


;zQmLs/0f

EmpowErmEnt
A Journal of MoWCSC

-dlxnf afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfno;Fu ;DalGwt_

g]kfn ;/sf/

dlxnf, afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfno
l;+xb/af/, sf7df8f}+, g]kfn

kmf]g g+= M $@!!!()÷$@))##&÷$@))$)*, km\ofS; g+= M $@))!!^
O{d]n M mowscs@ntc,net.np, j]j ;fO6 : www.mowcsw.gov.np 

jif{ !^ k"0ff{ª\s @# @)&& c;f/



;Dkfbs d08n

;Nnfxsf/
ofds'df/L vltj8f -af:sf]6f_, ;lrj

;+of]hs
dgdfof e§/fO{ k+u]gL, ;x;lrj

;b:ox¿
;'lgtf g]kfn, pk;lrj
e/t/fh zdf{, pk;lrj
zzLw/ l3ld/], pk;lrj

uf]df jfUn], dlxnf ljsf; clws[t



महिला, बालबाहलका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्लये हिगत िर्षिरूमा झै ँ्स िर्ष पहन सशक्तीकरण जर्नल प्रकाशन गिी 
सि्षसाधािणसमक्ष प्रसततुत गन्ष पाउँदा िामीलाई खतुसी लागयेको छ । 

मतुलतुक अहिलये हिगतको कये न्द्ी् शासनप्रणालीबाट सङ्घी् शासनप्रणालीको अभ्ासमा छ । एउटा शासनपद्धहतबाट अकको 
शासनपद्धहतमा जाँदा हिहिन्न चतुनौतीिरूको सामना गनतु्षपनने अिसथा आउनतु सिािाहिक नै माहनन्छ । ्सिी रूपान्तरित शासनपद्धहतमा 
चतुनौतीिरू मात् आउँदनैन,् ती चतुनौतीलये अिसििरू पहन ल्ाउनये गद्षछ । मतुलतुक अहिलये ह्नै चतुनौतीिरूको सामना गददै त्सबाट 
हसहज्षत अिसििरूको पहिचान गिी मतुलतुकलाई समृद्ध रेपाल र सखुी रेपाली अहि्ानमार्ष त आहथ्षक समहृद्धतर्ष  लैजानये  
बाटोमा अग्रसि छ । 

रूपान्तरित सङ्घी् संिचनमा महिला, बालबाहलका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्को हजममयेिािी बढ्दो छ िनये ्सको 
अभ्ासमा मन्त्ाल्लये न्ाँन्ाँ चतुनौतीिरूको सामना गनतु्षपियेको दृष्ान्त िामीसामतु छल्षङ्ग छ । अहिलये मतुलतुकलये सामना गनतु्षपियेको 
कोिना िाइिस अथा्षत ्COVID-19 लाई ्सको जिलन्त उदाििणका रूपमा हलन सहकन्छ । िुनत कोिना िाइिस कतु नै दयेश हिशयेरको 
समस्ा निएि समपपूण्ष हिश्वको अथा्षत ्मानि जाहतकै समस्ाका रूपमा दयेखा पियेको छ । िाम्ो सन्दि्षमा पहन कोिना िाइिस कतु नै एउटा 
मन्त्ाल्को समस्ा निएि सगग्र दयेशको समस्ाका रूपमा दयेखा पियेको छ । 

हिसंामा पियेका महिला तथा बालबाहलकाको उद्धाि, िाित तथा पतुनसथा्षपना; बालअहधकािको संिक्षण; अपाङ्गता िएका 
व्हतििरूको िकहित प्रिद्ध्षन ि घिपरििािबाट परित्ति िई िा अन्् कािणलये एकलो जीिन हबताउन बाध् िएका ज य्ेष्ठ नागरिकको 
व्िसथापन गनतु्षपनने अि ं हजममयेिािी िएको महिला, बालबाहलका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्लाई कोिना िाइिसलये थप चतुनौती 
थहपहदएको छ । सामान्् अिसथामा नै जोहखममा ििनये गियेका महिला, बालबाहलका, अपाङ्गता िएका व्हति ि ज य्ेष्ठ नागरिक नै िाल 
हिश्वलये सामना गरििियेको तथा प्राकृहतक हिपहतिका रूपमा दयेखा पियेको कोिना िाइिसबाट बढी प्रिाहित िएका छन ्। अहिलये िाज्का 
तीनै तिका सिकािको समपपूण्ष ध्ान मतुलतुकलाई कायेिायेना िाइिसबाट मतुहति हदलाउनयेतर्ष  कये हन्द्त िियेको छ । कोिना िाइिसबाट मतुलतुकलये 
मतुहति पाएपहछ माहथ उहललहखत व्हति तथा समतुदा्को व्िसथापनमा लागनतुपनने अहिलयेको सिकोपरि आिश्कता िियेको छ । ्स 
अथ्षमा पहन मन्त्ाल्को हजममयेिािी ि िपूहमका बढ्द ैगएको मिसतुस िएको छ । 

साहिकमा जसतै ् स िर्षमा प्रकाशन िुन लागयेको सशक्तीकरण जर्नलमा समसामह्क हिर्का साथै महिला, बालबाहलका, 
ज य्ेष्ठ नागरिक ि अपाङ्गता िएका व्हतििरूसमबन्धी लयेखिचना समयेहटएका छन ् । ्हत िुदँािुदँ ै पहन प्रसततुत प्रकाशनमा समाहिष् 
लयेखिचनािरू लयेखकका हनजी धािणा ि हिचाि िएकालये जन्षलमा समाियेश िएका तथ्, तथ्ांक ि धािणािरू सिकािको आहधकारिक 
तथ्ांक ि धािणा िोइनन ्िन्नये कतु िातर्ष  ध्ानाकर्षण गिाउँद ै्स जन्षलमा िियेका लयेखिचनाको अहन्तम जिारदयेहिता लयेखक सि्ंमा 
ििनये कतु िा सपष् पाद्षछौं । 

अन्तमा, महिला, बालबाहलका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्बाट प्रकाहशत सशक्तीकरण जर्नल महिला, बालबाहलका, 
ज य्ेष्ठ नागरिक ि अपाङ्गता िएका व्हतििरूका क्षयेत्मा अध््न अनतुसन्धानमा िियेका अध य्ेतािरू ि ्स क्षयेत्का हजज्ासतुिरूका लाहग 
सङ्ग्रिणी् िुनयेछ िन्नये हिश्वासका साथ िचनातमक सतुझािको अपयेक्षा गियेका छौ ँ। 
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१. हवष्य प्रवेश 

कतु ल जनसङ्ख्ाको आधािन्दा बढी हिससा ओगटयेका महिलािरूलये दयेशको सिा्षङ्गीण हिकासमा मित्िपपूण्ष तथा उललयेखनी् 
िपूहमका हनिा्षि गरििियेको अिसथा छ । समग्रमा सम्को हिसाबलये पतुरुरको ततुलनामा महिलािरू बढी सहरि् िए तापहन उनीिरू 
गैिआहथ्षक हरि्ाकलाप ि घिहित्को काममा बढी खटयेको दयेहखन्छ । ्सता गैिआहथ्षक हरि्ाकलाप ि महिलािरूलये घिहित् गियेको 
कामको मौहद्क मपूल् (Monetary Value) गणना निुदँा िाहट्रि् आ्मा ्सको ्ोगदान िएको पाइदँनै । 

त्सैगिी घि बाहििको काम िा आहथ्षक हरि्ाकलापमा महिलािरू सहरि् ििये तापहन अहधकांश महिलािरू अनौपचारिक 
क्षयेत्मा काम गनने िुदँा उनीिरूको ्ोगदानको ्थाथ्ष हचत्ण गन्ष सहकएको छैन । अनौपचारिकरूपमा पिमपिागत घियेलतु उद्ोगमा धयेिै 
पहिलयेदयेहख नै संलगन ििये तापहन औपचारिकरूपमा सन ्१९९० पहछ मात् उद्ोग व्िसा््मा संलगन िियेको पाइन्छ । अहधकांश लघतु, 
घियेलतु तथा साना उद्म व्िसा् दता्ष नै नगिी सञचालन िियेका िुदँा ्सता व्िसा्िरूमा महिलाको ्ोगदानको खास गणना िुन 
सकये को छैन । 

१५औ ं्ोजनामा उललयेख िएअनतुसाि आ.ि.२०७४/७५ को आधािमा महिला ि पतुरुरको साक्षिता दि रिमशः ५७.७ प्रहतशत 
ि ७५.६ प्रहतशत, समपहतिमा सिाहमतिमा पतुगयेका महिला २६ प्रहतशत, महिला ि पतुरुरको श्रमशहति सििाहगता दि रिमशः २६.३ ि 
५३.८ प्रहतशत तथा बयेिोजगाि दि रिमशः १३.१ ि १०.३ प्रहतशत िियेको अिसथा छ । त्सैगिी मात ृमतृ्तुदि प्रहतलाख जीहित जन्ममा 
२३९ ि कतु ल प्रजनन दि २.३ जना प्रहतमहिला िियेको छ । लैङ्हगक समानताको हिश्व सपूचकमा (गलोबल जयेन््डि ग्ाप) मा नयेपाल 
१०१औ ंसथानमा छ । िाजनीहतक प्रहतहनहधतिमा लैङ्हगक सतुधाि िएको तथा आहथ्षक क्षयेत्मा लैङ्हगक समानता बढयेको प्रहतियेदनमा 
उललयेख छ । हिश्व बैंकलये िालै साि्षजहनक गियेको महिला, व्िसा् ि कानतुन सपूचक प्रहतियेदन (ितुमयेन हबजनयेस एण्ड द ल रिपोट्ष) का 
अनतुसाि महिला, व्िसा् ि कानतुनका क्षयेत्मा सतुधाि गनने प्रमतुख १० दयेशको सपूचीमा नयेपाल िियेको छ । 

्सिी लैङ्हगकताको दृहष्कोणलये हिश्येरण गदा्ष नयेपालमा महिला सशतितीकिणको क्षयेत्मा सतुधािातमक अिसथा दयेहखन्छ । 

्द्हप समाजमा िियेका हिहिन्न कतु प्रथा, कतु संसकाि अन्धहिश्वासजसता खिाब अभ्ासलये महिलािरूमाहथ हिसंाका घटनािरू 
घहटत िएका छन ् । हिसंाका हिहिन्न कािणिरूमध य्े गरिबी, अहशक्षा ि जनचयेतनाको अिाि पहन िुन ् । ्सता हिसंा, बयेचहबखन, 
दतुव ््षििाि जसता हिर्िरूलाई समबोधन गन्ष व्ापकरूपमा जनचयेतना अहि्ान सञचालन गरिनतुपनने िुन्छ िनये अकको मित्िपपूण्ष 
पक्ष महिलाको आहथ्षक सशतितीकिण िो । महिलािरू िोजगािी, सििोजगाि तथा आरै कमाउन सकनये िएमा उनीिरूका अहधकांश 
समस्ािरू समाधान िुन सकछन ्। हिशयेर गिी हिसंा िुनबाट बचन प्रहतिोधातमक ि हिसंा िइसकये पहछ समयेत उपचािातमक अिसथामा 
पहन आहथ्षक सशतितीकिण सिा्कहसद्ध िुन्छ । त्सैलये महिलािरूलाई उद्मशीलतातर्ष  उन्मतुख गिाई िोजगािी ि सििोजगािका अिसि 
हसज्षना गनतु्ष आजको आिश्कता िो । 

महिला सशक्तीकरणको आधारः  
उद्यमशीलता र रोजगार

्यामकुमारी खहतविा (बासकोटा)
सतिव, नेपाल सरकार
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२. महिला उद्यमशीलता र ्यसले महिलामा पारने बिुआ्याहमक सकरातमक प्रभाविरू
महिलािरूलाई उद्ममा लगाउँदा प्रत्क्षरूपमा उनीिरूको आहथ्षक पक्ष बहल्ो िुनये ि गरिबी न््पूनीकिणमा सि्ोग पतुगनये 

दयेहखन्छ । ततुलनातमकरूपमा महिलािरू परििािप्रहत बढी नै हजममयेिाि िुनये िुदँा महिलाको कमाइ घिमा खच्ष िुनये जसलये गदा्ष बालबचचाको 
पौहष्क आिाि, हशक्षा, सिासथ्, सिसराईजसता हिर्मा खच्ष िुदँा समग्रमा परििािको जीिनसति (Living Standard) नै बढ्न जानये  
िुन्छ । सिािाहिकरूपमा महिलािरू बचततर्ष  उन्मतुख िुदँा ित्षमानको साथै िहिट््को गजको टान्षसमयेत मद्दत पतुगदछ । ्सका अहतरिति 
एउटा महिला उद्मी बन्दा उसका अन्् बिुआ्ाहमक क्षयेत्मा हिकास िुनये दयेहखन्छ । जतुन तलको ियेखाहचत्मा दयेखाइएको छ । 

आहथ्नक सशहक्करण

सवरोजगार/रोजगारराहट्रि्य अथ्नतनत्रमा ्योगिार

जीवरसतरमा सधुार

उतपािरमा वहृद्ध

मारव हवकास सिूकाङ्कमा 
सधुार

आ्य आज्नर

आतमहरभ्नर, आतमसममार

स्ोत साधरमाहथ पिुिँ हर्यनत्रण र 
हरण्न्य प्रहक्र्यामा सिभाहगता

रेतृतव हवकास, 
सामाहजकतीकरण

उद्यमशीलता

नयेपाल सिकािको समृद्ध रेपाल र सखुी रेपालीको परिकलपना साकाि पान्ष तथा सन ्२०३० समममा हदगो हिकास िाहसल 
गन्ष, कये िी िर्षमा नै कम हिकहसत िाट्रिबाट सतिोन्नहत गन्षसमयेत उद्मशीलता उतपादन, उतपादकतिमा व्ापकरूपमा जो्ड हदनतु अपरििा ््ष 
िएको छ । ततुलनातमक लाि ि प्रहतसपधधी क्षमता िएका एिं कम आ्तन/तौल ि बढी मपूल् िएका (High Value, Low Volume/ 
weight) सथानी् स्ोत साधनमा आधारित लघतु, घियेलतु, साना तथा मझौला उद्ोगलाई मपूल् शङ्ृखलाबद्धरूपमा सञचालन गन्ष सकये मा 
्सलये दयेशहित् व्ापकरूपमा िोजगािीका अिसििरू हसज्षना गनने, दयेशलाई आतमहनि्षितर्ष  उन्मतुख गिाउनये, आ्ात घट्नये, व्ापाि घाटा 
कम िुनये तथा समग्रमा अथ्षतन्त्मा सकिातमक ्ोगदान हदनये दयेहखन्छ । बयेिोजगाि महिलािरूलाई ्सता उद्ोगतर्ष  आकहर्षत गन्ष सकये मा 
दयेशको आहथ्षक हिकासमा महिलािरूको प्रत्क्ष ्ोगदान पतुगछ िनये महिला सशतितीकिणमा समयेत टयेिा पतुगनये दयेहखन्छ । 

३. महिला उद्यमी समबनधी केिी तथ्यांक :
महिला उद्मीिरूको आहधकारिक एकतीकृत तथ्ांक उपलबध निए तापहन उद्ोग दता्ष गनने हनका् तथा उद्ोग व्िसा्सँग 

समबहन्धत छाता सङ्गठनिरूलये कये िी तथ्ांकिरू प्रसततुत गियेका छन ्। तथ्ांक हििागद्ािा िालै साि्षजहनक िाहट्रि् आहथ्षक गणना, 
२०७५ मा मतुलकिि ९ लाख २२ िजाि चािस् व्िसा् सञचालनमा िियेको ि त्समा करिब ३४ लाख श्रहमकमध य्े महिलाको 
सङ्ख्ा १३ लाख ६३ िजाि अथा्षत ्४० प्रहतशत िियेको तथ्ांक छ । त्सैगिी मतुलतुकमा सथापना िएका लघतु उद्म, घियेलतु तथा साना 
उद्ोगमा ६० प्रहतशतिन्दा बढी सिाहमति महिलाको िियेको अनतुमान छ । उद्ोग हििागमा २०७६ माघ महिनासमम दता्ष िएका ठपूला, 
मझौला ि हिदयेशी लगानी िएका साना उद्ोगिरूगिी जममा ८,१३५ उद्ोग दता्ष िएका छन ्िनये ्समा ४,९५१ हिदयेशी लगानीका 
उद्ोगिरू छन ् । ्समध य्े महिला उद्ोमीको सङ्ख्ा मात् कहत िो िन्नये छतु टै् (Disaggregated) तथ्ांक िनये उपलबध छैन । 
लगानीको दृहष्कोणलये लघतु, साना, मझौला तथा ठपूला उद्ोगको रुपमा उद्ोग व्िसा्् दता्ष िुनये गियेतापहन ्िाँ हिशयेरगिी लघतु, घियेलतु 
तथा साना उद्ोग व्िसा्को तथ्ांक प्रसततुत एिं हिश्येरण गरिएको छ । त्सैगिी दयेशिि आहथ्षक िर्ष २०७५/७६ समममा जममा 
३,८८,५४५ उद्ोगिरू दता्ष िएका छन ्। जसमा १,११२ िटा ठपूला उद्ोग, १,७३१ मझौला उद्ोग ि ३,८५,७०२ लघतु, घियेलतु तथा 
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साना उद्मिरू िियेका छन ्। उद्ोग मन्त्ाल्अन्तग्षत सञचाहलत गरिबी हनिािणका लाहग लघतु उद्म हिकास का ््षरिम (मये्डपा) को 
तथ्ांकअनतुसाि आ.ि. २०७५/७६ समममा हसज्षना िएका कतु ल लघतु उद्मीिरू १,६५,५९० िियेका छन ्जसमध य्े १,२५,३३७ (७५.७ 
प्रहतशत) महिला िियेका छन ्िनये ४०२४२ (२४.३ प्रहतशत) पतुरुर िियेका छन ्ि ह्नलये २,५०,००० िन्दा बढीलाई प्रत्क्ष िोजगािी 
हसज्षना गियेका छन ्। आ.ि. २०७४/७५ मा ११,५११ लघतु तथा घियेलतु महिला उद्मी दता्ष िएका ि ्सबाट ४१,६७५ िोजगािी हसज्षना 
िएको, त्सैगिी आ.ि. ०७५/७६ मा १५,६७५ लघतु तथा घियेलतु महिला उद्मी दता्ष िई ७०,८८५ िोजगािी हसज्षना िएका छन ्। ्सिी 
प्रहतिर्ष करिब १२,००० दयेहख १५,००० महिला उद्मी हसज्षना िई ६०,००० महिला िोजगाि िएको दयेहखन्छ । 

सामाहजक समाियेशीकिणका आधािमा जममा महिला उद्मीिरूमध य्े ३९ प्रहतशत जनजाहत महिला िियेका छन ्िनये ३५ 
प्रहतशत बािुन क्षयेत्ी ि अन्् महिला िियेका छन ्। बाँकती २६ प्रहतशत दहलत महिला उद्मी िियेका छन ्। त्सतै, जममा महिला उद्मीमध य्े 
२०.२ प्रहतशत मधयेसी महिला िियेको दयेहखन्छ । 

दयेशिरिका १,२५,३३७ महिला लघतु उद्मीमध य्े प्रादयेहशकरूपमा िागमती प्रदयेशमा सबैिन्दा बढी ३५,३९६ (२०.६%) 
महिला उद्मी िियेका छन ्िनये दोस्ो सथानमा िियेको प्रदयेश नं ५ मा २९,१७९ (१८.७%) महिला उद्मी िियेका छन ्। त्सतै, प्रदयेश २ 
मा सबैिन्दा कम १७,६५९ (१०.६%) महिला उद्मी िियेका छन ्। प्रदयेशगत तथ्ांकलाई मध्नजि गदा्ष सबैिन्दा बढी प्रदयेश ५ मा 
जममा लघतु उद्मीिरूमध य्े ८०.२६% महिला उद्मी िियेका छन ्। प्रदयेशसतिमा महिला लघतु उद्मीिरूको तथ्ांक ताहलका १ मा प्रसततुत 
गरिएको छ । 

ताहलका १ महिला लघु उद्यमीिरूको प्रािेहशक तथ्यांक

प्रिेश महिला
जममा (महिला/

पुरुष)
प्रिेशगत महिला 

प्रहतशत
िेशभरका कुल महिला लघु उद्यमीका 

आधारमा महिलाको प्रहतशत

प्रदयेश १ १८५७३ २४४५० ७५.९६% १४.८%

प्रदयेश २ १३२७८ १७६५९ ७५.१९% १०.६%

िागमती २५८०७ ३५३९६ ७२.९१% २०.६%

गण्डकती १४८३२ १८८४९ ७८.६९% ११.८%

प्रदयेश ५ २३४२० २९१७९ ८०.२६% १८.७%

कणा्षली १४३३३ १९६७७ ७२.८४% ११.४%

सतुदपूिपहचिम १५०९४ २०३८० ७४.०६% १२.०%

कूल जममा १२५३३७ १६५५९० ७५.६९% १००%

ताहलका २: महिला लघु उद्यमीिरूको तथ्यांक - उद्यमको प्रकारका आधारमा

उद्यमको प्रकार जममा लघु उद्यमी महिला लघु उद्यमी महिला प्रहतशत
जममा लघु उद्यमीका 

आधारमा महिला प्रहतशत

कृहरमा आधारित ९९४८७ ७३२२७ ७३.६% ४३.३%

उतपादनमा आधारित २८३७७ २४००७ ८४.६% १४.२%

सयेिामा आधारित २५२२४ २०१२८ ७९.८% ११.९%
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उद्यमको प्रकार जममा लघु उद्यमी महिला लघु उद्यमी महिला प्रहतशत
जममा लघु उद्यमीका 

आधारमा महिला प्रहतशत

सपूचना प्रहिहधमा आधारित ५१० ६१ १२.०% ०.०%

प ््षटनमा आधारित २५८९ १८०४ ६९.७% १.१%

ऊजा्षमा आधारित १८६ ४९ २६.३% ०.०%

हनमा्षणमा आधारित ३४६ १६१ ४६.५% ०.१%

अन्् १२३०५ ८६४२ ७०.२% ५.१%

जममा १६९०२४ १२८०७९ ७५.८%

एउटै उद्मीलये एकिन्दा बढी प्रकृहतको उद्ोग सञचालन गनने िएकालये माहथ प्रसततुत ताहलकामा कतु ल उद्मी सङ्ख्ािन्दा 
उद्मको प्रकृहतका आधािमा लघतु उद्मीको सङ्ख्ा कये िी बढी दयेहखएको छ । 

४. महिला उद्यमीिरूका लाहग सरकारको तर्न बाट गररएको व्यवसथा
औद्ोहगक व्िसा् ऐन, २०७६ मा महिला उद्मीको मात् सिाहमति ििनये गिी उद्ोग िा रम्ष दता्ष गिाएमा त्सतो उद्ोग िा 

रम्ष दता्ष गदा्ष कानतुनबमोहजम लागनये दसततुि िा शतुलकमा पैंतीस प्रहतशत छतु ट ि महिला उद्मीको मात् सिाहमति ििनये गिी दता्ष िएको 
उद्ोगमा प्र्ोग गरिनये औद्ोहगक समपहति दता्ष गिाउँदा प्रचहलत कानतुनबमोहजम लागनये दसततुिमा बीस प्रहतशत छतु ट िुनये साथै महिला 
उद्मीलये कतु नै औद्ोहगक क्षयेत् ि औद्ोहगकग्रामहित् न्ाँ उद्ोग सथापना गन्ष चाियेमा त्सतो क्षयेत् सञचालन गनने हनका्लये सथान 
उपलबध गिाउन प्राथहमकता हदनतु पनने व्िसथा छ । त्सैगिी महिला उद्मीको मात् सिाहमति िियेको उद्ोगलये आफनो औद्ोहगक 
उतपादन हन्ा्षत गनने प्र्ोजनका लाहग कजा्ष माग गियेमा महिला उद्मीको लाहग कजा्ष उपलबध गिाउनये कोरबाट बैंहकङ प्रणालीमार्ष त 
तोहकएबमोहजम हन्ा्षत कजा्ष उपलबध गिाउन सहकनये समयेत व्िसथा छ । ऐनमा महिला उद्मशीलता हिकास कोरको व्िसथा 
गरिएको ि उति कोरबाट महिलाको नाममा िियेको उद्ोगलाई ६% ि सम्म ैितुतिानी गियेमा १% छतु ट समयेत गिी ५% ब्ाजदिमा 
बढीमा ५ लाखसमम ५ िर्षको परि्ोजना ििनये गिी सिुहल्तपपूण्ष कजा्ष उपलबध िुदँ ैआएको छ । लघतु, घियेलतु तथा साना उद्ोगलाई 
एकतीकृतरूपमा सञचालन गन्ष िियेक सथानी्तिमा उद्ोगग्रामको सथापना ि सञचालन गनने नयेपाल सिकािको का ््षरिमलये पहन महिला 
उद्मीिरूका लाहग उद्म व्िसा् गनने उप्तुति अिसि िुन सकछ । त्सैगिी महिला उद्मीिरूका लाहग नयेपाल सिकािका हिहिन्न 
हनका्िरू, बैंक तथा हितिी् संसथािरूबाट समयेत हिहिन्न हकहसमका सिुहल्त तथा सतुहिधािरू एिं सिुहल्तपपूण्ष कजा्ष उपलबध 
गिाइएका छन ्। आ.ि. २०७७/७८ को बजयेट ितिव्मा महिला लघतु उद्मीिरूका लाहग १० िर्षसमम आ्कि छतु ट, कचचा पदाथ्ष 
आ्ातलगा्तका छतु ट सतुहिधािरू उपलबध गिाउनये व्िसथा गरिएको छ । 

५. महिला, बालबाहलका तथा ज्ेयष्ठ रागररक मनत्राल्यबाट भएका पिल/का्य्नक्रमिरू
मन्त्ाल्लये महिला सशतितीकिणलाई जो्ड हददँ ैसथानी्ति ि प्रदयेश सिकािको सि्ोग, समन्ि् ि साझयेदािीमा उद्मशीलता 

ि जीहिकोपाज्षनसमबन्धी का ््षरिमिरू सञचालन गददै आइिियेको छ । जसअन्तग्षत उद्मी हसज्षना, सतिोन्नहत, प्रहिहध सि्ोग, टयेिा 
पतुँजी ि बजािीकिणमा जो्ड हदएको छ । महिला उद्मीबाट उतपाहदत िसततुिरूको बजािीकिणका लाहग सङ्घी् एिं प्रदयेशसतिमा 
उतपाहदत िसततुिरूको प्रदश्षनीका लाहग सि्ोग, महिलािरूको लाहग छतु टै् प्रदश्षनीसथलको पपूिा्षधाि हनमा्षण, उतकृष् उद्मी छनौट 
एिं पतुिसकाि हितिणजसता का ््षरिमिरू िियेका छन ् । त्सैगिी, महिला उद्मीिरूलाई सपूचनाको पिुचँ, नयेपाल सिकाि ि हिहिन्न 
हनका्िरूबाट उपलबध गिाइएका सयेिा, सतुहिधा, सिुहल्त तथा छतु टका बाियेमा जानकािी उपलबध एिं महिलािरू उद्मी बन्न ि 
बहनसकये का उद्मीिरूलाई सतिोन्नहत गन्ष आिश्क प्राहिहधक सि्ोग उपलबध गिाउन िियेक सथानी्तिमा महिला उद्मीशीलता 
सिजीकिण कये न्द्को सथापना ि सञचालन गन्ष आ.ि. ०७७/०७८ को नीहत तथा का ््षरिमअनतुसाि आगामी आ.ि. दयेहख ् सता कये न्द्िरू 
रिमशः सञचालनमा आउनये छन ्। 
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६. महिला उद्यमीका समस्या तथा िुरौतीिरू
महिलाद्ािा सञचाहलत उद्म व्िसा्िरूको सरलताको दि उचच ििये तापहन ्स क्षयेत्मा सङ्ख्ातमकरूपमा उललयेख् 

उपहसथहत तथा सििाहगता दयेहखदँनै । खासगिी समपहतिको सिाहमति आरपू मा नििनतु, लगानीको हनण््ष  गन्ष सितन्त् निुनतु, सामाहजक-
सांसकृहतक मान््तािरू, पारििारिक सि्ोगको कमी, सपूचनाको पिुचँमा कमी, व्ािसाह्क व्िसथापनसमबन्धी ज्ानको कमी, 
प्राहिहधक सीप तथा दक्षतामा कमी, स्ोत साधनको उपलबधतासमबन्धी ज्ानको कमी, हितिी् पिुचँमा कमी/ज्ानको कमी, पारििारिक 
दाह्ति, महिलामतै्ी प्रहिहधको अिाि ि िसततु बजािीकिण तथा उद्मशीलताको कमी जसता पक्षिरू महिला आहथ्षक सशतितीकिणका 
लाहग समस्ा तथा चतुनौतीका रूपमा िियेका छन ्। जसलये गदा्ष सानो परिमाणमा उतपादन िुनये गियेको, उद्मिरू छरिएि ििनतु, उतपाहदत 
िसततुिरूको ग्रयेह्डङ, टयेहष्ङ, प्ाकये हजङ, लयेबहलङ, सहट्षहरकये सनजसता गतुणसतिसँग समबहन्धत समस्ािरू िियेका छन ्। त्सैगिी व्िसा् 
सतुरु गन्षका लाहग हबउ पतुँजीको अिाि, (Start-up fund) हितिी् पिुचँमा समस्ा (लघतुहिति संसथालये समयेत Whole Sale Lending 
गनने गियेको), आधतुहनक प्रहिहधको उप्ोग गन्ष नसकनतु, उतपादन लागत बढी िुनये िुदँा आ्ाहतत िसततुिरूसँग प्रहतसपधा्ष गन्ष नसकनतु, 
उतपाहदत िसततुिरूको हबरितीकक्ष तथा प्रदश्षनीसथलको अिाि, सिदयेशी िसततुको उप्ोगमा साि्षजहनक हनका्िरूलये समयेत प्राथहमकता 
नहदनतु, तीव्ररूपमा िएको सपूचना प्रहिहधको हिकाससँगै प्रहतसपधा्ष गन्ष नसकनतु, Productive ि Reproductive िपूहमकालाईसँगै लैजान 
नसकनतु, ततुलनातमक लाि ि प्रहतसपधधी क्षमता िएका क्षयेत्िरूको पहिचान गन्ष नसकनतु ि ् स क्षयेत्मा अनतुसन्धान तथा हिकास प्ा्षप्तरूपमा 
िुन नसकनतु जसता समस्ािरू िियेका छन ्। 

७. अवसरिरूः 
नीहतगत तिमा मतुलतुकको संहिधान, ऐन, हन्म, आिहधक ्ोजना तथा का ््षरिमिरूमा महिला आहथ्षक सशतितीकिणको 

प्रािधान ििनतु ि िाज्को हनणा्ष्क तथा का्ा्षन्ि्न तिमा समयेत महिलािरूको उललयेख् सििाहगता िुनतु आहद कािणलये महिलाका 
लाहग आहथ्षक सशतितीकिणमा अनतुकपू ल िाताििणको हनमा्षण िएको छ । आहथ्षक समहृद्धका हिर् सबैको साझा एजयेन््डाका रूपमा 
अगाह्ड बढ्नतु, लगानीमतै्ी िुनये गिी नीहतगत, कानतुनी, संिचनागत तथा प्रहरि्ागत सतुधाििरूको सतुरुआत िुनतु, उद्मशीलता हिकास 
िाज्को प्राथहमकतामा िुनतु, औद्ोहगक पपूिा्षधाििरूको हनमा्षण िइििनतु, जनसङ्ख्ाको ठपूलो हिससा काम गनने उमयेिको ्तुिा जनशहति 
ििनतु, उद्म हिकासका लाहग दक्ष जनशहति उद्म हिकास सिजकता्षिरूको सङ्ख्ामा िहृद्ध िुदँ ैजानतु, महिलािरूमा समयेत उद्म 
क्षयेत्मा आबद्ध िई आतमहनि्षि िुनये मानहसकताको हिकास िई उद्मप्रहत आकर्षण बढ्द ैजानतु ि हिहिन्न क्षयेत्िरूमा महिलालहक्षत 
का ््षरिमिरू सञचालनमा आउनतुलये महिलािरूको आहथ्षक सशतितीकिणका लाहग थप अिसििरूको हसज्षना िएको छ । 

८. महिला सशक्तीकरणका लाहग आगामी हिरमा गरु्नपरने पिल/सधुार
८.१ रीहतगत/सरंिरागत व्यवसथामा 

लघतु, घियेलतु तथा साना उद्ोगिरू एिं महिलाद्ािा सञचाहलत उद्मीिरूको प्रिद्ध्षन गन्ष लघतु,  घियेलतु,  साना ि मझौला 
(MSMEs) उद्ोग ि महिला उद्मीको प्रिद्ध्षन गन्ष  प्रहिहधमा हिशयेर अनतुदान, ब्ाजमा हिशयेर छतु टको व्िसथा, सिल ि सिज 
हकहसमको दता्ष प्रणाली ि प्रशासहनक प्रहरि्ा, सिल ि सिुहल्तपपूण्ष कि प्रणाली समयेतको छतु टै् कानतुन व्िसथा आिश्क छ । िाित, 
चीन, श्रीलंकाजसता दयेशमा पहन SMEs को लाहग हिशयेर Package समयेतको छतु टै् कानतुनी व्िसथा िियेको दयेहखन्छ । लघतु, घियेलतु तथा 
साना उद्ोगको हिकास िा प्रिद्ध्षनमा ठपूला उद्ोगलाई हमसाएमा साना उद्ोग छा्ामा पनने िुदँा छतु टै् कानतुनी ि संिचनागत व्िसथा गन्ष 
सहकएमा ्सता उद्ोगको उतपादन ि उतपादकति िहृद्ध िुनये दयेहखन्छ । सङ्घी्ताको िािना समयेतलाई ध्ानमा िाखी िियेक सथानी्ति 
ि प्रदयेशमा MSMEs को हिर्लाई ियेनने छतु टै् संिचनाको व्िसथा िुनतुपद्षछ । महिला उद्मीिरूलाई प्राहिहधक सि्ोगलगा्त अन्् 
सयेिा सतुहिधािरू उपलबध गिाउन उद्म हिकास सिजकता्षसमयेत ििनये गिी छतु टै् महिला उद्मशीलता सिजीकिण कये न्द्को सथापना ि 
प्रिािकािी रूपमा सञचालन गरिनतु पनने दयेहखन्छ । 

८.२ रवीर प्रहवहधमा हवशेष अरुिार

दयेशको अथ्षतन्त्मा साना तथा मझौला उद्ोगको उललयेखनी् िपूहमका िियेको िाित, चीन तथा श्रीलंकाजसता मतुलतुकिरूमा 
ियेदा्ष लघतु, घियेलतु तथा साना उद्ोगिरूको प्रिद्ध्षनको कािण ्स क्षयेत्मा िएको प्रहिहधगत रूपान्तिण (Technological Shift) 
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एउटा मित्िपपूण्ष कािणको रूपमा िियेको छ । उतपादन ि उतपादकति अहििहृद्ध गददै उतपाहदत िसततुिरूको गतुणसतिमा समयेत प्रहिहधलये 
मित्िपपूण्ष िपूहमका खयेलनये िुदँा साना उद्ोगिरूलाई त्समा पहन महिला उद्ोगीका लाहग प्रहिहधमा हिशयेर अनतुदान ि प्रहिहध सि्ोगका 
का ््षरिमिरू सञचालन गनतु्षपनने दयेहखन्छ । 

८.३ प्र्योगशाला र अरुसनधार तथा हवकास केनद्रको सथापरा 

लघतु तथा साना उद्ोगका उतपादनिरूको गतुणसति हनधा्षिण गिी आन्तरिक ि बाह्य बजािमा मान््ता प्राप्त गनने हकहसमलये 
अन्तिा्षहट्रि्सतिको गतुणसति का्म गन्ष सकनये प्र्ोगशालािरूको सथापनामा सि्ोग गनतु्षपनने दयेहखन्छ । साथै, साना उद्ोगको क्षयेत्मा 
अनतुसन्धान तथा हिकासमा समयेत जो्ड हदनतुपनने दयेहखन्छ । सपूचना प्रहिहधमा िएको तीव्र हिकाससँगै निीन ि उप्तुति प्रहिहधलये प्रहतसथापन 
गन्ष नसकदा SMEs का उतपादनिरूको गतुणसतिमा प्रश्न उठ्नये गियेको छ । सानो सतिमा उतपादन िुनये, प्रशोधनमा समस्ा दयेहखएकालये 
एकाहति प्रहिहधिन्दा बढी मानि श्रमको प्र्ोग िुनये गियेको कािणलये उतपादन लागत बढी िुनये िुदँा आ्ाहतत िसततुसँग प्रहतसपधा्ष गन्ष 
नसकनये ि अककोतर्ष  बजािको मागअनतुसािका िसततु उतपादन गन्ष नसकनये अिसथा छ । अतः आन्तरिक ि बाह्य बजािको मागअनतुसािका 
गतुणसतिी् िसततु उतपादन गन्षसकनये गिी िालका पतुिाना प्रहिहधलाई पपूण्षरूपमा निीन प्रहिहधिरूलये प्रहतसथापना गनतु्षपनने िुन्छ । महिलामतै्ी 
प्रहिहधको अनतुसन्धान, हिकास तथा प्र्ोगका साथै लागत सििाहगतामा प्रहिहध सि्ोग गनतु्षपनने दयेहखन्छ । 

