]{ ePsfn] cflTds k|]dn] cfTdf / 

k/fdfTd hf]8\g of]u tyf Wofgsf] cEof; ug{ x/]s JolStnfO{ k|]l/t ug]{, cEof; ug]{ cj;/ 
pknAw u/fpg] .
lgrf]8
afn ljjfxsf 36gf 36]sf 5}gg\, clxn] al9/x]sf 5g\ . d'n'sL P]gdf ljutdf ePsf] !* jif{sf] 

pd]/nfO{ @) jif{ k'¥ofPkl5 :jefljs ¿kdf afn ljjfxsf] ;ª\Vof a9\g] b]lvG5 . o;sf] sf/0f @) 
jif{eGbf sd pd]/df ljjfx ug]{ k|j[lQ g36\g' g} xf] . kxf8L b'u{d ufpF / ;x/L If]qdf ljBfno pd]/df 
efuL -k|]d_ ljjfx ug{ ljBfyL{x¿df of] ;d:of b]lvPsf] 5 . sfg'gL b[li6df afn ljjfx eP klg of] 
cleefjsx¿sf] ;xdltdf ePsf] ljjfx lyPg . sltko ljBfnodf Pp6} sIffsf 5fq / 5fqf ljjfx 
u/]sf] kfOG5 eg] sltkon] Pp6} ljBfnodf cWoog ug]{ aLr ljjfx u/]sf] kfOG5 . sfg'gL lx;fadf 
ljjfx ug{ gldNg] pd]/ d} ljBfnodf cWoog/t 5fq / 5fqfn] ljjfx ubf{ kfl/jfl/s ;DaGw lau|]sf] 
kfOG5 . o;/L ljjfx ug]{n] rfF8} g} aRrf hGdfpg] / k7g kf7g aLr}df 5f8\g], kfl/jfl/s cfly{s 
l:ylt ;'wfg{ g;Sg] / cfˆgf ;Gtfgsf] eljiosf nflu s]xL ;f]Rg klg g;Sg] x'Fbf /x]5g\ . xdf]{gn k|]d 
/ xdf]{gn ljjfxnfO{ 36fpg ;lsPsf] cj:yfdf g]kfndf afn ljjfxsf] ;ª\Vof pNn]vgLo ¿kdf g} 
36\g]df ljZj:t x'g ;lsG5 . slnn} pd]/df ljjfx ug{ glbg ljBfnodf lzIfsx¿n], 3/ kl/jf/df 
cleefjsx¿n] / ;d'bfodf cu'jfx¿n] ;r]tLs/0f ug'{ h¿/L 5 .
nnn

 -n]vs g]kfn ;/sf/sf ;lrj x'g'x'G5_
;Gbe{ ;fdu|L 
pk|]tL, lzj, @)&$, r]kfª ;dfhdf hl6n aGb} afnljjfx, sf7df8f}+ M cGgk"0f{ kf]:6,  @)&$ 

h]7 @$ ut] kf]:6
g]kfndf afnaflnsfsf] l:ylt @)&@, nlntk'/ M s]Gb|Lo afnsNof0f ;ldlt, k[= @%  
g]kfn hg;fª\lVos tyf :jf:Yo ;j]{If0f, @)!!, sf7df8f}+ M :jf:Yo tyf hg;ª\Vof dGqfno
v8\sf, 3gZofd, @)&$, 5f]/f] Rofk]/ :s'n hflG5g\ lszf]/L , sf7df8f}+ M sflGtk'/ k|sfzg, 

sflGtk'/, @)&$ c;f/ !^ ut]sf] sflGtk'/
Situation of Voilence against Children in Nepal, 2015, p.11 (Special tabulation, National Population 

Census, 2011; Central Bureau of Statistics), Ministry of Women, Children and Social Welfare : Kathmandu
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जेष्ठ रागररकका समस्ा र  
सवलीकरण व्वस्ापरको अावश्कता

महने्द्र संैबुले

k[i7e"dL
!= k|foM ;j}sf 3/kl/jf/df h]i7 gful/s /x]sf x'G5g\ . ;j} dflg; lzz', afn, o'jf, jo:s 

/ kf}9 x'Fb} h]i7 gful/s x'G5g\ . pd]/sf] ult ;Fu} x/]s dflg;n] a'9\of}nL hLjg ljtfpg}  
kb{5 . t;y{, h]i7 gful/snfO{ kl/jf/sf cleefjs dflgPsf] 5 . kl/jf/nfO{ cu|udgdf 
;d[4zfnL agfpg jxfFx?sf] kl/kSjtf d2tu/ x'G5 . ;j} h]i7 gful/sx? pd]/, ljrf/ / 
Jojxf/n] kfsf -kl/kSs_ gful/ssf ?kdf ulgPsf x'G5g\ . ;fRr} eGg] g} xf] eg] cfh xfdLn] 
pkef]u ul//x]sf 3/ hUuf ljBfno, ;fd'bflos ejg cfbLsf] Joj:yfkg / xfd|f cuf8L 
7l8Psf ef}lts ;+/rgfx?sf] lgdf{0f ug]{ hLljt gful/sx? cfhsf xfd|f h]i7 gful/s g}  
x'g\ . g]kfndf ^) jif{ dflysf ;j} dflg;nfO{ h]i7 gful/s dflgPsf] 5 . -h]i7 gful/s P]g, 
@)^#M @s_.

@= h]i7 gful/s /fi6«sf cd"No gLlw x'g\, ;DklQ x'g\ / ;dfhsf kyk|bz{s x'g\ . 1fg, ;Lk / 
cg'ejsf s'j]/ g} x'g\ . logaf6 xfdLn] lng dfq ;Sg'k5{ Ù xfdLnfO{ lbg] w]/} ljifo jFxfx?;Fu 
cem} 5 . h]i7 gful/s lhpFbf Oltxf; x'g\, lnlkj4 ug{ dfq ;Sg' k5{ . ce}m eGg] g} xf] eg] 
t h]i7 gful/sx? hLjGt k':tsfno g} x'g\ . v'zL / ;d[l4sf Bf]ts x'g\ . clttsf kf}/v 
/ jt{dfgsf ;Dkbf x'g\ . 3/kl/jf/, gftf uf]tf, ;dfh / /fi6«sf k|lti7f x'g\ h;n] cfˆgf] 
;do sfndf y'k|} d"Nojfg sfo{ u/]sf lyP h;n] ubf{ cfh xfdL of] cj:yfdf 5f}+ .xfdLn] 
uf}/j ug'{k5{ ;s]hlt ;Ddfg lbg'k5{ . jxfFx?nfO{ v'zL, ;'vL b]Vg ;Ddfgof]Uo, dof{lbt / 
;lsg];Ddsf] ;jn agfO{ afFsL hLjg ;xh ;/n agfpg ul/g] Joj:yfkg ug'{kb{5 .

#= jxfFx?n] pd]/sf j[l4;Fu} hLjgsf ;j} k|sf/sf psfnL–cf/f]nL cf/f]x–cj/f]w kf/ub}{ h]i7 
gful/ssf ?kdf hLjg ljtfO afnsnfO{ cleefjsTj / o'jf Pj+ jo:sx?sf nflu k|]/0ff 
lbO{ /fi6«nfO{ ;d[4zfnL agfpg k|To]skndf of]ubfg lbO/x]sf 5g\ . jxfFx? ;a} efiff , wd{, 
;+:s[lt / ;d'bfosf cnf}lss tLy{:yn x'g\ jxfFx?df efiff ;+:s[ltsf] e08f/ /x]sf 5g\ . dfgj 
;Eotfsf k|df0f / k"Gh x'g\ . To;}n] h]i7 gful/snfO{ ;dfhsf kyk|b{zssf ?kdf lng'kb{5 . 

$= ljZjdf g} h]i7 gful/sx?sf] ;+Vof ce"tk"j{ ?kdf j[l4 eO/x]sf] 5 . xfn ljZjdf ljZjsf] s"n 
hg;+Vofsf] & cj{ %! s/f]8 -@)!&_ /x]sf] 5 . g]kfndf h]i7 gful/sx?sf] s'n hg;+Vofsf] 
*=!# k|ltztn] k'u]sf] 5 . -/fli6«o hgu0fgf, @)^*_ . cf}ift pd]/ a9g', d[To'b/ 36\b} hfg' / 
:jf:Yo ;'ljwf a9\b} hfgfn]  of] ;+Vofsf] j[l4b/ jflif{s #=% k|ltzt /x]sf] 5 . lj=;= @)&* 
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-;g\ @)@)_ ;Dddf !)=!) k|ltzt, lj=;+= @)*# -;g\ @)@%_ df !# k|ltzt / lj=;+=-;g\ 
@)%)_ df k'Ubf @!=^ k|ltzt k'Ug] cg'dfg 5 . cfufdL @) jif{df of] hg;+Vof bf]Aa/ x'g] 
cg'dfg 5 . oxL ultdf h]i7 gful/ssf] ;+Vof j[l4 ePdf %! jif{df g]kfnsf] s"n hg;+Vof 
bf]Aa/ x'g k'Ub5 . lj=;= @)$* df !),&#,$*&, lj=;+= @)%* df !$,&),#&( ePsf]df lj=;+= 
@)^* df cfOk'Ubf @$,@@,$($ k'u]sf] of] ;+Vof xfn @^ nfv k'u]sf] cg'dfg 5 . pd]/sf] j[l4 
;+u} dflg;x?df zfl//Ls, dfgl;s, ef}lts ?kdf ;sf/fTds Pj+ gsf/fTds kl/jt{gx? b]vf 
kb}{ uO/x]sf] x'G5 . jf:tjdf pd]/ a9\g] qmd k|fs[lts lgod Pj+ k|lqmof xf] . pd]/sf] j[l4;Fu} 
zfl//Ls Pj+ ef}lts ?kdf sdhf]/ x'g] b]lv ljleGg k|sf/sf /f]u Joflwaf6 u|l;t x'g] x'G5g\ 
eg], csf]{ tkm{ w]/} dflg;x?sf 1fg, zLk, snf sf}zndf lgvf/kg cfPsf] x'G5 . sltkodf 
hLjg k|lqmofsf ;DaGwdf kl/kSs x'Fb} 1fg j[l4 eO/x]sf] x'G5Ù h;n] kl/jf/, ;dfh, /fi6«nfO[ 
;d[4zfnL agfpg ;xof]u k'Ub5 . 

%= kl/l:ylt cg'?k x'g t JolQm cfkm}df cfpg] g}/fZotf t 5b}5 g}/fZotfaf6 klg h]i7 gful/s 
u|l;t 5g\ . ;di6L :j?kdf Pj+ ;f/df ga'em]/} xf]nf, kl/jf/, ;dfh / /fi6«n] ;d]t logLx?nfO{ 
af]em Pj+ ;d:ofsf] ?kdf lng], a'‰g] u/]sf] kfOG5 . a'‰g'kg]{ s'/f eg]sf] o; ;+;f/df hGdg] 
JolQm hGd]sf] lbg b]lv g} ;j}sf] pd]/ a9\b} hfG5 . pd]/ a9\b} uO{ Ps lbg ;j}h;f]n] cjZo 
h]i7 gful/s x'g'kg]{ x'G5 . ;j} h;f]n] Psk6s h]i7 gful/s x'g'kg]{ ePsfn] logLx?df cfPsf] 
/ h]i7 gful/ssf] pd]/df k'Ubf cfpg] kl/jt{g, sdhf]/L, ;d:of, s]xL c;IfdtfnfO{ :ki6 
a'emL To;nfO{ lje]b / alxisf/af6 6f9f /fvL ;jn, ;Ifd, ;zQm agfpg ug'{kg]{ sfo{x? ub}{ 
>4f, cfb/, ;Ddfg Pj+ ;b\efj ;dlk{t ub}{ ;xh, ;'/lIft, ;Ddflgt / ;'lglZrt hLjg ofkg 
ug{ u/fpg ;d'lrt Joj:yfkg ug'{kg]{ cfjZos ePsf] 5 . lsgls h]i7 gful/ssf] ;+Vof 
j[l4n] r'gf}ltx?sf] ;"rL dfq lbPsf] 5}g, gofF cj;/x? ;d]t b]vfOlbPsf] 5 . To;}n], h]i7 
gful/ssf] ;d"lrt Joj:yfkg / pgLx?sf] 1fg zLkåf/f ;fdflhs ljsf; ub}{ ;du| /fi6«nfO{ 
cfw'lgs / ;d[b\zfnL agfpg ;lsg] cj:yf 5  . 

^= h]i7 gful/s dfq} xf]Og ;j} dflg; ;xh, ;'/lIft cf/fdk"j{s / ;Ddfgk"j{s afFRg rfx]sf 
x'G5g\ of] rfxgf :jfefljs klg xf] .t/ cfˆgf] ;Dk"0f{ hLjg kl/jf/, ;dfh / /fi6«nfO{ ;dlk{t 
ul/;s]sf h]i7 gful/sx? ;j}sf] hLjg, PsfwnfO{ 5f8]/÷s]xL k|ltztnfO{ 5f8]/, w]/}n] si6s/ 
hLjg latfpg afWo ePsf 5g\ . hLjgsf] pQ/fw{df kg]{ of] sfnv08 w]/}sf] nflu b'MvbfoL 
ePsf] / x'g] ;+efjgf /x]sf] b]lvPsf] 5 .

&= hGdn] ;j} dflg; a/fa/ x'G5g\ . ;j} pd]/ ;d"xsf dflg;x?sf] clwsf/ dfgj clwsf/sf] 
d"n l;4fGtn] ;'lglZrt u/]sf] 5 . oBlk kl/jf/ leq cfˆgf] clwsf/ vf]hL ug]{, dfu 
ug]{ / k|of]u ug]{ t/ csf]{ ju{sf] clwsf/df s'g} ljrf/} gug]{ k|j[lQ ;dfhdf JofKt  
5 . kl/jf/sf ;b:ox? dWo] ef}lts, zfl//Ls Pj+ dfgl;s ?kn] :j:y / ;Ifd ePsfn] 
cfˆgf] dfgj clwsf/ ;b}j pkof]u ug]{ ub{5g\ . pd]/ j[l4 ;+u} cfpg] /f]u / sdhf]/Lsf sf/0f 
dflg;x? hj lj:tf/} lgj{n x'b} hfG5g\ tj zf:qLo ?ksf] zlQm ;+/rgf (Power Structure) 
alnof] JolQmdf ;b}{ hfG5 / lgj{nx?sf] ;'ljwf 36\b} hfg] u5{ . To;}n], sdhf]/ j[4j[4fx? 
alxis/0fsf] 3]/f leq kb}{ uPsf x'G5g\ . o;/L pd]/ut lje]baf6 h]i7 gful/sx? lg/Gt/ 
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lkl8t 5g\ . w]/}h;f] kl/jf/af6} / ;dfhaf6 w]/} k|tfl8t eP 5g\ eGg] ljifodf ;dfh / 
cfd;+rf/ ldl8ofdf b]Vg k9\g kl//x]sf] oyfy{ huhfx]/ 5 .

h]i7 gful/sx?sf cj:yf Pj+ sdLsdhf]/L
*= h]i7 gful/s :j+o cfkm}, kl/jf/ ;dfh /fi6«n] pgLx?df cfpg] / cfPsf] kl/jt{gnfO{ Vofn 

gubf{Ù pgLx?sf] cfjZostf cg'?k ;Ifd gagfpFbf / ;jnLs/0f gubf{ h]i7 gful/sn] 
si6s/ hLjg latfpg' k/]sf] 5 eg] kl/jf/, ;dfh / /fi6«n] jxfFx?af6 lng ;Sg] nfe lng 
;ls/x]sf] 5}g . t;y{, h]i7 gful/ssf] Ifdtf a9fpg ;jnLs/0f / Joj:yfkg ug'{kb{5 . 
To;sf nflu ;j}n] a'‰g' kg]{ ljifo xf] M a'9\of}nLdf cfpg] kl/jt{gx? s] s] x'g\, s;/L  
cfpFb5, o;nfO{ sd ug{ jf 6f9f ws]Ng k|To]s JolQm :j+on] s] s] ug'{kb{5Ù JolQmut ;d:ofx? 
s] s] cfpg ;Qmb5, h]i7 gful/sdf pd]/ut k|s[ofaf6 cfpg], b]lvg] kl/jt{gsf af/]df a'‰g' 
kg]{ s'/fx? a'‰g'kg]{, kfl/jfl/s Joj:yfkg, ;dfhdf ;j}n] ltgnfO{ a'emL Jojxf/df÷ug'{kg]{ 
ljifox? Jojxf/x?sf af/]df a'‰g' kg]{ / x/]sn] k|To]snfO{ l;sfpg' kg]{ s'/fx? l;sfpg' kg]{ 
x'G5 . h;nfO{ cg';"rL ! df ;+If]kdf pNn]v ul/Psf] 5 .

h]i7 gful/ssf ljifodf g]kfndf ePsf k|of;x?
(= cGt//fli6«o h]i7 gfl/s jif{ – ;g\ !((( kZrft\ g]kfndf h]i7 gful/sx?sf] xs xLt / 

;]jfsf nflu lqmoflzn x'g yfn]sf] kfOG5 . To;kl5sf jif{x?df g]kfn ;/sf/ o; If]qdf 
lqmoflzn u}/;/sf/L ;+:yfx?sf] lg/Gt/sf] ;lqmotf, l;h{gzLntf cljl5Gg ;dGjofTds 
sfo{;Dkfbgaf6 h]i7 gful/s hLjg ;xh, ;'/lIft / ;DdfgLt t'Nofpg] lbzfdf s]xL g s]xL 
ePsf] 5 . oL ljifox?df sfo{ ubf{ h]i7 gful/snfO{ OR5f cg';f/sf sfddf rNg lbg'k5{ 
rfxgf ePdf :jtGq 5fl8lbg'k5{ eGg] c;nUgtfsf] l;4fGt (Disengagement Theory), 
h]i7 gful/ssf] hLjg ;xh agfpg lg/Gt/ ;lqmo agfpg'k5{ To;}n] gofF e"ldsfdf 
Nofpg'k5{, n}hfg'k5{ / Totftkm{ pTk|]l/t u/fO{ 8f]¥ofpg'k5{ eGg] ;lxtsf] ;lqmotfsf] l;4fGt 
(Activity Theory), h]i7 gful/sx?n] lglZrt Jojxf/ b]vfpg] / Tof] Jojxf/nfO{ kl/jf/ 
Pj+ ;dfhn] gdfGg], :jLsf/ gug]{ a]jf:tf ug]{ h:tf Jojxf/ ;dfhdf b]lvG5 eGg] c+ssf] 
l;4fGt (Labelling Theory), To;}u/L, j[4j[4faf6 l;Sg ;lsg] 1fg, zLknfO{ ga'emL pd]/sf 
jo:s o'jfx? cfˆg} ;j]{;jf{ eGg] 7fGg] cfw'lgs Pj+ ;Eo dfGg] / h]i7 gful/snfO{ kl/ToQm 
ug{ ;Sg] ;dfhsf] ljsf; ePsf] pNn]v ug]{ cfw'lgstf l;4fGt (Modernization Theory) 
sf] cjwf/0ff ;d]tsf ;f/ a'‰b} ljZje/ h]i7 gful/ssf] xs lxt / clwsf/sf k|of]udf w]/} 
s'/fx? ePsf 5g\ . To;} cg'?k g]kfndf klg y'k|} sfo{x? ;DkGg ePsf 5g\ .

;+ljwfg / sfg"gL Joj:yfx?
!)= g]kfnsf] jt{dfg ;+ljwfgn] -wf/f $!_ df h]i7 gful/snfO{ /fHoaf6 ljz]if ;+/If0f / ;fdflhs 

;'/Iffsf] xs x'g] Joj:yf ul/g] 5 egL :ki6 Joj:yf ePsf] 5 . h]i7 gful/ssf] cfwf/e"t xs 
clwsf/sf] ;+/If0f u/L ;Ddfgk"j{s hLjgofkg ug{ pgLx?sf] pGgtLsf nflu pgLx?df ePsf] 
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1fg, zLk, Ifdtf / cg'ejsf] ;b'kof]u ul/ lghx? k|lt >4f cfb/ tyf ;b\efjsf] clej[l4 
ug]{ sfo{ ;lxtsf nflu lgDg Joj:yfx? ePsf] 5 .
	 h]i7 gful/s ;DalGw P]g, @)^#
	 h]i7 gful/s ;DalGw lgodfjnL, @)^%
	 h]i7 gful/s /fli6«o sfo{of]hgf, @)^@
	 h]i7 gful/s :jf:Yof]krf/ ;]jf ;+rfng lgb]{lzsf, @)^!
	 h]i7 gful/s ;d"x kl/rfng lgb]{lzsf, @)&@
	 h]i7 gful/s 3'DtL sf]if Joj:yfkg lgb]{lzsf, @)&@
	 h]i7 gful/s ljkb\ /fxt kl/qmdf sf]if ;+rfng lgb]{lzsf, @)&#
	 h]i7 gful/s cfjf; u[x ;+rfng tyf k"jf{wf/ ;DalGw lgb]{lzsf, @)&) -tof/L_
	 h]i7 gful/s sf]if

cGo Joj:yf / ltgsf] sfof{Gjog cj:yf M
!_ h]i7 gful/ssf ljifodf ;/f]sf/jfnf lgsfox? / ;+:yf aLr k|efjsf/L sfo{;Dkfbg ;Ifd 

;dGjosf nflu pRr:t/Lo s]Gb|Lo h]i7 gful/s sNof0f ;ldlt / ;j} lhNnfdf x]/rfxsf 
nflu lhNnf h]i7 gful/s sNof0f ;ldlt u7g eO{ sfo{ ;+rfngdf /x]sf] 5 .

@_ h]i7 gful/ssf nflu c:ktfnx?df h]l/ofl6«s jf8{sf] Joj:yf ePsf], ;fj{hlgs oftfoftdf 
@ ;L6 ;'/lIft, ef8fdf %)Ü 5'6 x'g] Joj:yf ePsf] 5 eg] ljBfno:t/sf] kf7\oqmddf a'9\
of}nL lj1fg (Gerentology) ljifo ;+lIfKtdf ;dfj]z ul/Psf] 5. 

#_ h]i7 gful/ssf] cfjfhnfO{ æh;sf] ;jfn p;s} cu'jfO{Æ eg] em} h]i7 gful/ssf ;jfndf 
cfjfh ;'gfpg h]i7 gful/s dxf;+3 ;d]t lqmoflzn /x]sf] 5 . /]l8of] g]kfn, g]kfn 6]lnlehg, 
PkmPdx?df ;d]t h]i7 gful/s ;DaGwL sfo{qmdx? k|;f/0f x'g] u/]sf 5g\ . clxn]sf] ;dodf 
t o; ljifodf sfd ug{ y'k|} u}/ ;/sf/L ;+:yfx? ljleGg If]q / k|b]zdf lqmoflzn /x]sf 5g\ .

 o;} u/L, h]i7 gful/sx?sf] :ofxf/ tyf x]/rfxsf k|lzIf0f lgb]{lzsf tof/Lsf] qmddf /x]sf] 5 . 
lj=;+= @)%! b]lv h]i7 gful/sx?nfO{ /fHon] dfl;s eQf pknAw u/fpFb} cfPsf]df clxn eQf 
/sd ?= @))).– k'u]sf] 5 . oBlk /fHon] ;Ddfg :j?k pknAw u/fPsf] eQfn] hLjg lgjf{x  
ug{ gk'Ug] / /fHon] 7"nf] wg/f;L vr{ ug'{kg]{ t/ h]i7 gful/ssf] lk8f, si6s/ hLjgnfO{ 
;xh, ;'/lIft / ;Ddfg of]Uo agfpg sfd k|efjsf/L ePsf] / kl/jf/n] cfw'lgs/0fsf] gfd / 
sf/0faf6 j[4f>ddf k7fpg] qmd ;d]t a9]sfn] /fHon] l5§} h]i7 gful/s sfg"gdf kl/dfh{g 
ub}{ 5 . h;df h]i7 gful/ssf ;Gtfgn] dftflktfsf] gfddf a}+s vftf vf]nL cfˆgf] cfosf] 
!) k|ltzt /sd hDdf ug'{kg]{ clgjfo{ Joj:yfÙ h]i7 gful/ssf] crn ;DklQdf lghx?sf] 
hLjge/ @%Ü ;DklQ s'g} klg lsl;dn] x:tfGt/0f gx'g] tyf s;}n] kmsfOkm'nfO{ ldnf]dtf]df 
h];'s} sf/0faf6 x:tfGt/0f x'g uPdf klg lkmtf{ x'g] / ;DalGwt s;'/bf/nfO{ b08 hl/jfgf 
;hfo x'g] Joj:yf ul/g] ul/ d:of}bf tof/L ePsf] 5 . h]i7 gful/snfO{ leIff dfUg nufpg], 
anhkmtL sfddf nufpg], b'Jo{jxf/ ug]{, cjx]ngf ug]{, h:tf sfo{x? b08gLo sfo{ dfGb} b08 
;hfosf] Joj:yf ug]{ u/L d:of}bf tof/ ePsf] 5 . o;n] h]i7 gful/ssf] hLjgnfO{ ;'/lIft, 
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;Ddflgt / ;xh agfpg] sfo{df yk of]ubfg k'Ub5 . oBkL oL Joj:yfn] dfq gk'Ug] ePsfn] 
s]xL ;jnLs/0f Joj:yfkgsf sfo{x? cufl8 a9fpg' kg]{ b]lvPsf] 5 .

h]i7 gful/ssf] Ifdtf ;jn agfpg ug'{kg]{ ;'wf/sf sfo{x?
!!= lgj{nx? alxis/0fdf kg]{, lje]b x'g], sf/0faf6 hLjg ;xh, ;'/lIft / ;Ddflgt x'g gk'Ug] 

ePsfn] jxfFx?sf] ;j{klIfo Ifdtf clej[l4 ug{ ;jnLs/0f ug'{kg]{ ePsfn] lgDg sfo{x? 
ug'{kg]{ b]vL k|:t't ul/Psf] 5 .

!_ k|b]z:t/df h]i7 gful/s u|fd agfpg]
 s/La !)) hgf cfgGbk"j{s a:g / afFRg ;Sg] cj:yf ePsf] cfw'lgs, ;'ljwf ;DkGg:t/sf] 

h]i7 gful/s u|fd d'n'ssf k|b]zdf Ps÷Ps cf]6f agfpg] . h;df lj>fd xn, wfld{s k|jrg 
xn, dgf]/Ghg :yn, l;g]df 3/, 6]lnlehg xn, v]ns'b Pj+ Jofofd zfnf, of]uf;g, Wofg Pj+ 
k|f0ffofd ug]{ :yn, h]l/ofl6«s jf8{ / ;'ljwf ;lxtsf] pkrf/sf] Joj:yf ePsf], oftfoftsf] 
k|aGw / ;]jfsf nflu ;xof]uLsf] Joj:yf ;d]t x'g' cfjZos b]lvG5 .

@_ k|ljlwn] dflg;nfO{ ;LdfGts[t x'gaf6 /f]Sg], c?;Fu 3'nldn x'g k|]/0ff / zlQm lbg] h;af6 
Ps\nf]kg 36fpg' ;xof]u x'g], hLjg ofkg ;xh agfpg] / ;j} pd]/sfnfO{ Ps} 7fpFdf Nofpg] 
-h:t} ;fdflhs ;+hfn ePsfn]_ h]i7 gful/snfO{ afFr'Gh]n gofF s'/fx? l;Sg] -sDKo"6/, 
OG6/g]6, df]afOn rnfpg], cfw'lgs k|ljlw cfbL_ k|]/0ff lbg ;s]df >d ahf/df ;xeflutf x'g 
;Sg] cfTd :jfledfg sfod /fVg ;lsg] / ;fdflhs Pstf sfod x'g ;Sg] ePsf]n] 
•	 Life-long learning
•	 hLjg lgjf{x l;sfO{
•	 x]/rfx :ofxf/ ;';f/ l;sfO{, Joj:yfkg / ah]6 sfo{qmd k'¥ofpg] .
•	 /fi6«nfO{ cfb{z ;d[4zfnL, ;Eo /fi6« agfpg æcfbz{ gful/sÆsf] kl/sNkgf ;lxt 

tfnLd / l;sfO{ lbg]  / Jojxf/df agfpg'kb{5 .
#_ h]i7 gful/snfO{ ;Ddfg, cfb/ ug]{, cGt/k':tf ;f]r ljrf/sf] km/snfO{ sd ug{ tyf 

;fdflhs kfl/jfl/s Jojxf/sf] jftfj/0f tof/ ug'{kg]{ x'G5 . To;sf nflu cGt/k':tf ;Dd]ng, 
sfo{qmdx? rnfpg] . :j]lR5s cfod"ns sfdsf] dfWodaf6 cfly{s, ;fdflhs tyf /fhgLlts 
hLjgdf k"0f{ / k|efjsf/L 9+un] ;xeflu x'g j[4 JolQmx?sf] ;jnLs/0f ug]{ . 

$_   pd]/ d}qL ;+/rgf / plrt Joj:yfkgdf hf]8 lbb} kl/jf/, ;dfh / /fi6«n] ug'{kg]{ .
•	 3/d} gl;{Ë ;]jf pknAw u/fpg],
•	 x]/rfx ;';f/ ug]{ ;]jf (Care Giver Services),
•	 ;'/Iffsf nflu CCTV h8fg / ;'/Iff lgsfo;Fu Connection ug]{,
•	 ;+rfngdf /x]sf lbjf ;]jf s]Gb|sf] Joj:yfkgdf ;'wf/ u/L k|efjsf/L agfpg] / 

o:tf s]Gb|x?sf] :yfkgf, ;+rfngdf lj:tf/ ub}{ hfg]{,
•	 lgoldt ?kdf h]i7 gful/s s]Gb|df ljBfyL{ -gofF k':tf_ x?nfO{ e|d0f u/fO{ cGt/

k':tf km/skg (Generation Gap) x6fpg'sf] ;fy} 1fg, zLknfO{ x:tfGt/0f ug]{ .
%_ h]i7 gful/ssf] afFRg] k|]/0ff k|lt pTk|]/0ff a9fpg / ;dfhdf ;Ddfg a9fpg h]i7 gful/saf6  
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;+;f/df jf cGo d'n'sdf eP u/]sf ljifodf ;"rgf, lkmNd, /f]rs hfgsf/L, syf ;'gfpg] 
ug'{kg]{, To;sf nflu h]i7 gful/s ;DaGwL k':tsfno Joj:yf ug]{ .

^_ j[4fj:yfsf] k"j{tof/L ul/ of]hgf, sfo{qmd, /0fgLlt agfpg] / ;f] cg';f/ rNg] :jrflnt 
;+oGq agfpg ;j}nfO{ l;sfpg'kg]{ -Jo:t /fVg], v'zL x'g], ;sf/fTds ;f]Rg], Jofofd ug]{ 
cflb_ .

&_ cfjft hfjt ;xhLs/0f, ;j{;'ne / sd vr{df rfx]sf] :yfgdf k'Ugsf nflu oftfoft If]qdf 
;fKtflxs, dfl;s jf jflif{s l6s6sf] Joj:yf ug]{ / h]i7 gful/sn] kfPsf] 5'6sf] Psd'i6 
lx;fa ul/ oftfoft Joj;foL ;+3nfO{ :yfgLo tx, k|b]z ;/sf/ jf ;+3Lo ;/sf/af6 e'QmfgL 
x'g] Joj:yf ldnfpg] 

*_ æh:tf] u/\of], To:t} ef]Ug' k5{Æ eGg] Jojxf/ / æcfb{z gful/sÆ sf ;DaGwdf  aRrf 
cj:yfaf6} l;sfpg] / k|To]s gful/sn] -jo:s / j[4fj[4_n] klg cfb{z gful/s hGdfpg, 
a9fpg, ;b\Jojxf/, ;b\ljrf/sf af/]df l;sfpg], k|rf/ k|;f/ ug]{ .

(_ h]i7 gful/snfO{ b'Jo{jxf/ slx st}af6 x'g' gx'g] ul/ sfg"g d} b08gLo sfo{ 3f]lift ub}{ b08, 
hl/jfgf / ;hfosf] Joj:yf ug]{ .

!)_ ;xL kf]if0f / x]/rfxn] ;j} pd]/ ;DaGwL kl/jt{g / bL3{sfnLg /f]ux?df 
;sf/fTds ;xof]ufTds kl/jt{g Pj+ c;/ ug]{ ePsfn] j[4j[4fx?sf] vfgkfg / plrt 
x]/rfx ug'{kg]{ -pbfx/0f j[4fj:yfdf vfgfsf] dfqf 36fP klg vfgfdf k|f]l6gsf] dfq 
36\g lbg' x'b}g_ To;}n], h]i7 gful/ssf nflu ;Gt'lnt, Pj+ cfjZosLo kf]if0f Joj:yf  
ug'{kb{5 . ;f] sf] Joj:yfkgdf kl/jf/, ;dfh / ;/sf/n] Wofg lbg'kb{5 .

!!_ h]i7 gful/ssf ;DaGwdf eP u/]sf Pj+ x'g] u/]sf e|d ;DaGwdf ;j}n] hfgsf/L /fVg} kg]{ / 
To;nfO{ l;sfO{ dfkm{t ;j}df k'¥ofpg] sfo{ /fHo Pj+ ;/sf/n] ug'{kg]{ .
•	 cfˆgf 3/sf a'9fa'9LnfO{ ;j}n] dfg ;Ddfg ug'{kb{5 .
•	 /fd|f] x]/rfx / kf]if0f tTjsf] Joj:yfkg ldnfPdf -kf}li6s / emf]lnnf] vfg]s'/f_ h]i7 

gful/s ;jn x'G5g\ .
•	 h]i7 gful/ssf] klg dg x'g] / o'jfj:yfdf h:t} cj:yfdf ljr/0f ug]{ ePsfn] dfof 

:g]x, bofn] dg lhTg], dg jrgn] ;]jf ug]{, /fd|f] ;+u x]/rfx :ofxf/ ;';f/ ug]{ 
ug'{kb{5 .

•	 h]i7 gful/s d}qL Jofofd -pbfx/0fM tfO{–rL Jofofd_, of]u k|f0ffofd ug]{ Joj:yf, 
;'Tg] / p7\g] vfg] lx88'n ug]{ ;donfO{ sfo{ tflnsf adf]lhd ug]{ Joj:yf ldnfpg] .

•	 dgf]/GhgfTds sfo{ u/L tgfjd'Qm u/fpg] .
•	 h]i7 gful/s a:g] 3/ ;'/lIft, Gofgf], ;xh lx88"n ug{ ;Sg] lsl;dsf] x'g'kg]{ / ;a}n] 

agfpg' kg]{ .
•	 h]i7 gful/sx?nfO{ cnUofpg], xf]Rofpg], ufnL ug]{, s'6kL6 ug]{ h:tf b'Jo{xf/ cfkm"n] 

klg gug]{, s;}n] u/]sf] b]v]df tTsfn k|ltsf/ ug]{, /f]Sg] / k|x/Ldf hfgsf/L lbg] .
!@_ k|To]s kl/jf/n] cfˆgf k"j{h h]i7 gful/ssf] ;+/If0f ug'{kg]{ bfloTj ePsfn] h]i7 gful/sx?nfO{ 

cfˆgf ;Gtfgx?n] 3/ kl/jf/d} cfkm" ;+u} /fVg'kg]{ – :ofxf/ ;';f/ kfngkf]if0f ug'{kg]{ Joj:yf 
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ug'{kb{5 o;sf nflu ;j}n] ;lqmotf, cu|;/tf / lg/Gt/tf lbg] sfd u/f}+ . cfˆgf cfdfafa' 
af]emsf ?kdf xf]Og jxfFx?sf] kfngkf]if0fnfO{ uf}/j Pj+ lhDd]jf/Lsf] ?kdf lng] ;+:s[lt 
a;fNg'kb{5 / d]/f] afa' cfdf d;+u a:g' x'G5 eGg] / ;f]Rg] xf]Og To;sf] ;6\6f æd cfdfa'jf 
;+u} a:5'Æ eGg] ;Gb]z lbg'k5{ / lg/Gt/ o;} ub}{ hfg'k5{ .

!#_ h]i7 gful/ssf ;DaGwdf g]kfn ;/sf/n] ljleGg ljifodf ;]jf ;'ljwf pknAw u/fpb} cfPsf] 
ePtfklg ;j} h]i7 gful/snfO{ hfgsf/L gePsfn] g]kfn ;/sf/af6 pknAw ePsf] ;]jf 
;'ljwfsf] k'l:tsf -xft] k'l:tsf_ 5kfO{ ;j} h]i7 gful/snfO{ k'¥ofpg' kg]{ / ljt/0fsf nflu 
:yfgLo txsf ;/sf/sf] ;xof]u ;xsfo{ / ;dGjosf] Joj:yf ldnfpg] ug'{kb{5 .

!$_ h]i7 gful/ssf ljifodf x'g] sfo{qmd kl/of]hgfsf ;DaGwdf :yfgLo ;/sf/, k|b]z ;/sf/ / 
;+3Lo ;/sf/n] lj:t[t hfgsf/L k|sfzgdf Nofpg] / cfd ;+rf/ dfWodaf6 ;fj{hlgsLs/0f 
ug]{ sfo{ ug'{kb{5 . 

!%_ x/]s 6f]n a:tLdf h]i7 gful/ssf] ;d"x agfO{ h]i7 gful/ssf] Sna ;d]t agfpFb}, jxfFx?nfO{ 
clwsf/ pkef]u ug{ ;Ifd agfpg] / h]i7 gful/s d}qL jftfj/0f sfo{ ;dfhaf6} z'? 
ug'{kb{5 .

lgisif{
!@= h]i7 gful/s /fi6« cd"No gLlw x'g\, clttsf kf}/v x'g\, jt{dfgsf ;Dkbf x'g\ . 1fg, ;Lk / 

cg'ejsf s'j]/ g} x'g\ . logLx? lhp+bf Oltxf; x'g\, hLjGt k':tsfno klg x'g\ . xfdLn] uf}/j 
ug'{k5{ jxfFx? xfd|f] ;fydf x'g' x'G5, ;s]sf] ;Ddfg lbg'k5{, ;b\efj JoQm ug'{kb{5 . v'zL 
/ ;'vL /fVg'k5{ . h]i7 gful/sx?sf] ;Ddfg / v'zLdf ;j}sf] ;xeflutf a9fcf}+ / jxfFx?sf] 
dof{lbt / ;Ddflgt hLjgofkgsf nflu lg/Gt/ nflu k/f}+ olx g} k':tf k':tfsf nflu pbfx/0f 
x'G5Ù hf] xfdLn] cfh nufgL u/]sf] 7x5{ eljiodf xfdLdWo] w]/}n] k|fKt ug{ ;Sb5g\ . k|To]s 
k|b]zdf cfw'lgs / ;'ljwfo'Qm h]i7 gful/s u|fd, lbjf ;]jf s]Gb|, x]/rfxsf nflu ;]jf ;xof]uL, 
3/3/df h]]i7 gful/s d}qLejg ;+/rgf / ;'/Iff Joj:yf u/fpg' kb{5 . o;}df jt{dfg / 
eljiosf] g]kfnsf] xLt / xfd|f efjL k':tf ;d[4zfnL aGg agfpg d2t k'Ub5 .

;Gbe{ ;fdfu|L
1) æh]i7 gful/s Joj:yfkg tflnd sfo{qmd k|lzIf0f lgb]{lzsfÆ, :jf:Yo tyf hg;+Vof dGqfnoM 

@)&), sf7df8f}+, g]kfn -!–#(_
2) æh]i7 gful/s :ofxf/stf{ tflnd lgb]{lzsfÆ -k|lzIfsx?sf nflu_, /fli6«o h]i7 gful/s dxf;+3 

tyf dlxnf, afnaflnsf tyf ;dfh sNof0f dGqfno, @)&$, sf7df8f}+ .
3) h]i7 gful/s, 4}dfl;s klqsf, h]i7 gful/s cfwf/e"t lzIff, a'9flgns07 g=kf= !@ ,skg -jif{ 

%, c+s !^, @)&# c;f]h÷sflQ{s_
4) h]i7 gful/s ;jnLs/0f ;+ufnf] – P]g, k|lqmof ;/f]sf/jfnfx?sf] e"ldsf ;Gb]z / ;kmntfsf 

syfx?, x]NkPh OG6/g]zgn g]kfn, @)&# sf7df8f}+ .
5) cfjlws of]hgfx?, /fli6«o of]hgf cfof]u
6) h]i7 gful/s ;+u g]kfnsf] 8]8 bzssf] ofqf, g]kfn ;xefuLd"ns sfo{ ;d"x -g]kfn_, @)&#,
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7) h]i7 gful/s, dlxnf, afnaflnsf tyf ;dfh sNof0f dGqfno, @)^^
8) 1fg]Gb| lu/L …oltÚ @)^^ h]i7 gful/s æa'9\of}nLsf] ;dfh zf:qLo ljZn]if0f, dlxnf, afnaflnsf 

tyf ;dfh sNof0f dGqfno, @)^^ -kfgf #^–$!_
9) o'j/fh kf08] …;fdflhs ;'/Iff / ;fdflhs ;+/If0fsf] ;}4flGts ?k/]vf, lghfdtL ;]jf klqsf, 

nf]s ;]jf cfof]u, @)== -kfgf !*–#)_

cg';"rL !
h]i7 gful/ssf ;d:of / sdL sdhf]/L

a'9\of}nLdf cfpg] kl/jt{gx?
!_ cg'xf/ / 5fnf rfp/f] kg]{ 
@_ skfn ;]t} eP/ km'Ng] 
#_  skfn emg]{ / lr08} aGg]
$_ sfgsf] ;'Gg] zlQm sd x'g]
%_ cfFvfsf] b]Vg] zlQm sd x'g] 
^_ :d/0f zlQm 36\g] 
&_ xf8 tyf z/L/ sdhf]/ x'Fb} hfg] 

JolQmut ;d:of
!_ d]?b08 ;+s'rg  
@_ xf8hf]gL{ tyf df+;k]zLdf ;d:of
#_  gzf v'Drg]
$_ cfFvfsf] b]Vg] zlQm ;d:of
%_ ;'Gg] zlQm sd x'Fb} hfg]
^_ kfrg k|0ffnL sdhf]/ x'Fb} hfg] z/L/n] vfgfaf6 kf]if0ftTj lng] Ifdtfdf sdL cfpg] -sf/0fM 

s'kf]if0fsf] rk]6fdf kg]{_
&_ lgGb|f gnfUg] -/ftdf k6s k6s Ao'emg]_
*_ of}gfËdf lzlyntf
(_ ldu|f}{nf sdhf]/
!)_ l8PgPsf] IfoLs/0f
!!_ lx88"n ubf{ n8\g] 
!@_ d'v / bfFtsf] ;d:of
!#_ lha|f] / :jfbsf] ;d:of 
!$_ kmf]S;f] sdhf]/ x'Fb} hfg]
!%_ cNhfOd/sf] u|;tf
!^_ j[4 j[4fx?sf] x]/rfx ug]{ ;Gtfgsf] cefj, ePsf]df klg d[To' eO;s]sf]
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h]i7 gful/sx?sf aflg Jojxf/x?
!_ PsfGt dg k/fpg] 
@_ sf]xL e]6 x'Fbf w]/} s'/f eGg dgk/fpg], k'/fgf s'/f / b'Mv s'/f ug]{ 
#_  pgLx?sf s'/f ;'lglbbf v'zL x'g] 
$_ 3/ ;dfhdf gofF sfdsf] yfngL ubf{ ;f]lw lbof] x'GYof] eGg] rfxG5g\
%_ w]/} af]Ng] 
^_ sfdx? l56f] l56f] ;lslbP x'GYof] eGg] 7fGb5g\  
&_ lrGtf a9L lng] 
*_ s]6f s]6Lx?nfO{ a9L dfof ug]{  

-;|f]tM :jf:Yo tyf hg;+Vof dGqfnoM @)&)_

h]i7 gful/sx?sf /fd|f kIfx?
!_ pd]/ cg'ej / 1fgdf kl/kSs, :yfgLo vt/f tyf hf]lvd / ljkb\sf P]ltxfl;s 36gf Pj+ 

k/Dk/fut 1fgsf af/]df hfGg], cfˆgf] kl/jf/ ;dfhsf] cfjZostfsf] af/]df yfxf x'g] .
@_ sfdaf6 cjsfz k|fKt eP klg kl/jf/, ;dfhnfO{ clws tyf ;fdflhs of]ubfg k'¥ofO{/x]sf 
#_ b}lgs cfly{s s[ofsnfkdf k|fo ;xefuL x'g' gkgf{n] km';{b eO/xg] sf/0faf6 1fg x:tfGt/0f 

ug{ ;xh x'g] .
$_  3/fo;L sfd, k]zf, Jojxf/, /]vb]v, Joj;fo ;+rflnt ul//x]sf 
 h]i7 gful/snfO{ ;jn agfpg / ;d'lrt Jojxf/ ug{ jxfFx?sf] ;d:of, sdhf]/L a'emL cfjZostfnfO{ 

;'gL ;'wf/sf kxn ug'{kb{5 .

h]i7 gful/s ;+u hf]l8P/ cfpg] cGo ;d:ofx?M
:yfgLo ;d:of
!_ kfl/jfl/s cjx]ngf
@_ a]/f]huf/L
#_  :jf:Yo pkrf/
$_ a;fO{ ;/fO{
%_ b'Jojxf/sf] 36gf a9\g]
^_ kl/jf/n] b]vefn ;+/If0f gul/ 5fl8 lbg]

/fi6«sf] ;d:of
!_  j[4 hg;+Vofsf] j[l4 / Joj:yfkg
@_  ;fdflhs cfly{s
#_   :jf:Yo pkrf/ -/f]usf] bf]x/f] ef/ ckfËtf x'g] ;+efjgf j[l4
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h]i7 gful/sdf x'g] b'Jo{jxf/
zfl//Ls M ws]Ng], hj/h:tL v'jfpg], s'6kL6 ug]{, lrdf]6\g], x'Tofpg], 3r]6\g], n8fO lbg], 3f]rL 

lbg], hfgLhfgL lk8fbfos lx8\8'n u/fpg], si6 x'g] u/L a:g / ;'Tg nufpg] / 
To:tf] 7fFpdf /fVg] .

of}lgs M  h]i7 gful/ssf] :jLs[lt ljgf ul/g], s'g} klg of}ghGo lqmofsnfk / b'Jo{jxf/
kl/Tofu M  PSn} 5fl8lbg]÷Vofn jf b]vefn gug]{ . cfwf/e"t ;fdfu|L pknAwL gu/fpg] .
dgf]efjgfTdsM 3[0ff, j]jf:tf, gaf]nL ug]{ ufnL -Result: dfgl;s lk8f / UnfgL_ h]i7 gful/ssf 

;fdfu|L÷;DklQ rf]/L ug]{, hfGg eg]sf] 7fpFdf n}hfg], vfGg eg]sf] s'/f v'jfpg], 
ulb{g eg]sf] sfd ug{ nufpg], jfs\s lbs\s nufpg] sfd ug]{ .

cfly{s b'Jo{jxf/M j[4 cj:yfdf kfngkf]if0fdf nfUg] /sd gx'g], cfo gx'g], ;DklQ eP klg kl/jf/ / 
;dfhsfn] x8Kg], vf]zL lng] jf v'zL/fhLdf kmsfO{ lng] . lhG;L gubL ckrng ug]{, 
pgLx?n] kfpg'kg]{ /sd glbg] jf sd lbg] cfbL 

h]i7 gful/s dfly b'Jo{jxf/ ePsf] 5 ls 5}g egL yfxf kfpg] pkfox?
!_ cgf}7f] / ckTofl/nf] lsl;dsf] 3fpx? x'g' -h:tf] M lryf]/]/sf] bfu, kf]n]sf] 3fp_
@_ jxfFx?n] ug]{ b}lgs lqmofsnfk aGb ug'{ km/s ;do / km/s tl/sfn] ug{ vf]Hg', ;fyLefO{ ;+u 

e]63f6 ug]{ sfo{ klg aGb ug'{ .
#_ jxfFx?n] cfˆgf] ;/;kmfO{ cfbLdf klg Wofg lbg 5f]8\g' .
$_ x/]s rLhsf] af/]df bf]wf/ /xg' / l8k|];gdf hfg' .
%_ l5g l5gdf :jefj kl/jt{g ug'{ Ps} l5gdf ?g], v'zL x'g], l/;fpg] :jefj ug'{ .

-;|f]t M /]jf bfxfnM @)&#_
nnn

-n]vs g]kfn ;/sf/sf ;x;lrj x'g'x'G5_
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ििगो िवकास र बालबािलका

राििका अ्ा्नल

-!_ ljifo k|j]z 
;x>fAbL ljsf; nIonfO{ g]kfnn] bzf}+ of]hgf b]lv sfof{Gjogdf NofPsf] lyof] . o; ;x>fAbL 

ljsf; nIo xfl;n ;DjGwL k|ult x]bf{ pT;fxhgs b]lvPsf] 5 . vf;u/L ul/aL 36\g', ljBfno egf{b/ 
tyf ljBfnotxdf n}ª\lus ;dtfb/df pNn]Vo ;'wf/ x'g', afn d[To'b/ 36\g', dft[d[To'df ;'wf/ cfpg', 
;/;kmfO{df ;'wf/ x'g'   dxTjk"0f{ pknlAw x'g\ . s]xL ;x>fAbL ljsf; nIosf ck]lIft kl/0ffd k|fKt 
x'g ;s]sf 5}gg\ eg] /fli6«o ?kdf k|fKt ePsf nIox?n] ljleGg ef}uf]lns If]q / ;fdflhs ;d'x jLr 
kof{Kt ;Gt'ng sfod ug{ ;s]sf] 5}g . ;x>fAbL ljsf; nIoaf6 k|fKt pknlAwnfO{ sfod /fVg / 
xfl;n x'g afFsL nIonfO{ k|fKt ug]{ u/L ;+o'Qm /fi6«;+3n] ;g\ @)!% sf] @% ;]K6]Da/df ;g\ @)!^ b]lv 
@)#) ;Ddsf] nflu hf/L u/]sf] ljsf;sf] cjwf/0ff g} lbuf] ljsf; nIo xf] . o;sf !& j6f nIox? 
/ !^( j6f pknIox? /x]sf 5g\ . lbuf] ljsf;sf nIo ljZj ?kfGt/0fsf] nflu dxTjk"0f{ ljZj ljsf; 
9fFrf xf] . o;nfO{ !(# b]zx?sf] ;femf k|ltj4tf kqsf] ?kdf lnOPsf] 5 . o;df d'VotM cfly{s j[l4, 
/f]huf/L, lbuf] phf{, c;dfgtf Go"gLs/0f, lbuf] ;x/Ls/0f, lbuf] pTkfbg / pkef]u, hnjfo' kl/jt{g, 
Gofodf kxF'r h:tf dxTjk"0f{ ljifox? ;dfj]z ul/Psf] 5 . 

lbuf] ljsf;sf nIox?df afnaflnsf ;du|kIfx?nfO{ ;Djf]wg ug{] k|of; ul/Psf] 5 . o;sf] 
k"0f{ / k|efjsf/L sfof{Gjogåf/f ;+o'Qm /fi6«;+3Lo afn clwsf/ ;DaGwL dxf;lGw / o;sf] OR5flwg 
cfn]vx?sf k|ltkmnx? k|fKt x'g] ck]Iff ul/Psf] 5 . lbuf] ljsf;sf nIon] afnul/jL, kf]if0f, 
afn:jf:Yo, afnlzIff, afn;}Go, afnlx+;f / Gofodf kx'Fr h:tf dxTjk"0f{ ljifonfO{ ;dfj]z u/]sf] 
5 . oL nIox?nfO{ sfof{Gjog ug{sf] nflu cGt/f{li6«o ;"rsx? tof/ e};s]sf 5g\ . oL cGt/f{li6«o 
;"rsx?nfO{ cfwf/ dfgL g]kfnn] /fli6«o ;"rsx? tof/ u/]sf] 5 . o;sf ;fy} /fli6«o ;"rsx?nfO{ 
v08Ls[t u/L jflif{s gLlt tyf sfo{j|md dfkm{t :yfgLos/0f ug]{ sfo{sf] klg z'?jft ePsf] 5 . o; 
n]vdf afnaflnsf;+u ;DjlGwt lbuf] ljsf;sf nIo tyf ;"rsx? k|:t't ul/Psf] 5 . 

-@_ afnaflnsf;+u ;DjlGwt lbuf] ljsf;sf nIox?
lbuf] ljsf;sf nIox?df afnaflnsfsf ljifonfO{ afnu/LaL, afnkf]if0f, afn:jf:Yo, afnlzIff, 

afn;}Go, afnlx+;f / Gofodf kx'Fr h:tf d'Vo ljifox?df s]lGb|t ul/Psf] 5 .  !& j6f k|d'v nIodf 
afnaflnsf;+u ;DjlGwt nIox?nfO{ lgDgfg';f/ k|:t't ul/Psf] 5 M 

nIo != ;a} lsl;dsf ul/aLsf] ;j{q cGTo ug]{
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 nIo @= ef]ssf] cGTo, vfB ;'/Iff Pjd\ ;'wf/;lxtsf] kf]if0f xfl;n / lbuf] s[lif k|jw{g ug]{  
nIo #= ;a} pd]/sf ;a}hgfsf] :j:y hLjg ;'lglZrt / pgLx¿sf] lxt k|jw{g ug]{ 
nIo $= ;a}sf nflu ;dfj]zL tyf :t/Lo lzIff ;'lglZrt / cfhLjg l;sfO k|jw{g ug]{ 
nIo %= n}ª\lus ;dfgtf xfl;n ug]{ tyf ;a} dlxnf / aflnsfx¿nfO{ ;zQmLs/0f ug]{ 
nIo ^= kfgL / ;/;kmfOdf ;a}sf] kxF'r ;'lglZrt ug]{ 
nIo &= kx'Frof]Uo, ljZj;gLo, lbuf] Pjd\ cfw'lgs pmhf{df ;a}sf] kx'Fr ;'lglZrt ug]{ 
nIo  *= ;a}sf nflu ;dfj]zL / lbuf] cfly{s a[l4, k"0f{ /f]huf/L / ;Ddfghgs sfd / k|jw{g 

ug]{ 
nIo !)= b]zleq / b]zx¿aLrsf] c;dfgtf sd ug]{ 
nIo !!= ;x/x¿ / dfgj a:tLnfO{ ;dfj]zL, ;'/lIft, k|lt/f]wL Pjd\ lbuf] agfpg] 
nIo !@= lbuf] pkef]u Pjd\ pTkfbg 9fFrfnfO{ ;'lglZrt ug]{
nIo !#= hnjfo' kl/jt{g / o;sf k|efjlj¿4 ;ª\3if{ ug{ cTofjZos sfo{of]hgf ;~rfng 

ug]{ 
nIo !^= lbuf] ljsf;sfnflu Gofok"0f{, zflGtk"0f{ / ;dfj]zL ;dfhx¿ k|jw{g ug]{, ;a}sf] 

Gofodf kx'Fr u/fpg] / ;a} txdf k|efjsf/L, pQ/bfoL / ;dfj]zL ;+:yfx¿sf] lgdf{0f ug]{ . 
nIo !& M lbuf] ljsf;sf nflu ljZjJofkL ;fem]bf/L / o;sf] sfof{GjognfO{ k'gM;zQm agfpg
-#_ afnaflnsf;+u ;DjlGwt lbuf] ljsf;sf nIo tyf ;"rsx?1
lbuf] ljsf;sf nIo dfgjsf] lxt / k[YjLsf] ;+/If0fsf] nflu kl/sNkgf ul/Psf] j[xt nIo xf] . 

o;sf ljleGg !& j6f nIo cGtu{t !^( j6f pknIo / ======;"rsx? 5g\ . tL dWo] afnaflnsf;+u 
;DjlGwt pknIosf ;"rsx?dfq k|:t't ul/Psf] 5 .  

 nIo != ;a} lsl;dsf ul/aLsf] ;j{q cGTo ug]{ 
!=! xfn b}lgs !=@% 8n/ k|ltlbg eGbf sd cfodf hLjg u'hf/f ul//x]sf ;j} dflg;df 

/x]sf] cTolws ul/aL] ;g\ @)#) ;Dd pGd"ng ug]{ . 