८.४ उद्योग ग्ाम एवं साझा सहुवधा केनद्रिरूको सथापरा (Industrial Village/ Common Facility Centre 
को व्यवसथा)

लघतु तथा साना उद्ोग सञचालनका लाहग उसतै प्रकृहतका उद्मिरूलाई एकतीकृत गिी सञचालनमा ल्ाउन सतुहिधासमपन्न 
पपूिा्षधाि समयेतको उद्ोगग्राम ि साझा सतुहिधा कये न्द्िरू सथापना गिी उद्ोग व्िसा् सञचालन गनने िाताििण बनाउनतु पनने 
दयेहखन्छ । त्सता सथानमा कचचा पदाथ्षको उपलबधता, प्रहिहधमा अनतुदान तथा सिल कजा्षको व्िसथा ि बजािीकिणको व्िसथा 
गरिनतुपनने िुन्छ । छरिएि िियेका हिहिन्न लघतु तथा साना उद्ोगिरूलाई हनधा्षिण (Grading) गिी एकतीकृतरूपमा उप्तुति एउटै सथानमा 
एकतीकृत गिी पपूिा्षधाि हनमा्षण गनने ि उद्ोगग्रामका रूपमा सथापना गरिनतुपनने दयेहखन्छ । ्सो गदा्ष सयेिा सतुहिधा उपलबध गिाउन, उतपादन 
परिणामको गतुणसति का्म गन्ष ि बजाि प्रिद्ध्षन गन्षसमयेत सिज िई उतपादन ि उतपादनकति समयेत िहृद्ध िुन जान्छ । ्सिी एकतीकृत 
गरिएका सथानमा सिकािलये प्रहिहधमा अनतुदान हदनतुका साथै सिुहल्त दिमा ब्ाज उपलबध गिाउनतु पद्षछ । 

८.५ सिज र सिुहल्यत िरमा कजा्न प्रवािको व्यवसथा

लघतु तथा साना ि महिला उद्मीिरूको प्रिद्ध्षनका लाहग ससतो ब्ाजदिमा ऋण उपलबध गिाउनतु पनने, साथै परि्ोजना हधतो 
िाखयेि समयेत ऋण हलन सकनये व्िसथा गरिनतुपनने दयेहखन्छ । प्रत य्ेक बैंक तथा हितिी् संसथािरूलये लघतु, घियेलतु तथा साना उद्ोगको क्षयेत्मा 
अहनिा ््षरूपमा न््पूनतम लगानी गनतु्षका साथै, कृहरको प्राथहमक उतपादनमा सिि नै प्रशोधनका क्षयेत्मा समयेत सिुहल्त दिमा ऋण 
उपलबध गिाउनतुपनने दयेहखन्छ । महिला उद्मशीलता हिकास कोरमा हिहन्ोजन गरिँद ैआएको िकम िहृद्ध गिी हजललामा हिसताि गिी 
७७ िटै हजललामा पतु¥ ् ाउनतु पनने िुन्छ । 

८.६ व्यवसा्य सरुु गर्न पुजँीको व्यवसथा (Start up fund)/ हबउपुजँीको व्यवसथा (Seed Money)

उद्मशीलता हिकाससमबन्धी हिहिन्न सीपमपूलक ताहलम प्राप्त गियेका उद्मीिरूलाई ् सिी Complete Package का रूपमा 
ताहलम हदनये संसथाको हसरारिसमा व्िसा् सतुरु गन्ष हबउ पतुँजी उपलबध गिाउनतु पनने िुन्छ । ्सका लाहग लघतु, घियेलतु तथा साना उद्ोग 
Start-up fund/Venture Capital/Seed Money को रूपमा Fund सथापना गनने ि महिला उद्मीिरूका लाहग हिशयेर व्िसथा 
गनतु्षपनने दयेहखन्छ । 

८.७ बजारीकरणका लाहग हबक्रती कक्ष (Sales Outlet)/सौगात गृि/कोसेली घर

महिलाद्ािा उतपाहदत िसततुिरूको बजािीकिणको लाहग सथानी्ति, प्रदयेश सिकाि ि हनजी क्षयेत्को सि्ोग ि साझयेदािीमा 
व्ापाि मयेला एिं प्रदश्षनीको आ्ोजना, सिदयेशी कचचा पदाथ्ष प्र्ोग गिी लघतु, घियेलतु तथा साना उद्ोगिरूको बजाि प्रिद्ध्षन ि 
हन्ा्षत प्रिद्ध्षनका लाहग अन्तिा्षहट्रि् हिमानसथललगा्त दयेशका मतुख्मतुख् हिमानसथलमा लघतु, घियेलतु तथा साना उद्ोग ि महिला 
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उद्मीका उतपादनिरूलये Sales Outlet िरू िाखनये व्िसथा हमलाउनतु पनने दयेहखन्छ । त्सैगिी दयेशका मतुख्मतुख् सथानिरूमा 
सथानी्तिसँग समन्ि् गिी सथान उपलबध गिाई ् सता "Nepal Made Stall" खोलनये व्िसथा गनतु्षपनने दयेहखन्छ । (अन्् मतुलतुकमा पहन  
्सतो िुनये गियेको)

८.८ राजमाग्न हबसौरी (Highway Station)

लघतु घियेलतु ि साना उद्ोगिरूको प्रिद्ध्षनका लाहग ठपूला ठपूला िाजमाग्ष हित्, छयेउमा ि दयेशका मतुख्मतुख् क्षयेत्का स्डकखण्डिरूमा 
सथानी् उतपादन ि सामग्रीको प्रिद्ध्षन िुनये गिी आहथ्षक हरि्ाकलापिरू सञचालन गन्ष सहकएमा ्सता सथानी् उतपादनिरूको 
प्रिद्ध्षन िई सथानी् अथ्षतन्त्मा प्रत्क्ष लाि िुनये दयेहखन्छ । िाजमाग्षका ठाउँठाउँमा सथानी् कचचा पदाथ्षमा आधारित उतपादन ि 
त्समा आधारित स-साना (खानयेकतु िा, अन्् उतपादनिरू) हबसौनीिरू सथापना गन्ष प्रोतसाहित गनतु्षपनने ि िाजमाग्षबाट ओिोिदोिोि गनने 
्ात्तुिरूलाई लहक्षत गिी थकाइ मानने ि Fresh िुनये गिी हबसौनी सथापना गन्ष प्रोतसाहित गनतु्षपनने ि ्सलाई िाजमाग्ष हबसौनीका रूपमा 
हिकहसत गनतु्षपनने दयेहखन्छ । जापानमा ्ो अिधािणा अत्न्तै लोकहप्र् िियेको छ । 

८.९ उपकरार रीहत (Sub Contacting Policy) 

साना उद्ोगीिरूलये उतपादन गियेका उतपादनिरू ठपूला उद्ोगका (सिा्क िसततु) कचचा पदाथ्षका रूपमा प्र्ोग गन्ष सहकनये िुदँा 
Sub-Contracting नीहतको माध्मबाट ठपूला उद्ोग तथा मझौला उद्ोग ि साना उद्ोगिरूका बीचमा Linkage / Networking 
गनतु्षपनने दयेहखन्छ । जसलये गदा्ष उतपादन दक्षता एिं कचचा पदाथ्ष ि बजािको सतुहनहचितता िुन्छ । (थाइलैण्ड, जापान, श्रीलंका ि कोरि्ामा 
्सतो व्िसथा िएको पाइन्छ) । 

८.१० उतपािर तथा प्रशोधर केनद्रको सथापरा गरररुपरने 

प्रचतुि समिािना िएका अललो, लोतिा, बाँस, हससनो, कये िाजसता प्राकृहतक ियेसालगा्त िसतकला, छाला, सयेिाहमकस, 
ज्डीबतुटीजसता िसततुको उप्तुति सथानमा उतपादन तथा प्रशोधन कये न्द्का रूपमा सथापना गिी प्रहिहध सि्ोग ि ससतो कजा्ष प्रिािको 
व्िसथा गनतु्षपनने दयेहखन्छ । हनजीक्षयेत्को सिका ््षमा ततुलनातमक लाि ि प्रहतसपहध्ष क्षमताकाये अाधािमा One Village One Product/ 
Product Specific Zone को अिधािणाअनतुसाि का ््षरिमिरू सञचालन गन्ष सहकएमा सथानी् उतपादनकाये प्रिद्ध्षन एिं िायेजगािीका 
न्ाँ अिसििरू उपलबध गिाउन सहकन्छ । 

८.११ सविेशी वसतुको उप्योग 

सियेदयेशी िसततुको बजािीकिणका लाहग सथानी्तिदयेहख नै िियेक साि्षजहनक हनका्मा उपलबध िएसमम अहनिा ््षरूपमा 
सिदयेशी िसततुको उप्ोग गन्ष हनदनेहशका त्ाि गिी का्ा्षन्ि्न गनतु्षपद्षछ । कानतुनबमोहजम ्सता सथानी् उपातदनिरू खरिदलाई 
प्रोतसािन गन्ष सथानी्तिगतरूपमा हनजी क्षयेत्सँग समन्ि्मा अािश्क िसततुिरूको प्रोराइल त्ाि गिी खरिद गनने व्िसथा हमलाउनतु 
जरुिी छ । 

८.१२ महिला उद्यम हवकास मोिेलको प्र्योग 

उद्मशीलताको माध्मबाट महिला सशतितीकिणका लाहग महिलािरूलाई उद्मशीलताको िािना जागतृ गिाउनयेदयेहख उद्मी 
बन्नये ि उद्ोग सथापना/सञचालन ि सतिोन्नहतसममको पपूण्ष प्ाकये जसहितको उद्म हिकास का ््षरिम सञचालन गनतु्षपनने दयेहखन्छ । जसलाई 
अनतुसपूचीमा उललयेख गरिएको छ । 

९. हरट्कष्न
उद्मशीलताको माध्मबाट महिलाको आहथ्षक सशतितीकिण गन्ष ि िाट्रि हनमा्षणमा महिलािरूको सििाहगता समयेत गिाउन 

उनीिरूलाई उतपादन, िोजगािी ि सििोजगािसँग जो््डनतु आजको आिश्कता िो । महिला उद्मीसमबन्धी एकतीकृत तथ्ांक उपलबध 
िुन नसकये  पहन हिहिन्न हनका्िरूबाट प्रकाहशत तथ्ांकको आधािमा अहधकांश महिलािरू लघतु, घियेलतु तथा साना उद्मीका रूपमा 
िियेका ि ्स क्षयेत्मा उनीिरूको ्ोगदान उललयेखनी् दयेहखएको छ । ्द्हप सपूचनामा सीहमत पिुचँ, सपूचना प्रहिहधको प्र्ोगमा अभ्सत 
निुनतु, ततुलनातमक लाि ि प्रहतसपधधी क्षमता िएका िसततुिरूको पहिचान गन्ष नसकनतु, उद्धमहशलता समबन्धी अध््न एिं अनतुसन्धान 
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प्ा्षप्त निुनतु, सानो परिमाणमा उतपादन िुनतु, गतुणसतिको कमी (Grading, Package, Testing, Labeling, Certification आहद) 
बजािीकिणको अिाि, सिल हितिी् पिुचको अिाि ि निीन प्रहिहधको प्र्ोग िुन नसकनतु आहद समग्रमा लघतु, घियेलतु तथा साना 
उद्ोगमा दयेहखएका समस्ािरू तथा चतुनौतीिरू िुन ्िनये ्ी हिर्िरू महिला उद्मीिरूका लाहग थप चतुनौती बनयेका छन ्। 

सथानी्सतिमा नै प्रचतुिमात्ामा उपलबध िुनये कचचा पदाथ्षबाट सथानी् श्रमको उप्ोग गिी सिल प्रहिहधबाट थोिै पतुँजी 
लगानी गिी सतुरु गन्ष सहकनये ि प्रहतरल हछटो प्राप्त िुनये साथै ठपूला उद्ोगको ततुलनामा जोहखम कम िएका कािण पहन नयेपालको 
सन्दि्षमा लघतु, घियेलतु ि साना उद्ोगको मित्ि िियेको छ । कतु ल ग्रािसथ उतपादनमा समग्र उद्ोग क्षयेत्को ्ोगदान लगिग ६ प्रहतशत 
िियेकोमा ्सको करिब ९० प्रहतशत ्ोगदान लघतु, घियेलतु तथा साना उद्ोगको िियेको दयेहखन्छ । त्सैगिी ततुलनातमकरूपमा िोजगािी 
हसज्षना ि गरिबी न््पूनीकिणमा समयेत ्सता उद्ोगिरूलये मित्िपपूण्ष िपूहमका खयेलयेका छन ् । सथानी्ति, प्रदयेश सिकाि ि हनजी क्षयेत् 
समयेतको सि्ोग, समन्ि् ि साझयेदािीमा लघतु, घियेलतु तथा साना उद्ोग ि उद्मीिरूका समस्ािरूलाई समबोधन गिी महिला उद्मी 
हसज्षना, सतिोन्नती एिं प्रिद्ध्षन समबन्धमा उद्म हिकाससमबन्धी पपूण्ष प्ाकये ज सहितका नीहत, का ््षरिम तथा बजयेटको व्िसथा गिी 
प्रिािकािी का्ा्षन्ि्न गन्ष सहकएमा िाट्रिको हिकासमा महिलािरू सििाहगता, महिलािरूको आहथ्षक सशतितीकिण एिं समग्रमा 
िाहट्रि् अथ्षतन्त्मा उललयेखनी् ्ोगदान पतुगनये कतु िामा हिश्वास गन्ष सहकन्छ । 
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अरुसिूी
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एिभानस सीप हवकास 
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बजारीकरण तथा 
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हवतिी्य सेवामा पिुिँ

बजार हवकास 

गुणसतर हर्यनत्रण

सरुुवाती पंुजी, अरुिार 
(अहत हवपनर वग्नलाई) 
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dlxnf, afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfno16

१. पषृ्ठभूहमः
मतुलतुकको समहृद्धका लाहग सक्षम ि प्रहतसपधधी जनशहति अत्ािश्क िुन्छ । जनशहति हिकासका लाहग िियेक मतुलतुकलये लगानीको 

हनहचित अशं ्स क्षयेत्मा प्राथहमकतीकिण गियेका िुन्छन ्। जनशहति हिकास मतुलतुकको समग्र आहथ्षक हिकासको मजबतुत आधािसमयेत 
िएकालये हिकासका िियेक क्षयेत्मा ्सलाई उचच प्राथहमकता हदनतुपनने िुन्छ । ्स सन्दि्षमा बालबाहलकालाई िाट्रिको कण्षधािका रूपमा 
हलनये गरिएको ्थाथ्षता सि्षसिीका ््ष छ । आजका बालबाहलकामा गरिएको लगानीबाट मतुलतुकको िहिट््का लाहग आिश्क न्ाँ 
सोच, नीहत, िणनीहत, का ््ष्ोजनालगा्तका आधाििपूत दसताबयेजिरू हनमा्षणमा सिजता आउनये िुन्छ । बालबाहलकालाई उहचत 
हशक्षा, पालनपोरण ि अिसि हदई ्ोग्, सक्षम एिं प्रहतसपधधी जनशहति बनाउन सहकनये िुन्छ ि िहिट््मा मतुलतुकलये उहचत नयेततृि पाउन 
सकनये िुन्छ । िासतिमा बालबाहलका िनयेका अका्षको सिािामा बाँचनतु पनने अपरिपकि व्हति िुन ्। उनीिरू आफनो हित अहितका 
बाियेमा सोचन, िकालत गन्ष ि माग एिं दबाब हसज्षना गन्ष सकदनैन ्। ्स सन्दि्षमा बालबाहलकालाई परििाि, समाज एिं िाट्रिलये नै 
उहचत संिक्षण एिं समिद्ध्षन गनने प्रहतबद्धता ि अग्रसिता दयेखाउनतुपनने जरुिी िएको िुन्छ । आहथ्षक एिं सामाहजक आधाि मजबतुत िएका 
परििाि एिं समाजका बालबाहलकािरूको संिक्षण ि हिकासमा अनतुकपू ल परिियेश त्ाि िुदँ ैआएको िएता पहन गरिब, असिा्, टतुिुिा 
एि स्डक बालबाहलकािरूको पहिचान, संिक्षण ि समिद्ध्षनमा सतुहनहचित आधाििरू त्ाि गनतु्ष आिश्क िएको छ । 

बालबाहलकाको उहचत संिक्षण एिं हिकासका लाहग िाहट्रि् ि अन्तिा्षहट्रि्सतिमा मतुलतुकलये गियेको प्र्ास उतसािजनक िियेको 
िए तापहन नीहत एिं कानतुनी प्रहतबद्धताअनतुरूपको का्ा्षन्ि्न पक्ष सतुदृढ िुन नसकदा ्स क्षयेत्मा अपयेहक्षत उपलहबध िाहसल िुन 
सकये को छैन । नयेपाललये बालबाहलकासमबन्धी हिश्वव्ापी दसताबयेज सं्तुति िाट्रिसंघको बाल अहधकािसमबन्धी मिासहन्ध, १९८९ लाई 
सन ्१९९० को १४ सयेपटयेमबि (िदौ २९, २०४७) मा अनतुमोदन गियेपहछ मिासहन्धका मपूलिपूत हिर्िरू संहिधानिरूमा समयेत समबोधन 
िुदँ ैआएका छन ्। संहिधानको धािा ५१ िाज्को नीहतमा बालबचचाको पालन पोरण, परििािको ियेिचािजसता काम ि ्ोगदानलाई 
आहथ्षकरूपमा मपूल्ाङ्कन गनने ि बालबाहलकाको सिकोतिम हितलाई प्राथहमकरूपमा ध्ान हदनये व्िसथाका साथै संहिधानको धािा 
३९ मा बाल बचाउ, बाल संिक्षण, बाल हिकास ि बाल सििाहगता एिम ्बालअनतुकपू ल न््ा् जसता हिर्िरू सपष् उललयेख िई 
बालबाहलकाको सिा्षङ्गीण हिकासको लाहग कानतुनी आधाििरूको प्रत्ािपूहत गरिएको छ । ्सका अहतरिति मतुलतुकका हिहिन्न 
आिहधक ्ोजना, ततकालीन एिं दीघ्षकालीन िणनीहतिरू साथै हिहिन्न ऐन हन्मिरूमा बालबाहलकािरूको संिक्षण ि हिकासका 
लाहग आिश्क हदशा हनदनेश िएको छ । बालबाहलकाको हिकासका लाहग मौजतुदा नीहतगत एिं कानतुनी व्िसथालाई व्ििािमा 
प्रिािकािीरूपमा लागतु गिाउनका लाहग सङ्घी्तिदयेहख सथानी्तिसमम हिहिन्न संसथागत एिं पद्धहतगत आधाििरूसमयेत त्ाि 
िएका छन ्। ्स सन्दि्षमा बालबाहलको संिक्षण, हिकास एिं समिद्ध्षनका लाहग प्रशसत आधाििरू त्ाि िएको ि ्ी आधाििरूलाई 
व्ििािमा अनतुिपूहत्ोग् गिाई मतुलतुकको समग्र जनशहति हिकासको आधाि मजबतुत गिाउन आिश्क िएको छ । ्सका लाहग 
सङ्घी्तिदयेहख सथानी्तिसममका सिकाि एिं घि परििाि, सामाहजक संघसंसथाका साथै सिोकाििाला हनका्िरूसमयेत ऐक्बद्ध 
िई का्ा्षन्ि्नका क्षयेत्मा अग्रसि िुनतुपनने िएको छ । 

बालबाहलकाको अहधकार  
सहुरहचितताका लाहग आवश्यक सबल का्या्ननव्यर पक्ष 

शिवराम न्यौपाने
सहसतिव - मतहला, बालबातलका िथा जेष्ठ नागररक मनत्ालय
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२. बालबाहलकाको अहधकार एवं हवकासका लाहग मौजुिा व्यवसथािरूः 
मतुलतुकमा बालकाहलकाको िक अहधकाि संिक्षण गददै उनीिरूलाई सक्षम ि ्ोग् नागरिक बन्नये िाताििण हनमा्षण गन्षका लाहग 

हिगत कये िी दशक्ता हनिन्ति प्र्ास िुदँआैएको छ । बालबाहलकाहिरुद्ध िुनये सबै प्रकािका शािीरिक तथा मानहसक हिसंा, क्षहत िा 
दतुव ््षििािबाट बालबाहलकालाई संिक्षण गनने का ््षसमयेत िुदँआैएको छ । बालबाहलिरूको आधाििपूत हशक्षालगा्त उचच हशक्षासमम 
उललयेख् सििाहगता िुनतु, आधाििपूत सिासथ्मा पिुचँ िहृद्ध िुनतु, बालबाहलकािरूको िकलाई मौहलक िकका रूपमा संिैधाहनक 
प्रत्ािपूहत गरिनतु, सङ्घी्तिदयेहख सथानी्तिसममका सिकािकालये आरना नीहत, का ््षरिमिरूमा बालबाहलकाको संिक्षण ि हिकासका 
का ््षरिमिरू सञचालन गनतु्षलगा्तका आधाििरूलये बाल हिकासमा मतुलतुकको प्र्ास उतसािजनक िियेको सपष् िुन्छ । साथै कानतुनी एिं 
नीहतगत व्िसथालाई का्ा्षन्ि्नमा ल्ाउनका लाहग सथानी्तिसमम सिकािी एिं गैिसिकािी हनका्िरूको संगठनातमक संिचना 
त्ाि िई आिहधक का ््षरिमिरू सञचालनमा ल्ाउनये का ््षलाई संसथागत गरिएको छ । बालबाहलकाको अहधकाि सतुहनहचितता गिी 
बालबाहलकाको संिक्षण एिं हिकासका लाहग मतुलतुकमा मौजतुदा नीहतगत एिं कानतुनी व्िसथािरू हनमनानतुसाि िियेका छनः् 

क) रीहतगत एवं कारुरी व्यवसथाः िाज्को मपूल कानतुन संहिधानलगा्त हिहिन्न ऐन, हन्म ि अन्तिा्षहट्रि् सहन्ध समझौताका 
साथै आिहधक एि िाहर्षक नीहत, ्ोजना, का ््षरिम ि हिहिन्न हनदनेहशका तथा मापदण्डका आधािमा बालबाहलकाको िक 
अहधकािलाई सतुहनहचित गनने प्र्ास िएको छ जसको सङ् हक्षप्त जानकािी हनमनानतुसाि िियेको छः 

• संहिधानको धािा ५१ मा बालबचचाको पालनपोरण, परििािको ियेिचािजसता काम ि ्ोगदानलाई आहथ्षकरूपमा 
मपूल्ाङ्कन गनने साथै बालबाहलकाको सिकोतिम हितलाई प्राथहमकरूपमा ध्ान हदनये िाज्को नीहत िुनये कतु िा सपष् गरिएको 
छ । संहिधानको धािा ३९ मा बालबाहलकालाई आफनो पहिचानसहित नामकिण ि जन्मदता्षको िक िुनये, परििाि तथा 
िाज्बाट हशक्षा, सिासथ्, पालनपोरण, उहचत स्ािाि, खयेलकतु द, मनोिञजन तथा सिा्षङ्गीण व्हतिति हिकासको िक 
िुनये, प्रािहमिक बाल हिकास तथा बाल सििाहगताको िक िुनये, कलकािखाना, खानी िा ्सतै अन्् जोहखमपपूण्ष काममा 
लगाउन नपाइनये, बाल हििाि, गैिकानतुनी ओसािपसाि ि अपििण गन्ष िा बन्धक िाखन नपाइनये, सयेना, प्रििी िा सशस्त्र 
समपूिमा िना्ष िा प्र्ोग गन्ष िा सांसकृहतक िा धाहम्षक प्रचलनका नाममा कतु नै पहन माध्म िा प्रकािलये दतुव ््षििाि, उपयेक्षा 
िा शािीरिक, मानहसक, ्ौनजन्् िा अन्् कतु नै प्रकािको शोरण गन्ष िा अनतुहचत प्र्ोग गन्ष नपाइनये, घि, हिद्ाल् 
िा अन्् जतुनसतुकै सथान ि अिसथामा शािीरिक, मानहसक िा अन्् कतु नै हकहसमको ्ातना हदन नपाइनये, बालअनतुकपू ल 
न््ा्को िक िुनये, असिा्, अनाथ, अपाङ्गता िएका, द्न्द्पीह्डत, हिसथाहपत एिं जोहखममा िियेका बालबाहलकालाई 
िाज्बाट हिशयेर संिक्षण ि सतुहिधा पाउनये जसता मौहलक िकको व्िसथा िएको छ । 

• बालबाहलका समबन्धी ऐन, २०७५ मा बालबाहलकाको अहधकाि, बालबाहलकाप्रहतको दाह्ति, बालन््ा्, 
बालकाहलकाको हिशयेर संिक्षण ि पतुनःसथापना, बालबाहलकाहिरुद्धको कसतुि, सजा् ि क्षहतपपूहत्ष, बाल अहधकाि तथा 
बालकल्ाण समबन्धी संसथागत व्िसथा समयेतको सपष्ता गरिएको; 

• पन्ध्ौं पञचिरधी् ्ोजनामा बालबाहलका तथा हकशोिहकशोिीलाई सबै प्रकािका हिसंा, दतुव ््षििाि ि शोरणबाट मतुति 
गिाउँद ै उनीिरूको िक अहधकाि संिक्षण तथा प्रिद्ध्षन गिी िाट्रिहनमा्षण गन्ष सकनये ्ोग् ि सक्षम नागरिकको रूपमा 
हिकास गनने लक्् िाहखएको; 

• बालबाहलका समबन्धी िाहट्रि् नीहत, २०६९ का्ा्षन्ि्नमा िियेको;

• बाल हििाि अन्त्का लाहग िाहट्रि् िणनीहत, २०७२ का्ा्षन्ि्नमा िियेको;

• बालश्रम (हनरयेहधत ि हन्हमत गनने) ऐन, २०५६ ि हन्मािली, २०६२ का्ा्षन्ि्नमा िियेको;

• बालन््ा् (का््षहिहध) हन्मािली, २०६३ का्ा्षन्ि्नमा िियेको; 

• आपतकालीन बाल उद्धाि कोर (सञचालन) हन्मािली, २०६७ का्ा्षन्ि्नमा िियेको;

• अन्तदनेशी् धम्षपतुत् धम्षपतुत्ी व्िसथापन हिकास सहमहत आदयेश, २०६७ का्ा्षन्ि्नमा िियेको;
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• नयेपाली बालबाहलका हिदयेशी नागरिकलाई धम्षपतुत् ग्रिण गन्ष हदनये शत्ष प्रहरि्ा, २०६५ का्ा्षन्ि्नमा िियेको;

• आिासी् बालगिृको सञचालन तथा व्िसथापनसमबन्धी मापदण्ड, २०६८ का्ा्षन्ि्नमा िियेको;

• हदिा हशशतु स्ािाि कये न्द् सञचालन का ््षहिहध, २०७१ का्ा्षन्ि्नमा िियेको;

• स्डक बालबाहलका उद्धाि, संिक्षण तथा व्िसथापन माग्षदश्षन, २०७२ का्ा्षन्ि्नमा िियेको;

• बाल ियेलपलाइन नमबि १०९८, नयेपाल सञचालन का ््षहिहध, २०७६ का्ा्षन्ि्नमा िियेको; 

• स्डक बालबाहलका उद्धाि, संिक्षण तथा व्िसथापन समबन्धी का््षहिहध, २०७६ का्ा्षन्ि्नमा िियेको ि

• बालबाहलका समबन्धी मिासहन्ध १९८९, सशस्त्र द्न्द्मा बालबाहलकाको प्र्ोगहिरुद्ध मिासहन्ध, २००२, बालकाहलकाको 
बयेचहबखन, ियेश्ािहृति, अहश्ल हचत्णहिरुद्ध बालअहधकािसमबन्धी मिासहन्ध ऐहचछक प्रलयेख, २००० दहक्षण एहस्ामा 
बालकल्ाण प्रिद्ध्षनका लाहग क्षयेत्ी् व्िसथासमबन्धी साक्ष  मिासहन्ध, २००२ जसता अन्तिा्षहट्रि् दसताबयेजिरूमा 
िाज्को प्रहतबद्धता साथै सो बमोहजमका िाहट्रि् नीहत, कानतुन ि का ््षरिमिरू बालकाहलकामतै्ी िुदँ ैगएको । 

ख)  ससंथागत व्यवसथािरूः बालबाहलकािरूको अहधकािको सतुहनहचितता गिी बालसंिक्षण एिं समिद्ध्षनका लाहग िएका 
कानतुनी एिं नीहतगत व्िसथालाई व्ििािमा का्ा्षन्ि्न गनने साथै बालबाहलकाको हिर्लाई अन्तिसमपूिीकृत गिाई 
समन्ि्, सिका ््ष ि साझयेदािीमा प्रिािकािी गिाउनये प्र्ास िएको छ । बालबाहलकाको अहधकािलाई व्ििािमा संसथागत 
गन्षका लाहग िएका संिचनागत प्र्ासिरू हनमनानतुसाि िियेका छन-्

• नयेपाल सिकाि (का ््षहििाजन) हन्मािली, २०७४ बमोहजम महिला, बालबाहलका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्लाई 
बालबाहलका, बालकल्ाण, उद्धाि, पतुनसथा्षपना एिं नीहत, कानतुन, मापदण्डसमबन्धी का ््ष हजममयेिािी िियेको;

• हशक्षा, हिज्ान तथा प्रहिहध मन्त्ाल्लये बालबाहलकाको हशक्षा, प्रहिहध एिं व्ािसाह्क ताहलमलगा्तका शैहक्षक 
क्षयेत्मा हजममयेिािी हनिा्षि गियेको;

• सिासथ् तथा जनसङ्ख्ा मन्त्ाल्लये बालबाहलकाको आधाििपूत सिासथ् सयेिाको सतुहनहचितताका लाहग हजममयेिािी 
हनिा्षि गियेको;

• श्रम, िोजगाि तथा सामाहजक सतुिक्षा मन्त्ाल्लये बालश्रमको क्षयेत्मा आरनयेा हजममयेिािी हनिा्षि गियेको;

• गिृ मन्त्ाल्बाट हिपत ्मा पियेका साथै कानतुनी हििादमा िियेका बालबाहलकािरूको संिक्षण ि समिद्ध्षनमा हजममयेिािी 
हनिा्षि गियेको;

• बालबाहलकाको हिर्गत हजममयेिािी हनिा्षिका लाहग महन्त्परिरदक्ो सामाहजक सहमहत एिं संसदी् सहमहतिरूको 
गठन िएको; 

• िाहट्रि् बाल अहधकाि परिरद ्बालबाहलकाको क्षयेत्मा नीहतगत एिं हनदनेशनातमक िपूहमकामा सहरि् िियेको; 

• नयेपाल प्रििी अन्तग्षत महिला, बालबाहलका तथा ज्येष्ठ नागरिक सयेिा कये न्द्िरू िियेका;

• महिला तथा बालबाहलका हििागबाट बालबाहलकाको क्षयेत्मा आिहधक एिं िाहर्षक नीहत, ् ोजना, का ््षरिमअनतुरूपका 
का ््षिरूको का्ा्षन्ि्न िुनये गियेको;

• कये न्द्ी् बालन््ा् सहमहत बालबाहलकाको न््ा्लाई सतुहनहचित गनने हजममयेिािीमा िियेको;

• बाल सतुधािगिृिरू कानतुनी हििादमा पियेका बालबाहलकािरूको सतुधािको हजममयेिािीमा िियेका;

• बाल अदालत बालबाहलकाहिरुद्ध पियेको मतुद्दाको उहचत रैसलाको हजममयेिािीमा िियेको;

• हजलला बालन््ा् सहमहत बालबाहलकाको न््ाह्क अहधकािको सतुहनहचितताको िपूहमकामा िियेको;

• बालबाहलका खोजतलास नं. १०४ (नयेपाल प्रििी अन्तग्षत) असिा्, अपठयेिो, स्डकमा िियेका बालबाहलकाको 
खोजतलास एिं पतुनसथा्षपनाका लाहग सि्ोगीको िपूहमकामा िियेको;
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• बाल ियेलप लाइन नं. १०९८ असिा्, अपठयेिो िा संिक्षणको अिसथामा िियेका बालबाहलकािरूका लाहग आश्र्, 
पतुनसथा्षपनाको सिका ््षमा िियेको;

• हिहिन्न हजललाका हिहिन्न बालगिृिरू अनाथ, असिा्, टतुिुिा, संिक्षणको अिसथामा िएका बालबाहलकािरूलाई 
आश्र् हदनये साथै पतुनसथा्षपनाको हजममयेिािीमा िियेको;

• नयेपाल बाल सङ्गठन अनाथ, असिा्, टतुिुिा बालबाहलकाको संिक्षणका साथै पतुनसथा्षपना एिं धम्षपतुत् धम्षपतुत्ीको 
व्िसथापनमा सिका्ा्षतमक हजममयेिािीमा िियेको ि

• हिहिन्न गैिसिकािी संसथािरूअन्तग्षतका बालगिृिरू अनाथ, असिा्, टतुिुिा, संिक्षणको अिसथामा िएका 
बालबाहलकािरूलाई आश्र् हदनये का ््षको िपूहमकामा िियेका । 

३. बालबाहलकाको सरंक्षण एवं हवकासका के्षत्रमा भएका समस्यािरूः 
बालबाहलकाको अहधकाि सतुहनहचित गिी उनीिरूको संिक्षण एिं समिद्ध्षन ि हिकासका लाहग िाहट्रि् अन्तिा्षहट्रि् रूपमा 

मित्िपपूण्ष सहन्ध समझौता प्रहतबद्धतािरूका अहतरिति प्रशसत नीहत, ्ोजना, िणनीहत ि कानतुनी आधाििरू त्ाि िए तापहन ्सको 
का्ा्षन्ि्न पक्ष प्रिािकािी िुन सकये को छैन । का्ा्षन्ि्न हजममयेिािीमा िियेका हनका्िरूको क्षमता अहििहृद्ध िुन नसकनतु साथै 
अन्तिसिकािी हनका्िरू ि गैिसिकािी एिं सामाहजक संघसंसथािरूसमयेतको अन्तिसमन्ि् ि सिका ््ष प्रिािकािी िुन नसकनतुका 
कािण बालबाहलकाको अहधकाि सतुहनहचित गनने गिाउनये का ््षमा अपयेहक्षत उपलहबध िाहसल िुन सकये को छैन । नयेपालको सन्दि्षमा 
बालबाहलकाको िकअहधकाि सतुहनहचित गिी उनीिरूको उहचत हिकासका लाहग िएका प्र्ासिरूका सन्दि्षमा दयेहखएका प्रमतुख 
समस्ािरू हनमनानतुसाि िियेका छनः्

• आहथ्षक स्ोतसाधनको कमीका कािण बालबाहलकािरूलाई स्डक, आश्रम ि असपतालमा छो््डनये प्रिहृति का्म ैिियेको;

• आधाििपूत प्राथहमक हशक्षामा गरिब, असिा् एिं टतुिुिा बालबाहलकाको पिुचँ पतुगन नसकये को;

• गरिब, असिा् ि स्डक बालबाहलकामा आधाििपूत सिासथ् सयेिा पतुगन नसकये को;

• हनकृष् बालश्रम ि अपाङ्ग बालबाहलका अिियेलना ि ियेदिािको हसकाि िुनतुपनने अिसथा का्म ैिियेको;

• बाल ्ौनशोरणहिरुद्ध प्रिािकािी कानतुन हनमा्षण गन्ष नसहकनतु ि ्ौन दतुिाचािीका का ््ष बढनतु;

• सामान्् परििािका बालबाहलकािरूको गतुणसतिी् हशक्षा एिं सिासथ्मा पिुचँ निुनतु;

• बाल मनोहिज्ान उचच गन्षका लाहग आिश्क मनोिन्जन, बाल सििाहगता, बालमतै्ी िाताििणको अिाि िियेको;

• मपूलतः सििी क्षयेत्मा स्डक बालबाहलकाको अिसथा का्म ैििनतु;

• असिा् ि अनाथ बालबाहलकाको संिक्षण ि उहचत व्िसथापनमा सथानी्तिको हजममयेिािीलाई सतुहनहचित गन्ष नसकदा 
्स का ््षमा सथानी्तिको िपूहमका कमजोि अिसथाम ैििनतु;

• बालहििाि, हिसंा, शोरण, ्ौन दतुव ््षििाि, बलातकाि, ित्ा अनहधकृत ओसािपसािको अिसथा हिद्मान ििनतु;

• स्डक, अनाथ, ियेसिािालगा्तका आश्रममा िियेका बालबाहलकािरूलाई परििाि ि समाजमा पतुनहम्षलन ि पतुनसथा्षपना 
गिाउनये का ््षलाई प्रिािकािी गिाउन नसकनतु;

• धम्षपतुत् धम्षपतुत्ीको माध्मबाट बालबाहलकालाई अनहधकृत ओसापसाि गनने प्रिहृति िुनतु;

• बालगिृ एिं बालआश्रमिरूमा बालबाहलकाको जीिनहनिा्षिका लाहग आिश्क आधाििपूत पपूिा्षधाि एिं िाताििण 
का्म िुन नसकनतु;

• सथानी्तिसममको बालबाहलकाको क्षयेत्मा का ््षित संसथाको संसथागत क्षमता मजबतुत िुन नसकनतु;

• कानतुनको हििाद ि बालहबजाइजँसता समस्ाको समबोधन गिी उनीिरूको िािी जीिनलाई सिज बनाउँद ैपरििाि ि 
समाजमा पतुनहम्षलन ि पतुनसथा्षपना गनने का ््ष प्रिािकािी िुन नसकनतु;
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• िैकहलपक स्ािािको माध्मबाट अनाथ बालबाहलकाको पतुनसथा्षपना गन्ष नसकनतु;

• प्रदयेश एिं सथानी् सिकािलये बालबाहलकाको सबाललाई उचच प्राथहमकतामा िाखी प्ा्षप्त का ््षरिम सञचालन गन्ष 
नसकनतु;

• बालबाहलकाको क्षयेत्मा सञचालन िएका का ््षरिमिरूको हन्हमत अनतुगमन एिं सतुधाि गनने का ््षमा तालतुक 
हनका्िरूबाट उललयेख् िपूहमका हनिा्षि िुन नसकये को ि

• बालबाहलकाको अहधकाि एिं संिक्षणका क्षयेत्को का ््षहजममयेिािी िएको क्षयेत्गत तथा संसथागत समन्ि् एिं प्रिािकािी 
अनतुगमन ि मपूल्ाङ्कन िुन नसकनतु । 

४. बालकाहलकाको सरंक्षण एवं हवकासका के्षत्रमा भएका िुरौती र अवसरिरूः 
बालबाहलकािरूको संिक्षण एिं शािीरिक तथा मानहसक हिकासका लाहग परििाि, समाजका अहतरिति सथानी्तिदयेहख 

सङ्घी् सिकािसममको संियेदनशीलता ि हजममयेिािीको मित्िपपूण्ष िपूहमका िियेको िुन्छ । स्डक एिं असिा् बालबाहलकाको संिक्षण 
एिं अहधकािप्रहतको संियेदनशीलता ित्षमान चासोको हिर् िो । संघ, प्रदयेश ि सथानी्तिको समन्ि्मा स्डक बालबाहलकाको उद्धाि, 
पतुनसथा्षपना ि परििािमा पतुनहम्षलन गिाउनये का ््ष चतुनौतीपपूण्ष िियेको छ । ्स का ््षमा गैिसिकािी संघसंसथा, सामाहजक संघसंसथाका साथै 
सञचाि माध्मिरूसमयेतको सिका ््षलाई सि्षव्ापक गिाउनतु अत्ािश्क िएको छ । ्सका अहतरिति बालबाहलकाको संिक्षण एिं 
अहधकािको सतुहनहचितताका लाहग ित्षमान चतुनौती एिं अिसििरू हनमनानतुसाि व्ाख्ा गन्ष सहकन्छः

िुरौतीिरूः 
• बालबाहलकािहित स्डकको सिकािको नीहतअनतुरूप स्डक बालबाहलका शपून्् स्डकका लाहग सिोकाििाला हनका्िरू 

नागरिक समाज, सञचािकमधीिरूसँगको सिका ््ष सतुहनहचित गनतु्ष;

• नयेपाल बाल सङ्गठन लगा्तका बालमहन्दििरूको िौहतक एिं संगठनातमक संिचनालाई परििहत्षत सन्दि्ष अनतुकपू ल 
बालबाहलकाको संिक्षणको का ््षमा परिचालन गनतु्ष;

• मौजतुदा कानतुन एिं िाज्को दाह्तिमा पियेका बालबाहलकािरूलये आधाििपूत अहधकाि उप्ोग गन्ष सकनये िाताििण त्ाि 
गनतु्ष;

• बालबाहलकासमबन्धी का ््षरिम सञचालनमा महिला बालबाहलका एिं ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्को नयेततृिमा 
सिोकाििाला हनका्िरू, सामाहजक एिं गैिसिकािी संसथािरूबीचको समन्ि्, सिका ््षलाई सहरि् गनतु्षगिाउनतु;

• बालन््ा् प्रणाली तथा बालमतै्ी सथानी् शासन पद्धहतलाई व्ििािमा पपूण्षरूपमा अनतुिपूहत गिाउनतु;

• बाहलकामाहथ िुनये हिसंा एिं पिमपिागत िाहनकािक प्रचलनलाई पपूण्षरूपमा हन्न्त्ण गनतु्ष गिाउनतु;

• बाल सििाहगता ि बालमतै्ी िाताििणको हिकास गददै सङ्कट ि जोहखममा पियेका सबै बालबाहलकाको संिक्षण गनतु्ष;

• बालहििाि, बालश्रम, ित्ा, अपििण, बालहिसंा, ्ौन दतुव ््षििाि तथा बलातकािजसता घटनाको अन्त् गनतु्ष; 

• परििहत्षत सन्दि्षअनतुकपू लको हशक्षा, सिासथ्, बालमनोिञजनजसता आधाििपूत आिश्कताको सतुहनहचितता गददै 
बालग्रामको हिकास गनतु्ष;

• सथानी्तिसममका सिकािलये आरना नीहत, ्ोजना, आिहधक का ््षरिमिरूमा बालबाहलकाको अहधकाि, संिक्षण ि 
हिकासका हिर्िरूलाई अहनिा ््षरूपमा प्राथहमकतामा िाखनतुपनने कानतुनी एिं पद्धहतगत आधाििरू सतुहनहचित गनतु्ष;

• बालअहधकािबाट िहञचत बालबाहलकाको उहचत संिक्षण ि व्िसथापन गिी उनीिरूको िहिट्् सतुहनहचित गनतु्ष ि

• बालबाहलकाप्रहत िुनये कानतुन हिपिीतका का ््षका हिरुद्धमा व्िसथा िएको सजा्लाई व्ििािमा प्रिािकािी गिाउनतु । 
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अवसरिरूः 
• बालबाहलकाको अहधकाि सतुहनहचित गिी संिक्षण गनने सबालमा िाज्लये अन्तिा्षहट्रि् सहन्ध, समझौतालगा्त दयेशको मपूल 

कानतुनमा समयेत प्रहतबद्धता जनाउनतु;

• आधाििपूत हशक्षा एिं सिासथ्का लाहग सथानी्तिसमम आिश्क आधाििपूत पपूिा्षधाििरू त्ाि िई जनचयेतना समयेत 
का्म िुनतु;

• बालबाहलकाको िकलाई मौहलक िकको रूपमा संिैधाहनक प्रत्ािपूहत िुनतु; 

• बाल अहधकािप्रहतको सचयेतना सथानी्तिसमम िहृद्ध िुनतु;

• स्डक बालबाहलकाको उद्धाि, िाित तथा मनोहिमश्ष ि पारििारिक पतुनहम्षलन, पतुनए्षकतीकिण तथा पतुनसथा्षपनाको लाहग 
बाल ियेलप लाइनबाट सयेिा सञचालन िुनतु;

• संहिधानमानै बालबाहलकाको िकलाई मौहलक िकको रूपमा प्रत्ािपूहत गनतु्ष; 

• सङ्घी् संिचनाअनतुसाि बालबाहलकासमबन्धी कानतुन, नीहत, ्ोजना, का ््षरिम तथा संसथागत सं्न्त् सथानी्तिदयेहख 
सङ्घी्तिसमम सथापना तथा सञचालन िुदँ ैजानतु;

• परििहत्षत सम्ानतुकपू ल बालबाहलका ऐन, २०७५ का्ा्षन्ि्नमा आउनतु ि ्स ऐनलये बाल अहधकािको सतुहनहचितताका 
लाहग नीहतगत एिं संसथागत हिकासका लाहग माग्ष प्रशसत गियेको;

• बाल अहधकािका मतुख् हिर्िरू बाल बचाउ, संिक्षण ि हिकाससमबन्धी हिर्मा कये हन्द्त िई बालबाहलका ि 
हिकासको लाहग १० िरने िाहट्रि् का््ष्ोजना त्ाि िई का्ा्षन्ि्नमा िियेको;

• सिकाि, संघसंसथा ि नागरिक समाजबीच समन्ि्, सि्ोग, सिजीकिण ि सिका ््षमा अहििहृद्ध िुनतु;

• बाल अहधकािको संिक्षण तथा प्रिद्ध्षनको सबालमा सिोकाििालािरूमा सचयेतना एिं सिका ््ष िहृद्ध िुदँजैानतु;

• बालमतै्ी सथानी् शासन, सथानी्ति एिं ि्डािरूमा बालमतै्ी अनतुकपू ल परिियेश त्ाि िुदँजैानतु ि 

• िाहट्रि् एिं अन्तिा्षहट्रि् क्षयेत्बाट बालबाहलकाको संिक्षण ि हिकासका लाहग स्ोतसाधनका साथै सिका ््षका अिसििरू 
उपलबध िुदँजैानतु । 

५. बालबाहलकाको के्षत्रमा गरु्नपरने सधुारका का्य्निरूः 
बालबाहलकाको संिक्षण गिी उनीिरूमा िुनये सबै प्रकािका हिसंा, दतुव ््षििाि ि शोरणबाट मतुति गिाउँद ैउनीिरूको िक अहधकाि 

संिक्षण तथा प्रिद्ध्षन गिी िाट्रि हनमा्षण गन्ष सकनये ्ोग् ि सक्षम नागरिकको रूपमा हिकास गनतु्ष अपरििा ््ष िएको छ । ्सका लाहग 
सिकािलये सं्तुति िाट्रि संघको बाल अहधकाि समबन्धी मिासहन्ध, १९८९ लाई अनतुमोदन गियेपहछ मिासहन्धको मपूलिपूत हिर्िरू 
संहिधानिरूमा समबोधन िुदँ ैआएका छन ्। साथै नयेपालको संहिधान (२०७२) लये बालबाहलकाको िकलाई मौहलक िकको रूपमा 
व्िसथा गिी बालबचाउ, बाल संिक्षण, बाल हिकास ि बाल सििाहगताजसता हिर्िरू समयेटी सिा्षङ्गीण हिकासको प्रत्ािपूहत गियेको 
एिं बालबाहलकासमबन्धी ऐन, २०७५ लागतु िएको छ । सिकािलये सं्तुति िाट्रिसंघको बालअहधकािसमबन्धी मिासहन्धका प्रािधानिरू 
लागतु गिी बालअहधकाि संिक्षणका लाहग दशा्षएको प्रहतबद्धताअनतुरूप नीहतगत, कानतुनी, संसथागत ि का ््षरिमगत व्िसथामा 
सतुधाि गददै आएको परिणामसिरूप बालबाहलकाको जीिनमा सकािातमक परिित्षन िएको मिसतुस गरिएको छ । बालबाहलकाको 
िक अहधकािलाई व्ििािमा संसथागत गनतु्षका साथै बालबाहलकाको संिक्षण ि हिकासका लाहग िाहट्रि् एिं अन्तिा्षहट्रि् 
क्षयेत्मा िएका प्रहतबद्धतताका साथै नीहतगत एिं कानतुनी व्िसथासमयेतको का्ा्षन्ि्नलाई प्रिािकािी गिाउन गनतु्षपनने सतुधाििरू  
हनमनानतुसाि िियेका छनः्

• सङ्घी्दयेहख सथानी्तिसममका सिकािलये आफना नीहत, ्ोजना, का ््षरिम एिं बजयेटमा बालबाहलकाको संिक्षण ि 
हिकासका का ््षिरूलाई अहनिा ््षरूपमा समयेट्नये व्िसथा गनतु्षपनने;
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• सथानी्तिसममका गैिसिकािी एिं सामाहजक संघसंसथािरूलये अनाथ टतुिुिा एिं गरिब बालबाहलकाको आधाििपूत 
हशक्षा, सिासथ्का साथै परििाि एिं समाजमा पतुनसथा्षपनाको हजममयेिािी हलई सिका ््ष गनतु्षपनने;

• सञचािकमधी एिं सपूचनाका माध्मिरूलये बालबाहलकाको सबाललाई अहनिा ््षरूपमा प्राथहमकतामा िाखी सपूचना प्रिाि 
गनतु्षपनने;

• आधाििपूत हशक्षा एिं सिासथ् सयेिामा स्डक बालबाहलकादयेहख सबै बालबाहलकािरूको पिुचँ सतुहनहचित गनतु्षपनने;

• बालबाहलकासमबन्धी िाहट्रि् स्ोतकये न्द् सञचालन तथा व्िसथापन गनतु्षपनने;

• हिद्ाल्तिको पाठ््रिममा बालअहधकाि, बालबाहलकासमबन्धी कानतुन ि ्ौन तथा प्रजनन सिासथ्को हिर्लाई 
समाियेश गरिनतुपनने;

• प्रत य्ेक हिद्ाल्मा बालबाहलकाको शािीरिक ि मानहसक हिकासका लाहग उमयेि ि कक्षाअनतुसाि खयेलकतु द, मनोिन्जन 
तथा अहतरिति हरि्ाकलाप िाहर्षक का ््ष्ोजनामा अहनिा ््षरूपमा समाियेश गनतु्ष गिाउनतु पनने;

• नयेपाल बालसङ्गठन एिं बाल महन्दिलाई ७५ िटै हजललामा सक्षम ि हजममयेिाि बालसंिक्षण एिं हिकास संसथाका 
रूपमा हिकास गनतु्षपनने;

• बालबाहलकाहिरुद्ध िुनये हिसंा, ् ौन दतुव ््षििाि, बालश्रम, बलातकाि, बयेचहबखन जसता अपिाधहिरुद्ध शपून्् सिनशीलताको 
नीहत अिलमबन गनतु्षपनने;

• बालबाहलका खोजतलास नं. १०४ ि बाल ियेलपलाइन १०९८ को सयेिा सथानी्तिसमम हिसताि गिी सो सयेिाका बाियेमा 
हिद्ाल्, समाज ि सि्षसाधािणसमम जानकािी पतु¥ ् ाउनतु पनने;

• हिद्ाल्मा बालबाहलकाहिरुद्ध िुनये शािीरिक दण्ड, कष्, दतुव ््षििाि िा लैंङ्हगकतामा आधारित हिसंालाई हनरुतसाहित 
गिी त्सता का््षलाई दहण्डत गनने व्िसथालाई संसथागत गनतु्षपनने;

• अनाथ एिं हिशयेर संिक्षणको आिश्कता िएका बालबाहलकाका लाहग जन्मदता्ष ि नागरिकता पाउनये प्रहरि्ालाई 
सिलीकिण गरिनतुपनने;

• स्डक बालबाहलकाको उद्धाि ि पतुनसथा्षपना गनने साथै िोकथाम एिं हन्न्त्णका लाहग सथानी्तिसममको समन्ि्, 
सिका ््षलाई प्रिािकािी गिाइनतुपनने;

• असिा्, अनाथ, बयेिारिस, अशति एिं हिशयेर संिक्षणको आिश्कता िएका बालबाहलकालाई संिक्षण ि प्रिद्ध्षन गन्ष 
बालगिृ िा बालआश्रम िा असथा्ी संिक्षण सयेिा कये न्द्लाई प्रिािकािी गिाइनतुपनने;

• सथानी्तिमा बालकलि, बालसमपूि, हकशोिहकशोिी समपूिजसता संसथाको गठन तथा सञचालनमा सथानी् सिकािलये 
अग्रसिता हलनतुपनने;

• सथानी्तिसममका सिकाि एिं सिकािी, गैिसिकािी हनका्िरूलये बालश्रमको अन्त्का लाहग कानतुनी, नीहतगत तथा 
का ््षरिमगत का््षलाई आन्तरिकतीकिण गनतु्षपनने;

• बालमतै्ी सथानी् शासनका लाहग आिश्क सपूचक एि साधनस्ोतको व्िसथापनका साथै साि्षजहनकसथल तथा 
हिद्ाल्का िौहतक संिचनासमयेतलाई बालमतै्ी बनाइनतुपनने ि

• धम्षपतुत् धम्षपतुत्ीका लाहग हसरारिस गनने एिं हलनयेहदनये का ््षलाई सिल ि व्िहसथत गरिनतुपनने । 

६. हरट्कष्नः 
मतुलतुकमा सतुशासन का्म गिी समदृ्ध नयेपाल सतुखी नयेपालीको अहि्ानमा सरलता िाहसल गनतु्षपनने चतुनौती िामीसामतु िियेको 

छ । िाजनीहतक एिं प्रशासहनक नयेततृिमा न्ाँ सोच, इमान्दाि आचिण ि नहतजामतुखी प्रिहृति निएका कािण मतुलतुकको समग्र शासन 
पद्धहतबाट अपयेहक्षत उपलहबध िाहसल िुन सकये को छैन । हिजोका बालबाहलकािरूको हशक्षा, सिासथ्, सोच, आचिण, प्रिहृतिलगा्त 
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मानि हिकासका आधाििपूत कतु िािरूमा िाज्को प्ा्षप्त ध्ान पतुगन नसकये का कािण िाजनीहतक िा सामाहजक परिित्षन िुदँािुदँपैहन 
मतुलतुकको समग्र हिकासको सति उतसािजनक िुन सकये को छैन । सक्षम, इमान्दाि, प्रहतसपधधी एिं संसकाि्तुति जनशहति आजको 
आिश्कता िो । ्सका लाहग आजका बालबाहलकािरूको मनोहिज्ान ि व्ििािमा िाज्को ध्ान, लगानी ि संियेदनशीलता 
अत्ािश्क िएको िुन्छ । सथानी्तिसममका सिकािी, गैिसिकािी, सामाहजक संघसंसथािरू एिं सिोकाििाला हनका्िरूसमयेतलये घि 
परििािदयेहख स्डक बालबाहलकासममको संिक्षण, समिद्ध्षन ि हिकासमा हजममयेिािी हलनतुपनने िुन्छ । टतुिुिा एिं अनाथ बालबाहलकािरूको 
अहििािक सिकाि िुनतुपनने िासतहिकतालाई सिकािलये समयेत आतमसात गियेको छ । ्स सन्दि्षमा िाज्कातर्ष बाट िाहट्रि् एिं 
अन्तिा्षहट्रि्सतिसमम बालबाहलकाको िक, अहधकाि ि हिकासका लाहग गियेका प्रहतबद्धता एिं सो प्रहतबद्धताबमोहजम हसज्षना िएका 
दाह्तिलाई सथानी्तिसममका सिकािी एिं गैिसिकािी हनका्िरूलये आरना नीहत, ्ोजना का ््षरिमिरू मार्ष त प्रिािकािी गिाउनतु 
जरुिी िएको छ । मतुलतुकको समग्र हिकासका लाहग आिश्क सक्षम ि इमान्दाि जनशहति त्ाि गन्षका लाहग बालबाहलकािरूप्रहतको 
संियेदनशीलता, संिक्षण ि हिकासका लाहग सङ्घी्, प्रदयेश एिं ि्डातिसममको सिकािलये आफनो प्रमतुख दाह्तिका रूपमा आतमसात 
गिी अहनिा ््ष प्राथहमकताको सबालका रूपमा समाियेश गनतु्ष अत्ािश्क िएको छ । ्सबाट िाज्मा बालबाहलकाप्रहत िुनये सबै 
प्रकािका शोरण, हिसंा ि दतुव ््षििाि हन्न्त्ण िई बालबाहलकाको िक ि अहधकाि का्म िुनतुका साथै मतुलतुकका लाहग आिश्क 
सक्षम, इमान्दाि, प्रहतसपधधी ि सतुसंसकृत जनशहति त्ाि िुनये तथ्मा हिश्वसत िुन सहकन्छ । 

सनिभ्न सामाग्ीिरूः 
• नयेपालको संहिधान २०७२, कानपून हकताब व्िसथा सहमहत, नयेपाल सिकाि । 

• बालकाहलका समबन्धी ऐन, २०७५, कानपून हकताब व्िसथा सहमहत, नयेपाल सिकाि । 

• नयेपाल सिकािको बजयेट ितिव्, २०७६, अथ्ष मन्त्ाल्, नयेपाल सिकाि । 

• नयेपालमा बालबाहलकाको हसथहत प्रहतियेदन २०७६, िाहट्रि् बाल अहधकाि परिरद,् नयेपाल सिकाि । 

• बाल सतुधाि गिृ सञचालन का ््षहिहध, २०५७, महिला, बालबाहलका तथा समाजकल्ाण मन्त्ाल् । 

• पन्ध्ौ ्ोजना, आधािपत् (मस्ौदा), िाहट्रि् ्ोजना आ्ोग, नयेपाल सिकाि । 
lll
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१. पषृ्ठभूहम 
नयेपालको संहिधानलये समानतुपाहतक समाियेशी ि सििाहगतामपूलक हसद्धान्तअनतुरूप हिियेदिहित, समदृ्ध ि न््ा्पपूण्ष समाजको 

हनमा्षण गनने आधाि त्ाि गियेको छ । संहिधानको धािा ३८ मा िियेको 'महिलाको िक’ लये महिलालाई लैङ्हगक ियेदिािहिना समान 
िंशी् िक ि समानतुपाहतक समाियेशी हसद्धान्त एिं सकािातमक हिियेदका आधािमा हिशयेर अिसि प्राप्त गननेलगा्तका िकको व्िसथा 
गियेको छ । त्सतै संहिधानको धािा १८ मा िियेको ‘समानताको िक’ लये समान कामका लाहग लैङ्हगक आधािमा पारिश्रहमक िा 
सामाहजक सतुिक्षामा ियेदिाि नगरिनये तथा पैतकृ समपहतिमा लैङ्हगक ियेदिािहिना सबै सन्तानको समान िक िुनये जसता व्िसथािरू 
गियेको छ । मौहलक िकसमबन्धी सोिी धािालये महिलाहिरुद्धका हिसंालाई दण्डनी् बनाउनतुका साथै क्षहतपपूहत्ष पाउनये िक सतुिहक्षत 
बनाएको छ । संिैधाहनक व्िसथाका अहतरिति ‘महिलाहिरुद्ध िुनये सबै प्रकािका ियेदिाि उन्मपूलन गनने मिासहन्ध, १९७९' लाई सन ्
१९९१ मा, त्सको िैकहलपक प्रोटोकल, १९९९ लाई सन ्२००७ मा, ‘समान कामका लाहग महिला ि पतुरुरबीच समान पारिश्रहमक 
समबन्धी मिासहन्ध, १९५१ (आईएलओ १००)’ लाई सन ्१९७६ मा ि ‘िोजगाि तथा पयेसामा िुनये हिियेद समबन्धी मिासहन्ध, १९५८ 
(आईएलओ १११)’ लाई सन ्१९७४ मा अनतुमोदन गियेि नयेपाललये लैङ्हगक समानताप्रहतको अन्तिा्षहट्रि् प्रहतबद्धतासमयेत दसा्षएको छ । 

लैङ्हगक समानताका लाहग हिगतका प्र्ासिरूलये महिलाको हशक्षा, सिासथ् ि समपहतिमाहथको सिाहमति तथा श्रम 
सििाहगतामा सकािातमक परिित्षन िएका छन ्। महिलाको िाजनीहतक तथा आहथ्षक िपूहमका प्रिािकािी िुदँ ैगएको छ । लैङ्हगक 
समानता प्राहप्तका लाहग हनिन्तिको अहि्ान तथा हशक्षामा महिलाको बढ्दो पिुचँबाट लैङ्हगक समानताका क्षयेत्मा कानतुनीरूपमा 
उपलहबध िाहसल िए तापहन साििपूत लैङ्हगक समानता सथाहपत िुन सकये को छैन । महिला ि पतुरुरबीच अन्तिपतुसता िसतान्तिणबाट प्राप्त 
संसकािजन्् श्रम हििाजनको संिचना एिं बाहलकाको व्हतिति हिकास तथा महिलाको पयेसा छनौटमा िियेको सामाहजक अििोधमा 
हिसतािै िए पहन परिित्षन िुदँ ै गएको छ । तथाहप महिला तथा पतुरुरबीच साििपूत लैङ्हगक समानता िाहसल गन्ष संहिधानप्रदति 
‘महिलाको िक’ लगा्तका लैङ्हगक समानतासँग समबहन्धत िकको पपूण्ष का्ा्षन्ि्न ि महिला तथा बाहलकामाहथ िुनये हिियेद 
िटाउनका लाहग थप प्र्ास आिश्क िियेको छ । एकाहति महिला, बाहलका ि लैङ्हगक तथा ्ौहनक अलपसङ्ख्किरूलये अझ ैपहन 
व्ापक मात्ामा लैङ्हगक हिसंा ि हिियेद िोगी ििनतु पियेको छ िनये अककोहति गरिबी, बयेिोजगािी, अहशक्षा, कतु पोरण ि असिसथताबाट 
पहन बढी प्रिाहित िुनतु पियेको छ । 

मतुलतुकलये सङ्घी् ढाँचाको शासकती् व्िसथा अङ्गीकाि गियेको ि न्ाँ शासकती् सिरूपअनतुरूप सङ्घ, प्रदयेश तथा सथानी् 
सिकाििरूलये संहिधानअनतुरूपका अभ्ास सतुरु गरिसकये को अिसथा छ । ्सै रिममा हिगतमा नयेपाल सिकािबाट िुनये गियेका कहतप् 
का ््षिरू िाल प्रदयेश तथा सथानी्तिमा िसतान्तिण िइसकये का छन ्। तथाहप ती तििरूमा आिश्क कानतुन, सं्न्त्, जनशहति तथा 
बजयेटको अिािमा ती हनका्िरूबाट लैङ्हगक दृहष्कोणलाई मपूलप्रिािीकिण गिी लैङ्हगक उतििदा्ी शासन पद्धहतलाई संसथागत 
गन्ष बाँकती नै िियेको छ । तसथ्ष लैङ्हगक समानताका क्षयेत्मा प्राप्त उपलहबधलाई संसथागत गददै हदगो हिकासका लक्् प्राहप्त ि साििपूत 
लैङ्हगक समानताको सथापनाका लाहग सङ्घ, प्रदयेश ि सथानी्तिबीचको समन्ि् ि सिका ््षलाई सतुदृढ बनाउनतु आिश्क िियेको  
छ । ह्नै पषृ्ठिपूहममा साििपूत लैङ्हगक समानता सथापनाथ्ष शासनका तीनिटै तिमा लैंङ्हगक उतििदा्ी शासन पद्धहतलाई संसथागत 

राहट्रि्य लैङ्हगक समारता रीहतको औहित्य 

मनमा्ा ँभट्टराई पगंनेी 
सहसतिव - मतहला, बालबातलका िथा जेष्ठ नागररक मनत्ालय
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गन्ष ि ्ोजना, नीहत तथा का ््षरिम एिं िाहर्षक बजयेट तथा सयेिा प्रिािलाई लैङ्हगकमतै्ी बनाई हिियेदिहित, समदृ्ध ि न््ा्पपूण्ष समाजको 
सथापनाका लाहग समग्र िाहट्रि् नीहतको आिश्कता िएको छ । 

२. हवगतका प्र्यासिरू
नयेपालमा हि.सं. २०३८ दयेहख हिकासमा महिलाको अिधािणसहित महिलािरूको सामाहजक ि आहथ्षक सशतितीकिणका 

लाहग महिला हिकास का ््षरिमको सतुरुआत ि्ो । समाजमा व्ाप्त लैङ्हगक असमानतालाई समबोधन गन्ष नयेपाल सिकािबाट 
महिलाहिरुद्ध िुनये सबै प्रकािका ियेदिाि उन्मपूलन गनने मिासहन्ध, १९७९ ि बयेइहजङ का ््ष्ोजना, १९९५ अनतुरूप लैङ्हगक समानता ि 
महिला सशतितीकिणका लाहग २०६१ सालमा िाहट्रि् का ््ष्ोजना बनाई का्ा्षन्ि्नमा ल्ाइ्ो । हिगतमा सिस्ाबदी हिकास लक््मा 
आधारित िाहट्रि् का ््षरिम बनाई का्ा्षन्ि्न गरि्ो जसबाट नयेपाललये लैङ्हगक सपूचकिरूमा सकािातमक सतुधाि पहन ग¥ ् ो । ्सैगिी 
ित्षमानमा हदगो हिकासको लक्् रिम ५ मा उहललहखत लैङ्हगक समानता ि बाहलका सशतितीकिणको लक्् प्राहप्तका लाहग सपूचकिरू 
हनमा्षण गिी का्ा्षन्ि्नमा िियेको छ । 

नयेपालको संहिधानमा प्रहतहबहमबत लैङ्हगक समानताका मान््ताअनतुरूप हिहिन्न कानतुनिरू संशोधन गरिनतुका साथै मानि 
बयेचहबखन तथा ओसािपसािजसता जघन्् अपिाध ि महिलामाहथ िुनये हिसंालाई दण्डनी् बनाई पीह्डतलाई क्षहतपपूहत्ष तथा न््ा्मा 
पिुचँको लाहग दयेिा्अनतुसािका हिशयेर कानतुनिरू का्ा्षन्ि्नमा आएका छन ्। 

• मानि बयेचहबखन तथा ओसािपसाि (हन्न्त्ण) ऐन, २०६४, 

• मानि बयेचहबखन तथा ओसािपसाि (हन्न्त्ण) हन्मािली २०६५, 

• घियेलतु हिसंा (कसतुि तथा सजा्) ऐन २०६६, 

• बोकसी आिोप (कसतुि ि सजा्) ऐन, २०७२, 

• का ््षसथलमा िुनये ्ौनजन्् दतुव ््षििाि (हनिािण) ऐन, २०७१, तथा 

• लैङ्हगक हिसंा हनिािण कोर हन्मािली २०६७ ि

• सतुिहक्षत माततृि तथा प्रजनन सिासथ् अहधकाि ऐन, २०७५ । 

त्सैगिी महिलाहिरुद्ध िुनये कतु िीहतजन्् हिसंािरूलाई मतुलतुकती रौजदािी संहिता, २०७४ ि मतुलतुकती दयेिानी संहिता, २०७४ लये 
समयेत समबोधन गियेको छ िनये िाहट्रि् महिला आ्ोग ऐन, २०७४ लये महिला अहधकाि तथा हितको हिर्मा हनिन्ति अनतुगमन गिी 
नयेपाल सिकािलाई सतुझाि हदनये िाहट्रि् महिला आ्ोगको का््षलाई कानतुनी आधाि प्रदान गियेको छ । 

छैटौ ँ ्ोजना (२०३७–२०४३) मा ‘हिकासमा महिला’ को नामबाट सतुरुआत गरिएको लैङ्हगक समानता तथा महिला 
सशतितीकिणका प्र्ासिरूलाई पहछका सबै आिहधक ्ोजना, नीहत तथा का ््षरिमिरूमा प्राथहमकताका साथ हनिन्तिता हदइएको 
छ । नयेपाल सिकािद्ािा महिला, हकशोिी तथा बाहलकाको समग्र हिकासका लाहग हि.सं. २०६४ दयेहख लैङ्हगक उतििदा्ी बजयेट सतुरु  
गरि्ो । लैङ्हगक समानता का्म गन्ष, महिलाको हित संिक्षण गन्ष ि महिला सशतितीकिण एिं महिलालाई िाहट्रि् मपूलप्रिािमा 
समाहित गन्ष एिं महिलाको हित संिक्षण गन्ष नयेपाल कानतुन तथा नयेपाल पक्ष िाट्रि िएको अन्तिा्षहट्रि् कानतुनको का्ा्षन्ि्नका लाहग 
अनतुगमन गिी नयेपाल सिकािलाई हसरारिस गननेलगा्तका का ््षका लाहग संिैधाहनक अङ्गका रूपमा िाहट्रि् महिला आ्ोगको 
व्िसथा िुनतुका साथै छतु टै् महिला, बालबाहलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्ाल्को संसथागत व्िसथा िियेको छ । 

३. वत्नमार हसथहत
नयेपालको लैङ्हगक हिकास सपूचक ि लैङ्हगक सशतितीकिण मापक रिमशः ०.५३४ ि ०.५६८ िियेको छ । हिश्व आहथ्षक 

मञचद्ािा त्ाि पारिएको ‘हिश्व (गलोबल) लैङ्हगक समानता अन्तिाल प्रहतियेदन, २०२०’ मा नयेपालको प्राप्ताङ्क ०.६८० ििी १५३ 
मतुलतुकिरूमध य्े १०१औ ंि दहक्षण एहश्ामा दोस्ो सथानमा िियेको छ । ५ िर्षमाहथको उमयेि समपूिका महिला ि पतुरुरको साक्षिताको दि 
रिमश: ६२% ि ८०% िियेको छ । हशक्षाको िकमा प्राथहमक हशक्षा, माध्हमक हशक्षा एिं उचच हशक्षा सबैमा बाहलका तथा महिलाको 
िना्षदि उतसािजनक िियेको छ । माध्हमक हशक्षामा लैङ्हगक ततुलना सपूचक (Gender Parity Index) १.०३७६ छ िनये उचच 
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हशक्षाको कतु ल िना्षमा पहन महिलाको अनतुपात बहढिियेको छ । प्रजनन सिासथ्का सपूचकमा उललयेख् सतुधाि िएको छ । हिश्वमा १ 
िर्षमतुहनको जन्मदिको लैङ्हगक अनतुपात सामान््त्ा १०५ (१०० बाहलका जन्मदा १०० बालक जहन्मनये) िियेकोमा नयेपालमा २०६८ 
को जनगणनाअनतुसाि १०६.४० िियेको दयेहखएको छ । जसमध य्े सििी क्षयेत्मा जन्मदिको अनतुपात १११.८० छ िनये ग्रामीण क्षयेत्मा 
१०५.६ िियेको छ । ्ो अनतुपात २०५८ को जनगणनामा १०४.२० मात् िियेको हथ्ो । 

नयेपालमा महिला सििाहगता ि प्रहतहनहधति दिमा िाम्ो सतुधाि िुदँ ैगएको छ । िाजनीहतक सििाहगतामा सबैिन्दा िाम्ो प्रगहत 
दयेहखएको छ । सङ्घ, प्रदयेश ि सथानी्तिको पहछललो हनिा्षचनपचिात ्सथानी्तिमा ४१ प्रहतशत, प्रदयेशसिामा ३४ प्रहतशत ि सङ्घी् 
व्िसथाहपकामा ३३.५ प्रहतशत महिलाको प्रहतहनहधति िियेको छ । सिकािी बजयेट प्रणालीमा लैङ्हगक बजयेटको अभ्ास बढ्द ैगएको 
छ । आ ि ०७६/०७७ मा लैङ्हगक उतििदा्ी बजयेटको नयेपालको िाहर्षक बजयेटको अशं ३८.१७% ििको छ । 

्सैगिी महिला ि पतुरुरको श्रम सििाहगताको दि रिमश: २६.३% ि ५३.७% िियेका छ । हनजामती सयेिालगा्त हिहिन्न 
सिकािी तथा साि्षजहनक सयेिािरूमा सकािातमक का ््षनीहतअन्तग्षत महिलािरूका लाहग आिक्षणको व्िसथा गरिएको छ । हनजामती 
सयेिामा २३.६% महिला कम्षचािी िियेका छन ् । अन्् सिकािी सयेिा तथा हनजी क्षयेत्मा समयेत महिलाको प्रहतहनहधति बढ्द ैगएको 
छ । महिलाको सिासथ् सयेिामा ४७%, सिकािीको का ््षकािी सहमहतमा ३९.३४%, सामतुदाह्क िनको का ््षकािी सहमहतमा ५०%, 
सानाठपूला व्िसा्को सिाहमतिमा १५.२% ि व्िसथापनमा २९.६% िियेको छ । 

महिलाको आहथ्षक तथा सामाहजक रूपान्तिणका लाहग िएका नीहतगत व्िसथा ि सञचाहलत का ््षरिमिरूलये सिकािी 
तथा सामतुदाह्क संसथािरूमा महिला सििाहगता िहृद्ध गनतु्षका साथै महिला उमशीलता ि िोजगािीमा सतुधाि ल्ाएको छ । सिकािीमा 
महिला सदस्को सङ्ख्ा ५२% पतुगयेको छ िनये सामतुदाह्क िनमा ्ो दि ५३% िियेको छ । महिलाको घिजगगामा सिाहमति २६% 
पतुगयेको छ । 