;"rs @)!%                       @)!( @)@@ @)@%  @)#)
!=!=!  k|ltlbg !=@% 8n/eGbf sd cfo ePsf] 

hg;+Vof -PPP d'No_ %
@#=& !& !#=& !)=$ $=(

!=!=@  k|ltlbg !=@% 8n/df u/LaL vf8n cg'kft % %=^ $=( $=# #=& @=*
!=!=#  !=( 8n/ k|ltJolQm u/LaL #^ @*=% @@=( !&=# *

!=!=$  k|ltJolQm s"n u|fx:y pTkfbg (GNI) $ &^^ *@! !^$& @!@( @%)) 

!=@ /fli6«o kl/efiff cg';f/ ul/aLsf ;Dk"0f{ cfofd leq /x]/ hLjg latfO/x]sf ;a} pd]/sf 
k'¿if, dlxnf / afnaflnsfsf] cg'kft ;g\ @)#) ;Dd slDtdf cfwf 36fpg] . 

1  oxfF k|:t't ul/Psf tYof+sx? /fli6«o of]hgf cfof]usf]  Nepal’s Sustainable Development Goals  Baseline Report 
June 2017 jf6 lnO{Psf] 5 . 
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;"rs @)!%                       @)!(       @)@@   @)@%   @)#)
!=@=!   u/LjLsf] /]vfd'gL /x]sf] 

hg;+Vof %
@!=^ !&=! !#=* !)=% $=(

!=@=#  u/LjLsf] /]vfd'gL /x]sf 
afnaflnsfsf] hg;+Vof %

– – – – –

!=# clt lgDg:t/df /x]sfx¿ ;d]t ;a}sf nflu /fli6«o ¿kdf pko'Qm ;fdflhs ;+/If0f 
k|0ffnL Pjd\ pkfox¿ nfu' ug]{ / ;g\ @)#) ;Dd ul/a Pjd\ hf]lvddf /x]sf lgM;xfox¿nfO{ lbuf] 
;Daf]wg ug]{ nIo xfl;n ug]{ . 

;"rs @)!%                       @)!(       
@)@@

   @)@%  @)#)

!=#=!  ;Dk"0f{ jh]6df ;fdflhs  ;'/Iff vr{ Ü !! !@=! !@=( !#=& !%
!=#=@  ;fdflhs ;'/Iffn] ;d]6]sf] hg;+Vof Ü – – – – !))

!=$ ;Dk"0f{ k'¿if Pjd\ dlxnfx¿ cem} ljz]if ul/ ul/a / hf]lvdk"0f{ cj:yfdf /x]sfx¿sf] cfly{s 
;|f]tx¿df ;dfg clwsf/sf ;fy} cfwf/e"t ;]jfx¿, hldg tyf ;DklQsf cGo ;+/rgf÷:j¿kx¿df 
lgoGq0f Pjd\ :jfldTj, lj/f;t, k|fs[lts ;|f]t;fwgx¿, pko'Qm gofF k|ljlw / n3' ljQ;d]t ljQLo 
;]jfx¿df ;g\ @)#) ;Dd kx'Fr ;'lglZrt ug]{ . 

;"rs @)!%                       @)!( @)@@ @)@% @)#)

!=$=!  Multidimensional Poverty Index MPI $$=@ #%=! @*=@ @!=$ !)

!=$=@ Share of bottom quintile in national 
consumption (%)

% %=* ^=^ &=@ *

!=$=#  kl/jf/sf] #) ldg]6leq jhf/df kx"Fr Ü $% %& ^^ &% ()

!=$=$  kl/jf/sf] ljQLo ;]jfdf kx"Fr Ü $) %)=& %*=& ^^=& *)

nIo @= ef]ssf] cGTo, vfB ;'/Iff Pjd\ ;'wf/;lxtsf] kf]if0f xfl;n / lbuf] s[lif k|jw{g ug]{ 
@=! ;g\ @)#) ;Dd ef]ssf] cGTo ug]{ / lzz'x¿;lxt ljz]if ul/ ul/a tyf hf]lvdk"0f{ 

cj:yfdf /x]sf ;Dk"0f{ dflg;x¿sf nflu, ;'/lIft, kf]if0fo'Qm Pjd\ kof{Kt ef]hgdf aif}{el/ kx'Fr 
;'lglZrt ug]{ . 

;"rs @)!%                     @)!( @)@@ @)@% @)#)
@=!=! Prevalence of undernourishment (%) #^=! @&=# @)=^ !$ #

@=!=@ Population spending more than two-third of 
total consumption on food (%) 

@) !%=% !@=! *=& #

@=@ ;g\ @)#) ;Dd kfFr jif{d'lgsf afnaflnsfx¿df b]lvg] sd pFrfO / tf}n x'g] ;d:ofsf 
;DaGwdf cGt/f{li6«o:t/d} ;xdlt ePsf nIox¿ ;g\ @)@% ;Dd xfl;n ub}{ lszf]/Lx¿, ue{jtL 
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Pjd\ :tgkfg u/fpg] cfdf tyf j[4j[4fx¿sf kf}li6s cfjZostfx¿nfO{ ;Daf]wg ug'{sf ;fy} 
s'kf]if0fsf ;a} lsl;d÷:j¿kx¿sf] cGTo ug]{ . 

;"rs @)!%                     @)!( @)@@ @)@% @)#)

@=@=! Underweight children under five years of age % @&=^ @@=^ !&=* !# %

@=@=@ Stunting (low height for age) children under 
five years of age % 

#^ #@ @^=& @@=# !%

@=@=# Wasting (low weight for height) children 
under five years of age  % 

!) (=! &=$ %=* #

@=@=$  Population below minimum level of dietary 
energy consumption (%) 

@@=* !&=( !$=# !)=& $=^

@=@=% Anaemia among women of reproductive age 
(Adolescent girls) (%) 

#%=^ @*=% @#=@ &=( (

@=@=^  Anaemia among children under five years of age @@=^ !*=@ !$=* !!=% ^

@=@=&  Children aged 6-23 months consuming 
Minimum Acceptable Diet (MAD) (%) 

#@=# @%=* @! !^=! *

@=@=*  Adolescent population with low BMI (< 18) (%) !& !#=% !)=( *=( $

@=@=( Prevalence of exclusive breastfeeding (%) %^=( ^%=& &@=# &( ()

nIo #= ;a} pd]/sf ;a}hgfsf] :j:y hLjg ;'lglZrt / pgLx¿sf] lxt k|jw{g ug]{ 
#=! ;g\ @)#) ;Dd ljZjJofkL dft[–d[To' cg'kft b/ k|lt ! nfv hLljt hGddf &) 

eGbf sddf emfg]{ . 

;"rs @)!%                       @)!( @)@@ @)@% @)#)
#=!=! Dfft[ d[To'b/ k|ltnfv hLljt hGddf @%* !$% !)^ *^ ^(

#=!=@  Live births attended by skilled birth 
attendants (%)

%* ^*=% &# &( ()

#=@ ;g\ @)#) ;Dd gjhft lzz' / % jif{ d'lgsf afnaflnsfsf] /f]Sg ;lsg] d[To'x¿sf] 
cGTo ug]{, of];Fu} ;a} /fi6«x¿ gjk|;"lt–d[To' cg'kft k|lt !,))) hLljt hGddf slDtdf !@ ;Dd 
/ % jif{d'lgsf afnaflnsfsf] d[To' b/ k|lt !,))) hLljt hGddf slDtdf @% ;Dd emfg]{ nIo;fy 
cufl8 al9/x]sf 5g\ . 

;"rs @)!%                     @)!( @)@@ @)@% @)#)
#=@=!  jfn d[To'b/ -k|lt !,))) hLljt hGddf_ #( #) @* @^ @@
#=!=@ jfn d[To'b/ -k|lt !,))) hLljt hGddf_ @# @) !& !$ !)

#=# ;g\ @)#) ;Dd PrcfOeL P8\;, Ifo/f]u, dn]l/of / a]jf:tf ul/Psf pi0fIf]qLo 
/f]ux¿h:tf dxfdf/Lx¿sf] cGTo ug]{ / x]kf6fOl6;, kfgLaf6 pTkGg x'g] /f]u Pjd\ cGo ;¿jf 
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/f]ux¿ lj¿4sf] h'emfOhf/L /fVg] . 

;"rs @)!%                     @)!( @)@@ @)@% @)#)
#=#=! Average prevalence of Soil Transmitted 

Helminthes among school going children (%) 
!% !! * % )

#=#=@ Incidence of Diarrhea (per 1,000 under 5 
years children) 

%)! #^& @^& !^& )

#=#=# Children under age 5 with Diarrhea in the last 
2 weeks (%)

!@ *=*
^=$

$ )

#=$ ;g\ @)#) ;Dd /f]syfd tyf pkrf/af6 g;g]{ /f]ux¿af6 csfnd} x'g] d[To'x¿ PsltxfOn] 
36fpg] / dfgl;s :jf:Yo Pjd\ lxt k|jw{g ug]{ . 

#=^ ;g\ @)@) ;Dd ;8s b'3{6gfx¿af6 x'g] d[To' / 3fOt]x¿sf] ljZjJofkL ;ª\Vof cfwf;Dd 
36fpg] . 

#=& ;g\ @)#) ;Dd kl/jf/ lgof]hg, ;"rgf tyf lzIff / k|hgg–:jf:Yosf] d'2fnfO{ /fli6«o 
/0fgLlt Pjd\ sfo{qmdx¿df PsLs[t ub}{ of}g tyf k|hgg–:jf:Yo– :ofxf/ ;]jfx¿df ljZjJofkL kx'Fr 
;'lglZrt ug]{ . 

;"rs @)!%                     @)!( @)@@ @)@% @)#)
#=&=@ Proportion of births attended by Skilled Birth 

Attendant (SBA) (%) 
%%=^

#=&=# Adolescent Fertility Rate (births per 1,000 
women age 15-19 years) 

** &@=% ^)=( $$=# ()

#=&=% Postnatal Care (PNC) for mothers (mothers 
who received care within two days of 
childbirth, (%))

%^=& ^^=% &@=( &(=# ()

#=* ljQLo hf]lvd ;'/Iff, :t/Lo cfjZos :jf:Yo–:ofxf/ ;]jfx¿df kx'Fr / ;a}sf nflu 
;'/lIft, k|efjsf/L, :t/Lo Pjd\ Ifdtfn] Eofpg] ul/ cTofjZos cf}ifwL tyf vf]kx¿df kx'Fr;d]t 
ljZjJofkL :Jff:Yo ;]jfx¿ xfl;n ug]{ . 

;"rs @)!%                       @)!(   @)@@  @)@% @)#)
#=*=! Women having 4 antenatal care visits as 

per protocol (among live births) % 
^( &$=^ &*=* *# ()

#=*=^ Children age 12-23 months who 
received all vaccinations (Measles, 
BCG, OVP3, DPT3, HepB3, Hib3, 
etc.) recommended in the national 
immunization schedule by their first 
birthday (%) of childbirth, (%))  

*$=% **=^ (!=& ($=* !))
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#=( ljiffQm /;fog / jfo', hn tyf df6f] k|b"if0f Pjd\ ljiffQmtfaf6 x'g] d[To' tyf /f]uJoflwx¿sf] 
;ª\Vof ;g\ @)#) ;Dd pNn]vgLo dfqfdf 36fpg] .

nIo $= ;a}sf nflu ;dfj]zL tyf :t/Lo lzIff ;'lglZrt / cfhLjg l;sfO k|jw{g ug]{ 
$=! ;g\ @)#) ;Dd ;a} afnaflnsx¿n] lgMz'Ns, ;dfgtfdf cfwfl/t Pjd\ :t/Lo k|fylds 

tyf dfWolds lzIff xfl;n u¿g\, h;n] ;fGble{s tyf nIo $ cg'¿k k|efjsf/L l;sfO kl/0ffd 
k|fKt xf];\ eGg] ;'lglZrt ug]{ . 

;"rs @)!%                       @)!(  @)@@ @)@%  @)#)
$=!=! Net enrolment rate in primary education 

(%) 
 (^=^ (*=%  ((  (( ((=%

$=!=@  Primary completion rate (%) *&=%  ()=&  (#=!  (%=%  ((=%

$=!=#  Proportion of pupils enrolled in grade 
one who reach grade eight (%) 

&^=^  *!=% (@=) (#=) (% 

$=!=$  Ratio of girls (to boys) enrolled in 
grade one who reach grade eight 

  !=)$   !=)#   !=)@   !=)! !

$=!=% Ratio of girls (to boys) enrolled in grade 
one who reach grade twelve 

!=! a !=)$ !=)# !=)@ ! 

$=!=^  Ratio of students to teacher in basic 
education (up to 8 level) 

$) a #^ ## #) @% 

$=!=&  Ratio of students to teacher in 
secondary education (up to 12 level) 

#( a #%=# #@=% @(=& @% 

$=!=* Proportion of trained teachers in primary 
and secondary education (% of total 
teachers) 

(%a (^=% (&=% (*=$ !)) 

$=!=( Learning Achievement / Score (Math, 
Nepali and English) for Class 5 

%%=^b ^)=* ^$=^ ^*=% &% 

$=!=!) Gross Enrollment secondary education 
(grade 9 to 12) 

%^=& c &@ () (% (( 

$=@ ;g\ @)#) ;Dd ;a} aflnsf Pjd\ afnsx¿sf] :t/Lo k|f/lDes afNofj:yf ljsf;, 
:ofxf/ / k"j{k|fylds lzIffdf kx'Fr ;'lglZrt ug]{, h;n] ubf{ pgLx¿ k|fylds lzIffsf nflu tof/ 
x'g ;s"g\ . 

;"rs @)!%                     @)!( @)@@ @)@% @)#)
$=@=! Coverage of child grant for pre-primary 

education (number in ‘000) 
%)^a !)#*  !$#& !*#% @%)) 

$=@=@ Day meal program coverage (%) !& #! $! %! ^* 
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$=@=# Attendance to early childhood education 
(Gross Enrollment) (%) 

*!=) *%=* *(=$ (#=) (( 

$=% ;g\ @)#) ;Dd lzIffdf /x]sf] n}ª\lus lje]b pGd"ng ug]{ / ckfª\utf ePsf JolQmx¿, 
cflbjf;L hghfltx¿ / hf]lvdk"0f{ cj:yfdf /x]sf afnaflnsf;d]t hf]lvdsf] l:yltdf /x]sf ;a} 
dflg;x¿sf lglDt lzIffsf ;a} tx Pjd\ Jofj;flos k|lzIf0fdf ;dfg kx'Fr ;'lglZrt ug]{ . 

;"rs @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
$=%=!  Gender parity index (GPI) (primary school) !=)@ !=)! !=)# !=)# ! 

$=%=@ Gender Parity Index (GPI) (secondary school) ! ! ! ! ! 

$=%=#  Gender Parity Index (GPI) based on literacy 
(above 15 years) 

 )=^@ )=&@ )=*) )=*& !

$=^= ;g\ @)#) ;Dddf ;a} o'jf tyf pn]Vo cg'kftdf jo:sx¿, dlxnf tyf k'¿if b'a}n] 
cIf/ / ;+Vof lrGg ;Sg] cj:yf ;'lglZrt ug]{ .

;"rs @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
$=^=!  Literacy rate of 15-24 years old (%) **=^ (!=#& (% (* (( 

$=^=@  Literacy rate of 15-24 years old (women) (%) *&=$ ()=% (@=* (%=! (( 

$=^=#  Numeracy all (who can read and write 
numeric terms) of 15 years and older (%) 

^@=@ &!=& &*=( *^=! (* 

$=^=$ Numeracy of female (who can read and write 
numeric terms) of 15 years and older (%) 

%!=( ^#=$ &@=) *)=^ (% 

$=^=% Public spending per student (Basic education 
in ‘000) 

!% !( @@ @% #)

 $=s afnaflnsf, ckfª\utf / n}ª\lus ;+j]bgzLn z}lIfs ;+/rgfx¿sf] lgdf{0f / :t/f]Gglt 
ug]{ / ;a}nfO{ ;'/lIft, clx+;fjfbL, ;dfj]zL Pjd\ l;Sg]÷l;sfpg] k|efjk"0f{ jftfj/0f pknAw u/fpg] . 

;"rs @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
$=s=!  Schools with access to electricity (%) – – – – – 

$=s=@  Schools with access to internet (%) #=(c @*=^ $&=@ ^%=* (( 

$=s=#  Schools with "WASH" facilities (%) @*=@c %#=) &!=% ()=! (( 

$=s=#  Disability friendly schools (%) – –  –  –  –  

nIo %= n}ª\lus ;dfgtf xfl;n ug]{ tyf ;a} dlxnf / aflnsfx¿nfO{ ;zQmLs/0f ug]{ 
%=! ;a} 7fpFdf ;a}lt/ ;a} dlxnf / aflnsfx¿ lj¿4 x'g] ;a} lsl;dsf e]befjsf] cGTo ug]{ . 

;"rs @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
%=!=! Gender Inequality Index )=$(b )=#* )=@( )=@) )=)% 

%=!=# Gender Empowerment Measurement (Index) )=%^* )=^) )=^# )=^^ )=& 
%=@ dlxnf / aflnsfx¿ lj¿4 ;fj{hlgs / lghL If]qdf x'g] a]rljvg tyf of}lgs / cGo 
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lsl;dsf zf]if0f;d]t ;a} lsl;dsf lx+;f pGd"ng ug]{ . 

;"rs @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
%=@=!  Sex ratio at birth (female to male) )=(^ )=(& )=(* )=(( !

%=@=@ Ratio of women to men in healthy life expectancy !=)# !=)@ !=)@ !=)! !

%=@=# Women aged 15-49 years who experience 
Physical / sexual violence (%) 

@^ !(=! !#=( *=& ) 

%=@=$  Girls Trafficking (in number) &))) %!## #&## @### ) 

%=# afnljjfx, sd pd]/df / ha/:tL ljjfx tyf dlxnfsf] of]gL–pR5]bg h:tf xflgsf/s 
k|yfx¿ pGd"ng ug]{ . 

;"rs @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
%=#=! Women aged 15-19 years who are married or 

in union (%) 
@$=%a !*=) !#=! *=@ ) 

%=#=@ Lifetime Physical and/or Sexual violence (%) @*=$ @@=@ !&=% !@=* % 

%=#=# Discrimination for Chhaupadi and 
mensturation (%) !@=) *=* ^=$ $=) ) 

%=#=$ Children age 1-14 years who experienced 
psychological aggression or physical 
punishment during the last one month (%) 

*!=&d %(=( $#=^ @&=@ ) 

%=u ;a} txsf dlxnf / aflnsfx¿sf] ;zQmLs/0f tyf n}ª\lus ;dfgtfsf nflu :j:y gLlt 
Pjd\ sfof{Gjog ug{ ;lsg] gLltx¿ cª\uLsf/ ub}{ To;nfO{ ;anLs[t ug]{ .

nIo ^= kfgL / ;/;kmfOdf ;a}sf] kx'r ;'lglZrt ug]{ 
^=! ;g\ @)#) ;Dd ;a}sf nflu ;'/lIft Pjd\ kx'Frof]Uo vfg]kfgL ;]jfdf ljZjJofkL tyf 

;dfg kx'Fr xfl;n ug]{ . 
^=@ ;g\ @)#) ;Dd ;a}sf nflu kof{Kt tyf ;dfg ;/;kmfO Pjd\ :jf:Yodf kx'Fr xfl;n 

ug]{ / ljz]if ul/ dlxnf / aflnsfx¿ tyf hf]lvdk"0f{ cj:yfdf /x]sfx¿sf cfjZostfx¿nfO{ 
ljz]if b[li6 k'¥ofpFb} v'nf lb;f lk;fasf] l:ylt cGTo ug]{ . 

nIo &= kx'Frof]Uo, ljZj;gLo, lbuf] Pjd\ cfw'lgs pmhf{df ;a}sf] kx'Fr ;'lglZrt ug]{ 
&=! ;g\ @)#) ;Dd kx'Frof]Uo, ljZj;gLo Pjd\ cfw'lgs pmhf{ ;]jfx¿df ljZjJofkL kx'Fr 

;'lglZrt ug]{ . 
 nIo  *= ;a}sf nflu ;dfj]zL / lbuf] cfly{s a[l4, k"0f{ /f]huf/L / ;Ddfghgs sfd / k|jw{g ug]{ 
*=& OR5f lj¿4sf] ha/h:tL >d pGd"ng, cfw'lgs bf;tf Pjd\ dfgj a]rljvgsf] cGTo 

ug{sf nflu tTsfn Pjd\ k|efjsf/L dfkb08x¿ ckgfpg] / afn;}lgssf] etL{ / k|of]u ;d]t 
afn>dsf ;a}eGbf g/fd|f :j¿kx¿sf] lgif]w tyf pGd"ng ;'/lIft ug / ;g\ @)@% ;Dd To;sf 
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;a} :j¿kx¿;lxt afn>dsf] cGTo ug]{ . 

;"rs @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
*=&=! Children Working under Hazardous Conditions % #) @@ !^ !) * 

nIo !)= b]zleq / b]zx¿aLrsf] c;dfgtf sd ug]{ 
!)=! ;g\ @)#) ;Dd hg;ª\Vofsf] ;jf{lws tNnf]:t/df /x]sf $) k|ltzt dflg;sf] cfo j[l4 

/fli6«o cf};teGbf pRr txdf k|ultzLn 9ª\un] xfl;n ub}{ To;nfO{ sfod /fVg] .
nIo !!= ;x/x¿ / dfgj a:tLnfO{ ;dfj]zL, ;'/lIft, k|lt/f]wL Pjd\ lbuf] agfpg] 
!!=! ;g\ @)#) ;Dddf kof{Kt, ;'/lIft / xfl;n ug{ ;lsg] cfjf; tyf cfwf/e"t ;]jfx¿df 

;a}sf nflu kx'Fr ;'lglZrt ug]{ / ;'s'daf;L a:tLx¿sf] :t/ psf:g] .
 !!=@ ;g\ @)#) ;Dd hf]lvdk"0f{ cj:yfdf /x]sfx¿, dlxnf, afnaflnsf, ckfª\utf ePsf 

JolQmx¿ / h]i7 gful/sx¿sf] cfjZostfnfO{ ljz]if Wofg lbFb} ;8s ;'/IffnfO{ ;'wf/ u/]/ tyf 
pNn]vgLo ¿kdf ;fj{hlgs oftfoft lj:tf/ u/]/ ;a}sf nflu ;'/lIft, xfl;n ug{ ;lsg], kx'Frof]Uo 
/ lbuf] oftfoft Joj:yfdf kx'Fr lbnfpg] . 

nIo !@= lbuf] pkef]u Pjd\ pTkfbg 9fFrfnfO{ ;'lglZrt ug]{
!@=* ;g\ @)#) ;Dd lbuf] ljsf; / k|s[lt;Fu ;fd~h:o /fVg] hLjgz}nLsf nflu ;a}lt/sf 

hgtf;Fu ;fGble{s ;"rgf / r]tgf ePsf] ;'lglZrt ug]{ .
nIo !#= hnjfo' kl/jt{g / o;sf k|efjlj¿4 ;ª\3if{ ug{ cTofjZos sfo{of]hgf ;~rfng ug]{ 
!#=! ;a} b]zx¿df hnjfo';DaGwL hf]lvd Pjd\ k|fs[lts ljkb\x¿ lj¿4 h'em\g k|lt/f]wL tyf 

cg's"ng Ifdtf ;zQm t'Nofpg] . 
!#=@ hnjfo' kl/jt{g;DaGwL dfkb08x¿nfO{ /fli6«o gLlt, /0fgLlt / of]hgfx¿l;t PsLs[t 

ug]{÷u/fpg] .
nIo !^= lbuf] ljsf;sfnflu Gofok"0f{, zflGtk"0f{ / ;dfj]zL ;dfhx¿ k|jw{g ug]{, ;a}sf] Gofodf kx'Fr 

u/fpg] / ;a} txdf k|efjsf/L, pQ/bfoL / ;dfj]zL ;+:yfx¿sf] lgdf{0f ug]{ . 
!^=! hxfF;'s} x'g] ;a} k|sf/sf lx+;f / ;DalGwt d[To' b/x¿ pNn]vgLo ¿kdf 36fpg] .
!^=@ b'Jo{jxf/, zf]if0f, cf];f/k;f/ / afnaflnsflj¿4sf ;a} k|sf/sf lx+;f / oftgfx¿ cGTo 

ug]{ . 

;"rs @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
!^=@=! Children age 1-14 years who experienced 

psychological aggression or physical 
punishment during the last one month) (%) 

*!=& ^) $$ @& ) 

!^=@=@ Women age 20-49 years who were first 
married before age 18 years (%) 

$*=* #^ @^ !^ ) 

!^=@=# Children trafficking to abroad (including 
India) per annum (reported number) 

^$ $& #$ @! ) 

!^=# /fli6«o / cGt/fli6«o txdf ljlwsf] zf;gnfO{ k|jw{g ug]{ / ;a}sf nflu Gofodf ;dfg 
kx'Fr ;'lglZrt ug]{ .
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!^=( ;g\ @)#) ;Dd ;a}sf nflu hGd–btf{;d]tsf sfg'gL klxrfg k|bfg ug]{ .

;"rs @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
!^=(=! Birth registration (% of children under age 5 

whose births are registered) 
%*=! ^^=) &(=) *^=( !)) 

!^=(=@ Birth registration by gender and social groups – – –  –  – 

!^=(=# Citizenship by gender and social groups – –  –  – –  

nIo !& M lbuf] ljsf;sf nflu ljZjJofkL ;fem]bf/L / o;sf] sfof{GjognfO{ k'gM;zQm agfpg
tYofª\s, cg'udg / hjfkmb]lxtf 
!& M!* ;g\ @)@) ;Dd pRr:t/Lo, ;dof]lrt / e/kbf]{ tYofª\s, h'g cfo, lnª\u, pd]/, 

j0f{, hfltut, a;fOF ;/fOsf] cj:yf, ckfª\utf, ef}uf]lns cjl:ylt / /fli6«o ;Gbe{df k|f;ª\lus 
cGo ljz]iftfx¿sf] cfwf/df v08Ls[t ul/Psf] x'G5, ltgsf] pknAwtf clt sd ljsl;t b]zx¿ / 
;fgf k|foåLkLo ljsf;f]Gd'v /fHox¿;d]t ljsf;f]Gd'v b]zx¿sf nflu pNn]vgLo ¿kdf clej[l4 ug{ 
Ifdtf– lgdf{0fsf nflu ;xof]u a9fpg] . 

!& M!( ;g\ @)#) ;Dd s'n ufx{:Yo pTkfbgdf of]ubfg ug]{ lbuf] ljsf;sf] k|ultsf dfkb08x¿ 
ljsf; ug{ ljBdfg kxnsbdLx¿ tof/ ug]{ / ljsf;f]Gd'v b]zx¿df tYofª\sLo Ifdtf–lgdf{0fdf 
;xof]u ug]{ .

cGTodf, afnaflnsf;+u ;DjlGwt lbuf] ljsf;sf nIox? k|fKt ug{sf] nflu /fli6«o k"jf{wf/sf] 
cfjZostf kb{5 . oL nIo sfof{Gjogsf] k|dv cfwf/sf] ?kdf jfnclwsf/ ;DjGwL dxf;lGw / 
o;sf OR5fwlg cfn]vx?, dfgj clwsf/ ;DjGwL dxf;lGw, dlxnf clwsf/ ;DjGwL dxf;lGwx? 
h:tf cGt/fli6«o ;+oGqx? /x]sf 5g\ . g]kfnsf] ;+ljwfg / o;sf] sfof{Gjogsf] nflu tof/ ul/Psf 
ljlzi6Ls[t P]gx? h:t} afnaflnsf ;DjGwL P]g, afn>d lgif]w ug]{ P]g d'Vo ?kdf /x]sf 5g\ eg] 
;fdfGo P]gsf] ?kdf >d ;DjGwL P]g, lzIff, :jf:Yo ;DjGwL P]gx? /x]sf 5g\ . /fli6«o :t/ b]vL 
:yfgLo tx;Dd afnaflnsfsf] ;+/If0f tyf afnclwsf/sf] k|j4{gsf] nflu ;/sf/L tyf u}/ ;/sf/L 
;+:yf / ;+/rgfx? sfof{Gjogdf /x]sf 5g\ . xfn} ;DkGg :yfgLo txsf] lgjf{rgjf6 sfof{Gjogdf 
cfPsf] :yfgLo ;/sf/sf] sfd cGtu{t jfn;+/If0f, ;8s afnaflnsfsf] Joj:yfkg, ;fdflhs 
s'/Llt, j]rljvgsf] /f]syfd h:tf ljifox? /x]sf 5g\ . oL ljifox?sf] k|efjsf/L sfof{Gjogjf6 klg 
afnaflnsf ;DjGwL lbuf] ljsf;sf nIox? xfl;n ug{ ;lsg] b]lvG5 . afnaflnsfsf] ;jf{]Qd lxt x'g] 
u/L ;/sf/sf gLlt tyf sfof{j|md nlIft u/L /fli6«o  tyf cGt/fli6«o ;|f]t tyf ;fwgx?sf] kl/rfng 
/ /fli6«o nufgLsf] a9f]Q/L ug{ ;s]df dfly plNnlvt nIox?sf] xfl;n ;'lglZrt ug{ ;lsG5 . 

nnn
-n]vs g]kfn ;/sf/sf ;x;lrj x'g'x'G5_
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बढ्ु्ौली (old age) जीवनको पहछललो अवसथा िो। पूववी् मान््ता र दशनिनअनसुार मानव जीवनलाई व्रह्मच न्ि 
(हशक्षा), गकृिसथ (घर व्विार) , वानप्रसथान (अवकाश) र सन््ास (त्ाग) गरी चार भागमा हवभाजन गररएको छ । िरके 
अवसथाको हवशेष कतनिव् र व्विार समेत उललेख गररएको छ । 

चारवटा चरणको उप्तुि व्वसथापनबाट मानव जीवनको सम्र हवकास समभव िुने, जीवनलाई आनहन्दत र 
खसुी बनाउन सहकने तथा अन्त्मा परमातमासगँ हलन िुने सममको हवष्िरूमा चचानि गररएको छ । 

कुल उमेरलाई ४ भागमा हवभाजन गरी पहिलो २५ वषनिको उमेरलाई जीवनमा चाहिने ज्ान, सीप, अनशुासन, 
दशनिन, नैहतक हशक्षा जसता हवष्वसतिुरूबाट आ्ूलाई हनपूणनि बनाई जीवनलाई साथनिक बनाउने लक्् हलएको दहेखन्छ। 
त्सतै हकहसमले, गकृिसथाश्रम भनेको जीवनको अकको २५ वषनिको चरण िो। ्ो चरणमा गकृिसथ जीवन हबताउने आफना 
छोरा छोरीिरूलाई हशक्षा हदक्षा तथा कमनि ससंकार पूरा गरी ्ोग् बनाउने लक्् हलएको दहेखन्छ भने वानप्रसथाश्रम 
भनेको अवकासको उमेर िो। ्ो उमेरमा व्हतिले आफनो हजममेवारीलाई  आफनो सन्तानमा िसतान्तरण गनने, आ्ूले 
सललािाकारको भूहमका हनभाउदँ ैहवसतार ैसांसाररक हवष्वसतबुाट आ्ुलाई अलग राखद ैमोक्ष प्राहतिको लाहग सहरि् 
बनाउन ु ५० दहेख ७५ वषनिसममको जीवनको लक्् राखेको दहेखन्छ। अन्त्मा ७५ वषनि पूरा भएपहछ व्हतिले आ्ूलाई 
सबै प्रकारका सांसाररक मोिबाट मतुि गराई भौहतक वसत ुप्रहतको इचछा, चािना, घर, पररवारबाट मतुि बनाएर मोक्षको 
अवसथामा लागन पनने गरी हनदनेहशत गरकेो छ । 

्ो बढ्ु्ौली जीवनलाई हवहभन्न समाजमा ्रक्रक नामबाट समबोधन भएको दहेखन्छ। पहचिमी मलुक हवशेष 
गरी अमेररकती र बेला्ती समाजमा ज्ेष्ठ (senior) वा जेष्ठ नागररक (senior citizens) भन्ने नाम हदएको दहेखन्छ भने धेर ै
जसो समाजमा पाका व्हति (elders)  भनेर हचहनने गरकेो पाइन्छ। नेपालको सन्दभनिमा भने गाउघँरमा बढुाबढुी नै भनेर 
चहनन्छन् तर काननुी हिसाबले जेष्ठ नागररक (senior citizen) भनेर  पररभाषा गरकेो छ। सं् तुि राषट्र सघंले ६० वषनिभन्दा 
माहथका व्हतििरूलाई जेष्ठ नागररक मानेकाले सामान््त्ा धेर ेजसो दशेिरूले ६० वषनिभन्दा माहथललो उमेर समूिका 
व्हतििरूलाई ज्ेष्ठ नागररकको पररभाषाहभत् राखेका छन् । जापान, अमेररका, बेला्त जसता दशेिरूले ६५ वषनिभन्दा 
माहथका व्हतििरूलाई जेष्ठ नागररकको पररभाषा हभत् राखेका छन् ।

ज्ेष्ठ रागररकहरूलाई सामािजक सरुक्ा राज्ले िकर गरु्न परने ?
 िरके हवकहसत तथा सभ् (civilized) समाजले कुनै न कुनै हिसाबमा, आफना नागररकको भौहतक तथा सामाहजक 

सरुक्षाका लाहग हवहभन्न उपा् (security valve) िरू अपनाएका  िुन्छन् । समाजले आफना हवहभन्न ति र तपकाका 
सदस्िरूलाई िेनने तररकाबाट ्ी  उपा् (security valve) िरूको हनमानिण र पररचालन गनने हवहध समेत हनधानिरण गररएको 

जेष्ठ रागाररक र सामािजक सरुक्ा:  
सन्िर्न जेष्ठ रागाररक ऐर सशंोिरको

शकंर प्रसाि पाठक
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िुन्छ । 
जेष्ठ नागररकिरूको सन्दभनिमा पूववी् समाजले आफनै हवहशष्ट व्वसथा गरकेो हथ्ो । हवशेषगरी सं् तुि पररवार 

(joint family) को सरंचनाले ्ो सरंक्षण प्रणालीलाई बहल्ो बनाएको छ । त्सतै जेष्ठ नागररकिरूप्रहत रिने श्रद्ा, 
सममान तथा आदरलाई सामाहजक नैहतकता र ससंककृ हतका रूपमा हलइएको हथ्ो । तसथनि पूवनिआधहुनक नेपाली समाजको 
सरंचनाले एक हिसाबमा जेष्ठ नागररकलाई समाजको हवहशष्ट तथा शहतिशाली सदस्का रूपमा हलइएको हथ्ो। अत: उति 
सामाहजक सरंचनामा जेष्ठ नागाररक लहक्षत सम्सापेक्ष न््ूनतम सरंक्षण तथा सरुक्षाको व्वसथा हथ्ो भन्न ुअहतश्ोहति 
िुदँनै ।    

समाज तथा सामाहजक सरंचनाको पररवतनिन र हवकाससगैँ ्सले प्र्ोग गरकेा सरंक्षणका हवहधिरूमा पररवतनिन 
िुन जान ुसवाभाहवक नै िो । सामाहजक सरंचनाको पररवतनिन र हवकास ्हद रिहमक हिसावले (evolutionary) िुदँ ैजादँा 
्सले अङ्गीकार गनने सरंक्षणका हवहधिरू सोिीअनसुार सवैहचछक (voluntary) वा असवैहचछक (involuntary) िुने 
समभावना बढी रिन्छ। आधहुनक राज् व्वसथा र ्ससगैँ पररवहतनित सामाहजक तथा आहथनिक सरंचनाको हवकासले 
गदानि िाम्ा परुाना सामाहजक सरंचनालाई व्ापक पररवतनिन गददै लगेको छ । ्स पररवतनिनलाई पककै पहन नराम्ो भन्न 
खोहजएको िोइन । तर ्स हकहसमको पररवतनिनको बिावले िाम्ो समाजको मूल्, मान््ता, सोचाइ व्विार आहदमा 
आएको पररवतनिनको अनकूुलन (adaptability) को गहतभन्दा बढी भ्ो भन्न खोहजएको मात् िो । समाजको मूल्, 
मान््ता र सोचाइमा आएको पररवतनिन र राजनीहतक आहथनिक के्षत्मा आएको पररवतनिनको बीचमा केिी ्रक छ । सोिी 
कारण सामाहजक सरुक्षाको हवष्मा िाम्ो सामाहजक सरंचना ससंथागतरूपमा कमजोर दहेखन आएको िो । ्सता 
कमजोरीलाई सामाहजक सरुक्षा र सरंक्षणका माध्मबाट व्वसथापन गनने हजममेवारी आधहुनक लोककल्ाणकारी 
राज् व्वसथाको दाह्तव हभत् परकेाले ्स प्रणालीलाई राज्सतरबाटै सदुृढ गनुनि  पनने आवश्कतादहेखन आएको 
छ ।

बढ्ु्ौली जीवनचरिको अहन्तम चरण िो। ्ो उमेरमा व्हति शारीररक हिसाबले रिमशः कमजोर िुदँ ै जाने, 
रोगव्ाहध ज्ादा लागने, प्रा्: रोजगारी निुने, साथी भाइिरू कम िुने, एकल पररवारको सरंचना बढद ै गएकाले घर 
पररवारका सदस्लाई पालनपोषण तथा िेरचािको लाहग  सम् अभाव िुनकुो साथै सं् तुि पररवारमा रिेकािरूको पहन 
पसुतान्तरको कारणबाट एकलो जसतो िुन ुपरकेो जसता कारणले गदानि ज्ेष्ठ नागररकिरूको सामाहजक सरुक्षाको हवष् 
राज्को प्राथहमकताहभत् पददै गएको िो । 

छोरा छोरीको पारीश्िमकबाट १० प्रितशत आमा बबुालाई ििर ुपरने प्राविार ऐरमा राखर ेिवष्:

जेष्ठ नागाररकिरूको सरंक्षण र सरुक्षाको हवष्को सन्दभनिमा मौहलक िकमा रिेको सवैंधाहनक प्रावधानबमोहजम  
जेष्ठ नागररक समबन्धी ऐन, २०६३ र हन्मावली, २०६५ लाई सहंवधानको भावनालाई समेटेर सशंोधन गनुनि  पनने 
आवश्कता दहेखन आएको छ। जेष्ठ नागाररक ऐन, २०६३ को आगामी सशंोधनमा छोरा छोरीको तलबको हनहचित 
प्रहतशत रकम सोझै आमा बबुाको खातामा जममा गनने भन्ने हवष् सञचार माध्ाममा आएको िुदा ँनेपाली समाजमा ्ो 
हवष्ले एक प्रकारको तरङ्ग पैदा गरकेो छ। आमा बबुािरू खसुी दहेखन ुभएको छ । तर ्ो हवष् सोचेअनसुार सहजलो 
छैन । ्सतो प्रावधान ऐनमा राखदा ्सबाट हवहभन्न अपठ््ारा एव ंसमस्ािरू उतपन्न िुन सकने अवसथा रिने दहेखन्छ ।
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तलबको १० प्रितशत रकम आमा बबुाको खातामा जममा गिा्न आउर ेसमस्ा

 छोराछोरी को तलबको १० प्रहतशत बराबर रकम ६० वषनि उमेर पूरा गरकेा आमा बबुाको खातामा जममा गनने गरी 
ऐन सशंोधन गदानि ्सबाट  केिी नीहतगत तथा नैहतक प्रश्निरू उठ्ने दहेखन्छ । सवनिप्रथम ्सरी व्हतिको तलबको हनहचित 
प्रहतशत सीधा आमा/बाबकुो खातामा जममा गनने हवहध राज्ले हनवानिि गनने सामाहजक सरुक्षा नै िो भन्ने हवष् हववादासपद 
छ। सामान््रूपमा, सामाहजक सरुक्षाअन्तगनितका  का न्िरिम गननिका लाहग नै राज्ले कर प्रणाली  अन्तगनित राजसव उठाउने 
गरकेो िुन्छ । ्सरी राजसव प्रणालीभन्दा बाहिर गएर गररने का न्िरिमलाई सामाहजक सरुक्षा अन्तगनित राखदा राजनीहतक 
नैहतकताको हवष्मा प्रश्न उठ्न सकछ । 

तलबको हनहचित प्रहतशत ्सरी सीधै आमा बबुालाई हदने हवहध िेदानि राम्ो दहेखए पहन नीहतगत रूपमा ह्तलो िुने 
दहेखन्छ। ्स का न्िरिमले सीहमत जेष्ठ नागाररकलाई मात् समेट्दछ। ्ो प्रावधानले तलब हलने कमनिचारीलाई मात् समेट्ने 
दहेखन्छ। अन्् आहथनिक के्षत्मा  रोजगारी भएकािरूलाई ऐनमा िुने ् सतो प्रावधानले समेट्न सकदनै । अत: ् सतो सशंोधन 
गररे सम्र जेष्ठ नागाररकिरूको समाहजक सरुक्षाको हवष्लाई प्रभावकारी रूपमा समेट्ने समभावना कम छ। ्सकारण 
्सतो प्रावधानले जेष्ठ नागाररकिरूबीच राज्ले गनने व्विारमै असमानता आउने प्रष्ट छ । 

जेष्ठ नागाररकप्रहतको सामाहजक सरुक्षाको दाह्तव राज्को िो। नेपालको सहंवधान (२०७२) ले समेत ्स 
हवष्लाई प्रष्ट रूपमा समावेश गरकेो अवसथा छ । कुनै पहन सन्तानको माता हपताप्रहत नैहतक कतनिव् र दाह्तव पककै िुन्छ 
तर सन्तानको उति कतनिव्कै कारणबाट राज्ले जेष्ठ नागाररकप्रहत हनवानिि गनुनिपनने दाह्तवलाई काट्न वा कुनै प्रकारले 
साट्न वा प्रहतसथापन गननि हमलदनै र सकदनै। ्सरी तलबको हनहचित प्रहतशत रकम सीधै आमा बबुाको खातामा जममा गनने 
प्रावधानले राज्ले आफनो दाह्तवलाई सन्तानको कतनिव्सगँ साट्टन खोजेको आरोप लागन सकछ । 

्सतो प्रावधानबाट राज्ले नागररकको व्हतिगत जीवनमा नैहतक िसतके्षप (ethical intervention) गरकेो अथनि 
लागन सकछ। ्सबाट व्हतिगत सवतन्त्ता अन्तगनित हलइने हवहवध व्हतिगत च्नको हवष् राज्ले प्रदान गनने सहुवधा र 
सरुक्षाको आधार बन्ने दहेखन्छ । उदािरणका लाहग ्स प्रावधानले धेर ैसन्तान िुने जेष्ठ नागररकलाई परुसककृ त गरकेो अथनि 
लगाउन पहन सहकन्छ। भन्नकुो अथनि सामाहजक सरुक्षाको ्सतो हवहध (scheme) ले आम नागाररकिरूलाई धेर ैसन्तान 
उन्मखु िुन प्रोतसािन गरकेो िो हक जसतो अथनि लागने पहन दहेखन्छ। धेर ैसन्तान हक थोर ैसन्तान राम्ो भन्ने कुराका आफनै 
तकनि  िोलान् । तर त्स हवष्को हनधानिरण सामाहजक सरुक्षाको हवहधबाट पककै िुन ुिुदँनै । त्सतै हवहवध कारणले (मनौं 
mental-disability भएका कारणले) रोजगारी नभएका सन्तानका आमा बाबलुाई राज्को ्स हवहधले  व्ङ्ग् गरकेो 
छ। ्सरी व्हतिगत जीवनका आ्ामिरूलाई राज्ले हदने सरुक्षाको आधार बनाउदँा राज्ले प्रदान गरकेो व्हतिगत 
सवतन्त्ता तथा मानहव् सममान कै (dignity)  िनन िुनेसममको अवसथा आउने प्रबल समभावना िुन्छ ।  

जेष्ठ नागररकसमबन्धी राहषट्र् मूल काननुमा ् सतो असमान व्विार हनमानिण गनने व्वसथा राखन ुमानव अहधकारको 
सथाहपत मान््ता एव ंजेष्ठ नागररक र सम्र राहषट्र् हितको पक्षमा दहेखदंनै । 

ज्ेष्ठ रागररकहरूको सामािजक सरुक्ा स्ािपत गरने उपा्: 

ज्ेष्ठ नागररकको सामाहजक सरुक्षाको लाहग तल उललेख गररएका हवहधिरू जसतै थप कर लगाई  कर प्रणालीको 
प्र्ोगबाट स्ोत साधनको व्वसथा गननि सहकने दहेखन्छ साथै ्ो तररका वैज्ाहनक पहन छ । अकको तररका भने सङ्गहठत 
ससंथामा का न्िरत कामदारका आमा बबुािरूको िेरचाि, पालन पोषण र सरंक्षण गनने हवष्लाई  समबहन्धत ससंथालाई नै 
हजममेवार बनाएर ज्ेष्ठ नागररकिरूको सामाहजक सरुक्षा गननि सहकने दहेखन्छ ।
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१) कर प्रणालीमार्न त ्सामािजक सरुक्ा र ससंक्ण
 ्हद तलबको हनहचित प्रहतशत काटेर जेष्ठ नागाररकलाई हदने नीहतमा सरकार दृढ रिने िो भने ्सलाई 

सङ्घी् कर प्रणालीमा ल्ाउन ुआवश्क छ। अहिलेको हवद्यमान आ्करमा हनहचित प्रहतशत बढाई सो बाट (marginal 

increment) बढेको राजसवलाई जेष्ठ नागररकलाई हदइने सामाहजक सरुक्षा भत्ा वा सोिी अनरुूपको अन्् सामाहजक 
सरुक्षा अन्तगनितको का न्िरिममा खचनि गननि सहकन्छ ।

्सतो कर प्रणालीको प्र्ोग गदानि हनमन ्ाइदा िुने दहेखन्छ:
१) जेष्ठ नागाररकिरूलाई राज्ले सामाहजक सरुक्षा अन्तगनित रकम  (monetary relief) नै उपलबध गराउने िो 

भने पहन कर प्रणालीमा न्ि त् गदानि त्सतो का न्िरिम समतामूलक तथा न््ा्ोहचत िुने दहेखन्छ । छोरा/छोरी को 
तलबबाट सीधै जेष्ठ नागररकको खातामा हनहचित रकम काट्दा उतपन्न िुने नीहतगत असमानतालाई ्सले 
िटाउने छ। साथै धेर ैसन्तान भएका र थोर ैवा हनसन्तान जेष्ठ नागाररकबीच िुने असमान हसथहत राज्ले 
हनमानिण गनुनि  िुदँनै । ्स प्रहरि्ाले लोककल्ाणकारी नीहत अन्तगनितको आ्को समानपुाहतक (income 

redistribution) हवतरणको हसद्ान्तलाई सबल रूपमा प्रवधनिन समेत गदनिछ ।
२) आ्कर हलने समबन्धमा सथाहपत हनका् र प्रहरि्ा समेत रिेकाले एकतीककृ त (integrated) रूपमा आ्कारमा 

थोर ै बढाएर (marginal increment) ्सरी उठेको  राजसव जेष्ठ नागररकलाई मात् खचनि गदानि राज्लाई 
प्रहरि्ागत वा अन्् रूपमा कुनै थप व््भार थहपदँनै । ्सो गननि राजनीहतक इचछा शहतिबािेक राज्ले अन्् 
थप केिी लगानी गनुनि  पनने दहेखंदनै ।

३)  कर प्रणालीबाट सामाहजक सरुक्षा अन्तगनितका का न्ि गदानि सो का न्ि तथा का न्िरिम हदगो िुने समभावना बढी 
रिन्छ। ्सले राज्लाई जेष्ठ नागाररक (र समपूणनि नागररक) प्रहत उत्रदा्ी बनाउछँ। जेष्ठ नागाररकप्रहतको 
सामाहजक सरुक्षाको अहन्तम र सबैभन्दा मित्वपूणनि दाह्तव राज्को िो। तलबको हनहचित अनपुात हसधै 
जेष्ठ नागाररकको खातामा पठाउने भन्ने काननु जहत नै कणनिहप्र् लागे पहन ्सले राज्ले आ्ूले गनुनि  पनने 
कतनिव्बाट हवमखु िन लागेको भन्ने आरोप पहन लागन सकने दहेखन्छ । 

 त्सैगरी छुटै्ट सामाहजक सरुक्षा करको अवधारणा समेत अवलमबन गननि सहकन्छ । ्सरी छुटै्ट सामाहजक 
सरुक्षा कर ल्ाउदँा सम्र कर तथा राजसव प्रणालीमा नीहतगत सपष्टता आउछँ। तथाहप िाम्ो जसतो  
अलपहवकहसत अथनितन्त्मा धेर ैप्रकारको करको प्र्ोग गदानि कर प्रणाली खहचनिलो र अनतुपादक िुने समभावना 
बढी रिन्छ । तसथनि ्थाहसथहतको आ्करमा हनहचित मात्ा बढाएर त्स अनसुारको राजसवलाई सामाहजक 
सरुक्षाको के्षत्मा उप्ोग गदानि बढी प्रभावकारी िुनेछ । 

२)  सङ्गिठत ससं्ाहरू लिक्त प्र्ासमा जोड:
 सङ्गहठत ससंथामा का न्िरत पदाहधकारी, कमनिचारी वा अन्् व्हतिका आचरणलाई आफना आमा बबुाको हित 

र सरंक्षण गनने हकहसमको वाध्कारी प्रावधान ऐनमा राखन सकने दहेखन्छ । 
 ्सका लाहग तल उहललहखत प्रावधान तथा व्वसथािरू अवलमबन गननि उप्तुि दहेखन्छ: 
१) महिला हिसंा हवरुद् केहन्रित का न्िसथलमा िुने ् ौनजन्् हिसंा रोकने समबन्धी ऐनले ् सतो हिसंा रोकने कामको  

हजममेवार समबहन्धत सङ्गहठत ससंथालाई बनाएको छ । त्सतै हकहसमको प्रवधान जेष्ठ नागररकिरूको 
सामाहजक सरुक्षा तथा सरंक्षण समबहन्धत सङ्गहठत ससंथालाई हजममेवार बनाउने गरी वतनिमान ज्ेष्ठ 
नागररक समबन्धी ऐन, २०६३ मा आवश्क प्रावधान राखी सशंोधन गनुनि  उप्तुि िुने दहेखन्छ । सरकारी 
हनका्मा दतानि भएका सङ्गहठत ससंथामा काम गनने कामदारिरूका आमा बबुािरूको सामाहजक सरुक्षाको 



35

हजममेवार सोिी ससंथालाई बनाउन ुउप्तुि िुन्छ । आफना आमा बबुािरूलाई िेरचाि गरनेगरकेो हवष् 
समबहन्धत ससंथाले सम् सम्मा अनगुमन वा आवश्क सूचना हलइरिन ुपनने;  आमा बबुालाई िेरचाि 
नगनने कामदारको िकमा तलवको कहत प्रहतशतसमम काटेर आमा बबुाको खातामा जममा पनने िो सो काम 
त्सता ससंथालाई नै हददँा का्ानिन्व्न प्रभावकारी िुन्छ । अत:सङ्गहठत ससंथाअन्तगनितका कमनिचारीका 
आमाबबुािरूको न््ूनतम सरंक्षणको अनगुमन (vigilance)  को हजममा सो ससंथाले गनुनिपनने काननुी  प्रवधान 
राखन ुपनने गरी ऐन सशंोधन गनुनि  उप्तुि िुने दहेखन्छ। साथै काननुमा सामाहजक सरुक्षा िेनने मन्त्ाल्ले र 
प्रदशे तथा सथानी् तिका सरकारले सो हवष्मा  प्रभावकारी अनगुमनको प्रावधान समेत राखन उप्तुि 
िुने छ । 

२) िरके सङ्गहठत ससंथाले आफना कमनिचारीको आचारसहंिता बनाएर (code of conduct) कमनिचारीको 
आमाबबुाप्रहत गनुनि  पनने न््ूनतम हजममेवारी र कतनिव्लाई समावेश गनने र सोको पालनाको लाहग छुटै्ट हनदनेहशका 
बनाउन वाध्ातमक काननुी प्रावधान ऐनमा सामेल गननि उप्तुि िुने । 

३) सङ्गहठत ससंथािरूले आफना कमनिचारीिरूको आमाबबुासगँ हन्हमत सूचना हलने, आवश्कता अनसुार 
अन्तहरिनि ्ा गनुनिपनने गरी व्वसथा गनने । न््ूनतम हजममेवारी र कतनिव् पालना नगरकेो अवसथामा सो 
कमनिचारीको आमा बबुाको गनुासािरू सनु्ने, सकेसमम त्सता गनुासा वा उजरुीिरू मेलहमलाप वा वातानिमा न्ि त् 
हमलाउने । आमा-बबुा प्रहत सन्तोषजनकरूपको आचरण रिेको नपाइएमा सोको जानकारी नगरपाहलका 
वा गाउपँाहलकको न््ाह्क हनका्मा हवष् र रा् सहितको उजरुी वा हनवेदन हदने व्वसथा पहन राखन 
सहकन्छ ।

३) स्ारी् तहलाई िजममवेार बराउरे
 ्सतै हिसावले ऐनको सशंोधनमा सङ्गहठत ससंथामा रोजगार नभएका तर कुनै न कुनै पेशा व्वसा् अगँाली 

समबहन्धत सथानी् तिमा बसोवास गरकेा वा हवदशेमा रिेकािरूलाई समेत आफना आमा बबुािरूको 
सामाहजक सरुक्षाको लाहग हजममेवार बनाउने हिसावको प्रावधान राखन ुपनने । साथै जेष्ठ नागाररकिरूलाई 
समभाहवत जोहखमबाट बचाउन सथानी् तिले हवहभन्न अन्तरकालीन आदशेिरू हदने व्वसथा गननि पहन 
सहकन्छ । 

अन्त्मा: 

सामाहजक सरुक्षा र सरंक्षण भन्ने हवष् ताहतवकरूपमा समाजको कमजोर व्हति, वगनि वा समिुप्रहत आकहषनित 
िुन्छ। राज्ले जेष्ठ नागररकिरू लहक्षत सामाहजक सरुक्षा र सरंक्षणको दाह्तव हलनकुो अथनि समाजमा जेष्ठ नागररकिरू 
कमजोर सदस्का रूपमा रिेका छन् भन्ने पहन बहुझन्छ। सामाहजक सरुक्षा र सरंक्षणको सन्दभनिमा कमजोर भन्ने शबदलाई 
राजनीहतक र आहथनिक सन्दभनिमा हलन ु पछनि । धमनि र नैहतकताको आधारमा चलेको परुानो तथा प्राचीन समाजमा जेष्ठ 
नागररकिरू शहतिको नहजक रिन स्ल भएका हथए । ्स अथनिमा पूवनिकालमा शहतिको नहजक रिेका जेष्ठ नागररकिरू 
आज आ्ूलाई कमजोर हसथहतमा पाएका छन् ।

सापेक्षरूपमा छोटो सम्मै नेपाली समाजमा शहतिशालीबाट शहतिहिनताको अवसथामा पगेुका जेष्ठ नागाररकप्रहत 
गररने राज्को व्विार पहन हवहशष्ट प्रकारको िुन जरुरी छ। सामाहजक सन्तलुन र जेष्ठ नागाररकिरू सव्कंो सममान 
(dignity)  को आधारमा पहन सामाहजक सरंक्षण र सरुक्षाको अहधकतम आवश्कता रिेका सीहमत व्हति, वगनि, हलङ्ग र 
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समदुा्मध्े जेष्ठ नागाररकलाई प्रदान गररने सरंक्षण र सरुक्षाका प्रावधानिरू ्रक तथा सममानजनक िुनपुदनिछ । नेपाली 
समाजमा जेष्ठ नागाररकिरूको हवहशष्ट ऐहतिाहसक पररच् र पहिचान रिेको छ। ् सकारण पहचिमा झकुाव रिेका सामाहजक 
सरंक्षण र सरुक्षाका अवधारणािरू िाम्ो पररवेश सिुाउदो (compatible ) िुन्छन् भने केिी छैन । 

भत्ाका (monetary relief) रूपमा प्रदान गररने सामाहजक सरुक्षाका हवहधिरूका हनहचित ्ाइदािरू नभएका 
िोइनन् तर सामाहजक सरुक्षा र सरंक्षणको हवष्लाई केवल नगदको पररहधमा व्ाख्ा र व्वसथा गनने पहछललो लिरले 
िाम्ा सीहमत स्ोत र साधनको उचचतम प्र्ोग निुने समभावनालाई बढाएको छ । ऐन ससंोधन उललेख् मात्ामा स्ोत 
जट्ुने गरी  गनुनि  पननेदहेखन्छ । ्सरी जट्ुने स्ोतको उचचतम प्र्ोग जेष्ठ नागाररक केहन्रित अन्् के्षत् जसतै  नैहतक हशक्षा र 
सवासथ् के्षत्मा प्र्ोग गननि सके ्ो अझ प्रभावकारी िुनेछ । 

माहथ उललेख गररएका हवष्िरूलाई समेटेर सशंोधन गदानि नेपाली समाजमा माता हपताप्रहतको छोराछोरीको 
खसकँदो व्विार र पररहसथहतलाई केिी िदसमम सधुार गननि सहकने िुन्छ।  एकल पररवार, हवश्व्ापीकरण, खसकँदो 
सामाहजक/नैहतक मूल्मान््ता जसता कटु ्थाथनििरूले आजको नेपाली समाजमा जेष्ठ नागाररकिरूको हसथहतलाई 
नकरातमकरूपमा प्रभाव पारकेो छ। जेष्ठ नागाररकको सन्दभनिमा नैहतक हशक्षा, सामाहजक मूल्मान््ता तथा सामहजक 
सरुक्षा र सरंक्षणको समबन्ध एकआपसमा जोहिएको छ। तर नीहतगत हिसाबले सामाहजक सरुक्षा/सरंक्षण र नैहतक 
हशक्षाको हवष् सपष्ट रूपमा छुरट्टन ुआवश्क िुन्छ । हकनभने ्ी दईु हवष्लाई समबोधन गनने प्रहरि्ा तथा व्वसथािरू 
्रक िुन्छन् । नैहतक हशक्षाको पाटोलाई सामाहजक सरुक्षाको औजारले व्वसथापन गननि हमलदनै। वतनिमान ज्ेष्ठ नागररक 
ऐन सशंोधन सम्र ज्ेष्ठ नागररकको हित र सरंक्षण गनने हकहसमको िुन ुपदनिछ ।

nnn
लेखक नेपाल सरकारको सिसहचव िुनिुुन्छ ।
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लोकतन्त्को आधारसतमभका रूपमा रिेको हनवानिचन व्सकिरू सिभागी िुने एक मित्वपूणनि प्रहरि्ा िो । जसले 
सथानी् तिदहेख राहषट्र् सतरसमम सबै पक्षमा हदशाहनदनेश गदनिछ । नेपालको जनसङ्ख्ाको ४४ प्रहतशत हिससा ओगटेका 
१८ वषनिमहुनका बालबाहलकाको भने ्स प्रहरि्ामा सिभाहगता रिदँनै; उनीिरूले कसैलाई मत िालदनैन् । आँ् ू ले मत 
निालने हनवानिचनसगँ बालबाहलकाको अहधकारको के समबन्ध छ त भन्ने सन्दभनिमा ्िा ँसामान्् चचानि गनने प्र्तन गररएको 
छ । 

घर पररवार चलाउने घरमलुीदहेख दशे चलाउने राषट्रप्रमखु, सरकारप्रमखु िुने सबै व्सक नै िुन् । बाल्काल 
पार गररे नै िरके व्हति व्सक बनेका िुन्छन्, तर कहतप्ले आ्ू ठूलो भएपहछ, हजममेवारी बिन गनने सथानमा पगेुपहछ 
बालबाहलकाको हवष्लाई हवशेष ध्ान र प्राथहमकतामा राखनपुछनि  भन्ने नै मिससु गननि सकदनैन् । व्सकको हजममेवारी 
बालबाहलकाको बचाउ गनुनि , सरंक्षण गनुनि , हवकास र सिभाहगता सहुनहचित गनुनि  िो, जो बालबाहलकाको अहधकार िो । तर 
जानेर, नजानेर वा बेवासता गररे वा उहचत ध्ान नपरु ्् ाएर प्रा्ः व्सकिरू अझ हवशेषतः हवहभन्न के्षत्को हनणानि्क 
तिमा रिेका व्सकिरूले बालबाहलका र बालबाहलकासमबन्धी हवष् आफनो का न्िप्रसगँमा प्राथहमकतामा राखेको  
पाइदँनै । ्दाकदा वचनमा प्रहतबद्ता दखेाए पहन व्विारमा भने न््ूनरूपमा लाग ुभएको दहेखन्छ । अहधकांशतः ठूलाका 
कुराका अगाहि सानाका कुरा ओझेलमा नै पनने गरकेो पाइन्छ । वासतवमा जिा ँबालबाहलकाका लाहग लगानी गनुनिपनने िुन्छ 
त्िा ँध्ान पगेुकै िुदँनै । बालबाहलकालाई र उनीिरूका हनहमत रिेका सेवा सहुवधालाई कुनै विानामा अवरोध गननि निुने 
मान््ता हवपरीत आफनो हनहित सवाथनि पूहतनिका लाहग 'शहति' प्रदशनिन गनुनिपर ्् ो भने बालबाहलकाको सहजलै प्र्ोग गररन्छ 
वा बालबाहलकाका हशक्षा लगा्तका आधारभूत सेवािरू बन्द गरी आफनो शहति प्रदशनिन गनने गररन्छ । ्सतो प्रहवहत् 
राजनीहतक दलदहेख अन्् पेशागत सघंससंथा र समदुा्समम रिेको पाइन्छ । बालअहधकारको आखँाबाट िेदानि व्सकिरूले 
(व्हतिगत रूपमा र सङ्गहठत रूपमा समेत) गददैआएका मिाभूल बालबाहलकाको हवष्लाई उहचत प्राथहमकता नहदन ुर 
आफना सवाथनिका लाहग बालबाहलकाको आधारभूत अहधकार उपभोगमा बाधा हसजनिना गददै उनीिरूलाई अहधकार प्र्ोग 
गनुनि  नहदन ुनै िुन् । मूलतः ्ी दईु पक्षबाट हनवानिचन र बालअहधकारलाई पहन हववेचना गनुनि  सान्दहभनिक िुन्छ । 

बालबाहलकाले राजनीहत गददैनन्, राजनीहतक हरि्ाकलापमा सिभागी िुदँनैन्, राजनीहत बालबाहलकाले िोइन 
ब्सकले नै गनने िो, तर ् सको अथनि बालबाहलकाको हवष् राजनीहतक 'एजेणिा' िोइन भन्ने िोइन । बालबाहलकाको हवष् 
राजनीहतको एक प्रमखु हवष् िुनपुदनिछ, बनाउन ुपदनिछ र ्सको उहचत समबोधन सबैबाट िुनपुछनि  । भहनन्छ, िरके समाज 
कसतो छ भन्ने कुरा त्िाकँो बालबाहलकाको अवसथाले दशानिइरिेको िुन्छ । बालबाहलका कुनै एक अमकु दलका का न्िकतानि 
िोइनन्, राषट्रका भहवष् िुन्, वतनिमान समाजका हिससेदार िुन् । 

लोकतन्त्मा राजनीहतक दल त्सता शहति िुन् जसको सोंच र अवधारणातमक सपष्टताको आधारमा राषट्रको 
हदशाहनदनेश िुन्छ, हवकासका 'मोिेल' हनमानिण िुन्छन्, आगामी पसुतालाई कसतो राषट्र छोिेर जाने भन्ने कुरा भर पदनिछ । 

िरवा्नचर र बालअििकार

तारक ििताल
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अतः बालबाहलका र उनीिरूसगँ समबहन्धत हवष्िरूप्रहत िरके राजनीहतक दलको सोच, अवधारणा, प्राथहमकता के 
कसतो छ भन्ने बझुनका लाहग एउटा बहल्ो आधार दलको हनवानिचन घोषणा-पत् नै िो । जसले हसद्ान्ततः हनवानिचनमा 
हवज्पचिात् उसले प्र्ोग गनने 'शहति-स्ोत'लाई हनदनेश गदनिछ, तर व्विार के िुन्छ, के िुदँआैएको छ त्ो अकदै  चचानिको 
हवष् िुनसकदछ ।  

दशेको राजनीहतक अहसथरता, लामो सङ्रिमणकाल र सवैंधाहनक पररवतनिनपचिात् दईु दशकको अन्तरालमा 
आएको सथानी् तिको हनवानिचनमा बालबाहलकाको हवष्लाई प्राथहमकतामा ल्ाउन धेर ै तिमा असल प्र्तनिरू 
भएका छन् र त्सको सकारातमक पररणाम पहन दहेखन थालेको छ । सबैको प्र्तनबाट सहंवधानमा मौहलक िकअन्तगनित 
बालबाहलकाका अहधकारको व्ाख्ा िुन ुर राज्को हनदनेशक हसद्ान्तमा 'बालबाहलकाको सवकोत्म हितलाई ध्ान हदइने' 
भन्ने बालअहधकारको एक आधारभूत हसद्ान्तलाई प्रहतपाहदत गररन ुहवश्कै हनहमत गौरवको हवष् िो भन्ने लागदछ । 
्सैको सेरो्ेरो र बालअहधकारप्रहत नेपालले जनाएको के्षत्ी्, अन्तरानिहषट्र् प्रहतवद्तािरूका आधारमा हनवानिचनको 
रिममा दलिरूबीच बालबाहलकाका हवष्लाई उनीिरूको प्राथहमकताका हवष्सूचीहभत् पानने प्र्तनिरू भए । धेर ै
सघंससंथािरूले राजनीहतक दलिरूलाई आफना घोषणापत्मा बालबाहलकाको हवष् समावेश गननि अनरुोध गर,े बुदँागत 
हटपोट हदए, 'लहबङ्ग' गर े। अहधकांशतः प्रमखु राजनीहतक दलिरूले त्सलाई केिी िदसमम सामाहवष्ट पहन गर े। सथानी् 
ति हनवानिचन २०७४ मा जारी राजनीहतक दलका घोषणा-पत्िरूमा हवहभन्न पूराना सथाहपतदहेख भरखरका न्ासँममका 
दश राजनीहतक दलले समेटेका बालबाहलकासमबन्धी हवष्िरू सङ्के्षपमा ्िा ँचचानि गररएकोछ । जसले राजनीहतक 
वकृत्मा बालबाहलकाको हवष्को सथान कसतो रिेको छ भन्ने केिी इङ्हगत गदनिछ । 

हवशे्षण गररएका दश राजनीहतक दलका घोषणा पत्मा सामान््तः सबैले बालबाहलकाको हशक्षा र सवासथ्समबन्धी 
हवष्लाई उललेख गरकेो पाइन्छ । हशक्षाबार ेदशवटै दल र बाल सवासथ्समबन्धी सात वटा दल (कां्ेरस, एमाले, न्ा ँ
शहति, राप्रपा, साझा, राहषट्र् जनमोचानि र नेकपा माले)ले मात् उललेख गरकेा छन् । 

हशक्षामा साझा एजेणिाका रूपमा माध्हमक तिसमम पूणनि हनःशलुक, अहनवा न्ि र गणुसतरी् हशक्षा सवनिसलुभ 
गराइने; बजेटको हनहचित प्रहतशत हशक्षालाई छुट््ाइने; पसुतकाल्िरूको सथापना गररने र प्राथहमक हशक्षा मातकृभाषामा 
उपलबध गराउने जसता हवष् रिेका छन् । ्सका अहतररति एमाले र राहषट्र् जनमोचानिले हवद्याल् र बालबाहलकालाई 
शाहन्तके्षत् बनाइने; नेकपा माओवादी केन्रिले छात्ािरूको हनहमत आतमरक्षाको लाहग शारीररक हशक्षाको का न्िरिम सञचालन 
गनने; हववेकशील नेपाली पाटनिले न्ा ँखोहलने हवद्याल्िरू भूकमप प्रहतरोधी िुनपुनने व्वसथा ल्ाउने तथा हवद्याल्मा 
एउटै पाठ््पसुतक बनाउने; कक्षा ५ समम वाहषनिक परीक्षा नहलई हसकाइका आधारमा ्ेरि हदने व्वसथा बनाउने र 
व्ाविाररक तथा नैहतक हशक्षालाई प्रोतसािन गररने जसता हवष् समेटेकोछ । 

सवासथ्समबन्धी हवष्मा साझा एजेणिाका रूपमा हशश ुमकृत्दुर घटाइने, पोषण का न्िरिम सञचालन गररने, पोषण 
भत्ा उपलबध गराइने, बालबाहलकालाई आधारभूत सवाथ् सेवा हनशलुक उपलबध गराइने, नवजात हशशकुो हनःशलुक 
उपचार र टोलटोलमा हशश ुस्ािार केन्रििरूको सथापना गनने रिेका छन् । ्सबािेक नेपाली कां्ेरसले प्रत्ेक विामा 
तलबी नसनि सव्सेंवकको रूपमा काममा लगाई सरुहक्षत मातकृतव तथा हशश ुसवासथ् उपचारको व्वसथा गनने र हवद्याल्मा 
प्रत्ेक महिना सवाथ् परीक्षण गररने; एमालेले सरकारी असपतालमा जहन्मने हशशकुो पोषण र न््ानो कपिाका लाहग 
एकमषु्ठ ५ िजार भत्ा हदइने; राप्रपाले हवपन्न पररवारका छोरा/छोरी जन्मनासाथ प्रहत हशश ुएकमषु्ठ रु. ५००० पोषण 
अनदुान हदइने; साझा पाटनिले मातकृहशशकुो सवासथ् रक्षाको लाहग सिरी सवासथ् केन्रिमा मनोवैज्ाहनक परामशनिदाताको 
व्वसथा गररने र नेकपा मालेले गाउ ँबसतीलाई पा्क पननेगरी बालअसपतालिरूको सथापना गररने कुरा उललेख गरकेा 
छन् । 

बालसरंक्षण समबन्धी हवष्िरूलाई नौ वटा दलिरू एमाले, माओवादी, न्ा ँशहति, राप्रपा, साझा पाटवी, हववेकशील 
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नेपाली पाटवी, नेमहकपा, राहषट्र् जनमोचानि र नेकपा माले) ले समेटेका छन् । साझा एजेणिाका रूपमा बालबाहलका हवरुद् 
िुने हिसंा, श्रमशोषण एव ंबेचहवखन पूणनि रूपमा अन्त् गररने, बालहववाि हन्न्त्ण गररने र बालउद्यानिरू सथापना गररने 
रिेका छन् । बालसरंक्षणसमबन्धी थप हवष्िरूमा नेकपा मालेले धमनिपतु् वा धपुनित्ीको नाममा हवदशे पठाउने का न्िलाई 
ितोतसाहित गररने; अहभभावकसगँ कारागारमा बसन बाध् बालबाहलका, अनाथ र सिक बालबाहलकाको सरंक्षण र 
समाजोप्ोगी हवकासका लाहग बालसरंक्षण तथा सधुारगकृिको सथापना गररने; राहषट्र् जनमोचानिले कामकाजी महिलािरूका 
लाहग का न्िसथल नहजक पा्क पनने सथानिरूमा प्ानिति हशश ुस्ािार केन्रििरूको सथापना गरी व्वहसथत रूपले सञचालन 
गररने; एमाले तथा राप्रपाले बालमैत्ी सथानी् ति/बालमैत्ी सथानी् शासन लाग ुगनने; एमालले जोहखमपूणनि बालश्रम, 
हवभेद, ्ौनशोषण, बालहववाि, ओसारपसार तथा बेचहबखन हन्न्त्ण गररने तथा असिा्, बाबआुमा पहिचान नभएका, 
द्वन्द्वपीहित, हवसथाहपत बालबाहलकाको सरंक्षण गररने; बालबाहलकाको जन्मदतानि, प्रारहमभक बालहवकास, हशक्षा, 
सवासथ्, पालनपोषण, उहचत स्ािार, खेलकुद, मनोरञजन, मानहसक तथा प्रजनन् सवासथ् तथा सनिवाङ्गीण व्हतितव 
हवकासका हनहमत आवश्क व्वसथा गररने उललेख गरकेा छन् । 

दलगतरूपमा सथानी् हनवानिचन २०७४ का लाहग जारी घोषणापत्लाई केलाउदँा बालअहधकारसगँ समबहन्धत िुने 
प्रमखु हवष्िरू सङ्के्षपमा उललेख गनने प्र्ास गररएको छ । 

१. रपेाली कागं्से 

१५ दहेख २५ वषनि उमेर समूिलाई शतप्रहतशत साक्षर बनाइने; माध्हमक तिसमम पूणनि हनशलुक, अहनवा न्ि र 
गणुसतरी् हशक्षा सवनिसलुभ गराइने; सामदुाह्क हवद्याल्िरूको शैहक्षक गणुसतरमा आमलु सधुार, भौगोहलक हवकटताको 
आधारमा सामदुाह्क आवासी् हवद्याल्िरू हनमानिण र सोमा अहत हवपन्न बालबाहलकाको खचनि सथानी् सरकारले 
व्िोनने रिेका छन् । हनजी हशक्षा के्षत्को लगानीको सरुक्षाको पूणनि प्रत्ाभूहत गररने तथा हवपन्न तथा वहञचतीकरणमा परकेा 
वगनिप्रहत सामाहजक उत्रदाह्तव दखेाउन उतपे्रररत गररने; लोकतन्त्, शाहन्त, मानवअहधकार, नैहतक हशक्षा र अहिसंा 
जसता अवधारणालाई हवद्याल्को शैहक्षक पाठ््रिममा समावेश गररने; 'एक विा एक पसुतकाल्'को सथापनामा जोि, सबै 
हवद्याल्िरूमा प्रत्ेक महिना सवासथ् परीक्षण, १० वषनिभत् हशशमुकृत् ुदरलाई (प्रहत एक लाख जीहवत जन्ममा) ५ भन्दा 
कम बनाइने; प्रत्ेक विामा सथानी् महिलािरूलाई आवश्क नहसनिङ्ग सेवाको ताहलम हदई तलबी नसनि सव्सेंवकका 
रूपमा काममा लगाई सरुहक्षत मातकृतव तथा हशश ुसवासथ् उपचारको व्वसथा, 'सतुकेरी आमा पोहसलो खाना' भन्ने 
नाराका साथ सथानी् सवासथ् ससंथाबाट सतुकेरी भएको २ वषनिसमम पोषण कुपन हवतरण, गभनिवती महिलािरूको 
पोषणको लाहग हन्हमत भत्ाको व्वसथा, नवजात हशशकुो हनःशलुक उपचार र िाल का्ानिन्व्नमा रिेको सनुौलो िजार 
हदन का न्िरिम सबै विािरूमा परु ्् ाइने कुरा उललेख गररएको छ । 

२. रकेपा एमाले 

 केन्रि, प्रादहेशक तथा सथानी् सरकारिरूले आफनो कुल बजेटको न््ूनतम २० प्रहतशत हशक्षामा लगानी 
गनने व्वसथा हमलाउने, माध्हमक तिसममको समपूणनि हशक्षा अहनवा न्ि र हनशलुक गररने; इ-लाइबे्री सथापना गनने; 
हवद्याथवीिरूलाई पाठ््पूसतकका साथै रिमश ल्ापटप समेत अध््न साम्रीको रूपमा उपलबध गराइने; अध््न 
अवलोकन भ्रमणलाई प्रातसािन, प्रारहमभक बालहशक्षादहेख कक्षा ३ समम मातकृ भाषामा अध््न अध्ापन गराइने; पाचँ 
वषनिहभत्मा िरके गाउ ँर नगरलाई कुपोषण रहित बनाउने; प्रत्ेक विामा सरुहक्षत मातकृतव एव ंबाल तथा हशश ुसवासथ् 
सेवािरू सञचालन, सरकारी असपतालमा जहन्मने हशशकुो पोषण र न््ानो कपिाका लाहग एकमषु्ठ ५ िजार भत्ा, 
जोहखमपूणनि बालश्रम, हवभेद, ्ौनशोषण, बालहववाि, ओसारपसार तथा बेचहबखन हन्न्त्ण गररने उललेख छ । त्सैगरी  
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असिा्, बाबआुमा पहिचान नभएका, द्वन्द्वपीहित एव ंहवसथाहपत बालबाहलकाको सरंक्षण गररने; हवद्याल्लाई शाहन्तके्षत् 
बनाइने; बालमैत्ी घर, बालमैत्ी समाज, बालमैत्ी हवद्याल्, बालमैत्ी समदुा् तथा बालमैत्ी सथानी् ति हनमानिण गररने र 
बालबाहलकाको जन्मदतानि, प्रारहमभक बालहवकास, हशक्षा, सवासथ्, पालनपोषण, उहचत स्ािार, खेलकुद, मनोरञजन, 
मानहसक तथा प्रजनन् सवासथ् तथा सनिवाङ्गीण व्हतितव हवकासका हनहमत आवश्क व्वसथा गररने कुरा उलखेख 
गररएको छ । 

३. रकेपा माओवािी केन्द्र

बालहववािलाई दणिनी् बनाइने; हनःशलुक, गणुसतरी्, व्ाविाररक र सवनिसलुभ सावनिजहनक हशक्षाको अहनवा न्ि 
व्वसथा गररने; १२ कक्षासमम अहनवा न्ि हशक्षा र आवासी् हशक्षाको व्वसथा गररने; छात्ािरूको हनहमत आतमरक्षाको 
लाहग शारीररक हशक्षाको का न्िरिम सञचालन गररने  र प्रत्ेक विामा हशश ुस्ािार केन्रि सथापना गररने कुरा उललेख 
गररएको छ । 

४. राप्रपा 

गाउ,ँ नगरपाहलकािरूको आफनो कुल बजेटको कमतीमा २० प्रहतशत हशक्षाको लाहग हबहन्ोजन गररने; अ्ेंरजी, 
गहणत र हवज्ानका हशक्षकिरूको दक्षतामा वकृहद् गराई सरकारी हवद्याल्िरूको शैहक्षक गणुसतर अहभवकृहद्, हवद्याल्मा 
सशुासन प्रवद्निन गननि सथानी् समदुा्को सिभाहगता बढाउने; सामदुाह्क हवद्याल्का लाहग सरुहक्षत भवन, प्ानिति 
्हननिचर, छात्छात्ाका लाहग छुट्टाछुटै्ट शौचाल्, खेलकुद र सरस्ाईको उहचत प्रवन्ध हमलाइने; हवपन्न पररवारका 
छोरा/छोरी जन्मनासाथ प्रहत हशश ुएकमषु्ठ रु. ५००० पोषण अनदुान हदइने; बालमैत्ी सथानी् शासन अवधारणालाई थप 
प्रवद्निन गररने; बालबाहलकाको जन्मदतानिको अहधकारलाई अहनवा न्ि र प्रभावकारी बनाइने; बाबआुमा गमुाएका, हवपन्न, 
अलपसखं्क र सीमान्तककृ त एव ंजोहखममा रिेका बालबाहलकाका लाहग वैकहलपक स्ािार तथा सरुक्षा उपलबध गराइने; 
बालबाहलका हवरुद् िुने हिसंा, श्रमशोषण एव ं बेचहवखन पूणनि रूपमा अन्त् गररने र कुपोषण रोकथामका लाहग पोषण 
का न्िरिमिरू सञचालन गररने कुरा उललेख गररएको छ । 

५. रपेाल मजिुर िकसार पाटटी 

कक्षा १२ समम हनःशलुक र अहनवा न्ि हशक्षाको व्वसथा र प्राथहमक हवद्याल्मा आ-आफनो मातकृभाषामा हशक्षा 
हदन जोि हदने र हशशिुरूको उहचत पालनपोषणका लाहग गाउपँाहलकाको विाका टोल-टोलमा हशश ुस्ािार केन्रि तथा 
बालउद्यान सथापना गररने कुरा उललेख गररएको छ । 

६. रािट्रि् जरमोचा्न 

अनाथ, असिा् बालबाहलकािरूलाई राज्ले सरंक्षण हदने; उनीिरूलाई हशक्षा, सवासथ्, मनोरन्जन, ् ाता्ात, 
बालउद्यानको उहचत व्वसथा िुने; बालबाहलका शाहन्तके्षत् िुन् भन्ने मान््ता र अवधारणालाई लागू गननि हवशेष पिल 
गररने र कामकाजी महिलािरूको लाहग का न्िसथल नहजक पा्क पनने सथानिरूमा प्ानिति हशश ु स्ािार केन्रििरूको 
सथापना गरी व्वहसथत रूपले सञचालन गररने कुरा उललेख गररएको छ  । 
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७. रकेपा माले 

माध्हमक तिसममका हवद्याल्िरूका पाठ््रिममा व्वसाह्क हशक्षालाई अहनवा न्ि रूपमा समावेश गररने;  
हशक्षालाई गणुसतरी् बनाउन हवहवध उपा्िरू अपनाइने; बालबाहलकालाई प्ानिति सवासथ् सेवा उपलबध गराउन गाउ ँ
बसतीलाई पा्क पननेगरी बालअसपतालिरूको सथापना गररने; बालबाहलकालाई कुपोषणबाट बचाउन िरके हशश ुस्ािार 
केन्रि र बालसरंक्षण केन्रििरूमा भोजनको समहुचत व्वसथा गररने; बालश्रमलाई किाइका साथ रोकन आवश्क काननु 
बनाइने; अहभभावकसगँ कारागारमा बसन बाध् बालबाहलका, अनाथ र सिक बालबाहलकाको सरंक्षण र समाजोप्ोगी 
हवकासका लाहग बालसरंक्षण तथा सधुारगकृिको सथापना गररने; बालबाहलकालाई धमनिपतु् वा पतु्ीको नाममा हवदशे पठाउने 
का न्िलाई ितोतसाहित गररने र बालबाहलकाको बेचहवखन रोकन काननुको प्रभावकारी का्ानिन्व्न गररने कुरा उललेख 
गररएको छ । 

८. र्ा ँशिक् रपेाल 

हवद्याल् जाने उमेरका शतप्रहतशत बालबाहलकालाई हवद्याल् जाने व्वसथा हमलाउने; हशश ुमकृत्दुर प्रहतिजार 
१६ मा झानने र १५ वषनिन्दा महुनका बालबाहलकालाई हनःशलुक सवासथ् सेवाको व्वसथा गनने कुरा उललेख गररएको  
छ । 

९. िववेकशील रपेाली पाटटी 

हवद्याल्मा एउटै पाठ््पसुतक बनाउने र कक्षा ५ समम वाहषनिक परीक्षा नहलई हसकाइको आधारमा ्ेरि हदने 
व्वसथा बनाउने; व्ाविाररक तथा नैहतक हशक्षालाई प्रोतसािन गररने; न्ा ँखोहलने हवद्याल्िरू भूकमप प्रहतरोहध िुनपुनने 
व्वसथा ल्ाउने र बालमैत्ी हथममा उद्यानिरू पररवतनिन गररने कुरा उललेख गररएको छ । 

१०. साझा पाटटी 

गणुसतरी् प्राथहमक र माध्हमक हशक्षाको लाहग सकुल जोहनङको अवधारणा तथा हशक्षक ताहलम तथा 
बालबाहलका अनकूुल हवद्याल् पररसरका लाहग लगानी अनगुमन र हन्मन गररने; हसजनिनशील र प्र्ोगातमक हशक्षा जसतै 
हवज्ान, प्रहवहध, इन्जीहन्ररङ र गहणत -STEM_ को लाहग हवद्याल्सतरी् शैहक्षक स्ोत र हशक्षक ताहलमको व्वसथा 
गररने; मातकृहशशकुो सवासथ् रक्षाको लाहग सिरी सवासथ् केन्रिमा मनोवैज्ाहनक परामशनिदाताको व्वसथा गररने; प्ानिति 
पूवानिधार भएका सामदुाह्क हवद्याल्िरूमा कक्षा ९ दहेख प्राहवहधक हशक्षाको व्वसथा गररने र महिला, बालबाहलका, 
एव ंअपाङ्गता भएका व्हतिको हवशेष आवश्कता पूरा गनने खालको सिरी सेवा सहुवधाको व्वसथा गररने कुरा उललेख 
गररएको छ । 

हनवानिचन र बालअहधकार समबन्धी अकको पक्ष हनवानिचनका रिममा िुने राजनीहतक हरि्ाकलापमा बालबाहलकाको 
प्र्ोगसमबन्धी हवष् मित्वपूणनि रूपमा रिेको पाइन्छ । बालअहधकारका बारमेा रिहमक सवेंदनशीलता बढेअनरुूप 
हनवानिचनमा राजनीहतक दल हवशेषका हरि्ाकलापमा बालबाहलकाको प्र्ोग गननि निुनेबार ेहवगतका आचार सहंितािरूमा 
उललेख िुदआैएका छन् भने हवद्याल् समेतलाई प्र्ोग गननि निुनेबार े हवसतकृत रूपमा २०७० सालमा समपन्न अकको  
सहंवधानसभाको हनवानिचन आचार सहंिताको नं. १० मा शैहक्षक ससंथाको पखानिल वा हभत्ामा कुनै हकहसमको पचानि टासन 
निुनेँ; नं ३२ मा बालबाहलकालाई जलुसु, र ्् ाली, आमसभा, बैठक वा भेलामा सिभागी गराउन तथा हनवानिचन प्रचार-
प्रसार र हनवानिचनसगँ समबहन्धत अन्् कुनै पहन काम वा गहतहवहधमा प्र्ोग गननि र गराउन नपाउने र नं ३५ मा हवद्याल् र 
हवद्याल् िाताहभत् आमसभा, माइहकङ लगाएत हनवानिचन प्रचारसमबन्धी का न्ि गननि निुने भनी सपष्टरूपमा उललेख भएको 
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इहतिास पाइन्छ । हनवानिचन आ्ोगले 2074 मा जारी गरकेो हनवानिचन आचारसहंितामा पहन पररचछेद २ बुदँा नं. ४ (ि) मा 
हनवानिचन प्रचार प्रसार, आमसभा तथा जलुसुमा बालबाहलकाको प्र्ोग गननि वा गराउन निुने व्वसथा उललेख भएको छ 
। अहघललो आचारसहंितामा उललेख भइसकेको हवद्याल्को प्र्ोग गननि निुने भन्ने बुदँा पहछललो अचार सहंितामा सपष्ट 
उललेख निुन ुआचि न्िजनक र गनुासोको हवष् रिन गएको छ ।    

२०७० सालमा समपन्न भएको अकको सहंवधानसभाको हनवानिचन पहन केन्रिी् बालकल्ाण सहमहतको समन्व्मा 
बालअहधकारको दृहष्टकोणबाट दशैेभरर अनगुमन गरी प्रहतवेदन सावनिजहनक गरी कुन दलबाट के कहत घटनािरूमा 
बालबाहलका, हवद्याल्को प्र्ोग िुन ग्ो भन्ने हववरण समेत प्रकाहशत गररएको हथ्ो । त्स अनभुव समेतका आधारमा 
२०७४ सालको सथानी् ति हनवानिचनमा पहन बालबाहलकाको दरुूप्ोग निोस ्भन्ने उदे्श् लगा्त बालअहधकारको 
दृहष्टकोणबाट हनवानिचन गहतहवहधिरू अनगुमन गररएको छ । ्सका लाहग हवहभन्न सरोकारवाला सघंससंथािरूको 
सिका न्िमा केन्रिी् बालकल्ाण सहमहतको नेतकृतवमा हनवानिचनमा बालअहधकार अनगुमन गनने केन्रिी् सतरमा एक सहमहत र 
हजललामा हजलला बालकल्ाण सहमहतको नेतकृतवमा सरकारी तथा गैरसरकारी ससंथाका प्रहतहनहध, हनवानिचन प न्िवके्षणको 
अनमुहत प्राति ससंथा, पत्कार लगा्तको सलंगनतामा बालअहधकार अनगुमन समूि गठन गरर्ो । सपष्टताका लाहग केन्रिी् 
बालकल्ाण सहमहतले बालअहधकार अनगुमनसमबन्धी सि्ोगी पहुसतका, २०७४ त्ार गरी सोिीबमोहजम केन्रि तथा 
हजललामा प्रथम चरणको बालअहधकार अनगुमन का न्ि समपन्न भ्ो । 

हनवानिचनपूवनि, हनवानिचनको हदन र हनवानिचनपचिात् समेत बालबाहलकालाई जलुसु, र ्् ाली, आमसभा, बैठक वा 
भेलामा सिभागी नगराउन तथा हनवानिचन प्रचार-प्रसार र हनवानिचनसगँ समबहन्धत अन्् कुनै पहन काम वा गहतहवहधमा 
प्र्ोग नगननि र नगराउन, हवद्याल् र हवद्याल् िाताहभत् आमसभा, माइहकङ्ग लगा्त हनवानिचन प्रचारका काम नगननि र 
हनवानिचनका सम्मा िुने बालअहधकार उललङ्घनका घटनािरू अहभलेखीकरण गननि र राजनीहतक पाटवीको त्ानिबाट 
जनाइएका प्रहतवद्ता पूरा भए नभएको अनगुमन गननि तथा हनवानिचन आचारसहंिता तथा प्रचहलत बालअहधकारका मूल् 
र मान््ता हवपरीत बालबाहलकालाई हनवानिचनमा प्र्ोग गरी जोहखमको अवसथा रिेको पाइएमा ततकाल सो का न्ि रोकनको 
हनहमत सरोकारवाला हनका् तथा राजनीहतक दललाई सूहचत गनने उदे्श्ले केन्रिी् बालकल्ाण सहमहतले सथानी् ति 
हनवानिचन २०७४ मा दिेा्बमोहजमका का न्ििरू गरकेो छः 
	 हनवानिचनमा बालअहधकार अनगुमन गनने सघंससंथा तथा सञजालिरूसगँ सिका न्ि गनुनिका साथै अनगुमन 

समबन्धी सूचना एकतीककृ त व्वसथापन गनुनिका साथै घटनािरूको अहभलेखीकरण तथा समबहन्धत 
दलिरूलाई सचेत गराइएको हथ्ो । बालअहधकारको दृहष्टकोणबाट समेत अनगुमन गरी हदने समबन्धमा 
राहषट्र् मानव अहधकार आ्ोगलाई अनरुोध गररएको हथ्ो भने राजनीहतक गहतहवहध तथा का न्िरिमिरूमा 
बालबाहलकालाई प्र्ोग नगररहदन आ्रि गददै हवहभन्न राजनीहतक दलिरूलाई पत् पठाइनकुा साथै 
सावनिजहनक अहपल समेत गररएको हथ्ो ।  

	 हजलला बालकल्ाण सहमहतको सं् ोजनमा हनवानिचनमा बालअहधकार अनगुमन समूि गठन गरी अनगुमन 
गहतहवहध व्वहसथत गनने; हनवानिचन आचारसहंिता र बालअहधकारबार े राजनीहतक दल लगा्तसगँ 
छल्ल गरी राजनीहतक दलको हलहखत िसताक्षर सहितको प्रहतवद्ता हलने र सचेतना साम्री प्रकाशन 
हवतरण र सञचारमाध्म लगा्तबाट सचेतना बढाउने समेतका का न्ििरू भए । 

	 अनगुमनबाट प्राति घटनाका आधारमा प्रमाण सहित राजनीहतक दलिरूलाई पनुः ध्ानाकषनिण गराइएको 
हथ्ो ।

	 दशैेभरर एकैसाथ प्रसारण िुने लगा्त हजललाका सथानी् एफएमबाट हनवानिचनमा बालबाहलकाको प्र्ोग 
गननि निुनेसमबन्धी सूचना प्रसारण गररएको हथ्ो। 
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	 ्ेसबकु पेजमा न्ि त् हनवानिचन समबन्धी ३ वटा सन्दशेमूलक साम्री बसुट गररएको हथ्ो। सो सन्दशे २१ 
लाख माहनसमा पगुको अनमुान गररएको छ ।   

	 हनवानिचन आ्ोगबाट प न्िवेक्षण अनमुहत पाएका सघंससंथासगँ अन्तहरिनि ्ा गरी प न्िवेक्षणका रिममा 
बालअहधकारको दृहष्टकोणबाट समेत प न्िवेक्षण गररहदनका लाहग अनरुोध र अहभमखुीकरण गररएको  
हथ्ो ।

	 हनवानिचनको हदन केन्रिी् बालकल्ाण सहमहतले काठमािौं, लहलतपरु र भतिपरु हजललालाई आधार 
बनाई ७४ वटा मतदान केन्रिमा बालअहधकार अनगुमन गरकेो हथ्ो । 

	 हनवानिचनपचिात् केन्रिी् र हजलला बालकल्ाण सहमहतले हवज् जलुसुमा बालबाहलकाको प्र्ोग िुन 
नहदन सावनिजहनक माध्मबाट अनरुोध गनुनिका साथै अनगुमन का न्ि गरररिेको छ ।

	 हनवानिचन पूवनि, हनवानिचनको हदन र हनवानिचनपचिात् बालअहधकार अनगुमन तथा सूचना सङ्कलन, 
तथ्ाङ्किरूको प्रहवहष्ट र हवशे्षण गररएको छ ।

 प्रथम चरणको हनवानिचनमा केन्रि र हजललासतरमा बालअहधकार अनगुमनका हनहमत गठन भएका 
सहमहत/समूिले हनवानिचन पूवनि, हनवानिचनका हदन तथा हनवानिचनपचिात् अनगुमन गनने रिममा बालअहधकार 
उललङ्घनका हनमन सवरूपदेहखएका छन्ः

	 हवहभन्न राजनीहतक दलिरूले हनवानिचनसमबन्धी राजनीहतक का न्िरिम गननि ७ वटा हवद्याल्को कक्षाकोठा, 
प्राङ्गण प्र्ोग भएको । 

	 चनुाव प्रचार प्रसारका लाहग एउटा हवद्याल्को बस प्र्ोग गररएको ।
	 घर दलैो लगा्त चनुाव प्रचार गननि बालबाहलका लहगएको ।
	 बालबाहलकालाई परमपरागत भेषभषुा लगाइहदएर सांसककृ हतक का न्िरिममा प्र्ोग गररएको । 
	 चनुावी प्रचारप्रसारका रिममा हजप, ट््ाकटर, हटपपर, ट्रक लगा्तका सवारी साधनमा बालबाहलकालाई 

राखी र ्् ाली, आमसभा लगा्त घरदलैो अहभ्ानमा १६ वटा घटनामा ६९४ जना बालबाहलका प्र्ोग 
भएको । 

	 र ्् ाली, आमसभा तथा का न्िरिमिरूमा बालबाहलकालाई बाजा बजाउने काममा २ वटा घटनामा ७ जना 
बालबाहलका प्र्ोग भएको । 

	 उममेदवार मनोन्नको रिममा ४ वटा घटनामा ३० जना बालबाहलकाको प्र्ोग भएको ।
	 हनवानिचनको हदन बालबाहलकालाई सव्सेंवकको रूपमा २ वटा घटनामा २० जना बालबाहलका प्र्ोग  

भएको । 
	 हवज् जलुसुिरूमा चनुाव हचन्ि अङ् हकत हटसनिट लगाई बालबाहलकालाई नारा लगाउदँ ै५ वटा घटनामा 

९२ जना बालबाहलका प्र्ोग भएको । 
अनगुमनबाट प्रातिभएका िालसममको जानकारीनसुार हवहभन्न राजनीहतक दलिरूले हनवानिचनका रिममा ३७ वटा 

घटनािरूमा ८५३ जना बालबाहलका प्र्ोग भएको पाइएको छ । ्ी त केिी प्रहतहनहधमूलक घटनािरू मातै् िुन् । आशा 
गरौं दोस्ो चरणको हनवानिचनमा ्सता घटनािरूमा न््ूनता आउने छ ।   

दशेको राजनीहतक गहतहवहध तथा प्रहरि्ािरूमा बालबाहलकाको सरोकार रिुन ुर उनीिरूले आफना कुरा भन्न 
पाउन ुतथा समबहन्धत पक्षले सहुनहदन ुबालबाहलकाको अहधकार िो । तर अमकु दलहवशेषका लाहग बालबाहलकालाई 
राजनीहतक हरि्ाकलापमा प्र्ोग गररनलुाई बालअहधकारसममत बालसिभाहगता मान्न सहकँदनै, ्सता का न्ि 
बालअहधकारको हवपरीत र हनवानिचन आचार सहंिताहवपरीत िुन जान्छ । बालबाहलकालाई राजनीहतमा प्र्ोग गननेर ्
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िोइन, बालबाहलकाका हवष्लाई राजनीहतक मदु्ा बनाइनपुछनि  । हवगतका हनवानिचनिरूमा भन्दा ्सपटकको हनवानिचनमा 
राजनीहतक दलिरू बालबाहलकाको हवष्मा केिी सवेंदनशील भएको पाइनलेु असल ससंककृ हतको हवकासमा अ्रसर 
भएको मान्न सहकने केिी आधारिरू रिेकोदहेखन्छ । हनवानिचनमा बालबाहलका र हवद्याल्को प्र्ोग नगननेबार ेसथानी् 
तिमा नै राजनीहतक दलिरूको हलखत प्रहतवद्तािरू आउन ुर समदुा्को पहन ्स हवष्मा चासो र सरोकार बढ्न,ु 
सबैको हरि्ाशीलता र सहरि्ता बढ्न ुसकारातमक पक्ष रिन गएकोछ । बालकलबदहेख सघंससंथा र सरकारी हनका्, 
सञचार माध्म सबैले नै हनवानिचनमा बालअहधकार अनगुमनलाई सघाउ परु ्् ाएबाट असल अभ्ासको थालनी भएको छ । 

अन्त्मा, सम्रमा बालबाहलकाका हवष्लाई सबैको प्राथहमकतामा ल्ाउन केन्रिी् बालकल्ाण सहमहत 
लगा्तका राज्का हनका् तथा बालबाहलकाको के्षत्मा हरि्ाशील सघंससंथा, सञचारके्षत् र बालकलबिरू समेतको 
भूहमका मित्वपूणनि रिेको छ । हनवानिचनले दशेको न्ा ँ खाका बनाउने गोरटेो बसाहलसकेको छ । हनवानिचन पछाहिको 
अब का्ानिन्व्नको चरणमा मत िालने व्सकका मात् िैन ४४ प्रहतशत मताहधकार निुने बालबाहलकाका हवष्ले 
पहन प्राथहमकता पाउन ुपछनि  । िालसमम सबैको हरि्ाशीलताले बालअहधकारको के्षत्मा धेर ैसकारातमक प्रगहतिरू पहन 
भएका छन् र गननि बाकँती का न्िका सूची पहन लामै छन् । अबको पररवहतनित सरंचनामा सथानी् तिसगँ घनीभूत रूपमा 
बालअहधकारको सरंक्षण, समवधनिन, सममान र पररपालनका लाहग अवधारणागत सपष्टतादहेख सीप, क्षमता हवकास र 
बालसरंक्षण पद्हत सथापना लगा्तका के्षत्मा सिका न्ि गननि आवश्क छ ।  

बालबाहलकाले कुनै पहन हनवानिचनमा मत खसालदनैन्, तर गहिररएर हवशे्षण गदानि िाम्ो दशेमा प्रत्ेक वषनि 
हनमोहन्ा, झािापखाला, मलेरर्ा, कुपोषण, जहणिस, हचसो तथा सङ्रिमण जसता रोकथाममूलक सवासथ् समस्ाका 
कारण जीवन गमुाउने ५ वषनि उमेर महुनका २३ िजार बालबाहलकाले िामी अथानित् व्सकिरू प्रहत अझ भनौं "दशे 
चलाउनेिरू" प्रहत प्रतीकातमक रूपमा गमभीर "अहवश्ासको मत" खसाहलरिेका िुन्छन्, आफनै जीवनलाई मेटाएर । ्सता 
गमभीर हवष्िरूलाई ठूला राजनीहतक लेनदनेका हवष्ले ओझेल पारररिेको िुन्छ । क्षण क्षणमा दवु न्िविारमा परकेा, ्ौन 
शोषणमा परकेा, बेचहबखनमा परकेा, हवद्याल्मा हसकने रमाउने र कलम समाउने िातिरू किा पररश्रममा लगाइरिेका, 
पररत्ति भई सिकमा भौताररएका, कुपोषणले ख्ाउहटएका, उपचार हबना पीिाले छट्पहटएका, अहभभावकतव गमुाएका, 
्काएर िोस ् ्ा तसानिएर वा वाध् बनाई, भ्रममा पारी ्ा सपना दखेाई आफना राजनीहतक अभीष्टका लाहग हिसंा-
द्वन्द्वमा लगाइएका, अपाङ्गताका कारण सेवासहुवधाबाट बहञचत भैरिेका, भेदभाव र हतरसकारमा परकेा तमाम कहलला 
बालबाहलकाले सबैप्रहत "अहवश्ासको मत" खसाहलरिेका िुन्छन्- आफनै जीवनलाई जोहखममा पाररे, असह्य पीिा र 
वेदना बोकेर । तर, उनीिरूले आफना लाहग बन्द र चककाजाम गददैनन्, हिसंा तोि्ोि गददैनन्, न त गरकेो मन नै  
पराउछँन् । बालबाहलका सदवै द्ा मा्ाका पात् मातै् िोइनन्, उनीिरू त दशे हवकासका एक मित्वपूणनि हिससेदार िुन् । 
त्सैले बालबाहलकालाई प्राथहमकता हदन ुभनेको, उनीिरूको सरंक्षण र हवकासमा लगानी गनुनि  भनेको, राषट्र हवकासको 
मित्वपूणनि पक्षलाई बहल्ो बनाउन ुिो । बालबाहलकाका हनहमत आजको लगानी भनेको भहवष्को हनहमत जगेनानि िो । िामी 
सबैको िातेमालोबाट नै बालबाहलकाको अनिुारमा मसुकान ल्ाउन सकछौं, देशलाई समकृद् बनाउन सकछौं ।
nnn

लेखक केन्रिी् बालकल्ाण सहमहतको का न्िकारी हनदनेशक िुनिुुन्छ । 
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िवष् प्रवेशः

हवकासमा महिलाको अवधारणासगैँ सन् १९७० को दशकमा मात् आएर सरुु भएको लैङ्हगक तथ्ाङ्कको 
पिलले िालसमम पहन पररपकवता पाएको छैन । ऐहतिाहसक पकृष्ठभूहममा तथ्ाङ्कको सरुुआत नै हढला िुन ुर लैङ्हगक 
तथ्ाङ्ककै पररपूरकको रूपमा रिेका लैङ्हगक हिसंा, मानव वेचहवखन, दवु न्िविार र हवभेद जसता तथ्ाङ्किरूको न््ून 
उपलबधताले गदानि नै िालसमम लैङ्हगक तथ्ाङ्किरूले पूणनिता प्राति गननि नसकेकोदहेखन्छ । लैङ्हगक तथ्ाङ्कलाई 
पूणनिता प्रदान गननि व्वहसथत अहभलेख प्रणालीका साथसाथै हन्हमत रूपमा तथ्ाङ्क िरू उपलबध िुने गरी सवनेक्षणिरू 
सञचालन गनुनिपनने िुन्छ । लैङ्हगक समानता तथा महिला सशतितीकरणको लाहग सन् १९९५ मा वेइहजङ्गमा समपन्न चौथो 
अन्तरानिहषट्र् महिला सममेलनले १२ वटा प्राथहमकताका के्षत्िरू तोकेको छ । ्स लेखमा ह्नै के्षत्िरूमा उपलबध केिी 
तथ्ाङ्किरूको हववेचना गनने प्र्ास गररएको छ । 

१. मिहला र गररवी 

महिला आफनो मौजदुा अवसथाबाट माहथ उठ्न नसकनकुो एक मखु् कारण गररवी भएको धेर ैअध््निरूले 
दखेाएका छन् । आहथनिक अवसथा कमजोर भएका पररवारका महिला, हकशोरी तथा बाहलकािरू तलुनातमक रूपमा बढी 
हिसंामा परकेोदहेखन्छ । महिलाको न््ून सारक्षरता दर र गैरककृ हष के्षत्मा रिेको महिला सिभाहगताले मात् पहन नेपालका 
महिलािरू गररवीको दर बढी भएको पहुष्ट गदनिछ । हलङ्गअनसुार गररवीका तथ्ाङ्किरू उपलबध िुने िो भने समदुा् 
लहक्षत का न्िरिम सञचालन गननि तथा गररवी समबन्धी का न्िरिमको मूल्ाङ्कन समेत गननि सि्ोग पगुने हथ्ो । तर नेपालमा 
हलङ्गअनसुार गररवीका तथ्ाङ्किरू िालसमम उपलबध छैनन् । केन्रिी् तथ्ाङ्क हवभागले सञचालन गरकेो नेपाल 
जीवनसतर सवनेक्षण (२०१०-११) लाई िेदानि पररवारमूली महिला भएका पररवारिरूमा २३.६९ प्रहतशत जनसङ्ख्ा  
गररवीको रखेामहुन रिेकोदहेखन्छ । 

२. मिहला िशक्ा र तािलम 

महिला हशक्षा आहथनिक हवकासको आधारसतमभ नै िो । महिला हशक्षाले महिलाको मात् नभएर सम्र पाररवाररक 
हवकास गदनिछ; गररवी न््ूनीकरण गदनिछ; भने सभ्, समतामूलक र महिलामैत्ी समाज हनमानिणमा समेत ्ोगदान  
परु ्् ाउदँछ । राहषट्र् जनगणना २०६८ को तथ्ाङ्कलाई आधार मान्ने िो भने अझै पहन ४२.६ प्रहतशत ५ वषनिभन्दा र 
सोभन्दा माहथका उमेरका महिलािरू हनरक्षर (महिला साक्षरता ५७.४ प्रहतशत) छन् । 

चौ्ो अन्तरा्निट्रि् मिहला  
सममलेरका प्रा्िमकता क्ते्रहरू

ररतराज शमा्न
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३. मिहला र सवास्थ्

नेपालमा कम उमेरमै बचचा जन्माउने, हछटो हछटो वचचा जन्माउने र बढी पररश्रम पनने ककृ हष जसतो के्षत्मा काम गनुनिपनने 
अवसथाले गदानि महिलाको सवासथ् हसथहत कमजोर छ । पहछललो सम् मातकृमकृत्दुरमा केिी कमी भएको छ तापनी हवपन्न 
र ्रामीण के्षत्का महिलािरू आङ खसने लगा्त हवहभन्न रोगबाट बढी प्रभाहवत छन् । परुुषको तलुनामा महिलािरूको 
अनमुाहनत आ् ु (Life Expectancy at Birth) बढी िुने हवश्व्ापी मान््ता बमोहजम पहछलला वषनिरुमा महिलािरूको 
अनमुाहनत आ्ू (Life Expectancy at Birth) परुुषको तलुनामा बढी छ । राहषट्र् जनगणना २०६८ अनसुार महिलाको 
अनमुाहनत आ्दुर ६८ वषनि छ । िाल सम्र जन्ममा सवासथ् ससंथामा बचचा जन्माउने महिलािरूको ससंथाहभत् २८ 
प्रहतशत छ । त्सैगरी राहषट्र् जनगणना २०६८ अनसुार कुल  जनसङ्ख्ा को १.९४ प्रहतशत अपाङ्गता भएका व्हति 
छन् । अपाङ्गता भएका व्हतिमध्े महिलाको अनपुात कररव ४५ प्रहतशत रिेको छ । 

उमेर बढ्द ै जादँा ज्ेष्ठ नागररकिरूमा हवहभन्न हकहसमका सवासथ् समस्ा दहेखदँ ै जान्छन् । नेपालमा ६० 
वषनिमाहथका ज्ेष्ठ नागररकिरूको सङ्ख्ा कुल जनसङ्ख्ा को ८.१३ प्रहतशत छ भने ्समा महिलाको अनपुात 
५०.६२ प्रहतशत छ -के.त.हव. २०६८) ।

४. मिहला िहसंा 

हिसंालाई समबोधन गननि, व्वसथापन गननि तथा पनुसथानिपना लगा्तका का न्िरिम सञचालन गननि सेवा केन्रि, 
पनुसथानिपना केन्रि आहद आवश्क पनने भएकाले सञचाहलत अलपकालीन तथा हदघनिकालीन सेवा, पनुसथानिपना केन्रि, 
बालगकृि वकृद्ाश्रम आहदलाई महिला हिसंाको सूचकको रूपमा हलन सहकन्छ । िाल ८ वटा पनुसथानिपना केन्रि, १७ वटा 
सेवा केन्रि, ५७७ वालगकृि र २९ वटा वकृद्ाश्रमिरू सञचालनमा रिेका छन् भने घरले ुहिसंामा परकेािरूलाई पनुसथानिपना 
गननि मंगला सािना हदघनिकालीन पनुसथानिपना केन्रि सञचालनमा रिेको छ । ्ी केन्रििरूबाट आ.व. २०७१/७२ मा सेवा 
हलनेिरूको सङ्ख्ा हनमनानसुार रिेको छ । 

तािलका १: सवेा केन्द्र, पुरस्ा्नपरा केन्द्र आििबाट सवेा िलरहेरूको सङ्ख्ाः

क्र.स.ं िववरण सङ्ख्ा सवेा िलरकेो िववरण
१ सेवा केन्रि १७ ३६९३
२ पनुसथानिपना केन्रि ८ ४९४
३ बाल गकृि ५७४ १६५३५
४ वकृद्ाश्रम ४० १३३१
५ मंगला सािना पनुसथानिपना केन्रि १ ११

स्ोत वाहषनिक प्रगहत प्रहतवेदन, २०७३
५ मिहला र सशस्त्र द्वन्द्व 

महिलारूप नै द्वन्द्वको सम्मा सबैभन्दा बढी प्रभाहवत िुन्छन् । कोिी महिलारूप बलातकारको हसकार िुन्छन् भने 
कोिी महिलारूप आफनो श्रीमान् तथा वालवचचारूप गमुाएका िुन्छन् । नेपालमा पहन हवगतमा भएका सशस्त्र द्वन्द्वले ्स 
कुरालाई प्रभाहणत गररसकेको छ । तर सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रत्क्ष र अप्रत्क्षमा रूपमा महिलामा परकेो प्रभाव मापन गनने गरी 
सूचकको रूपमा तथ्ाङ्करूप राखने तथा सम् सम्मा अद्यावहधक गनने गररएको छन् । त्सैले ्ो के्षत् मापनको लाहग 
सूचक रूप समेत पहिचान िुन ुजरुरी छ । 
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६. मिहला र अ ््नतन्त्र 