४. समस्या तथा िुरौती

संिैधाहनक तथा कानतुनी उपलहबध एिं सपूचकाङ्कमा दयेहखएका प्रगहतका बाबजतुद लैङ्हगक समानता का्म िुन सकये को 
छैन । संहिधानको धािा १२ बमोहजम आमाको नामबाट सन्तानलये नागरिकता पाउनये व्िसथा, धािा १८ को व्िसथाबमोहजम 
लैङ्हगक ियेदिािहिना पैतकृ समपहतिमा समान िक ि धािा ३८ बमोहजम महिलालाई समान िंशी् िक का्ा्षन्ि्नमा बाधकका 
रूपमा िियेको सामाहजक संिचना ि सोच परिित्षन गनतु्ष मतुख् चतुनौतीको रूपमा िियेको छ । अझ ैपहन ्ौनजन्् हिसंा तथा लैङ्हगकतामा 
आधारित हिसंाबाट बढी मात्ामा बाहलका, हकशोिी तथा महिलािरू प्रिाहित िुनये गियेका छन ्ि २८.४% महिलालये जीिनिि ्सतो 
शािीरिक ि ्ौनजन्् हिसंा िोगनये गियेको पाइएको छ । महिनािािी तथा सतुतकये िी अिसथामा छतु न निुनये ि छाउगोठमा बसनतुपनने छाउप्डी 
प्रथाजसता हिियेदपपूण्ष कतु िीहतिरू अझ ैपहन हिद्मान छन ्। ्द्हप िालसालै ्सता हिियेदपपूण्ष सामाहजक पिमपिालाई हनरुतसाहित गिी 
हिद्मान कानतुनको का्ा्षन्ि्नका लाहग िाजनीहतक तथा सामाहजक सििाहगता ि प्रशासहनक कािबािीसमयेतलाई एकसाथ अहघ 
बढाई छाउप्डी गोठ ितकाउनये अहि्ानलये सथानी्सतिमा साथ पाएको छ । बालहििाि, बिुहििाि, घियेलतु हिसंा, मानि बयेचहबखन 
तथा ओसािपसाि, िैदयेहशक िोजगािका नाममा िुनये महिला एिं हकशोिीको ओसािपसाि तथा बयेचहबखनलगा्त लैङ्हगतामा आधारित 
बाहलका, हकशोिी, महिला ि लैङ्हगक एिं ्ौहनक अलपसङ्ख्कमाहथ िुनये हिियेद तथा शािीरिक, मानहसक तथा आहथ्षक हिसंा अझ ै
पहन हिद्मान छन ्। 

पारििारिक ि सामाहजक मपूल् मान््ता, सामाहजक समबन्ध एिं हपतसृतिातमक संिचना ि सोचबाट हनदनेहशत प्रचहलत लैङ्हगक 
िपूहमकामा अझ ैपहन परिित्षन आउन सकये को छैन । सपूचकिरूमा सतुधािका बाबजतुद महिलािरूलये मात् घियेलतु का ््ष ि ियेिचािको का ््ष 
गनतु्षपनने अिसथा हिद्मान िियेकालये पारिश्रहमक आउनये का ््ष ि श्रम बजािमा महिलाको अपयेक्षाकृत सििाहगता बढ्न सकये को छैन ि 
िहृतिहिकासका अिसि सीहमत िुन पतुगयेका छन ्। पारििारिक तथा सामाहजक हनण््ष  प्रहरि्ामा महिलाको िपूहमकाको असिीका ््षता िा 
न््पूनता ि पतुरुरप्रहतको हनि्षितासमबन्धी सोचमा परिित्षन आउन सकये को छैन । उप्तु्षति पषृ्ठिपूहममा हिद्मान सामाहजक सोचमा परिित्षन 
ल्ाई लैङ्हगक समानता िाहसल गनतु्ष सबैिन्दा ठपूलो चतुनौतीको रूपमा िियेको छ । 
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पारििारिक हनण््ष मा मात् निई िाज्का का ््षकािी हनण््ष मा पहन महिलाको िपूहमका कम िियेको छ । सङ्घ, प्रदयेश ि 
सथानी्तिका व्िसथापकती् एिं का ््षकारिणी नयेततृिमा िियेका महिला नयेततृिको हनणा्ष्क िपूहमका िहृद्ध गनतु्ष ि िाज्का सबै तिको 
साि्षजहनक नीहतमा लैङ्हगक मपूलप्रिािीकिण गनतु्ष अकको मतुख् चतुनौती िियेको छ । ् सैगिी सथानी्तिका न््ाह्क सहमहतको नयेततृिदा्ी 
िपूहमकालाई प्रिािकािी बनाउँद ैलैङ्हगक हिसंाको अन्त् ि महिलाको न््ा्मा पिुचँ बढाउनतु अकको चतुनौतीको रूपमा िियेको छ । 

सङ्घी् संिचनाबमोहजम िाज्का सबै ति ि हनका्िरूमा लैङ्हगक मपूलप्रिािीकिण गिी लैङ्हगक उतििदा्ी शासन 
पद्धहत संसथागत गनतु्ष अकको चतुनौती िियेको छ । ्सैगिी सङ्घ, प्रदयेश ि सथानी्तिबीच लैङ्हगक समानतासमबन्धी नीहत, ्ोजना तथा 
का ््षरिमिरूमा समाञजस् का्म गददै महिलामाहथ िुनये सबै हकहसमका हिसंा, हिियेद ि शोरणको अन्त् गन्ष समन्ि् ि सिका ््षलाई 
प्रिािकािी बनाउनतु ्स क्षयेत्का प्रमतुख चतुनौती िुन ् । लैङ्हगक उतििदा्ी शासन व्िसथाको हिकासद्ािा साि्षजहनक तथा हनजी 
क्षयेत्मा महिलाको पिुचँ िहृद्ध, लैङ्हगक बजयेटको हिसताि गिी महिलालाई प्रत्क्ष राइदा िुनये क्षयेत्मा लगानी िहृद्ध गनतु्ष ि महिलाको 
उद्मशीलता, िोजगािी तथा आमदानी िहृद्ध गनतु्ष अकको चतुनौती िियेको छ । 

५. रीहतको आवश्यकता
नयेपालको संहिधानमा हनहद्षष् गरिएका महिलासमबन्धी मौहलक िक, िाज्को पतुनससंिचना ि अहधकािको बाँ्डराँ्ड, नयेपाललये 

अन्तिा्षहट्रि्रूपमा गियेको प्रहतबद्धता जसतै महिलाहिरुद्ध िुनये सबै हकहसमका हिियेद न््पूनीकिण गनने मिासहन्ध १९७९ ि बयेइहजङ घोरणा 
तथा का ््ष्ोजना १९९५ मा गियेको महिला ि सिोकािका क्षयेत्िरूको व्िसथा, हदगो हिकासको लक््प्रहत नयेपालको प्रहतबद्धता, ‘समदृ्ध 
नयेपाल, सतुखी नयेपाली’ को िाहट्रि् अहि्ान नै लैङ्हगक समानता नीहत तजतु्षमाका मपूल आधाि िुन ्। 

नयेपाललये सङ्घी् ढाँचाको अभ्ास सतुरु गियेको सन्दि्षमा िाज्का तीनिटै शासकती्तिमा लैङ्हगक उतििदा्ी शासन 
प्रणालीको सतुदृढीकिण एिं लैङ्हगक समानता ि महिला सशतितीकिणका नीहत, कानतुन एिं का ््षरिममा सामञजस् ल्ाउनतुसमयेत जरुिी 
छ । मतुलतुकमा प्रदयेशको अभ्ास हनतान्त नौलो िियेको तथा सथानी्तिको अभ्ाससमयेत सथानी् सिकािको रूपमा िियेको सन्दि्षमा 
िाहट्रि् लैङ्हगक समानता नीहतलये प्रदयेश तथा सथानी्तिलाई समयेत लैङ्हगक समानता तथा महिला सशतितीकिणसमबन्धी नीहत तथा 
का ््षरिम हनमा्षणमा सि्ोग पतु¥ ् ाउनये छ । ् सैगिी हिर् क्षयेत्गत साि्षजहनक नीहतिरूमा लैङ्हगक समानता तथा महिला सशतितीकिणका 
हिर्को मपूलप्रिािीकिणका लाहग हनदनेशन गनने िाहट्रि् नीहत आिश्क िियेको छ । 

लैङ्हगक समानता का्म गनने हदशामा मतुलतुकलये िाहसल गियेको उपलहबधलाई हनिन्तिता हददँ ै लैङ्हगक उतििदा्ी शासन 
पद्धहतलाई सथानी्तिदयेहख नै संसथागत गन्षसमयेत िाहट्रि् लैङ्हगक समानता नीहतलये एउटा छाता नीहतको हनदनेशन गननेछ । िाहट्रि् 
लैङ्हगक समानता नीहतलये साि्षजहनक क्षयेत्बाियेक हनजी क्षयेत्, सिकािी, गैिसिकािी संसथा एिं सामतुदाह्क संसथा सबैमा लैङ्हगक 
संियेदनशील व्ििाि हिकास ि लैङ्हगक मपूलप्रिािीकिणका लाहग ्ोजना बनाउनसमयेत आधाि प्रदान गनने छ । 

हरट्कष्न: 
लैङ्ँहगक उतििदा्ी शासन व्िसथालाई संसथागत गददै लैङ्हगक समानतामपूलक िाट्रि हनमा्षणको अहि्ानमा िाज्का िियेक 

हरि्ाकलापलाई मपूलप्रिािीकिण गन्ष लैङ्हगक नीहतलये माग्षदश्षन प्रदान गद्षछ । हिकासका हरि्ाकलाप लैङ्हगक उतििदा्ी िए 
निएको, लैङ्हगक बजयेट िासतिम ैअथ्षपपूण्ष िए निएको, लैङ्हगक उतििदा्ी नीहत हनमा्षण िए निएको तथा का्ा्षन्ि्नमा आइपतुगदा 
लैङ्हगक दृहष्कोणलये नहतजा दयेहखए नदयेहखएको लगा्तका ्ाित प
िाहट्रि् लैङ्हगक नीहतको औहचत् िियेको छ । 

lll
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पषृ्ठभूहमः
सामाहजक सतुिक्षा मानिी् सतुिक्षा संिक्षणको मित्िपपूण्ष पक्ष िो । सामाहजक सतुिक्षा िन्नासाथ मतुलतुकका नागरिकको सममान, 

म्ा्षदाका साथै मानि अहधकािको हिर् पहन िो । सामाहजक सतुिक्षालाई हिश्वव्ापी मानि अहधकािको रूपमा समयेत आतमसात ्
गरिएको छ । मानि अहधकाि माहनसको जीिन, सितन्त्ता, समानता ि म्ा्षदासँग समबहन्धत अहधकािसँग समबहन्धत िियेका हिर्लाई 
हलइन्छ । सामाहजक सतुिक्षासमबन्धी हसद्धान्तमा आहथ्षक, सामाहजकरूपमा पहछ पियेका असतुिहक्षत िा जोहखम समिाव् व्हतिलाई 
हिहिन्न माध्मबाट हिशयेर उपा् ि व्िसथाबाट सतुहनहचित गरिन्छ । आहथ्षकरूपमा हिपन्न, िौगोहलक रूपमा दतुग्षम एिं हिकट सथानमा 
बसोिास गनने नागरिक, सामाहजकरूपमा पहछ पियेका ि कमजोि, असिा् ि अशतिका लाहग िाज्लये कतु नै न कतु नैरूपमा सि्ोग गिी 
समानताको हसद्धान्तअनतुरूप ती समपूि, समतुदा्, िग्ष, जाहत ि हलङ्गका लाहग हिहिन्न नीहत, िणनीहत ि का ््षरिमको माध्मबाट 
सि्ोग ि उतथान गनतु्ष सामाहजक सतुिक्षाको रूपमा हलइन्छ । हिश्वका िियेकजसो मतुलतुकमा सामाहजक सतुिक्षाको हिर्लाई कतु नै न 
कतु नैरूपमा समबोधन गनने प्र्ास गरिँद ैआएको पाइन्छ । िाज्लये प्रत य्ेक नागरिकका लाहग समानता ि मानि अहधकािको समिद्ध्षन गन्ष 
सामाहजक सतुिक्षाको व्िसथा गनतु्षपनने िुन्छ । िाज् िन्नासाथ आफना सबै जनता अथा्षत ्नागरिकको लाहग हिहिन्न हकहसमको सतुिक्षाको 
प्रत्ािपूहत गनने हजममा हलएको आम नागरिकको अहििािकको रूपमा बतुहझन्छ । 

िाज्लये नागरिकको सयेिा ि सतुहिधाको लाहग हिहिन्न नीहतगत, कानतुनी ि अन्् हिहिध व्िसथा गरिएका िुन्छन ् । ्सता 
नीहतमा सामाहजकरूपमा पहछ पियेका ि कमजोि, असिा् ि अशतिका लाहग िाज्लये हिशयेर नीहत तथा कानतुनको हनमा्षण गिी 
का्ा्षन्ि्न गरिएका िुन्छन ्। सामाहजक सतुिक्षालाई सामाहजक हबमा, सामाहजक संिक्षण, सामाहजक सतुिक्षा किच िा कहिलयेकािी 
सामाहजक न््ा् पहन िन्नये गरिन्छ । सामाहजक सतुिक्षा आहथ्षक तथा सामाहजकरूपमा असतुरिक्षत िा जोहखममा पियेका व्हति तथा 
परििािलाई िाज्द्ािा हिहिन्न उपा्बाट ि हिहिन्न माध्मबाट सामाहजक सतुिक्षाको प्रत्ािपूहत गरिन्छ । िाज्लये आफना नागरिक 
जो आहथ्षकरूपमा कमजोि, सामाहजकरूपमा पहछ पियेका तथा अन्् हिहिध कािणलये ततुलानातमकरूपमा पहछ पियेका व्हति तथा 
परििािलाई उपलबध गिाउनये संिक्षण तथा हिशयेर व्िसथालाई सामाहजक सतुिक्षाको रूपमा हलइन्छ । तसथ्ष कमजोि, अशति, असिा्, 
अपाङ्गता िएका व्हति, शािीरिकरूपमा अशति, ज य्ेष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत िग्ष, समपहतिलये खान पहन नपतुगनये िग्षलाई िाज्लये गनने 
सतुिक्षा नै सामाहजक सतुिक्षा िो । ्स प्रकािको सतुिक्षा सबै नागरिकलाई िाज्लये हदनतुपद्षछ त्समा पहन िदृ्धािसथा, बयेिोजगािी, हबिामी, 
अशतिता िा जीहिकोपाज्षनको आधाि गतुमाएको अिसथामा दहैनक जीिनको गहतहिहधलाई सिज बनाई समाजमा सममानपपूि्षक 
हजउनका लाहग गरिनये व्िसथा तथा आ् सतुिक्षाको प्रत्ािपूहत हदनये तथा सिासथ् स्ािािमा हतनीिरूको पिुचँको सतुहनहचितता प्रदान 
गिी िाज्लये अहििािकको िपूहमका हनिा्षि गन्ष सामाहजक सतुिक्षा प्रदान गनतु्षपनने िुन्छ । 

संहिधानलये नै आमनागरिकका लाहग सामाहजक सतुिक्षा, खाद् सतुिक्षा ि खाद् समप्रितुता, आिास, सिासथ्, हशक्षा ि िोजगािीको 
िकलाई मौहलक िकको रूपमा सथाहपत गियेअनतुरूप सबै नागरिकको गतुणसतिी् जीिन सतुहनहचिताका लाहग िाज्लये सामाहजक सतुिक्षा 
ि संिक्षणको नीहत अिलमबन गियेको छ । त्सकािण िाज्लये नागरिकको लाहग सममानपपूि्षक, म्ा्षहदत ि प्रहतष्ठापपूण्ष बाँचन पाउनये 
व्िसथा ि कमजोि तथा असिा् ि शािीरिक ि मानहसकरूपमा अशति ि अपाङ्गता िएका व्हतिलगा्तलाई हिशयेर व्िसथा गिी 

समारताको आधारः सामाहजक सरुक्षा

वीरबहादुर राई
सहसतिव, नेपाल सरकार
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सतुिक्षाको अनतुिपूहत गिाउनतु पद्षछ । संहिधानलये प्रत य्ेक व्हतिलाई सममानपपूि्षक बाँचन पाउनये िक िुनयेछ िनी मौहलक िकमा व्िसथा 
गियेको छ िनये समानताको िक अन्तग्षत प्रहतबन्धातमक िाक्ांशमा सामाहजक ि सांसकृहतक दृहष्लये हपछह्डएका महिला, दहलत, 
आहदिासी, आहदिासी जनजाहत, मधयेसी, थारु, मतुहसलम, उतपीह्डत िग्ष, हपछ्डा िग्ष अलपसङ्ख्क, सीमान्तकृत, हकसान, श्रहमक, 
्तुिा, बालबाहलका, ज य्ेष्ठ नागरिक, लैङ्हगक तथा ्ौहनक अलपसङ्ख्क, अपाङ्गता िएका व्हति, गिा्षिसथाका व्हति, अशति 
ि असिा्, हपछह्डएको क्षयेत् ि आहथ्षकरूपलये हिपन्न खस आ ््षलगा्त नागरिकको संिक्षण, सशतितीकिण िा हिकासका लाहग 
कानतुनबमोहजम हिशयेर व्िसथा गन्ष िोक लगाएको माहननये छैन िनी संहिधानमा व्िसथा गरिएको छ । समाजमा िियेका ्सता अशति, 
हबिामी, िदृ्धिदृ्धा, बयेिोजगाि, अपाङ्गता िएका व्हति ि सीमान्तकृत व्हतिलाई िाज्लये हिशयेर आहथ्षक तथा सामाहजक उपकिणको 
माध्मबाट उनीिरूको संिक्षण गनतु्ष िाज्को मपूल कत्षव् ि दाह्ति िुन्छ । ह्नै हसद्धान्त तथा मान््ताका आधािमा हिकहसत तथा 
हिकासोन्मतुख मतुलतुक सबैलये आहथ्षक अिसथाको आधािमा सकये समम ्ी िग्षका व्हतिलाई सामाहजक सतुिक्षाको माध्मबाट संिक्षण 
गनने कानतुनी व्िसथा गियेको पाइन्छ । 

पररभाषाः
सामाहजक सतुिक्षा सामाहजक नीहतको एक अहिन्न अङ्ग िो । समाजमा सबै िग्ष, समतुदा्, िारािारी, हलङ्ग, धम्षका 

माहनसिरूलये सममानपपूि्षक बाँचन पाउनये, सामाहजक हरि्ाकलापमा सििागी िुन पाउनये तथा सामाहजक िसततुको उप्ोग गन्ष पाउनये 
अिसथाको हसज्षना नै Social Security िो । सामान््तः आहथ्षक तथा सामाहजकरूपमा जोहखममा पियेका व्हतिलाई संिक्षण 
गददै जीिन हनिा्षिका साधनको सतुहनहचितता सामाहजक सतुिक्षा िो । जसमा गरिब, असिा्, असमथ्ष, बालबाहलका, ज य्ेष्ठ नागरिक, 
बयेिोजगाि, आहथ्षकरूपलये हिपन्नलाई सि्ोग गनतु्ष िो । 

सामाहजक सतुिक्षा िनयेको आमदानीको जोहखमपपूण्ष (माहनसलाई नाजतुक अिसथामा पतु¥ ् ाउन सकनये) अिसथाबाट मतुहति हदन 
िा त्सतो अिसथालाई व्िहसथत गन्ष अपनाइनये हिहिध उपा्िरूको समहष् िो । ्समा श्रम बजािमा िसतक्षयेप, साि्षजहनकरूपमा 
सिीकृहत प्राप्त बयेिोजगािी लहक्षत आ् समपूि िा िदृ्धािदृ्धािरूको हबमा, व्हति, घिपरििाि ि समतुदा्लाई सि्ोग आहद पद्षछन । 

सामाहजक सतुिक्षा नागरिक अहधकाि, मानि अहधकाि तथा सामाहजक न््ा्को एक अहिन्न अङ्ग माहनन्छ । िाज्लये आफना 
नागरिकलाई हिहिन्न माध्मबाट सतुिक्षा ि संिक्षकतिको िाताििण हनमा्षण गियेको िुन्छ । मानि जन्मयेपचिात ्जीिनका हिहिन्न चिणमा 
हिहिन्न प्रकािका समस्ाबाट पीह्डत िुनसकदछ । कहतप् हिर् व्हतिगत कािणलये िुन्छ िनये कहतप् व्हतिको काबतुबाहििको 
परिहसथहतबाट नागरिकलाई समस्ा पियेको िुन्छ । जसतै- क्डा िोग, अकसमात दतुघ्षटनाको कािण मानहसक तथा शािीरिक समस्ा, 
हिहिन्न प्राकृहतक हिपहति ि हनहचित उमयेिपचिात ्बतुढ््ौलीको कािण उतपन्न िुनये समस्ाको सामना गनतु्ष पनने िुन्छ जसलाई व्हति तथा 
परििािलये सामना गन्ष तथा समबोधन गन्ष नसकनये अिसथामा िाज्लये सि्ोग गनतु्षपनने िुन्छ । समाजमा िियेका सबै िग्ष, जाहत, समतुदा्, 
हलङ्ग, क्षयेत् ि समपूिको सतुिक्षा ि संिक्षण गनतु्ष िाज्को दाह्ति िुन्छ । सामाहजक सतुिक्षा ि सामाहजक संिक्षण िनी दतुई हकहसमबाट ियेनने 

 
गरिन्छ । सामाहजक सतुिक्षा ि संिक्षण दतुबैको लहक्षत िग्ष, का ््षरिम ि उद्दयेश्मा समानता पहन पाइन्छ ति सामाहजक सतुिक्षालये मपूलतः 
आ्को पक्षलाई समबोधन गद्षछ िनये सामाहजक संिक्षणलये सबै हकहसमको संिक्षण िा बचाउलाई समयेटयेको पाइन्छ । सामाहजक 
सतुिक्षालाई सामाहजक संिक्षणहित्कै एक अि्िको रूपमा हलनये गरिन्छ । 

मानि अहधकािको हिश्वव्ापी घोरणापत् १९४८ ि नागरिकका िाजनीहतक, आहथ्षक, सामाहजक तथा सासकृहतक अहधकाि 
समबन्धी अनतुबन्ध, १९६६ मा समयेत सामाहजक सतुिक्षालाई मानि अहधकािको रूपमा हलइएको छ । आहथ्षक, सामाहजक तथा 
सांसकृहतक अहधकािसमबन्धी अन्तिा्षहट्रि् प्रहतज्ापत्को धािा १० (२) मा हशशतु जन्मनतुअहघ ि पहछको उहचत अिहधिि आमािरूलाई 
हिशयेर संिक्षण प्रदान गनतु्षपनने, ्सता अिहध ि काम गनने आमािरूलाई तलबी हबदा ि प्ा्षप्त सामाहजक सतुिक्षा राइदासहितको हबदा 
हदनतुपनने ि आहथ्षक ि सामाहजक शोरणबाट बालबाहलका तथा तरुणिरूको संिक्षण गनतु्षपद्षछ िनी उललयेख िएको छ । धािा ९ मा 
पक्ष िाट्रिलये प्रत य्ेक व्हतिको सामाहजक हबमालगा्तका सामाहजक सतुिक्षाको अहधकाि सिीकाि गद्षछन िनी बाध्ातमक व्िसथा 
गरिएको छ । समाजमा सबै िग्ष, समतुदा्, िारािारी, हलङ्ग, धम्ष, जातजाहत, समतुदा्का माहनसिरूलये सममानपपूि्षक बाँचन पाउनये, 
िाज्को कानतुनलये िहज्षत गियेकोबाियेक सबै प्रकािको काम गन्ष पाउनये, सामाहजक हरि्ाकलापमा हिनाअििोध सििागी िुन पाउनये 
तथा सामाहजक हिर्िसततु उप्ोग गन्ष पाउनये अिसथा हसज्षना गिी नागरिकलाई सतुरिक्षत बनाउनतु नै सामान््तः सामाहजक सतुिक्षाको 
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रूपमा हलइन्छ । आिहधक ्ोजनाअन्तग्षत पन्ध्ौं ्ोजनालये सबैका लाहग हदगो सामाहजक सतुिक्षा प्रणाली, समतामपूलक समाज ि 
लोककल्ाणकािी िाज् व्िसथाको आधाि िन्नये सोच हलएको छ िनये सामाहजक सतुिक्षा ि संिक्षणलाई हदगो, सि्षव्ापी ि पिुचँ्ोग् 
बनाई नागरिक िकको का्ा्षन्ि्न गनने ि िाज्प्रहत नागरिकको हिश्वास सतुदृढ गनने लक्् िियेको छ । 

हवकासक्रमः
सामाहजक सतुिक्षा (Social Security) को अिधािणा 

सन १९३७ मा ततकालीन अमयेरिकती िाट्रिपहत रुजबयेलटलये अहघ 
साियेका हथए । सतुरुमा ज य्ेष्ठ नागरिकलाई पयेन्सन हदनये व्िसथाबाट 
प्रािमि गरिएकोमा ित्षमानमा ्सको क्षयेत् व्ापक िएको 
पाइन्छ । गणतन्त् िाितमा सिासथ् हबमा क्षयेत्मा Employee's 
State Insurance Act, 1948 अनतुसाि Employee's 
State Insurance Corporation नामक संसथाको सञजाल 
िियेको छ । हि्तनाममा सन १९८९ दयेहख सामाहजक हबमाको 
अिधािणासमयेत हिकास गरिएको ि सन १९९२ मा हि्तनाम 
सिकािलये अहनिा ््ष ि सिैहचछक सिासथ् हबमा हसकम लागतु 
गियेको हथ्ो । दहक्षण कोरि्ामा सन १९७६ मा नै सिासथ् हबमा 
्ोजना अहनिा ््ष गिी कानतुनी व्िसथा गियेको हथ्ो । बयेला्तमा 
National Health System मार्ष त सबै जनतालाई हनःशतुलक 
सिासथ् सयेिा प्रदान गनने प्रणाली सतुरु िएको हथ्ो । 

नयेपालमा हिहिन्न सिरूपमा हिगत लामो सम्दयेहख 
सामाहजक सतुिक्षासँग समबहन्धत हिहिन्न का ््षरिमिरू 
सञचालन िुदँ ै आएका छन ् । नयेपालको साि्षजहनक क्षयेत्मा 
सि्षप्रथम हि.स. १९९१ मा सैहनक द्व्कोर ि हि.स. १९९३ 
मा हनितृिििण का ््षरिमलाई सामाहजक सतुिक्षा का ््षरिमको 
औपचारिक सतुरुआत िएको पाइन्छ । २०१९ सालदयेहख नयेपाल 
सिकाि ि सङ्गहठत संसथाका कम्षचािीिरूको लाहग सञच् 
कोर व्िसथापन गन्षको लाहग कम्षचािी सञच्कोरको 
सथापनापचिात ्सामाहजक सतुिक्षाको साि्षजहनक क्षयेत्मा हिसताि 
िएको हथ्ो । असङ्गहठत ि अनौपचारिक क्षयेत्मा सामाहजक 
सतुिक्षाको प्रािमि २०५१ सालमा सामाहजक सतुिक्षाका रूपमा िदृ्ध तथा असिा् ितिा प्रदान गन्ष थाहलएको िो । आ.ि. २०५१/५२ 
मा ७५ िर्षनाघयेका ज य्ेष्ठ नागरिक, ६० िर्षनाघयेका हिधिा ि अपाङ्गता िएका व्हतिलाई सामाहजक सतुिक्षा ितिाबापत हनहचित िकम 
प्रदान गन्ष थाहलएको हथ्ो िनये तत ्पचिात ्उमयेिको िद संशोधन गिी कणा्षलीमा बसोिास गनने ि दहलतका लाहग ६० िर्ष ि अन्् 
जातजाहतका ज य्ेष्ठ नागरिकलाई ७० िर्ष का्म गरि्ो । पञचिरधी् ्ोजनाअन्तग्षत पहिलो पटक निौं ्ोजनामा सामाहजक सतुिक्षा 
समबन्धी नीहतलाई सथान हदइएको हथ्ो जसमा ज य्ेष्ठ नागरिक, महिला तथा अपाङ्गताका लाहग आिहधक ्ोजनाको का ््षरिममा 
समाियेश गरिएको हथ्ो । 

२०७५ मङ् हसि ११ गतयेबाट शतुिािमि िएको ्ोगदानमा आधारित सामाहजक सतुिक्षा ्ोजना २०७६ साउन १ दयेहख 
औपचारिकरूपमा का्ा्षन्ि्नमा आएको छ । सामाहजक सतुिक्षा कोरलये प्रािमिमा औरधी उपचाि तथा माततृि सतुिक्षा ्ोजना, दतुघ्षटना 
तथा अशतितता सतुिक्षा ्ोजना, आहश्रत परििाि ि िदृ्धािसथा सतुिक्षा ्ोजना सञचालन गनने का ््षरिम िियेको छ । 

हवहभनर आ.व.को बजेट वक्व्यमा सामाहजक सरुक्षा

आ.व. २०७५/७६

• अपाङ्गता िएका व्हतििरूको मनोबल, म्ा्षदा, सीप ि क्षमता 
बढाउन पतुनसथा्षपनाका हिशयेर का ््षरिम सञचालन गरिनये । 

• बयेिारिस, जोहखमपपूण्ष ि अव्िहसथतरूपमा स्डकमा जीिन 
हबताइिियेका असिा् बालबाहलका एिं अन्् नागरिकिरूको 
समयेत सतुिक्षा, व्िसथापन ि पतुनसथा्षपना । 

• अहटजम िएका, मानहसक िोगी, टतुिुिा बालबाहलका, असिा्, 
िदृ्ध, अपाङ्गता िएका व्हतििरूको सतुिक्षा ि ियेिचाि गनने 
संसथालाई अनतुदान

आ.व. २०७६/७७

• ७० िर्षिन्दा माहथका सबै ज य्ेष्ठ नागरिकलाई माहसक ितिा रु २ 
िजािबाट रु ३ िजाि ि रु १ लाख ििाबिको हबमाङ्क सिकािलये 
व्िोनने

• ज य्ेष्ठ नागरिक सयेिा तथा हमलनकये न्द्को सथापना ि सञचालन

• अहतअशति, अपाङ्ग िएका व्हति, एकल महिला, लोपोन्मतुख 
आहदिासी जनजाहतसमयेतलाई सामाहजक सतुिक्षा ितिामा िहृद्ध

आ.व. २०७७/७८

• बढी जोहखममा पियेका, महिला, बालबाहलका, ज य्ेष्ठ नागरिक तथा 
अपाङ्गता िएका व्हतिलाई थप सतुिक्षा तथा संिक्षण प्रदान गनने

• अलजाइमस्ष िोगलगा्त उमयेिजन्् िोगबाट प्रिाहित ज य्ेष्ठ 
नागरिकको हनःशतुलक उपचािको व्िसथा । 

• अहटजम लगा्त सबै प्रकािका अपाङ्गत िएका व्हतिका लाहग 
सतुिक्षा, ियेिचाि, हिहशष् प्रकािका सिासथ् सयेिा तथा पतुनसथापना
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सवैंधाहरक व्यवसथाः
सामाहजक सतुिक्षाको प्रािधानलाई संहिधानमा पहिलो पटक नयेपालको अन्तरिम संहिधान, २०६३ मा समाियेश गरिएको 

हथ्ो । जसमा महिला, िदृ्ध, अपाङ्ग तथा अशति ि असिा् नागरिकलाई कानतुनमा व्िसथा िएबमोहजम सामाहजक सतुिक्षाको 
िक िुनये व्िसथा गरिएको हथ्ो । नयेपालको संहिधान (२०७२) लये आहथ्षकरूपलये हिपन्न, अशति ि असिा् अिसथामा िियेका, 
असिा् एकल महिला, अपाङ्गता िएका, बालबाहलका, आफनो ियेिचाि आरै गन्ष नसकनये तथा लोपोन्मतुख जाहतका नागरिकलाई 
कानतुनबमोहजम सामाहजक सतुिक्षाको िक िुनये व्िसथा गियेको छ । त्सैगिी प्रत य्ेक उपिोतिालाई गतुणसतिी् िसततु तथा सयेिा प्राप्त गनने 
िक ि गतुणसतिी् िसततु िा सयेिाबाट क्षहत पतुगयेको व्हतिलाई कानतुनबमोहजम क्षहतपपूहत्ष पाउनये िक िुनये व्िसथा गियेको छ । धािा ३७ मा 
प्रत य्ेक नागरिकलाई खाद्िसततुको अिािमा जीिन जोहखममा पनने अिसथाबाट सतुरिक्षत िुनये िक िुनये ि धािा ४१ मा ज य्ेष्ठ नागरिकलाई 
िाज्बाट हिशयेर संिक्षण तथा सामाहजक सतुिक्षाको िक िुनये प्रािधान िियेको छ । असिा्, अनाथ, अपाङ्गता िएका, द्न्द्पीह्डत, 
हिसथाहपत एिं जोहखममा िियेका बालबाहलकालाई िाज्बाट हिशयेर संिक्षण ि सतुहिधा पाउनये िक िुनयेछ िनी संिैधाहनक व्िसथा 
गरिएको छ । कानतुनबमोहजम बाियेक कतु नै पहन नागरिकलाई हनजको सिाहमतिमा िियेको बाससथानबाट िटाइनये िा अहतरिमण गरिनये छैन 
िनी िाज्लये नागरिकको सतुिक्षाको प्रत्ािपूहत गियेको छ । धािा २९ मा प्रत य्ेक व्हतिलाई शोरणहिरुद्धको िक िुनये, धम्ष, प्रथा, पिमपिा, 
संसकाि, प्रचलन िा अन्् कतु नै आधािमा कतु नै पहन व्हतिलाई शोरण गन्ष नपाइनये, कसैलाई पहन बयेचहबखन गन्ष, दास िा बाँधा बनाउन 
नपाइनये ि कसैलाई पहन हनजको इचछाहिरुद्ध काममा लगाउन नपाइनये व्िसथा गियेको छ । ्हद ्सको हिपिीत का ््ष गियेमा पीह्डतलाई 
पी्डकबाट कानतुनबमोहजम क्षहतपपूहत्ष पाउनये िकको व्िसथा गरिएको छ । त्सैगिी संहिधानको धािा ५१ को िाज्का नीहतिरू अन्तग्षत 
सामाहजक सतुिक्षा ि सामाहजक न््ा् प्रदान गदा्ष सबै हलङ्ग, क्षयेत् ि समतुदा्हित्का आहथ्षकरूपलये हिपन्नलाई प्राथहमकता प्रदान गनने 
नीहत हलएको छ । 

कारुरी व्यवसथाः
नागरिकको सामाहजक सतुिक्षाको अहधकाि सतुहनहचित गन्ष आहथ्षकरूपलये हिपन्न, अशति ि असिा् अिसथामा िियेका, असिा् 

एकल महिला, अपाङ्गता िएका, बालबाहलका, आफनो ियेिचाि आरै गन्ष नसकनये तथा लोपोन्मतुख जाहतका लाहग हिशयेर व्िसथा 
िियेको सामाहजक सतुिक्षा ऐन, २०७५ का्ा्षन्ि्नमा िियेको छ । ऐनबमोहजम सामाहजक सतुिक्षा ितिा पाउनये अहधकाि ज य्ेष्ठ नागरिक, 
आहथ्षकरूपलये हिपन्न, अशति ि असिा् अिसथामा 
िियेका व्हति, असिा् एकल महिला, अपाङ्गता िएका, 
बालबाहलका, आफनो ियेिचाि आरै गन्ष नसकनये ि लोपोन्मतुख 
जाहत िनी उललयेख गरिएको छ । ऐनलये हिशयेरतः आहथ्षकरूपलये 
हिपन्न, शािीरिक असिा् तथा िा मानहसकरूपलये श्रम गन्ष 
अशति िएको, पालनपोरण तथा ियेिचाि गनने परििािको कतु नै 
सदस् निएका व्हति, शािीरिक िा मानहसक, बौहद्धक िा 
इहन्द््समबन्धी दीघ्षकालीन अशतितता, का ््षगत सीहमतता 
(रङसनल-इमपयेरिमयेन्ट) िा हिद्मान अििोधको कािण अन्् 
सामान्् व्हतिसिि समान आधािमा सामाहजक जीिनमा 
सििागी िुन बाधा िएका व्हति, जीिन्ापन गनने कतु नै 
आधाि, आ्स्ोत िा समपहति निएको नयेपाल सिकािलये 
िाजपत्मा सपूचना प्रकाहशत गिी तोकये को िन्दा न््पून आ् 
िएका, असिा् एकल महिला ि आहथ्षकरूपमा हिपन्न, 
अलजाइमस्ष, पाहक्ष न्सन्स, सपाइनल क्ड्ष इन्जतुिी, ब्येन ि्ामियेज, 
सतुसत मनहसथहत, पक्षघात, हसकल सयेल एहनहम्ा, मानहसक 
अिसथा ठीक निएको, अहटजम जसता िोगबाट ग्रहसत िई 

पनध्ौ ्योजरा (२०७६/७७-२०८०/८१)