हवश्मा नै महिला र परुुषबीच श्रम सिभाहगता दरमा कररव 26 प्रहतशत हभन्नता रिेको छ भने महिलािरूले 
परुुषको तलुनामा 2.5 गणुा बढी सम् पाररश्रहमक नपाउने काममा हबताउछन् । त्सैगरी परुुषको तलुनामा महिलािरूले 
ज्ाला पहन 2.4 प्रहतशत कम पाउछँन् । नेपालमा पहन ज्ालाको ्ो हवभेद हवद्यमान रिेको पाइन्छ । राहषट्र् जनगणना, 
2068 को तथ्ाङ्कअनसुार 15 वषनि माहथको जनसङ्ख्ामा महिलाको आहथनिक हरि्ाकलापको दर 54.04 प्रहतशत छ 
भने परुुषको 74.03 रिेको छ । 

७. रीित िरमा्नणमा मिहला 

 नीहत हनमानिण तिमा महिलािरूको सिभाहगताले समतामूलक र महिलामैत्ी समाज हनमानिणमा ्ोगदान पगुदछ । 
पहछललो सम्मा महिला सिभाहगता बढ्ने गरी सवैंधाहनक र काननुी व्वसथा भएबोहजम नीहत हनमानिण तिमा महिला 
सिभाहगता बढ्दो रिममा रिेकोदहेखन्छ । व्वसथाहपका ससंद ्मा महिलाको सिभाहगता ३३ प्रहतशत सहुनहचित गररएको छ 
(िाल २९.९ प्रहतशत मात् सिभाहगता रिेकोछ ) भने सथानी् हनका्मा महिला सिभाहगता ४० प्रहतशतम िुने सहुनहचित 
गररएको छ । त्सतै हनजामहत सेवामा महिला सिभाहगता २० प्रहतशतको िारािारीमा रिेको छ । 

८. मिहला िवकासका लािग ससं्ागत सरंचरा 

महिला हवकासको लाहग २०३८ सालदहेख नै आ्ोजनाको रूपमा महिला हवकास का न्िरिम सञचालन गररएको 
हथ्ो भने िाल महिला, बालबाहलका तथा समाजकल्ाण मन्त्ाल्, राहषट्र् महिला आ्ोग तथा ७५ वटै हजललािरूमा 
महिला तथा बालबाहलका का्ानिल्िरू सथापना भएका छन् । ्सै गरी हवहभन्न मन्त्ाल् र केन्रिी्सतरका हनका्िरूमा 
लैङ्हगक समपकनि  हवन्द ुतोहकएको छ ।

 ९. मिहला र मारव अििकार 

महिला र हकशोरीिरूको सवासथ्, हशक्षा, राजनीहतक सिभाहगता, आहथनिक सवलीकरण र हिसंामतुि वातावरण 
जसता कुरािरू मानव अहधकारमा पदनिछन् । महिला र हकशोरीिरूले ्सता मानव अहधकारिरूको पूरा उपभोग गननि 
पाउन ुपदनिछ र कुनै पहन हवभेद हवना समाजमा हजउन पाउन ुपदनिछ । ्सको लाहग नेपालले पहन महिला हवरुद् िुने सबै 
प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गनने मिासहन्धलाई अनमुोदन गरकेो छ भने ्सको का्ानिन्व्नको लाहग राहषट्र् का न्ि्ोजना, 
२०६० त्ार गरकेो छ । त्सैगरी महिलािरूको मानव अहधकार प्रत्ाभूहतको लाहग राहषट्र् मानवअहधकार आ्ोग, 
राहषट्र् महिला आ्ोग जसता सवैंधाहनक सरंचना समेत खिा भएका छन् । तर िाल राहषट्र् मानव अहधकार आ्ोगमा 
महिलािरूको सङ्ख्ा भने न््ून (५ पदाहधकारी मध्े १ जना मात्) रिेको छ । 

१०. मिहला र सञचार

पहछललो सम्मा सञचारमा महिलािरूको सिभाहगता बढ्द ैगएको भए तापहन महिला सिभाहगताको अनपुात मात् 
२० प्रहतशतको िारािारीमा छ । सदस्ताको के्षत्अनसुार सञचारके्षत्मा महिलारूपको सिभाहगताको हववरण हनमनानसुार 
रिेको छ । 
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तािलका २: सिस्ताको क्ते्रअरसुार सञचारमा मिहला सहरािगता 

क्र.स.ं सिस्ताको क्ते्र जममा सिस् पुरुष मिहला मिहला पुरुष अरपुात
१ पूवानिञचल के्षत् १४४४ ११९८ २४६ २०.५
२ मध्माञचल के्षत् १५८७ १३२० २६७ २०.२
३ पहचिमाञचल के्षत् १४०२ ११७० २३२ १९.८
४ मध्पहचिमाञचल के्षत् १४११ ११४३ २१७ १९.०
५ सदुरुपहचिमाञचल के्षत् ६६६ ५८६ ८० १३.७
६ काठमािौं उपत्का १४८४ ११८२ २५६ २१.७
७ कपकोरटे के्षत् १५८३ ११५९ २७१ २३.४
८ ससंथािरू ५०० ४५६ ४४ ९.६

जममा १००७७ ८२१४ १६१३ १९.६
स्ोत नेपाल पत्कार मिासघं, 2074

११. मिहला र वातावरण 

जलवा् ुपररवतनिनले हवश्मानै हवनासिरू हनमत्ाइरिेको छ । ्सको प्रभावबाट वाढी, पहिरो, शीतलिर, तापरिम 
बढ्ने जसता समस्ािरूदहेखएका छन् । जलवा् ुपररवतनिले महिलािरू हवशेष गरी गभनिवती र मातकृतव अवसथाका महिलािरू 
बढी प्रभाहवत भएका छन् । अतः वातावरणसमबन्धी व्वसथापन तथा ्ोजना हनमानिणमा महिलािरूको आवाज सहुनन ु 
पदनिछ । महिलािरूको पहन अथनिपूणनि सिभाहगता सहुनहचित िुनपुदनिछ ।  केिी नीहत हन्मिरूले ्ोजना तजुनिमा तथा 
का्ानिन्व्नमा महिलािरूको सिभाहगता सहुनहचित गरकेो भए पहन सिभाहगता न््ून तथा अथनिपूणनि सिभाहगता भएको 
दहेखदनै । हनणनि् तिमा महिलािरू सिभाहगता एकदमै न््ून रिेकोछ । उदािरणका लाहग िाल राहषट्र् ्ोजना आ्ोगमा 
महिला सिभाहगता शून््को हसथहतमा छ भने महन्त्पररषद ्मा पहन न््ून छ । 

१२. बािलका 

हपतकृसत्ातमक सोचका कारण बाहलकािरूले जन्मदहेखनै सघंषनि गनुनिपनने अवसथा छ । जन्ममा नै छोरालाई 
प्राथहमकता हदने भएकोले जन्ममा हलङ्ग अनपुात १०६.४ (१०६ बालक जन्मदा १०० मात् बाहलका जन्म) रिेको 
छ । खानामा हवभेद गररएको कारणले बाहलकािरूमा  कुपोषण िुने अवसथा रिेको छ भने बालहववाि, उनीिरूप्रहत 
गररने दवु न्िविारले बाहलकािरू जोहखममा रिेका छन् । ्स तथ्लाई हवहभन्न तथ्ाङ्किरूले पहुष्ट गरकेो छ । त्सैगरी 
कुपोषणको दर पहन बाहलकािरूमा बढीदहेखएको (नेपाल हिमो्राह्क िेलथ सवनेक्षण, प्रारहमभक प्रहतवेदन, २०१६, पेज 
३०) छ । राहषट्र् जनगणना, २०६८ अनसुार १०दहेख १९ वषनि समूिका हकशोरीिरूमध्े २४ प्रहतशतभन्दा बढीको हववाि 
भइसकेकोदहेखन्छ । सिक बालबाहलका, सरंक्षणहविीन बालबाहलका, बालहववािमा परकेा वालबाहलका, अनशुासनका 
नाममा वालबाहलकालाई हदइने साज्, Corporal Punishment जसता गमभीर हवष्िरूले वालबाहलकाको उतथान र 
हवकासमा अवरोध खिा गरकेा छन् । ्सता हवष्िरूलाई समबोधन गनने रिममा नेपालमा बालहववाि अन्त्का लाहग 
रणनीहत त्ार भई का्ानिन्व्नमा रिेको छ भने अनशुासनका नाममा िुने सजा् अन्त्का लाहग पहन पैरवी लगा्तका 
का न्िरिमिरू सञचालनमा आएका छन् ।
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िरट्कष्नः 
थपैु्र सूचकिरूका आधारमा चौथो अन्तरानिहषट्र् महिला सममेलनका १२ प्राथहमकता के्षत्िरूको मूल्ाङ्कन गननि 

सहकने भए तापहन ्स लेखमा न््ूनतम सूचकिरूको मात् चचानि गररएको छ । सूचकिरूलाई िेदानि  केिी सूचकिरूमा 
पहछललो सम् उललेख् सधुार भएको छ तापहन महिला सिभाहगताको अनपुात अझै न््ून छ । केिी प्राथहमकता के्षत्मा 
हलङ्ग अनसुार तथ्ाङ्किरू समेत उपलबध िुन सकेको छैन भने केिी प्राथहमकता के्षत्मा सूचकिरू समेत पहिचान गरी 
तथ्ाङ्किरू अद्यावहधक गनुनिपनने अवसथा रिेको छ । सम्रमा राषट्रले चौथो अन्तरानिहषट्र् महिला सममेलनका प्राथहमकता 
के्षत्को सम्र मूल्ाङ्कनका लाहग सूचकिरू पहिचान गरी सम् सम्मा अद्यावहधक तथ्ाङ्क सहित समीक्षा गननि सके 
महिला सशतितीकरण तथा सम्र महिलाको अवसथा र ्समा भए गरकेा प्रगहत सपष्ट रूपमा देखन र मनन गननि सहकन्छ । 
nnn

लेखक महिला बालबाहलका तथा समाज कल्ाण मन्त्ाल्मा उपसहचव िुनिुुन्छ ।
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पृष्ठरूिम

मानव बेचहबखन लैङ्हगक हिसंाको एउटा सवरूपको रूपमा हलईन्छ । तर ्सले माहनसको अहसमतामा ्सतो 
गहिरो प्रिार गदनिछ जसबाट प्रभाहवतको उद्ार र उद्ार पहछको धेर ैप्र्ासबाट उसमा अतमहवश्ास जगउन स्ल भए 
तापहन समाज र पररवारले उनीिरूलाई नअपनाउदँा सममानपूवनिक जीवन हजउन ठूलो सङ्घषनि गनुनिपरकेा धर ैउदािरणिरू 
िाम्ा माझ छन् ।  मानव बेचहबखन तथा ओसारपसार एक हवश्व्ापी र बिुआ्ाहमक समस्ा िो । िातिहत्ार र 
लागू औषधको अवैध कारोबार जसतै मानव बेचहबखन तथा ओसारपसार अन्तरानिहषट्र् आपराहधक सङ्गहठत हगरोिद्वारा 
सञचाहलत धन्दाका रूपमा हवश्मा ्सटाउदँ ैगएको छ । मानव बेचहबखनको बदहलदो सवरूप तथा आ्ामिरूले मानव 
बेचहबखन राकनको लाहग चनुौती थहपदँ ैगएको छ । हवगतमा भारतमा महिला तथा बाहलकािरू माहथ व्ावसाह्क ्ौन 
शोषणबाट सरुु भएको मावन बेचहबखन िाल ्सको पूरानो शैलीमा पररवतनिन िुदँ ैहवहभन्न न्ा ँसवरूपमा दखेा परररिेको 
छ । हवगतमा मानव बेचहबखन तथा ओसारपसारका दृहष्टले नेपाललाई प्रमखु स्ोत (source) मलुकुको रूपमा िेररने 
गररएकोमा हवश्व्ापीकरण तथा बजारीकरणको प्रभावले गदानि अन्तरानिहषट्र् समबन्धमा हवसतार भएपहछ नेपाल मागनिसथ 
(Transit)  र गन्तब् (Destination) समेत बन्न पगेुको छ । आन्तररक बेचहबखनको समस्ालाई केलाउदँा उद्योग 
कलकारखाना अन्तगनित इटँा भट्टा, जरी उद्योग, गलैंचा, त्ारी पोशाक आहद, मनोरञजन के्षत् अन्तगनित िान्स, बार, दोिोरी 
साझँ, क्ाहवन, रषुे्टरािँरू, सेवा के्षत् अन्तगनित मसाज पारलर, ्ाता्ात, प न्िटन, घरले ुश्रम आहद एव ंपरमपरागत ककृ हष 
प्रणालीमा िरूवा-चरूवा, कमै्ा, कमलरी, िहल्ा आहदका नाममा व्विारमा नेपाली महिला तथा बालबाहलकािरू श्रम 
तथा ्ौन शोषणका लाहग मानव बेचहबखन तथा ओसारपसारको जोहखममा रिेको पाइन्छ । ्सरी व्ावसाह्क ्ौन, 
सरकस तथा अङ्गप्रत्ारोपण समेतका लाहग हछमेकती मलुकुिरूमा िुने गरकेो बेचहबखनका साथै वैदहेशक रोजगार, 
अन्तरदशेी् हववाि तथा सांसककृ हतक/साङ्गीहतक का न्िरिमका नाममा समेत ्ौन तथा श्रम शोषणमा परी बेचहबखनको 
जोहखममा वकृहद् िुदँगैएकोदहेखन्छ । केिी हवदशेी दलालिरूको सलंगनतामा हवदशेी नागररकिरूसगँ हववाि गराइहदने 
वािनामा नेपाली ्वुतीिरूलाई बेचहबखन गनने घटनािरू पहन सावनिजहनक िुन थालेका छन् ।

गररबी, अहशक्षा, अज्ानता र बेरोजगारी, कमजोर सामाहजक सरुक्षा प्रणाली, घरले ु हिसंा र पाररवाररक 
हवखणिन,असरुहक्षत बसाइसराइ, सङ्गहठत आपराहधक हगरोि तथा दलालिरूको चलखेलख लगा्त हवहभन्न 
समस्ाका कारणिरूले गदानि नेपालमा पहन मानव बेचहबखन तथा ओसारपसारको समस्ा जहटल बन्द ैगइरिेको छ । 
पीहित/प्रभाहवतिरू ्रक ्रक सामाहजक, आहथनिक, सांसककृ हतक र भौगोहलक पररवेशबाट आएका िुन्छन् ।  घरबाट 
भागेका बालबाहलका, हकशोरी, ्वुा र महिला, जबरजसती करणीमा परकेा महिला तथा हकशोरी, घरले ु हिसंा लगा्त 
हवहभन्न प्रकारका लैङ्हगकतामा आधाररत हिसंामा परकेा महिला तथा हकशोरीिरू र द्वन्द्वबाट प्रभाहवत महिला तथा 
बालबाहलकािरू बेचहबखन तथा ओसारपसारको बढी जोहखममा पनने गरकेा छन् । कहतप् अवसथामा पररवारका सदस्, 

मारव बेचिबखर त्ा ओसारपसारको  
अवस्ा र िरराकरणका लािग रएका प्र्ासहरू 

सिुरता रपेाल
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सबैभन्दा नहजकको मान्छे, आ्न्त, हछमेकती, साथीिरू र हचनजानका व्हतििरू नै मानव बेचहबखन तथा ओसारपसारमा 
मखु् दलालका रूपमा सलंगन रिेको पाइन्छ । कहतप् अवसथामा अनहभज्ता रिेको िुन्छ भने कहतप् अवसथामा 
उहनिरूको हमलोमतो । त्सैकारणले गदानि धर ैजसो घटनािरू काननुको दा्रामा आउने गददैनन्, प्रभाहवतलाई प्रिरीसमक्ष 
घटना दतानि गननि हदइदँनै  (घरको इजजतको नाममा, प्रलोभनमा र िर धमकती दखेाई) । नेपाल प्रिरीको तथ्ाङ्कलाई िेनने 
िो भने आ.व. २०७०।०७१ मा १८५, आ.व. २०७१।०७२ मा १८१ तथा आ.व. २०७२।०७३ मा २१२ मदु्ािरू 
दतानि भएकोदहेखन्छ ।प्रिरी प्रधान का्ानिल्, महिला तथा बालबाहलका सेवा हनदनेशनाल्को अहभलेखअनसुार आ.व. 
२०६८/६९दहेख २०७२/७३  को पाचँ वषनिको अवहधमा मानव बेचहबखन तथा ओसारपसार हवरूद्का मदु्ाका रूपमा 
दतानि भएका उजरुीिरू र मदु्ामा पीहित/प्रभाहवत व्हतििरूको सङ्ख्ा हनमनअनसुार रिेकोदहेखन्छ । 

तािलका १.१ : मारव बेचिबखर त्ा ओसारपसारिवरूद्ध िता्न मदु्ा र पीिडत/प्ररािवत व्िक्हरूको सङ्ख्ा 
आ.व.२०६८/६९िेिख आ.व.२०७२/७३ समम

िववरण आ.व.२०६८/६९ आ.व.२०६९/७० आ.व.२०७०/७१ आ.व.२०७१/७२ आ.व.२०७२/७३ जममा
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कूल पीहित १४३ जना १६१वना २९६ जना २८० वना ३५२ १२३२

पीहित महिला  ६७ जना ६१ जना १६० जना १३१ जना २४१ ६६०

पीहित बाहलका ६३ जना ९७ जना १३६ जना ११२ जना १०९ ५१७

पीहित बालक ४ जना ३ जना ० जना ३५ जना ० ४२

पीहित  परुूष ९ जना ० जना ० जना २ जना २ १३
स्ोतः प्रिरी प्रधान का्ानिल्, अपराध अनसुन्धान हवभाग, महिला तथा बालबाहलका सेवा हनदनेशनाल्

महिला, बालबाहलका तथा समाजकल्ाण मन्त्ाल्ले हवहभन्न ८ हजललामा सथानी् गैरसरकारी ससंथािरूसगँको 
सिका न्िमा सञचाहलत पनुसथानिपना केन्रििरूबाट आ.व. २०६८/६९दहेख २०७२/७३  को पाचँ वषनिको अवहधमा मानव 
बेचहबखन तथा ओसारपसारबाट पीहित तथा प्रभाहवतिरूलाई हवहभन्न सेवािरू प्रदान गरकेो छ । 

तािलका १.२ : रपेाल सरकारको सह्ोगमा सञचािलत पुरस्ा्नपरा केन्द्रहरूबाट सवेा प्राप्त गरने पीिडत 
प्ररािवतको सङ्ख्ा  -आ.व. २०६८/६९-२०७२/७३)

रि.स.ं पनुसथानिपना केन्रि  
सञचालन भएका हजलला
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52

्ी माहथको दईु ताहलकालाई आधार मानेर िेदानि  पहन हवहभन्न पनुसथानिपना केन्रििरूबाट सेवा पाउनेको दाजोमा 
प्रिरीमा घटना दतानि भएको सङ्ख्ा न््ून रिेकोदहेखन्छ । ् थानिथमा पनुसथानिपना केन्रििरूमा सेवा पाउनेिरूमा बेचहबखनबाट 
प्रभाहवतिरू मात् नभई घरलेहुिसंाबाट प्रभाहवतिरू पहन रिेका छन् । अककोत न्ि  मानव अहधकार आ्ोगबाट प्रकाहशत िुने 
प्रहतवेदनलाई आधार मान्ने िो भने िजारौको सङ्ख्ामा मानव बेचहबखन तथा ओसारपसारबाट पीहित रिेकोदहेखन्छ 
। सङ्ख्ाको अन्तर िुनमुा एकतीककृ त तथ्ाङ्क अध्ावहधक गननेको लाहग Standard format नरिन,ु  काननुमा सपष्ट 
उललेख नभएको कारण सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी हनका्िरूले ्स समबन्ध ्थाथनि तथ्ाङ्क ्सतो  मदु्ा 
िेननि काननुले तोकेको राहषट्र् सहमहत र हजलला सहमहतमा आवहधक रूपमा नबझुाउन ुपहन प्रमखु कारण िो । साथै सबै 
पीहित तथा प्रभाहवतिरू न््ा्का लाहग प्रिरीमा घटना दतानिको लाहग नआउन ुपहन चनुौतीको रूपमा रिेको छ । मानव 
बेचबखन तथा ओसारपसार जसतो सङ्गहठत, जहटल र जघन्् अपराधको हन्न्त्णका लाहग नेपाल सरकारले हवहभन्न 
प्र्ासिरू गददैआएको छ । ्सको हवरूद् समदुा्सतरसमम सचेतना बढाउनकुा साथै पीहितिरूको सिा्ताका लाहग 
सेवा हवसतार गरकेो छ भने ्ौजदारी न््ा् प्रणालीमा समसामह्क सधुार गरकेो छ । काननु हनमानिण, राहषट्र् का न्ि्ोजना 
तजुनिमा, राहषट्र्सतरदहेख सथानी्सतरसमम ससंथागत सरंचनािरूको गठन गरकेो छ । 

मारव बेचिबखर त्ा ओसारपसार िवरूद्धका रीित, कारुर त्ा ससं्ागत प्र्ासहरुः
इहतिासलाई ्कने र िेदानि  नेपालको एकतीकरणपचिात् पकृथवीनारा्ण शािले हव.स.ं १८२५ मा बनेपा, धहुलखेल 

लगा्त सात गाउकँा माहनसले कमारा कमारी राखन नपाउने गरी रोकका जारी गरकेो पाइन्छ । त्सै गरी हव.स.ं १९१० 
मा सरुने्रि शािको पालामा जारी भएको मलुकुती ऐनमा माहनस बेचनेलाई ७ वषनि कैद िुने, आफनी श्रीमती बेचने व्हतिलाई 
थप सजा् िुने, हवदशेको कोइलाखानी र समरुिपार लाने-पठाउने का न्ि दणिनी् िुने एव ं्सतो कसरुको सरुाकतीलाई 
असलु भएको सजा्को अशंबाट बकस हदइने तथा ्सतो मदु्ा सरकारवादी िुने व्वसथा समेत गरकेो हथ्ो । हव.स.ं 
१९८२ बैशाख १ गते नेपालभर दास प्रथा उन्मूलन गनने घोषणा भ्ो । हव.स.ं २०२० सालमा जारी भएको न्ा ँमलुकुती 
ऐनमा माहनसको बेचहबखनलाई अपराध मानी ्समा सलंगन िुनेलाई सजा्को व्वसथा गरर्ो । हव.स.ं २०३३ मा 
भएको उति ऐनको छैटौं सशंोधनले थप सजा्को व्वसथा गरकेो हथ्ो । मानव बेचहबखन तथा ओसारपसार हवरूद् 
काननुी आधार प्रदान गनने उदे्श्ले हवशेष ऐनको रूपमा  २०४३ साल काहत्क २४ गते जीउ मासने बेचने का न्ि (हन्न्त्ण) 
ऐन जारी भ्ो । हव.स.ं २०५२ सालमा महिला, बालबाहलका तथा समाज कल्ाण मन्त्ाल् गठन गरपेहछ मानव 
बेचहबखन तथा ओसारपसार हन्न्त्णका लाहग हवशेष प्र्ासिरूको थालनी गरकेो पाइन्छ । ्लसवरूप "चेलीबेटी र 
बालबाहलका बेचहबखन तथा दिेव्ापार हवरूद्को राहषट्र् नीहत" तजुनिमा भएको हथ्ो । सो नीहत अन्तगनित चेलीबेटी 
बेचहबखन तथा दिेव्ापार हवरूद् जनचेतना बढाउन अहभ्ान सञचालन गनने, काननुको हनमानिण गरी पीहित/प्रभाहवतको 
न््ा्मा पिुचँ परु ्् ाउने, प्रभाहवतिरूको व्ावसाह्क सीप हवकासका लाहग उप्तुि वातावरण हसजनिना गरी उनीिरूलाई 
आतमहनभनिर बनाउने, चेलीबेटी बेचहबखन तथा दिेव्ापार हन्न्त्णका लाहग गा.हव.स. सतरसमम सरंचनाको हबसतार 
गनने तथा अन्तरानिहषट्र् के्षत्मा समेत समन्व् गरी चेलीबेटी बेचहबखन हन्न्त्ण गनने लगाएतका हवष्मा जोि हदइएको  
पाइन्छ । 

बेचहबखन भन्नाले महिला र बाहलका मात् पदनिछ साथै बेचहबखन व्ावसाह्क ्ौन शोषणको लाहग मात् िुन्छ 
भन्ने आम सोचाई भन्दा ्रक रूपमा बेचहबखन तथा ओसारपसारको सवरूप र आ्ाममा आएको पररवतनिले गदानि न्ा ँ
काननुको आवश्कतालाई औल्ाई हब.स. २०६४ सालमा मानव बेचहबखन तथा ओसारपसार (हन्न्त्ण) ऐन, २०६४ 
र हन्मावली २०६५ का्ानिन्वनमा ल्ाइएको छ । महिला, बालबाहलका तथा समाजकल्ाण मन्त्ाल् र मानव बेचहबखन 
तथा ओसारपसार हवरुद्वको राहषट्र् सहमहतलाई मानव बेचहबखन तथा ओसारपसार मदु्ाका लाहग समपकनि  हनका्को 
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रूपमा तोहकएको छ भने मन्त्ाल्मा ्स हवष्लाई िेनने छुटै्ट मानव बेचहबखन तथा ओसारपसार हन्न्त्णको शाखा 
गठन गररएको छ ।मानव बेचहबखन हवषेशगरी महिला तथा बालबाहलकािरूको बेचहबखन तथा ओसारपसार हबरुद्वको 
राहषट्र् का न्ि्ोजना, २०६८, राहषट्र् का न्ि्ोजनाको का्ानिन्व्न ्ोजना २०७१, पनुसथानिपना केन्रि सचंालन हनदनेहशका 
२०६८, मानव बेचहबखन तथा ओसारपसारबाट पीहित प्रभाहवतिरूको िेरचाि तथा सरंक्षणमा राहषट्र् न््ूनतम मापदणि 
लगा्तका काननुी दसतावेजिरू का न्िन्व्नमा रिेको छ । 

मलुकुको मूल काननुको रूपमा रिेको नेपालको सहंवधानको धारा २९ शोषण हबरूद्को िकमा माहनसलाई 
बेचहबखन गननि, दास वा बाधँा बनाउन पाइने छैन भनी उललेख भएको छ । धारा ३८ को उपधारा (३) महिला हवरुद्व धाहमनिक, 
सामाहजक, सांसककृ हतक परमपरा, प्रचलन वा अन्् कुनै आधारमा शारीररक, मानहसक, ्ौनजन््, मनोवैज्ाहनक वा अन्् 
कुनै हकहसमको हिसंाजन्् का न्ि वा शोषण गररने छैन । त्सतो का न्ि काननु बमोहजम दणिनी् िुनेछ र पीहितलाई काननु 
बमोहजम क्षहतपूहतनि पाउने िक िुनेछ  भनी सपष्ट पाररएको छ । साथै धारा ३९ को उपधारा (५) कुनै पहन बालबाहलकालाई 
बाल हववाि, गैरकाननुी ओसारपसार र अपिरण गननि वा बन्धक राखन पाइने छैन । (६) कुनै पहन बालबाहलकालाई सेना, 
प्रिरी वा सशस्त्र समूिमा भनानि वा प्र्ोग गननि वा सांसककृ हतक वा धाहमनिक प्रचलनका नाममा कुनै पहन माध्म वा प्रकारले 
दवु न्िविार, उपेक्षा वा शारीररक, मानहसक, ्ौनजन्् वा अन्् कुनै प्रकारको शोषण गननि वा अनहुचत प्र्ोग गननि पाइने 
छैन भन्ने व्वसथा गररऐको छ ।त्सतै धारा ३९ को उपधारा (९) ले असिा्, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीहित, 
हवसथाहपत एव ंजोहखममा रिेका बालबाहलकालाई राज्बाट हवशेष सरंक्षण र सहुवधा पाउने िक बार ेउललेख छ । ्सै गरी 
सोिी धाराको उपधारा (१०) ले उपधारा (५), (६) हवपरीतका का न्ि काननुबमोहजम दणिनी् िुनेछन् र त्सतो का न्िबाट 
पीहित बालबाहलकालाई पीिकबाट काननुबमोहजम क्षहतपूहतनि पाउने िक िुने व्वसथा गरकेो छ ।

(९) असिा्, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीहित, हवसथाहपत एव ंजोहखममा रिेका बालबाहलकालाई राज्बाट 
हवशेष सरंक्षण र सहुवधा पाउने िक िुनेछ । (१०) उपधारा (४), (५), (६) र (७) हवपरीतका का न्ि काननुबमोहजम दणिनी् 
िुनेछन् र त्सतो का न्िबाट पीहित बालबाहलकालाई पीिकबाट काननु मोहजम क्षहतपूहतनि पाउने िक िुनेछ ।

मानव बेचहबखन हन्न्त्णका लाहग बनेका काननुी दसतावेजिरूलाई का न्िरूप हदनको लाहग नेपाल सरकारले 
महिला बालबाहलका तथा समाजकल्ाण मन्त्ाल्लाई समपकनि  हनका्को रूपमा तोकेको छ भने ्सअन्तनिगत रिेका 
पचित्र हजललाका महिला तथा बालबाहलका का्ानिल्िरू ्स हवष्मा समपकनि  हनका्को रूपमा रिेका छन् । ऐनमा 
व्वसथा गररएको मानव बेचहबखन तथा ओसारपसार हवरुद्को राहषट्र् सहमहत र हजललासतरमा रिेको हजलला सहमहत 
पहन हरि्ाशील रिेका छन् । हवगत दईुवषनिदहेख विा, गा.हव.स र न.पा. सथानी् सतरमा पहन सथानी् सहमहतिरू गठन 
गरी मानव बेचहबखन हवरुद् हनरोधका तथा सरंक्षणका हरि्ालापिरूलाई गहत प्रदान गररएको छ । आ.ब. २०७२।०७३ 
समममा ७३२ वटा सथानी् सहमहत गठन तथा पररचालन भएका छन् । का न्िरिमगत हिसावले िनने िो भने आ.व. 
२०६९।७० ५७,५०,००० का न्िरिम बजेट हवहन्ोजना गरकेोमा, २०७०।७१ मा २,२३,६८,००० र २०७१।७२ 
मा २,२०,९७,००० हवहन्ोजन भएको छ । पनुसथानिपना कोषमा हवहन्ोहजत रकम ्स का न्िरिम बजेट हभत् पददैन तर 
समास्ाको गामभी न्िलाई िदानि ्स के्षत्मा छुट््ाइएको बजेट अत्न्त न््ून रिेको मान्न सहकन्छ । ्सको अहतररति ऐनले 
व्वसथा गरकेो पनुसथानिपना कोषको लाहग नेपाल सरकारले िरके वषनि एक करोि रुपै्ा प्रभाहवतिरूको उद्ार, सरंक्षण 
र पनुसथानिपनको लाहग हवहन्ोहजत गनने गरकेोमा २०७३।०७४ मा ्स कोषमा नेपाल सरकारले दईु करोि पचासलाख 
रुपै्ा ँ हवहन्ोजन गरकेो छ । काननुमा ्ो कोषमा व्हति वा ससंथािरूले पहन ्ोगदान गननि सकने उललेख भए तापहन 
िाल समम किींबाट ्स कोषमा सि्ोग रकम प्रति िुन सकेको छैन । ्स कोषको रकम आठ हजललामा सञचाहलत 
पनुसथानिपना केन्रि, हदलली, थाईल्ाणि, आवधुाहव हसथत कुटनीहतक हन्ोग र कलकोत्ा हसथत मिाबाणीज् दूतावासमा 
प्रभहवतिरूलाई हवहभन्न सेवािरू प्रदानको लाहग मागको आधारमा रकम उपलबध गराइदँ ैआएकोमा आ.व. २०७३।०७४ 
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मा सखुनेत र कासकतीमा दईुवटा पनुसथानिपना केन्रि हवसतार गरी पनुसथानिपना केन्रिको सङ्ख्ा दश परु ्् ाइएको छ । सो 
समबन्धमा कोषबाट हन्हमत रकम नजाने दशे िरूको िकमा भने दूतावसिरूको मागको आधारमा उपलबध गराइदँ ै
आएको छ । प्रभाहवतिरूको उद्ार तथा सवदशे ह्तवीलाई सिज र सरल बनाउनको लाहग सरकारले काननु तजुनिमाको 
प्रहरि्ालाई अहघ बढाएको छ । 

त्सै गरी पनुसथानिपना केन्रिमा रिने प्रभाहवतिरूलाई काननुबमोहजम छ महिना समम राखने व्वसथा रिेको  
छ । प्र्ःजसो प्रभाहवतिरूको मदु्ा त्हत सम्मा हकनारा नलागने र मदु्ामा नगएका प्रभाहवतिरूको िकमा पहन त्हत 
सम्मा पररवारमा पनुहमनिलन गराउन नसकने अवसथामा काननुले तोकभन्दा पहन बढी सम् राखन ुपनने बाध्तालाई 
ध्ानमा राखद ैनेपाल सरकारले २०७२।०७३दहेख काठमािौंमा मगंला सिाना दीघनिकालीन पनुसथानिपना गकृि सञचालनमा 
ल्ाएको छ । िाल त्स केन्रिमा बाह्रजना प्रभाहवतिरूलाई सेवा प्रदान गददै आएको छ र भहवष्मा उति गकृिको क्षमतालाई 
हवसतार गनने ्ोजना रिेको छ ।हवहभन्न सथानी् गैरसरकारी ससंथािरूसगँको सिका न्िमा आठ हजललामा सञचाहलत 
पनुसथानिपना केन्रि (झापा, पसानि, रूपन्दिेी, हचतवन, काठमािौं, हसन्धपुालचोक, कासकती, सखुनेत, बाकेँ र कैलाली) मा 
हव.स.२०६७।०६८दहेख हव.स. २०७२।०७३ को अषाढ मसान्तसमम जममा ६१०९ प्रभाहवतिरूलाई हवहभन्न सेवािरू 
प्रदान गरकेो छ । तर पनुसथानिपना पहछ प्रभाहवतिरूको अवसथा कसतो छ भन्ने हवष्मा कुनै पहन का न्िरिम नरिेको र 
काननुले पहन वाध्कारी नबनाएको िुदा समबहन्धत सबै हनका्को ध्ान पगुन नसकेकोदहेखन्छ । जसले गदानि एक पटक 
घरमा पनुसथानिपना भएका प्रभाहवत सरुहक्षत नभई पनुः बेचहबखनमा पननि सकने जोहखम रहिरिेकोदहेखन्छ । 

काननुी कारवािीको पक्षलाई िेनने िो भने प्रभाहवतलाई न््ा् प्रदान गननिको लाहग २०६४ सालमा आएको ऐन 
अत्न्त प्रगहतशील र प्रभाहवत केहन्रितदहेखन्छ । ्ो मदु्ा सरकारवादी िुने, क्षहतपूहतनिको व्वसथा, आतमरक्षको व्वसथा, 
दोभाषेको व्वसथा, प्रभाहवतको उद्ार, सरंक्षण र पनुसथानिपनाको व्वसथा लगा्तका धर ै व्वसथािरू रिेका छन् । 
अदालतको हनणनि्बमोहजम पनुसथानिपना कोषबाट पीहितलाई मनाहसव क्षहतपूहतनि भराई हदने समबन्धमा "लैङ्हगक समानता  
का्म गननि तथा लैङ्हगक हिसंा अन्त् गननि केिी नेपाल ऐन सशंोधन गनने ऐन, २०७२ को द्ा १७ (१क)"मा उललेख भए 
बमोहजमको अदालतको अहन्तम हनणनि्पचिात पनुसथानिपना कोषबाट पीहितलाई मनाहसव क्षहतपूहतनि भराई हदने व्वसथा 
का्ानिन्व्नको लाहग हजललामा महिला तथा बालबाहलका का्ानिल्मा हनवेदन पननि आएमा हजललाहसथत ततकाल उद्ार 
कोषबाट प्रहरि्ा पूरा गरी रकम उपलबध गराई मन्त्ाल्मा रिेको पनुसथानिपना कोषबाट सोधभनानि माग गनने व्वसथा 
गररएको छ । त्सै गरी अन्् ्ैसलाको िकमा पीिकको समपहत्बाट क्षहतपूहतनि भराउनको लाहग ्ैसला का्ानिन्व्नलाई 
अझ प्रभावकारी बनाउन ुपननेदहेखन्छ ।

हनरोध र सरंक्षणका का न्िरिमलाई महिला बालबाहलका तथा समाजकल्ाण मन्त्ाल्ले महिला तथा बालबाहलका 
का्ानिल्मा न्ि त् सथानी् सतरमा महिला समिु, महिला सिकारी, लैङ्हगक हिसंा हनगरानी समिु, बाल कलब, मानव 
बेचहबखन हवरुद्को सथानी् सहमहतमा न्ि त् हवहभन्न का न्िरिम तजुनिमा गरी सचंालन गनुनिको साथ साथै सथानी् सतरमा 
िुने िरके हरि्ाकलापको हनगरानी गरी मानव बेचहबखनको जोहखमलाई न््ूनीकरण गनने का न्ि गददै आइरिेको छ । ्स 
का न्िरिमलाई पहन प्रत्ेक विा विामा हवसतार गनुनि  पनने आवशकता रिेको छ । व्हति, पररवार र समाजलाई नै ्स 
जघन्् अपराध घटन नहदनको लाहग सचेत गराउन आवश्क छ भने आप्रवासनलाई सरुहक्षत बनाउनको लाहग पहन 
लहक्षत वगनििरूमा सरुहक्षत आप्रवासनका उपा्िरू अवलमवन गननि सझुाउन ुपननेदहेखन्छ । सानो लापरवािीले पहन ठूलो 
दघनिटनालाई हनमताउने िुदँा हवहभन्न अवसरको खोजीमा जन्म थलो छोिी अन््त् बसाइ सराइ गननेदहेख हलएर वैदहेशक 
रोजगारीमा जानेिरूले सिजै अपररहचत माहनसको प्रलोभनमा पदानि मानव बेचहबखनको हसकार िुन सकछन् । तसथनि 
आगामी हदनमा सञचालन िुने कुनै पहन महिला लहक्षत का न्िरिमिरूमा ्स हवष्मा पहन उहनिरूलाई जानकार बनाउने 
हिसाबले ्ोजना बनाउन ुपननेदहेखन्छ । ्सका लाहग राहषट्र् का न्ि्ोजनाले त् गरकेा रणनीहतिरूलाई सरोकारवाला 



55

सबै हनका्िरूले आआफनो का न्िके्षत्हभत् पनने का न्िरिमिरूमा न्ि त् समबोधन गनुनि  पनने आवश्कता छ । ्स हवष्लाई सबै 
सरोकारवाला हनका्ले प्राथहमकता हददँ ै्स मदु्ालाई राहषट्र् मदु्ाको रूपमा अहघ बढाउन ुपननेदहेखन्छ । ्स हवष्मा 
आम नागररकलाई सचेत गराउन र सत् तथ् बाहिर ल्ाउनको लाहग आम सञचार माध्मसगँ सिका न्ि गददै अहभ्ानको 
रूपमा का न्िरिमालाई गहत प्रदान गनुनि  पननेदहेखन्छ ।

प्रभाहवतिरूले पाउने सेवािरू, उनीिरूको उद्ार र क्षहतपूहतनिलाई पहन सिज बनाउदँ ै लैजाने उदे्श्ले नेपाल 
सरकार हवद्यमान ऐनको सशंोधन गनने रिममा रिेको छ । ्ो बिुपक्षी् र बिुआ्ाहमक समस्ा भएको िुदँा ्सलाई 
हनकारण गननिको लाहग ्स हवष्सगँ समबहन्धत सबै सरकारी तथा गैरसरकारी हनका्को अि ंभूहमका रिेको छ । नेपाल 
सरकारले त् गरको नीहतगत व्वसथा बमोहजम नै सरकारसगँ समन्व् र सिका न्ि गरी सबै हनका्िरू अहघ बढ्न सकेमा 
मात् िामी सबै हलएको लक्् पूरा िुन सकछ । सरकारभन्दा माहथ कोिी छैन र िामी सबै ् ो अपराध हवरुद्को ् ात्ामा साथ 
छौं, िातमा िात र काधमँा काध ँहमलाई अहघ बढौं अवश् िामी गन्तव्मा पगुनेछौं । 
nnn

लेखक महिला बालबाहलका तथा समाज कल्ाण मन्त्ाल्मा उपसहचव िुनिुुन्छ ।
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िवष्-प्रवेश

नेपालमा महिलाको सङ्ख्ा परुुषको भन्दा बढी रिेको छ । राहषट्र् जनगणना २०६८ अनसुार नेपालको कुल 
जनसङ्ख्ा २,६४,९६,५०४ छ । जसमध्े महिला ५१.५ प्रहतशत छन् । जनसङ्ख्ाका दृहष्टले महिलाको सङ्ख्ा 
बढी रिे तापहन आहथनिक, सामाहजक, राजनीहतक एवं प्रशासहनक के्षत्मा महिलाको अवसथा तलुनातमक रूपमा कमजोर 
रिेको छ । सबै के्षत्मा महिलालाई समान अवसर, क्षमता हवकास र सशतितीकरणका लाहग नेपालमा हवहभन्न सम्मा जारी 
भएका सहंवधानले ्स हवष्मा समबोधन गरकेा छन् । खास गरी लोकतन्त्को पनुवनििालीपहछ जारी नेपालको अन्तररम 
सहंवधान, २०६३ ले समावेशी लोकताहन्त्क राज् व्वसथाका साथै छोराछोरीलाई पहिलो पटक आमाको नामबाट 
नागररकता प्रदान गनने, महिलाको िक लगा्त हवहभन्न मौहलक िकको व्वसथा एव ं हमहश्रत हनवानिचन प्रणालीमा न्ि त् 
व्वसथाहपका ससंद ्मा ३३ प्रहतशत महिलाको प्रहतहनहधतव सहुनहचित गनने जसता हवहभन्न व्वसथा गरकेो हथ्ो । 

नेपालको इहतिासमा पहिलोपटक सहंवधानसभाबाट सहंवधान जारी भएको छ । सहंवधानसभा सहंवधान हनमानिण 
गनने सबैभन्दा उत्म पद्हत माहनन्छ । सहंवधानको प्रसतवनामा नै वगवी्, जाती्, के्षत्ी्, भाहषक, धाहमनिक, लैङ्हगक हवभेद 
र सबै प्रकारका जाती् छुवाछुतको अन्त् गरी आहथनिक समानता, समकृहद् र सामाहजक न््ा्  सहुनहचित गननि समानपुाहतक 
समावेशी र सिभाहगतामूलक हसद्ान्तका आधारमा समतामूलक समाज हनमानिणको सकंलप गरकेो छ । नेपालको सहंवधान 
(२०७२ ) मा महिलालाई समान अवसर, पहिचान, पिुचँ र प्रहतहनहधतव सहुनहचित गननिका लाहग हवहभन्न प्रावधान राहखएका 
छन् ्स लेखमा ह्नै हवष्मा चचानि गनने प्र्ास गररएको छ । 

रपेालको सिंविार (२०७२) मा मिहला अििकार समबन्िी प्राविारहरू 
नेपालको सहंवधान सवंत् २०७२ साल असोज ३ गतेदहेख लाग ुभएको िो । ्स सहंवधानमा ३५ भाग, ३०८ 

धारा र ९ अनसूुची रिेका छन् । सहंवधानमा रिेका महिलासमबन्धी अहधकारिरूलाई सङ् हक्षति रूपमा प्रसततु गररएको छ ।  
प्रसतावना

	लौङ् हगक हवभेदको अन्त् गनने र
	समानपुाहतक समाबेशी र सिभाहगतामूलक हसद्ान्तका आधारमा समतामूलक समाजको हनमानिण गनने ।

नागररकता
	कुनै पहन नेपाली नागररकलाई नागररकता प्राति गनने िकबाट बहञचत नगररने,
	कुनै व्हति जन्म िुदँाका बखत हनजको बाब ुवा आमा नेपालको नागररक रिेछ भने त्सतो व्हति वशंजको 

सिंविार र मिहला अििकार

मीठू ्ापा
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आधारमा नेपालको नागररक िुने र 
	नेपालको नागररक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरकेो र बाबकुो पहिचान िुन नसकेको 

व्हतिलाई वशंजको आधारमा नेपालको नागररकता प्रदान गररने तर बाब ु हवदशेी नागररक भएको ठिरमेा 
त्सतो व्हतिको नागररकता सधंी् काननुबमोहजम अङ् गीककृ त नागररकतामा पररणत िुने ।

	हवदशेी नागररकसगँ हववाि गरकेती नेपाली महिला नागररकबाट जहन्मएको व्हतिको िकमा हनज नेपालमा नै 
सथा्ी बसोबास गरकेो र हनजले हवदशेी मलुकुको नागहकता प्राति गरकेो रिेनछ भने हनजले सङ्घी् काननु 
बमोहजम नेपालको अङ् गीककृ त नागररकता प्राति गननि सकनेछ । तर नागररकता प्राति गदानिका बखत हनजका 
आमा र बाब ुदवैु नेपाली नागररक रिेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्सतो व्हतिले वशंजको आधारमा नेपालको 
नागररकता प्राति गननि सकनेछ । 

	् ो सहंवधान बमोहजम वशंजको आधारमा नेपालको नागररकता प्राति गनने व्हतिले हनजको आमा वा बाबकुो 
नामबाट लैङ् हगक पहिचान सहितको नेपालको नागहकताको प्रमाणपत् पाउन सकनेछ 

मौिलक हक

	समान्् काननुको प्र्ोगमा उतपहत्, धमनि, वणनि, जात जाहत, हलङ्ग बा अन्् कुनै आधारमा भेदभाव नगररने।
	सामाहजक वा सांसककृ हतक दृहष्टले हपछहिएका महिला, लगा्त नागररकको सरंक्षण, सशतितीकरण वा हवकासका 

लाहग काननुबमोहजम हवशेष व्वसथा गनने ।
	समान कामका लाहग लैङ् हगक आधारमा पाररश्रहमक तथा सामाहजक सरुक्षामा कुनै भेदभाव गररने छैन ।
	महिलासमबन्धी मौहलक िकको व्वसथामा-

(१) प्रत्ेक महिलालाई लैङ्हगक भेदभाव हवना समान वशंी् िक िुनेछ ।
(२) प्रत्ेक महिलालाई सरुहक्षत मातकृतव र प्रजनन सवासथ् समबन्धी िक िुनेछ ।
(३) महिला हवरुद्व धाहमनिक, सामाहजक, सांसककृ हतक परमपरा, प्रचलन वा अन्् कुनै आधारमा शारीररक, 

मानहसक, ्ौनजन््, मनोवैज्ाहनक वा अन्् कुनै हकहसमको हिसंाजन्् का न्ि वा शोषण गररने छैन । 
त्सतो का न्ि काननुबमोहजम दणिनी् िुनेछ र पीहितलाई काननुबमोहजम क्षहतपूहतनि पाउने िक िुनेछ 

(४) राज्का सबै हनका्मा महिलालाई समानपुाहतक समावेशी हसद्ान्तको आधारमा सिभागी िुने िक 
िुनेछ ।

(५) महिलालाई हशक्षा, सवासथ्, रोजगारी र सामाहजक सरुक्षामा सकारातमक हवभेदका आधारमा हवशेष 
अवसर प्राति गनने िक िुनेछ ।

(६) समपहत् तथा पाररवाररक माहमलामा दमपहतको समान िक िुनेछ ।
	सामाहजक सरुक्षा र सामाहजक न््ा्समबन्धी अहधकारः
सामाहजक रूपले पछाहि परकेा महिला समेतले समावेशी हसद्ान्तका आधारमा राज्को हनका्मा सिभाहगताको 

िक िुनेछ ।
आहथनिक रूपले हवपन्न, अशति र असिा् अवसथामा रिेका, असिा् एकल महिला समेतलाई काननुबमोहजम 

सामाहजक सरुक्षाको िक िुनेछ ।
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राज्का रीितहरू

सामाहजक न््ा् तथा समावेशी नीहत
(१)  असिा् अवसथामा रिेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र ्ोग्ताको आधारमा रोजगारीमा 

प्राथहमकता हददं ैजीहवकोपाजनिनका लाहग समहुचत व्वसथा गददै जाने,
(२) जोहखममा परकेा, सामाहजक र पाररवाररक बहिषकरणमा परकेा तथा हिसंा पीहित महिलालाई 

पनुःसथापना, सरंक्षण, सशतितीकरण गरी सवावलमबी बनाउने ,
(३) प्रजनन अवसथामा आवश्क सेवा सहुवधा उपभोगको सहुनहचितता गनने,
(४)  बालबचचाको पालन पोषण, पररवारको िेरचाि जसता काम र ्ोगदानलाई आहथनिक रूपमा मूल्ांकन 

गनने,
(६) मतुि कमै्ा, कमिलरी, िरवा, चरवा, िहल्ा, भूहमिीन, सकुुमबासीिरूको पहिचान गरी बसोबासका 

लाहग घर घिेरी तथा जीहवकोपाजनिनका लाहग ककृ हष्ोग् जमीन वा रोजगारीको व्वसथा गददै पनुःसथापना 
गनने,

(१०) मधेशी समदुा्, महुसलम र हपछिा वगनिलाई आहथनिक, सामाहजक तथा सांसककृ हतक अवसर र लाभको 
समान हवतरण तथा त्सता समदुा्हभत्का हवपन्न नागररकको सरंक्षण,उतथान, सशतितीकरण र 
हवकासका अवसर तथा लाभका लाहग हवशेष व्वसथा गनने,

(११) उतपीहित तथा हपछहिएको के्षत्का नागररकको सरंक्षण, उतथान, सशतितीकरण, हवकास र आधारभूत 
आवश्कता पररपूहतनिका अवसर तथा लाभका लाहग हवशेष व्वसथा गनने,

(१२) सामाहजक सरुक्षा र सामाहजक न््ा् प्रदान गदानि सबै हलङ्ग, के्षत् र समदुा्हभत्का आहथनिक रूपले 
हवपन्नलाई प्राथहमकता प्रदान गनने,

राट्रिपित र उपराट्रिपित

राषट्रपहत र उपराषट्रपहत ्रक ्रक हलङ् ग वा समदुा्को िुने ।
सङ् घी् व्वस्ािपका
(२) समानपुाहतक हनवानिचन प्रणालीबमोहजम िुने प्रहतहनहध सभाको-

•	 सभामखु र उपसभामखु तथा राहषट्र् सभाको अध्क्ष र उपाध्क्ष ्रक ्रक हलङ्गको िुनपुनने ।
•	 सङ्घी् ससंद र प्रदशेसभामा हनवानिचनिुने कुल सदस्को कमतीमा एक हतिाइ महिला सदस् िुने गरी 

सहुनहचित गररएको .
•	 राहषट्र् सभामा प्रत्ेक प्रदशेबाट कमतीमा तीन जना महिला हनवानिचन िुने र मनोनीत गदानि कमतीमा एक जना 

महिला समाबेश गनुनि  गनने ।
•	 सभामखु र उपसभामखु तथा राहषट्र् सभाको अध्क्ष र उपाध्क्ष ्रक ्रक हलङ्गको िुनपुनने ।

प्रिेश व्वस्ािपका 

	समानपुाहतक हनवानिचन प्रणालीबमोहजम िुने प्रदशेसभाको हनवानिचनका लाहग राजनीहतक दलले 
उममेदवारी हददँा जनसङ्ख्ाको आधारमा महिला समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रहतहनहधतव 
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िुने व्वसथा सङ् घी् काननुबमोहजम िुनेछ । त्सरी उममेदवारी हददंा समबहन्धत प्रदशेको भौगोहलक 
सन्तलुनलाई समेत ध्ान हदन ुपननेछ ।

	प्रदशेसभामा प्रहतहनहधतव गनने प्रत्ेक राजनीहतक दलबाट हनवानिहचत कुल सदस् सङ्ख्ाको कमतीमा 
एक हतिाइ सदस् महिला िुन ुपननेछ ।

	प्रदशे सभाको सभामखु र उपसभामखुको हनवानिचन गदा प्रदशे सभामखु वा प्रदशे उपसभामखुमध्े एक 
जना महिला िुने गरी गनुनि  पननेछ

स्ारी् का ््नपािलका र व्वस्ािपका

	गाउसँभाको हनवानिचनको अहन्तम पररणाम प्राति भएको हमहतले पन्ध्र हदनहभत् गाउसँभाका सदस्िरूले 
आ्ूमध्ेबाट हनवानिहचत गरकेा चार जना महिला सदस् समेत गाउ ँका न्िपाहलकाको सदस् िुने छन् ।

	नगरसभाको हनवानिचनको अ हन्तम पररणाम प्राति भएको हमहतले पन्ध्र हदनहभत् नगरसभाका सदस्िरूले 
आ्ूमध्ेबाट हनवानिहचत गरकेा पाचँ जना महिला सदस् िुने छन् ।

	हजलला सभाले कमतीमा तीन जना महिला र कमतीमा एक जना दहलत वा अलपसङ्ख्क सहित बढीमा 
नौ जना सदस् रिेको हजलला समन्व् सहमहतको हनवानिचन गननेछ ।

	गाउसँभा र नगरसभामा प्रत्ेक विाबाट कमतीमा दईु जना महिलाको प्रहतहनहधतव िुनेछ ।

सवैंिािरक आ्ोग

	राहषट्र् महिला आ्ोग, समावेशी आ्ोग लगा्तका हवहभन्न आ्ोगिरूको व्वसथा ।

िविवि

o राषट्रपहतले समावेशी हसद्ान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्र्ोजनका लाहग हवशेष 
प्रहतहनहध हन्हुति गननि सकनेछ ।

o सबैंधाहनक हनका् र अन्् हनका्का पदमा समाबेशी हसद्ान्तको आधारमा हन्तुि गररने ।
o सङ्घी् हनजामती सेवा लगा्त सवै सङ्घी् सरकारी सेवामा प्रहत्ोहगतातमक परीक्षाद्वारा पदपूहतनि 

गदानि सङ्घी् काननुबमोहजम खलुा र समानपुाहतक समावेशी हसद्ान्तका आधारमा िुनेछ ।
हवगतका सहंवधानमा भन्दा ् स सहंवधानमा व्वसथा गररएको समावेशी हसद्ान्तले नीहत हनमानिण तिमा महिलािरूको 

उपहसथहतको सहुनहचितता सवागत ्ोग् छ । सबैंधाहनक एव ंकाननुी आधार बहल्ो िुदँ ैगएका कारण नेपालमा महिलाको 
अवसथा राजनीहतक, सामाहजका आहथनिक एव ंप्रशासहनक रूपमा रिमशः सबल  िुदँगैएको छ । राज्काको तीन वटै 
अङ् गका प्रमखुिरूमा महिला पगुनलुाई महिला सशतितीकरणको अमपुम उदािरणका रूपमा हलन सहकन्छ । -(राषट्रप्रमखु, 
सभामखु एव ंप्रधानन््ा्ाधीश  ), व्वसथाहपका ससंदमा ३० प्रहतशत महिला (१७६) को प्रहतहनहधतव रिेको छ् । समाजमा 
महिलािरूलाई िेनने दृहषकोणमा पररवतनिन िुदँआैएकोदहेखन्छ । सामाहजक सममान र सिभाहगता बढद ैगएको छ । प्राथहमक 
र माध्हमक तिमा लैङ्हगक समानता दर रिमश १.०९ र १.० प्रहतशत पगेुको छ । सवासथ् सेवामा महिलािरूको पिुचँ 
बढ्दगैएको छ । मातकृमकृत्दुर उललेख् सङ्ख्ामा घटाएकोमा सं् तुि राषट्रसघंको मिासभाबाट परुसकार समेत पाएको छ । 
आहथनिक वषनि२०६४/६५ बाट सरुु गररएको लैहगक उत्रदा्ी बजेट ११ प्रहतशतबाट बढेर २३.१ पगेुको छ भने समावेशी 
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तथा आरक्षणको नीहतले गदानि  प्रशासहनक के्षत्मा महिलाको प्रहतहनहधतव  कररव १८ प्रहतशत पगुन गएको छ । 
महिलािरू उनीिरूको  अहधकार, हवकास र शसतितीकरणका के्षत्मा केिी सकरातमक सधुार र पररणामदहेखन 

थालेको भए तापहन तलुनातमक रूपमा महिलािरू अझै कमजोर र पछाहि परकेा छन् ।  महिला जनसङ्ख्ाका दृहष्टले 
परुुष भन्दा बढी छन् भने साक्षरता जममा ५७.४ प्रहतशत रिेको छ जवहक परुुषको साक्षरता प्रहतशत ७०.१ रिेको छ । 
त्सतै महिला धरमलुी २५.७ प्रहतशत छ । जगगामा महिलाको सवाहमतव जममा १९ प्रहतशत रिेको छ । परुुषिरू जममा 
७ घणटा दहैनक काम गछनिन् भने महिलाको दहैनक का न्िघणटा ११ रिेको छ (CBS Report- 2068) । हवकासमा महिलाको 
सिभाहगता सारभूत नभई साङ्केहतक मात् रिेको छ ।महिला र परुुषबीचको ज्ाला दरमा अझै हवभेद का्मै छ । अहधकांश 
महिलािरू घरले ुश्रममा सम् हवताउछँन तर ्सतो श्रम राहषट्र् आ्मा गणना गररदँनै। समाजमा हपतकृसत्ातमक सोंच 
, सामाहजक सांसककृ हतक कुरीहत र कुससंकरिरू का्मै रिेका छन् । लैहगक हिसंालाई अपेहक्षत रूपमा न््ूनीकरण गननि 
सहकएको छैन ।द्वन्द्व, गररवी, वैदहेशक रोजगार, HIV/AIDS मानव बेचहबखन आहदमा भार महिलामा नै बढी पननि गएको छ । 

िरट्कष्नः 

सहंवधानसभाबाट हनहमनित नेपालको वतनिमान सहंवधानले लोकतन्त्, सङ्घी्ता, समावेहशता र गणतन्त्लाई 
ससंथागत गरकेो छ । सहंवधानलाई महिलामैत्ी बनाउन लैङ्हगक न््ा्, समान अहधकार, हवशेष सरंक्षण र आरक्षणका 
हवशेष व्वसथा गररएको छ । साथै महिला हवकास र सशतितीकरणका हनहमत नीहत हनमानिण र अनगुमन गनने प्रभावकारी 
सं् न्त्को रूपमा महिला आ्ोगको समेत व्वसथा गरकेो छ । सहंवधान जहतसकैु राम्ो भए तापहन ्ो आ्ै का्ानिन््न िुने 
हवष् िोइन । ्सको स्लता र अस्लता ्सको का्ानिन्व्नमा हनभनिर गदनिछ । सहंवधानको ममनि र भावनालाई साकार 
बनाई स्ल बनाउने काम िाहम सबै नेपालीको िो । महिलाका सवैंधाहनक िक र अहधकारिरूलाई प्राति गननि र राजनीहतक, 
आहथनिक एव ंसामाहजक सशतितीकरण र समावेशीकरणमा न्ि त् हवकास गननि सहंवधानप्रहत अपनतव र सवाहमतव बोध गनुनि   
पदनिछ । सहंवधानमा भएका प्रावधानिरूलाई का न्िन्व्न गननिका लाहग आवश्क ऐन काननुको हनमानिण र पररमाजनिन, हनहचित 
का न्ि ्ोजना, प्र्ाति स्ोत साधन, बहल्ो ससंथागत सं् न्त् र प्रभावकारी एव ंहनरन्तर अनगुमन मूल्ाङ्कनको जरुरी  
छ । साथै महिलाको सम्र हवकासका लाहग सरोकारवाला हनका्िरूबीच समन्व्, सि्ोग र साझेदारी  का्म गरी 
अगाहि बढ्न सकेमा सशुासन, हवकास र समकृहद्को आकांक्षा पूरा िुने दहेखन्छ ।
nnn

लेखक महिला बालबाहलका तथा समाज कल्ाण मन्त्ाल्मा उपसहचव िुनिुुन्छ ।
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पहिचान व्हतिको आतमसममानसगँ समबहन्धत हवष् िो । २०६२-२०६३ को जनआन्दोलन २ पचिात् पहिचानको 
मदु्ाले बढी मित्व पाएको छ । खासगरी अन्तररम सहंवधान, २०६३ ले  हवहभन्न जातजाहत, समदुा्, महिला, मधेशी, 
अपाङ्गता भएका व्हतििरू, महुसलम लगा्तका  जाहतको पहिचानलाई पहिलोपटक समबोधन गनदै प्र्ास गरकेो हथ्ो 
। ्स हवष्ले नेपालको सहंवधान (२०७2) मा अझ बढी सथान पाएको छ । ्स सहंवधानमा महिला आ्ोगबािेकका 
अन्् आ्ोगिरू जसतै- समावेशी आ्ोग, थारु आ्ोग, महुसलम आ्ोग, मधेशी आ्ोग समावेश भएका छन् । पहिचानले 
व्हतिलाई आतमसममानको अनभूुहत हदलाउछँ । म के िु?ँ को िु?ँ भन्ने आतमबोध गराउछँ । त्सैले समाजमा हपछहिएका 
वा पछाहि पाररएका ्सता वगनिको पहिचान िुन सक्ो भने मात् न्ा ँनेपालको पररकलपनाले साकार रूप हलन सकछ । ्स 
लेखमा पहिचानको प्रसगँलाई अपाङ्गताको पररच्पत्सगँ जोिेर प्रष््ट्ाउने प्र्तन गररएको छ ।

सामाहजक जीवनमा पूणनि सिभाहगता िुनबाट बहञचत अवसथा अपाङ्गता िो । अथानित् माहनसको शारीररक तथा 
मानहसक हरि्ाशीलतामा ह्रास वा कहठनाइ उतपन्न भई समाजबाट वहञचतीकरण भएको अवसथा अपाङ्गता िो ।  जसबाट 
दहैनक हदनच्ानिमा अवरोध हसजनिना िुन्छ । पररणामसवरूप व्हतिमा का न्ि सीहमतता िुनकुो साथै वहञचतीकरणको अवसथा 
हसजनिना िुन पगुछ । तर अपाङ्गतालाई असक्षमतासगँ गासेँर िेनने र ्सलाई पूवनिजन्मको पापको पररणाम भन्ने नकारातमक 
सोच पहन समाजमा हवद्यमान छ । वासतवमा अज्ानता अन्धहवश्ास लापवानििी र दघुनिटना जसता कारणको पररणहत  अपाङ्गता 
िो । नेपाल सरकार (ततकालीन श्री 5 को सरकार) ले "अपाङ्ग सरंक्षण तथा कल्ाण ऐन, २०३९" प्रचलनमा ल्ाएपहछ 
नै अपाङ्गता पररच्पत्को  हवष् अगाहि आएको िो । ्द्यहप हवस ं२०५१ सालमा आएर मात् अपाङ्ग सरंक्षण तथा 
कल्ाण ऐनको हन्मावली जारी भ्ो । तत् पचिात् ्ो ऐनमा रिेका प्रावधानिरूले मूतनिरूप पाएकोदहेखन्छ । हवस ं२०५६ 
सालमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्मा सूचना प्रकाशन गरी  अपाङ्गता भएका व्हतििरूलाई पररच्पत् हवतरणको 
का न्ि प्रारमभ गरकेो िो । ् सअहघ नै २०५१ सालबाट सरकारले अपाङ्गता भएका व्हतििरूलाई समेत माहसकरूपमा एक 
स् रुपै्ा ँभत्ा उपलबध गराउने का न्िरिम का न्िन्व्नमा ल्ाइसकेको हथ्ो । हनचि् पहन पररच्पत्को अभावमा भत्ा 
हवतरण का न्ि जहटल हथ्ो नै । जब सरकारले २०५६ सालबाट अपाङ्गता पररच्पत्को हवतरण का न्ि हजलला प्रशासन 
का्ानिल्बाट सरुु ग्को त्िीबेलादहेख ्स का न्िमा केिी सिजता आउन थाल्ो । त्ो पररच्पत् नागररकता जसतो 
एकपाने हथ्ो ।  सम्सापेक्ष पररच्पत्को आकारमा पररवतनिन भएको पाइन्छ । ्सैरिममा २०६० साल साउन ५ गतेको 
हनणनि्अनसुार महिला तथा बालबाहलका का्ानिल्लाई सामाहजक सरुक्षाको का न्ि हजममेवारी सहुमप्ो । त्सैगरी नेपाल 
सरकारले महिला तथा बालबाहलकाको अहधककृ तलाई समाजकल्ाण अहधककृ तका रूपमा का न्िहजममेवारी तोहकहद्ो । 
जब २०६३ सालमा अपाङ्गता समबन्धी राष््ट् पररभाषा आ्ो तत् पचिात् वगनि छुट््ाएर पररच्पत् हदने का न्िको सरुुवात 
भएको िो । ् सै हसलहसलामा हवस ं२०६५ सालमा अपाङ्गता पररच्पत् हवतरण हनदनेहशका जारी भ्ो । ् सै हनदनेहशकाले 

अपाङ्गता पररच्पत्रः  
पिहचार र सामािजक सरुक्ाको

रीरा अििकारी
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पररच्पत्लाई रातो (पूणनि अपाङ्गता), नीलो (अहत अशति अपाङ्गता), पिेलँो (मध्म अपाङ्गता) र सेतो (सामान्् 
अपाङ्गता) गरी ४ वगनिमा हवभाजन गर ्् ो ।

वासतवमा अपाङ्गता जोकोिीलाई जनुसकैुबेला वरण गनुनिपनने िुन्छ र ्सलाई सामाहजक प्रहतष्ठाको हवष् बनाउन ु
सवनिथा गलत हवष् िो । अपाङ्गता पररच्पत् हवतरण का न्िलाई सिज बनाउन सिा्क प्रमखु हजलला अहधकारी 
सं् ोजकतवमा हजलला हवकास सहमहतका ्ोजना अहधककृ त, हजलला जनसवासथ् अहधककृ त र राहषट्र् अपाङ्ग मिासघं-
नेपालमा आवद् सघं ससंथाका प्रहतहनहध वा समबहन्धत हजलला प्रशासन का्ानिल्मा दतानि भएको अपाङ्गताको के्षत्मा 
काम गनने ससंथाका प्रहतहनहध सदस् रिेको एक हस्ाररस सहमहतको व्ससथा गररएको छ ।्स हस्ाररस सहमहतमा 
सहचवको हजममेवारी महिला हवकास अहधककृ तलाई तोहकएको छ । िालसमम  ७५ बाटै हजललाबाट वगनि छुरट्टएको पररच्पत् 
हवतरण गररन्छ । महिला तथा बालबाहलका का्ानिल्मा प्राति हववरण अनसुार िालसमम २,१९,००० जना अपाङ्गता 
भएका व्हतििरूले वगनि छुरट्टएको पररच्पत् प्राति गररसकेका छन् । ्ो पररच्पत्को प्र्ोजनको कुरा गदानि सामाहजक 
सरुक्षाको हवष्लाई जोि्न ुसान्दहभनिक नै िुन्छ । सामाहजक सरुक्षा हवतरणातमक न््ा्को हसद्ान्तमा आधाररत िुन्छ । 
अन्तरानिहषट्र् श्रमसगँठनबाट सरुु गररएको सामाहजक सरुक्षाको हवष्ले अझ ब्ापकता प्राति गददैगएको छ । खासगरी दशेमा 
उपलबध साधनस्ोतमा कुनै पहन रूपमा हवभेद नगरी सबै वगनि जातजाहत समदुा्लाई समतामूलक ढङ्गले हवतरण गनुनि  
नै सामाहजक सरुक्षाको मूलभूत उदे्श् िो । अपाङ्गता भएका व्हतििरू पहन आहथनिक तथा सामाहजक रूपमा उपेहक्षत 
अवसथामा रिेका िुदँा उनीिरूको सन्दभनिमा ्ो हवष्ले बढी मित्व राखदछ । तसथनि ्स अपाङ्गता पररच्पत्को 
प्र्ोजनको कुरा गदानि ्सले अपाङ्गता भत्ादहेख लोकसेवा आ्ोगबाट हलइने परीक्षामा आरक्षणको हवष्सममलाई 
समेटेको छ । नेपाल सरकारले अपाङ्गता भत्ालई रिमशः वकृहद् गरी आ. व २०७३-०७४दहेख रातो कािनि प्राति व्हतिलाई 
माहसक रु.२००० र नीलो कािनि प्राति व्हतिलाई माहसक रु.६०० प्रदान गररएको छ । तर ्ो रकम जीवन हनवानििका 
लाहग अप्ानिति नै िो । ्सअहघ नै हव.स ं२०६९ साउन ३० गते सवकोचच अदालतले अपाङ्गता भएका व्हतिका लाहग 
कमतीमा माहसक रु.५००० उपलबध गराउने वा सक्षम खालका अपाङ्गता भएका व्हतिलाई उप्तुि हकहसमको रोजगारी 
हदलाउने ्ैसला गरकेो हथ्ो । तर उति ्ैसलालाई का न्िन्व्नमा ल्ाउन सहकएको छैन । हकनकती ्ो राज्को सामथ न्िसगँ 
जोहिएको   हवष् िो । । अपाङ्गता भएका व्हतिलाई उपलबध गराइने पररच्पत्ले उनीिरूको अहधकारलाई सहुनहचित 
गराउदँ ैहवहभन्न सेवामा पिुचँको अवसथा  हसजनिना गननि सि्ोग परु ्् ाएकोदहेखन्छ, जसलाई बुदँागत रूपमा प्रसततु गररएको  
छ ।

	 हनःशलुक हशक्षाका लाहग पररच्पत्लाई अहनवा न्ि गररएको छ ।
	 ्ाता्ातमा ५० प्रहतशत छुटको व्वसथा गररएको छ ।
	आन्तररक िवाई उिानमा ५० प्रहतशत भािा छुटको व्वसथा छ ।
	आ्करमा हवशेष छुटको व्वसथा गररएको छ ।
	 अपाङ्गता भएका व्हतिले प्र्ोग गनने सिा्क साम्रीमा हजलला प्रशासन का्ानिल्को हस्ाररसमा 

भन्सार छुटको व्वसथा छ ।
	 रोजगारीमा पररच्पत्को आधारमा प्राथहमकता हनधानिरण गनने का न्िको थालनी भएको छ ।
	 लोकसेवा आ्ोगबाट हलइने परीक्षामा ५ प्रहतशत आरक्षणको व्वसथा ऐनद्वारा नै गररएको छ ।
	 सरकारी असपतालमा उपचारको सहुवधालाई व्ाविाररक बनाउने प्र्ास भएको छ ।
	 सेवा हलने कुनै पहन सथानमा प्राथहमकता रिममा अ्रपङ्हतिको अहधकार सहुनहचित गराउने अभ्ास लाग ु
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भएको छ ।
 माहथ उहललहखत हवहभन्न सहुवधािरू िुदँािुदँ ै पहन अपाङ्गता भएका व्हति सव् ं ्ो पररच्पत्को 

बिुउप्ोहगतालाई बेवासता गरी केवल भत्ाका लाहग रातो पररच्पत् हलन लालाह्तदहेखन्छन् । रातो कािनिको पररभाषाले 
व्हतिको शारीररक तथा मानहसक प्रणालीिरूमा भएको का न्िगत हवचलनका कारण अरुको सिारा हलएर पहन दहैनक 
जीवन समपादन गननि नसकने अवसथाका व्हतििरू, तीव्र बौहद्क अपाङ्गता भएका व्हतििरू, पूणनि रूपमा श्रवण र 
दृहष्टहविीन व्हतििरू तथा आ ै्ं  िलचल गननि नसकनेगरी पूणनि रूपमा अशति भई अपाङ्गता भएका व्हतििरूलाई 'क' 
वगनिको अपाङ्गताको पररच्पत् हवतरण गनने व्वसथा छ । तर हशहक्षत र पढेलेखेका व्हतििरूले समेत रातो पररच्पत् 
हलनको लाहग राजनीहतक रूपमा दवाब हदने र झठुा हववरण पेश गनने गरकेो पाइएको छ  । कहतप्ले त रोजगारमा सलंगन 
िुदँािुदँ ैपहन भत्ा पहन हलएकोदहेखन्छ । त्सैगरी ्ो पररच्पत् हलनका लाहग सामान्् रूपमा शारीररक क्षहत अथानित् 
औलँा छोटो भएको बाङ्हगएको एउटा औलँा नभएका केिी िदसमम सामान्् अवसथा भन्दा ्रकदहेखने व्हतिको पहन 
उहत्कै मोिदहेखन्छ । त्सैगरी मटुु रोगी मकृगौला रोगी पाठेघरको समस्ा िुने जसता रोगबाट ्रसत व्हतििरूको पहन 
अपाङ्गता पररच्पत् हलने दौिमा लागेका छन् । अझ लोकसेवा आ्ोगबाट हलइने परीक्षामा आरक्षण भएका कारण 
उति अवसरलाई आफनो िातमा पाननि पररभाषा बािेकका व्हतििरू िरसमभव प्र्ासरतदहेखन्छन् । ्हतसमम कती कुनै 
दघुनिटनामा परी सटीलका पाता लगाएका व्हतिसमेत ्ो पररच्पत् हलई जाहगर पाउन स्ल भएका छन् । ्सतो गलत 
प्रवकृहत्का कारण वासतहवक अपाङ्गता भएका व्हति जो समाजमा बलल आफनो पहिचान बनाउन थालेका, राज्को 
सीहमत स्ोतसाधनमा पिुचँ खोहजरिेका, आतमहनभनिर भई बाचँने सपना साचेँका व्हतििरू भने ्सता अवसरबाट बहञचत 
िुन पगेुका छन् । इमान्दार भएर सोचौ ँ्ी सबै काम सिी छन् त ? अपाङ्गता पररच्पत् हलने बिानामा कतै अरुको भाग 
पो खोहसरिेका छ हक ? रातो पररच्पत् हलदँा वा अनावश्क रूपमा पररच्पत्को प्र्ोग गदानि आ्ूभन्दा पहन गमभीर 
अपाङ्गता भएका नागररकिरूको भाग िरण गरररिेका छौ ँहक ?

िो अपाङ्गता भएका व्हतििरू पहन दशेका असल नागररक िुन सकछन् । सिी ठाउ ँपाउन सके राषट्रलाई ्ोगदान 
हदन सकछन् । अवसर र उहचत वातावरण पाए भने उदािरणी् व्हति बन्न सकछन् । त्सैले रातो कािनि हलएर राज्लाई 
आहथनिक बोझ थपने र कमजोर अपाङ्गता भएका व्हतििरूको भाग खोसने प्रवकृहत् रोहकनपुछनि  । क्षमताको प्रदशनिन गरी 
आफनो ्ोगदानको कमाइ खान हसकनपुछनि  । पहिचान अहधकार िो तर ्सलाई दरुूप्ोग गनुनि  दणिनी् िुन्छ । कोिी 
कसैले दणिको भागी नबनी सक्षम बन्ने बाटो रोजौ ँ। राज्ले पहन अपाङ्गता भएका व्हतििरूको सशतितीकरणको लाहग 
उप्तुि वातावरण हनमानिण गनुनिपछनि  नै । समभव के छैन र दबैु िातखटु्टा नचलने व्हतिसमेत मखुले कलम च्ापेर लेखन सकने 
भएका छन् । खटु्टाले लेखेर साहिहत्क आकाशलाई ्राहकलो बनाउदँ ैगरकेती झमक कुमारी िामै् साम ुहछन् । हनजामती 
सेवामा समेत खटु्टाले लेखेर प्रवेश गररसकेकती सशुीला अकवी उदािरण िुन् । ्ी अपाङ्गता भएका ्ी व्हतििरू सघंषनिका 
धेर ै्ात्ािरू पार गररे, चनुौतीका असङ्ख् पिाििरू उहकलएर आ्ूलाई राषट्रको ्ोग् नागररकका रूमा सथाहपत गननि 
स्ल भएका छन् । जसलाई समाज र राषट्रका उदािरणी्  पात्का रूपमा हलन सहकन्छ । अपाङ्गता भएका व्हतिलाई 
दशेको हवकासको मूल प्रवािमा ल्ाउने सवालमा राज्को मित्वपूणनि भूहमका रिन्छ । त्सैले अपाङ्गता पररच्पत्को 
उप्ोहगतालाई अपाङ्गताको गमभीरता बमोहजम बनाउदँ ैजान र अपाङ्गता भएका व्हतिको सामाहजक सरुक्षाको लाहग 
उहचत वातावरण त्ार गननि राज् सशति रूपमा लागनपुछनि  । 
nnn

लेखक महिला तथा बालबाहलका हवभागमा का न्िरत िुनिुुन्छ । 
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kl/efiffM
ckf+utfnfO{ b'O{ b[li6sf]0faf6 x]l/G5 . klxnf], JolQmsf] zfl/l/s k|0ffnLdf /x]sf] s'g} ;d:of 

jf o;af6 >[lht ;Lldttf / bf];|f,] jftfj/0fLo kIfx?n] k'¥ofpg] cj/f]w . ckf+utf ePsf JolQmsf] 
clwsf/ ;DaGwL dxf;lGw, @))^ df ckf+utf ;DaGwL j[xQ/ kl/efiff pNn]v geP klg o;sf] 
pb]Zodf ckf+utf ePsf] JolQm eGgfn] bL3{sflng czQmtf4f/f ;[lht zf/Ll/s, dfgl;s, jf}l4s jf 
OGb|Lo ;DaGwL sdhf]/L tyf ltgsf] ljleGg cjf/f]wx?;Fusf] cGt/ls|ofsf] sf/0fn] ;dfhdf cGo 
JolQm ;/x ;dfg cfwf/df k"0f{ / k|efjsf/L 9+uaf6 ;xefuL x'g afwf ePsf] JolQm ;d]tnfO{ hgfpg] 
elgPsf] 5 . g]kfndf ckf+u ;+/If0f tyf sNof0f P]g, @)#( df ckf+utfnfO{ kl/eflift ul/Psf] lyof] . 
t/ ;f] P]gsf] kl/efiff ckf+utf ePsf JolQmsf clwsf/sf b[li6sf]0fn] dof{lbt / cfTd;Ddfgk"0f{ 
gePsfn] g]kfn ;/sf/n] @)^# efb| @) ut]sf] g]kfn /fhkqdf k|sfzg u/L ckf+utfnfO{ kl/eflift 
u/]sf] xf] . o; cg';f/ z/L/sf c+ux? / zf/Ll/s k|0ffnLdf ePsf] ;dGofsf sf/0f ef}lts, ;fdflhs, 
;f+:s[lts jftfj/0fsf ;fy} ;~rf/ ;d]taf6 ;[hgf ePsf] cj/f]w ;d]tn] b}lgs ls|ofsnfk ;fdfGo 
?kdf ;~rfng ug{ Pj+ ;fdflhs hLjgdf k"0f{ ;xefuL x'g sl7gfO{ x'g] cj:yf ckf+utf xf] . o;/L 
ckf+utfsf ;DaGwdf /fli6«o tyf cGt/f{li6«o ?kdf ul/Psf kl/efiffx?n] o;nfO{ zf/Ll/s ?kdf ePsf 
l;ldttf tyf b[li6sf]0fhGo, ;+:yfut, ef}lts tyf ;~rf/hGo cjf/f]waf6 ckf+utf ;[hgf x'g] egL 
kl/eflift ul/Psf] 5 . o;nfO{ tnsf] lrqaf6 k|i6\ofpg ;lsG5 .

 

ckf+utf / g]kfndf ckf+utf ePsf JolQmx?sf] cj:yf

िरम राज रट्टरार्न
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ckf+utf laleGg zf/Ll/s, dfgl;s jf OGb|Lo;DaGwL ljrng, Iflt jf leGg cj:yf ePsf 
JolQmx? / jftfj/0faf6 ;[hgf x'g] laleGg cj/f]wx?jLr x'g] cGt/ls|ofsf] kl/0ffd xf] . dflg;sf] 
uef{j:yfdf x'g] ;d:of, hGdsf] s|ddf / hGdkl5 cfOkg]{ b'3{6gf, /f]u, ljkb, 4G4 cflbsf sf/0faf6 
zf/Ll/s jf dfgl;s ?kdf Iflt jf ljrng eO{ ckf+utfsf] ;[hgf x'G5 .

g]kfndf ckf+utf ePsf JolQmx?sf] hg;+VofM
ljZj :jf:Yo ;+u7g / ljZj j}+s h:tf cGt/f{li6«o ;+:yfx?n] s'n hg;+Vofsf] sl/a !% 

k|ltztdf s'g} g s'g} lsl;dsf] ckf+utf x'g] k|ltj]bgx?df pNn]v u/]sf] kfO{G5 . t/ g]kfnsf] 
/fli6«o hgu0fgf, @)^* n] of] ;+Vof !=($ k|ltzt dfq /x]sf] b]vfPsf] 5 . of] ;+Vof s"n hg;+Vof 
@^$($%)$ dWo %!##@! xf] . ln+usf cfwf/df x]bf{ ckf+utf ePsf dlxnf hg;+Vof @##@#% / k'?if 
hg;+Vof @*))*^ /x]sf] 5 . of] ;+Vof s"n hg;+Vofsf] s|dzM )=** k|ltzt / !=)^ k|ltzt xf] . 
ckf+utfsf] hg;+Vof dfqdf dlxnfsf] ;+Vof $% k|ltzt / k'?ifsf] ;+Vof %% k|ltzt x'g cfp5 . 

cGt/fli6«o:t/sf] cf+sng / g]kfnsf] tYof+saLr otL 7"nf] cGt/ b]lvg'sf k5f8L ckf+utfsf] 
kl/efiffdf /x]sf] leGgtf Ps k|d'v sf/0f /x]sf] 5 . ckf+utfnfO{ b]vfpg grfxg] ;fdflhs k|j[lQ / 
kl/j]z Pj+ tYof+s ;+sngsf] k|ZgfjnLdf /x]sf] l;ldttfn] klg ;a} ckf+utf ePsf JolQmx? ;d]l6g 
g;s]sf] xf] . 

ckf+utfsf] jlu{s/0f / kl/rokqM
g]kfndf ckf+utf ePsf JolQmx?nfO{ lj=;+= @)%& af6 kl/rokq pknAw u/fpg yflnPsf] 

xf] . jlu{s/0f ;lxtsf] kl/rokq eg] ckf+utf kl/ro kq ljt/0f lgb]{lzsf, @)^% df hf/L eP 
kZrft dlxnf tyf afnaflnsf sfof{nox? dfkm{t lbg yflnPsf] xf] . g]kfn ;/sf/n] @)^# df g]kfn 
/fhkqdf k|sflzt u/L zf/Ll/s c+ux? / zf/Ll/s k|0ffnLdf ePsf] ;d:of Pj+ sl7gfO{sf] k|s[lt 
cg';f/ ckf+utfnfO{ lgDgadf]lhd ;ft k|sf/df jlu{s/0f u/]sf] 5M

1. zf/Ll/s ckf+utf
2. b[li6;DaGwL ckf+utf
 s_ b[li6lalxgtf
 v_ Go"g b[li6o'Qm
3. ;'gfO{;DaGwL ckf+utf
 s_ alx/f
 v_ ;':t >j0f
4. >j0f b[li6ljlxgtf
5. :j/ / af]nfO{;DaGwL ckf+utf
6. dfgl;s ckf+utf
 s_ af}l4s ckf+utf÷;':t dgl:ylt
 v_ dfgl;s c:j:ytf
 u_ cl6Hd
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7. ax'ckf+utf
 ckf+utfsf] dfqf jf ulDe/tfsf cfwf/df lgDgadf]lhdsf] rf/ k|sf/df 

jlu{s/0f u/L rf/} k|sf/sf] kl/rokq pknAw u/fpg] ul/Psf] 5M
1. k"0f{ czQm ckf+utf …sÚ ju{
2. clt czQm ckf+utf …vÚ ju{
3. dWod ckf+utf …uÚ ju{
$= ;fdfGo ckf+utf …3Ú ju{

o;} cfwf/df g]kfn ;/sf/n] k"0f{ czQm / clt czQm ckf+utf ePsf JolQmx?nfO{ ;fdflhs 
;'/Iff eQf dfl;s ?kdf pknAw u/fpb}| cfPsf] 5 . dlxnf tyf afnaflnsf sfof{nox?af6 
lgDgadf]lhdsf] ;+Vofdf kl/rokq ljt/0f ul/Psf] 5M

ju{ dlxnf k'?if hDdf

s-/ftf] kl/rokq_ 14997 19937 34934

v-gLnf] kl/rokq_ 27009 37899 64908

u-kx]+nf] kl/rokq_ 26378 38421 64799

3-;]tf] kl/rokq_ 18677 26595 45272

s'n hDdf *&)^! !@@*%@ @)((!#

>f]tM dlxnf, afnaflnsf tyf ;dfh sNof0f dGqfno

ckf+utf;DaGwL sfg"gL Joj:yfM
lj=;+= @)#( ;fndf ckf+u ;+/If0f tyf sNof0f P]g nfu" ul/of] . t/ o;sf] lgodfjnL !@ 

aif{kl5 cyf{t @)%! df dfq hf/L ul/bf P]gdf ePsf sltko Joj:yfx? sfof{Gjog x'g ;s]gg\ . 
g]kfnn] ckf+utf ePsf JolQmx?sf] clwsf/;DaGwL dxf;lGw, @))^ cg'df]bg ul/;sf] 5 . o; 
kZrft ckf+utf ePsf JolQmsf] clwsf/ k|j4{gsf nflu sfg"gL Joj:yfx?sf] ;'wf/n] s]xL ltj|tf 
kfPsf] 5 . g]kfnsf] ;+ljwfg, @)&@ df ckf+utf ePsf JolQmsf] ;fdflhs ;'/Iff, lzIffdf kxF'r / 
/fhg}lts k|ltlglwTjsf nflu ul/Psf Joj:yfx? pT;fxhgs 5g\ . ;fy} ckf+u ;+/If0f tyf sNof0f 
P]gnfO{ lj:yflkt ug{ cGt/fli6«o dxf;GwL / o;sf] OR5flwg cfn]v nufot cGt/fli6«o k|ltj4tf 
;d]tsf] sfof{Gjog x'g] u/L ckf+utf ePsf JolQmsf] clwsf/ ;DaGwL P]gsf] ljwo]s tof/ eO{ ;+;bdf 
ljrf/flwg /x]sf] 5 .

ckf+utfsf] ljifodf laleGg If]qut sfg"gx?df ;d]t Joj:yf ul/Psf] 5 . o;sf ;fy} If]qut 
dGqfnox?af6 ;d]t laleGg gLlt, lgod, lgb]{lzsf tyf sfo{of]hgfx? sfof{Gjog ul/Psf 5g\ . 
ckf+utfsf] If]qdf ljBdfg sfg"gx? lgDg adf]lhd 5g\M

1. ckf+utf ;+/If0f tyf sNof0f P]g, @)#( / lgodfjnL, @)%! -gofF ljwo]s ;+;bdf 
larf/flwg /x]sf]_
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2. lghfdtL P]g,@)$(-ckf+utf ePsf JolQmx?nfO{ %k|ltzt cf/If0f_
3. laz]if lzIff gLlt, @)&#
4. ckf+utf;DaGwL /fli6«o gLlt tyf sfo{of]hgf, @)^# -gofF gLlt tyf sfo{of]hgfsf] 

d:of}bf tof/ ePsf]_
5. ckf+utf kl/rokq ljt/0f lgb]{lzsf, @)^%
6. l;=la=cf/= -;d'bfodf cfwfl/t k'g:yf{kgf_ lgb]{lzsf, @)^*
7. ckf+utf ePsf JolQmx?sf nflu kxFro'Qm ef}lts ;+/rgf tyf ;+rf/ ;]jf lgb]{lzsf, 

@)^(
8. ckf+unfO{ cfly{s ;xfotf ;DaGwL lgb]{lzsf-zflGt tyf k'gMlgdf{0f dGqfno_
9. ljz]if lzIff ;+rfng ;DaGwL lgb]{lzsf, @)^)
10. ckf+utf ePsfJolQmx?nfO{ cfGtl/s xjfO{ ofqfdf lbOg] 5'6 jf ;x'lnot ;DaGwL 

sfo{ljlw, @)^#
ckf+utf ePsf JolQmx?sf nflu ljleGg Joj:yf / ;'ljwfx?sf] Joj:yf ug{ ag]sf dfly 

plNnlvt P]g lgodsf cltl/Qm :yfgLo :jfoQ zf;g P]g, lzIff P]g, :jf:Yo ;]jf P]g, cfos/ P]g, 
k|]; sfplG;n P]g, v]ns'b ljsf; P]g, k|x/L lgodfjnL, ;z:q k|x/L lgodfjnL nufotdf laz]if ;]jf 
;'ljwf / cf/If0fsf] k|jGw ul/Psf] 5 .

laz]if ;]jf ;'ljwfx?M
g]kfn ;/sf/n] ckf+utf ePsf JolQmx?sf nflu pknAw u/fpb} cfPsf k|d'v ;]jf ;'ljwfx? 

lgDg adf]lhd /x]sf 5g\M
1. lgMz'Ns lzIff / 5fqfj[lQM ;fd'bflos lzIf0f ;+:yfx?df ckf+utf ePsf ljBfly{x?sf 

nflu lgMz'Ns lzIffsf] Joj:yf ul/g'sf ;fy} ckf+utfsf] ulDe/tf / lzIf0f ;+:yf;Ddsf] 
b'/Lsf cfwf/df 5fqfj[lQsf] ;d]t Joj:yf ul/Psf] 5 .

2. lgMz'Ns :jf:Yo ;]jfM ckf+utf ePsf JolQmx?sf nflu ;/sf/L c:kQfnx?df lgMz'Ns 
:jf:Yof]krf/sf] Joj:yf 5 .

3. ef8fdf 5'6 / l;6 cf/If0fM cfGtl/s xjfO{ ef8f / ;fj{hlgs ;jf/L ;fwgdf %) k|ltzt 
5'6sf] Joj:yfsf ;fy} !% l;6 jf ;f] eGbf a9L l;6 Ifdtfsf ;fj{hlgs oftfoftsf 
;fwgdf b'O{ l;6 ckf+utf ePsf JolQmsf nflu cf/If0f ug]{ k|fjwfg /x]sf] 5 .

4. rf/kf+u|] :s'6/ / ;xfos ;fdu|L vl/bdf s/ 5'6M ckf+utf ePsf JolQmn] rnfpg ldNg] 
laz]if k|sf/sf] rf/kf+u|] :s'6/sf] vl/b ubf{ ltg'{kg]{ eG;f/ dxz'n 5'6 lbO{Psf] 5 . To;} 
u/L ckf+utf ePsf JolQmx?sf] k|of]hgsf nflu-Jofkf/Ls k|of]hg afx]s_ vl/b ul/g] 
;xfos ;fdu|Ldf s/ 5'6 lbOb} cfPsf] 5 .

5. cfos/sf] bfo/f j[l4M ckf+utf ePsf JolQmsf nflu cfos/sf] bfo/ cGo JolQmsf] 
t'ngfdf %) k|ltztn] km/flsnf] agfO{Psf] 5 .

6. lgMz'Ns ;xfos ;fdu|L tyf z}lIfs ;fdu|LM ;/sf/n] ckf+utf ePsf JolQmx?sf] kxF'r 
tyf udglzntf a9fpg cfjZos kg]{ XjLnlro/, a}zfvL, ;]tf] 58L, >j0f oGq, s[ltd 



68

xft v'§f nufotsf ;xfos ;fdu|Lx? laleGg ;+3 ;+:yfx? dfkm{t lgMz'Ns pknAw 
u/fpb} cfPsf] 5 . To;}u/L b[li6ljlxg afnaflnsfx?sf nflu a|]n k':ts, al8of] k':ts 
tyf a|]n ;fdu|Lx? lgMz'Ns ljt/0f ub}{ cfPsf] 5 .

7. ;fj{hlgs ;]jfdf cf/If0fM lghfdtL ;]jf nufot cGo ;fjhlgs ;]jfx?sf] v'nf 
k|lt:kwf{Tds k/LIffaf6 k"lt{ ul/g] kbx?df cf/lIft l;6x? dWo] kfFr k|ltzt l;6 
ckf+utf ePsf JolQmx? aLrdfq k|lt:kwf{ x'g]u/L cf/lIft ul/Psf] 5 .

8. k/LIffdf ;xof]uL /fVg] tyf ;do yksf] Joj:yfM b[li6lalxg tyf xftdf ;d:of eO{ 
cfkm} n]Vg g;Sg] JolQmx?sf nflu ;xof]uL n]vs /fVg kfpg] tyf ;do yk x'g] ;d]t 
Joj:yf ul/Psf] 5 . of] Joj:yf ljBfno÷ljZjljBfno :t/sf] k/LIff Pj+ nf]s ;]jf 
cfof]u nufotn] ;+rfng ug]{ k|lt:kwf{Tds k/LIffx?df nfu" ul/Psf] 5 .

9. cfjfzLo k'g:yf{kgf ;]jfM cfly{s aif{ @)&@÷&# b]lv k"0f{ czQm ckf+utf ePsf ljkGg 
/ a];fxf/f JolQmx?sf nflu bL3{sflng cfjfzLo k'g:yf{kgf ;]jf lbg yflnPsf] 5 . of] 
;]jf xfn sf7df8f}+ / s~rgk'/df u/L b'O{ :yfgdf ;+rfng eO{/x]sf] 5 .

ckf+utf ePsf JolQmx?sf] cfjZostfnfO{ Wofg lbO{ ;fj{hlgs ef}lts ;+/rgfx? kx'Fro'Qm 
agfpg z'? ul/Psf] 5 . s]lx 6]lnlehgx?af6 k|zf/0f x'g] ;dfrf/ tyf cGo sfo{s|dx?df bf]efif]sf] 
Joj:yf u/L alx/f JolQmx?sf] ;+rf/df kxF'r j[l4 ul/Psf] 5 . ;fj{lhgs ;jf/L ;fwgx?nfO{ ckf+utf 
d}qL agfpg z'?jft ePsf] 5 .

;d:ofx?M
	 ;f+s]lts efiff bf]efif]sf] pknAwtfsf] sdL ePsfn] alx/fx?sf nflu ;]jf k|jfxdf ;d:of 

x'g] u/]sf] 5 . 
	 ckf+utfsf] k|s[ltleq ljljwtf w]/} ePsf] / klxrfg ug]{ k|ljwL tyf hgzLQmsf] cefjdf 

ckfË kl/rokq ljt/0fdf l4ljwf x'g] u/]sf] 5 .
	 kl/ro kq tyf cGo ;DaGwL tYof+s cBfjlws ug]{ ;km\6j]o/ gePsf sf/0f ;"rgf 

Joj:yfkgdf r':t x'g ;s]sf] 5}g .
	 ;fj{lhs lgsfosf sfof{no ejg / zf}rfno ckf+utf d}qL gx'Fbf ckf+utf ePsf JolQmx?n] 

;]jf ;'ljwf ;xh?kdf k|fKt ug{ ;s]sf 5}gg\ .
	 ckf+utf ePsf JolQx?nfO{ 3/df n'sfP/ /fVg] rng cem}klg /xg'n] pkrf/, ;'wf/ tyf 

kx'Frsf] clwsf/af6 pgLx? jl~rt /xg'kg]{ cj:yf 5 .
	 ckf+utf ePsf JolQmx?sf] cfly{s ;zlQms/0fdf plrt Wofg k'Ug ;s]sf] 5}g .
	 ;LaLcf/ sfo{s|dsf] If]q Jofks /x]sf] t/ sfo{qmd ;~rfng ah]6 cToGt sd ePsfn] 

ck]lIft glthf k|fKt ug{ ;lsPsf] 5}g .
	 ckf+utfsf] If]qdf sfd ug]{ ;+3;+:yfx? ;'ud If]q s]lGb|t x'g] u/]sfn] b'/ b/fhsf] 

ckf+utf ePsf JolQmx?sf] r]tgf j[l4, ;zlQms/0f / hLljsf]kfh{gsf laifox? cf]emndf 
k]/sf 5g\ .

	 ckf+utf ePsf JolQmx?sf] /f]huf/Lsf nflu ul/Psf] cf/If0fdf ckf+utf cg';f/sf] 
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lalzli6s/0f x'g g;Sbf jf:tljs ju{sf] ;dfj]lzs/0f x'g ;s]sf] 5}g .
	 ;xof]uL ;]jfsf] Joj:yf gx'bf k"0f{ tyf clt czQm ckf+utf ePsf JolQm / pgsf 

kl/jf/sf] udglzntf, ;fdflhlss/0f Pj+ hLljsf]kfh{gdf ;d:of k/]sf] 5 .
lgisif{M

ckf+utf ePsf JolQmsf] clwsf/ ;DaGwL dxf;lGw cg'df]bg ug'{, clwsf/sf b[li6sf]0faf6 gofF 
P]gsf] k|s[of cufl8 a9\g' tyf lzIff, :jf:Yo h:tf If]qut laifodf laleGg sfg"gL k|jGw ul/g'n] 
sfg"gL b[li6af6 dxTjk"0f{ ljsf; ePsf] 5 . ckf+utf ePsf JolQmx?sf] klxrfgsf nflu jlu{s/0fsf 
;fy} ulDe/tfsf] cfwf/df kl/rokq lbg] Joj:yfn] pgLx?n] k|fKt ug]{ ;]jf ;'ljwf ljt/0fdf ;xhtf 
cfPsf] 5 . cf/If0fsf] Joj:yfn] ;fj{hlgs lgsfox?df pgLx?sf] k|ltlglwTj j[l4 x'b} uPsf] 5 . gofF 
aGg] ;fj{hlgs ef}lts ;+/rgfx? ckf+utf d}qL agfpg yflnPsf] 5 .

sfg"gL Joj:yf dha'b x'bfx'b} klg sfof{Gjog kIf sdhf]/ /xg' / >f]t ;fwgsf] kof{Kt Joj:yf 
gx'bf ckf+utf clwsf/ k|j4{gsf nflu ul/Psf k|of;x?n] ck]lIft kl/0fd lbg ;s]sf 5}gg\ . cGo JolQm 
;/x pgLx?nfO{ :jfanDaL / cfTdlge{/ agfpg ;a} If]q / txaf6 ;+rfng x'g] sfo{s|ddf ckf+utfsf] 
laifonfO{ d"nk|jfxLs/0f u/L :j/f]huf/, ;Lkljsf; / ;zlQms/0fdf hf]8 lbg'kg]{ cfjZostf 5 .
nnn

-n]vs dlxnf, afnaflnsf tyf ;dfh sNof0f dGqfnodf zfvf clws[t kbdf sfo{/t x'g'x'G5 ._
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रूिमका :

अपाङ्गताको सवाललाई अन्तरानिहषट्र् जगतमानै  सवेंदनशीलका साथ प्रमखु मदु्ाको रूपमा िेररन थालेको धेर ै
सम् भने भएको छैन । ससंारभरर इहतिासको प्रारमभदहेख  द्ा र भाग्वाद र करुणाको रूपमा िेररने अपाङ्गताको सवाल 
रिमश: पररवतनिन िुदँ ैअहधकार र हवकासको सवालको रूपमा पररभाहषत िुन थाल्ो । जसको कारणले अपाङ्गताको 
सङ्ख्ामा सधै अनमुानको भरमा भन्न ु पनने अवसथाको हसजनिना भ्ो ।  हवश्मा अपाङ्गताको सङ्ख्ा  खन्िीककृ त 
खन्िीककृ त रूपमा कहत छन् भन्ने नभए पहन िाल कररव  ६ करोि ५० लाख भन्दा बढीको सङ्ख्ामा अपाङ्गता 
भएका माहनसिरू ससंारभरर बसोवास गदनिछन् भन्ने सं् तुि राष्टसघंको भनाइ रिेको छ । ्सो िेदानि  ्ो   तथ्ाङ्क हनकै 
अपत्ाररलो लागन सकछ तर सत् ्िी  िो ।

 अपाङ्गता र गररवीको प्रत्क्ष समबन्ध छ भन्ने कुरा हवहभन्न तथ्ाङ्किरूले दखेाएका छन् । िामी अपाङ्गता र 
गररवीको कुरा गदानि ससंारका कुल माहनसिरूमा कररव २० प्रहतशत गररवी भोगने माहनसिरू अपाङ्गता भएका व्हतििरू 
नै पननि आउदछँन् । अहिले पहन हवश्भरर ९८ प्रहतशत अपाङ्गता भएका बालबाहलका हवद्याल् जादँनैन् । जसको ठूलो 
सङ्ख्ा हवकासोन्मखु र अलपहवकहसत राषट्रमा छ । ससंारमा जन्मने कुल बालबाहलकािरूमध्े ३० प्रहतशत बालबाहलका 
कुनै न कुनै हकहसमको अपाङ्गता हलएर बाचँने गदनिछन् । अपाङ्गता भएका व्हतििरूमा प्रौढ साक्षरता ३ प्रहतशत भन्दा 
कम छ । ्ी सबै सवालमा लामो सम् समम हवश् समदुा् बेखवर भ्ो । 

दोस्ो हवश््दु्पचिात् हवसतार ै अपाङ्गताको के्षत्मा घाइते सैहनकिरूलाई उपचारको सरुुवात गनने रिममा 
अपाङ्गताको सवालले प्राथहमकता पा्ो । ततकालीन अपाङ्गता के्षत्का सरोकारवालािरू र केिी जानकार अपाङ्गता 
भएका व्हतििरूले माहथ उहललहखत किालीलागदो अवसथामा पररवतनिन ल्ाउन हवश्समदुा्ले साझा प्रहतबद्ता जािेर 
गरी ससंारभरर नै का न्ि गनुनिपनने भन्ने आवाज उठ्न थाल्ो । सं् तुि  राषट्रसघं सव्लें पहन सन् १९६० को दशकदहेख मात् 
्ो सवाललाई अत्न्तै सवेंदनशीलताकासाथ िेरी का न्िको थालनी गरकेो पाइन्छ । सबैभन्दा पहिला बौहद्क अपाङ्गता 
भएका व्हतििरूका लाहग १९६० मा एक घोषणापत् जारी गररएको हथ्ो । अपाङ्गता सवाललाई  अन्तरानिहषट्र् जगतले 
ससंथागत रूपमा समबोधन गननि थालेको ्ो पहिलो पटक िो भनी जानकारिरू बताउदँछन् । 

महासिन्िको महससु र सरुुवात: 

सन् १९९२ मा सं् तुि राषट्रसघंको मिासभाले अपाङ्गता भएका व्हतिसगँ समबहन्धत हवश् का न्िरिम पाररत 
ग्को । सन् १९८२दहेख १९९२ को दश वषनिको सम् सीमा तोकती अपाङ्गता भएका व्हतििरूको दशक घोषणा गरी 
का्ानिन्व्नमा ल्ाइ्ो। अपाङ्गता दशक र हवश् का न्िरिमको सहमक्षाका लाहग सन् १९८२ मा हसविेनको सटकिोममा 
भएको पहिलो अन्तरानिहषट्र् समीक्षाको सम्मा हवश्भरर अपाङ्गताको सवालमा एकै हकहसमको प्रगहत िुन नसकेको 

अपाङ्गता रएका व्िक्हरूको  अििकार समबन्िी महासिन्ि 
२००६ का्ा्नरव्रको अवस्ाः सन्िर्न रपेालको

सिुश्नर सवुेिी 
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कारणले गदानि अपाङ्गताको सवालमा मिासहन्धको आवश्कताको मिससु गरर्ो । सन् १९९१ मा सं् तुि राषट्रसघंले 
मानहसक सवासथ् उपचार समबन्धी हसद्ान्त अहंगकार ग्को । ्सैगरी १९९३ मा सं् तुि राषट्रसघंको मिासभाले 
अपाङ्गता भएका व्हतििरूको अवसरको समाहनकरण समबन्धी प्रमाहणक हन्मिरू पाररत ग्को । 

अपाङ्गताको सलालाई मलु प्रवािीकरणमा ल्ाउन सबै अहधकारलाई एकतकृत गरी का्ानिन्व्नको लाहग 
बाध्ातमक पररहसथको हसजनिना गननिका लाहग अपाङ्गता समबन्धी मिासहन्ध त्ार गननि सन् २००१ मा मिासहन्ध मस्ौदा 
सहमहत गठन भ्ो । उति सहमहतले सन् २००२ मा पहिलो बैठक बसी मिासहन्धको खाका त्ार पार ्् ो । ्स सहमहतको 
आठौं बैठकले २५ अगसट २००६ मा मिासहन्ध र मिासहन्धको ऐहचछक आलेखको अहन्तम मस्ौदा पाररत गरी सं् तुि 
राषट्रसघंमा  औपचाररक रूपमा मस्ौदा पेश ग्को । सं् तुि राषट्रसघंको मिासभाबाट १३ हिसेमवर २००६ मा मिासहन्ध 
र  ऐहचछक आलेख सवनिसममत बाट पाररत भई ३० माचनि २००७ बाट मिासहन्ध िसताक्षर र  अनमुोदनका लाहग सं् तुि 
राषट्रसघंको न््ु् ोकनि  हसथत मखु्ाल्मा खलुला गरर्ो र ्ो का्ानिन्व्नमा आ्ो । 

महासिन्िमा रएका मखु् व्वस्ाहरू: 

्स मिासहन्धमा ५० वटा धारा छन् भने ऐहचछक आलेखमा १८ धारा रिेका छन् ।  मिासहन्धले अपाङ्गता भएका 
व्हतििरूलाई न्ा ँअहधकार हसजनिना गनुनिभन्दा पहन ्सभन्दा अगाहि घोहषत र का्ानिन्व्नमा आएका मानव अहधकारका 
दसतावेजिरूलाई बाध्ातमक बनाएको छ । त्सैले ्स मिासहन्धलाई  एककाइसौं सतावदीको मानव अहधकार समबन्धी 
नवीनतम दसतावेज भहनएको छ । मिासहन्धका हसद्ान्तिरू हनमन अनसुार रिेका छन् ।

•	 नैसहगनिक, म्ानिदा र आफनो हवष्मा हनणनि् गननि पाउने सवतन्त्ता सहितको सवशासन र व्हतिको 
सवतन्त्ताको सममान,

•	 गैरभेदभाव,
•	 समाजमा पूणनि र प्रभावकारी सिभाहगता र समावेशीकरण,
•	 मानवी् हवहवधता र समपूणनि मानवताको एक भागको रूपमा अपाङ्गता भएका व्हतििरूको ्रक 

क्षमताको सममान तथा हसवकारोहति,
•	 अवसरमा समानता,
•	 पिुचँ्तुिता,
•	 महिला र परुुषबीचमा समानता र 
•	 अपाङ्गता भएका बालबाहलकािरूको रिहमक रूपले हवकहसत क्षमता तथा उहनिरूको आफनो 

पहिचानको सरंक्षण गननि पाउने अहधकार माथीको सममान ।

मखु् गरी मिासहन्धले अपाङ्गता भएका व्हतििरूलाई प्रष्ट रूपमा हदएका अहधकारिरूमा भेदभावरहित ढङ्गले 
काननुका अगाहि समानता, व्हतिको जीवन, सवाधीनता र सरुक्षाको अहधकार,काननु र काननुी क्षमताको अगाहि 
समान मन््ता ,्ातनाबाट महुति, शोषण, हिसंा र दवु न्िविारबाट उन्महुति, शारीररक र मानहसक अखणिताको सममानको 
अहधकार, गमनहशलता (हििंिुल) राहषट्र्ताको सवतन्त्ता,  समदुा्मा बसोवास गननि पाउने अहधकार, हवचार अहभव्हतिको 
सवतनत्ता,गोपनी्ताको सममान,घर तथा पररवारप्रहतको सममान, हशक्षाको अहधकार,कामको अहधकार,उहचत जीवन 
सतरको अहधकार, राजनीहतक र सावनिजहनक जीवनमा भाग हलन पाउने अहधकार, सांसककृ हतक जीवनमा भाग हलने 
अहधकार , व्हतिगत सवतन्त्ता र छनौटको अहधकार तथा सवालमवनजीवन पद्तीमा बाचँन पाउने जसता अहधकारलाई 
मखु् रूपमा हलएको छ । 
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महासिन्ि का्ा्नरव्रमा राज्को िाि्तव :

नेपाल सरकारले ्स मिासहन्धलाई का्ानिन्व्न गननि प्रहतबद्ता जािेर गददै पक्ष राषट्र बन्ने प्रहतबद्ता सहित ३ 
जनवरी २००८ मा िसताक्षर गरी मे ७,  २०१० मा औपचाररक रूपमा अनमुोदन गरकेो हथ्ो । सरकारका त न्ि बाट 
मिासहन्ध का्ानिन््वनको के कसतो प्रगहत भ्ो भन्ने सन्दभनिमा सन् २०१४ मा ओ्चहस्चआर जेनेभामा सरकारको 
प्रहतवेदन पेश गररसकेको छ ।

मिासहन्ध पाररत गररसकेपहछ राज्ले आफनो त न्ि बाट दाह्तवरिरू बिन गनुनि  पनने िुन आउदँछ । मिासहन्धमा 
उललेख भएको सो दाह्तव अन्तगनित पक्ष राषट्रिरूले अपाङ्गता भएका व्हतििरूको अवसरको समानताको सहुनहचितता 
गददै अपाङ्गता अनसुारका सेवा सहुवधा र अहधकारिरू प्रदान गददै काननुका अगाहि समानताको हसद्ान्त अवलमबन  
गननेछन् । भहवश्मा बन्ने काननुिरूलाई अपाङ्गतामैत्ी बनाउने र पहिल्ै बहनसकेका काननुिरूलाई रिमशः अपाङ्गतामैत्ी 
बनाउन घरलेकुरण गनुनि  पनने कुरा राज्कको दाह्त् अन्तगनित रिेका छन् । ्सै गरी मिासहन्ध का्ानिन््वन गननि राज् 
सरकारले अपाङ्गता भएका व्हतििरूको अहधकार समबन्धी मिासहन्ध २००६ धारा ३३ अनसुार राहषट्र् सतरमा 
का्ानिन्व्न र अनगुमनको सहुनहचित गनुनि  पदनिछ । जसका लाहग अनगुमन सं् न्त् त्ार गनुनि  पदनिछ । 

मिासहन्ध का्ानिन्व्न गननि सरकारका त न्ि बाट  भएगरकेा असल अभ्ास र  प्र्ासिरू :
नेपालमा अपाङ्गताको सवाललाई काननुी रूपमा हव.स.ं१९०४ सालको मलुकुती ऐन सशंोधन भएबाट समबोधन 

भएको पाइन्छ । अपाङ्गता भएका व्हतििरूको अहधकार र हवकासलाई छुटै्ट काननुको आवश्कताको मिससु गरा हवरिम 
सवंत् २०३९ सालमा अपाङ्ग सरंक्षण तथा कल्ाण ऐन, २०३९  हनमानिण गरी का्ानिन्व्नमा ल्ाइ्ो । ्ो काननु दहक्षण  
एहश्ामा नै पहिलो काननु िो । ्स काननुलाई का्ानिन्वन गननि  २०५१ सालमा मात् आएर  अपाङ्ग सरंक्षण तथा कल्ाण 
हन्मावली २०५१ हनमानिण भई का्ानिन्व्नमा आ्ो । ्हत मात् नभई अपाङ्गताको सवाललाई नेपालको अन्तररम 
सहंवधान, २०६३ ले पहन प्रमखु रूपमा समबोधन गरकेो हथ्ो । िाल हवहभन्न २७ वटा काननु अपाङ्गतासगँ प्रत्क्ष 
समबहन्धत छन् । ्सका अहतररति अपाङ्गता भएका व्हतििरूको सघं ससंथािरूलाई सशतितीकरणका का न्िरिमिरू 
सञचालन गननि महिला बालबाहलका तथा समाजकल्ाण मन्त्ाल्को त न्ि बाट अनदुान हदने का न्ििरू िुदँ ैआएको हथ्ो । 