• पन्ध्ौ ्ोजनाको सोचः सबैका लाहग हदगो सामाहजक सतुिक्षा प्रणाली, 

समतामपूलक समाज ि लोककल्ाणकािी िाज् व्िसथाको आधाि ि 

• सामाहजक सतुिक्षा ि संिक्षणलाई हदगो, स्षिव्ापी ि पिुचँ्ोग् बनाई 

नागरिक िकको का्ा्षन्ि्न गनने ि िाज्प्रहत नागरिकको हिश्वास सतुदृढ 

गनने लक्् िियेको छ । 

रणरीहत 

• सामाहजक सि्ोग ि संिक्षणका का ््षरिम हिसताि गिी आहथ्षक 

सामाहजक िहञचतीकिण तथा जोहखममा पियेका क्षयेत्, हलङ्ग, िग्ष ि 

समतुदा्को पिुचँ बढाउनये । 

• ्ोगदानमा आधारित सामाहजक सतुिक्षा ्ोजनालाई औपचारिक क्षयेत्का 

साथै अनौपचारिक क्षयेत्मा समयेत हिसताि गिी सि्षव्ापी बनाउनये । 

• सामाहजक सतुिक्षा, सि्ोग ि संिक्षणमा सङ्घ, प्रदयेश ि सथानी्तिबीच 

समन्ि् ि सिका ््षलाई प्रिािकािी बनाउन अन्तिसिकाि सपूचना 

प्रणालीको हिकास गनने । 
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आफनो ियेिचाि आरै गन्ष नसकनये व्हतिलगा्त ज य्ेष्ठ नागरिक, अशति ि असिा् अिसथामा िियेका व्हति, बालबाहलका, लोपोन्मतुख 
जाहतलाई सतुिक्षा ितिा पाउनये कानतुनी व्िसथा छ । पपूण्ष अशति अपाङ्गता िएको नागरिकलये नयेपाल सिकािलये तोकये को अपाङ्गता ितिा 
पाउनये ि अहत हिपन्न, लोपोन्मतुख ि नयेपाल सिकािलये तोकये को पाँच िर्ष उमयेि पपूिा नगियेका बालबाहलकालये सामाहजक सतुिक्षा ितिाको 
रूपमा नयेपाल सिकािलये तोकये को बालपोरण ितिा पाउनये कानतुनी व्िसथा गरिएको छ । ज य्ेष्ठ नागरिक समबन्धी ऐन, २०६३ लये ज य्ेष्ठ 
नागरिकको संिक्षण ि सामाहजक सतुिक्षा गन्ष छतु टै् ऐनको व्िसथा गरिएको छ । अपाङ्गता समबन्धमा अपाङ्गता िएका व्हतिको 
अहधकािसमबन्धी ऐन, २०७४ लये हिशयेर व्िसथा गियेको छ । अपाङ्गता िएका व्हतिहिरुद्ध िुनये ियेदिाि अन्त् गिी उनीिरूको 
िाजनीहतक, आहथ्षक, सामाहजक तथा सांसकृहतक अहधकािको सममान गन्ष छतु टै् ऐनको व्िसथा गरिएको पाइन्छ । मतुलतुकमा मपूलतः 
एकल महिला, अशति अपाङ्गता िएका व्हति, ज य्ेष्ठ नागरिक, शािीरिक ि मानहसकरूपमा कमजोि, जोहखममा पियेका नागरिकलाई 
सि्ोग ि आिश्क सतुिक्षा व्िसथाको लाहग हिहिन्न कानतुनमार्ष त सतुिक्षा प्रदान गनने प्र्ास गददै आएको पाइन्छ । 

सामाहजक सरुक्षाका माध्यमः
सामाहजक सतुिक्षाका हिर् बिुआ्हमक ि गहतशील िएकालये ्सको व्िसथापन ि का्ा्षन्ि्नका लाहग हिहिन्न माध्म 

तथा प्रणाली अिलमबन गरिँदआैएको छ । मतुलतुकका सबै नागरिकिरू हिहिन्न कािणलये गदा्ष आहथ्षक, सामाहजक, िाजनीहतक ि 
सांसकृहतकरूपमा समान िुदँनैन ् । ती समतुदा्, िग्ष, जाहत तथा क्षयेत्का जनतािरू हिहिन्न कािणलये पहछ पियेका िुन्छन ् । िाज्लये 
उनीिरूलाई समयेत समानताको िकअन्तग्षत िाज्को नीहत, का ््षरिम, सतुहिधा ि सयेिा प्राप्तमा समान पिुचँ ि अिसि हनमा्षण गन्ष हिशयेर 
नीहत, कानतुन ि का ््षरिम हनमा्षण गिी तत ्तत ्समतुदा्, िग्ष, जाहत तथा क्षयेत्का जनतालाई उतथान गन्ष हिहिन्न का ््षरिमिरू सञचालन 
गनतु्षपनने िुन्छ । आहथ्षक तथा सामाहजकरूपमा जोहखममा पियेका व्हतिलाई जीिन हनिा्षिको सतुहनहचितालाई सामाहजक सतुिक्षाको रूपमा 
हलइन्छ । "श्रहमक तथा कम्षचािीको सतुिक्षाका लाहग हिश्व श्रम सङ्गठनलये पारित गियेको सन १९५२ को अहिसहन्ध (आई.एल.ओ 
अहिसहन्ध न. १०२) लये ९ िटा हिर्िरू समयेटयेको छ । जसमा औरधोपचाि सतुहिधा, हबिामी िुदँाको सतुहिधा, बयेिोजगािी सतुहिधा, 
िदृ्धािसथा सतुहिधा, िोजगािीमा िुनये दतुघ्षटना तथा चोटपटकबापतको सतुहिधा, परििाि ि बालबचचाको ियेिचाि सतुहिधा, माततृि संिक्षण 
सतुहिधा, अशति सतुहिधा ि आहश्रत परििाि ियेिचाि सतुहिधा िियेका छन"् (मनैालीः८६:२०७२) । सामाहजक सतुिक्षाको लाहग िाज्लये 
सामाहजक सिा्ता सतुिक्षा ितिा अथा्षत ्सामाहजक सि्ोग, िोजगािी, कल्ाणकािी कोर तथा सामाहजक हबमा आहद िियेका छन ्। 

सामाहजक सिा्यता
सामाहजक सिा्तामा हिशयेरतः सामाहजक ितिालगा्त हिहिन्न अिसथामा िियेका तथा हिहिन्न प्रकािका प्राकृहतक 

तथा मानिी् घटनाबाट प्रिाहित व्हतिलाई ततकाल िाज्को तर्ष बाट आहथ्षक तथा िौहतक सतुहिधा उपलबध गिाई सि्ोग गनने 
गरिन्छ । िाज्बाट हनहम्षत कानतुनको आधािमा ि ततकाल अिसथा ियेिी िाज्लये हनण््ष  गिी आिश्क सि्ोग उपलबध गिाउनये गियेको 
पाइन्छ । अशति, असिा्, हिपन्न, ज य्ेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता िएका व्हति जसता जोहखम्तुति िग्षका नागरिकलाई 
िाज्को तर्ष बाट उपलबध गिाउनये आहथ्षक अनतुदान तथा सिा्तालाई सामाहजक सिा्ताको रूपमा हलइन्छ । हिहिन्न सम्मा 
प्राकृहतक प्रकोर तथा दतुघ्षटना तथा अन्् कािणलये प्रिाहित जनताको लाहग उनीिरूको अिसथा ियेिी िाज्लये ततकाल समबोधन गन्ष 
ततकाल हनण््ष  गिी सामाहजक सतुिक्षा प्रदान गन्ष सकदछ । कानतुन हनमा्षण गिी नयेपालमा ित्षमानमा ७० िर्ष पपूिा िएका ज य्ेष्ठ नागरिकलाई 
ज य्ेष्ठ नागरिक ितिा, त्सैगिी हिधिा ितिा, अपाङ्गता िएका व्हतिलाई ि नयेपाल सिकािलये तोकये को हनहचित जाहत िग्ष ि क्षयेत्का 
व्हतिलाई ितिा उपलबध गिाउनये व्िसथा गरिएको छ । 

सामाहजक वीमाः
सामाहजक सतुिक्षाप्रहत िाज्को व््िाि कम गन्ष सिकािको समयेत संलगनतामा नागरिकको हबमा गरिन्छ । िाल नयेपाल सिकािलये 

सबै नयेपाली नागरिकको लाहग सिासथ् हबमा गददै आएको छ । सिासथ् हबमालये समबहन्धत व्हतिको सिासथ्को सतुिक्षाको प्रत्ािपूहत 
गन्ष मद्दत गद्षछ । गतुणसतिी् सिासथ् सयेिा प्राप्त गनने नागरिकको अहधकािको संिक्षण गन्ष ि सिासथ् सयेिामा आम नागरिकको सिज 
पिुचँ सतुहनहचित गन्ष नयेपाल सिकािबाट सिासथ् हबमा ऐन, २०७४ जािी िई का्ा्षन्ि्नमा िियेको छ । गतुणसतिी् सिासथ् सयेिा प्राप्त 
गनने, नागरिकको अहधकािको संिक्षण गन्ष, सिासथ् बीमाद्ािा पपूि्ष ितुतिानीको माध्मबाट हबहमतको आहथ्षक जोहखम न््पूनीकिण गन्ष 
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तथा सिासथ् सयेिा प्रदा्कको दक्षता ि जिारदयेहिता अहििहृद्ध गिी सिासथ् सयेिामा आम नागरिकको सिज पिुचँ सतुहनहचित गन्षको 
लाहग ्ो ऐन जािी िई का्ा्षन्ि्नमा िियेको छ । 

रोजगारी ्योजराः
सामाहजक सतुिक्षाको माध्मबाट श्रम बजािमा उपलबध िएका जनशहतिलाई िोजगािी हदलाउन तथा बयेिोजगाि िएमा 

बयेिोजगाि िएकालाई बयेिोजगाि ितिा हदनयेगिी िोजगािी ्ोजना सञचालन गनने गरिन्छ । नयेपालको संहिधानको धािा ३३ मा प्रत य्ेक 
नागरिकलाई िोजगािीको िक िुनये, िोजगािीको शत्ष, अिसथा ि बयेिोजगाि सिा्ता सङ्घी् कानतुनबमोहजम िुनये व्िसथा गरिएको 
छ । मतुलतुकका नागरिकलये आफनो क्षमता, ्ोग्ता ि सीपका आधािमा िोजगािी पाउन सकये मा समबहन्धत व्हतिको जीिन सिज िुनये 
मात् िोइन मतुलतुकको पक्षमा काम गन्ष ि समाज ि समतुदा्लाई सि्ोग गन्षसमयेत मद्दत पतुगन सकदछ । 

 सकारातमक प्र्यासिरू
िाज्लये आफना जनताका लाहग संिक्षण ि सतुिक्षा प्रदान गनने हजममयेिािी हलई सोको समबोधन गन्ष हिहिन्न नीहत, कानतुन ि 

का ््षरिमको व्िसथा गियेको िुन्छ । मतुलतुकका जनता आफनो जीिनमा कतु नै पहन प्रकािको द्न्द्, प्राकृहतक हिपहति, दतुघ्षटना, हिशयेर 
प्रकािका िोग तथा हबिामी तथा सि्म ्कये िी गन्ष नसकनयेिरूका लाहग िाज्लये संिक्षण ि सतुिक्षा हदन्छ िन्नये मान््ता िियेको िुन्छ । िाज्लये 
हिशयेर सतुिक्षा आिश्क पियेको खण्डमा थप ि हिशयेर सतुिक्षा प्रदान गनतु्षपनने िुन्छ ि सामान््तः आहथ्षक अिसथाको आधािमा समबोधन 
गरििियेको िुन्छ । शािीरिक तथा मानहसकरूपमा कतु नै समस्ा पियेको खण्डमा उनीिरूको सिासथ्का लाहग हिशयेर छतु ट तथा हनःशतुलक 
औरधी उपचािको व्िसथा गरिँद ैआएको छ । सामाहजक सतुिक्षामा खाद् सतुिक्षा, औरधी उपचाि, सिचछ खानयेपानी तथा िाताििणको 
व्िसथा, हशक्षाको सिज उपलबधता, समान न््ा् ि सिलरूपमा न््ा् पाउनये व्िसथा गनतु्ष िाज्को दाह्ति िुन्छ । नयेपालमा 
हिगत लामो सम्दयेहख नै हिहिन्न सामाहजक सतुिक्षा का ््षरिम सञचालन िुदँआैएको छ । सामाहजकरूपमा जोहखममा पियेका िा 
िहञचहतमा पियेका, सीमान्तकृत समपूि तथा िग्षलाई सामाहजक सतुिक्षाको रूपमा आहथ्षक तथा सामाहजक सतुिक्षा व्िसथा गरिँद ैआएको  
छ । सिकािको सालबसाली नीहत तथा का ््षरिममा पहन सामाहजक सतुिक्षाका हिर्मा हिहिन्न का ््षरिमिरू घोरणा गिी का्ा्षन्ि्न 
िुदँआैएका छन । गिा्षिसथादयेहख िदृ्धािसथासममको जीिनचरिलाई सामाहजक सतुिक्षामा आबद्ध गरिनये, गिा्षिसथामा सिासथ् जाँच 
ि पोरण, बाल संिक्षण अनतुदान, िोजगािी सतुिक्षा ि िदृ्धािसथामा सामाहजक सतुिक्षा ितिा एिं हनःशतुलक सिासथ् हबमा प्रदान गनने गिी 
सामाहजक सतुिक्षा का ््षरिम अगाह्ड बढाउनये उललयेख गरिएका छन । ज य्ेष्ठ नागरिकलाई िाज्लये सममान ि संिक्षण गनने नीहतअनतुरूप सतििी 
िर्षिन्दा माहथका सबै ज य्ेष्ठ नागरिकलाई ि अहत अशति, अपाङ्गता िएका, एकल महिला, लोपोन्मतुख आहदिासीजनजाहत समयेतलाई 
साहबकमा प्रदान गददैआएको सामाहजक सतुिक्षा ितिा उपलबध गिाउँद ैआएको छ । 

समस्या र समाधार
सामाहजक सतुिक्षाको हिर् अत्न्त संियेदनशील ि समानरूपमा सबैलाई समबोधन ि व्िसथापन गन्ष गाह्ो ि चतुनौतीपपूण्ष 

का ््ष िो । हिहिन्न क्षयेत्मा िियेका महिला, दहलत, आहदिासी/जनजाहत, अपाङ्गता िएका व्हति, हिहिन्न िपूगोलमा बसोिास गनने, 
धम्ष समप्रदा्का व्हति आहद सबैको पहिचान गिी सोअनतुरूप समबोधन गनतु्ष हनकै कहठन हिर् माहनन्छ । ित्षमानमा नयेपालमा उमयेि, 
हलङ्ग, जाहत, िपूगोल, िग्ष आहदको आधािमा सामाहजक सतुिक्षाअन्तग्षतको हिहिन्न सतुहिधा उपलबध गिाउँद ैआइएको िए पहन ती 
आधाि ि मापदण्डका समबन्धमा हिहिन्न िनाइिरू आउनये गियेका छन । जसतो सतििी िर्ष पपूिा िएका ज य्ेष्ठ नागरिकलाई हदइनये सतुहिधा 
आहथ्षकरूपलये समपन्न ि उचच आहथ्षक अिसथा िएका व्हतिलये समयेत पाउनये गियेको िुदँा िाज्लये ्सतो सतुहिधा कये िल आहथ्षक, 
शािीरिक, मानहसक तथा अपाङ्गता िएका व्हतिलाई जो आरै दहैनकरूपमा काम काज गन्ष नसकनये िा आहथ्षकरूपलये अत्न्त 
कमजोि िएकािरूको लाहग मात् व्िसथा गनतु्षपनने िनी बिस िुदँ ैआएको छ । उमयेिको हिसाबलये सबैलाई उपलबध गिाउनतुिन्दा 
आहथ्षकरूपलये कमजोि, अपाङ्गता िएका व्हति, कमजोि ि असिा् ज य्ेष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा हिधिा महिला, कमजोि 
आहथ्षक, सामाहजक िएका जाहत जनजाहतलये मात् पाउनतु पनने मापदण्ड हनमा्षण गिी सोिीअनतुरूप का्ा्षन्ि्न गरिनतु पनने िुन्छ । सामाहजक 
सतुिक्षाको व्िसथा गनतु्षपनने व्हतिको रूपमा ियेदा्ष जोहखम तथा िहञचहतमा पियेका, आहथ्षकरूपलये मात् निएि समाजमा बहिट्किणमा पिी 
िाज्को मपूल प्रिािमा आउन नसकती संहिधानको मपूल मम्ष ि िािनाअनतुरूप समाियेशी नीहतमा समयेत आबद्धता िुन नसकनये व्हति, समपूि 
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ि िग्षलाई पहिलो प्राथहमकता हदनतुपनने िुन्छ । िाज्लये सामाहजक सतुिक्षाको लाहग हिहिन्न नीहत ि िणनीहत तथा का ््षरिम सञचालन गिी 
समबोधन गनने प्र्ास गियेको िए पहन सबैलाई उहचतरूपमा समबोधन िुन नसकये को िनी हिहिन्न माध्मबाट आिाज आउनये गियेको िुदँा 
्सका लाहग िाज्लये मतुलतुकमा कये  कहत ि कये  कसता प्रकािका सामाहजक सतुिक्षा प्रदान गनतु्षपनने अिसथाका नागरिक िियेका छन ्त्सको 
्हकन तथ्ांक त्ाि गिी ्ोजनाबद्धरूपमा समबोधन गनतु्ष उप्तुति िुन्छ । 

अनतमाः
सामाहजक सतुिक्षाको हिर् मतुलतुकका नागरिकको आहथ्षक तथा सामाहजक रूपान्तिणमा सि्ोगको लाहग मात् निएि 

उनीिरूको जीिन म्ा्षहदत ि प्रहतष्ठासहित बाँचन पाउनतु पहन िो । स्तुति िाट्रिसङ्घी् मानि अहधकाि समबन्धी मिासहन्ध, १९४८ 
अनतुरूप मानि जन्मयेपहछ सबैको समान अहधकाि, िाज्बाट समानरूपमा सतुिक्षा ि सयेिा पाउनये अहधकाि िुन्छ । तसथ्ष जन्मयेपहछ 
हिहिन्न कािणलये पहछ पियेकाको लाहग िाज्लये हिशयेर व्िसथा गिी उनीिरूको दहैनक जीिनमा सि्ोग गनतु्षको साथै म्ा्षहदत ि 
प्रहतष्ठापपूण्ष जीिन्ापन गनने व्िसथा गनतु्ष िाज्को मपूल दाह्ति ि कत्षव् िुनजान्छ । मतुलतुकमा हिहिन्न कािणलये पहछ पियेका, जोहखममा 
पियेका, महिला, बालबाहलका, अशति, असिा्, ज य्ेष्ठ नागरिक, आहथ्षकरूपमा कमजोि, शािीरिक ि मानहसकरूपमा कमजोि ि 
जोहखममा पियेका सबैको लाहग िाज्लये आिश्क सतुिक्षाको व्िसथा गनतु्ष पद्षछ । ्तुिाको लाहग िोजगािी ्ोजना, अशति, अपाङ्गता 
िएका व्हति, ज य्ेष्ठ नागरिकको लाहग सिासथ्ोपचाि, असिा् ि अशतििरूका लाहग आिश्क पतुनसथा्षपना, हिहिन्न कािणलये पहछ 
पियेका िा समस्ामा पियेकाका लाहग उप्तुति सामाहजक सतुिक्षा तथा लहक्षत का ््षरिम सञचालन गिी ्सता व्हति तथा समतुदा्को 
उतथान गनने काम िुदँआैएको छ ि हनिन्ति गनतु्ष पनने िुन्छ । ्सलाई अझ प्रिािकािी ि व्िहसथत बनाउन हिद्मान नीहत, कानतुन ि 
का ््षरिमलाई सम्ानतुकपू ल परिमाज्षन गनतु्षका साथै आिश्कताको पहिचान गिी त्सको आधािमा उप्तुति नीहत तथा का ््षरिम हनमा्षण 
गिी का्ा्षन्ि्न गन्ष सकये को खण्डमा सामाहजक सतुिक्षाको व्िसथा औहचत् ि आिश्कताको सिी उप्ोग िुनये ि समबहन्धतलाई 
सि्ोग पतुगन सकदछ । 

सनिभ्न सामग्ीः
(१) नयेपालको संहिधान, नयेपाल सिकाि, कानतुन हकताब व्िसथा सहमहत, हसंिदििाि, काठमा्डौं । 

(२) आहथ्षक, सामाहजक तथा सांसकृहतक अहधकािसमबन्धी अन्तिाहष्् प्रहतज्ापत्, िाहष्् मानि अहधकाि आ्ोग, क्षमता 
सबलीकिण परि्ोजना, िरिििििन, पतुलचोक लहलतपतुि । 

(३) गोपीनाथ मनैाली, २०६६, िाज् सञचालनका आधाििरू, सोपान माहसक, मकालतु प्रकाशनगिृ, ह्डललीबजाि काठमा्डौं । 

(४) अजतु्षनकतु माि गौतम, सामाहजक सतुिक्षामा सञच् कोर

(५) पन्ध्ौं ्ोजना (२०७५/७६-२०८०/८१), नयेपाल सिकाि, िाहष्् ्ोजना, हसंिदिबाि, काठमा्डौं । 

(६) सतुियेशकतु माि अहधकािी, साथमा ्दतु नयेपाल ि रूपनािा्ण खहति्डा, समसामह्क हिर्, प्रकाशक, करि्ि काउहन्सहलङ्ग 
सयेन्टि प्रा. हल.

(७) कये सी, हिनोद, सामाहजक सतुिक्षाको मित्िपपूण्ष प्र्ास, हनजामती कम्षचािीिरूको सिासथ् उपचाि हबमा, प्रशासन, पपूणा्षङ्क, 
११९

lll
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हिहजटल समावेशीकरण र लैङ्हगक समारता

१. हवष्य प्रवेश
सपूचना तथा सञचाि प्रहिहधमा हिश्वव्ापीरूपमा िएको हिकासलये नयेपालजसतो मतुलतुकको हिकासका लाहग प्रचतुि समिािना 

उजागि गियेको छ । सपूचना तथा सञचाि प्रहिहधलये साि्षजहनक सयेिा, सपूचना तथा जानकािीलाई प्रिािकािीरूपमा उपलबध गिाउन 
सि्ोग पतु¥ ् ाउनतुका साथै शासन सं्न्त्लाई बढी सििागीमपूलक, समाियेशी ि पािदशधी बनाई हदगो आहथ्षक हिकासको बहल्ो आधाि 
त् गन्ष एउटा मित्िपपूण्ष सि्ोगी ि सक्षम िपूहमका हनिा्षि गन्ष सकनये दयेहखन्छ । सपूचना तथा सञचािसँग समबहन्धत उपकिण, प्रहिहध तथा 
प्रणालीको प्र्ोग, उप्ोग तथा त्सबाट प्राप्त िुनये लािमा सबै व्हतिलये समानरूपलये सििागी िुनये अिसि पाउनये हिर् नै ह्डहजटल 
समाियेशीकिण िो । ह्डहजटल समाियेशीकिणलये िियेक क्षयेत्मा िियेको असमानता, हिियेद ि बहिट्किण िटाउन मद्दत गनतु्षको साथै समाियेशी, 
समतामपूलक ि हदगो हिकास िाहसल गनने निीनतम आधाि हसज्षना गद्षछ । ह्डहजटल समाियेशीकिणलाई समानता िाहसल गनने मित्िपपूण्ष 
औजािको रूपमा हलन सहकन्छ । 

ह्डहजटल प्रहिहध िन्नालये ह्डहजटल िा कमप्तुटिीकृत उपकिण, तरिका (हिहध), प्रणालीको हनमा्षण तथा व्ाििारिक उप्ोग 
गनने हिर्लाई बतुझाउँदछ । ्सलये इन्टिनयेट ि अन्् ह्डहजटल प्रहिहधिरूको आहिट्काि तथा ्ससँग समबहन्धत ज्ान, सपूचना तथा 
जानकािीिरूलाई सञचाि प्रहिहधको माध्मबाट प्र्ोग तथा प्रसािण गनने हिर्लाई समयेटयेको िुन्छ । मतुख्तः मोबाइल, कमप्तुटि ि 
्समा इन्टिनयेटको प्र्ोगलाई ह्डहजटल प्रहिहधको रूपमा हलन सहकन्छ । ह्डहजटल प्रहिहधको उप्ोगमा सबै िग्ष, क्षयेत्, हलङ्ग तथा 
समतुदा्का व्हतिको सिज पिुचँ, त्सलाई प्र्ोग गन्षको लाहग आिश्क ज्ान, सीप, प्रहिहध ि प्रणालीको सिज उपलबधताजसता 
हिर्लाई ह्डहजटल समाियेशीकिणलये समयेटयेको िुन्छ । समाजमा हिद्मान असमानता, बहिट्किण ि प्रहतबन्धलाई प्रहिहध तथा 
प्रणालीको प्र्ोगबाट िटाई समतामपूलक, समाियेशी ि पािदशधी समाज हनमा्षण गन्ष सपूचना प्रहिहधको सि्ोगी िपूहमका ििन्छ । ह्डहजटल 
प्रहिहधको प्र्ोगलये लैङ्हगक असमानता िटाई समानतामपूलक समाज हनमा्षण गन्ष मद्दत गछ्ष । हिकासका सबै प्रहरि्ा, चिण ि लािको 
बाँ्डराँ्डमा "कोिी पहर पछाहि रछुटुर ्(Leave no one behind)” िन्नये आकाङ्क्षा पपूिा गन्ष पहन ह्डहजटल समाियेशीकिणलाई 
एउटा मित्िपपूण्ष साधनको रूपमा हलन सहकन्छ । ्स लयेखमा मतुख्तः ह्डहजटल प्रहिहधको प्र्ोग ि त्सबाट प्राप्त लािमा महिला ि 
बाहलकाको पिुचँ, सििाहगता तथा लािका अिसि ि त्सका माध्मबाट लैङ्हगक समानता िाहसल गनने हिर्लाई समयेहटएको छ । 

२. हिहजटल समावेशीकरण 
न््तुहजल्ान््डको सिकािलये ह्डहजटल समाियेशीकिणलाई हनमनानतुसाि परििाहरत गियेको छ:-
"Digital inclusion can be defined as an end-state where everyone has equitable opportunities to 

participate in society using digital technologies." (Source: Digital.gov.np)

ह्डहजटल प्रहिहधको हिर्मा चचा्ष गदा्ष मतुख्तः ह्डहजटल ह्डिाइ्ड (Digital Divide) ि ह्डहजटल साक्षिता (Digital 
Literacy) सँगसँगै जोह्डएि आउँदछन ्। ह्डहजटल ह्डिाइ्ड िनयेको प्रहिहधको प्र्ोगमा िियेको खा्डल िो । ्सलये प्रत य्ेक व्हतिको 
ह्डहजटल प्रहिहधमा पिुचँ सथाहपत गनने हिर्लाई जो्ड हदन्छ । ह्डहजटल साक्षिता ह्डहजटल प्रहिहधको ज्ानसहित त्सको प्र्ोग तथा 
उप्ोगका लाहग सक्षम बनाउनये हिर् िो । 

राशिका अ्ायाल
सहसतिव, नेपाल सरकार
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ह्डहजटल समाियेशीकिणलये ह्डहजटल ह्डिाइ्ड ि ह्डहजटल साक्षितालाई समबोधन गिी समाजको िासतहिक आिश्कता 
ि समस्ालाई मपूल्ाङ्कन तथा हिश ्लयेरण गिी प्रहिहधको प्र्ोगबाट त्सलाई समाधान गनने प्र्ास गद्षछ । ्सका साथै ह्डहजटल 
प्रहिहधको उप्ोगबाट प्राप ्त िुनये लाििरूमा सबै व्हतिलाई समानरूपलये सििागी िुनये अिसि प्रदान गद्षछ । त्सैलये ह्डहजटल 
समाियेशीकिण बिृत ्अिधािणा िो, जसलये तीव्ररूपमा हिकास िइिियेको ह्डहजटल प्रहिहधको प्र्ोग तथा उप्ोगमा समाजका सबै 
िग्ष, क्षयेत्, हलङ्ग तथा समतुदा्का व्हतिको सिज ि सिल पिुचँ सथाहपत गनने, त्सको प्र्ोग तथा उप्ोग गन्षको लाहग आिश्क 
ज्ान, सीप तथा क्षमताको हिकास गनने, ह्डहजटल प्रहिहध, प्रणाली तथा एहपलकये सनको सिज उपलबधता ि त्सबाट प्राप ्त िुनये लािमा 
समानरूपलये सििागी िुनये अिसि प्रदान गद्षछ । ह्डहजटल समाियेशीकिणलये सबै क्षयेत्का व्हतिलाई प्रहिहध, प्रहरि्ा ि अिसिमा 
समाियेश गिाउँछ । ह्डहजटल समाियेशीकिणका लाहग हनमन हलहखत अिसथा आिश्क िुनतुपद्षछ: 

(१)  उतपे्ररणा (Motivation): ् स अन्त्षगत ह्डहजटल प्रहिहध अथा्षत इन्टिनयेटसँग जोह्डनये, ् सको बाियेमा जानकािी हलनये ि प्र्ोग 
गन्ष ईचछतु क िुनये, ् सबाट प्राप ्त िुनये अिसिमा पिुचँ पतु¥ ् ाउनये हिर्को ततपिता आहद पद्षछ ि जसको कािण प्रत य्ेक व्हति तथा 
समतुदा् ह्डहजटल हिश्वसँग अथ्षपपूण्ष रूपमा जोह्डन तथा सििाहगता जनाउन सकदछन ्। प्रत य्ेक व्हतिलये इन्टिनयेटको प्र्ोगमा 
मित्ि िाख ्नये ि इन्टिनयेटको माध्मबाट प्राप ्त िुनये सपूचना, जानकािी तथा सयेिािरूको बाियेमा जानकाि ििनये हिर् पहन पद्षछन ्। 

(२)  पिुिँ (Access): पिुचँ िन्नालये ह्डहजटल उपकिण, ह्डहजटल सयेिा, सफटिये्ि तथा त्समा िएका सामग्रीमा पिुचँ पतुगनये 
हिर् ि इन्टिनयेटको उपलबधतालाई जनाउँदछ । ्सअन्तग्षत ब्ो्डब्ान््ड सयेिामा साि्षजहनक पिुचँ सतुहनहचित गन्ष आिश्क 
पपूिा्षधािको हिकास कनयेहकटहिहट, सबैखालका ह्डहजटल ह्डिाइ्ड कम गन्षको लाहग सतुपथ मपूल्मा ह्डहजटल प्रहिहध ि सयेिा 
उपलबध िुनये (Affordability) ि आिश्क पियेको सम् ि सथानमा सरलतापपूि्षक अनलाइन सामग्री प्र्ोग गन्ष पाउनये 
(Accessibility) हिर् पद्षछन ्। 

(३)  सीप (Skill): ह्डहजटल प्रहिहधको प्र्ोग गन्षको लाहग आिश्क ज्ान ि सो हिर्को जानकािी ्समा समाियेश िएको 
िुन्छ । इन्टिनयेट प्र्ोग गन्ष सहकनये ह्डहजटल उपकिणिरूको सञ ्चालन प्रणाली (Operating System), Browser 
चलाउनये ि इन्टिनयेट जो््डनये ज्ानको आधाििपूत ह्डहजटल सीप, व्हतिलये अनलाइन प्रणाली ि त्सका सं्न्त्मार्ष त सञचाि 
गन्ष सकनये सीप, सपूचना तथा सामग्रीिरू सतुिहक्षत ि िैधाहनक तरिकालये पाउन सकनये, त्सको प्र्ोग, व्िसथापन ि िण्डािण 
गन्ष सकनये सीपलाई ्सलये समयेटयेको िुन्छ । अनलाइन प्रणालीबाट सयेिा हलनये, िसततु तथा सयेिाको हकनबयेच आदानप्रदान 
सहित हिहनम् गनने, ्डाटा, सपूचना तथा सामग्री सतुिहक्षत हकहसमलये प्राप ्त गनने तथा सञ ्चालनको रिममा आईपनने समस्ालाई 
समाधान गनने सीप पहन ्स हित् पद्षछ । 

(४) हवश्ास (Trust): ह्डहजटल प्रहिहधको प्र्ोग तथा ्सबाट मतुख्तः इन्टिनयेट िा अनलाइन प्रणालीबाट प्राप ्त िुनये सयेिा 
हिश्वसनी् िा आहधकारिकता ि गोपहन्ताका हिर् पद्षछन ्। ्सका लाहग ह्डहजटल प्रहिहधसमबन्धी ज्ान ि प्र्ोगसमबन्धी 
ज्ान अथा्षत ्ह्डहजटल साक्षिता मित्िपपूण्ष माहनन्छ । माहथका उललयेख गरिएका अिसथालई हनमनानतुसाि हचत्मा दयेखाइएको छ:
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(Source: Digital Inclusion Survey, 2013)

२. लैङ्हगक समारता (Gender Equality): समाजमा महिला ि पतुरुरको समान अहसतति, समान पहिचान, पिुचँ, 
प्रहतहनहधति िुनतुका साथै नीहत, कानतुन ि व्ििािमा समयेत समानता िुनतु, त्सैगिी स्ोतसाधनमाहथ समान पिुचँ ि हन्न्त्ण, अहधकाि, 
अिसि, हजममयेिािी ि हनण््ष  प्रहरि्ा आहदमा समयेत समानता िएको अिसथा नै लैङ्हगक समानता िो । अथिा महिला ि पतुरुरमा कानतुनी 
ि व्ाििारिक कतु नै प्रकािको हिियेद निएको अिसथालाई नै लैङ्हगक समानता िहनन्छ । 

महिलाहिरुद्ध िुनये सबै प्रकािका ियेदिाि उन्मपूलन गनने मिासहन्ध १९७९ का अनतुसाि महिलाहिरुद्धको हिियेद िन्नालये 
"महिलालये िाजनीहतक, आहथ्षक, सामाहजक, सांसकृहतक, नागरिक िा अरू कतु नै हिर्समबन्धी मानि अहधकाि तथा सितन्त्तालाई, 
आफनो िैिाहिक हसथहत जये जसतो ििये पहन पतुरुर ि महिलाको समानताको आधािमा उपिोग गन्षमा िा प्र्ोग गन्षमा व्िधान पानने 
िा त्सतो मान््तालाई नै शपून््किण पानने उद्दयेश् िा परिणाम िएको, हलङ्गको आधािमा िुनये कतु नै पहन भेिभाव वा बहिट्करण वा 
प्रहतबनध" िन्नये बतुझाउँछ । 

(The term "discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made 
on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment 
or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of 
human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. 
Source: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 
December 1979)

हलङ्गको आधािमा अिसि, स्ोतसाधनको हिहन्ोजन, त्सबाट प्राप्त िुनये लाि ि सयेिामा कतु नै पहन ियेदिाि निएको िा 
हिियेदको पपूण्ष अन्त् िएको अिसथा नै लैङ्हगक समानता िो । 

लैङ्हगक समानतालये महिला ि पतुरुरबीच कतु नै पहन आधािमा कतु नै पहन प्रकािको ियेदिाि निएको अिसथा, महिला 
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तथा बाहलकाहिरुद्ध िुनये सबै हकहसमका हिसंा अन्त् िएको अिसथा, नयेततृि तथा हनण््ष  गनने तिमा महिलाको समान ि अथ्षपपूण्ष 
सििाहगता िएको अिसथा, प्रत य्ेक महिलाको सतुिहक्षत माततृि तथा प्रजननसमबन्धी िक िएको अिसथा, आहथ्षक, प्राकृहतक 
तथा अन्् स्ोतसाधनमा महिलाको पतुरुरसििको पिुचँ तथा समान अिसि ि लािको बाँ्डरा्डमा समानता िएको अिसथालाई 
बतुझाउँदछ । लैङ्हगक समानता पहन बिृत ्अिधािणा िो । ्ो आरैं मा हिकासको एउटा लक्् िो िनये सतुशासन ि हदगो हिकास िाहसल 
गनने पपूि्षशत्ष पहन िो । लैङ्हगक समानता िाहसल गनने साधन िा प्रहरि्ाका रूपमा लैङ्हगक समता, लैङ्हगक मपूलप्रिािीकिण ि  
सशतितीकिणलाई हलइन्छ । 

३. लैङ्हगक समारताको लाहग हिहजटल समावेशीकरण 
1. सन ्१९९५ मा चीनको बयेइहजङमा समपन्न चौथो हिश्व महिला सममयेलनको घोरणापत्मा "हदगो आहथ्षक िहृद्ध, सामाहजक 

हिकास, िाताििण संिक्षण ि सामाहजक न््ा्मा आधारित िई गरिबीको अन्त् गन्षका लाहग आहथ्षक ि सामाहजक हिकासमा 
महिलाको संलगनता आिश्कता पनने, मानि कये हन्द्त हदगो हिकासमा महिला ि पतुरुरको समान ि पपूण्ष सििाहगता िुनतुपनने 
कतु िामा जो्ड हदएको छ । ्सलये महिलाको आहथ्षक स्ोत, हिज्ान ि प्रहिहध, व्ािसाह्क ताहलम ि सञचािमा पिुचँ िुनतुपनने 
हिर्मा कये हन्द्त गियेको छ । 