एउटा सं् ोग नै भन्न ुपछनि  ससंारमा हबरलै आउने अवसर नेपालमा प्राति भ्ो त्ो िो नेपालको सहंवधान २०७२ 
मा अपाङ्गता भएका व्हतििरूको अहधकार समबन्धी मिासहन्ध २००६ अनसुार थोर ैसवाल भए पहन समबोधन िुन 
समभव भएको छ । महिला, बालबाहलका तथा समाज कल्ाण मन्त्ाल्ले त्ार पारकेो अपाङ्गता भएका व्हतििरूको 
अहधकार समबन्धी ऐन, २०७२ को हवधे्क व्वसथाहपका ससंद ्मा पाररत िुन अहन्तम चरणमा रिेको छ । अपाङ्गता 
भएका व्हतििरूको भौहतक पिुचँ तथा सञचार हनदनेहशका,२०६९ महन्त्परषद ्बाट पाररत भई का्ानिन्व्नमा आएको  
छ । हशक्षासमबन्धी अहधकारलाई समबोधन गननि हवशेष हशक्षा नीहतलाई हबसताहपत गददै समावेशी हशक्षा नीहत, २०७३ जारी 
भइसकेकको छ भने पहछललो सम्मा सशंोधन भई पाररत भएको हशक्षा ऐनमा अपाङ्गता भएका बालबाहलकािरूको 
सवाल आहंशक रूपमा भने पहन समबोधन भएको छ । ्सका अहतररति सरकारले हवहभन्न नीहत हन्म र हनदनेहशकािरू 
ल्ाउने गकृिका न्ि गरररिेको छ । िाम्ो जसतो राजनीहतक अहसथरता भएको दशेमा   सरकारका त न्ि बाट मिासहन्ध 
का्ानिनव्न गननि जे जहत प्र्ासिरू भएका छन् ती  प्र्ासिरूलाई सकारातमक र सन्तोषका रूपमा हलन ुपदनिछ भनी 
सरोकारवाला र ्स के्षत्का िकवालािरू बताउदँछन् । 

रपेाल सरकारका िबिरन्र िर्काहरुबाट िििै आएका सवेा सिुविाहरु जुर महासन्िी का्ा्नन्व्रको 
पक्सगँ समवन्िीत छर ्:

•	 सामाहजक सरुक्षा भत्ा 
	 क वर्गमा पर्ने "पूर्ग अशक्त अपाङ्रता" लार्ग रातो पररचयपत्र प्रदार् रररन्छ । यो पररचयपत्र प्राप्त रर्ने 
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अपाङ्गता भएको व्हतिले माहसक २,००० (िुर्न हजार) रुिप्ा ँसामाहजक सरुक्षा भत्ा प्राति गदनिछ । 
	 ख वर्गमा पर्ने "अतत अशक्त अपाङ्रता" भएको वयतक्तलाई र्ीलो पररचयपत्र प्रदार् 

रररन्छ । यो पररचयपत्र प्राप्त रर्ने अपाङ्गता भएको व्हतिले मािसक ६०० (छ स्)  रुहप्ा ँसामाहजक 
सरुक्षा भत्ा प्राति गदनिछ । 

•	 हवाईजहाज राडामा छुटको व्वस्ा
 अपाङ्गता भएका व्हतििरूलाई दशेहभत् आन्तररक िवाईजिाजमा ्ात्ा गदानि हतनुनिपनने राडामा ५० 

प्रितशत छुटको व्वसथा गररएको छ । ्ो सहुवधा हलनका लाहग िवाईजिाजको हटकट खररद गदानि 
समबहन्धत ए्रलाइन्सको हटकट काउन्टरमा अपाङ्गता पररच्पत् दखेाएर खररद गनुनिपछनि  ।

•	 साव्नजिरक सवारी सािरमा ्ात्रा गिा्न  छुट
 अपाङ्गता भएका व्हतििरूलाई जहमनमा गि्ुने सावनिजहनक भािाका सवारीसाधनिरूमा ्ात्ा गदानि 

५०प्रितशत राडा छुटको व्वसथा छ ।
•	 साव्नजिरक सवारीसािरमा िसटको आरक्ण
 १५ हसट वा त्सभन्दा बढी क्षमता भएका सावनिजहनक भािाका सवारीसाधनिरूमा अपाङ्गता भएका 

व्हतििरूका लाहग २ वटा िसट आरिक्त िुन्छन् ।
•	 चारपाङ्ग् ेसकुटर खररि गिा्न कर छुट
 शारीररक अपाङ्गता भएका व्हतििरूले चलाउन हमलने हवशेष प्रकारको चारपाङ््ेर सकुटर (सकुटरमा 

अरू दइुपाङ््रा जोिेर त्ार गररएको) खररद गदानि हतनुनि  पनने रन्सारमा पूरै छुट ििर ेव्वसथा छ । ्ो सेवा 
हलनका लाहग अपाङ्गता भएको व्हतिले आ्ूले पररच्पत् हलएको हजलला प्रशासन का्ानिल्बाट सकुटर 
हझकाउन चािेको भन्सार नाकाको लाहग हस्ाररस हलई आ्ँै कमपनीको हिलरमा गएर हलएर आउन वा 
कुनै सकुटरको हबरितीकक्षमा न्ि त हझकाउन पहन सहकन्छ । 

•	 आ्करमा छुट
 अपाङ्गता भएका व्हतििरूका लाहग वाहषनिक आ्मा लागने करको दा्रा अन्् व्हतििरूको तुलरामा ५० 

प्रितशतले ्राहकलो पाररएको छ ।
•	 सहा्क सामग्ी खररि गिा्न रन्सार छुट
 अपाङ्गता भएका व्हतििरूले दहैनक हििँिुलका लाहग सिज बनाउन वा पठनपाठनमा प्र्ोग गनने बैशाखी, 

ह्ीलहच्र, क्ाहलपर, सनु्नका लाहग प्र्ोग गररने ्न्त्, म्ाहगन्ा्र वा अक्षर ठूलो बनाएर पढ्न सहकने 
सीसा, ककृ हत्म अङ्ग (जसतैः ककृ हत्म िात खटु्टा) आहद सिा्क साम्री र ्सता सिा्क साम्री हनमानिण गदानि 
आवश्क पनने कचचापदाथनि आ्ात गदानि वा त्सता बहनबनाउ साम्रीिरू आ्ात गदानि लागर ेअन्तःशुलक 
(कर) नलागने व्वसथा गररएको छ । तर, ्ो सहुवधा व्ापाररक प्र्ोजनको लाहग भने उपलवध िुदँनै । 

•	 िरःशुलकरूपमा उपलबि हुर ेसहा्क सामग्ी
 अपाङ्गता भएका व्हतििरूका लाहग चाहिने सिा्क साम्रीिरू जसतैः ह्ीलहच्र, बैशाखी, सनु्नका 

लाहग प्र्ोग गररने श्रवण्न्त्, क्ाहलपर, सेतोछिी, हिि्ँन प्र्ोग गररने लौरो, वाकर, ककृ हत्म िात वा 
खटु्टा आहद िरःशुलकरूपमा नेपाल सरकारको हनका् राहषट्र् अपाङ्ग कोषले र नेपाल सरकार, महिला, 
बालबाहलका का्ानिल् वा  सरकारी हनका्को समन्व्मा केिी गैरसरकारी हनका्बाट वा पनुसथानिपना 
केन्रिबाट उपलबध गराइन्छ ।
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•	 िरःशुलक िशक्ाको व्वस्ा 
 सरकारी हवद्याल् र उचच हशक्षा अध्ापन गररने क्ामपसिरूमा अपाङ्गता भएका व्हतििरूलाइनि 

िरःशुलक हशक्षाको व्वसथा गररएको छ । 
•	 दृिटििवहीर बालबािलकाहरूका लािग पहुचँ्ुक् पाठ्् सामग्ी
 दृहष्टहविीन बालबाहलकािरूका लाहग पठन पाठनमा सहजलो िोस ्भनी सरकारबाट बे्ल पसुतक, अहि्ो 

पसुतक र बे्ल साम्रीिरू िर:शुलकरूपमा उपलबध गराउने व्वसथा गररएको छ । समबहन्धत हवद्याल्बाट 
्ो सहुवधा हलन सहकन्छ । केिी गैरसरकारी हनका्ले पहन ्सता सहुवधा हवहभन्न हवद्याल्लाइनि उपलबध 
गराएका छन् ।

•	 परीक्ामा सह्ोगी राखर पाउर ेर ्प सम्को व्वस्ा
 दृहष्टहविीन व्हतििरूका लाहग िालसमम नेपालमा बे्लमा वा उनीिरूलाई उप्तुि िुने प्रहवहधमा परीक्षा हदन 

पाउने व्वसथा नभएको िुनाले परीक्षामा उत्र लेखने सि्ोगीको आवश्कता पछनि  । त्सैगरी, िातको 
समस्ा भएर िातले लेखेर परीक्षा हदन नसकने हवद्याथवीलाइनि पहन सि्ोगीको आवश्कता पननिसकछ ।

 ्स हवष्लाइनि मध्नजर गरी दृहष्टहविीन हवद्याथवी वा िातले लेखन नसकने अवसथाका शारीररक अपाङ्गता 
भएका व्हतििरूका लाहग परीक्षामा सह्ोगी लेखक राखी परीक्षा हदन पाउने व्वसथा गररएको छ । 

 ्सता हवद्याथवीले केन्रिध्क्षको पूवनिसवीककृ हत हलएर परीक्षामा सामान्् तोहकएको सम्भन्दा १ घणटा ३० 
हमनेटसमम थप सम् पहन पाउने व्वसथा गररएको छ ।

•	 ्िेसस वा शोिपत्र लेखर आि ््नक सह्ोगको व्वस्ा
 सनातकोत्र वा उचचहशक्षा अध््न गनने अपाङ्गता भएका हवद्याथवीिरूका लाहग थेहसस लेखन वा 

पाठ््ारिम अन्तगनित पनने अध््न अनसुन्धानसमबन्धी कामिरू गननि हवश्हवद्याल् अनदुान आ्ोगबाट 
छात्रवृितिको व्वसथा गररएको छ ।

•	 िरजामती सवेामा आरक्णको व्वस्ा
 नेपाल सरकारको हनजामती सेवामा अपाङ्गता भएका व्हतििरूका लाहग कूल आरहक्षत िसटमध्े ५ 

प्रितशत आरक्णको व्वसथा गररएको छ ।
•	 िरशुलक सवास्थ् सवेाको व्वस्ा
 नेपाल सरकारबाट सरकारी असपतालिरूमा अपाङ्गता भएका व्हतििरूलाई िरःशुलक सवास्थ् 

उपचारको व्वसथा गररएको छ ।
•	 स्ारी् सतरमा बजेटको व्वस्ा
 सथानी् हवकास तथा सङ्घी् माहमला मन्त्ाल्ले हजलला समन्व् सहमहत, गाउपँाहलका/ 

नगरपाहलकामा न्ि त अपाङ्गता भएका व्हतििरूको सेवासहुवधा र सशतितीकरणका लाहग बजेट हवहन्ोजन 
गररे अपाङ्गता भएका व्हतििरूकै सलंगनतामा पररचालन गनुनि  पनने प्रावधान बनाएर त्सका लाहग का न्िहवहध 
बनाएर लाग ुगरकेो छ । तोकेको प्रहरि्ा र ्ोग्ता पूरा गररे ्सतो बजेट अपाङ्गता भएका व्हतिका ससंथा 
वा सवावलमबी समूििरूले आपसमा समन्व् र सिका न्ि गररे उप्तुि का न्िरिम वा परर्ोजनामा उप्ोग 
गननि सकछन्, पररचालन गननि सकछन् ।

महासन्िी का्ा्नन्व्र गर्न सरकारका तर्न बाट गरु्न परने ्प का ््नहरु :
अपाङ्गता भएका व्हतििरुको सवाल सवै भन्दा समवेदनशील सवाल िो भन्ने कुरामा कसैको दईु मत निोला 

। सरकाले अपाङ्गताको हवभेदलाई समबोधन गनने गरर सरकारका नीहत का न्िरिम हन्म र ऐन काननु बनाउन ुजरुरी िुन 
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आउदछ सो का न्ि िाल समम पहन िुन सकेको छैन । अहिले समम पहन अपाङ्गता भएका व्हतििरु सामन्् भन्दा सामान्् 
सेवा हलन सहुवधा समपन्न सिर वा काठमािौं नै धाउन पनने बाध्ता छ । राज्को पररवहतनित राजनीहतक पररहसथत 
अनसुार कहतप् अवसथामा न्ा ँसरंचना बन्न गइरिेको अवसथामा अपाङ्गतामैत्ी सेवा सहुवधा र सरंचना हनमानिण गनुनि  
राज्का लाहग अन्तरानिहषट्र् प्रहतबद्ता पालना गनने एक अवसर पहन िो । तसथनि  सरकारले अपाङ्गता अहधकार समबन्धी 
मिासहन्ध का्ानिन्व्न गननि एक अहधकार समपन्न राहषट्र् सतरको एक सं् न्त् हनमानिण सङ्घी् र सथानी्सतरसमम लैजान ु
जरुरी छ ।  

अन्त्मा जव समम अपाङ्गताको सवाललाई हवकासको मलु प्रवािमा लहगदँनै , अपाङ्गता भएका व्हतििरुका 
लाहग अवरोमतुि अहधकारमखुी समावेसी समाजको हनमानिण गरी अपाङ्गताको सवाललाई सकारातकम हवभेदको नीहत 
अवलमवन गरी तव समम अपाङ्गताको सवाल अगाहि आउन सकदनै र अपाङ्गतामा पहन सबैभन्दा सीमान्तककृ त समदुा् 
जसतै मनोसामाहजक अपाङ्गता, बिुअपाङ्गता, श्रवणदृहष्टहविीन, अहटजम, बौहद्क अपाङ्गता र िाउनहसन्ड्ोम हसकाइ 
अपाङ्गता भएका बालबाहलका र महिलािरुको सवाल कहिल्ै अगाहि आउन सकदनै । तसथनि सरकारले मिासहन्धको 
ममनिअनसुार नीहत हन्म ऐन काननु हनमानिण गरी सबै अपाङ्गता भएका व्हतििरुको समान पिुचँको सहुनहचितता िुने गरी 
का न्िको थालनी गनुनि  पनने जरुरी िुन आउदछँ ।
nnn

लेखक राहषट्र् अपाङ्ग मिासघं नेपालको अध्क्ष िुनिुुन्छ । 

सन्िर्न सामाग्ीहरू 
1. मानव अहधकारको हवश्व्ापीपी घोषणापत्, १९४८ 
2. आहथनिक सामाहजक तथा सांसककृ हतक अहधकार समबन्धी अन्तरानिहषट्र् अनवुन्ध
3. बौद्क अपाङ्गता भएका व्हतििरूको अहधकार समबन्धी घोषणापत्, १९७१
4. अपाङ्गता भएका व्हतििरूको का न्िसमबन्धी हवश् का न्िरिम, १९८२
5. अपाङ्गता भएका व्हतििरूको अवसरको समानीकरण समबन्धी प्रमाहणक हन्म, १९९३
6. ससंदिरूका लाहग िाते पहुसतका 
7. अपाङ्गता भएका व्हतििरूको अहधकार समबन्धी मिासहन्ध २००६
8. नेपालको अन्तररम सहंवधान २०६३
9. नेपालको सहंवधान (२०७२)
10. अपाङ्ग सरंक्षण तथा कल्ाण ऐन, २०३९
11. अपाङ्ग सरंक्षण तथा कल्ाण हन्मावली, २०५१
12. अपाङ्ग आवाज माहसक पहत्का 
13. रुपान्तरण
14. महिला बालबाहलका तथा समाज कल्ाण मन्त्ा्को वेवसाइट http://www.mowcsw.gov.np/en/
15. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्ी तथा महन्त्पररषदको वेवसाईट http://www.opmcm.gov.np



76

अपाङ्गताः पररच्पत्र र  सवेा सिुविाहरू

िवट्णकुुमारी लािमछारे

साराशं

केन्रिी् तथ्ाङ्क हवभागको सन् २०११ को गणना अनसुार नेपालमा अपाङ्गता भएका व्हतििरू ५,१३,३२१ 
जना -१.९४ प्रहतशत) रिेका छन् । जसमध्े आ.व. २०७१/७२ समममा १,८४,७५५ जनाले मात् पररच्पत् हलएका 
छन् । राज्ले अपाङ्गता भएका व्हतििरूलाई गमभीरताको आधारमा ४ हकहसमका अपाङ्गता पररच्पत् उपलबध 
गराउदँ ैआएको छ। जसको आधारमा ्सता व्हतििरूले राज्ले प्रदान गरकेा सेवा, सहुवधा, सिुहल्त, अवसर साथै 
अहधकारको उपभोग गननि सकदछन् । पररच्पत्मा न्ि त् ्राज्ले प्रदान गरकेा सेवा सहुवधाबार ेजानकारी निुदँा अपाङ्गता 
भएका व्हतििरू पररच्पत्हविीन भएका छन् भने अककोत न्ि  बनेका नीहत हन्मिरूको प्रभावकारी का्ानिन्व्न निुदँा, 
अन्् सेवा, सहुवधा र सिुहल्तको उपभोग गननि नसकदा अपाङ्गता भएका व्हतििरू भत्ामखुी भएको पाइन्छ । अपाङ्गता 
भएका व्हतििरूको लाहग पररच्पत् हवतरण समबन्धी हनदनेहशका, २०६५ मा आवश्क कागजात र प्रहरि्ाका बारमेा 
उललेख गररएको छ । नेपाल सरकारले गरकेो अपाङ्गपनको हनधानिरण र गमभीरताको आधारमा गररएको अपाङ्गताको 
वगवीकरण (नेपाल राजपत् खणि ५६, २०६३ भदौ २) को आधारमा पररच्पत् हवतरण गररएको छ । वगवीकरणमा नपरकेा 
अपाङ्गतािरूलाई पहन आगामी हदनमा वगवीककृ त गरी पररच्पत् हवतरणमा सिजता ल्ाउन ुजरुरीदहेखन्छ । पररच्पत् 
प्राति गननि नसकेका अपाङ्गता भएका समपूणनि व्हतििरूलाई पररच्पत् प्राति गननि सकने वातावरण हमलाउन ुआवश्क छ । 
अपाङ्गता भएका व्हतििरूसगँ पहन कुनै न कुनै क्षमता िुने भएकाले पररवारले उनीिरूलाई पाररवाररक बोझको रूपमा 
निेरी रुची, क्षमता, दक्षता साथै अनकूुलतालाई ध्ान हदएर हवहभन्न हरि्ाकलापमा लगाउनपुदनिछ भने राज्ले अपाङ्गता 
पररच्पत्मा न्ि त् ्उपलबध गराउने भहनएका सेवा, सहुवधा, सिुहल्त र अवसरिरू का्ानिन्व्नमा ल्ाउनपुननेदहेखन्छ । 

पररराषा

अपाङ्गता भएका व्हतििरूको अहधकार समबन्धी अन्तरानिहषट्र्मिासहन्ध, २००६ (UNCRPD) का अनसुार 
अपाङ्गता भएका व्हति भन्नाले शारीररक, मानहसक, बौहद्क वा इहन्रि्समबन्धी दीघनिकालीन अशतिताद्वारा हसहजनित 
हवहभन्न अवरोधिरूसगँको अन्तहरि्ाका कारणले समाजमा अन्् व्हतििरूसरि समान आधारमा पूण्नि  र प्रभावकारी 
ढङ्गमा सिभागी िुन बाधा भएको व्हतिसमेतलाई जनाउछँ  भहनएको छ ।

नेपाल सरकारले शरीरका अङ्गिरू र शारीररक प्रणालीमा भएको समस्ाका कारण भौहतक, सामाहजक, 
सांसककृ हतक वातावरणका साथै सञचारसमेतबाट हसजनिना भएको अवरोधसमेतले दहैनक हरि्ाकलाप सामान्् रूपमा 
सञचालन गननि एव ंसामाहजक जीवनमा पूणनि सिभागी िुन कहठनाइ िुने अवसथालाई अपाङ्गता भहनन्छ भनी पररभाहषत 
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गरकेो छ ।
शारीररक अङ्गिरू र शारीररक प्रणालीमा भएको समस्ा एव ंकहठनाइका प्रककृ हतअनसुार अपाङ्गतालाई मखु्तः 

सात प्रकारमा वगवीकरण गररएको छ, हत िुन्-
१)  शारीररक अपाङ्गता
२)  दृहष्टसमबन्धी अपाङ्गता (दृहष्टहविीनता, न््ून दृहष्ट्तुि) 
३)  सनुाइसमबन्धी अपाङ्गता (बहिरा, ससुतश्रवण )
४)  श्रवणदृहष्टहविीन
५) सवर बोलाईसमबन्धी अपाङ्गता
६)  मानहसक अपाङ्गता (बौहद्क/ससुतमनहसथहत, मानहसक असवसथता, अहटजम)
७)  बिुअपाङ्गता

नेपाल सरकारले हवहभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी हनका्िरूबाट अपाङ्गता भएका व्हतििरूका लाहग प्रवाि 
गररने सेवा, सहुवधा, अवसर र अहधकारको न््ा्पूणनि र प्रभावकारी हवतरण गनने उदे्श्ले अपाङ्गता पररच्पत्को व्वसथा 
गरकेो छ । अपाङ्गता भएका नेपाली नागररकिरूको पहिचान र लगत राखन साथै प्रचहलत ऐन, हन्मअनसुार अपाङ्गता 
भएका व्हतििरूलाई सामाहजक सरुक्षा, न््ा्, अहधकार र समानता प्रदान गरी उप्तुि अनकूुलतासहित हवकास प्रहरि्ा 
र राज्का सं् न्त्िरूमा समावेशीकरण गराउन पररच्पत्को व्वसथा राज्ले गरकेेा छ । अपाङ्गताको गमभीरताको 
आधारमा ्सलाई पूणनि अशति अपाङ्गता क वगनि, अहतअशति अपाङ्गता ख वगनि, मध्म अपाङ्गता ग वगनि र सामान्् 
अपाङ्गता घ वगनि गरी ४ भागमा वगवीककृ त गररएको छ । पररच्पत् क वगनि रातो, ख वगनि हनलो, ग वगनि पिेंलो र घ वगनि सेतो 
रङ्गको िुन्छ ।

अपाङ्गता पररच्पत्र िवतरण प्रिक्र्ा

अपाङ्गता पररच्पत् हवतरण हनदनेहशका २०६५ ले अपाङ्गता पररच्पत् हवतरणका मापदणि, ढाचँा साथै 
हवतरण प्रहरि्ा समेत हनहदनिष्ट गरकेो छ । अपाङ्गता पररच्पत् सबै हजललाका महिला तथा बालबाहलका का्ानिल्बाट 
हनःशलुक रूपमा प्राति गननि सहकन्छ । पररच्पत् हलनको लाहग समबहन्धत गा.हव.स.को हस्ाररस, जन्मदतानि/नागररकता, 
जगगाधनी प्रमाण पजुानि , हवद्याल्को प्रमाणपत् आहदमध्े कुनै एक प्रमाहणत हलखत, अपाङ्गतादहेखने ३ प्रहत ् ोटो सहित 
महिला तथा बालबाहलका का्ानिल्मा हनवेदन हदनपुदनिछ । प्रत्क्ष रूपमादहेखने अपाङ्गताको िकमा समाजकल्ाण 
अहधककृ तले ततकाल पररच्पत् उपलबध गराउने व्वसथा छ भने नदहेखने खालका वा अपाङ्गताका मात्ाका आधारमा 
हचहकतसकको हस्ाररस हलनपुनने भएमा पररच्पत् हस्ाररस सहमहतले हनणनि् गररे पररच्पत् उपलबध गराउने प्रावधान 
रिेको छ । पररच्पत् हस्ाररस सहमहतमा तपहशलबमोहजम सदस्िरू रिने व्वसथा गररएको छ-

१)  सं् ोजक - सिा्क प्रमखु हजलला अहधकारी,
२)  सदस् - ्ोजना अनगुमन तथा प्रशासहक् अहधककृ त, हज.हव.स.,
३)  सदस् - हजलला जनसवासथ् अहधककृ त,
४)  सदस् - राहषट्र् अपाङ्ग मिासघं, नेपालमा आबद् सघंससंथाका प्रहतहनहध वा समबहन्धत हजलला प्रशासन 

का्ानिल्मा दतानि भएको अपाङ्गताको के्षत्मा काम गनने ससंथाको प्रहतहनहध र
५)  सदस्-सहचव - महिला हवकास अहधककृ त
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आ.व. २०७१/७२ समममा िवतरण गररएका अपाङ्गता पररच्को िववरण
नेपालको जनसङ्ंख्ाको १.९४ प्रहतशत अथानित् ५,१३,३२१ जना अपाङ्गता भएका व्हतििरू रिेका 

छन् । आ.व. ०७१/७२ समममा नेपालमा जममा १,८४,७५५ जनाले मात् अपाङ्गता पररच्पत् हलएकोदहेखन्छ । 
महिला बालबाहलका तथा समाजकल्ाण मन्त्ाल्को तथ्ाङ्कअनसुार हवतरण गररएका वगवीककृ त पररच्पत्को हववरण 
दिेा्बमोहजम उललेख गररएको छ ।

पररच्पत्रको वग्न मिहला पुरुष जममा
क १४,१९३ १६,८५२ ३१,०४५
ख २२,३३९ ३२,२६४ ५४,६०३
ग २३,८३२ ३४,५०५ ५८,३३७
घ १६,२६१ २४,५०९ ४०,७७०

जममा ७६,६२५ १,०८,१३० १,८४,७५५

(म.बा.तथा स.क.म., 2071/72)

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्हतििरूमा परुुष २,८०,०८६ जना र महिला २,३३,२३५ जना रिेका छन् । 
जसमध्े ३८.६१ प्रहतशत परुुषले अपाङ्गता पररच्पत् प्राति गररसकेका छन् भने अझै ६१.३९ प्रहतशत पररच्पत्बाट 
वहञचतदहेखन्छन् । त्सैगरी महिलािरू ३२.८५ प्रहतशले पररच्पत् हलएका छन् भने ६७.१५ प्रहतशत पररच्पत्हविीन 
रिेका छन् । ्सरी सम्रमा अपाङ्गता भएका व्हतििरूमध्े जममा ३६ प्रहतशतले मात् अपाङ्गता पररच्पत् 
हलएकोदहेखन्छ भने ६४ प्रहतशतले पररच्पत् हलन बाकँतीदहेखन्छ ।

अपाङ्गता पररच्पत्र िवतरणमािेिखएका समस्ाहरू

अपाङ्गता पररच्पत् हवतरण गदानि हवहभन्न समस्ािरू दखेापरकेा छन् जसलाई मोटामोटी रूपमा हनमनानसुार 
उललेख गननि सहकन्छ -

•	 नेपाल राजपत् खणि ५६ (२०६३ भारि २) मा गररएको वगवीकरणमा समावेश नगररएका अपाङ्गताको 
वगवीकरणमा कहठनाइ,

•	 उप्तुि सफटवेरको व्वसथा निुदँा लगत राखनमा समस्ा भएको,
•	 पूणनिअशति अपाङ्गता र अहतअशति अपाङ्गता पररच्पत् प्राति गरकेा व्हतिलाई मात् भत्ा उपलबध गराइने 

िुदँा दोिोर ्् ाइ तेिर ्् ाइ पररच्पत् हलन आउने,
•	 हजलला प्रशासन का्ानिल्बाट प्रदान गररएका अपाङ्ग पररच्पत् हलएर वगनि खलुाउन आउदँा वगवीककृ त गननिमा 

समस्ा, जसतै एउटा आखँा नभएको वा एउटा मात् आखँाले नदखेने,
•	 सवलाङ्गिरूले आरक्षण लगा्तका सेवा, सहुवधाको आकषनिणले गदानि न््ूनदृहष्ट वा ससुतश्रवण भएको भन्ने 

जसता मेहिकल हस्ाररस बनाई अपाङ्गता पररच्पत् हलन खोजन,ु
•	 रोगको कारणले अपाङ्गता भई पररच्पत् हलएका केिी सम्पचिात् सधुार िुदँगैएका साथै हन्मभन्दा ्रक 

ढङ्गले पररच्पत् हलएका व्हतििरूको पररच्पत्को पनुरावलोकन िुन नसकेको,
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•	 ्रामीण भेकका दगुनिमसथानमा रिेका अपाङ्ग व्हतििरू आतेजाते खचनि र मेहिकल ररपोटनिको अभावमा 
पररच्पत्बाट हवमखु रिेका,

•	 केिी पूणनिअशति अपाङ्गता भएका व्हतििरूलाई हजललासमम परु ्् ाउन कहठनाइ भएको,
•	 पररवारका सदस् एव ंव्हति सव् ंपररच्पत्बार ेअनहभज् िुन,ु
•	 दीघनि रोगी, मटुु, मकृगौला रोगीिरूले पहन पटकपटक रोगको कारणले केिी गननि नसकने भनी पररच्पत् हलने 

प्र्ास गनुनि ,
•	 अपाङ्गता भएका व्हतििरूले पररच्पत्मा न्ि तत् ् प्राति गननि सकने भनी काननुमा उहललहखत सेवा 

सहुवधािरूको सिज पिुचँ नभएको वा व्विारमा लागू नभएको कारणले ग र घ वगनिको पररच्पत् प्राति गनने 
जसको पढाइलेखाइ छैन उनीिरूले मित्विीन वसतकुो रूपमा हलने गरकेा र

•	 आमाको नागररकता बन्न नसकेको, बाबकुो पहिचान नभइ जहन्मएका अपाङ्गता भएका व्हतििरूले नागररकता 
लगा्त अन्् सेवा सहुवधाबाट वहञचत िुनपुरकेो िुदँा अपाङ्गता पररच्पत् हवतरण गननि नसहकएको ।

समािारका उपा्हरू

•	 महिला बालबाहलका तथा समाजकल्ाण मन्त्ाल्ले पररच्पत्को लगत राखन साथै सबै हजललामा 
एकरूपता का्म गननि सफटव्रको व्वसथा गनुनिपनने,

•	 मन्त्ाल्ले हजललाबाट प्राति न्ा ँ हकहसमका अपाङ्गता लाई वगवीकरण गरी पररच्पत् हवतरण प्रहरि्ामा 
सिजता ल्ाउनपुनने,

•	 सिज रूपमा दगुनिम के्षत्मा रिेका अपाङ्गता भएका व्हतििरूको लाहग पररच्पत् हवतरणको व्वसथा 
हमलाउनपुनने,

•	 अपाङ्ग सेवा राहषट्र् समन्व् सहमहतले महिला तथा बालबाहलका का्ानिल्मा न्ि त् ् हवतरण गररएका 
अपाङ्गता पररच्पत्को अनगुमन गरी कमी कमजोरी पत्ा लगाई जानकारी गराउनपुनने,

•	 आरक्षणको दरुूप्ोग गरररिेका नककली अपाङ्गिरूको खोजी गरी बदर गररनपुनने,
•	 हवतरण भैसकेका हनदनेहशकाबमोहजम नभएका, पररच्पत् हलदँाको अवसथाभन्दा सधुार िुदँ ैगएका अपाङ्ग 

व्हतििरूको पररच्पत्को पनुरावलोकन गनने मागनिदशनिन बन्नपुनने,
•	 ऐन, काननुमा उहललहखत सेवा, सहुवधािरूको का्ानिन्व्नमा जोि हदइनपुनने र
•	 सवलाङ्ग व्हतिलाई अपाङ्गता पररच्पत् बनाउनको लाहग हस्ाररस गनने का न्िलाई हनरुतसाहित गररनपुनने 

आहद ।

अपाङ्गता पररच्पत्रको उप्ोिगता

अपाङ्गता भएका व्हतििरूले हवहभन्न सेवा, सहुवधा साथै सिुहल्त प्राति गननि अपाङ्गता पररच्पत् अहनवा न्ि 
शतनि िुन्छ । नेपाल सरकारले अपाङ्गता पररच्पत्मा न्ि त् ्अपाङ्गता भएका व्हतििरूको लगत राखी राहषट्र् नीहत तथा 
का न्ि्ोजना एव ंअपाङ्गतासमबन्धी अन्् प्रचहलत नीहत तथा का न्ि्ोजनाका आधारमा अपाङ्गता भएका व्हतििरूलाई 
उपलबध गराइनपुनने सेवासहुवधािरू व्वहसथत रूपमा प्रदान गननि पररच्पत्को व्वसथा गरकेो िो । अपाङ्गता पररच्पत् 
प्राति व्हतििरूलाई अपाङ्गताको मात्ाका आधारमा हवहभन्न सेवा सहुवधािरूको व्वसथा गररएको छ । पररच्पत् प्राति 
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व्हतििरूले प्राति गनने सेवा सहुवधािरू हनमनानसुार उललेख गररएको छ ।
•	 हशक्षा

- हनःशलुक उचच हशक्षाको व्वसथा,
- हवद्याल्मा हनःशलुक हशक्षाको व्वसथा,
- शैहक्षक छात्वकृहत् (वाहषनिक नीहत तथा का न्िरिममा न्ि त्)् र
- हवशेष हशक्षाको व्वसथा -हवशेष गरी बहिरा, दृहष्टहविीन,बौहद्क अपाङ्गता भएका व्हतििरू ) आहद ।

•	 सवासथ्
- सरकारी सवासथ् ससंथामा हनःशलुक सवासथ्ोपचारको व्वसथा र
- शय्ा आरहक्षत साथै हवहभन्न प्रकारका औषधीिरू हनःशलुक रूपमा उपलबध।

•	 रोजगारी तथा आ्आजनिन
- हनजामती सेवा, नेपाल टेहलकम, रहेि्ो नेपाल लगा्त हनजी के्षत्का कलकारखाना तथा उद्योगिरूमा 

५ प्रहतशत आरक्षण र
- आ्करमा  सिुहल्त ।

•	 ताहलम
- हनःशलुक व्ावसाह्क ताहलम (हवहभन्न हनका् एव ंसघंससथामा न्ि त्) ।

•	 आवागमन
- िवाई ्ाता्ात -प्रहतउिान १ जना अपाङ्गता भएका व्हति लाई पचास प्रहतशत छुट),
- सावनिजहनक सिक ्ाता्ातमा पचास प्रहतशत भािा छुट- हटकट काउणटरबाट नै हटकट खररद गदानि 

पररच्पत् दखेाई माग गनुनिपनने) साथै हसट आरक्षण र
- हवशेष प्रकारका सवारी साधनमा भन्सार छुट ।

•	 सावनिजहनक सरंचनामा भौहतक पिुचँको व्वसथा
- भवनिरू हनमानिण गदानि अपाङ्गमैत्ी तवरले बनाइनपुनने ।

•	 पनुसथापना, सशतितीकरण तथा सामाहजक सरुक्षा
- सथानी् सतरमा बजेट व्वसथा,
- अपाङ्गता भत्ाको व्वसथा (पूणनिअशति अपाङ्गलाई प्रहतव्हति माहसक रु.१ िजार र अन्् वगनिमा 

पननेलाई हजललामा तोहकएको कोटाअनसुार प्रहतव्हति माहसक रु. तीन स्),
- सशस्त्र द्वन्द्वमा अपाङ्गता भएका व्हतिलाई हवशेष सहुवधा र
- जगगा रहजषटे्रसन दसतरुमा पचचीस प्रहतशत छुट आहद ।

अपाङ्ग समबन्िी बरकेा काररुी प्राविारहरू

पररवहतनित सम्सगैँ िाम्ो समाजमा अपाङ्गता भएका व्हतििरूलाई िेनने दृहष्टकोण केिी ्रक भएको  
छ । अपाङ्ग लहक्षत बजेट साथै अपाङ्गमैत्ी सरंचना हनमानिणमा जोि, ्ोजना हनमानिणमा सिभागी गराउने प्रचलन बढ्द ै
गएकोदहेखन्छ । जसको कारण सामाहजक, आहथनिक साथै भौहतक पूवानिधार एव ंसहुवधािरू उपलबध गराउन र उनीिरूका 
समस्ाको समाधान गननिका लाहग हवहभन्न काननुी व्वसथा रिेको छ । 
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अपाङ्गता भएका व्हतििरूको अहधकार समबन्धी मिासहन्ध, २००६ लाई पहन नेपालले िसताक्षर गरी 
का्ानिन्व्नमा ल्ाइसकेको छ । ् सको मखु् उदे्श् मानव अहधकार तथा मौहलक सवतन्त्तािरूको पूणनि र समान उपभोग 
सवंधनिन, सरंक्षण र सहुनहचित साथै नैसनिहगनिक म्ानिदाको सममानको सवंधनिन गनुनि  िो । परुुष, महिला साथै उनीिरूको अवसरमा 
समानता, पूणनि र प्रभावकारी सिभाहगता तथा समावेशीकरण, अपाङ्ग भएका व्हतिको हभन्नताको सवीका न्िता, अपाङ्गता 
भएका बालबाहलकाको हवकासोन्मखु क्षमताको सममान साथै पहिचानको सरंक्षण गननि पाउने अहधकारको सममान जसता 
हसद्ान्तिरूलाई अवलमबन गरकेो छ । हवहभन्न धारािरूमा अपाङ्गता भएका महिला, बालबाहलका, सवतन्त्ता, सममान, 
पिुचँ, हशक्षा, सवासथ्, रोजगार, सामाहजक सरंक्षण लगा्तका प्रावधानिरूको बारमेा उललेख गररएको छ ।

सवेा सिुविाको पहुचँमािेिखएका समस्ा/चुरौतीहरू

नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्हतििरूलाई सेवा, सहुवधा साथै अवसरिरू उपलबध गराउने उदे्श्ले 
अपाङ्गता पररच्पत् हवतरण गददैआएको छ ।तथाहप हवहवध कारणिरू र पररहसथहतिरूले गदानि ्सता व्हतििरूले 
राज्ले प्रदान गरकेा सहुवधािरू, आरक्षण एव ंअवसरिरूको उप्ोग गननि सहकरिेका छैनन् । सव् ंअपाङ्ग व्हतिको 
िीनताबोधदहेख पाररवाररक सरंक्षण, सामाहजक दृहष्टकोण लगा्त राज्को नीहत हन्मको सिज का्ानिन्व्न नभएको 
कारण अपाङ्गता भएका व्हतििरूको सशतितीकरण र समावेशीकरणमा ठेस पगेुकोदहेखन्छ । हवहभन्न हकहसमका समस्ा 
एव ंचनुौतीिरू तल उललेख गररएको छ ।

•	 व्हति सव्मंा िीनताबोधको भावना िुन,ु
•	 पररवारका सदस्िरूले बोझको रूपमा हलन,ु
•	 अपाङ्गता भएका छोराछोरीलाई उनीिरू अनकूुलको हशक्षा उपलबध गराउनमा अहभभावक अनहभज् रिन,ु
•	 काननुमा उललेहखत सेवा सहुवधािरूको बारमेा अपाङ्गता भएका व्हतििरू जानकार निुन,ु
•	 राज्ले उपलबध गराएका आरक्षण लगा्तका सेवा सहुवधा एव ंअवसरिरूमा सीहमत वगनिले मात् ् ाइदा हलन,ु
•	 सामाहजक रूपमा सममान, सवतन्त्ता साथै अवरोधमतुि वातावरणको कमी िुन,ु
•	 अपाङ्गका मदु्ािरू प्राथहमकतीकरणमा नपनुनि ,
•	 अपाङ्गता भएका व्हतििरूलाई उनीिरू अनकूुलको हशक्षाको सिज पिुचँको अभाव िुन,ु
•	 सिभाहगताको कमी,
•	 अपाङ्गता लहक्षत का न्िरिमिरू सञचालन गनने सघंससथिरूबीच समन्व् निुन,ु
•	 अपाङ्गता भएका व्हतििरूमा पहन सामान्् अपाङ्गता भएकािरूले बढी अवसरिरूको उप्ोग गनुनि ,
•	 सिा्क साम्रीिरूको उपलबधता नभएको कारण घरबाट बाहिर हनसकन नसकन,ु दहैनक का न्िसमपादनमा 

कहठनाइ,
•	 सीपमूलक तथा आ्आजनिनमखुी हरि्ाकलापत न्ि  भन्दा भत्ात न्ि  बढी आकहषनित िुने प्रवकृहत्,
•	 काननुमा उहललहखत  सेवा सहुवधािरू व्विारमा लागू िुन नसकन ुर
•	 अपाङ्गमैत्ी सरंचनाको अभाव आहद ।

समािारका  उपा्हरू

•	 व्हति अनकूुलको हशक्षा/सीपमा जोि हदइनपुनने,
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•	 पाररवाररक तथा सामाहजक रूपमा अपाङ्गता भएका बालबाहलकािरूलाई सकारातमक वातावरण प्रदान 
गररनपुनने,

•	 सिभाहगतामूलक ्ोजना तजुनिमामा जोि हदनपुनने,
•	 सरकारले व्वसथा गरकेा काननुी प्रावधानिरूको का्ानिन्व्नमा जोि हदनपुनने,
•	 दगुनिम के्षत्मा छररएर रिेका अपाङ्गता भएका व्हतििरूको लाहग सिा्ता साम्रीिरूको हवतरण गररनपुनने,
•	 दगुनिम के्षत्मा सूचना, सञचार साथै हशक्षाको पिुचँमा वकृहद् गररनपुनने,
•	 अपाङ्गता भएका व्हतििरूलाई लहक्षत गरी सवासथ् हशहवर सञचालन गररनपुनने र
•	 दहैनक जीवनमा समपादन गनुनिपनने का न्ि समपादन गननि नसकने अपाङ्गता भएका व्हतििरूको लाहग भत्ाको 

व्वसथा तथा अन्् अपाङ्गता भएका व्हतििरूलाई हशक्षा साथै सीपमा सिभागी गराउनपुनने ।

िरट्कष्नः

नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्हतििरूलाई मात्ा र गामभी न्िका आधारमा अपाङ्गता पररच्पत् हवतरण 
गददै आएको छ ।2०७२ असार मसान्तसमम जममा ३६ प्रहतशतले मात् पररच्पत् प्राति गरकेा छन् भने ६४ प्रहतशत 
अपाङ्गता भएका व्हतििरूले अझै पररच्पत् प्राति गननि सकेका छैनन् । अपाङ्गिरूलाई हवहभन्न अवसरिरू उपलबध 
गराउने एक साधन िो अपाङ्गता पररच्पत् । ्सथनि सवनिप्रथम अपाङ्गता भएका व्हतििरूलाई सिज र सरल तररकाले 
पररच्पत् उपलबध गराउने व्वसथा गनुनिपदनिछ । पररच्पत् हवतरण प्रहरि्ामादहेखएका समस्ािरूको जहतसकदो हछटो 
समाधान त न्ि लागनपुननेदहेखन्छ ।

राज्ले अपाङ्गता भएका व्हतििरूलाई प्रदान गनने भनी तोहकएका सेवा, सहुवधािरू उपलबध गराउनपुदनिछ । 
अपाङ्गिरू जो हशक्षा साथै सीपमूलक ताहलम ्रिण गननि सकदछन् हतनीिरूको लाहग अवसर तथा जो अरुमा पूणनि हनभनिर 
छन् उनीिरूको लाहग राज्ले आहथनिक सिा्ता गनुनिपदनिछ । काननुमा मात् नभएर व्विारमा पहन उनीिरूलाई हशक्षा, 
सवासथ्, रोजगारी, ्ाता्ात, ताहलम आहद हवष्िरूमा अवसर उपलबध गराउनपुदनिछ । अपाङ्गता धेर ै हकहसमको 
िुने भएकोले वगवीकरणमा जहटलता उतपन्न भइरिेको छ ्सथनि पररच्पत् हवतरणमा आइपरकेा समस्ािरूको सम्मै 
पहिचान गरी हतनीिरूको समाधान गररन ुजरुरीदहेखन्छ ।
nnn

लेखक महिला तथा बालबाहलका का्ानिल्, लमजङ्ुगमा का न्िरत िुनिुुन्छ ।
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२)  केन्रिी् तथ्ाङ्क हवभाग, २०११
३) अपाङ्कता भएका व्हतििरूको लाहग पररच्पत् हवतरण समबन्धी हनदनेहशका, २०६५
४)  अपाङ्कता भएका व्हतििरूको अहधकार समबन्धी अन्तरानिहषट्र् मिासहन्ध, २००६
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साराशं

न््ा् भनेको काननुको आधारशीला िो । सामाहजक न््ा्ले सबै पक्षमा समान न््ा्को खोजी गनने र समाजका 
प्रत्ेक व्हतििरूप्रहत सममानपूवनिक तथा अहवभेदपूवनिक समान व्विार गरी सि्ोग र सिकानि्को माध्मबाट 
सहिषणतुा का्म न््ा् र नैहतकतामा आधाररत पिुँच्ोग् समानताको प्रवद्निन गनने कुरामा जोि हदन्छ । ्सले प्रत्ेक 
नागररकलाई अवसरमा समानता र समाजमा रिेको सामाहजक आहथनिक, राजहनहतक असमानता िटाउन अहधकारको                                                                                                                                         
प्र्ोगमा पछाहि परकेा व्हति वा समदुा्लाई सबभन्दा बढी ्ाइदा िुने गरी अवसरिरूमा प्रथहमकता हदई सवचछ रूपमा 
सामानता का्म गननि जोि हदन्छ । सामावेशी राज्हनमानिण ्सको मखु् ध्े् िो । ्सले राज् सं् न्त्को िरके तिमा 
सबै नागररकिरूको अथनिपूणनि सिभाहगता का्म गनने हवष्लाई समेटेको िुन्छ । ्ो माहनसको सममानपूवनिक वाचँन पाउने 
अहधकार मानव अहधकारको आधारभूत हवष् िो ।

आहथनिक, सामाहजक तथा राजहनहतक रूपले पछाहि परकेो तथा पाररएको जातजाहत, धमनि, हलङ्ग, असिा्, 
अपाङग, बकृद्बकृद्ा जसता जोहखममा रिी आफनो हजवकोपाजनिन आ्ै गननि नसकने व्हतििरूलाई राज्को त्ानिबाट हवशेष 
सिुहल्त सि्ता र सरंक्षणको सहुनहचितता प्रदान गनने हवष्लाई नै सामाहजक सरुक्षाको अवधारणाले समेहटएका िुन्छ । 
्ो न््ा् र लोककल्ाणकारी व्वसथाको प्रवद्निन गनने हदशामा लहक्षत नीहतगत तथा का न्िरिमगत मान््ता िो । सामाहजक 
सरुक्षाको समबन्ध रोजगारीको अहधकारसगँ जोहिएको िुन्छ । 

नागररक कल्ाणको सहुनहचितता का्म गनुनि  राज्को प्रमूख दाह्तव िो । सबै नागररकिरू प्रहत समानएव ं
अहवभेदपूणनि व्विार राज्को कतनिव् िो । राज्को मूलधारमा समाबेश िुन नसकेको वगनि, हलङ्ग र के्षत्का व्हति तथा 
समदुा्लाई राज्को िरके सं् न्त्मा समान सिभाहगताको सहुनहचितताबाट मात् न््ा्पूणनि समाज त्हत बेला समभव िुन्छ 
जब राज् सं् न्त्को िरके तिमा सबै नागररकिरूको समान पिुचँ र समान सिभागीनाको सहुनहचितताको साथै सबैको 
भावनाको सममानपूवनिक समबोधनको सहुनहचितता रिेको िुन्छ ।

पृष्ठरूिम 

काननुका दृहष्टमा समान िुनपुनने न््ा् िो भन्ने परमपरागत मान््ता र काननुको दृहष्टको साथसाथै व्विारमै 
समान िुन ु न््ा् िो भन्ने आधहुनक मान््ता रिेको छ । ्िी पहछलो मान््ता अनसुार सामाहजक न््ा्को अनसुार 
हवकास िुन गएको पाइन्छ ।  सामाहजक न््ा्ले मलुकुमा सवनिपक्षी हवकास, समानता, समता का्म गननि, जनसिभाहगता 
अहभवकृहद् गनने, उपेहक्षत र उतपीहित वगनिको सरंक्षण गनने, हदगो जीवकोपाजनिनमा सि्ोग परु ्् ाउने साथै सधुारको लाहग 

सामािजक न््ा् र सामािजक सरुक्ा

रामिरशे शाह
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सि्ोग परु ्् ाउने गदनिछ । समाजमा रिेका आहथनिक, सामाहजक, राजहनहतक असमानतालाई िटाई समतामूलक व्वसथा 
का्म गरी समानतामा आधाररत राज् व्वसथा का्म गनने हवष् सामाहजक न््ा् िो । सामाहजक न््ा्को मखु् लक्् 
समावेशी राज् हनमानिण गनुनि  िो । सामाहजक न््ा्ले समाजका िरके ति र तपकामा न््ा्को पक्षमा वकालत गनुनिको साथै 
सबै नागररकको अथनिपूणनि सिभाहगता का्म गदनिछ ।

राज्ले नागररकप्रहत समान व्विार गददै जादँा सक्षम वगनि र दबुनिल वगनिको हवकासको गहत समान िुन गई दबुनिलिरू 
सबल वगनिको िारािारीमा पगुन सकदनन् जसको कारण ती दईु वगनिबीचको हवभेदको खािल ्थावत का्म रिी रिन्छ । 
तसथनि ्ी दईु वगनिबीचको खािललाई कम गननिको लाहग हवतरणातमक न््ा्को माध्मबाट पछाहि पाररएका वा पररएका 
व्हति, वगनि, समदुा्, जातजाहत, महिला, दहलत, अपाङ्ग, वकृद्वकृदा असिा् आहदलाई राज्को त्ानिबाट प्रवाि 
गररने सेवा सहुबधािरूको  उप्ोगमा न््ा्पूणनि तररकाबाट सिभाहगता गराउन सामाहजक न््ा्को अवधारणा अगाहि 
साररएकोदहेखन्छ । 

नेपालमा सामाहजक न््ा् तथा सामाहजक सरुक्षाको हवष् नहवनतम हवष्को रूपमा रिे पहन पहछललो सम्मा 
ज्ाद ैमित्व पाएको हवष् िो । नेपालको सवैंधाहनक व्वसथालाई अध््न गदानि समानताको िक, सवतन्त्ताको िक, 
सममानपूवनिक बाचँन पाउने िक, न््ा्समबन्धी िक, ् ातनाहवरुद्को िक, धाहमनिक सवतन्त्ताको िक, शोषण हवरुद्को िक, 
हशक्षा सममबन्धी िक, महिलाको िक, बालबाहलकाको िक, जेष्ठ नागररकको िक आहद हवष्लाई मौहलक िकको रूपमा 
राखी सामाहजक न््ा् तथा सामाहजक सरुक्षाको भावनालाई मखुररत गरकेो पाइन्छ । नेपाल अहधराज्को सहंवधान, 
२०४७ ले समानताको िक तथा राज्को हनदनेशक हसद्ान्तमा सामाहजक न््ा् र साममाहजक सरुक्षाका हवष्िरूलाई 
समेटेको पाइन्छ भने छुटै्ट मौहलक िकको रूपमा सामाहजक न््ा् र सामाहजक सरुक्षालाई नेपालको अन्तररम सहंवधान, 
२०६३ र नेपालको बतनिमान सहंवधानले समबोधन गरी ्ो हवष्लाई वढी  आवश्कता र मित्व हदएको छ । सवैंधाहनक 
प्रवधानलाई केलाउदँा सामाहजक  न््ा्को मखु् उदे्श् समावशी राज् गनने हदशामा केहन्रित रिेको पाइन्छ भने सामाहजक 
सरुक्षा सामाहजक न््ा्लाई व्विारमा उतानने एउटा माध्म वा उपकरणको रूपमा अङ्गीकार गरकेो पाइन्छ । 

न््ा् त्ा सामािजक न््ा्

न््ा् अमूतनि शबद भएकोले ्सलाई न कसैले छुन सकछ न त दखेन, ्ो केवल मिससु गररने हवष् मात्  
िो । न््ा् के िो भने समबन्धमा हवहभन्न हवद्ान् िरूबीच मतैक्ता रिेको पाइदनै् ्सको सवनिसवीका न्ि पररभाषा पहन  
पाइदँनै । न््ा्को समबन्धमा हवहभन्न हवद्ानिरूले आ-आफनै हकहसमले पररभाषा गरकेो पाइन्छ  । न््ा् समाजले 
अहवषकार गरकेो सत्तामा आधाररत हसद्ान्त, पद्हत र हवष्को सम्रता िो । ्ो हववेकको आधरमा हववेकसङ्गत 
तवरबाट एउटा व्हतिले अकको व्हतिलाई गनने व्विार िो (Rational Treatment by one Human being to  

another) । पलेटोले प्रत्ेक माहनसले अकको व्हतिको का न्िमाहथ िसतके्षप नगरी आफनो सवभाव र गणुले गनने उहचत 
ठिर ्् ाएको का न्ि गनुनि  न््ा् िो, जनु व्हति तथा राज् दवैुको सरोकारको हवष् िो, भनेर न््ा्को पररभाषा गदनिछन् जोन 
रलस न््ा्लाई (Justice As Fairness) सवचछता नै न््ा् िो भनी पररभाषा गरकेो छन् ।

न््ा् काननुको शासनको आधारशीला िो ्ो मानवी् व्विारसगँ समबहन्धत हवष् िो । सामाहजक न््ा्को 
अवधारणा अठारौ शतावदीको अन्त्बाट सरुु भई साठीको दशकपहछ ् सको प्र्ोगले गहत प्राति गरकेो पाइन्छ । सामाहजक 
न््ा्लाई हवतरणातक न््ा्को माध्मबाट राज्ले नागररकप्रहत गनने समान व्विारको रूपमा हलइन्छ । Social Justice 

is About Assuring the Protection of Equal Access To Liberties, Rights And Opportunities As Well As 
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Talking Care Of The Least Advntaged Member Of Society. John  Raws ले सामाहजक, आहथनिक न््ा्को 
व्ाविाररक रूपमा प्र्ोग प्रजातन्त्बीच समभव िुदँनै भने हवतरणातमक न््ा्को लाहग व्हतगत सवतन्त्ता अपररिा न्ि 
िुने कुरा अगाहि सारकेा छन् । उनका अनसुार राजनीहतक सवतन्त्ता र व्हतिगत सवतन्त्ता न््ा्का लाहग पहिलो र 
अपररिा न्ि शतनि िो भने प्रत्ेक नागररकका लाहग अबसरमा रिेका सामाहजक र आहथनिक असमानता िटाउन अहधकारको 
प्र्ोगमा पछाहि परकेा व्हति वा समदुा्लाई सबभन्दा बढी ्ाइदा िुने गरी अवसरिरूमा प्राथहमकता हदई सवचछ रूपमा 
समानता का्म गररन ुहवतरणातमक न््ा् िो । अतः आहथनिक तथा सामाहजक रूपमा पछाहि परकेा वगनि, हलङ्ग, जात 
तथा समदुा्लाई राज्को मूल प्रवािमा ल्ाई समानतामा आधाररत राज् व्वसथा का्म गनुनि  सामाहजक न््ा्को मखु् 
उदे्श् िो । समावेशी राज् हनमानिण ्सको ध्े् िो । ्ो माहनसको समानपूवनिक बाचँन पाउने अहधकारसगँ समबहन्धत छ ।        