2. सन ्२००३ को World Summit on the Information Society (WSIS) लये महिला सशतितीकिणको लाहग सञचाि ि 
सपूचना प्रहिहध मित्िपपूण्ष ििनये उललयेख गियेको छ । 

3. सन ्२०१२ को हिश्व बैंकको प्रहतियेदनलये महिला ि पतुरुरबीच हशक्षा, आहथ्षक ि अिसिमा पिुचँ तथा शहति संिचनामा हिियेद 
िियेको सपष्रूपमा उललयेख गियेको छ । सपूचना प्रहिहधको पिुचँ ि प्र्ोगलये ्ी हिियेदिरूलाई िटाउन सकनये उललयेख गियेको छ । 

4. सन ्२०१५ दयेहख का्ा्षन्ि्नमा आएको हदगो हिकास लक््को लक्् नं. ५ मा महिला सशतितीकिण ि लैङ्हगक समानता 
िाहसल गन्ष प्रहिहधको प्र्ोगमा सक्षम बनाउनये ि हिशयेर रूपमा सपूचना, सञचाि प्रहिहधको माध्मबाट महिला सशतितीकिण ि 
लैङ्हगक समानता िाहसल गनने उललयेख गियेको छ । 

5. सन ्२०१६ मा अन्तिा्षहट्रि् दपूिसञचाि संघलये ह्डहजटल क्षयेत्मा िियेको हिियेद ि असमानता िटाउनये गिी का ््ष्ोजना का्ा्षन्ि्नमा 
ल्ाएको छ । ्समा मतुख्त: लैङ्हगक उतििदा्ी सपूचना तथा सञचाि प्रहिहध िणनीहत ि नीहत हनमा्षण गनने, महिलाको सपूचना 
सञचाि प्रहिहधको पिुचँ सतुहनहचित गनने, अनलाइनमा िियेका जोहखम तथा अििोध िटाई महिलाको पिुचँ ि प्रहिहधको उप्ोग 
िहृद्ध गनने, ह्डहजटल क्षमता हनमा्षण गनने, महिलाको आिश्कता पपूिा गनने गिी सामग्री, एहपलकये शनिरू तथा सयेिा हिकास गनने, 
प्रहिहधको क्षयेत्मा महिलाको सििाहगता प्रिद्ध्षन गनने, मतुख्तः नीहत हनमा्षण तिमा महिलाको सििाहगता बढाउनये, बिुक्षयेत्का 
सिोकाििालािरूसँग पिुचँ सथाहपत गनने हिर् िियेका छन ्। 

6. सपूचना तथा सञचाि प्रहिहध नीहत, २०७२ लये सपूचना तथा सञचाि प्रहिहधमार्ष त हदगो, रिाहकलो ि समाियेशी आहथ्षक 
सामाहजक हिकास गनने उद्दयेश् हलएको छ । ्सलये सपूचना तथा सञचाि प्रहिहधलाई महिलाको मपूलप्रिािीकिण गनने माध्मको 
रूपमा हलएको छ । सपूचना प्रहिहधजन्् ्ोजनािरू का्ा्षन्ि्नका रिममा हसज्षना िुनये अिसिबाट महिला तथा बाहलकाको 
सशहतिकिण गनने, सपूचना तथा प्रहिहधको पिुचँ ि प्र्ोगमा िएको असमानताको अिसथालाई हनिाकिण गिी, सििाहगता 
सतुहनहचित गनने, लैङ्हगक हिसंा िोकथाम तथा लैङ्हगक हिसंाजन्् हरि्ाकलाप हनरुतसाहित गन्ष सपूचना सञचाि प्रहिहधको 
हसज्षनातमक प्र्ोग गन्ष प्रोतसाहित गनने नीहत हलएको छ । 

7. ब्ो्डब्ान््ड नीहत, २०७१ लये नयेपालमा ब्ो्डब्ान््ड पपूिा्षधाि एिं सयेिाको हिकास, हिसताि तथा प्रिद्ध्षन सतुहनहचित गिी हदगो, 
समतामपूलक ि समाियेशी हिकास िाहसल गनने सोच हलएको छ । सपूचना तथा सञचाि प्रहिहधमा हिहिन्न समतुदा्का बीचमा 
हिद्मान पिुचँको असमानता िटाउँद ैग्रामीण समतुदा्को आिश्कताका आधािमा ब्ो्डब्ान््ड पपूिा्षधाि तथा सयेिाको हिकास 
गनने ध य्े् हलएको छ । ्सलये मतुख्तः सन ्२०२० समम सबै सथानी्तिसमम ब्ो्डब्ान््ड सयेिा हिसताि गनने लक्् हलएको छ । 

8. ह्डहजटल नयेपाल फ्ये मिक्ष , २०७६ लये ह्डहजटल प्रहिहधको उप्ोगबाट सयेिाप्रिाि, उतपादन ि उतपादकतिमा अहििहृद्ध गददै 
अथ्षतन्त्का बिृतिि आ्ामिरूको रूपान्तिण गिी आधतुहनकतीकिण गनने लक्् हलएको छ । ् स फ्ये मिक्ष लये १ िाट्रि - ८ क्षयेत् - ८० 
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ह्डहजटल पिललाई पहिचान गियेको छ । ् सका प्रमतुख ८ िटा क्षयेत्मा ह्डहजटल राउण्डयेशन िा पपूिा्षधाि, कृहर, सिासथ्, हशक्षा, 
ऊजा्ष, प ््षटन, हिति ि सििी पपूिा्षधाि िियेका छन ्। ्ी ८ िटा क्षयेत्हित् पनने गिी ८० िटा ह्डहजटल पिलिरू पहिचान िएका 
छन ्। ह्डहजटल नयेपाल फ्ये मिक्ष को का्ा्षन्ि्नबाट आहथ्षक तथा सामाहजकरूपलये पछाह्ड पियेका िग्ष, क्षयेत् तथा समतुदा्को 
ह्डहजटल पिुचँ िहृद्ध गिी ह्डहजटल अथ्ष व्िसथामा सििागी िुन सक्षम बनाउनये अपयेक्षा हलइएको छ । ्स फ्ये मिक्ष को 
का्ा्षन्ि्नबाट ह्डहजटल समाियेशीकिण प्रिद्ध्षनलाई मद्दत गद्षछ ि सबै महिला तथा पतुरुरलाई सपूचना, प्रहरि्ा ि अिसिमा 
समाियेश गिाउँदछ । 

 

स्ोतः ह्डहजटल नयेपाल फ्ये मिक्ष , २०७६

३. हिहजटल समावेशीकरणको लाहग हिहजटल प्रहवहध प्र्योगको अवसथाः सबल पक्ष र िुरौतीिरू
३.१ सबल पक्ष

ह्डहजटल प्रहिहधको गहतशीलता, हिहिधता तथा सो क्षयेत्मा िएको हनिन्ति हिकासका कािण प्रहिहधको प्र्ोगकता्षमा प्ा्षप्त 
अिसििरू हसज्षना गियेको छ । प्रहिहधको प्र्ोग हिकास ि समानताका लक्् प्राहप्तका लाहग मात् निई हिियेद, असमानता, बहिट्किण 
तथा िहञचतीकिणलाई िटाउनये औजाि पहन िो । नयेपालमा ह्डहजटल समाियेशीकिणका लाहग िएका सबल पक्षिरूलाई हनमनानतुसाि 
प्रसततुत गरिएको छ । 

(क) इनटररेट हवसतार र प्र्योगकता्न 

अन्तिा्षहट्रि् दपूिसञचाि संघको प्रहतियेदनलये हिश्विि सन ्२०१९ मा ४८ प्रहतशत महिला ि ५८ प्रहतशत पतुरुरलये इन्टिनयेट 
प्र्ोग गनने गियेको दयेखाएको छ । ्सिी ियेदा्ष इन्टिनयेट प्र्ोगकता्षको लैङ्हगक खा्डल (Gender Gap) १७ प्रहतशत हिन्दतु िियेको 
दयेहखन्छ । हिहिन्न दयेशको तथ्ांक तलको ताहलका दयेखाइएको छ । सबै क्षयेत् ि दयेशको तथ्ांक ियेदा्ष महिलािन्दा पतुरुर इन्टिनयेट 
प्र्ोगकता्ष बढी छन ्। हिकहसत दयेशमा ्ो खा्डल कम छ िनये हिकासोन्मतुख दयेशमा बढी छ । 
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ताहलका १

इनटररेटको हवसतार र प्र्योगकता्न िर

मिािेश
२०१७ २०१९ लैङ्गीक खािल

पुरुष महिला पुरुष महिला २०१७ २०१९

्तुिोप ८२.९ ७६.३ ८४.९ ८०.३ ९.४ ५.३

अमयेरिका ६५.१ ६६.७ ७७.६ ७६.८ -०.४ १.०

एहश्ा ि प्ाहसहरक ४७.९ ३९.७ ५४.६ ४१.३ १७.४ २४.४

अहफ्का २४.९ १८.६ ३३.८ २२.६ २०.७ ३३

हवश् ५०.९ ४४.९ ५८.३ ४८.४ ११ १७

हिकहसत दयेश ८२.२ ७९.९ ८७.६ ८६ ५.८ २.३

हिकासोन्मतुख ४४.७ ३७.५ ५२.८ ४०.७ १५.८ २२.८

िपूपरिियेहष्ठत दयेश २१ १४.१ २४.४ १३.९ २९.९ ४२.८

Source: ITU Facts and Figures, 2017 & ITU Facts and Figures, 2019

नयेपालमा गत पाँच िर्षको अिहधमा ६ दयेहख ९ प्रहतशतका दिलये इन्टिनयेटको पिुचँ िहृद्ध िुदँ ैगएको छ । नयेपाल दपूिसञचाि 
प्राहधकिणका अनतुसाि सन ्२०१७ मा २२ लाख ५० िजाि न्ाँ प्र्ोगकता्ष थहपएका छन ्। िाल नयेपालमा इन्टिनयेटको पिुचँमा महिला ि 
पतुरुर छतु रट्नये तथ्ांक छैन । िाल इन्टिनयेटको पिुचँ ि प्र्ोगदि ५८.७७ प्रहतशत िियेको छ । दयेशका सबै सथानी्ति ि ि्डा का्ा्षल्समम 
ब्ो्डब्ान््ड सयेिा हिसताि िइसकये को छ । 

(ख) मोबाइल रोर: पिुिँ र सवाहमतव 

अन्तिा्षहट्रि् दपूिसञचाि संघअनतुसाि हिश्विि मोबाइल रोनमा महिलाको िन्दा पतुरुरको सिाहमति बढी छ । अध््नमा 
समयेहटएका ८५ दयेश मध य्े २४ दयेशमा मात् महिलाको मोबाइल रोनमा सिाहमति पतुरुर िन्दा बढी छ । नयेपाललये हिगत कये िी बर्षिरूमा 
मोबाइल सयेिाको पिुचँमा गतुणातमक िहृद्ध िाहसल गियेको छ । मोबाइलको पिुचँ सन ्२००९ मा २१ प्रहतशत हथ्ो िनये सन ्२०१९ मा 
१०० पतुगयेको छ । 

(ग) 4G सेवा:

नयेपालमा सन ्२०२० समम ९० प्रहतशत जनसङ्ख्ालाई ब्ो्डब्ान््ड इन्टिनयेट सयेिा उपलबध गिाउनये गिी सयेिा हिसताि सतुरु 
गरिएको छ । िाल 4G सयेिा दयेशका ७७ हजललामा पतुहगसकये को छ । 

(घ) सामाहजक सञजालः 

नयेपालमा इन्टिनयेट पिुचँ हिसतािको प्रमतुख कािणमध य्े सामाहजक सञजालको बढ्दो लोकहप्र्ता िो । नयेपालमा सामाहजक 
सञजाल जसतैः रये सबतुक, ट्िीटि ि इन्सटाग्राम, अनलाइन पलयेटरम्षिरू जसतै ह्ाट्सएप ि आइएमओ, ्तुट््तुिजसता सयेिािरूमा िएको 
िहृद्धलये इन्टिनयेटको प्र्ोगलाई बढािा हदएको छ । 

(ङ) ई कमस्न (E-Commerce):

नयेपालमा सन ्२०१७ को मये महिनामा िियेका करिि ५६२८६ िन्दा बढी ियेिसाइटिरूमध य्े ४० िजाि व्ािसाह्क ियेिसाइटिरू 
िियेको पाइन्छ । आफनो उपहसथहत बढाउन ि आफनो व्िसा्लाई हिश्वव्ापीरूपमा व्ापक बनाउन धयेिै व्िसा्ी ि सङ्गठनिरूलये 
ह्डहजटल बजािीकिणलाई उप्ोग गियेका छन ्। नयेपालमा Fintech start-ups सतुरुआत िएसँगै इ कमस्षको समिािना बढयेको छ । 
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(ि) हिहजटल साक्षरता (Digital Literacy):

नयेपालमा ह्डहजटल साक्षिताको प्रहतशत रिहमकरूपमा िहृद्ध िुदँ ै गएको छ । िाल ह्डहजटल साक्षिता करिि ४० प्रहतशत 
िियेको छ । प्रत य्ेक हनिा्षचन क्षयेत् समयेट्नये गिी प्रहतक्षयेत् ४ दयेहख १२ िटा सामतुदाह्क माध्हमक हिद्ाल्मा कमप्तुटि प्र्ोगशाला 
सथापना गरिएको छ िनये प्रत य्ेक प्रदयेशमा १/१ िटा हिद्ाल्लाई नमतुनाका रूपमा समाट्ष हिद्ाल् बनाइएको छ । ्ी हिद्ाल्िरूको 
माध्मबाट ह्डहजटल साक्षिता का ््षरिम सञचालन गनने गरिएको छ । िालका हदनिरूमा सपूचना प्रहिहधमा महिलाको सििाहगता बढ्द ै
गएको छ । ्सलये ह्डहजटल समाियेशीकिणको लाहग सबल िाताििण बनाउद ैगएको छ । 

 ३.२ िुरौती

ह्डहजटल प्रहिहधको गहतशीलता, हिहिधता तथा उति क्षयेत्मा िएको हनिन्ति हिकासका कािण प्रहिहधको प्र्ोगकता्षमा प्ा्षप्त 
अिसििरू हसज्षना िुनतुको साथै िहञचतीकिणका न्ाँ आ्ामिरू दयेहखन थालयेका छन ्। प्रहिहधको प्र्ोगका समबन्धमा दयेहखएका 
चतुनौतीिरूलाई हनमनानतुसाि प्रसततुत गरिएको छः

(क) पहुिँ: 

नयेपालमा इन्टिनयेट सयेिाको हिसताि आशानतुरूप छैन ि त्समध य्े पहन ब्ो्डब्ान््डको हिसताि ि प्र्ोग अत्न्त न््पून िियेको 
छ । त्सैलये नयेपालमा ह्डहजटल प्रहिहधको पिुचँ सबै ठाँउमा समान हकहसमलये पतुगन सकये को छैन । हिश्वका धयेिै हिकासोन्मतुख दयेशिरूको 
ततुलनामा नयेपालमा इन्टिनयेट सयेिा मिगंो छ । नयेपालीिरूको आ्को सति तथा रि्शहति ियेदा्ष इन्टिनयेट सयेिा सबैलये समान ढङ्गलये उप्ोग 
गन्ष सकनये अिसथा छैन । महिलाको िकमा इन्टिनयेटको प्र्ोगको अिसथा झनै कम िियेको अनतुमान गन्ष सहकन्छ । ह्डहजटल प्रहिहधको 
प्र्ोगको लाहग चाहिनये पपूिा्षधाि ि उपकिणको उपलबधता जसतैः मोबाइल रोन, ल्ापटप ि कमप्तुटि आहदमा महिलाको सिाहमति 
न््पून नै िियेको अिसथा छ । ह्डहजटल प्रहिहध तथा प्रणालीमा प्र्ोग िुनये िारा तथा सामग्रीिरू अगं्रयेजी िा अन्् हिदयेशी िारामा िुनये, 
नयेपाली िारा िा सथानी् िारामा निुनये कािणलये गदा्ष पहन इन्टिनयेट प्र्ोगको अिसथा सिज छैन । ह्डहजटल प्रहिहध आरैमा जहटल 
िुनये, ्सको लाहग हिशयेर सीप तथा जानकािी चाहिनये िएकालये ह्डहजटल प्रहिहध तथा उपकिणिरू उपलबध िएको अिसथामा पहन 
सिज प्र्ोगको अिसथा िुदँनै । 

(ख) सीप: 

ह्डहजटल प्रहिहध प्राहिहधक हिर् िएकालये ्सको लाहग सोको प्र्ोगसमबन्धी सामान्् जानकािी अहतआिश्क िुन्छ 
। ्समा प्र्ोग िएका िारा तथा सपूचनाबािये थािा पाउन सामान्् साक्षिता जरूिी िुन्छ । त्सैगिी इन्टिनयेटको माध्मबाट सयेिा 
हददँा सतुिहक्षत तरिकालये हदनतुपनने ि सो को हिश्वसहन्ता पहन िुनतुपनने िुन्छ । अन््था जतुनसतुकै साइटमा प्रियेश गदा्ष व्हतिगत सपूचना 
तथा जानकािीिरू साि्षजहनक िुन पतुगी प्र्ोगकता्षलाई जोहखम िुनजान्छ । सोिी सपूचनाको आधािमा अनलाइन दतुव ््षििाि सतुरु 
िुनसकछ । महिलािरूमा ्ो हकहसमको जोहखम बढी िुन्छ । महिलाको साक्षिता दिमा िियेको न््पूनता ि ्ससमबन्धी प्ा्षप ्त सीप ि 
ज्ानको अिािमा ह्डहजटल प्रहिहधको प्र्ोगमा सीहमतता िियेको छ । 

(ग) उत्पे्र्ा: 

महिलाको साक्षिता दि पतुरुरको दाँजोमा कम िियेको ि प्रहिहधको पिुचँको न््पूनता, ्समा गनतु्षपनने लगानीको सीहमतता तथा 
सतुिक्षा आहदको कािण ह्डहजटल प्रहिहधको प्र्ोग हिशयेरत महिलाको लाहग चतुनौतीको रूपमा िियेको छ । 

(घ) तवश्वसनीयिा: 

ह्डहजटल प्रहिहधको न््पूनतम मापदण्ड का्म िाखी व्हतिको व्हतिगत पहिचान, व्हतिगत जानकािीको सतुिक्षा ि प्रहतष्ठा 
का्म िाखनये हिर् चतुनौतीको रूपमा िियेको छ । 

माहथ उहललहखत चतुनौतीिरूलाई हनमनानतुसाि ताहलकामा प्रसततुत गरिएको छ: 
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पिुिँ सीप उतपे्ररणा हवश्ास

१) पिुचँ (Accessibility) साक्षिता (Literacy) जोहखम हलन सकनये (Risk necessity पहिचान (Identity)

२) सथान (Location)
ह्डहजटल सीप (Digital 
Literacy)

आिश्कता लाि (Financial 
Benefits)

सतुिक्षा (Security)

३) लागत (Cost) सतुिक्षा (Security) सामाहजक लाि (Social Benefits) मापदण्ड (Standard)

४) प्रहिहध (Technology)

आटँ (Confidence) सिासथ् (Health and Well beings) प्रहतष्ठा (Reputation) ५) पपूिा्षधाि (Infrastructure)

६) िारा (Language) 

४. लैङ्हगक समारताको लाहग हिहजटल समावेशीकरण गरने आधारिरू 
ह्डहजटल नयेपाल फ्ये मिक्ष लये ्सको का्ा्षन्ि्न तथा ह्डहजटल समाियेशीकिणको लाहग हनमन ३ िटा आधाििरू प्रसततुत गियेको 

छः 

१. प्रहवहध र पुवा्नधारः 

क)  ह्डहजटल कनयेहकटहिहटमा सतुधाि गनने । ्सअन्तग्षत प्रत य्ेक नागरिकको इन्टिनयेटमा पिुचँ सतुहनहचित िुनये गिी इन्टिनयेट सयेिा 
हिसताि गनने, दयेशिि अहपटकल राइिि नयेटिक्ष  सथापना गनने, 4G सयेिाको हिसताि गनने । 

ख)  ह्डहजटल हितिी् व्िसथाको प्र्ोग गनने । ् सअन्तग्षत हिद्तुती् ितुतिानी प्रणालीलाई प्रिद्ध्षन गनने, हितिी् समाियेहशतालाई 
प्रोतसािन गनने सयेिािरू प्रदान गनने, हितिी् सयेिा प्रदा्कलाई Fintech मा लगानी गन्ष आकहर्षत गनने ि पािदहश्षता का्म 
गनने । 

२. उद्यमशीलता प्रवद्ध्नरका लाहग साव्नजहरक हरजी साझेिारी 

क) हनजी क्षयेत्को लगानी तथा सििाहगता बढाउन साि्षजहनक हनजी साझयेदािी प्रिद्ध्षन गनने, दतुग्षम तथा ग्रामीण क्षयेत्मा समाट्ष 
सिासथ्, कृहर, हशक्षा, प ््षटनलगा्तका मित्िपपूण्ष क्षयेत्मा लगानी गन्ष आहथ्षक प्रोतसािन गनने, निप्रित्षन ि हसज्षनशील 
उद्मशीलता प्रोतसािन तथा िोजगारिका अिसििरू हसज्षना गनने का ््षरिमका लाहग सटाट्ष अप का ््षरिमको सतुरुआत गनने । 

ख)  िैदयेहशक लगानी आकहर्षत गनने । 

३. प्रहतभा तथा सीप हवकास

क) ह्डहजटल हशक्षामा लगानी गनने - हिद्ाल् तथा क्ामपसिरूमा सपूचना प्रहिहध हशक्षा अहनिा््ष गनने

ख) जनशहतिको ह्डहजटल सीप हिकास गनने

ग) प्रहतिािान ्तथा निप्रित्षनातमक उद्मशीलता हिकास तथा अनतुसन्धानलाई बढािा हदनये 

घ) सबैलाई सपूचना प्रहिहध साक्षिता का््षरिम सञचालन गनने । 

माहथ उहललहखत आधाििरूमार्ष त ह्डहजटल नयेपाल फ्ये मिक्ष को पपूण्षरूपमा का्ा्षन्ि्न गन्ष सकये मा ह्डहजटल 
समाियेशीकिणसहित लैङ्हगक समानता िाहसल गन्ष सहकन्छ । 

५. हिहजटल समावेशीकरणको माध्यमबाट लैङ्हगक समारता िाहसल गरने उपा्यिरू 
क)  िाहट्रि् सपूचना तथा सञचाि प्रहिहध नीहत तथा ब्ो्डब्ान््ड नीहतमा लैङ्हगक दृहष्कोण (Gender Perspective) 

समाियेश गिी का्ा्षन्ि्न का ््ष्ोजना त्ाि गिी का्ा्षन्ि्न गनने । 
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ख)  महिलािरूको सञचाि तथा सपूचना प्रहिहध प्र्ोगको अिसथा झहलकनये गिी खण्डीकृत तथ्ांक प्रणाली त्ाि गिी 
अद्ािहधक गनने । 

ग) सपूचना प्रहिहधसमबन्धी सामग्री, उपकिण, प्रहिहध तथा प्रणालीमा महिलाको सिल ि सतुिहक्षत पिुचँ सतुहनहचित गनने तथा 
सतुपथ मपूल्मा सयेिा उपलबध गिाउनये । 

घ)  सपूचना प्रहिहधसमबन्धी प्रणाली तथा एहपलकये सनिरूमा सकये समम प्र्ोगकता्षमतै्ी िुनये गिी नयेपाली िारा ि सथानी् सामग्री 
(Local Content) प्र्ोग गनने । 

ङ) सबै प्रदयेशका सथानी्तिसमम उचचगहतको ब्ो्डब्ान््ड सयेिा हिसतािका लाहग ह्डहजटल पपूिा्षधाि हिकास गनने । 
च)  ह्डहजटल हशक्षामा लगानी गनने ि हिद्ाल् तथा क्ामपसिरूमा सपूचना प्रहिहध हशक्षा अहनिा ््ष गनने ि महिलाका लाहग 

हनहचित सम्समम हिशयेर सिुहल्तको व्िसथा गनने । 
छ) लहक्षत का ््षरिममार्ष त महिलाको ह्डहजटल सीप तथा क्षमता हिकास गनने । ह्डहजटल ह्डिाइ्ड कम गन्षका लाहग 

ह्डहजटल साक्षिता का््षरिम सञचालन गनने । 
ज)  महिलाका आिश्कता पपूिा गनने गिी अनलाइन सामग्री, एहपलकये सन तथा सयेिाको हिकास गनने । 
झ)  सपूचना प्रहिहधको क्षयेत्मा महिलाको सििाहगता प्रिद्ध्षन गनने ि सपूचना प्रहिहधको नीहत हनमा्षण तिमा महिलाको सििाहगता 

बढाउनये । 
ञ)  सपूचना प्रहिहधसमबन्धी Start - up activity मा महिलाको सिाहमति ि सििाहगता बढाउन हिहिन्न छतु ट ि सिुहल्तका 

व्िसथािरू का्ा्षन्ि्न गनने । 
ट)  ई कमस्षमा महिला सििाहगता बढाउनये गिी उनीिरूलाई ताहलम हदनये । 
ठ)  महिलािरूलाई अनलाइन सयेिा हलन प्रोतसाहित गनने तथा साइिि सतुिक्षामार्ष त अनलाइनबाट महिला माहथ िुन सकनये सबै 

हकहसमका दतुव ््षििािको न््पूनीकिण गनने । 

६. उपसिंार
ह्डहजटल प्रहिहधको प्र्ोग मतुख्तः इन्टिनयेटको प्र्ोगलये माहनसको जीिनमा रूपान्तिण ल्ाएको छ । आजको सम्मा 

इन्टिनयेट न्ाँ सोच ि अिसिको ढोका िो, सशतितीकिणको साधन िो, अन्ियेरण ि हदगो हिकासको साधक िो । ्सलये न्ाँ सीप आज्षन 
गन्ष, न्ाँ समिािनाको पहिचान गन्ष ि हनण््ष  गनने क्षमता बढाउन सि्ोगी ि मित्िपपूण्ष िपूहमका हनिा्षि गद्षछ । त्सैलये इन्टिनयेटमार्ष त 
ह्डहजटल प्रहिहधको प्र्ोगलये सशतितीकिण गनने, िोजगािी तथा आ्आज्षनका न्ाँ समिािनािरूको खोजी गनने, हनण््ष  प्रहरि्ामा 
सििागी बनाउन मद्दत गद्षछ । 

इन्टिनयेट अथा्षत ्ब्ो्डब्ान््डको पिुचँ पाउनये हिर् मानि अहधकािको हिर् मात् िोइन । ्सको आहथ्षक तथा व्ापारिक 
अथ्ष पहन िुन्छ । हिश्व बैंकको अध््नअनतुसाि इन्टिनयेट पिुचँमा प्रत य्ेक १० प्रहतशत हिन्दतुको िहृद्धलये कतु ल ग्रािसथ उतपादनमा १.३ 
प्रहतशतको िहृद्ध िुन्छ । ५० प्रहतशतिन्दा बढी सङ्ख्ामा िियेका महिला तथा बाहलकािरूको इन्टिनयेटमा पिुचँ पतुगदा ् सलये कतु ल ग्रािसथ 
उतपादनमा उललयेखनी् ्ोगदान पतु¥ ् ाउन सकनये दयेहखन्छ । ह्डहजटल समाियेशीकिणलये महिलाको सशतितीकिणमा जो्ड हदन्छ । ह्डहजटल 
सीप तथा क्षमतालये सशतितीकिणको ति बढाउँछ । ्सलये ह्डहजटल प्रहिहधको प्र्ोगमा महिलालाई उतप्रयेरित गनतु्षको साथै ह्डहजटल 
प्रहिहधको उप्ोगमा आतमहिश्वास बढाउँछ । त्सैलये आजको सपूचना प्रहिहधको ्तुगमा महिलाको समानता, सशतितीकिण तथा 
मपूलप्रिािीकिण गन्ष ह्डहजटल समाियेशीकिणलाई मित्िपपूण्ष साधनको रूपमा हलन सहकन्छ । 

स्ोत सामग्ीः
१. सञचाि तथा सपूचना प्रहिहध नीहत २०७२, सञचाि तथा सपूचना प्रहिहध मन्त्ाल्

२. ब्ो्डब्ान््ड नीहत २०७१, सञचाि तथा सपूचना प्रहिहध मन्त्ाल्

३. ह्डहजटल नयेपाल फ्ये मिक्ष  २०७६, सञचाि तथा सपूचना प्रहिहध मन्त्ाल्
lll
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बेइहजङ का्य्न्योजराका  
बाह्र सरोकारका हवष्य र रेपाल

सं्तुति िाट्रिसंघको मिासिालये १० ह्डसयेमबि १९४८ का हदन मानि अहधकािको हिश्वव्ापी घोरणापत् जािी ग¥ ् ो । मानि 
अहधकाि व्हतिको जन्महसद्ध मौहलक अहधकाि िएकालये घोरणापत्मा उहललहखत िक तथा सितन्त्तािरू हलङ्ग ियेदिािहबना 
उपिोग गन्ष पाउनतुपनने कतु िालाई आतमसात ् गरिएको छ । सं्तुति िाट्रिसंघको सदस्को रूपमा नयेपाललये पहन ्स घोरणापत् तथा 
संघअन्तग्षतका हिहिन्न सहन्ध मिासहन्धिरूप्रहत सििाहगता, सहममलन ि प्रहतबद्धता जाियेि गियेको छ । 

सि्षप्रथम सन ्१९७५ मा अन्तिा्षहट्रि् नािी िर्षका रूपमा सतुरु गरिएको अहि्ानको बिुआ्ाहमक उद्दयेश्लाई हनिन्तिता प्रदान 
गन्ष सं्तुति िाट्रिसंघबाट मयेहकसको, कोपनियेगन, नैिोबीपचिात ्बयेइहजङमा सन ्१९९५ मा िएको चौथो हिश्व महिला सममयेलनलये हिश्वमा 
लैङ्हगक समानता ि महिला सशतितीकिणका लाहग बयेइहजङ का ््ष्ोजना हनमा्षण गिी हनमनहलहखत १२ िटा सिोकािका क्षयेत्िरू 
हनधा्षिण ग¥ ् ो- 

१. महिला ि गरिबी २. महिला ि हशक्षा तथा ताहलम ३. महिला ि सिासथ्

४. महिलाहिरुद्धको हिसंा ५. महिला ि सशस्त्र सङ्घर्ष ६. महिला ि अथ्षतन्त्

७. हनण््ष प्रहरि्ामा महिला ८. महिला हिकासका लाहग संसथागत संिचना ९. महिला ि मानि अहधकाि

१०. महिला ि सञचाि ११. महिला ि िाताििण १२. बाहलका

 नयेपाललये दयेशको सन्ततुहलत हिकासमा महिला हिकासको मित्िलाई आतमसात ् गददै छैटौं ्ोजनामा महिला हिकासका 
का ््षिरू ि सातौं ्ोजनामा महिला हिकास नीहतिरू छतु टै् उललयेख गिी नीहतगत ि का ््षगत प्र्ासको थालनी गियेको पाइन्छ । नयेपाल 
अहधिाज्को संहिधान, २०४७ मा महिला हिकासका लाहग हिशयेर व्िसथा गन्ष सहकनये प्रािधान उललयेख िएको हथ्ो । बयेइहजङ 
का ््ष्ोजनाको सिोकािका हिर्मा २०५४ सालमा िाहट्रि् का ््ष्ोजना नै त्ाि ि्ो । ित्षमान नयेपालको संहिधानलये महिला 
अहधकािलाई छतु टै् धािामा मौहलक िकको रूपमा उललयेख गियेको छ । ्सिी बयेइहजङ का ््ष्ोजना का्ा्षन्ि्न िुन थालयेको २५ िर्ष 
िइसकये को छ । नयेपाललये सं्तुति िाट्रिसंघमा आािहधकरूपमा प्रसततुत गनतु्षपनने महिलाहिरुद्ध िुनये सबै प्रकािका हिियेद उन्मपूलनसमबन्धी 
मिासहन्ध (हस्ड) को छैटौं आिहधक प्रहतियेदन पयेस गरिसकये को छ । ्सता प्रहतियेदनिरूमा बयेइहजङ का ््ष्ोजनालये त् गियेको महिला 
सिोकािका हिर्िरू पनने नै िए । 

बयेइहजङ का ््ष्ोजनाका सन्दि्षमा का ््ष्ोजनालये तोकये का ती मित्िपपूण्ष ि िणनीहतक सिोकािका बाह् क्षयेत्गत हिर्िरूबािये 
नयेपालको उहललहखत अिसथाका आधािमा त्ाि पारिएको सङ् हक्षप्त हिर्गत हिििण ्स लयेखमा प्रसततुत गरिएको छ । 

(१) महिला र गररबीः
नयेपालमा खासगिी ् ोजनाबद्ध हिकासको सतुरुआतसँगै सिकािलये आिहधक हिकास ् ोजनािरूद्ािा हनहद्षष् नीहतअन्तग्षत गरिबी 

हनिािणका हिहिन्न का ््षरिमिरू सञचालन गददै आइिियेको पाइन्छ । हबतयेका कये िी दशकदयेहख गरिबी हनिािणको नीहतलाई हिकास 
प्रसतािको मतुख् चतुिोको रूपमा हलनये गरिएको छ । ्सबाट मपूलतः सीमान्तकृत िग्षको सामाहजक तथा आहथ्षक न््ा्मा सतुहनहचितता 

गज बहादुर राना
पूवया सहसतिव, नेपाल सरकार
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बढ्द ैआएको छ । ्सलये समग्र गरिबीमा उललयेख् कमी ि मानि हिकास सपूचाङ्कमा सतुधािसमयेत आएको दयेहखन्छ । गरिबीको ियेखामतुहन 
िियेको जनसङ्ख्ा घट्द ैआइिियेको छ । 

हिपन्न महिला लहक्षत महिला हिकास का ््षरिमबाट हिपन्न महिलालाई लैङ्हगक समानता, प्रजनन सिासथ्, जीिनोप्ोगी 
सीप, हशक्षा, पतुगीसिी समपन्नता, संसथागत सििाहगताको उपा्िरूद्ािा महिलािरूको सशतितीकिण ि सतुिक्षा गनने का ््षरिम 
सथानी्तिबाट सञचालन िुन थालयेका छन ्। 

ग्रामीण महिलाका लाहग आहथ्षक अिसििरू हिसताि गन्ष संहिधानमतुताहिक दयेशलये अिलमबन गियेको तीन खमबये आहथ्षक 
आधािअनतुरूपको िाहट्रि् सिकािी नीहतलये सिकािीमा महिलािरूको सििाहगतामा िहृद्ध ल्ाएको छ । महिला सिकािीिरूको 
सङ्ख्ा बढ्द ैछन ् । सिकािीबाट बचत तथा ऋणको सयेिा हलनये जनतामध य्े महिलाको सङ्ख्ा करिब ४५ प्रहतशत पतुहगसकये को 
दयेहखन्छ । गरिबी न््पूनीकिण तथा लाि आज्षनका लाहग स्ोत परिचालन गन्ष सथानी्तिमा ग्रामीण महिलािरूको समपूि गठनको 
का ््षलाई बढािा हदनये गरिएको छ । कृहर हिकास िणनीहत, २०१५ अन्तग्षत कृहर ्ोजना ि उतपादन हरि्ाकलापिरूमा महिलािरूको 
संलगनतालाई जो्ड हदइएको छ । समपहतिमा महिलािरूको सिाहमति एिम ्अहधकाि बढाई गरिबी न््पूनीकिण ि समानता प्राहप्तका लाहग 
समसामह्करूपमा लैङ्हगकतामा आधारित हिहध हनमा्षण ि परिमाज्षन का ््ष िुदँ ैआएको छ । 

(२) महिला र हशक्षा तथा ताहलमः
नयेपालका सामतुदाह्क हिद्ाल्िरूमा कक्षा १० समम हनःशतुलक ि प्राथहमक हशक्षालाई अहनिा ््ष गरिएको छ । सबैका 

लाहग हशक्षा िाहट्रि् का ््ष्ोजनालये ्स हनःशतुलक ि अहनिा ््ष प्राथहमक हशक्षालाई थप सतुहनहचितता प्रदान गियेको दयेहखन्छ । बाहलका ि 
महिलािरूको हशक्षालाई सतुहनहचित गन्ष प्ा्षप्त स्ोत हिहन्ोजन ि हशक्षा सतुधािका कािबािी िइिियेका छन ्। रलसििरूप हशक्षण पयेशामा 
महिलािरूको संलगनता उतसािप्रद दयेहखएको छ । िोजगािमतुखी व्ािसाह्क हशक्षा तथा ताहलममा महिलािरूको सििाहगता बढ्द ै
आएको छ । 

(३) महिला र सवासथ्य
नयेपालको सिासथ्क्षयेत्का हिहिन्न ्ोजनािरूमा सिासथ् सयेिालाई अहधक लैङ्हगक उतििदा्ी बनाउनये प्र्ास हनिन्तिरूपमा 

िुदँ ैआएको पाइन्छ । ्सबाट सिासथ् सयेिाको प्रिािमा लैङ्हगक समानता तथा सामाहजक समाियेशी पद्धहत अिलमबन गन्ष सि्ोग 
पतुगयेको छ । नयेपालको सतुिहक्षत माततृि ि मातसृिासथ्, आधाििपूत सिासथ् प्रिाि सं्न्त्को सतुदृढीकिण, सामतुदाह्क सिासथ् व्िसथापन 
ि ग्रामीण तथा सीमान्तकृत महिलािरूको पोरण व्िसथा, सिासथ् प्रणालीको अनतुगमन ि मपूल्ाङ्कन आहदमा हिहिन्न अन्तिा्षाहरि् 
हनका्िरूको सि्ोग ि साझयेदािी मित्िपपूण्ष ििदँ ैआएको दयेहखन्छ । 

िाहट्रि् प्राथहमकता प्राप्त िाहट्रि् सतुिहक्षत माततृि नीहत, १९९८ सतुिहक्षत माततृि का ््षरिमको आधाि िुदँ ैआएको छ । हकशोिहकशोिी 
ि ्तुिाका लाहग सतुिहक्षत गि्षपतनबािये सचयेतना अहििहृद्ध अहि्ान सञचालनमा िियेको छ । आङ खसनये समस्ा समबोधनका लाहग 
हनःशतुलक शल्हचहकतसा उपचािसमयेतका सचयेतना का ््षरिमिरू िइिियेका छन ्। नयेपाल सिासथ् क्षयेत् ्ोजना-का्ा्षन्ि्न ्ोजनालये 
समपक्ष हििीनलाई प्राथहमकता हदएको छ । महिलािरूको सिासथ् तथा सिसराई अिसथामा सतुधाि ल्ाउन जल, सिसराई ि सिासथ् 
का ््षरिम का्ा्षन्ि्न िएको छ । ्ौनसमपक्ष बाट सनने िोग, एचआइिी/ए्डस ि ्ौन तथा सिासथ्समबन्धी हिर्िरूको समबोधनका 
लाहग नयेपाल एचआइिी लगानी ्ोजनासमयेत का्ा्षन्ि्न िएको दयेहखन्छ । िाहट्रि् महिला सामतुदाह्क सिासथ् सि्ंसयेहिका 
का ््षरिमअन्तग्षत पचासौं िजाि महिला सामतुदाह्क सिासथ् सि्ंसयेहिकाका रूपमा हरि्ाशील िियेका छन ्। बिुक्षयेत्ी् पोरण ्ोजना 
का्ा्षन्ि्नबाट बाँचनये अपयेहक्षत उमयेि बढयेको, मात ृमतृ्तुदि घटयेको ि बाहलकािरूको आधाििपूत सिासथ्मा सतुधािजसता सकािातमक प्रिाि 
प्राप्त िएको छ । रलसिरूप नयेपाललये मात ृमतृ्तुदि (सिस्त्राबदी हिकास लक््-५) घटाउन प्राप्त सरलताका लाहग सन २०११ मा MDG 
Achievement Award, बाल मतृ्तुदि (सिस्त्राबदी हिकास लक््-४) घटाउन प्राप्त सरलताका लाहग Motivational Award ि प्रजनन 
सिासथ्मा प्राप्त उललयेख् उपलहबधका लाहग प्रजनन सिासथ्का लाहग हिश्व नयेतािरूको परिरदद््ािा प्रदान गरिएको Resolve Award 
प्राप्त गियेको हथ्ो । संहिधानलये नै सिासथ् सयेिालाई व्हतिको मौहलक िक तोहकएबाट सिासथ् सयेिामा महिलाको पिुचँ िहृद्ध िइिियेको 
छ । हशशतु मतृ्तुदि, बाल मतृ्तुदि तथा मात ृमतृ्तुदि घटाउनका लाहग िोगिरू लागन नहदन, हन्न्त्ण गन्ष तथा उन्मपूलन गनने खोप सयेिालये 
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हनिन्तिता पाएको छ । दयेशिि ग्रामीण महिलािरूको सिासथ्मा सि्ोगका लाहग महिला समपूििरू गठन िई महिला सशतितीकिण तथा 
सचयेतनाका का ््षरिमिरूलये हनिन्तिता पाइिियेका छन ्। 

(४) महिलाहवरुद्धको हिंसा
महिला तथा बाहलकाहिरुद्धको हिसंा नयेपालको लैङ्हगक समानता ि समाियेशी का ््षरिम का्ा्षन्ि्नमा एउटा मतुख् चतुनौती 

िो । ्स प्रकािको चतुनौतीसँग जतुधन कये न्द्दयेहख सथानी्तिसममको लाहग हनहचित नीहत, कानतुनी व्िसथा, का ््ष्ोजना तथा का ््षरिम 
का्ा्षन्ि्नमा िियेका छन ् । महिला तथा बाहलकाहिरुद्घको हिसंा समबोधन गन्ष िाहट्रि् मानि अहधकाि आ्ोग, िाहट्रि् महिला 
आ्ोगलगा्त हिहिन्न सिकािी हनका्, सतुिक्षा हनका्, मानि अहधकाििादी संसथािरू तथा नागरिक समाज सङ्गठनिरू हरि्ाशील 
िियेका छन ्। सन ्२०११ मा छतु टै् लैङ्हगक हिसंा हनिािण कोर नै सथापना िएको छ । 

सन ्२०१० लाई लैङ्हगक हिसंाहिरुद्धको िर्ष घोरणा गिी प्रधानमन्त्ीअन्तग्षत िाहट्रि् हनदनेशन (सटयेरिङ्ग) सहमहत गठनपचिात ्
लैङ्हगक हिसंाहिरुद्धको िाहट्रि् अहि्ानलये अरू तीव्रता पा्ो । घियेलतु हिसंा (कसतुि ि सजा्) ऐन, २००९ लये कये िी गमिीि घियेलतु 
हिसंालाई िाज् अपिाधअन्तग्षत सपूचीकृत गियेको छ । 

लैङ्हगकतामा आधारित हिसंा समबोधनका लाहग छतु टै् प्रििी कम्षचािीलाई हजममयेिािी हदइएको छ िनये महिला तथा 
बालबाहलका सयेिा कये न्द्िरू सथापना िएका छन ्। मतुलतुकती अपिाधसंहिताबाट किणीहिरुद्ध उजतुिी हदनतुपनने िैधाहनक सम् सीमाको 
िदलाई हिसताि गिी एक िर्ष का्म गरिएको छ । 

लैङ्हगक हिियेदमा आधारित हिसंाहिरुद्ध छतु टै् का ््षसञचालन का ््षहिहध तोहकएको छ । हजललासति ि समतुदा्सतिका सयेिा 
कये न्द्िरू सञचालनमा िियेका छन ् । लैङ्हगक हिियेदमा आधारित हिसंाका पीह्डत/प्रिाहितिरूलाई असपतालमा आधारित एकद्ाि 
सङ्कट व्िसथापन कये न्द्बाट एकतीकृत सिासथ् सयेिा उपलबध िइिियेको छ । सथानी्सतिमा हनगिानी समपूििरू गठन िएका 
छन ्। ततकाल हिसंा समबोधनका लाहग छतु टै् लैङ्हगक हिसंा हनिािण कोर, एकल महिला संिक्षण कोरजसता हिहिन्न कोरिरू सथापना 
िएका छन ्। ्सैगिी हिसंापीह्डत/प्रिाहित महिलािरूका लाहग द्तुत न््ा्को सतुहनहचितता गन्ष अदालतमा हनिन्ति सतुनतुिाइको प्रािधान 
िाहखएको छ । गोप्ता का्म गन्ष बन्द इजलासको व्िसथा गरिएको छ । 

शाोरण ि हिियेदहिरुद्धको अहधकाि प्रत्ािपूहत गरिएको छ । छाउप्डी, कमलिी तथा दयेउकती प्रथा खाियेज गरिएका छन ्िनये 
बालहििािलाई गैिकानतुनी बनाइएको छ । हिसंाबाट प्रिाहित महिला तथा बालबाहलकाका हनहमत सतुिक्षागिृ तथा पतुनसथा्षपना कये न्द् ि 
हनःशतुलक कानतुनी सिा्ताको व्िसथा गरिएको छ । आमा तथा बाबतु दतुबैलाई प्रसपूहत हिदा ि ितिासमयेतको व्िसथा छ । 

(५) महिला र सशस्त्र द्वनद्व
नयेपालको सशस्त्र द्न्द्बाट प्रिाहितका लाहग न््ा् ििाली सतुहनहचित गन्ष सथाहपत सत् हनरुपण तथा मयेलहमलाप आ्ोग ि 

जबिजसती बयेपतिा पारिएका व्हतििरूको अनतुसन्धान आ्ोग हरि्ाशील िियेका छन ्। प्रत य्ेक आ्ोगको सदस्मा न््पूनतिम एकजना 
महिलाको हन्तुहति अहनिा ््ष गरिएको छ । बयेपतिा पारिएका व्हतििरूको अनतुसन्धान आ्ोग ि सत् हनरूपण तथा मयेलहमलाप 
आ्ोगको हसरारिस का्ा्षन्ि्नको अनतुगमन गनने अहधकाि िाहट्रि् मानि अहधकाि आ्ोगलाई हदइएको छ । द्न्द्पपूि्ष, द्न्द्का बखत 
तथा द्न्द्पचिात ्को अिसथामा िुनये महिला तथा बालबाहलकाको अहधकाि उललङ्घन िोकनयेसमबन्धी सं्तुति िाट्रिसंघ, सतुिक्षा परिरदक्ो 
प्रसताि नं. १३२५ ि १८२० का्ा्षन्ि्न गरिएको छ । सशस्त्र द्न्द्बाट प्रिाहितलगा्त सबै एकल महिलािरूलाई सामाहजक सतुिक्षा 
ितिा प्रदान गनने गरिएको छ । 

(६) महिला र अथ्नतनत्र
महिलािरूको आहथ्षक अहधकािको प्रिद्ध्षन ि सितन्त्ताको संिक्षणका लाहग संहिधान ि कानतुनलये सबै साि्षजहनक सयेिा 

ि िाज् प्रणालीमा महिलािरूलाई आिक्षण ि संिक्षणातमक उपा्िरू प्रदान गियेको छ । रलसिरुप महिलािरूको िोजगािमा पिुचँ, 
उप्तुति का्ा्षिसथा ि आहथ्षक स्ोतमाहथ सििाहगता बढ्द ैगएको छ । जगगा दता्षका बखत दता्ष शतुलकमा महिलािरूलाई छतु टको 
व्िसथालये जहमनमाहथ उनीिरूको सिाहमति िहृद्ध िुदँ ैआएको छ । महिलािरू आहथ्षकरूपमा सहरि् समपूिमा पियेका छन ्। कृहरबाियेक 
अन्् क्षयेत्मा पहन कमाउनये (ज्ाला) महिलािरू बढ्द ै आएका छन ् । िैदयेहशक िोजगािमा जानये ि हिप्रयेरण पठाउनये महिलािरूको 
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सङ्ख्ामा िहृद्ध िएको छ । ्सैगिी सामतुदाह्क िनमा महलािरूको बढ्दो सििाहगतालये ग्रामीण महिलािरूको जीहिका, िोजगािी एिं 
नयेततृि हिकासमा सि्ोग पतुहगिियेको दयेहखन्छ । 

नयेपालको संहिधानलये िाज्का सबै हनका्मा महिलालाई समानतुपाहतक समाियेशी हसद्धान्तको आधािमा सििागी िुनये िक 
सतुहनहचित गियेको छ । ्सलये गदा्ष नयेपाल िाहणज् तथा उद्ोग संघ, नयेपाल घियेलतु तथा साना उद्ोग संघ तथा नयेपाल उद्ोग परिसंघजसता 
हनजी क्षयेत्का व्ािसाह्क सङ्गठनिरूलये व्ािसाह्क क्षयेत्मा महिला उद्मीिरूको क्षमता हिकास गन्षमा मद्दत पतु¥ ् ाइिियेका छन ्। 

गरिबी हनिािण कोरको सि्ोगमा का्ा्षन्ि्न गरिएका का ््षरिमिरूमा महिलाको सििाहगता अत्हधक िियेको 
छ । महिलािरूको सीप ि उद्मशीलता हिकास गिी उनीिरूको व्ापारिक तथा आहथ्षक क्षमता बढाउन सि्ोगको लाहग महिला 
उद्म हिकास कोरसमयेत सथापना िएको छ । 

(७) हरण्न्यप्रहक्र्यामा महिला
लैङ्हगक उतििदा्ी नीहतिरूको कािण महिलािरूको िाज्को शासन प्रणालीअन्तग्षत हिहिन्न हनण््ष ति ि हनण््ष प्रहरि्ामा 

समान, पपूण्ष ि अथ्षपपूण्ष सििाहगता बढ्न थालयेको छन । संिैधाहनक, कानतुनी तथा सिकािी हनका् तथा हनजी क्षयेत्का छाता सङ्गठनका 
हिहिन्न पदिरूमा महिलािरूको प्रहतहनहधतिलाई अहनिा ््ष गरिएको छ । िाहट्रि्तिको हिद्ाल् नीहत हनमा्षण तिको शहैक्षक 
व्िसथापन हनका्मा महिलाका हनहमत हनहचित सथानको प्रािधान िाहखएको छ । जीहिकोपाज्षनको मतुख् क्षयेत्का रूपमा िियेको 
सामतुदाह्क िन समपूि, शाहन्त सहमहत, गरिबी उन्मपूलन कोरअन्तग्षत गरिबी उन्मपूलन का ््षरिम आहदको हनण््ष ति तथा प्रहरि्ामा 
महिलािरूको सििाहगता बहढिियेको दयेहखन्छ । 

(८) महिला हवकासका लाहग ससंथागत सरंिरा
कये न्द्मा महिला, बालबाहलका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल् ि महिला तथा बालबाहलका हििाग हरि्ाशील 

छन ्। महिलासमबन्धी सबाल समबोधनका लाहग नयेपाल प्रििीलये दयेशिि आफनै संिचना सथापना गियेको छ । साहबकको महिला तथा 
बालबाहलका का्ा्षल्को संसथागत िपूहमका सथानी्तिमा सियेको छ । महिला हिकाससमबन्धी नीहत तथा कानतुन हनमा्षण ि हिहिन्न 
का ््षकम सञचालनका लाहग प्रधानमन्त्ी तथा महन्त्परिरदक्ो का्ा्षल्दयेहख सथानी्तिलाई हजममयेिािी तोहकएको छ । िाहट्रि् महिला 
आ्ोग तथा िाहट्रि् मानि अहधकाि आ्ोगजसता संिैधाहनक आ्ोगिरूको सथानी् क्षयेत्समम आ-आफनै संिचनाअन्तग्षत हिहिन्न 
तिका का्ा्षल्िरू हरि्ाशील िियेका छन ्। 

(९) महिला र मारव अहधकार
नयेपालको संहिधानलये महिला सिोकािका लैङ्हगकता, प्रजनन, सििाहगता, मानि हिकास, समानता ि अहिियेद, शोरणहििीनता 

ि पारििारिक स्ोतमा समान अशंजसता महिला हिर्िरूलाई मान््ता हददँ ैमौहलक िकअन्तग्षत थप महिला अहधकािको प्रत्ािपूहत 
गियेको छ । महिला मानि अहधकािका लाहग छतु टै् िणनीहतका साथ िाहट्रि् मानि अहधकाि का ््ष्ोजना का्ा्षन्ि्न िइिियेको छ । 

नयेपाललये सशस्त्र द्न्द्पपूि्ष, द्न्द्को अिहध ि द्न्द्पचिात ्सं्तुति िाट्रिसंघ, सतुिक्षा परिरदक्ो प्रसताि नमबि १३२५ ि १८२० 
अनतुसािको महिलािरूको अहधकािका हिर्िरू समबोधनका लाहग छतु टै् िाहट्रि् का ््ष्ोजना का्ा्षन्ि्न गियेको छ । महिला 
अहधकािको प्रिद्ध्षनातमक ि संिक्षणातमक सयेिा सतुदृढीकिण का ््षमा प्रत्क्षतः सथानी्ति संलगन िियेका छन ्। 

(१०) महिला र सञिार
नयेपालमा लैङ्हगक समानता तथा महिलािरूको सशतितीकिणका सन्दि्षमा सञचाि जगतको सशति िपूहमकालाई सिीकाि गिी 

सपूचना प्रहिहध ि सञचािको अथ्षपपूण्ष उप्ोगका लाहग महिला ि अन्् सतुहिधाहििीन, ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समतुदा्को पिुचँ िहृद्ध 
गिाउन छतु टै् प्रहिहध नीहत का्ा्षन््न गरिएको छ । ्सलये महिलािरूको आिाज तथा अहिव्हति ि सििाहगतामा िहृद्ध ल्ाएको छ । 

नयेपाल पत्काि संसथािरूको संघलये लैङ्हगक समानता ि महिला अहधकािको अनतुिपूत गददै सञचाि जगतलाई लैङ्हगकमतै्ी 
ि सि्ोगी बनाउनये एक उपा्को रूपमा संघको का ््षकारिणी सहमहतमा महिलाका लाहग न््पूनतिम सथान सतुहनहचित गियेको छ । प्रयेस 
काउन्सील नयेपाललये आचािसंहिता नै लागतु गियेको छ । रलसिरूप हबतयेका कये िी िर््ष ता महिला तथा लैङ्हगकतामा आधारित 
हिसंासमबन्धी हिर्को समपादकती् लयेखसमयेत रिपोहट्षङ बहढिियेको दयेहखन्छ । 
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(११) महिला र वातावरण 
नयेपालमा िाताििण संिक्षणका लाहग थतुपै्र नीहत, कानतुन, का ््ष्ोजना, मापदण्ड, हनदनेहशका लागतु गरिएका छन ्। िाताििण 

नीहत ि का ््ष्ोजना, १९९२, िाहट्रि् जलिा्तु परिित्षन नीहत, २०१०, िाहट्रि् अनतुकपू लन का ््ष्ोजना, घिहित्को िा्तुको गतुणसति 
िाहट्रि् मापदण्ड का्ा्षन्ि्न हनदनेहशका, २००९, सथानी् अनतुकपू लन का ््ष्ोजना, िाहट्रि् ग्रामीण तथा निीकिणी् ऊजा्ष का ््षरिम 
कये िी उदाििण िुन ्। ्सबाट िाताििण संिक्षण ि व्िसथापनमा महिलािरूको सिोकािका हिर्िरू समबोधन िुन पतुगयेको छ । िाहट्रि् 
ि सथानी्तिमा लैङ्हगकताको मपूलप्रिािीकिणका लाहग उप्तुति जलिा्तु अनतुकपू लनका उपा्िरूको हिकास गनने, जलिा्तु परिित्षन 
कािबािीका सबै क्षयेत्मा लैङ्हगक समानता समयेट्नये, समतुदा् ि घिघिमा लैङ्हगकमतै्ी िाताििण प्रिद्ध्षन गनने तथा स्ोत व्िसथापनमा 
महिलािरूको सििाहगता बढाउनयेजसता का््षिरूलाई जो्ड हदइएको छ । 

(१२) बाहलका
नयेपाल सिकािलये बाहलकाको हशक्षा, सिासथ् सयेिा, सामाहजक सििाहगता तथा सीप हिकासजसता आिश्कता ि सिोकाि 

समबोधन गनने रिममा हकशोिािसथाको हिकास समयेतलाई जो्ड हदद ैएउटा िाहट्रि् का ््ष्ोजना लागतु गियेको छ । छाउप्डी, कमलिी, 
दयेउकती, बालहििािजसता िाहनकािक पिमपिागत प्रचलनिरू उन्मपूलन गन्ष हिहिन्न उपा्िरू अनतुसिण गरिएका छन ्। महिला तथा 
बाहलकािरूहिरुद्धको हिसंाको रिपोहट्षङ उललयेख् दयेहखन्छ । महिला तथा बालबाहलका हिकासको लाहग जीिनोप्ोगी सीप हिकासमा 
जो्ड हददँ ैआइएको छ । बिुक्षयेत् पोरण ्ोजनालये हकशोिी, गि्षिती महिला ि न््पून आ् समपूिका सतनपान गिाइिियेका आमािरू तथा 
बाहलकािरूको आधाििपूत सिासथ् सतुधािमा ्ोगदान पतु¥्ाइिियेको छ । 

सथानी्तििरूलये बालमतै्ी ि बाहलकािरूको सिोकािका हिर्िरूलाई मपूलप्रिािीकिण गरििियेका छन ्। बाहलकाहिरुद्धको 
हिसंा अन्त्का लाहग महिलािरूको समपूििरू परिचालन िएका छन ्। बाहलकािरूको बयेचहबखन िोकन सथानी्तिमा बयेचहबखनहिरुद्धका 
सञजालिरूको हनगिानी तथा ियेखदयेख का ््ष बढयेको छ । क्षयेत्ी् सि्ोगका लाहग दहक्षण एशी्ाली संघ, साक्ष  क्षयेत्म ैबालबाहलका, 
खासगिी बाहलकाहिरुद्ध िुनये सबै प्रकािका हिसंा हनमपू्षल गनने का ््षमा नयेपाल सहरि् िियेको छ । 

सनिभ्न सामग्ीः
१.  नयेपालको संहिधान । 

२.  नयेपाल अहधिाज्को संहिधान, २०४७ । 

३.  छैटौं आिहधक प्रहतियेदन, महिलाहिरुद्ध िुनये सबै प्रकािका हिियेद उन्मपूलनसमबन्धी मिासहन्ध (हस्ड),२०१७ । 

४.  लैङ्हगक समानता तथा महिला सशतितीकिण, िाहट्रि् का््ष्ोजना, २०६१ । 

५.  महिलाहिरुद्ध िुनये सबै प्रकािका ियेदिाि उन्मपूलन गनने मिासहन्ध का्ा्षन्ि्नको लाहग त्ाि गरिएको िाहट्रि् का ््ष्ोजना, 
२०६० । 

६.  महिला, बालबाहलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्ाल्बाट प्रकाहशत हिहिन्न सामग्रीिरू । 

७.  लयेखसमबन्धी नयेपाल सिकािको हिहिन्न नीहत, ऐन, हन्मािली, का््ष्ोजना तथा ियेि पयेजिरू । 
lll
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रेपालमा राहट्रि्य तथा अनतरा्नहट्रि्य  
गैरसरकारी ससंथाको भूहमका

पषृ्ठभूहम 
गैिसिकािी संसथाको शबदको प्र्ोग सन ्१९४५ मा सं्तुति िाट्रि संघको सथापनासँगै िुन थालयेको दयेहखन्छ । मपूलतः दोस्ो 

हिश्व्तुद्धको समाहप्तसँगै िाजनीहतक पतुनससंिचना ि िाज् पतुनहन्षमा्षणको ्तुगबाट हिश्वमञचमा नागरिक संसथा ि गैिसिकािी संसथािरूको 
उललयेख् उपहसथहत बढयेको पाइन्छ । मानितािादी ि सिकारिताको मपूल िािनामा कये हन्द्त ििी सामाहजक हिकासका हरि्ाकलाप 
सञचालन गन्ष समतुदा्मा आधारित सङ्गठन ि समपूिको रूपमा नागरिकिरू आबद्ध िई सितन्त् हकहसमलये काम गनने का ््षको सतुरुआतसँगै 
सम्को हिकासरिममा सङ्गहठत संसथाको रूपमा गैिसिकािी संसथा सञचालनमा आएको पाइन्छ । हिश्व बैकलये गैिसिकािी संसथालाई 
"A wide variety of groups and institutions that are entirely and/or largely independent of government 
and characterized primarily by humanitarian or co-operative rather than commercial objective" को रूपमा 
परििाहरत गियेको छ । ्सिी ियेदा्ष गैिसिकािी संसथा िन्नालये िैधाहनक तििबाट हनहचित सयेिाको लक्् तथा उद्दयेश् प्राहप्तका लाहग गहठत 
सिा्ति, मतुनारािहित, सामाहजक दबाब हसज्षना गनने, सशति पैििीकता्षको रूपमा बतुहझन्छ । साझा हिशयेरताका रूपमा हिकासमतुखी 
गैििाजनीहतक, प्रजाताहन्त्क चरित् ि मतुनारािहित संसथाको रूपमा हलन सहकन्छ । ्सिी ियेदा्ष गैिसिकािी संसथािरू आकािमा सानो 
चतुसत प्रहरि्ागतरूपमा सिल तथा परिणाममतुखी ि िपूहमकाको रूपमा सि्ंसयेिी, समाजसयेिी िािबाट परिचाहलत िियेको दयेहखन्छ । प्रा्ः 
्सता संसथािरू नागरिकको आकाङ्क्षा पहिचानदयेहख आिश्कता पपूहत्ष गन्ष पैििी गनने, हपछह्डएको क्षयेत् ि िग्षसमम पतुगनये गद्षछन ्। हिकास 
सिा्ता परिचालनको प्रिािकारिताका लाहग पयेरिस हसद्धान्तिरू, २००५ ि आरिा एजयेण्डा अर एकसन, २००८ लये पहन हिकासका 
लाहग सामतुदाह्क संघसंसथाको अिम ्िपूहमका सिीकाियेको दयेहखन्छ । 

हिहिन्न मतुलतुकमा हिहिन्न उद्दयेश् हलई गैिसिकािी संसथािरू सथापना िुनये गियेको पाइन्छ । हिद्ान ्डयेहि्ड कोट्षनलये गैिसिकािी 
संसथािरूको ४ पतुसता िियेको तक्ष  िाखयेका छन ्। उनका अनतुसाि पहिलो पतुसताका गैिसिकािी संसथािरू उद्धाि ि कल्ाणकािी का ््षमा 
कये हन्द्त ििये । दोस्ो पतुसचाका गैिसिकािी संसथािरू सथानी्सतिमा आतमहनि्षिताका हिहिन्न का ््षरिमिरू सञचालनमा कये हन्द्त 
ििये । त्सै गिी तयेस्ो पतुसतका गैिसिकािी संसथािरू हदगो हिकासका लाहग कये िी पद्धहत बसालनये हति अहघ बढयेको दयेहखन्छ िनये 
चौथो पतुसताका संसथािरू सामाहजक आहथ्षक हिकासको अहि्ानमा कये हन्द्त ििी अहघ बढ्न प्र्ासित िियेको पाइन्छ । कतु नै पहन 
मतुलतुकमा सामाहजक तथा आहथ्षक क्षयेत्मा गैिसिकािी संसथािरूलये गियेको ्ोगदान तथा िपूहमकालाई नकान्ष सहकँदनै । ति, त्सता 
गैिसिकािी संसथािरूको िपूहमका उति संसथािरू कतु न उद्दयेश् हलएि कतु न हकहसमबाट गठन िई कसिी सञचालन िइिियेका छन ्िन्नये  
कतु िामा हनि्षि ििन्छ । 

रेपालमा गैरसरकारी ससंथाको सङ् हक्षप्त इहतिास 
नयेपालमा गैिसिकािी संसथाको इहतिास धयेिै लामो छ । पिापपूि्षकालदयेहख नै सथानी् नागरिकिरू एकतीकृत िई एक आपसमा 

सि्ोगको िािना िाखी सामपूहिकरूपमा अग्रसि ििनये गिको नागरिक संसथाको अनौपचारिक सिरूपको रूपमा हढकतु ि, धम्ष िकािी, 
पमा्ष प्रथा, गतुठी जसता समपूिमा ििी हिहिन्न हरि्ाकलापमा संलगन िियेको दयेहखन्छ । सथापना ि हिकास रिमलाई ियेदा्ष १९८३ मा कामधयेनतु 
चखा्ष प्रचािक गतुठी सथापना गििये हिहधितरूपमा संगहठत सामाहजक संसथाको रूपमा का ््ष गियेको हथ्ो । हि.स. २००७ सालमा 

सशुनता नपेाल
उपसतिव - मतहला, बालबातलका िथा जयेष्ठ नागरक मनत्ालय
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प्रजातन्त् सथापना िएपहछ मात्ै ् ससमबन्धी कानतुनिरू तजतु्षमा िुन थालयेको पाइन्छ । संसथा िहजट्रियेशन ऐन, २०१६, िाहट्रि् हनदनेशन ऐन, 
२०१८, मतुलतुकती ऐन, २०२०, आहदमा गैिसिकािी संसथा सञचालन, हन्न्त्ण तथा समन्ि् आहदका लाहग कानतुनी व्िसथा िएको 
पाइन्छ । २०३४ सालमा संसथािरूको गठन, सञचालन हन्न्त्ण तथा अनतुगमन गन्ष संसथा दता्ष ऐन तथा सामाहजक सयेिा िाहट्रि् 
समन्ि् परिरद ्ऐन, २०३४ छाता ऐनको रूपमा का्ा्षन्ि्नमा आएकोमा २०४९ आएि उति ऐन खाियेज गिी समाजकल्ाण परिरद ्
ऐन २०४९ का्ा्षन्ि्नमा आ्ो । 

गैिसिकािी संसथािरूको हन्मन तथा परिचालनका लाहग नयेपालमा िएका मौजतुदा व्िसथािरूः

क) रेपालको सहंवधार (२०७२) 

नयेपालको संहिधानको धािा १७(घ) बमोहजम सघसंंसथा खोलनये सितन्त्ताको व्िसथा िियेको छ । साथै धािा ५१(ञ) १४ 
बमोहजम सामतुदाह्क तथा िाहट्रि् िा अन्तिा्षहट्रि् गैिसिकािी सघसंंसथाको लाहग ि िपूहमकालाई जिारदयेिी ि पािदशधी बनाउँद ैत्सता 
संसथािरूको सथापना, सिीकृहत, सञचालन हन्मन ि व्िसथापनका लाहग एकद्धाि प्रणाली अपनाउनये ि आिश्कता ि प्राथहमकताका 
क्षयेत्मा मात् त्सता संघसंसथालाई संलगन गिाउनये िन्नये व्िसथा िियेको छ । 

ख) अनतरा्नहट्रि्य हवकास सिा्यता पररिालर रीहत, २०७६

िाहट्रि् तथा अन्तिा्षहट्रि् गैिसिकािी संसथामार्ष त हिकास सिा्ता परिचालन गन्ष हनमनानतुसािको व्िसथा गियेको छ । 

• िाहट्रि् आिश्कता ि प्राथहमकताको क्षयेत्मा मात् परिचालन गनने 

• समबहन्धत सथानी्तिको नयेततृिमा आ्ोजना छनौट गनने तथा सििाहगतामपूलक ्ोजना तजतु्षमा प्रहरि्ा अिलमबन गनने । 

• सथानी्तिसँग सामाञजस् का्म गियेि आ्ोजना िा का ््षरिमिरू सञचालन गनने । 

• संसथालये आ्ोजना लागतको बढीमा २० प्रहतशतमात् प्रशासहनक खच्ष गन्ष पाउनये । 

• संसथालये परिचालन गियेको हिकास सिा्ताको आ्व्् तथा हरि्ाकलापको हिििण पािदहश्षता अहििहृद्धको लाहग 
िाहर्षक रूपमा साि्षजहनकतीकिण गनने । 

• संसथािरूलये का ््षरिम सञचालन गियेको सथानी्तिमा िर्षको एक पटक तयेस्ो पक्षद्ािा त्सता का ््षरिमिरूको पिीक्षणका 
साथै साि्षजहनक सतुनतुिाइ तथा सामाहजक लयेखापिीक्षण समयेत गिाउनतु पनने । 

• कतु नै पहन हिकास साझयेदािलये नयेपाल सिकािका लाहग उपलबध गिाउनये िनी छतु ट््ाइसकये को सिा्ता िकमबाट आ्ोजना 
प्रसताि गन्ष निुनये । 

• प्रचहलत कानतुनबमोहजम समाजकल्ाण परिरदमार्ष त िाहट्रि् तथा अन्तिा्षहट्रि् गैिसिकािी संसथालये िैदयेहशक सिा्ता 
परिचालन गनने । 

ग) १५ औ ं्योजराको आधार पत्र

१५ औ ं ्ोजनालये सामतुदाह्क तथा गैिसिकािी संसथािरूलाई व्ािसाह्क, जिारदयेिी ि पािदशधी सामतुदाह्क बनाउनये 
दीघ्षकालीन सोच हलएको छ । िाहट्रि् तथा अन्तिा्षहट्रि् गैिसिकािी संसथािरूको परिचालनमार्ष त सामाहजक तथा आहथ्षक हिकास 
गनने लक्् िाखयेको छ । जसलाई पपूिा गन्ष दतुई िटा उद्दयेश्िरू िाहखएको छ, पहिलो उद्दयेश् िाहट्रि् प्राथहमकताको क्षयेत्मा संघसंसथाको 
परिचालन, व्िसथापन ि हन्मन गनने िियेको छ िनये दोस्ो उद्दयेश् िाहट्रि् तथा अन्तिा्षहट्रि् गैिसिकािी संसथािरूबाट प्राप्त िुनये स्ोतको 
उप्ोगलाई जिारदयेिी ि पािदशधी बनाउँद ैमतुलतुकको सामाहजक तथा आहथ्षक हिकास गनने िियेको छ । 

पन्ध्ौ ्ोजनाको आधािपत्लये सोच ि लक्् प्राहप्तका लाहग ४ िटा िणनीहतिरू तथा १९ िटा का ््षनीहतिरूको व्िसथा 
गियेको छ । ्स ्ोजना समपन्न िएपचिात ्िाहट्रि् तथा अन्तिा्षहट्रि् गैिसिकािी संसथािरू व्ािसाह्क, पािदशधी, उतििदा्ी िई िाहट्रि् 
प्राथहमकताको क्षयेत्मा परिचालन िएका िुनये । गैिसिकािी संसथा परिचालन एिं हन्मनसमबन्धी न्ाँ कानतुन का्ा्षन्ि्नमा आएको 
िुनये, एकतीकृत तथ्ांक तथा सपूचना प्रणाली सथापना तथा सञचालन िएको िुनये ि अनतुगमन तथा मपूल्ाङ्कन प्रिािकािी िएको िुनये 
जसता उपलहबध अपयेक्षा गरिएको छ । 
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घ) सथारी्य सरकार सञिालर ऐर, २०७४

सथानी् सिकाि सञचालन ऐनलये संघसंसथा परिचालन गन्षको लाहग हनमन व्िसथा गियेको छः-

आफनो क्षयेत्हित्का उपिोतिा, हनजी क्षयेत्, सामतुदाह्क संघसंसथा, सिकािी संसथा तथा गैिसिकािी क्षयेत्को परिचालन ि समन्ि् 
प्रिद्ध्षनलाई प्रोतसािन गददै सथानी्तिलये सथानी्सतिमा हिकास ि हनमा्षण तथा सयेिा प्रिािसमबन्धी का््ष गनने व्िसथा िियेको छ । 

गैिसिकािी संसथा, उपिोतिा सहमहत, सिकािी संसथालगा्तका सामाहजक तथा सामतुदाह्क संघसंसथालये सथानी्तिसँगको 
समन्ि्मा ििी का ््ष गनतु्षपनने । ति सथानी्तिसँग समन्ि्का काम गदा्ष त्सतो कामको लाहग नयेपाल सिकािको पपूि्षसिीकृहत हलनतु पनने 
व्िसथा िियेको छ । 

ङ) समाजकल्याण पररषि् ऐर, २०४९ 

समाजकल्ाण का ््षसँग समबहन्धत हिहिन्न हरि्ाकलापिरूबाट दयेशको सिा्षङ्गीण हिकासमा टयेिा पतु¥ ् ाउनको लाहग नयेपाल 
सिकािलये समबहन्धत मन्त्ाल् तथा सामाहजक संघसंसथािरूमार्ष त समाजकल्ाण का ््षरिम सञचालन गन्ष हनमनानतुसािको व्िसथा 
िियेको छ । 

• नयेपालहित् काम गन्ष चािनये अन्तिा्षहट्रि् सिकािी संसथालये काम गनतु्षअहघ परिरदस्मक्ष काम गनने अनतुमहत  
हलनतुपनने । 

• अन्तिा्षहट्रि् गैिसिकािी संसथाको परि्ोजना सञचालनका लाहग साझयेदाि संसथाको रूपमा काम गनने िाहट्रि् गैिसिकािी 
संसथािरूलये परिरद ्मा आबद्ध िुनतुपनने ि अन््लये चाियेमा आबद्धता हलन सकनये । 

• कतु नै पहन िाहट्रि् गैिसिकािी संसथालये नयेपाल सिकाि िा हिदयेशी सिकाि, अन्तिा्षहट्रि् सामाहजक संघसंसथा िा हन्ोग िा 
व्हतिबाट िसततुगत, प्राहिहधक, आहथ्षक िा अन्् कतु नै हकहसमको सि्ोग प्राप्त गिी सञचालन गनने का ््ष िा परि्ोजनाको 
प्रसताि उपि सिीकृहत हलनतुपनने । 