रपेालमा सामािजक न््ा्को लिक्त वग्न/समिुा्    

महिला, मधेसी, दहलत, महुसलम, बालबाहलका, ्वुा, अपाङ्खता भएका व्हति, अलपसखं्क तथा 
सीमान्तककृ त,आहदवासी,जनजाहत, मजदरु/श्रहमक, हकसान, हपछहिएको के्षत् तथा समदुा्, हवपन्न वगनि, ्ौहनक तथा 
लैङ्हगक अलपसखं्क, आहद वगनि तथा जाहतिरूलाई नेपालमा सामाहजक न््ा्को लहक्षत वगनि/ समदुा्का रूपमा हलन 
सहकन्छ ।

सामािजक न््ा्को दृिटिकोणहरू
•	 Protective Justice
•	 Corrective Justice
•	 Restorative Justice

सामािजक न््ा्को िसद्धान्तहरू
•	 Theory Of Development 
•	 Theory Of  Equaity
•	 Theory Of  Equality
•	 Theory Of  Participation
•	 Theory Of Protection
•	 Theory Of Sustainability
•	 Theory Of  Correction 

सामािजक न््ा्का िवशेषताहरू

•	 समावेशी हवकासमा जोिहदने
•	 गररव र हवपन्नवगनिको बाचँने आधार
•	 सामाहजक न््ा् न््ा्पूणनि समाज सथापनामा सि्ोगी
•	 सबैको पहिचान तथा सबैलाई समान अवसर प्रदान
•	 सामाहजक सरुक्षा तथा कमजोर वगनिलाई माहथ उठाउने
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•	 असमानता िटाउने साथै सशतितीकरणमा जोि हदने

सामािजक न््ा्को आवश्ाकता त्ा महत्व

सामाहजक न््ा् सबै माहनसको मानव अहधकारको सरंक्षण, सवंधनिन तथा प्रवद्निन गरी सममानपूवनिक बाचँन 
पाउने हसथहत हनमानिणको हदशामा हनदनेहशत मान््ता िो । माहनस माहनसबीच हवभेदपूणनि व्विारलाई ्सले हतरसकार 
गदनिछ । ्सको मखु् उदे्श् िुने र निुनेबीचको दरुी अन्त्गनुनि  तथा राज् सं् न्त्मा सबै नागररकिरूको समान र अथनिपूणनि 
सिभाहगता सहुनहचित गनुनि  रिेको छ । तसथनि सामाहजक न््ा् माहनस माहनसबीचको हवभेदको अन्त् गरी न््ा् र नैहतकतामा 
आधाररत समाज हनमानिणको लाहग आवश्क रिेको छ ।                                                       

सामाहजक न््ा्को आवश्कता तथा मित्वलाई बुदँागत रूपमा दिेा् वमोहजम उललेख गननि सहकन्छः-
•	 हवश्बाट गररबी र भोकमरी अन्त् गनने ।
•	 प्रत्ेक व्हतिको आधारभूत मानव अहधकारको सरंक्षण, सवंधनिन र प्रवद्निन गननि,
•	 प्रत्ेक व्हतिलाई सममानपूवनिक बाचँने अवसरको सहुनहचितता प्रदान गननि,
•	 गररवी तथा वाहन्चहतमा परकेा व्हति, वगनि, हलङ्ग र समदुा्को सरंक्षण गननि र उनीिरूको आवाजलाई 

समबोधन गननि, 
•	 सबैलाई आधारभूत हशक्षा र सवासथ् उपलबध गराउने,
•	 लैङ्हगक समानता का्म गननि तथा महिला सशहतिकरण गननि,
•	 हवहभन्न कारणबाट बाहन्चतमा परकेा/पाररएका व्हति, समदुा्, वगनि र जातजाहतलाई राज्को 

मूलप्रबाहिकरणमा ल्ाउन, 
•	 धनी र गररवबीचमा रिेको हवभेदको खािल अन्त् गननि,
•	 महिला हवरुद् िुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त् गननि,
•	 महिला हवरुद् िुने ्ौनजन्् दवु न्िविार अन्त् गननि,
•	 घरले ुहिसंाको अन्त् गनने,
•	 समाजमा रिेको भेदभाव तथा असमानता िटाउन,
•	 जातजाहतको आधारमा िुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त् गननि, 
•	 असिा् तथा अपाङ्खता भएका व्हतििरूको आवाजलाई समबोधनगननि तथा उनीिरूको उहचत 

समान गननि,
•	 न््ा् र नैहतकतामा आधाररत समाज हनमानिण गननि ।       
                        

सामािजक न््ा् का्म गरने उपा्हरू

सामाहजक न््ा्को माध्मबाट राज्को िरके तिमा सबैको समान र अथनिपूणनि सिभाहगता गराई समावेशी, 
समाज र राज् हनमानिण गननि सहकन्छ । प्रजातन्त् हबना सामाहजक न््ा् समभव िुदँनै । सबै व्हतििरूको भावनाको कदर 
गननि नसकने राज् तथा सरकारले सामाहजक न््ा्को प्रत्ाभूहत हदन सकदनै । लोकतन्त्मा आधाररत शासन व्वसथाको 
माध्मबाट सामाहजक न््ा् सहुनहचित गननि सहकन्छ । सामाहजक न््ा्को प्रत्ाभूहत गननि हवहभन्न उपा्िरू छन् ।   

•	 समावेशीकरणको हसद्ान्तलाई व्ाविाररक रूपमा का्ानिन्व्न गननि सवैंधाहनक तथा काननुी प्रावधान 
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गररे, 
•	 सकारातमक हवभेदको माध्मबाट, 
•	 सशतितीकरणको माध्मबाट, 
•	 हवशेष सरंक्षणको माध्मबाट, 
•	 कोटा र आरक्षणको माध्मबाट, 
•	 जनचेतनामूलक का न्िरिमको माध्मबाट, 
•	 सशुासनको माध्मबाट, 
•	 काननुको शासन सथापना गररे, 
•	 सूचनामा पिुचँको सहुनहचितता प्रदान गररे, 
•	 िरके हरि्ाकलापमा सिभाहगता सहुनहचित गररे, 
•	 लैंहगक हवभेद िटाएर 
नेपालमा सामाहजक न््ा्का लाहग राज्बाट अवलमबन गररएका नीहत तथा का न्िरिमिरुः
नेपालको सहंवधान, २०७२, हवहभन्न के्षत्गत नीहतिरू, काननुी दसतावेजिरू र १३ औ ं्ोजना आहदबाट 

नेपालमा सामाहजक न््ा्को लाहग राज्बाट अवलमबन गररएका नीहत तथा का न्िरिमिरूको हववेचना बुदँागत रूपमा 
प्रसततु गररएको छ । 

•	 सबै नागररक काननुको दृहष्टमा समान िुने, राज् र राज्ले नागररकिरूको बीचमा धमनि, जातजाहत, 
हलङ्ग, उतपहत्, भाषा, वैचाररक आसथा वा ती मध्े कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगनने । 

•	 आहथनिक, सामाहजक वा शैहक्षक दृहष्टले पहछ परकेा महिला, दहलत, आहदवासी जनजाहत, मधेशी 
समदुा् उतपीहित वगनि, गररव हकसान र मजदरुलाई समानपुाहतक समावेशी हसद्ान्तको आधारमा 
राज्को सरंचनामा सिभाहग गराउने । 

•	 हवहभन्न धमनि, ससंककृ हत, जातजाहत, समदुा्, समप्रदा्, उतपहत र भाषा भाहषकाबीच समानता एव ं
सिअहसततवको आधारमा सवचछ र समुधरु सामाहजक समबन्ध हवकास गनने । 

•	 महिला वगनिलाई हशक्षा, सवासथ् र रोजगारीको व्वसथा गरी राहषट्र् हवकासमा आधाररक सिभागी 
गराउने । 

•	 एकल महिला, अनाथ बालबाहलका, असिा्, वकृद्, अपाङ्ग, असति र लोपउन्मखु जाहतको सरंक्षण 
र उन्नहतका लाहग सामाहजक सरुक्षाको हवशेष व्वसथा गनने । 

•	 वकृद्, सशति महिला तथा बेरोजगारलाई काननुमा व्वसथा गरी भत्ा उपलबध गराउने । 
•	 हशक्षा, सवासथ्, आवास, रोजगारी र खाद्यसमप्रभतु्ामा सबै नागररक अहधकार सथाहपत गनने । 
•	 हकसान, मजदरु लगा्त श्रममा आश्रहत वगनिको हवकासका लाहग प्राहवहधक हशक्षा, ताहलम, प्रहशक्षणको 

आवश्क पूवानिधारको व्वसथा गनने । 
•	 सामाहजक तथा आहथनिक रूपले पछाहि परकेा वा पाररएका वगनिको भूहममा पिुचँ बढाउने, ्सका लाहग 

राहषट्र् भूहम नीहत तजुनिमा गनने । 
•	 सबै ति र हवष्को हशक्षामा समान पिुचँ हवसतार गनने । 
•	 सरकारी असपतालिरूमा हनःशलुक प्रसहुत सेवा, प्रसहुत भत्ा समेतको व्वसथा गररएको ।
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•	 बालबाहलकाको लाहग हनःशलुक खोप सेवा, हनःशलुक हशक्षाको व्वसथा गररएको । 

सामािजक सरुक्ा 
सामाहजक सरुक्षा सामाहजक न््ा्को अहभन्न अङ्ग िो । समाजमा सबै खालका माहनसिरू रिेका िुन्छन् । 

आहथनिक, सामाहजक रूपले धेर ैसक्षम, धेर ैधनी, बौहद्क रूपमा सक्षम र राजनीहतक नेतकृतवमा प्रखर रिेका व्हतििरू, 
आफनो टाउको लकुाउने ओत र भोक मानने हचज केिी नभएका, आफनो बारमेा बझुन, सोचन र जान्न नसकने खालका 
व्हतििरू एव ंआफनो बारमेा बझुन सकने र सोचन सकने भएपहन शारीररक अपाङ्गता तथा असतिता वा मानहसक रूपमा 
असतिताको कारण आफनो लाहग केिी गननि नसकने व्हतििरू पहन समाजका सदस्का रूपमा रिेका िुन्छन् । समाज 
वकृद्, बालक, असिा्, असतिदहेख सक्षम र प्रभावशाली व्हतििरूबाट बनेको िुन्छ । समाजमा आफनो जीहवकोपाजनिन गननि 
अरुको भर पनुनिपनने अवसथामा रिेका व्हति, समदुा् र वगनिको आधारभूत आवश्कतािरूको पररपूहतनि राज्को त न्ि बाट 
गनुनिपनने कुरासगँ सामाहजक सरुक्षाको अवधारणा समबहन्धत रिेको छ । सामाहजक सरुक्षाको अवधारणा लोककल्ाणकारी 
राज्को अवधारणाको उपज िो । ् सले आहथनिक तथा सामाहजक रूपमा असरुहक्षत वा जोहखममा रिी आफनो जीहवकोपाजनिन 
आ्ै गननि असमथनि रिेका व्हतििरूलाई राज्का त न्ि बाट हवशेष सिुहल्त सिा्ता र सरंक्षणको सहुनहचितता प्रदान गनने 
हवष्लाई समेटेका िुन्छ । हवकहसत दशेिरूमा आफनो जीहवकोपाजनिन आ्ै गननि नसकने वा पाको उमेर भइसकेकािरूलाई 
राज् आ्ैले लालनपालनको व्वसथा गनने गदनिछ । तर िाम्ो सन्दभनिमा राज्ले सामाहजक सरुक्षालाई भत्ाको रूपमा 
अगाहि ल्ाइएको छ । जसअनसुार नेपालको सन्दभनिलाई िेदानि  वकृद्भत्ा, अपाङ्गभत्ा, असतििरूका लाहग प्रदान गररने 
भत्ा, हपछहिएका समदुा् तथा लोपन्मूख जाहतको उतथानको लाहथ प्रदान गररने भत्ा, एकल महिला भत्ा, मातकृ सरंक्षण 
भत्ा, आश्रहत पररवार सहुवधा, सबैको लाहग सवासथ्ोपचार सहुवधा, खाद्य सरुक्षा, अहनवा न्ि हशक्षा जसता कुरािरूलाई 
हलन सहकन्छ । ्स अथनिमा सामाहजक सरुक्षालाई सामाहजक न््ा्मा परु ्् ाउने तथा सामाहजक न््ा्लाई व्विारमा 
उतानने एउटा माध्म तथा उपकरणको रूपमा हलन सहकन्छ । 

मानव अहधकारको हवश्व्ापी घोषणापत्, १९४८ को धारा २५ (१) ले प्रत्ेक व्हतिलाई आफनो र आफनो 
पररवारको सवासथ् र कल्ाणको लाहग खाद्यान्न, कपिा, आवास र औषहध उपचारको सहुवधा र आवश्क सामाहजक 
सेवािरू लगा्त प्र्ाति जीवनसतरको अहधकार तथा बेरोजगारी, हवरामी, असतिता, हवधवा, बढेुसकाल वा आफनो काब ु
बाहिरका पररहसथहतिरूमा जीवन्ापनका उपा्का अभावमा सरुक्षा पाउने अहधकार छ र हववाि भई वा नभई जन्मेका 
समपूणनि बालबाहलकािरूले समान सामाहजक सरंक्षण पाउने छन् भन्ने व्वसथा गरकेो छ । नेपालको सहंवधान, २०७२ ले 
धारा ४३ मा सामाहजक सरुक्षाको िकको व्वसथा गररे सामाहजक सरुक्षालाई काननु आधार प्रदान गरकेो छ । 

सामाहजक सरुक्षालाई सकुंहचत र वकृित् दवैु तररकाबाट िेननि सहकन्छ । 
बकृित् अथनिमा सामाहजक सरुक्षाले राषट्र र समाजका समपूणनि समूििरू र औपचाररक तथा अनौपचाररक दवैु 

अथनितन्त्लाई आफनो दा्रामा समेट्छ । 
सङ् कुहचत अथनिमा ् सले औपचाररक के्षत्मा का न्िरत कामदार, कमनिचारी र उनीिरूका पररवारको सरुक्षालाई मात्  

समेट्छ ।  गररव, बेरोजगार, ज्ेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्हतििरू, असिा्िरू,· हवपत् मा परकेािरू, हवसथाहपतिरू 
र श्रहमक वगनि ्ी सबैलाई सामाहजक सरुक्षा आवश्क पदनिछ । 
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नेपालमा सञचाहलत सामाहजक सरुक्षा का न्िरिमिरुः-
१. नगद सिा्ताः वकृद्भत्ा, एकल महिला भत्ा, अपाङ्ग भत्ा आहद । 

२. वसत ुसिा्ताः- दगुनिम हजललािरूमा खाद्यान्न हवतरण तथा ढुवानी, हवद्याल्मा हदवा खाजा आहद । 

३.  सेवािरूः- छात्ा एव ंदहलत र सीमान्तककृ त समदुा् तथा कणानिली के्षत्का बालबाहलकािरूलाई छात्ावकृहत् 
हदने का न्िरिम र हनःशलुक प्राथहमक सेवा

४.  सामाहजक हवमाः- कमनिचारी सञच्कोष, कमनिचारीिरूलाई प्रदान गररने उपदान, नागररक लगानी कोष 
आहद । 

५. सावनिजहनक हनमानिणः- ्रामीण पूवानिधार हनमानिण का न्िमा हदइने रोजगार, कणानिली रोजगारी ्ोजना, ्वुा 
सवरोजगार का न्िरिम ।

६. रोजगार तथा सीपहवकासः- गररव तथा अपाङ्गिरूलाई हदइने सीपहवकास ताहलम, बाल अहधकारको 
सरंक्षण । 

७. िेरचाि समबन्धी सेवािरूः- वकृद्, बालबाहलका, अपाङ्गता भएका व्हति तथा महिलािरूलाई प्रदान 
गररने सामहजक िेरचाि सेवा ।

सामािजक सरुक्ाका क्ते्रहरू 

हचहकतसा िेरचाि, हवरामी सहुवधा, बेरोजगारी भत्ा र सहुवधा, वकृद्ावसथाको सहुवधा, रोजगार, दघुनिटना सहुवधा, 
शैहक्षक वकृहत्, मातकृतव सहुवधा,असतिवकृहत् र पररवाररकवकृहत् आहद अन्तरानिहषट्र् श्रमसगँठन (ILO) ले सामाहजक सरुक्षाका 
लाहग पहिचान गरकेा के्षत्िरू िुन् 

रपेालमा सामािजक सरुक्ाको अवस्ा 

•	 नेपालमा सामाहजक सरुक्षाको औपचाररक सरुुवात हव.स.ं १९९४दहेख कमनिचारीलाई पेन्सन हदने 
व्वसथाको थालनीबाट भएको पाइन्छ । त्सैगरी हव.स.ं २०२३ दहेख प्रिरीलाई र हव.स.ं २०६१ 
दहेख हशक्षकलाई समेत पेन्सन हदन थाहलएको िो । 

•	 नेपालमा पहिलोपटक नवौ ्ोजनामा सामाहजक सरुक्षाको नीहत अगँाहलएको पाइन्छ । त्सपहछका 
्ोजनािरूमा पहन बालबाहलका, ज्ेष्ठ नागररक, एकल महिला लोपोन्मखु आहदवासी जनजाहत तथा 
अपाङ्गता भएका व्हतििरूलाई राज्का त न्ि बाट सामाहजक सरुक्षाभत्ा प्रदान गददैआएको छ । 

•	 सामाहजक सिा्ता हवमा अन्तगनित ज्ेष्ठ नागररकलाई लहक्षत गरी वकृद् भत्ा हवतरण भइरिकेो छ । त्सैगरी 
६० वषनिनाघेको गररव एकल महिलालाई लहक्षत गरी एकल महिला भत्ा हवतरण गननि थाहलएको छ । 

•	 रोजगार, सरुक्षा ्ोजना अन्तगनित हवहभन्न हजललामा सावनिजहनक हनमानिण का न्िरिमिरू लागू गररएका 
छन् । वेरोजगारिरूलाई लहक्षत गरी ्वुा सवरोजगार का न्िरिम कणानिलीरोजगार का न्िरिम जसता 
का न्िरिमिरू लागू गररएका छन् । 

•	 खाद्य सरुक्षाबाट जोहखममा परकेा हजललाका जनतािरूलाई लहक्षत गरी खाद्यन्नसगँ समबहन्धत 
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का न्िरिमिरू लागू गररएका छन् । 

•	 कमनिचारी तथा कामदारिरूको श्रम सहुनहचितताका लाहग हवहभन्न पिलिरू भइरिेका छन् । जसतै 
सन्च्कोष, नागररक लगानी कोष जसता ्ोजनािरूको व्वसथा गररएको छ । 

•	 रोजगारजन्् जोहखमिरूलाई समबोधन गननि सङ् गहठत के्षत्का कमनिचारी तथा कामदारिरूको 
पररश्रहमकमा एक प्रहतशत कर लगाई सामाहजक सरुक्षा कोषको सथापना गररएको छ । 

सवैंिािरक व्वस्ा 

•	 नेपालको सहंवधान, २०७२ ले महिला, दहलत, अपाङ्ग, बालबाहलका तथा ज्ेष्ठ नागररकिरूको 
सामाहजक सरुक्षाको लाहग हवशेष व्वसथा गनने नीहत अङ् गीकार गरकेो छ । 

•	 सामाहजक सरुक्षाको िक धारा ४३, महिलाको िक धारा ३८, सामाहजक न््ा्को िक धारा ४२, 
बालबाहलकाको िक धारा ३९, श्रमको िक धारा ३४, ज्ेष्ठ नागररकको िक धारा ४१, उपभोतिाको 
िक धारा ४४ लगा्त मौहलक िकको व्वसथामा न्ि त् सामाहजक सरुक्षालाई जोि हदइएको छ । 

•	 सहंवधानको धारा ३३ मा राज्को दाह्तव अन्तगनित सकुुमबासी, कमै्ा, िरूवा चरुवा लगा्तका 
हपछहिएका वगनिलाई जगगा लगा्त आहथनिक, समाहजक सरुक्षाको व्वसथा गनने नीहत हलने व्वसथा 
गररएको छ । 

•	 धारा ३५ मा राज्ले एकल महिला, अनाथ बालबाहलका, असिा् वकृद् अपाङ्ग, असति र लोपोन्मूख 
जाहतको सरंक्षण र उन्नहतका लाहग हवशेष व्वसथािरू समावेश गररएको छ ।

चालु ित्रवषटी् ्ोजरा -२०७३/७४-२०७५/२०७६) मा रएको व्वस्ाहरू

•	 ज्ेष्ठ नागररक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्हतििरू लोपोन्मूख समदुा्का पररवारिरूलाई 
हदइने सामाहजक सरुक्षा भत्ा, सवासथ् हबमा, पश ुहबमा, बाली हबमा लगा्तका सामाहजक सरुक्षाका 
का न्िरिमिरू लहक्षत वगनि तथा समदुा्मा उपलबध गराउने,

•	 माहथ उहललहखत समदुा्का पररवारिरूलाई हदइदँ ै आएको सामाहजक सरुक्षा भत्ा सिज तथा 
सम्मा नै उपलबध गराउने व्वसथा गररएको, 

•	 हवपन्न हसमान्तककृ त तथा लोपोन्मूख आहदवासी जनजाहतलाई आधारभूत हशक्षा तथा सवासथ् 
सेवािरू हनःशलुक उपलबध गराउने, 

•	 हदगोपनाको लाहग वैज्ाहनक तवरले व्वहसथत गनने न्ा ँका न्िरिमिरू सञचालन,

•	 "एक हवपन्न वेरोजगार घरधरुी एक रोजगारी" का न्िरिम सञचालन,

•	 जनता पेन्सन का न्िरिम सञचालनका लाहग सि्ोग र समन्व्,

•	 अनौपचाररक के्षत्मा सामाहजक हबमा तथा लघहुवत् का न्िरिम सञचालन

•	 सामाहजक सरुक्षा भत्ा थप नगरपाहलका तथा गाउपँाहलकािरूमा समेत बैंकमा न्ि त् हवतरण 
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ससं्ागत व्वस्ा 

•	 सङ् घी् माहमला तथा सथानी् हवकास मन्त्ाल्; महिला, बालबाहलका तथा समाजकल्ाण 
मन्त्ाल्; सवासथ् मन्त्ाल्; श्रम तथा रोजगार मन्त्ाल्; हशक्षा मन्त्ाल् र, शाहन्त तथा पनुहननिमानिण 
मन्त्ाल् लगा्त ककृ ्ाशील केन्रिी्सतरका हनका्िरू ।

•	 सथानी् रूपमा हजलला समन्व् सहमहत गाउ ँपाहलका, नगरपाहलका लगा्त हवहभन्न गैर रकारी 
ससंथािरू तथा नागररक समाज । 

सामािजक सरुक्ाको समबन्िमािेिखएका केही समस्ाहरू 

•	 सामाहजक सरुक्षामा भएको खचनिको उतपादनमूलक तथा पररणाममखुी नहतजा िाहसल गननि सहकएको छैन । 
•	 सामाहजक सरुक्षा र सरंक्षण प्रहतको चेतना कमजोर रिेको । 
•	 लहक्षत वगनिसमम सामाहजक सरुक्षाको का न्िरिम प्रभावकारी रूपमा परु ्् ाउन नसहकएको । 
•	 सामाहजक सरुक्षा का न्िरिमिरू हवहभन्न हनका्िरूमा न्ि त् छररएर का्ानिन्व्न िुन नसकेको । 
•	 हवत्ी् हदगोपना निुदँा हनरन्तरताको अभाव रिेको ।

सामािजक सरुक्ा व्वस्ालाई प्ररावकारी बराउरे सझुावहरू 

•	 सवनिप्रथम त सामाहजक सरुक्षाको लाहग सपष्ट र हवहशष्ट नीहत तथा का न्िरिम बनाउन ुआवश्क छ । 
•	 सावनिजहनक सरुक्षा कोषको दरुूप्ोगलाई हनरुतसािन गननि राहषट्र् पररच् पत् बनाउन जोि हदने 
•	 लोपोन्मखु तथा सङ् कट्रसत जाहत तथा वगनििरूको लेखाजोखा गनने सं् न्त्को सथापना,
•	 हवभेदकारी तथा असमान काननुलाई खारजे गनने 
•	 सथानी् हनका्लाई पारदशवी र हजममेवार बनाई सामाहजक सरुक्षाभत्ा हवतरणलाई अझ प्रभावकारी 

बनाउने ।
•	 सामाहजक सरुक्षाको का न्िमा सलंगन सदस्िरबीच प्रभावकारी समन्व् का्म गनने ।

िरट्कष्न

नागररक कल्ाणको सहुनहचितता का्म गनुनि  राज्को प्रमखु दाह्तव िो भने सबै नागररकिरूप्रहत समान एव ं
अहवभेदपूणनि व्विार राज्को कतनिव् िो । आफनो दाह्तव हनवानिि गरी नागररक कल्ाण अहभवकृहद् गनने काम न््ा्मूलक 
समाज सथापनाबाट नै समभव िुन्छ । राज् शहतिको प्र्ोग गनने राज्का हतनवटै हनका्मा दशेका सबै जाहतर/्वगनि/समदुा् 
र हलङ्गको अथनिपूणनि सिभाहगता आवश्क िुन्छ । कुनै एउटा जात, वगनि, समदुा् वा हलङ्गलाई बेवासथा गरमेा राज्मा 
न््ा् र नैहतकता का्म गननि समभव िुदँनै । आधहुनक राज् व्वसथामा हवहभन्न कारणबाट राज्को मूलधारमा समावेश 
िुन नसकेको वगनि, हलङ्ग र के्षत्का व्हति तथा समदुा्को राज् सं् न्त्मा समान सिभाहगताको सहुनहचितताबाट मात् 
न््ा्पूणनि समाजको हनमानिण गननि सहकन्छ ।  

नागररकिरूलाई राज्सं् न्त्को िरके तिमा सिभागी िुने अवसर जटुाई न््ा् र नैहतकतामा आधाररत समाज 
हसजनिना गरी लोकतन्त्का लाभिरूको उपभोग गननि पाउने नागररकिरूको िक सहुनहचित गनने हदशामा राज्ले सदवै ध्ान 
हदनपुदनिछ । कुनै पहन व्हतिले सहंवधान तथा काननुप्रदत् िक अहधकारमा कुनै प्रकारको अकुंश लगाउने वा िसतके्षप गनने 
छुट कुनै पहन हनका् वा व्हतिलाई िुदँनै । न््ा्पूणनि समाज त्हत बेला समभव िुन्छ, जब राज् सं् न्त्को सबै तिमा 
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सबै नागररकिरूको समान पिुचँ र समाज सिभाहगताको सहुनहचितता भएको िुन्छ र सबैको भावनाको सममानपूवनिक 
समबोधनको सहुनहचितता रिेको िुन्छ । सामाहजक न््ा् र सामाहजक सरुक्षाको माध्मबाट राज्ले समावेशी समाजको 
हनमानिण र नागररकिरूप्रहत समान व्विारको सहुनहचितता का्म गनने आफनो दाह्तव पूरा गननि सकदछ । ्ी दवैु हवष्िरू 
न््ा्पूणनि समाज सथापनाको लाहग सशति माध्मको रूपमा रिेको छ ।
nnn

लेखक महिला, बालाहलका तथा समाजकल्ाण मन्त्ाल्मा का न्िरत िुनिुुन्छ । 
सन्िर्न सामाग्ीः

– नेपालको सहंवधान, २०७२
– १४ औ ंहत्वहष न्ि ्ोजना 
– हवहभन्न दहैनक पत्पहत्कािरू
– समबहन्धत वेवसाइििरू
– हवहभन्न लेख/रचनािरू
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१.पररच्

हवश्का गररव दशेिरू जसतै नेपालमा पहन महिलाको अवसथा हनमनसतर भएको र ्िाकँो आहथनिक, राजनीहतक, 
शैहक्षक, मानव अहधकार, नीहत हनमानिण, प्रशासहनक लगा्तका के्षत्िरूमा परुुषको तलुनामा महिलाको सिभाहगता धेर ै
कम रिेको पाइन्छ । नेपालको कुल जनसङ्ख्ाको आधाभन्दा बढी कररव  ५१.५० प्रहतशत हिससा रिेको  महिलािरू 
राज्को िरके के्षत्मा हपछहिएको (population census, 2011) पाइन्छ ।  लैङ्हगक असमानता , साधन स्ोत र अवसरमा 
महिलाको न््ून सिभाहगताले ह्नीिरू पछाहि रिेको पाइन्छ । महिला िक-अहधकार, लैङ्हगक हवभेदको अन्त् तथा 
शसतितीकरणका लाहग हवहभन्न सरकारी हनका्, सघंससथा तथा गैरसरकारी ससंथािरू आ-आ्नो के्षत्मा हरि्ाशील 
रिेका छन् । नेपालको सहंवधानले महिलासमबन्धी िकको सहुनहचित गरकेो भए तापहन अपेहक्षत उपलहबध िाहसल िुन 
सकेको छैन । िाम्ो दशेमा महिलािरू आ्नै घरपररवारहभत्, समाज र का न्िसथलमा हवभेदको हसकार भइरिेका छन । 
मनसुमकृहतमा “्त् ना न्िसत ुपूज्न्ते रमन्ते तत् दवेता" (जिा ँनारीको पूजा िुन्छ त्िा ँदवेता रमाउछँन्) भनेर नारी प्रहत 
सममान भाव व्ति गररएको छ । आहदशहति दवेी भगवती, धनकती दवेी लक्मी र हशक्षाकती दवेी सरसवती नारीिरू नै हथए 
।जसको समाजमा  आदर र सममान गररन्थ्ो । तर हविमबना नै भन्नपुछनि  एककाइसौं शताबदीमा आइपगुदा महिलािरू 
पराधीनबाट महुति पाउन सकेका छैनन् । आधा आकाश ढाकेको माहिलािरू परुुषसरि नै सभ् समाजको हनमानिण र 
हवकास का  पररपूरक िुन् । नेपोहल्न बोनापानिटले महिला र हवकासलाई  एउटा हसककाका दईु पाटाको रूपमा पहन वणनिन 
गरकेा छन् । 

माहिला र परुुष शारीररक हभन्नता प्रककृ हतमा आधाररत जन्मजात िो । ् ो जैहवक हलङ्गभेद, ससंारभरर एकै नासका 
िुन्छन । जनु अपररवतनिनी् छ । तर सामाहजक सरंचना पररहसथहत ससककृ हत आहथनिक एव भौगोहलक अवसथा अनसुार 
्रक्रक िुन्छ । समाजमा व्ाति रूहढवादी सोच , अहशक्षा परमपरागत मान््ता , नीहत हनमानिण तिमा परुुषिरूको 
बािुल्ता र माहिलामाहथ महिलाले नै गनने लैङ्हगक हवभेद एउटा जहटल समस्ाको रूपमा नेपालमा दखेा परकेो छ । 

२.मिहला र सामािजक अवस्ा 

पहछललो सम्मा नेपाली महिलाको हसथहतमा केिी पररवतनिन आएको छ । महिलाको हशक्षा, रोजगारी तथा 
सवासथ्को के्षत्मा उललेखनी् प्रगहत भएको छ । महिलाको पहिचानमा जात, वगनि र जाती् आ्ामिरूबाट ्सतो 
पररवतनिनको हवसतार तथा सवभावमा अझ प्रभाव परकेो छ । त्सो भए तापहन परुुषको तलुनामा सामाहजक, राजनीहतक, 
आहथनिक तथा काननुी के्षत्मा सीहमत अवसर र अहधकारका कारण महिलालाई सामाहजक प्रहतष्ठाको सोपानमा तललो 
तिमा रिेको दखेाएको छ । मानव हवकास समबन्धी लैङ्हगक भेदभावका पररसूचकले हलङ्गमा आधाररत वासतहवक 

लैङ्िगक िवरेि र मिहला िशक्ा

िििलप कुमार श्ीवासतव
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हवभेदलाई ्थाथनि रूपले हचत्ण गरकेो छ । ्सले सामान्् जीवन हबताउनको लाहग आवश्क अवसरमा पहन पक्षपात छ 
भन्ने कुराको हचत्ण गदनिछ । िालको जनसङ्ख्ामध्े महिलाको सङ्ख्ा परुुषको भन्दा बढी छ तर उनीिरूको अत्हधक 
सम् कम उतपादनशील हरि्ाकलाप र घरले ुकाममा हबतने गदनिछ ।

दहक्षण एहस्ाका अन्् मलुकुको तलुनामा नेपालको साक्षरता दर सबै भन्दा कम छ । प्रत्ेक पाचँ जना व्सक 
महिलामध्े एक जना साक्षर छन्  । साक्षरता दर परुुषको ६५.०८ प्रहतशत र महिलाको केवल ४२.४९ प्रहतशत 
छ । (राहषट्र् जनगणना २०५८ केन्रिी् तथ्ाङ्क हवभाग) साक्षरता तथा खदु सकुल भनानि सङ्ख्ाको हिसाबले 
लैङ्हगक असमानता दहक्षण एहस्ाली के्षत्मै सवानिहधक रिेको छ िामीकिा ँ बहल्ो काननुी प्रावधान रिदँारिदँ ै पहन 
बाहलकािरूको हववाि कम उमेरमा गररने प्रचलन आज पहन रिेको पाइन्छ । नेपालमा मातकृ मकृत्दुर हवश्कै सबैभन्दा 
बढी छ र प्रहत १,००,००० जीहवत जन्ममा ५४० जना, १० प्रहतशतभन्दा कम जन्ममा मात् ताहलम प्राति सवासथ् 
कमनिचारीको सेवा पगुदछ । महिलाको परहनभनिरता सावनिजहनक ठाउ,ँ बजार र समदुा्का अन्् के्षत्मा पहन दखेन  
सहकन्छ । हलङ्गमा आधाररत हिसंा, घरले ुहिसंा र चेलीबेटी बेचहबखनको समस्ालाई हन्न्त्ण गननि सरकार हनरन्तर 
रूपमा प्र्तनशील रहिआएको छ । सरकारी नीहत र काननुी व्वसथामा सधुार गननि आवश्क िुदँािुदँ ैपहन प्रचहलत काननु 
तथा नीहतको प्रभावकारी का्ानिन्व्न िुन सकेको छैन । सामान््त महिलाले समपहत्, कजानि, हशक्षा र रोजगारी जसता 
ठोस भौहतक साधन तथा सूचना, राजनैहतक पिुचँ तथा नेतकृतव जसता सामाहजक स्ोतमा आफनो पिुचँ परु ्् ाउन बाधा-
व्वधानिरूको सामना गददै अहघ बढन प्र्तन गनुनि  पदनिछ । हशक्षा, रोजगारी, हनजामती सेवा तथा राजनैहतक प्रणालीमा 
महिलाको सिभाहगता समबन्धी गररएको सानो समीक्षाले ज्ात िुन्छ । 

िाम्ो हपतकृसत्ातमक समाजमा परमपरावादी सोच र हचन्तनले गदानि गभनिदहेख नै महिलािरू हवभेदको हसकार भएको 
दहेखन्छ । वशपंरमपरा धान्न र धाहमनिक का न्ि समपन्न गननि छोरा नै चाहिने परमपरावादी सोचका कारण गभनि पहिचान गरी 
भू्रण ित्ा गनने का न्िमा अपेहक्षत सधुार आउन सकेको छैन । त्सतै दवेकती प्रथा , झमुा प्रथा ,दाइजो प्रथा बोकसी प्रथा 
,हवधवा प्रथा ,वादी प्रथा, छाउपिी प्रथाले, महिलाको हवकासमा अवरोध हसजनिना गरकेा छन् । परुुषको तलुनामा महिलाले 
अहधकार र सवतन्त्ताको लाहग पाइलै हपचछै सघंषनि गनुनि  पदनिछ । िाम्ा परमपरागत ससंकार एव ंरीहतररवाज आहदले महिला 
र परुुषलाई हवभेद हसजनिना गरकेो पाइन्छ । एककाइसौं शताबदीमा  आइपगुदा पहन िाम्ो समाज  रूहढवादी सोचबाट मतुि 
िुन सकेको छैन । 

३.मिहला र िशक्ा 

सामाहजक रूपमा महिलालाई सशति, आतमहनभनिर र आतमहवश्ासी बनाउन हशक्षा पहिलो आवश्कता िो । महिला 
हशहक्षत भए पररवार ैहशहक्षत िुन्छ र पररवार हशहक्षत भए समाज र सम्र दशे हशहक्षत िुन्छ । केिी दशक्ता  सम्र रूपमा 
साक्षरताको दरमा वकृहघि भए तापहन िाम्ो दशेमा अझै धेर ैमहिला हशक्षाको अवसर बाट वहञचत छन । अहशक्षाको कारणले 
बालहववाि, बिुहववाि, बढ्दो मातकृ मकृत्दुर र घरले ुहिसंा आहदले महिलालाई कमजोर बनाउद ैलगेको पाइन्छ । हशक्षाको 
कमीले ्रामीण के्षत्मा छोरीलाई पराई धनको रूपमा हलदँ ैगरकेो पाइन्छ । जसले गदानि कररव एक चौथाइ महिलाको १५दहेख 
१९ वषनिको उमेरमा हववाि िुने गरकेो पाइन्छ । ्सलाई आहथनिक हवकासको बाधकको रूपमा हलन सहकन्छ ।  हशक्षाको 
अभावले हिमालमा िोस ््ा तराई िरके के्षत्का महिलािरू हवभेदका हसकार भइरिेका छन् । हवहभन्न अध््नका अनसुार 
िरके पाचँ महिला मध्े कहमतमा दईु जना हवभेदका हसकार भइरिेका िुन्छन । 

४.मिहला र आि ््नक अवस्ा

िाम्ो दशेमा महिलािरू धेर ै जसो हबिानदहेख बेलकुासमम घरधन्दा, कुवा, पधेरो, घासँपात, खेतबारी ,गाई 
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गोठालो िाटबजार आहदमा सलंगन रिेको पाइन्छ । परुुषको भन्दा बढी का न्िबोझ भए पहन त्स प्रकारको श्रमको 
कुनै मलु्ाङ्कन िुदँनै  हनरके्षप गरीबी रखेामहुन रिेको कुल जनसङ्ख्ाको कररव ७० प्रहतशत महिलािरू नै छन् । 
महिलाको औसत का न्ि बोझ हदन प्रहतहदन बढ्द ै गइरिेको छ । िाम्ो दशेमा धेर ै कम महिला नीहत हनमानिणको तिमा 
तथा सरकारी सेवाको पेशामा आबघि छन् । महिलािरू घरले ु हिसँाको हसकार भइरिेकाछन भने घर बाहिर पहन 
परुुष वगनिबाट हवभेदको हसकार भइरिेको पाइन्छ । महिलािरूले घर बाहिर पेसागत िकहितको सरुक्षा गननि सहकरिेका  
छैनन् । जबसमम महिलािरूको का न्िसथलमा लैहगक हवभेद का्म िुन्छ तबसमम उनीिरूको परमपरागत मानहसकता बाट 
आरिान्त समाजमा महिलािरूको क्षमतालाई हनकममा बनाउदँ ैजान्छ । जसले गदानि आहथनिक के्षत्मा महिलािरू समा्ोहजत 
िुन सकदनै  र महिला सिभाहगता हवना समतामूलक समावेशी हशहक्षत ,सवसथ र सभ् समाजको पररकलपना समभव छैन । 

५.  समस्ा त्ा िरराकरणका लािग राज्बाट गररएका प्र्ासहरू

महिला हिसंाका घटनािरूमा खासगरी घरले ुहिसंा त्समा पहन कुटहपट गनने, खान लाउन नहदने, घरबाट हनकाला 
गनने, छोरी बिुारीलाई घरबाट बाहिर जान रोक लगाउने, बिुारीलाई का न्िबोझ बढी हदने, मानहसक ्ातना, ्ौनजन्् 
दवु न्िविार, त्समा पहन खासगरी बालबाहलकािरूलाई गररने ्ौनजन्् दवु न्िविार, बिुहबवाि, दाइजो तथा अन्् कारणले 
ित्ा, ज्ान मानने धमकती, जबरजसती करणी, अपिरण, बोकसीको आरोपमा ्ातना, चेहलबेटी बेचहबखन, ललाई ्काई 
भगाएको जसता घटनािरू मखु् रिेका छन । 

िाम्ो समाजमा हवभेद ,असमानता र बहञचहतकरण थालनी जगंबिादरु राणाको पालामा सन् १८५३ -बनेको), ६ 
जनवरी १८५४ मा मलुकुती ऐन लागू भएको पाइन्छ । सो ऐनले दशेका समसत बाहसन्दालाई हनमन चार शे्रणीमा हवभाजन 
गरकेो हथ्ो । तागाधारी जात क) पिािे उचच जात बािुन, ठकुरी, जैसी, के्षत्ी आहद, ख) मधेसी उचच जात (ब्ाह्मण, 
राजपतु आहद) । मतवाली जात (मगर, गरुुङ्ग, सनुवुार, हलमबू, लेपचा, बज्ाचा न्ि, शाक्, तलुाधर, मिजनिन, नेवार भोटे, 
तामाङ्ग, चेपाङ्ग, घनितवी, िा्,ु माझी, दनवुार, कुमाल, थारु, मेचे, मिारी, आहद) । अशदु् तर छोइहछटो िालन ुनपनने जात 
(खि्गी, कपाली, रजक चमनिकार, मसुलमान, मलेचछ आहद) । अशदु् तर छोइहछटो िालन ुपनने जात (कामी, दमाई, बादी, गाइने, 
द्ल (नेवार) च्ामखाल (नेवार), चमार, मसुिर आहद । मान्छे मान्छे बीचमा हवभेद गनने परमपराले हनरन्तरता पा्ो ।

महिला हिसंा गनुनि  काननुी रूपमा दणिनी् अपराध िो । महिला हिसंा गननेलाई हिसंाको कसरु अनसुारको सजा् 
िुने सपष्ट काननुी व्वसथा छ । िुनत महिलामाहथ िुने सबैखाले हिसंा हन्न्त्ण र न््नुीकरण गननि नेपालमा पहिलेदहेख 
हवद्यमान काननुिरू प्ानिति नभएको कारण सरकारले थप काननुिरू पहन बनाएको छ र त्सको प्रभावकारी का्ानिन्व्नमा 
जोि समेत हदएको पाइन्छ । महिला हिसंा न््नुीकरण र हन्न्त्णका लाहग हवद्यमान काननुिरूमा मलुकुती ऐन, २०२०, 
नेपालको अन्तररम सहंवधान २०६३, राहषट्र् मानव अहधकार आ्ोग ऐन २०५३, ्ातना समबन्धी क्षहतपूहतनि ऐन, 
२०५३, छाउपिी प्रथा उन्मलुन हनदनेहशका, २०६३, राहषट्र् महिला आ्ोग ऐन २०६३, लैङ्हगक समानता का्म गननि 
केिी नेपाल ऐन ससंोधन गननि बनेको ऐन, २०६३, मानव बेचहबखन तथा ओसारपसार हन्न्त्ण ऐन, २०६३ र हन्मावली 
२०६५, घरले ुहिसंा कसरु तथा सजा् ऐन २०६६ र हन्मावली २०६७ जसता थपैु्र ऐन हन्मले महिलामाहथ हिसंा 
गननेलाई का न्िवािी गनने प्रशसत व्वसथा गरकेो छ ।

त्सतै महिलाको सवालमा हवहभन्न मिासहन्ध र नीहतगत प्रावधानिरू पहन रिेका छन् । जसमा खासगरी लैङ्हगक 
समानता र महिला सशतितीकरण समबन्धी राहषट्र् का न्ि्ोजना २०६१, लैङ्हगक हिसंा हवरुद् राहषट्र् का न्ि्ोजना 
सन् २०१०, महिला हवरुद् िुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मलुन गनने मिासहन्ध सन् १९७९, महिला हिसंा हवरुद् 
िुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मलुन गनने मिासहन्धको इचछाहधन आलेख सन् १९९९, महिला हिसंा हवरुद् िुने सबै 
प्रकारको भेदभाव उन्मलुन गनने मिासहन्ध का्ानिन्व्न गनने राहषट्र् का न्ि्ोजना २०६०, लैङ्हगक समानता तथा महिला 
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सशसतितीकरण समबन्धी राहषट्र् का न्ि्ोजना २०६१ र मानव बेचहबखन खासगरी महिला तथा बालबाहलका हवरुद्को 
राहषट्र् का न्ि्ोजना २०६८ ले पहन महिला हिसंा अन्त्को प्रभावकाररतामा जोि हदएको पाइन्छ ।

त्सैगरी महिला हिसंाका सबै सवरूपलाई हनषेध गरी समबद् सबै पक्षलाई हिसंा बन्द गननि आ्रि गददै १९ जनु 
२००८ मा सं् तुि राषट्र सघंको सरुक्षा पररषद ्बाट प्रसताव नमबर १८२० पहन पाररत भइसकेको छ । त्सतै महिला 
शाहन्त र सरुक्षा समबन्धी प्रसताव १३२५ ले शाहन्त प्रहरि्ामा महिलाको भूहमका र आवश्कताको पहिचान गददै द्वन्द्व 
समाधान, व्वसथापन र रोकथामका लाहग गररने हनहत हनमानिणमा महिला सिभाहगता वकृहद् गनुनिका साथै उनीिरूको हवहशष्ट 
आवश्कता, अहधकार र सरुक्षा एवम् शाहन्त प्रहरि्ामा लैङ्हगक दृहष्टकोणलाई मूल प्रवािीकरण गनुनिपनने कुरामा जोि हददँ ै
सं् तुि राषट्रसघं सरुक्षा पररषदद्वारा ३१ अकटोबर सन २००० मा प्रसताव नमबर १३२५ पहन पाररत भइसकेको छ । 
महिलासमबन्धी हवद्यमान ऐन, हन्म काननु र सहन्धिरूलाई मात् मलुकुका महिलािरूले जान्ने िो र आफनो अहधकारप्रहत 
सचेत बन्ने िो भने महिला हिसंा न््नुीकरण र हन्न्त्णमा ठूलो बल हमलने छ । तर परुुषप्रधान सामाहजक सरंचना र 
त्सप्रहत महिलािरूको हसवकोहतिका साथै अहधकांश महिलामादहेखएको हशक्षा र आफनो अहधकारप्रहतको चेतनाको 
अभावका साथै परुुषप्रहतको परहनभनिरताका कारण पहन महिला हिसंाले हवराम पाउन सकेको छैन ।

६.िरसकष्न

महिला हवरुघिको सबै प्रकारको हवभेद र हिसंा अन्त् गरी महिलाको िक आहधकारको सरुक्षाको प्रवधनिनको 
लाहग राज्ले अहधकारमा आधाररत हवकास अवधारणामा नीहतगत काननुी र ससंथागत सधुार गनुनिपदनिछ । हवभेदकारी  
काननुलाई सम्सापेक्ष बनाई  महिलामा अन्तहननिहित क्षमता अहभवकृहघि गरी सशतितीकरण गररन ुपदनिछ । महिला हवरुघिको 
हवद्यमान शोषण , दमन र सबै हकहसमका भेदभाव िटाउन सन १९७५ मा मेहकसकोमा पहिलो  महिला सममेलन आ्ोजना 
भएको हथ्ो । सं् तुि राषट्रसघंको साधारणसभाबाट १८ हिसेमबर १९७५ मा महिलामाहथ िुने सबै हकहसमको भेदभाव 
िटाउन मिासहन्ध समेत पाररत गरर्ो । दशेका मित्वपूणनि के्षत्मा महिलाको समावेशीकरण र हनणनि्ातमक भूहमकाको लाहग 
सामाहजक दृहष्टकोण तथा मूल्मान््ता, सामाहजक ससंकार तथा असमान सामाहजक सरंचना र हपतकृसत्ातमक सोचमा 
पररवतनिन िुन ुजरुरी छ ।

७. सन्िर्न सामग्ी

१. राजिासँ वषनि १३ अकं १३ ,२०७० प्रकाशक बानेश्र क्ामपस, काठमािौं ।
२. प्रशासन पहत्का हवहभन्न अकंिरूः सामान्् प्रशासन मन्त्ाल् हसंिदरबार, काठमािौं ।
३. दहैनक पत्पहत्काको लेख रचनािरू ।

nnn

लेखक नेपाल हवज्ान तथा प्रहवहध प्रशार प्रहतष्ठानमा प्रशासकती् अहधककृ त िुनिुुन्छ  ।
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१. िवष् प्रवेश

हवश्का आधारभूत तिका महिलािरूको दोस्ो हवश् महिला सममेलन २०७२ ्ागनु ३०दहेख चैत् ५ गते 
(१३ -१८ माचनि, २०१६) समम काठमािौंको प्रज्ा भवनमा भव्ताका साथ समपन्न भ्ो । कररव दईु िजार महिलािरू र 
केिी परुुषिरूले १३ माचनिको उघिाटन जलुसुमा भाग हलएका हथए । झणिै ३०० जहत नेपाली सव्सेंवक र अन्तरानिहषट्र् 
सव्सेंवकिरू सहितका ४८ दशेबाट आएका १३०० सिभागीिरूले ्स सममेलनमा भाग हलएका हथए । ६१ दशेका 
महिलािरू ्स ससंथासगँ प्रत्क्ष रूपमा सिभागी भए पहन ती सबै काठमािौं आउन सकेनन् । ्स का न्िरिमको उघिाटन 
सममानी् सभामखु ओनसरी घतवी मगरले गनुनिभएको हथ्ो । 

२. सममलेरमा छलरलका लािग त् गररएका िवष्हरू

१. साम्ाज्वाद, पूजँीवाद र महिलामाहथको उतपीिन. 
२ महिला आन्दोलन र महिलावाद
३. ्दु्को आरिमकता  र महिला महुति र सवाधीनताको लिाइमा महिलािरूको भूहमका
४. श्रहमक वगवी् आन्दोलन र ्हुन्निरूको सघंषनिमा श्रहमक महिलािरूको भूहमका 
५. ्वुा महिलािरू काममा, अध््नमा, खेलकुदमा खाली सम्मा उनीिरूको अवसथा र सघंषनििरू
६. महिला आन्दोलन र राजनीहतमा उनीिरूको सिभाहगता
७. धतवी मातालाई बचाउन सघंषनिरत महिला र महिला वातावरणी् आन्दोलन 
८. महिला महुतिका लाहग सघंषनि
९. महिला हवरूद्को ्ौन हिसंा - सं् तुि राष्टसघंको प्रसताव नं. १३२५ पाररत भएको १५ वषनिपचिात्   महिला  

शाहन्त र सरुक्षा)
१० ्रामीण के्षत्का महिलाको  जीवन  र सघंषनि, हकसान महिलाका संघषनििरू ।

्स सममेलनमा छल्ल गररएका ्ी दशवटै हवष्मा गिन हवचार हवमशनि गरी ठोस हनणनि्मा पगुन 
साथनिक प्र्ास गररएको छ । ्ी दशवटै हवष् सम् सान्दहभनिक र मित्वपूणनि हथए । त्समा  पहन बुदँा नं. १ को 
"साम्ाज्वबाद पूजँीवाद र महिला माहथको उतपीिन" हवष्मा सबै सिभागी महिलािरूले बढी नै चासो दखेाएको  
पाइ्ो । चैत १ र २ गतेको का न्िशाला गोष्ठीमा भएका छल्ल र हनषकषनिसहितको प्रसताविरू चैत ४ मा प्रसततु  
भ्ो । का्ानिशाला गोष्ठीमा भएका ती १० वटा हवष् र त्ससगँ समबहन्धत आफना दशे र समाजका उतपीिन पहन त्िी 
प्रसतावसगैँ प्रसततु गनने काम भ्ो ।  ्सकारणले पहन हवश्भररका महिलािरू के-कसता उतपीिनमा परकेा छन् भन्ने कुरा 
सबै सिभागी महिलािरूलाई जानकारी भ्ो । ती ४८ राषट्रका महिलािरूका केिी पीिािरू सबैका साझा पीिा हथए, भने 

िोस्ो िवश्व मिहला सममलेर  र त्सले उठाएका िवष्हरू

िबन्िा मैराली
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केिी पीिािरू आ-आफनै दशेका राजनीहतक, सामाहजक र धाहमनिक ससंकारबाट प्रभाहवत हथए । ससंारभररका महिलािरू 
उतपीिनमा पनानिका कारणिरूबार ेहववेचना गनने प्र्ास गररएको छ । 

१. राजनीहतक कारण
२. सांसककृ हतक कारण
१. राजनीहतक कारण
ससंारका धेरजैसो मलुकुका काननुिरू महिलामैत्ी नबनेका कारण नै महिलािरू शोषणमा परकेा छन् । 

पहछलला सम्मा महिलािरूको सङ्घषनिको पररणामसवरूप ्रुोहप्न महिलािरूको जीवनसतरमा सधुार आएको छ र  
काननुी तिमा पहन समानता सथाहपत भएको छ । केिी अपवाद बािेक ससंारभरर नै परुुषिरूकै िातमा राज्सत्ा छ । 
महिलािरूलाई परुुष सरि अहधकार हदइए पहन व्विारमा भने लाग ुभएको पाइदँनै । धेरजैसो राषट्रमा महिलामैत्ी काननु 
नबन्दा  र अन्तरानिहषट्र् शहति राषट्रिरूको अकको कमजोर दशेमा गररने िसतके्षपकारी नीहतका कारण महिलािरू दोिोरो 
उतपीिनमा परकेा छन् । हवश्को इहतिासलाई िेदानि पहन १००० वषनिन्दा पहिले "नारी मनषु् िो वा पश ुकुन समदुा्हभत् 
पदनिछन् -" भन्ने हवष्मा ्रीसको चचनिमा गमभीर छल्ल भएको हथ्ो । अन्ततः गमभीर छल्ल, तकनि हवतकनि पचिात् उति 
प्रश्नको हनक्कोल िुन नसकेपहछ मतदान भएको हथ्ो । मतदान केवल १ मत बढी भएकाले नारी मनषु् समदुा्मा पनने कुरा 
हनक्कोल भएको हथ्ो (हशवमा्ा तमुबािाङ््े, नेपालमा महिला अहधकार, पकृ. ११८) । ्ो दोस्ो हवश् महिला सममेलन 
नेपालमा भएको िुनाले पहन हवश्भररका महिलािरूले नेपालका महिलािरूका अवसथाका जानकारी प्राति गरकेा हथए ।

नेपालको इहतिासलाई ्कने र िेदानि  नेपाली महिलािरूको राजनीहतक, सामाहजक, सांसककृ हतक, शैहक्षक र 
आहथनिक अवसथा एकदमै कमजोर  भएको पाइन्छ । नेपाली महिलािरू कसता हकहसमका सामदुाह्क साङ्लोमा  बाहँधन 
बाध् हथए भन्ने कुराको जानकारी िुन आवश्क छ । नेपालको राजनीहतक इहतिासमा महिला महुतिका लाहग गरकेा 
सघंषनििरूका बारमेा पहन बझुन जरूरी छ । त्सैले ्स लेखमा महिला महुतिका लाहग गररएका सघंषनििरू र  उपलहबधिरूका 
बारमेा चचानि गररन्छ । 

सबैभन्दा पहिले सती प्रथा जसतो जघन्् अपराध कै चचानि गरौं । ससंारमा सा्द भारतको केिी ठाउबँािेक  
नेपालमा मात् भएका सती प्रथा  ्ो जघन्् अपराध िो ।  परुुष मरपेहछ हनजकती पतनीलाई पहतको हचतामा हजउदँ ैजलाउने 
रुिर र अमानवी् व्विारनै  सती प्रथा िो । हव.स.ं १९७७ (सन् १९२०) मा ्ो प्रथा उन्मूलन भ्ो । नेपालको इहतिास 
िेदानि नेपाली महिलाको अवसथा पशकुो भन्दा द्नी् हथ्ो । पशिुरूलाई काटेर खान्छन् तर हजउदँ ैआगो लगाउदँनैन् । 
नेपालमा ्सतो अवसथामा राणा कालमा बनेको 'मलुकुती ऐन' ( हव.स.ं १९१०) ले प्रचहलत रीहतररवाज, परमपरा, हसथहत 
बन्दजे िदको हलखतिरू र धमनिशास्त्रको वचनलाई राखी सशंोधन गरर्ो । ्ो काननु मध््गुीन सामाहजक अवसथाको  
हनरन्तरता हथ्ो । राणाकालमा बनेको हन्म काननुिरूले महिलालाई दोस्ो दजानिको नागररक िुन बाध् बनाए । त्हतबेला 
महिलािरू चरम उतपीिनमा परकेा हथए ।  ् सतो राजनीहतक, सामाहजक अवसथामा जागरूक महिलािरूले हव.स.ं १९७४ 
(सन् १९१७) मा 'महिला सहमहत' नामक ससंथाको गठन गरकेा हथए । त्सको अध्क्षता ्ोगम्ा दवेीले गनुनि  भएको  
हथ्ो । ्सका सदस् महिलािरू नेपालका चारजना प्रधानमन्त्ीका आमािरू हथए । ्स 'महिला सहमहत' ले मलुकुभररका 
महिलािरूमा राजनीहतक तथा सामाहजक का न्िप्रहत जागरूक गराउने उदे्श् राखेको हथ्ो । ्िी बेला नेपालमा सती 
प्रथा का्मै हथ्ो । ्स ससंथामाहथ सरकारी िसतके्षप र दमन भ्ो र ्सले आफनो नीहत र का न्िरिमिरू अगाहि बढाउन  
सकेन । ् स ससंथाका अध्क्षसहित धेर ैजना महिलािरूले जलसमाहध हलए । नेपालमा उतपीहितले आफनो िक अहधकार 
माग गदानि सरकारी तिबाट उनीिरूको मागलाई समबोधन गनुनिको सट्टा  दमन गनने त्हतबेलाको चलन हनन्दनी् छ ।  महिला 
अहधकारका कुरा उठाउदँा सङ्ख्ामा केिी छुट्ुट बािेक  अहधकांश रिाहन्तकारी महिलािरूले जीवन नै त्ाग गरकेो 
इहतिास छ । ्ो 'महिला सहमहत' सामाहजक सधुार र सरकार हवरूद् महिलािरूको मात् सहरि्तामा खिा भएको पहिलो 
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ससंथा िो । दशेको सबैभन्दा पूरानो राजीहतक ससंथा 'प्रजापररषद' को जन्म िुनभुन्दा अगाहि 'महिला सहमहत' को  गठन 
भएको हथ्ो । 

नेपालमा राणाशासनका हवरूद् सामाहजक, राजनीहतक र आहथनिक सधुारका लाहग हवहभन्न सघंसगँठनिरू 
खोलने लिर चलेको हथ्ो भने अन्तरानिहषट्र् जगतमा पहन सं् तुि राषट्रसघंले न्ा ँन्ा ँनीहत हन्मिरू लाग ुगददै हथ्ो । 
्सले हवश्भररका महिलािरूको आवाज सनु्नका लाहग हव.स.ं २००२ (सन् १९४५) मा महिलासमबन्धी छुटै्ट आ्ोग 
सथापना भई महिलासमबन्धी गहतहवहधिरू सञचालन गननि   थाल्ो । सन् १९४५ मा सं् तुि राषट्रसघंको साधारणसभाले 
आफना सदस् राषट्रिरूलाई आ-आफना दशेमा आहदकालदहेख चहलआएको महिला हवरोधी काननु, ससंककृ हत र व्ाविाररक 
जीवनमा गररने समसत भेदभाविरू उन्मूलन गननि आह्ान गननि पगु्ो ( हशवमा्ा तमुबािाङ््े, नेपालमा महिला अहधकार, पकृ. 
३२) । ्हतबेला नेपालमा सती प्रथा उन्मूलन भएको १५ वषनि मात् भएको हथ्ो । महिलामाहथ िुने अरू समपूणनि उतपीिन 
्थावत नै हथए । ्रुोप लगा्त पहचिमा मलुकुिरूमा परुुष सरि महिलािरूले शैहक्षक अहधकारिरू प्राति गररसकेका हथए । 
सं् तुि राषट्रसघंले पहन महिला अहधकार समबन्धी आ्ोगको सथापना गररसकेको हथ्ो । नेपालमा भने महिलािरूको के 
कुरा परुुषिरू नै साक्षर हथएनन् । हव. स.ं २००७ साल (सन् १९५०) मा पणु्प्रभा ढंुगानको अध्क्षमा सथाहपत "अहखल 
नेपाल महिलासगँठन" ले बालहववाि, कन््ाहवरि् र हवधवा हववािमा बन्दजे जसता सामाहजक कुरीहतकै मदु्ामा सीहमत 
िुन पगु्ो । परुुष सरि महिलालाई अहधकार प्राहतिका कुरािरू त धेरपैहछ मात् उठेका िुन् । सं् तुि राषट्रसघंमा महिला 
हवरोधी काननु, ससंककृ हत र व्ाविाररक जीवनमा गररने समसत भेदभाव उन्मूलन गनने काननु पाररत भएको ५ वषनि भइसकेको 
हथ्ो । नेपालमा बनेका सहंवधानमा महिला अहधकारको भएको व्वसथालाई ्िा ँचचानि गनने प्र्ास गररएको छ ।

नेपालमा हव.स.ं २००४ सालदहेख हव.स.ं २०७२ सालसमम वटा सहंवधान बने । ्समा महिला अहधकारको 
अवसथा पहछलला सम्मा आएर मात् सन्तोषजनक छन् । 'नेपाल सरकार वैधाहनक काननु २००४' मा महिलाकै लाहग 
भनेर कुनै पहन प्रावधानिरू भएको  पाइदँनै । ' नेपालको अन्तररम सहंवधान २००७' मा महिलाका िकका लाहग छुटै्ट 
पररचछेदमा मौहलक अहधकारको व्वसथा नगररे राज्का राजनीहतक हनदनेशक हसद्ान्तहभत् समावेश गराइएकाले ती 
सहितका अहधकारलाई का्ानिन्व्न गराउन सरकार बाध् हथएन । ्लसवरूप ती मौहलक अहधकार का्ानिन्व्न नै 
भएनन् । त्सतै 'नेपाल अहधराज्को सहंवधान २०१५' मा नेपालका हवहभन्न राजनीहतक दलिरूको समावेश भएकोले ्ो 
सहंवधान २००७ कोभन्दा केिी प्रगहतशीलदहेखए पहन ्ो पहन लैङ्हगक हवभेदबाट मतुि िुन सकेन । 'नेपालको सहंवधान 
२०१९' ले नेपाली महिला वगनिको समानताका िकका लाहग जे जहत प्र्ास गर ेतापहन समपूणनि नेपाली महिलािरूको 
अवसथामा भने त्सले कुनै सकरातमक पररवतनिन ल्ाउन सकेको दहेखदँनै ।  'नेपाल अहधराज्को सहंवधान २०४७' 
ले महिलाका िक, हित र हवकासका लाहग आहथनिक, राजनीहतक, काननुी समानताका साथै सवासथ्, हशक्षा, रोजगार 
सरुक्षाको व्वसथा गरकेो पहिलो अवसर भए पहन कहतप् प्रावधानिरू लैङ्हगक हवभेदबाट मतुि िुन सकेको दहेखदँनै ।  
'नेपालको अन्तररम सहंवधान २०६३'  ्ो भन्दा अहघको सहंवधानले भन्दा पहन बढी अहधकार हदइए तापहन परुुष सरि 
समान अहधकार प्राति भएकोदहेखदनै । ३ सेपटेमबर, १९७९ मा जारी गररएको 'महिला हवरूद् िुने सबै प्रकारको भेदभाव 
उन्मूलन गनने मिासहन्ध (Convention on the Elimination  of all forms of Discrimination against Women, 1978, 

CEDAW) को नेपाल २२ अहप्रल, सन् १९९० मा पक्षधर राषट्र भइसकेको छ । अन्तरानिहषट्र् प्रहतबद्ता अनसुार राज्ले 
महिलाको िक र अहधकारको पक्षमा काननु हनमानिण गनुनिपनने दाह्तव िुन्छ । काननु हनमानिणमा जहत उदारता अपनाइएका र 
का्ानिन्व्न भने  त्हत्कै सकुंहचत भएकोदहेखन्छ ।  नेपालमा भने हव.स.ं २०४६ को जनआन्दोलन, हव.स.ं २०५२दहेख 
शरुू भएको १० वषने जन्दु् र त्स ्दु्मा ४० प्रहतशत महिलाको सिाभाहगता, त्सपहछ जारी गररएको नेपालको 
अन्तररम सहंवधान, २०६३ मा महिला िक अहधकारका कुरा पहिलेका सहंवधानका भन्दा केिी प्रगहतशील दहेखए पहन 
महिला परुुषसरि समान अहधकार भने पाउन सकेको दहेखदँनै ।  
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 हव.स.ं २००४दहेख नेपालमा हलहखत सहंवधानको सरुुआत भ्ो र ्सबेलादहेख हव.स.ं २०७२ समम 
आइपगुदा ६८ बषने अवहधमा नेपाली महिलािरूले महिला महुतिको लाहग धेर ैसघंषनि गनुनिपर ्् ो । नेपालमा अहिलेसमम बनेका 
काननुिरू अहिलेसमम लाग ु निुन ु नै गमभीर समस्ाको हवष् बनेको छ । ्सले बढी सिरी के्षत्का महिलािरू बढी 
हशक्षादीक्षाको अवसर पाए ।सिरी के्षत्का महिलािरू शैहक्षक, राजनीहतक र सामाहजक अवसर प्राति गननि पगेुका छन् भने 
हवकट ्रामीण के्षत्का महिलािरू ्ी अवसरबाट वहञचत छन् ।  नेपाल लगा्त अन्् मलुकुमा धाहमनिक उतसव िोस ्ा 
राजनीहतक, सामाहजक रीहतररवाज हतनमा सबैभन्दा बढी महिलािरू नै उतपीिनमा परकेा छन् । इरान, अ्गाहनसतान, 
अरब दशेिरूमा कठमलुलाबादी धाहमनिक आन्दोलनले त्िाकँा महिलािरूलाई मध््गुीन दासतामा झारी राखेको छ । 
दोस्ो हवश् महिला सममेलनमा महुसलम राज्बाट आएका महिलािरू अरू दशेका महिलाभन्दा बढी हपिीत भएको पाइ्ो । 
बहल्ा राषट्रले अरू कमजोर  राषट्रमाहथ गनने गरकेो िसतके्षपकारी नीहतले एहश्ा ठूलो सकंटमा परकेेा चचानि  ् स सममेलनमा 
भ्ो । दहक्षण एहश्ा र अहरिकाली मलुकुिरूमा साम्ाज्वादले  लादँकेा द्वन्द्वका कारण शरणाथवी समस्ा उतपन्न भएको 
कुरा पहन ् स सममेलनमा चचानि भ्ो र ् सको हवरोध गनने काम पहन भ्ो । हवश्भररका महिलािरू उतपीिनमा पनुनिका कारण 
नै आफनै राषट्रको काननु महिलामैत्ी निुन ु, हवदशेी िसतके्षप, राजनीहतक, सामाहजक कारण नै भएकोदहेखन्छ ।  

(२)  सांसककृ हतक कारण
्ो दोस्ो हवश् महिला सममेलनमा ४८ दशेका महिलािरूको सिभाहगता रिे पहन ्स सममेलनमा हवश्भररका 

महिलािरूको हसथहत र सवरूप बारमेा चचानि भ्ो । हवश्का हवहभन्न मलुकुका राजनीहतक, सामाहजक र सांसककृ हतक 
मान््तािरू ्रक ्रक छन् ।  आहथनिक उन्नहत र हवकासको गहत पहन हभन्न हभन्न छन् । अहरिकाका केिी मलुकुिरू 
लगा्त नेपाल हवश्कै गररव मलुकुमा पदनिछन् भने  ्रुोपका जमनिन, बेला्त, रिान्स, सवीिेन, नवने, िेनमाकनि , बेहलज्म, 
दहक्षण एहश्ाका पाहकसतान भारत लगा्तका मलुकुिरू समकृद् छन् । त्िाकँो आहथनिक उन्नहत साथै त्स दशेको 
धाहमनिक, सामाहजक पद्हतले पहन त्स समाजलाई प्रभाव पारकेो िुन्छ । ्ो सममेलनमा  हवश्भररका महिला अहधकार र 
अवसथाका बारमेा व्ापक रूपमा चचानि भ्ो । त्सैले पहन कुन मलुकुमा महिलािरू के-कसता उतपीिनमा परकेा छने भन्ने 
कुराको जानकारी भ्ो । ्सतै रहस्ा जसतो समकृद्शाली दशेमा महिलािरूले पाएका अहधकार पहन गमुाएका कुराको पहन 
्स सममेलनमा चचानि भ्ो । रहस्ाली शतबाहषकवीको अहघललो वषनि नै महिलािरूलाई समान अवसर, अहधकार र कामका 
लाहग समान ज्ाला, हन्हमत काम सामाहजक उतपादनमा मित्वपूणनि भूहमका लगा्त अन्् थपैु्र अहधकारिरू असवीकार 
गरर्ो जनु महिलािरूले बषषौको सघंषनिबाट प्राति गरकेा हथए । कै्ौं ्रुोपेली दशेिरूमा वेश्ावकृहत्लाई वैधाहनकतीकरण 
गररएको छ ।  त्िा ँ महिला आ्ोगको दरुूप्ोगले माह््ा गहतहवहधलाई टेवा हदइरिेको छ । सं् तुि राषट्रसघंको शाहन्त 
रक्षण आ्ोगमा जाने सैहनक कमनिचारीिरूको लाहग ्दु् के्षत्मा वेश्ाल्िरू राहखन्छन् । ्ो दोस्ो हवश् महिला सममेलनमा 
बोहसन्ामा महिलािरू माहथ शाहन्त सेनाले गरकेो ्ौन शोषणको घोर हवरोध गनने काम भ्ो । नेपाल र भारतका केिी 
दवेाल्िरूमा रिेको दउेकती प्रथा पहन ्ौन शोषणको जवलन्त उदािरण िो ।  ्रुोपमा काननुी तिमा समानता सथाहपत 
भए पहन पाररवाररक संरचना र बजुुनिवा राज् सत्ाले गदानि जमनिनीका महिलािरू पीहित छन् । बालबचचाको लालन-पालन 
र का्ानिल्को कामको दोिोरो हजममेवारीले गदानि जमनिनीका महिलािरू परुुषिरूको प्रहतसपधानिमा पगुन सकेका छैनन् र 
उनीिरू तललो ति र कम आ्स्ोतको काममा रिन बाध् छन् । ्सता समस्ािरू हवश्भररका महिलािरूको साझा 
समस्ा िुन् । भारतबाट आएका प्रहतहनहध महिलािरूले महिला शोषणको मखु् कारण परुुष सत्ाबादी ससंककृ हत, ह्तलो 
काननु, धाहमनिक कुससंककृ हत, महदरा सेवन, जाती् प्रथा, दउेकती प्रथा भएको बताइन् । महदराबाट उठ्ने ट््ाकसले गदानि 
महदरा हबरितीमा सरकारले बढवा हदएकोमा सिभागी महिलाले रोष व्ति गररन् । जाती् शोषणकै कारण महिला हवभेद 
िुन ग्ो र ित्ाको कारण बन्न ग्ो । दाइँजो प्रथाले गदानि भारतमा भ्रणु ित्ा बढ्दो छ । अहिलेको प्राहवहधक ्गुमा पहन 
रलेवे शौचाल्दहेख अन्् सावनिजहनक शौचाल्मा दहलत महिलािरूका िातले शौचाल् स्ा गनुनि  परकेो छ । ्सतो 
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का न्िको सिभागी िुदँा महिलाले दःुख व्ति गररन् । भारतमा शरुि जाहतिरू भूहम प्र्ोगबाट बहञचत भएकाले त्सको 
असर महिलािरूमाहथ पननि गएको र ्सतो पीिा सरकारी तवरबाट भएको भन्ने सिभागी महिलािरूको दावी हथ्ो । भूहम 
वातावरणमा भएको असमान व्विारको हवरोध गदानि पहन महिलालाई नाङ्गै घमुाउने काम भ्ो । दाइजोको कारण पहन 
भारती् महिलािरू एहसि आरिमणमा परकेा छन् । वगंलादशेमा २० प्रहतशत महिलािरू मात् रोजगार छन् । अरू ८० 
प्रहतशत बेरोजगारिरू आधारभूत आवश्कताबाट बहञचत छन् । त्िा ँगाउबँाट आएका अहधकांश महिलािरू गारमेणटमा 
काम गछछंन् र हतनीिरूको प्ानिति तलव िुदँनै । सरुक्षाको ग्ारणेटी पहन छैन । काम गरकेो तलवका लाहग पहन सघंषनि  
गनुनिपछनि  । बंगलादशेी सिभागी महिलाले ्ो सममेलनबाट िामी बगंलादशेी महिलालाई सघंषनि गननि मदत पगुोस ्भन्न कामना 
गररन् ।  त्समा मखु् रूपमा भने बेरोजगार, गररवी, दाइजो प्रथा, बोकसी प्रथा, झमुा प्रथा, घमुटो प्रथा, बालहववाि, हवधवा 
हववािको अवरोध, ्ौन शोषण छन् । भरखर ैमात् बनेको नेपाल अहधराज्को सहंवधान २०७२ व्विारमा लाग ुभएमा 
महिलामाहथ िुने हवभेदमा न््नुीकरण िुने समभावना रिेको छ । जमनिनीमा पररवारको सं् ोजक िुनलुाई बन्दजे गररएको  
छ । जमनिनीका जनता १२ प्रहतशत उचच वगनिका छन् भने ७१ प्रहतशत तललो बगनि र बाकँती १७ प्रहतशत मध्म बगनिमा 
पदनिछन् । ्रीसमा गभनिवती भएकाले  जाहगर पाउदँनैन् । अहरिकाका महिलािरूले सामहुिक हरि्ाकलापका काम गछनिन् 
जसतैः खेतीपाती, पशपुालन, समूिमा नाचने, गाउने, कलाकाररता आहद । त्िाकँा महिलािरूलाई बेलकुा हपउने पानी 
हलन पहन लामो बाटो हििेर जानपुनने बाध्ता छ ।  पशपुालन गनने महिलािरूलाई पश ुचरनको समस्ा छ । त्िाकँा 
कामदारिरू कामको ज्ाला हलन सघंषनि गनुनिपछनि  । अ्गाहनसतानमा ३० वषनिदहेख ्दु् चहलरिेको छ । त्सको प्रभाव 
दशेभरर नै पनने नै भ्ो । तर राजनीहतक, सामाहजक, सांसककृ हतक कारणले गदानि महिलािरू नै प्रभाहवत रिेकोदहेखन्छ । 
अ्गाहनसतानको ३० वषने ् दु्मा १० लाखभन्दा बढी जवान नागररकको जीवन आिुहत भएको छ र िजारौको सङ्ख्ामा 
हवदहेशएका छन् । कुहदनिस महिलाले आफनो दशे गररव भन्दा गररव बन्द ैगएकोमा हचन्ता व्ति गररन् । गररवीका कारण नै 
कुहदनिसिरूले शरणाथवी आगमनको ढोका बन्द गररएकाले दघुनिटना िुने गरकेो छ । इरानी महिलािरू ्दु्को भ्बाट त्हसत 
छन् । त्िा ँधमनिको नाममा राजनीहतक रूपमै महिलालाई दमन गनने चलन छ ।  महिलाको इचछा र हवचारलाई नामेट पानने 
काम भएको छ । त्िा ँकुहदनिस महिलािरू बढी दमनमा परकेा छन् । त्िाकँा काननुले काम गददैन ।  कुहदनिस महिलाको हववाि 
भइसकेपहछ काम गरकेो ठाउमँा तलव बझुन उसको श्रीमान् जानपुछनि  । महिलाले आफनो काम गरकेो ज्ाला श्रीमान् को 
उपहसथहतमा मात् हदइन्छ । राजनीहतक, सामाहजक र आहथनिक रूपमा महिलालाई दमन गररन्छ । इरानमा कुहदनिस महिला 
बढी हवभेदमा परकेो कुरा ्स सममेलनमा सिभागी महिलाले बताइन् । त्िाकँो ससंदमा १५ जना प्रहतहनहधमा १ जना 
पहन कुहदनिस छैनन् ।  मालीका महिलािरूले उनीिरूका जीवनसतर उठाउन अग्ानिहनक तरकारी खेती गरकेा छन् । अरब 
के्षत्का महिलािरूको हशक्षामा पिुचँ छैन । भटुान, टकवी, नेपाल र ह्लीहपन्सका महिलािरू राजनीहतक कारणले जेल 
परकेा छन् । इहजपटमा पहन हनमन हवचारको आधारमा जेल राहखएको छ ।  नेपाली चेलीिरू भारतको ममुबनिई र हदललीका 
वेश्ाल्िरूमा बेहचएका छन् । ्स सममेलनमा महिला उतपीिनका समस्ाबार ेछल्ल, हवचार हवमशनि भए । ्समा 
साझा पीिा र के्षत्ी् सतरमा पीिा हथए । ती राजनीहतक र सामाहजक अवसथा बार ेप्रभाहवत भएको बहुझ्ो । 

३. िरट्कष्नः

काठमािौंको प्रज्ा प्रहतष्ठानमा भएको ्ो दोस्ो हवश् महिला सममेलनले "हवश्का महिलािरू सवकोचच हशखर 
चमुदछैन" भन्ने नाराका साथ काठमािौं घोषणा पत् जारी गरकेो छ । ्स सममेलनले हवश्का सबै भागिरूमा साधारण 
तिमा काम गनने सबै जझुारू महिलािरू र महिलासगँठनिरूलाई महिला महुतिका लाहग सघंषनि गननि आह्ान गरकेो छ । ४८ 
दशेका हवश्भररका महिलािरूको हसथहत र सवरूपको बारमेा चचानि भ्ो । ्स सममेलनले हनमन हसद्ान्तिरूको आधारमा 
हवश्का महिलािरूको हवश् अहभ्ानको ्ात्ा त् गरकेो छ । 



102

 ती िुन् -
१. िामी पाटवी नीहतभन्दा माहथ माहथ उठेर काम गछछौं ।  
२. िामी प्रजाताहन्त्क जनवादी ढङ्गले हनणनि् र काम गछछौं । 
३. िामी सवतन्त् छौं  तर आपसमा अलग िुदँनैौ । िामी िाम्ो आहथनिक आधारलाई सबल पाछछौं  ।
४. िामी अन्तरानिहषट्र्तावादीका रूपमा हवचार गननि र काम गननि सकछौ । 
५. िामी जनवादी/प्रजाताहन्त्क ससंकारका बिसको अभ्ास गछछौं र िाम्ा कामको सबैभन्दा मित्वपूणनि 

मापदणि िो, ्सले महिला अहभ्ानलाई सथा्ी ढङ्गले सबल बनाउछँ त ?
िाम्ा रचनािरूलाई हवश्व्ापी मिादशेी् के्षत्ी् सिका न्िका रूपमा दढतापूवनिक  हवकास गरौ र ्सलाई उचच 

तिमा परु ्् ाऔ ं। 
सरुक्षाको पक्षिरूको उपेक्षा नगरी सबै प्राहवहधक साधनिरूको उप्ोग गददै िाम्ा सञचारको हवकास गरौ । 
िामी िाम्ा सघंषनििरूको सं् ोजन गरौं । 
प्रत्ेक महिलािरूले हनहचित रूपमा के मिससु गनुनिपछनि  भने उनीिरूलाई टेवा हमलनेछ र उनीिरूका 

सघंषनििरूलाई हवश्भर प्रचार गररनेछ । 
िामी िाम्ो पहिचान र ससंककृ हतको हवकास गरौ । िामीले हपतकृसत्ातमक सरंचना र हचन्तनका धारिरू हवरूद् 

महिला परुुषको सचेतता जगाउनपुछनि  । िामीले महिलािरूको आतमरक्षाको उदािरणिरूलाई कुनै पहन प्रकारको महिला 
हवरोधी हिसंाका हवरूद् महिलाको हनहमत वैधाहनक र प्रभावकारी जवा्का रूपमा प्राथहमकता हदनपुछनि  । िामीले अन्् 
सामाहजक आन्दोलनिरू श्रहमकिरूका, हकसानिरूका, वातावरणवादीिरूका, शाहन्तवादीिरूका आन्दोलनलाई सि्ोग 
गनुनिपछनि  । जाहत, जात, रङ्ग धमनिमा आधाररत दमनका हवरूद् लि्ने सहरि्तािरूसगँ, रिाहन्तकारीिरूसगँ सिका न्ि  
गनुनिपछनि  । सारमा ती सबैसगँ र जो महुतिका लाहग सघंषनि गरररिेका छन हतनीिरूसगँ पहन सिका न्ि गनुनिपछनि  ।  

िामी ्स पूजँीवादी पद्हतको हवकलपको खोजी गरौ । सघंषनि गरौ, पत्ा लगाउ र छल्ल गरौ । महिलािरूको 
अवसथामा तबसमम आमूल पररवतनिन आउदँनै जबसमम राजनीहतक, आहथनिक र सामाहजक पद्हतमा मूलभूत पररवतनिन 
िुदँनै । ् सतो लक्् िाहसल गननि महिला महुतिका आन्दोलनलाई हवद्यमान पद्हत ् े ननिका लाहग भएको जनताका रिाहन्तकारी 
सघंषनिका साथ एकताबद् गनुनिपछनि  । 

्सलाई िामीले प्रभावकारी वा हनरन्तर रूपमा र सपष्ट दृहष्टकोणका साथ सि्ोग गनने हवश् महिलािरूको 
प्रहतबद् अहभ्ानका रूपमा हवकास गरौं । महिला अहभ्ानका भहवष्का लाहग हवश््वुा महिलाका रूपमा दाह्तव हलन 
उनीिरूकै सकंलपमा ्वुा महिलािरूलाई सशति पारौं ।  

िामी काम र सघंषनिका सं् तुि तीन हदनका स्लताबाट हनदनेहशत छौ र पाचँ बषानि कुनै अकको मिादशेमा िुने 
२०२१ को तेस्ो हवश् महिला सममेलनको प्रहतक्षा गरी रिेका छौ । हवश्का महिलािरूले हवश्कै सवकोचच हशखरमाहथ हवज् 
िाहसल गनने छन् ।  महिलािरूमाहथ शोषण, दमन र भेदभाव निुने समाजको हनमानिण गनुनि  अहिलेको अपररिा न्ि आवश्कता 
िो । 
nnn

मैनाली सवतन्त् लेखक िुनिुुन्छ ।
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Background:
Women empowerment has been emerged as an important issue and is most discussed topic in the 

recent times. It is globally highlighted topic and is equally relevant from local, regional as well as the 
international context. It is considered as precondition to solving poverty, inequality and violence against 
women. The major three dimensions of women’s empowerment include:  social, economic and political 
dimensions, among which economic empowerment is the most significant for advancing gender equity. 
This article includes the concept and meaning, approaches, the international perspective, national context, 
policy and institutional mechanisms and the achievements made so far regarding the women’s economic 
empowerment in Nepal. 

Concept and meaning: 
The concept of women’s economic empowerment refers to the ability of women to enjoy their 

rights to control and benefit from resources, assets and income. Besides this, it also means their ability to 
manage risk and improve their economic status and wellbeing. In other words, economic empowerment of 
women includes the approaches to improving women’s control over economic resources and strengthening 
women’s economic security.

While defining women’s economic empowerment, Suthacini and Vijayanti opined that empowerment 
is about women enhancing their ability and power to direct their own lives, in the context of their environment, 
their history and aspiration for the future. Similarly, OECD issue paper (2011) explained that economic 
empowerment increases women’s access to economic resources and opportunities including jobs, financial 
services, property and other productive assets, skills development and market information. The paper 
further illustrated that economic empowerment of women is a prerequisite for sustainable development and 
pro-poor growth and empowered women are the catalysts for multiplying development efforts.

From these concepts, it is clear that economic empowerment of women includes improving access 
of women to the economic resources, employment opportunities, services, etc. which enable them to enjoy 
their rights in equitable manner. 

Approaches: 
Regarding the method/approach for achieving economic empowerment among women, there are 

multiple concepts and opinions. The Global Report of the Secretary General’s High Level Panel on Women’s 
Economic Empowerment (HLPWEE) and its implications to Nepal  has identified the seven drivers 

Economic Empowerment  
of Women in Nepal

Bimala Kafle Wagle



104

of change in this area which include-changing adverse norms, ensuring legal protection and reforming 
discriminatory laws, recognizing reducing and redistributing unpaid work, building assets for women’s 
economic empowerment, changing business culture and practices, improving public sector practices, 
strengthening women’s visibility collective voice and representation. Further, the document highlighted 
that women’s economic empowerment can only be realized intentionally; it requires political will as well as 
the power of partnerships among all actors to achieve scalable and sustainable impact.

Additionally, Kumar and Joshi (2015) in “Economic empowerment of women through Self Help 
Groups in India: An empirical Study from Belthangady Taluk, Karnataka” have described that economic 
empowerment includes skill development, income generation, credit availability and they further pointed 
out that self help groups approach has been considered as one of the successful approach for women’s 
economic as well as socio-political empowerment. Besides this, they have further added that women are 
still disadvantaged when compared to men in virtually all aspects of life as they are deprived of equal access 
to education, health care, capital, and decision making powers in the political, social, and business sectors.

In the context of Nepal, the Women’s Development Program (WDP) adopts specific and targeted 
approaches for economic empowerment of women. It believes that empowerment does not occur in a 
vacuum. The process of activity-based empowerment involves learning by doing. The approaches to 
empowerment are educational, unimposed, associational, socio-economic and participatory.

While analyzing the relation between the economic empowerment and gender empowerment, 
Mukhopadhaya (2008) expressed that the economic empowerment and gender empowerment do not go 
in same line in all the cases. The linkage effect of economic empowerment is not readily transformed into 
decision making power for women in most of the cases. He, however, pointed out that Self Help Groups 
can be one way to achieve some level of gender empowerment, but in the patriarchal societies the gender 
empowerment depends on much more complex factors rooted in various demographic and religious factors.

In this regard, OECD Issue paper (2011) also highlighted that some issues relating to women’s 
economic empowerment are particularly challenging or sensitive which need to be acknowledged and 
discussed. One of the challenges is to reach poor women who are landless laborers, smallholder agricultural 
producers, cross-border traders and factory and domestic workers and ensure that these women have access 
to the opportunities and benefits of economic growth and trade. It thus requires multiple approaches to 
achieve women’s economic empowerment.

International efforts:
There are several international agreements made by the international forum regarding the promotion 

of women’s rights and gender equality in which Nepal has also made commitments. Some of the important 
international commitments agreed by Nepal are discussed in the following section of the article. The 
convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) is one of the 
important agreement which has recognized the fact that women, in poverty, have the least access to food, 
health, education, and training and employment opportunities and urged state parties to take appropriate 
measures to ensure the right of women including equal access to economic opportunities. 

United Nations has so far organized four different world conferences on women. Among the 
different world conferences held on different times, the fourth conference held in Beijing in 1995 is 
marked as a turning point for the issue of gender equality which adopted Beijing Declaration and the 
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Platform for Action, as an agenda for women’s empowerment. It is then considered as an important 
global policy document on gender equality. It flagged 12 key areas of concern where urgent action was 
needed to ensure greater equality and opportunities for women and men, girls and boys. It also laid out 
concrete ways for countries to bring about change. Among the 12 areas, women and economy is one 
of the important areas which has focused in promoting economic rights and independence; facilitating 
women’s equal access to resources, employment, markets and trade; providing business services, 
training and access to markets, information and technology and strengthening women’s economic 
capacity and commercial networks. 

Recently, international forum have agreed on the sustainable development goals (SDGs) which 
include 17 comprehensive goals and 169 targets for addressing several global challenges such as 
poverty, inequality and violence against women and one of the major preconditions for achieving all 
these goals is women empowerment. Besides this, the Goal 5, achieve gender equality and empower 
all women and girls, is the stand alone goal which focusses on recognizing and valuing the unpaid 
care/domestic work of women; undertaking reforms to give women equal rights to economic resources, 
as well as access to ownership and control over land and other forms of property and financial services; 
enhancing the use of enabling technology to promote the empowerment of women and adopting and 
strengthening sound policies and enforceable legislation for the empowerment of all women and girls 
at all levels(UN Women).

Similarly, the sixty first session of the Commission on the Status of Women (CSW) held in March 
2017 also highlighted the economic empowerment of women and girls as a priority theme of the 
session. The agreed conclusion of this session of CSW has emphasized that full, effective and accelerated 
implementation of Beijing Declaration and the Platform for Action will make a crucial contribution to the 
implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and to women’s economic empowerment

Therefore, women’s economic empowerment has been emerging as one of the major issues of concern 
everywhere.  In recent times, women’s economic empowerment has been prioritized in development sector 
both by the national as well as the global governments and thus, the issue has been considered as one of the 
major agenda of most of the bilateral and multilateral agencies. 

 Nepalese context: 
While discussing about the Nepalese context, women’s development movement was initiated 

institutionally from the decade of 1980s after the introduction of Production Credit for Rural Women 
(PCRW). The movement became more strengthened and highlighted when the concept of women’s 
participation on development from the sixth periodic plans.  After the restoration of democracy in 1990, 
the then constitution made the provisions of women’s rights which were further reinforced by the interim 
constitution. The new constitution in 2015 has made sufficient legal as well as institutional provisions for 
social, economic and political empowerment of women. 

Policy mechanisms: 
Regarding the women’s empowerment several policies have been formulated and implemented by 

the government of Nepal which is briefly discussed in the following section of this article:
The constitution of Nepal, 2015 has made provisions of fundamental rights such as rights to equality, 

right to property and rights of women for promoting women’s empowerment and development. The state 



106

policies, under the policies regarding social justice and inclusion, have mentioned that the state shall make 
women self-reliant who are vulnerable, victims of conflict, excluded by family and the society, by making 
necessary arrangements of empowerment for them.

Additionally, the Policies and Programs of the current fiscal year(2073/74) of the Government of 
Nepal has highlighted that President Women Empowerment Program will be conducted for promoting the 
economic well-being and status of Nepalese women through meaningful participation of women occupying 
half the population of the country. The government of Nepal has also formulated several National Action Plans 
to implement and internalize the commitments expressed in the international conventions and agreements 
such as CEDAW and Beijing Declaration. These action plans have mentioned specific objectives, policies 
and strategies including the organization/institution responsible for their implementation.  

Further, National Planning Commission (NPC), in its Fourteenth Periodic Plan, has focused in 
ensuring the rights of women through their social, economic and political empowerment. Besides these, 
there are several special arrangements/privileges for women such as discount on income tax, registration 
of industries by women, land registration which contribute in improving their access and opportunities 
in economic sectors. The provision of gender focal points in every organizations and gender responsive 
budget are some important provisions which can have positive role in enhancing women’s empowerment 
and development. 

Institutional mechanisms: 
Ministry of Women, Children and Social Welfare is the leading organization responsible for 

formulating policies and legislations for the socioeconomic empowerment as well as development of 
women. Under the guidelines provided by the Ministry, the Department of Women and Children works for 
implementing the approved program of women’s development, monitoring and evaluating the program, 
imparting necessary skill based trainings to women and carrying out the functions related to women’s 
empowerment. So, the empowerment of women is one of the major areas of departmental activity. Under 
the department, there are district level women and children offices in all 75 districts of the country acting as 
the focal agency for women’s development and empowerment and mainstreaming at local level. In addition 
to these focal organizations, other ministries and their line agencies are also working to mainstreaming 
women’s rights and issues in their working areas. Similarly, many National and international non-
governmental organization such as UN Women, UNFPA, are also working for promotion of women’s rights 
and economic empowerment of women in Nepal.  

Programs implemented and achievement so far:
As per the role given by the government, the department has been conducting the women 

development program (WDP) focusing in social and economic empowerment of poor rural women. The 
women participating in the program organize in small self-help groups which further combine to form 
ward level committee and VDC level women federation and get registered according to Cooperative 
Act 1992. According to the annual progress report of the department of Women and Children, altogether 
1828 federations promoted by the WDP have been registered and 194 federations are in the process of 
registration. Likewise, more than 10 lakhs rural women have been included so far in the program. The 
women’s groups, committees and cooperatives provide the opportunities of personality development, 
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skilled development as well as leadership development for the rural women. The program focusses 
mainly in the empowerment of rural poor women who have missed the opportunities of formal 
education. The report further reveals that more than one lakh sixty thousands have received skill 
development training along with the start- up grant. More than 100 income generating activities are in 
implementation for the economic empowerment of rural women some of which are - agriculture based 
business, off-seasonal vegetable farming, fruits-farming, biscuit industry, Dhaka industry , Pashmina 
Industry Shoes making, Candle making, etc. 

The president’s program on women development (Rastrapati Mahila Utthan Karyakram), 
launched in February 2017, is another important program implemented by the Department of Women and 
Children focusing mainly on economic empowerment of women. The main objective of this program is 
to economically empowering the women through entrepreneurship development in different sectors. The 
program has focused in the skill and entrepreneurship development trainings and their linkage with the 
market mechanism. The program also organized national exhibition for development market networks for 
productions of rural women enterprises promoted by women development programs. 

In spite of above mentioned policy mechanisms, institutional mechanisms and the programs 
implemented, the situation of women in Nepal far more behind the men in the society. They are suffering 
from inequality and discrimination in social as well as economic aspects.  As pointed out by a report 
published by UN Women, these normative and legal commitments have not always been translated into 
effective measures that are comprehensively implemented and monitored (UN, 2015).

In the same line, Luitel (2008) has opined that women contribute significantly to the economic 
life everywhere, they are becoming more involved in micro, small and medium enterprises however, and 
they are largely excluded from economic decision making. They also face low wages and poor working 
conditions. She further indicated that the domestic and community work is not valued in national accounts 
(Luitel, 2008:223).

Moreover, the fourteenth periodic plan of Nepal has also indicated gender based violence (26%) 
and early/child marriage (29%) as the barriers of women development in Nepal. The document further 
explained that it is challenging to achieve equality in socio-economic aspect, reduce domestic violence and 
gender based violence, end discrimination, improve the economic status of rural women and end harmful 
practices such as child marriage, dowry and chhaupadi. 

Conclusion:
In conclusion, women’s economic empowerment is very important and globally highlighted 

issue in the recent context which plays a vital role for achieving gender equality as well as overall 
development of any country. It is one of the means for poverty reduction and gender equality. It is 
not easy to achieve as it requires multiple approaches.  The government of Nepal has developed 
several policies, legislations and institutional mechanisms for achieving gender equality and women’s 
economic empowerment however, the situation of women is still very miserable. The women have 
poor access and control over the economic resources in comparison to men. Even though women 
have very significant role in the family, their contribution and role is neglected. Although most of 
the countries in the world have legal provisions regarding gender equality, every country still suffers 
from direct or indirect discrimination against women in a way or other.  Therefore, these gaps in 
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gender equality need be well addressed through the strategies of women’s economic empowerment. 
Thus, Nepal needs coordinated and collective efforts for achieving the national as well as global goals 
regarding the economic empowerment of women which finally contributes for developing peaceful, 
prosperous and just society in future. 

nnn
Writer is Associated with Department of Women and Children.

References:
- GoN (2015), Constitution of Nepal , Kathmandu
- GoN (2073 BS), Annual Progress Report, Department of Women and Children, Lalitpur
- Kumar S. and Joshi H.G.(2015),  Economic empowerment of women through self help groups 

in India: an empirical study from Belthangady Taluk, Karnataka, Proceedings of International 
Conference on Management, Economics and Social Sciences Held on 21-22, Nov, 2015, in Dubai

- Luitel S, (2008), Gender studies, Kathmandu, Nepal 
- Mukhopadhyaya T. (2008). Whether monetary empowerment leads to gender empowerment or 

not: case studies in the context of micro credit programmes in India. Global Academic Society 
Journal: Social Science Insight

- NPC (2073 BS), Fourteenth Periodic Plan, Government of Nepal
- OECD (2011), Women’s Economic Empowerment, Issue paper
- Official website of Department of Women and Children, http://dwd.gov.np/en/page/18/21 
- Suthacini V. and Vijayanthi T.(2013), Economic Empowerment of Women, Shanlax International 

Journal of Economics, Tamil Nadu, India. 
- UN (1995), Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing
- UN Women (official website),  http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-

sdgs/sdg-5-gender-equality 
- UN Women (2015), Progress of Women in Nepal (1995-2015): Substantive Equality non-

negotiable, UN Women Nepal, Kathmandu
- UN(2017), Women’s economic empowerment in the changing world of work, Agreed conclusions 

in the sixty first session of  Commission on the status of women



109

General overview
Article 2(1) of The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 

reflects the general objective of the covenant which is to obtain full realization of the Economic, Social and 
Cultural (ESC) rights enshrined in the Covenant by objectively defining set of obligations for State.1 It has 
"dynamic relationship with all the other provisions of the Covenant"2

"Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, 
individually and through international assistance and co-operation, especially 
economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view 
to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the 
present Covenant by all appropriate means, particularly the adoption of legislative 
measures".
Use of maximum available resources and progressive (full) realization of the rights are two major 

concept of this article in the Covenant. These concept form a foundational basis towards forming compliance 
standard of the Covenant. 

The term "progressive realization" as used in the Covenant should be understood in the sense that 
full realization of ESC rights will not be possible in a short period of time, however, it should not be 
construed as indefinite postponement.3 The steps to be taken should be "deliberate, concrete and target as 
clearly as possible towards meeting the obligations recognized in the Covenant.4The obligation of state 
parties to use the maximum of its available resources requires state to mobilize its resources to have funds 
available for progressive realization of ESC rights. 

Along with ICESCR, Article 4 of the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) and Article 
4.2 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) has explicitly provided about 
State parties’ obligations to take steps to use the maximum available resources to ensure ESC rights. Likewise 
The Committee on Rights of Child has also integrated the concept in one of its General Comments.5 

The normative basis of state obligation in relation to resource mobilization and allocation towards 
progressive realization of ESC rights is based in three parts. 

a. "Maximum available resources": This principle is more of a method for State to guide 
1  Committee on Economic, Social and Cultural Rights general comment No. 3(E/1991/23, annex III) para.9.
2  Ibid. para. 1. 
3  Ibid, para. 9.
4  Ibid, para. 2.
5  General Comment No. 5 (2003): General measures of implementation of the Convention on the Rights of the 

Child, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm.
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its decisions, priorities and action in generating, mobilizing and allocating resources towards 
realization of ESC rights.6 The obligation requires state parties to effectively use available 
resources,7 the component of which includes taxation measures, international assistance and 
cooperation8, debt and deficit financing, monetary policy and financial regulation.9

b. Non-retrogression: The obligation towards ESC rights as enshrined in Article 2(1) of the 
ICESCR prohibits any deliberate retrogression, meaning state cannot employ any direct or 
indirect measure that lead to backward steps in the enjoyment of rights.10 It is presumed that 
such actions are in direct violation of human rights standards.11 If state parties are to adopt such 
retrogressive moves and measures at dire situations, state should demonstrate that all possible 
alternatives including revenue-raising ones were carefully considered and that such actions are 
justified in context of the full use of maximum available resources.12

c. Minimum essential levels: The State parties to the ICESCR have an immediate obligation to 
ensure minimum essential levels of all economic, social and cultural rights.13 This minimum 
essential level refers to the basic subsistence required for adequate standard of living that 
includes essential primary health care, shelter and housing and basic forms of education.14 
Minimum essential levels, is considered a subject of priority and even during the most adverse 
economic, political or natural condition, State must demonstrate that it has made all possible 
effort in using all resources that could potentially be collected through taxation, or through 
measures to curb illicit economy in order to meet minimum essential levels. 15 The burden of 
proof regarding claim of resource constraint lies on the State party.16

Conceptual Framework of concept of Maximum Available Resources
Robertson (1994) in an important paper, puts forward four important questions in regard to the state 

obligation on state parties to devote maximum available resources in realizing ESC rights. These are: 
1. what is a resource;
2. what resources are potentially available to the state;
3. what resources must be made available by the state;
4. how can state compliance with the resource allocation obligation be measured.

Resources as per Robertson is "that upon which the satisfaction of [ESC] rights is dependent"17. An 

6 Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Magdalena Sepulveda Carmona, A/HRC/26/18, 22 May 
2014, para. 25.

7 Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, art. 23.
8 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, art. 2, para. 1.
9 Maximum Available Resources & Human Rights: Analytical Report, Center for Women's Global Leadership, June 2011. 
10 Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Magdalena Sepulveda Carmona, A/HRC/26/18, 22 May 

2014, para. 28.
11 Ibid.
12 Committee on Economic, Social and Cultural Rights general comment No. 3 (E/1991/23, annex III) para. 9.
13 Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Magdalena Sepulveda Carmona, A/HRC/26/18, 22 May 

2014, para. 27; E/1991/23, annex III, para. 10.
14 Ibid.
15 Committee on Economic, Social and Cultural Rights general comment No. 3(E/1991/23, annex III) para. 9.
16 Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Magdalena Sepulveda Carmona, A/HRC/26/18, 22 May 

2014, para. 27.
17 Robert E. Robertson, “Measuring State Compliance with the Obligation to Devote the ‘Maximum Available Resources’ to Real-

izing Economic , Social, and Cultural Rights”, Human Rights Quarterly, 1994, p. 695.
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example of what resources are in relation to right to health would include Hospital buildings, laboratories, 
doctors, nurses and medicines, as all of these are necessary for people to enjoy their right to health. 

He indentifies five types of resources that are important in terms of achieving ESC rights: financial 
resources, natural resources, human resources, technology and information. In answering second question 
he goes on to claim that all of the domestic resources of the country are potentially available to state 
in realizing ESC rights. Likewise, international aid and assistance would also form a part of potentially 
available resources. The potential amount of international aid and assistance however may not equal to the 
current amount that the state receives. 

Robertson considers the third question as one the most difficult element in human rights field.18 In 
answering the question he, makes a very concise and clear justification of superiority of human rights over 
all other competing concerns; thus he argues state must make available all possible and potential resources 
in realizing ESC rights as long as doing so does not adversely affect any other right.  

"[b]cause human rights necessarily claim priority over all other considerations, 
governments must, at least in theory, marshal all the resources needed for their satisfaction, 
up to the point where this would infringe upon the satisfaction of other human rights"19 

Answering the question of what amount of resources should be made available according to Robertson 
can be a complex issue. Robertson himself recognizes it. He gives an example of such.20 For example there 
is a community where there are some people who remain homeless and in the same community Temple 
building project is being run. In general understanding, the resource allocated in building temple in this case 
could used to provide shelter for those who are homeless. Such allocation seems more rational. However, 
if the state re-allocates the resources from building temple to building shelter to homeless, that would 
effectively constitute infringement of the right to freedom of religion and religious practice. Therefore, in 
such case the state has no obligation under Article 2(1) of the ICESCR to appropriate the temple building 
for the purpose of promoting the right to housing. 

The central feature of Robertson's argument in assessing the amount of resources a state party has to 
allocate and make available in promoting an ESC rights is objectively determined by the consequences of 
withdrawing and reallocation of resources from its current use. If the consequences of such are sufficiently 
adverse, there is no obligation in state party to make such resources available. 

Various approaches to assess compliance with the obligation to devote maximum available 
resources

Edward Anderson conceptualized the arguments made by Robertson in three main stages21 in 
assessing compliance with the obligation to devote maximum available resources for realizing ESC rights. 

In first stage, a new step or program (different from current programs and actions) is identified which 
a state could take. The step does not require that the step incorporate all people nor does it require that the 
result of such step would amount to full realization of an ESC right. Such step should help in improving 
level of realization of one ESC rights for at least some people.

In second stage, the resources required for taking the identified step is made available, acquired 
and mobilized. The third stage involves asking if there is any consequences after mobilization of resources 
18  IBID, P.701.
19  Ibid, 700.
20  The writer here has modified the example as presented by Robertson to make it suitable in context of Nepal.
21  Edward Anderson, “A New Approach to assessing state compliance with the obligation to devote maximum available resources 

to realize economic, social and cultural rights”, University of East Anglia, Working paper 26, 2010, p.10.
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that are sufficiently adverse and consequently could justify not taking the step in the first place. Robertson 
argued that a sufficiently adverse consequence would be an infringement of another human right. Various 
kinds of infringement that can occur such as:

•	the taken step in itself could violate a human right, for example if the step taken 
involves discrimination on the basis of gender.

•	raise in the level of realization an ESC right for some individual may cause a 
reduction or retrogression in the level of realization of another right of some individual, 
for example building a hospital might raise the level of right to health but it can cause 
retrogression in the other right such as right to adequate standard of living or housing if 
the resources for hospital is raised from sharp increase in indirect taxes or if the resources 
is transferred from one heading to another heading without any compensation.

The statement made by The UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights in 2017 
entitled, “An evaluation of the Obligation to take steps to the ‘Maximum of Available Resources’ under an 
Optional Protocol to the Covenant”, provides following indicators in assessing a government’s compliance 
with this obligation:

a. Comparing economic, social and cultural rights (ESCR) related expenditures vs. 
expenditures for non-ESCR related areas. 

b. Comparing expenditures in an area (eg. Education, health) with expenditures in 
the same area by countries at a comparable level of development. 

c. Comparing allocation and expenditures against international indicators, such 
as UNDP’s indicator that 5 percent of GDP should go to human expenditures (basic education, 
primary health care, and basic water) 

Megdelena Sepulveda, then Independent Expert on the Question of Human Rights and Extreme 
Poverty, has provided following conclusion regarding obligation of government to use the ‘maximum 
available resources to realize ESCR.22

•	Government must mobilize resources within the country to its utmost ability;
•	Government expenditure must of effective;
•	Failure to cub corruption is a failure to comply with the obligation;
•	Funds earmarked in the budget for ESCR must not be diverted to non-ESCR areas;
•	Governments that introduce regressive measures must show that they have used the 

maximum available resources to avoid taking such steps. 
Fiscal dynamics of maximum available resources 
The obligation of using maximum available resources means human rights norms are to be applied 

in all aspect of fiscal policy in order to achieve desired goal.  Fiscal policy is thus considered a critical tool 
for States to comply with their international human rights obligation.23 Taxation forms a major source of 
revenue and hence an important component of available resources' that is used for conducting most of the 
programs and activities towards fulfilling objective of progressive realization of ESC rights.

Collection, allocation and mobilization of domestic resources – in form of tax revenues- is also an 
important component in financing SDG which has its own distinct contribution and significance towards 

22 Sepulveda, M. (2003). “The Nature of Obligations under the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights,” 
Intersentia.

23  Ibid, para. 1.
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realization of various ESC rights. It is for these inter-wined reasons that there exist increasing amount of 
international commitments towards making of pro-poor tax systems.24 

Taxation and choice of taxation policies are subject to discretion of a state which is an inherent right 
that is attached to its sovereign status.25 Hence, human rights norms and principles cannot strictly override 
such discretion. However, a human rights principle does set certain limits to such discretion.26 Such limits 
are indirectly imposed via international treaties such as ICESCR and Convention on the Rights of the 
Child (CRC) which makes it necessary for states to regulate their fiscal policies in order to perform treaty 
obligation -of respect, protect and fulfill rights - towards realization of human rights.27

The indirect implication of human rights principle on tax policies can take few forms. If a state opts 
to refrain from imposing tax on a possible source that could generate public revenue, it has to demonstrate 
why such measures were adopted; and also provide convincing justification that such discretion of taxation 
power does not violate (in terms of obstruction) established principles of human rights such as progressive 
realization and maximum available resources.  

Human rights approach to fiscal and budgetary policy means that public revenue is considered a 
means towards realization of rights. It is required to sustain quality, accessibility and availability of goods 
and services needed for realization of human rights and particularly ESC rights. The success and failure in 
realizing rights in sector such as education, health and social security is largely determined by the resources 
government is able to collect through its fiscal system. Thus in order to collect maximum resources, 
human rights norms mandates strengthening of tax systems. According to United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNSECO), strengthening of tax system is vital to guarantee the right 
to education.28

The poorest and most vulnerable segment of the society and population will be at maximum loss if 
there is disproportionate low level of revenue collection as that would hinder state’s capacity to run various 
social programs targeted towards such community. In absence of adequate and maximum public revenue 
the vulnerable segment of the population falls into an endless loop of poverty.  

It is not always possible for state to finance its entire human rights obligation through its revenue. 
This is particularly true for LDCs and developing countries. International Human Rights regime does not 
precisely provide an indicator as to what condition suffices the exhaustion of revenue generation. However, 
Tax-to-GDP ratio can be considered a good indicator of it. In developed countries the tax-to-GDP ratio 
exceeds 30%. In 2015, the average tax to GDP ratio in OECD countries was 34.3%29. However it is only 
17% among emerging and developing economies.30 As per IMF in many developing economies the potential 
revenues remains well below what it could be.31 Similarly, it is also estimated that the lost tax revenues in 
developing economies are equivalent to 1.3 percent of their GDP.32

24  For example The Doha Declaration on Financing for Development (GA resolution 63/239, annex), para. 16.
25 "Sovereignty, Taxation and Social Contract", Allison Christians, Minnesota Journal of International Law, Vol. 18:1, 2009, p. 105.
26  Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Magdalena Sepulveda Carmona, A/HRC/26/18, 22 May 

2014, para. 4.
27  Ibid.
28  UNESCO, 2013/4 Education for All Global Monitoring Report, - “Teaching and learning: achieving quality for all”, p. 116. 
29  OECD, Revenue Statistics-provisional data on tax ratios for 2015.
30  Christine Lagarde, “Revenue Mobilization and International Taxation: Key Ingredients of 21st-Century Economies”, 2016 as 

accessed in https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp022216.
31  IMF, Revenue Mobilization in Developing Countries, 2011
32  Christine Lagarde, “Revenue Mobilization and International Taxation: Key Ingredients of 21st-Century Economies”, 2016 as 
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Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Magdalena Sepulveda Carmona provides 
six measures of strengthening revenue-raising through a human rights-based approach33:

A. Widening the tax base and improving efficiency;
B. Tackling tax abuse;
C. Reassessing corporate taxation contributions;
D. Broadening the contributions of the financial sector;
E. Ensuring sustainable use of natural resources while respecting rights;
F. Enhancing international assistance and cooperation.

Conclusion
For years, academicians, legal experts, practitioners and others have contributed bulks of literature 

on questions of justifiability of ESC rights. The very inception of the twin-covenant was marred by political 
ideology whose roots and reasons for separation of civil and political rights from ESC rights were ultimately 
attached to its connection with resources. And for a long time ESC rights were more of a lesser brother 
to civil and political rights. For in a world that was traumatized by devastating war and colonial rule, the 
immediate significance of civil and political rights as opposed to ESC rights were unparallel. 

But things have changed; the justifiability of ESC rights is no longer a subject of debate. The means 
and methods of its application are different and hence the nature of the justifiability of ESC rights as 
an international mechanism of human rights law has evolved accordingly.  The Optional Protocol to the 
Covenant of Economic, Social and Cultural Rights have significantly increased the threshold of justifiability 
of ESC rights enshrined in ICESCR through individual communication system, Inter-State Communication 
and Inquiry procedure.

Because of the specific nature of ESC rights and therein obligation, resources play a vital role in 
realization of such rights. Human Rights norms and principle thus are increasingly relevant and applied in 
fiscal governance and aspect of resource allocation and mobilization. 

The concept of Maximum Available Resource may seems very complex procedural hassle of 
international human rights regime, but if it is to be observed as a notion of new approach of fiscal governance 
it would be a great help towards efficient allocation of resources. The intrinsic nexus between ESC rights and 
resource – identification, acquisition, allocation and mobilization- demands a multidisciplinary approach 
towards concerns of human rights and international human rights regime as a whole. 
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