ि) ससंथा िता्न ऐर, २०३४

सामाहजक, धाहम्षक, साहिहत्क, सांसकृहतक, िैज्ाहनक, शहैक्षक, बौहद्धक, शािीरिक, आहथ्षक, व्ािसाह्क तथा पिोपकािी 
संसथािरूका रूपमा िाहट्रि् गैिसिकािी संसथाको रूपमा दता्ष, निीकिण, संसथाको हिघटनसमबन्धी व्िसथा िियेकोछ । 

छ) राहट्रि्य हरिनेशर ऐर, २०१८

हिहिन्न िग्ष, पयेसा िा क्षयेत्को जनताका बीच सतुसमबन्ध, सि्षसाधािण जनताको सदाचाि, सतुहिधा, आहथ्षक हित, हशष्ाचाि 
ि नैहतकता का्म िाखनको हनहमति िगधी् तथा व्ािसाह्क सङ्गठनिरूको शहतिलाई आफनो िगधी् तथा व्ािसाह्क हित तथा 
हिकासका साथसाथै िाट्रिको हनमा्षण ि हिकास का ््षमा लगाउन िाट्रिव्ापी हनदनेशन गनने अहधकािको व्िसथा गन्ष ्स ऐनबमोहजम 
संसथा सथापना गन्ष सहकनये व्िसथा गरिएको । 

ऐनबमोहजम "िगधी् तथा व्ािसाह्क सङ्गठन" िन्नालये बाल सङ्गठन, ्तुिक सङ्गठन, महिला सङ्गठन, हकसान 
सङ्गठन, मजदतुि सङ्गठन ि कतु नै खास िग्ष िा व्िसा्को हित तथा हिकासका साथसाथै िाट्रिको हनमा्षण ि हिकास का ््षको मपूल 
लक्् िाखयेि ख्डा ि सञचालन गरिनये त्सतै अरू िगधी् तथा व्ािसाह्क सङ्गठनलाई इङ्हगत गियेको छ । 

ज) कमपरी ऐर, २०६३ 

कमपनी ऐनको परिचछयेद १९ मा मतुनारा हितिण नगनने कमपनी सथापना गन्ष सहकनये व्िसथाअन्त्षगत कतु नै पयेसा िा व्िसा्को 
हिकास तथा प्रिद्ध्षन गनने, सामपूहिक िक हितको संिक्षण गन्ष िा कतु नै शहैक्षक, प्राहज्क, सामाहजक, पिोपकािी िा साि्षजहनक 
उप्ोहगता िा कल्ाणकािी उद्दयेश् प्राहप्तको लाहग लािांश बाँ्डी हलन नपाउनये शत्षमा कतु नै उद्म गन्ष कमपनी सथापना गन्ष सहकनये  
व्िसथा िियेको छ । 
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गैरसरकारी ससंथाको भूहमका 
नागरिक समाजबाट सितःसरपू त्षरूपमा सथापना िएका गैिसिकािी संसथािरूलये समाजलाई सभ्ता ि समतुन्नहततर्ष  लैजान 

सि्ोग गद्षछ । गैिसिकािी संसथालये सामाहजक तथा आहथ्षक हिकासको लाहग सिकािको सि्ोगी हनका्को रूपमा समयेत 
ियेरिन्छ । गैिसिकािी संसथाको हनमन कािणलये गदा्ष हिकासमा अिम ्िपूहमका िियेको छः-

• कमजोि समपूि ि समतुदा्को संिक्षण, 
• सथानी् स्ोत परिचालन ि सामतुदा् परिचालनमार्ष त सथानी् सीप तथा प्रहिहध हिकास, 
• सथानी् नयेततृि हिकास,
• हिकासको अहधकाििादी धािणका प्रिद्ध्षक,
• लहक्षत िग्षको शसतितीकिणको माध्म,
• सििाहगतातमक हिकासका उतप्रयेिक,
• हिकास ि मानि अहधकाि तथा न््ा्का लाहग ििस ि पैििी ि 
• नागरिक ि सिकािबीचको समबन्ध सयेततुको िपूहमका । 

वत्नमार अवसथाको हवशे्षणः-
नयेपालको सामाहजक हिकासमा गैिसिकािी संसथाको िपूहमका हििादमतुति निए पहन मित्िपपूण्ष िहिआएको छ । सामाहजक 

सङ्घसंसथाको सङ्ख्ातमक हिसतािलये पहन ् सको मित्िलाई दशा्षउछ । दतुई दशकपहिलये करिि ५०० को िािािािीमा िियेको गैिसिकािी 
संसथाको सङ्ख्ा २०७५ । ७६ असािमसान्तसमममा ४८,२७३ पतुगयेको दयेहखन्छ ति दता्ष िएकामध य्े करिि २० प्रहतशतको िािािािीमा 
मात् गैिसिकािी संसथािरू सहरि् िियेको तथ्ांकलये दयेखाउँछ । साथै ितुकमपपचिात ्२५० को िािािािीमा पतुगयेको अन्तिा्षहट्रि् गैिसिकािी 
संसथाको सङ्ख्ा िाल परिरद ्मा सिीकृहत हलई परि्ोजना सञचालन गननेको सङ्ख्ा २३६ िियेको छ ।1

समाजकल्ाण परिरद ्मार्ष त परि्ोजना सिीकृतको तथ्ांकलाई ियेदा्ष हिगत चाि िर्ष (२०७२ दयेहख २०७६ समम) मा 
अन्तिा्षहट्रि् गैिसिकािी संसथािरूको २९२ िटा परि्ोजना मार्ष त १ खि्ष २२ अि्ष ७६ किो्ड रूपै्ा हिहिन्न सामाहजक हिकास 
का ््षरिम मार्ष त परिचालन िएको दयेहखन्छ । परि्ोजनामा प्रसताहित का ््षरिमिरूलाई ियेदा्ष रिमशः रिसकहटङ हिर्मा, सिासथ्को 
क्षयेत्मा, बालबाहलका, हिपद व्िसथापन, सामतुदाह्क हिकास तथा कृहर क्षयेत्मा कये हन्द्त िियेको दयेहखन्छ ।2

साथै गैिसिकािी संसथाको तर्ष बाट ियेदा्ष समाजकल्ाण परिरद ्मार्ष त परि्ोजना सिीकृहतको तथ्ांकलाई ियेदा्ष हिगत चाि िर्ष 
(२०७२ दयेहख २०७६ समम) मा २८२२ िाहट्रि् गैिसिकािी संसथािरूका ४६२९ िटा परि्ोजना मार्ष त ७४ अि्ष ३१ किो्ड रूपै्ा 
हिहिन्न सामाहजक हिकास का ््षरिम मार्ष त परिचालन िएको दयेहखन्छ ।3 ्सिन्दा बाियेक Bilateral Agreement, Government 
to Government Agreement लगा्त दाताबाट कमपनीमार्ष त सामाहजक क्षयेत्मा िुनये खच्षको लगत ्हकनरूपमा ्हत नै छ िन्नये 
अिसथामा निएका कािण सम्सम्मा िैदयेहशक सिा्तािापत नयेपालमा हिहत्एको िकम गैिसिकािी संसथालये दतुरूप्ोग गियेको 
िन्नये आिोप पहन लागनये गियेको छ । अथ्ष मन्त्ाल्मा िियेको िैदयेहशक सिा्ता व्िसथापन प्रणली (AMP) मा सबै िैदयेहशक सिा्ता 
प्रहिहष् गनने व्िसथा निुनतु, िाहट्रि् गैिसिकािी संसथालये सोझ ैप्राप्त गनने िैदयेहशक सि्ोग, अथ्ष मन्त्ाल्मा समझौता गिी हिहत्नये हिदयेशी 
सि्ोगलगा्त हिहिन्न दयेशका नयेपालहसथत दपूतािासिरूबाट प्राप्त अनतुदान सि्ोगको एकतीकृत तथ्ांक निुनतुलये पहन जनमानसमा 
भ्रम उतपन्न गियेको दयेहखन्छ िनये अककोतर्ष  सिकािलये संसथािरूको काम कािबािीलाई प्रिािकािी तथा व्िहसथत बनाउन नसकये को 
आिोप पहन लागनये गियेको छ । त्सैलये ्ी सबै िैदयेहशक सिा्तालाई सहिधानको मम्षबमोहजम एकद्धाि नीहत अिलमबन गिी िाहट्रि् 
अहिलयेखमा आबद्ध गनतु्षपछ्ष साथै संसथािरूबाट सञचाहलत का ््षरिमलाई पािदशधी बनाई सतुशासन का्म गनतु्षपछ्ष िन्नये हिर् पहन 
उहठिियेका छन ्। 

1 ;dfhsNof0f kl/ifb\
2 ;dfhsNof0f kl/ifb\, dlxnf afnaflnsf tyf ;dfhsNof0f dGqfno, Oct 2019
3 ;dfhsNof0f kl/ifb\, dlxnf afnaflnsf tyf ;dfhsNof0f dGqfno, Oct 2019
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िैदयेहशक सिा्ताको माध्ामबाट सञचालन िुनये परि्ोजनािरूको सन्दि्षमा हिश्येरण गदा्ष अन्तिा्षहट्रि् हिकास सिा्ता 
परिचालन नीहत, २०७६ ि समाजकल्ाण परिरदक्ो परि्ोजना समझौता हनदनेहशकामा कतु नै पहन परि्ोजनाको कतु ल िकमको २० 
प्रहतशतिन्दा नबढाइकन प्रशासहनक खच्ष िाहखनतुपनने व्िसथा िियेको छ । ति कये  कसता खच्षलाई प्रशासहनक खच्षमा िाखनये ि कये  कसता 
खच्षलाई का ््षरिम खच्षमा िाखनये िन्नये मापदण्ड निुदँा प्रा्जसो परि्ोजनामा अन्तिा्षहट्रि् गैिसिकािी संसथालये खच्ष गनने प्रशासहनक 
खच्षलाई Administrative Cost ि साझयेदाि संसथालये खच्ष गनने कम्षचािीको तलब, दहैनक प्रशासहनक खच्ष लगा्तका खच्षलाई 
पहन Program Cost मा नै उललयेख गनने गियेको पाइन्छ । त्सको साथै Threshold निुदँा साना आ्ोजना ि ठतुला आ्ोजना 
दतुबैमा २० प्रहतशत नै प्रशासहनक खच्ष िाखदा पहन न््ोहचत निएको ि लहक्षत िग्षको लाहग आएको सि्ोग िकमको ठपूलो हिससा 
प्रशासहनक खच्षमा नै खहच्षनये गियेको दयेहखन्छ । त्सै गरि Software ि Hardware को समबन्धमा पहन प्रष् मापदण्ड निुदँा कये  कसता 
हरि्ाकलापलाई Software िन्नये ि कये  कसता हरि्ाकलापलाई Hardware िन्नये हिर्मा पहन दतुहबधा िियेको दयेहखन्छ । समाहजक 
हिकासको हरि्ाकलापमा िौहतक हनमाण्षको का ््षमा जसतो प्रष् रूपमा Hardware दयेखाउन नसहकनये अिसथा एकाहति ििन्छ िनये 
अककोहति सपष् कानतुनी व्िसथाको अिािलये गदा्ष एउटा संसथालये त्िी हिर्लाई Software ि अकको संसथालये Hardware मा िखयेको 
अिसथा पहन दयेहखन्छ । 

िाहट्रि् गैिसिकािी संसथािरूको हिधानका उद्दयेश्िरू ियेदा्ष एउटा संसथालये सबै क्षयेत् ि हिर् क्षयेत्मा काम गनने उललयेख 
िएको पाइन्छ । त्सलये गदा्ष कतु न संसथाको कतु न हिर्गत क्षयेत्मा हिज्ता िियेको छ िन्नये हकटान गन्ष नसहकनये ि उद्दयेश्मा उललयेख नै 
निएको हिर्गत क्षयेत्मा काम गियेको ि सोका लाहग छनौट िई साझयेदाि संसथाको रूपमा काम गियेको पहन दयेहखन्छ । उदाििणको 
रूपमा हिद्ाल्मा सञचालन गरिनये परि्ोजनाको हरि्ाकलापिरू ियेदा्ष पैििी, सचयेतना, हिद्ाल्मा खाजा बा््डनये, लतुगा बा््डनये, 
व्ाग बा््डनयेदयेहख हलएि हिद्ाल् ििन हनमा्षण गनने, हशक्षण हसकाइ सतुधाि गनने, हिद्ाल् सतुधाि ्ोजना तजतु्षमा ि का्ा्षन्ि्मा 
सि्ोग गननेसममका हरि्ाकलापिरू िियेको दयेहखन्छ । िाम्ो आजको आिश्कता ि प्राथहमकता कये  िो िनी प्रत य्ेक हिर्गत क्षयेत्को 
प्राथहमकतीकिणसहितको Shopping List त त्ाि गन्ष हढलो िइसकये को छ । साथै संहिधान तथा हिद्मान नीहतलये सथानी्तिको 
समन्ि्मा सथानी् आिश्कताको आधािमा उनीिरूकै सििाहगतामा का ््षरिम बनाइनतु पछ्ष िन्नये व्िसथालाई ध्ानमा िाखयेि 
िाल समाजकल्ाण परिरदल्ये परि्ोजना तजतु्षमाको चिणमा नै समबहन्धत सथानी्तिको पपूि्षसिमहतलाई अहनिा ््ष बनाइएको 
छ । ति आफनो क्षयेत्मा कये  कसता हरि्ाकलाप प्रसताहित छन ् िन्नये हिर्मा ध्ान नहदई िकमलाई ियेिी पपूि्षसिमहत हदइएको िो 
हक िन्नये िान िुन्छ । का ््षरिम आिश्क छ िा छैन त्ोिन्दा अन्् का ््षरिम नै मित्िपपूण्ष हथए हक ? का ््षरिमको हदगोपना कये  
िुन्छ ? परि्ोजनाको समाहप्त पहछ समबहन्धत सथानी्तिलये उति का ््षरिमलाई हनिन्तिता हदन सकछ हक सकदनै ? उति का ््षरिम 
सञचालनपचिात ्लहक्षत िग्षको आहथ्षक तथा सामाहजक अिसथामा कये  कसतो परिि्षतन ल्ाउन सरल िुन्छ िन्नये प्रश्न मित्िपपूण्ष 
छ । कये िी का ््षरिमको सथलगत अनतुगमनको अनतुििको आधािमा िन्नतु पदा्ष लहक्षत िग्षलये संसथाबाट प्राप्त िएको बाख्ालाई हदनये 
संसथाको नामबाट समबोधन गनतु्ष, सँगैको कतु नै अमतुक संसथालये बनाइहदएको धािामा पानी नआउनतु ि सँगै रये रि अकको परि्ोजनालये 
अकको धािा बनाइहदनतु आहदलये िामीलये नयेपाली समाजलाई झन झन पिहनि्षि बनाउद ै छौ हक िन्नये िान पहन िुन्छ िनये अकको हति 
सञचालन िएका का ््षरिमिरूमा लहक्षत िग्षलये Ownership न हलएको िा सिाहमतिको िािना जागतृ गिाउन नसहकएको 
दयेहखन्छ । ति सबै का ््षरिम ्सतै छन ्िन्नये चाहि पककै िोइन । कहत का ््षरिमिरू ्हत लोि लागदा ि प्रिािकािी छन ्जतुन मपूल्ाङ्कन 
प्रहतियेदनलये पहन अन्् ठाउँमा अनतुकिण गनतु्ष पनने िनी हसरारिस गियेका दयेहखन्छ । ति त्सता कतु िािरू प्रहतियेदनमा मात् सीहमत िएको 
दयेहखन्छ । उदाििणका लाहग कये िी संसथािरूलये Pilot Program को रूपमा सञचालन गियेका हकशोि हकशोिी लहक्षत रूपान्तिण 
का ््षरिम, बालबाहलका लहक्षत समिाद का ््षरिमिरूलाई हलन सहकन्छ । त्सता हरि्ाकलापिरू एक संसथाबाट अकको संसथािरूलये 
आफनो परि्ोजनामा Replicate गियेको दयेहखन्छ । ति समबहन्धत सिकािी हनका् िा सथानी्तिलये ् सको सिाहमति हलएको दयेहखदँनै ।  
्ी त कये िी उदाििण मात् िुन ्। 

गैिसिकािी संसथाको खच्षसमबन्धी मापदण्ड तथा हनदनेहशका निुदँा गैिसिकािी संसथा पािदशधी निएको, पारििारिक संसथाको 
रूपमा हिकास िएको िन्नये आिोप समयेत गैिसिकािी संसथालाई लागनये गियेको छ । गैिसिकािी संसथा सख्ातमक रूपमा बढये पहन त्सको 
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अनतुपातमा उपलहबध ि प्रिािकारितामा िनये प्रश्न हचन्ि लागन थालयेको दयेहखन्छ । त्सैगिी कृहर तथा जीहिकोपाज्षन का ््षरिमको उदाििण 
हलनये िो िनये अिका परि्ोजनािरू हनिा्षिमतुखीबाट व्िसा्ीकिणतर्ष  लैजानतु पनने साथै उतपादनको बजािीकिण ि बजािहलङ्कये ज गनने 
खालका परि्ोजनािरूलाई अहघ बढाउनतु पनने दयेहखन्छ । 

त्सै गिी परि्ोजना सञचालन गनने िौगोहलक क्षयेत्को छनौटलाई ियेदा्ष एउटा परि्ोजनालये धयेिै हजललाको कये िी पाहलकाको 
कये िी ि्डाका सीहमत लहक्षत िग्षलाई समयेटयेको दयेहखन्छ । जसलये गदा्ष परि्ोजनाबाट लािाहन्ित िुनये लहक्षत परििाि ि सँगैको हछमयेकमा 
िियेको परि्ोजनालये न समयेटयेका परििािबीच हिियेदको हसज्षना गियेको दयेहखन्छ । ्ी सबै हिर्लाई ध्ानमा िाखी गैिसिकािी संसथा 
परिचालन गनने हन्मक हनका्लये संसथा परिचालनका लाहग िाल का्ा्षन्ि्नमा िियेको नीहत तथा कानतुनिरूलाई परिमाज्षन गददै लैजानतु 
पनने दयेहखन्छ । 

गैरसरकारी ससंथालाई लागरे गरेका आरोपिरूः
• गैिसिकािी संसथाका हरि्ाकलापिरू पािदशधी छैनन;् 

• सिैहचछकरूपमा का ््षित ्ी संसथािरू सिि ि सदिमतुकाम कये हन्द्त छन;् 

• िाजनीहतक ि िैचारिक आधािमा काम गरििियेका छन;् 

• गैिसिकािी संसथाको िहिट्् अन्तिा्षहट्रि् गैिसिकािी संसथाको सि्ोगमा हनि्षि गद्षछ;

• िाहट्रि् प्राथहमकताको क्षयेत्मा िन्दा पहन दाताको हनदनेशनमा का ््षरिमिरू हनधा्षिण िुन्छन;्

• सिकािको परिपपूिकको रूपमा निई हिकलपको रूपमा हिकास;

• गैिसिकािी संसथािरूबीच समन्ि्को अिाि छ तथा का ््षरिममा दोिोिोपना िियेको छ;

• गैिसिकािी संसथािरूलये ्डलिको खयेती गद्षछन,् नयेपालको गरििी बढाइचढाइ दयेखाएि आफनो सिाथ्ष पपूिा गद्षछन;्

• अघोहरत िणनीहतबाट हनदनेहशत छन ्(vested Interest);

• का ््षरिमको हदगोपना छैन परि्ोजना समाहप्त पहछ का ््षरिम ििाउँद ैजानतु; 

• नागरिकलाई अहधकािका लाहग ल््डन हसकाउछन ्ति कत्षव् हसकाउदनैन ्ि

• Working with people निई working for people ि supply based िए । 

समस्या तथा िुरौतीिरूः-
• समाजकल्ाण परिरदक्ो संिचनालाई परििहत्षत सन्दि्षअनतुकपू ल गिाउनतुका साथै ऐनमा सम्ानतुकपू ल परिित्षन ल्ाउन 

नसहकँदा ्स क्षयेत्लाई अपयेहक्षतरूपमा परिचालन गन्ष नसहकएको । 

• हिहिन्न हिर्गत क्षयेत्को सथानी्, प्रदयेशसति ि कये न्द्सतिको प्राथहमकताको क्षयेत् तोकती अन्तिा्षहट्रि् संघसंसथाबाट आउनये 
िकम िाज्को प्राथहमकता प्राप्त क्षयेत्मा मात् कये हन्द्त गनतु्ष । 

• अन्तिा्षहट्रि् तथा िाहट्रि् गैिसिकािी संघसंसथाको काम कािबािीको अहिलयेखीकिण, पािदशधी ि व्िहसथत बनाउनये । 

• सिकाि ि सामतुदाह्क तथा गैिसिकािी संसथािरूबीचको सिका ््षका क्षयेत्िरूलाई व्ािसाह्क ि प्रिािकािी बनाउन 
नसकनतु । 

• िाहट्रि् तथा अन्तिा्षहट्रि् गैिसिकािी संसथाद्ािा सञचाहलत परि्ोजनालाई एकद्ाि प्रणालीमार्ष त सिजीकिण तथा 
परिचालन गनतु्ष । 

• िाहट्रि् मित्ि िाखनये प्राथहमकता क्षयेत्मा आधारित प्राथहमक का््षरिमिरूको सपूची हनमा्षण गनतु्ष । 

• अन्तिा्षहट्रि् गैिसिकािी संसथाबाट परिचालन िुनये आहथ्षक स्ोतलाई पािदशधी बनाई िाहट्रि् लयेखा प्रणालीमा आबद्ध 
गिाउनतु । 
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• िाहट्रि् तथा अन्तिा्षहट्रि् गैिसिकािी संसथामार्ष त िैदयेहशक सिा्ता परिचालन िइिियेको िए तापहन लगानीअनतुसाि 
अपयेहक्षत उपलहबध िाहसल िुन नसकनतु । 

• सामाहजक तथा आहथ्षक हिकासमा गैिसिकािी क्षयेत्को ्ोगदान मापन गनने सपूचक त्ाि गनतु्ष । 

• धयेिै जसतो परि्ोजनािरू सथानी् आिश्कतािन्दा पहन दाता हनका्को आिश्कता ि प्राथहमकतामा त्ाि तथा 
का्ा्षन्ि्न िुनये गियेको । 

• सिकाि ि गैिसिकािी संसथाबीच Trust Build गनतु्ष । 

समाधारका उपा्यिरूः
• सङ्घी् संिचनाअनतुरूप समाजकल्ाण परिरदक्ो पतुनससंिचना ि समाजकल्ाण ऐनलाई परिमाज्षन गनने । 

• एकतीकृत सपूचना व्िसथापन प्रणालीको हनमा्षण गिी िाहर्षकरूपमा प्रहतियेदन नयेपाल सिकािसमक्ष प्रसततुत गनने । 

• गैिसिकािी ससथाका हरि्ाकलापिरू पािदशधी, जिारदयेहिता ि उतििदाह्ति सतुहनहचित गन्ष ्ोजना हनमा्षणदयेहख 
का्ा्षन्ि्नसममका हरि्ाकलापमा सथानी्तिको समन्ि् ि सििाहगता सतुहनहचित गनने कानतुनको हनमा्षण । 

• दण्डिीनताको अन्त् गन्ष कािबािी गनने, संसथा दता्ष खाियेजलगा्तका हिर् कानतुनमा समाियेश गनने । 

• िाहट्रि् तथा अन्तिा्षहट्रि् गैिसिकािी संसथािरूको लगानी ि का ््षरिम िाहट्रि् प्राथहमकताको क्षयेत्तर्ष  कये हन्द्त गन्ष कतु न 
कतु न क्षयेत्मा मात् िैदयेहशक सिा्ता परिचालन गनने िो त्सको सपूची त्ाि गनने । 

• गैिसिकािी संसथािरूको सिजीकिण, अनतुगमन ि परिचालन प्रहरि्ाको प्रिािकारितामा िहृद्ध गनने । 

• समाजकल्ाणपरिरदल्ाई Knowledge Center ि Data Center को रूपमा हिकास गिी सथानी्, प्रदयेश ि सङ्घको 
प्राथहमकताको आधािमा मागमा आधारित परि्ोजनालाई मात् िैदयेहशक सि्ोग परिचालन गन्ष एकद्ाि प्रणालीको 
हिकास गनने । 

• हिहिध हिर्गत क्षयेत्को आिश्कता ि प्राथहमकता हनक्कोल गन्ष अध््न तथा हिश्येरण गनने Research Wings 
सथापना गनने । 

• दता्ष, निीकिण ि अनतुगमनको व्िसथामा थप सतुधाि गनतु्षपनने । 

• अथ्ष मन्त्ाल्को सिा्ता सपूचना प्रणाली (Aid Management Platform) मा NGO ि दतुबैको अहनिा ््ष 
अहिलयेखीकिण गनने व्िसथा हमलाउनये । 

• अन्तिा्षहट्रि् गैिसिकािी संघसंसथाका हिदयेशी कामदािको व्िहसथत अहिलयेखीकिण ि अनतुगमन गनने । 

• सबै अन्तिा्षहट्रि् तथा िाहट्रि् गैिसिकािी संघसंसथाको काम कािबािीको अहिलयेखीकिण, पािदशधी ि व्िहसथत 
गिाउनतुपनने । 

• िाहट्रि् तथा अन्तिा्षहट्रि् गैिसिकािी संसथािरूको एकतीकृत सपूचना व्िसथापन प्रणाली हनमा्षण गरिनतुपनने । 

• परि्ोजना अन्तग्षत सञचालन िुनये का ््षरिम ि बजयेट समबहन्धत सथानी्तिको िाहर्षक ्ोजनामा िाखनये व्िसथालाई 
अहनिा ््ष गरिनतुपनने । 

• परि्ोजनाको का ््षरिमको सामाहजक लयेखापिीक्षण, साि्षजहनक सतुनतुिाइलाई अहनिा ््ष िनाउनये । 

हरट्कष्न
गैिसिकािी संसथाको उपहसथहत ि ्सलये नयेपालको सामाहजक तथा आहथ्षक क्षयेत्मा गियेको ्ोगदानलाई नकान्ष सहकँदनै । ति 

गैिसिकािी संसथा दता्ष, व्िसथापन तथा परिचालन गन्षका लाहग हनमा्षण गरिएका ि का्ा्षन्ि्नमा िियेको कानतुनिरूलये सबै संसथालाई 
एकै प्रकािलये व्ििाि गनने ि कानतुन तथा हन्ामक हनका्को सम्को आिश्कताअनतुरूप परिमाज्षन ि पतुनससंिचना निुदँा संसथािरूको 
्ोगदानलाई अहिलयेखीकिण गिी उपादय्े ता दयेखाउन सहकएको छैन । साथै हन्ामक हनका्लये संसथालाई नयेपालको संहिधानको 
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मम्षबमोहजम िाहट्रि् प्राथहमकता तथा आिश्कताको क्षयेत्मा परिचालन गन्ष नसकये को आिोप पहन खयेपनतु पियेको छ । तसथ्ष ्थाशीघ्र 
समपपूण्ष िाहट्रि् तथा अन्तिा्षहट्रि् गैिसिकािी संसथािरू परिचालन, व्िसथापन गनने एकतीकृत समाहजक हिकास कानतुन तजतु्षमा गनने, 
हन्ामक हनका्को पतुनससंिचना ि सशतितीकिण गनने का ््ष गिी संसथािरूमार्ष त परिचालन िुनये िैदयेहशक सि्ोगलाई िाल दयेहखएको 
कोिोनाबाट प्रिाहित समपूि/समतुदा्को आहथ्षक तथा सामाहजक उतथान गन्ष सि्ोग पतुगनये परि्ोजनामा कये हन्द्त गनने । साथै नयेपाललाई 
सन ्२०३० समममा अहत कम हिकहसत मपूलतुकबाट Middle Income Country मा सतिोन्नहत गन्ष तथा हदगो हिकासको लाहग 
नयेपाल सिकािलये हलएको लक्् प्राप्त गन्षको लाहग एक मित्िपपूण्ष साझयेदािको रूपमा िाहट्रि् तथा अन्तिा्षहट्रि् गैिसिकािी संसथािरूसँग 
सिका ््ष ि समन्ि् गिी अहघ बढ्न सहकन्छ । 

lll
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लैङ्हगक तथ्यांक र  
लैङ्हगक असमारता मापर

लैंङ्हगक तथ्ांकको अिधािणा हिश्वमा नै हढला सतुरुआत िएको दयेहखन्छ । जहतबयेला जये आिश्कता पद्षछ त्िी हिर्को 
तथ्ांक िाखनये प्रचलनबाट तथ्ांकको िाखनये प्रणालीको सतुरुआत िएको दयेहखन्छ । जब हिश्व ल्डाइको चपयेटामा हथ्ो त्िीबयेला ल््डन 
ि हि््डन सकनये व्हतििरूको तथ्ांक िाखन सतुरुिात गियेसँगै तथ्ांक िाखनये प्रणालीको सतुरुआत िएको दयेहखन्छ । पहछ िाज्लाई कि हतन्ष 
सकनये व्हतििरूको तथ्ांक आिश्क पियेसँगै कि हतन्ष सकनये व्हतििरूको तथ्ांक िाखन थाहल्ो । एिम ्िीतलये आहथ्षक ि सामाहजक 
तथ्ांक िाखनये प्रणालीको हिकास िएको दयेहखन्छ । पहछ हिश्वमा महिलािरू पहन हिकासका एक प्रमतुख सिोकाििालािरू िुन ्िन्द ै
उनीिरूलाई छतु टै् िाखयेि हिकासको परिकलपना गन्ष सहकदनै िन्नये मनसा्बाट सन ्१९७० मा आएको “हिकासमा महिला” िन्नये 
अिधािणालाई लैंङ्हगक तथ्ांकको पषृ्ठिपूहमका रूपमा हलन सहकन्छ । 

लैंङ्हगक तथ्ांकको हिकासरिममा सन ्१९९४ मा का्िोमा समपन्न जनसङ्ख्ा ि हिकाससमबन्धी अन्तिा्षहट्रि् सममयेलन 
(International Conference on Population and Development) लये थप जो्ड हदएको दयेहखन्छ िनये सन ्१९९५ मा ियेइहजङमा 
िएको चौथो हिश्व महिला सममयेलनलये १२ िटा प्राथहमकता क्षयेत् तोकये ि सोिीअनतुसाि समयेत तथ्ांक िाखनये ि मापन गनने परिपाटी 
हिकाश गियेपहछ लैङ्हगक तथ्ांकलये र््डको माियेको दयेहखन्छ । लैङ्हगक तथ्ांक िन्नालये मतुख् गियेि महिला ि पतुरुरबीचको रिक 
तथा असमानतालाई बतुझाउँछ । लैङ्हगक तथ्ांक िनयेको रिक हिर् निई सबै हिर्का तथ्ांकसँग समबहन्धत िियेको िुन्छ । जसतै 
सिासथ्, कृहर, श्रम, िोजगािी आहद सबै हिर्मा नै लैङ्हगक तथ्ांक िाखन सहकन्छ । नयेपालमा हि.स. २०५८ सालको िाहट्रि् 
जनगणनालाई लैङ्हगकमतै्ी जनगणनाका रूपमा ियेरिन्छ । ्स जनगणनामा लैङ्हगकमतै्ीपपूण्ष तरिकालये थतुपै्र प्रश्न तथा िगधीकिणिरू 
थहपएका हथए । लैङ्हगक तथ्ांकको इहतिास छोटो िएसँगै िालसमम पहन लैङ्हगक तथ्ांकलये पपूण्षता पाएको छैन । सामाहजक तथा 
आहथ्षक हिर्का तथ्ांकिरूको आपपूहत्ष बढये पहन हिसंा, मानि बयेचहबखन जसता अपिाधमा आधारित तथ्ांकिरू पपूण्षरूपमा प्राप्त 
िइनसकये को अिसथा छ । 

नयेपाल हपतसृतिातमक िाज् िएसँगै अहिलये पहन महिलाहिरुद्ध िुनये हिसंा तथा ियेदिािमा कमी आएको छैन । त य्ेसैलये अहिलये 
पहन महिला सशतितीकिण गिी समतामपूलक िाज् हनमा्षणको अहि्ान चलाउनतु आिश्क छ िनये ्सको मापन पहन त्हतिकै जरुिी 
छ । लैङ्हगक समानता मतुख्त्ा ३ िटा सपूचकाङ्कमार्ष त मापन गरिन्छ । ती सपूचकाङ्किरू दयेिा्बमोजम छन-् 

 Gender-Related Development Index (GDI), लैङ्हगक हवकास सिूकाङ्क 
 Gender Empowerment Measure (GEM) लैङ्हगक सशक्तीकरण सिूकाङ्क 
 Gender Inequality Index (GII) लैङ्हगक असमारता सिूकाङ्क 

िाट्रिसंघी् हिकास का ््षरिमलये सन ्१९९० मा मानि हिकास प्रहतियेदन प्रकाशन गिी हिहिन्न मतुलतुकको हिकासको ततुलनातमक 
हचत् प्रसततुत गन्ष थालयेपहछ हिकासलाई मापन गन्ष मानि हिकास सपूचकाङ्क उप्ोगमा ल्ाएको िो । ्स सपूचकाङ्कलये मतुलतुकको 
मानि हिकास (मानिी् क्षमता) को हसथहतलाई ततुलनातमकरूपमा प्रसततुत गद्षछ । 

मानि हिकासलये आहथ्षक-सामाहजक अिसथालाई जनाउनये िएकालये आहथ्षक ि सामाहजक सपूचकिरूको साङ् हख्कती् सपूत्का 
आधािमा मानि हिकासको मापन गरिन्छ । ्ो औसत आ्तु, औसत आ् ि शहैक्षक हसथहत (Life expectancy, Education 

भरतराज िमाया 
उपसतिव - मतहला, बालकातलका िथा जयेष्ठ नागररक मनत्ालय
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and Income) को समग्र सपूचक (कमपोहजट भ्ालतु) िो । पहछ मानि हिकास सपूचकाङ्कलये समग्र मानि हिकासको मापन गिये पहन 
लैङ्हगकरूपमा खण्डीकृत (Gender Disaggregated) सपूचकाङ्क प्रकाशन गिी महिलाको अिसथासमयेत मापन गरिनतुपनने िएकालये 
महिला ि पतुरुरको छतु ट्ाछतु टै् रूपमा हिकास सपूचकाङ्क हनकालन थाहल्ो । 

लैङ्हगक हिकास सपूचकाङ्क ि लैङ्हगक सशतितीकिण सपूचकाङ्क सन ् १९९५ मा सं्तुति िाट्रिसंघलये लैङ्हगक समानता 
मापनका लाहग सतुरुिात गियेका मापन हिहध िुन ्। लैङ्हगक हिकास सपूचकाङ्कमा औसत आ्तु, औसत आ् ि शहैक्षक हसथहत (Life 
Expectancy, Education and Income) का आधािमा महिला ि पतुरुरको रिक रिक मानि हिकास सपूचकाङ्क हनकाहलन्छ 
ि महिलाको मानि हिकास सपूचकाङ्कलाई पतुरुरको मानि हिकास सपूचकाङ्कलये िाग गिी अनतुपात हनकाहलन्छ । ्हद लैङ्हगक 
हिकास सपूचकाङ्क १ िएमा समानता िएको बतुहझन्छ िनये बढी िएमा महिलाको अिसथा िाम्ो ि १ िन्दा कम िएमा महिलाको 
अिसथा पतुरुरको ततुलनामा कमजोि िएको बतुहझन्छ । ्ो सपूचकाङ्कलये मतुख् गियेि सिसथ जीिन, ज्ान ि जीिनसति (Healthy life, 
Knowledge and Standard of living) लाई आधाि मानयेको िुन्छ ि ्सैको आधािमा महिला ि पतुरुरको ततुलनातमक अध््न 
गरिन्छ । सन ्२०१७ को तथ्ांकमा नयेपालको मानि हिकास सपूचकाङ्क ०.५७४ िियेको छ ि ्ो १४९ औ ंश्रयेणी (Rank) िियेको छ 
िनये सन ्२०१८ को तथ्ांकमा समयेत नयेपालको मानि हिकास सपूचकाङ्क ०.५७९ ि श्रयेणी (Rank) १४७ औ ंिियेको छ । त्सैगिी 
सन ्२०१७ को तथ्ांकमा नयेपालको महिला हिकास सपूचकाङ्क ०.९२५ िियेको ि सन ्२०१८ को तथ्ांकमा ्ो सपूचकाङ्क ०.८९७ 
िियेको छ । 

त्सैगिी लैङ्हगक सशक्तीकरण सिूकाङ्क पहन समानता मापनको लाहग हिकास गरिएको सपूचकाङ्क िो । ्ो पहन मतुख् 
गियेि महिलािरूका तीन िटा आ्ाम माध्मबाट मापन गरिन्छ हत िुन ्- िाजनैहतक सििाहगता, श्रम सििाहगता ि आहथ्षक स्ोतमा 
पिुचँ । िाजनीहतक सििाहगता संसद ्मा महिलाको सििाहगताको आधािमा मापन गरिन्छ, श्रम सििाहगता महिलािरूको नीहत 
हनमा्षण ि उचच तिमा महिलाको सििाहगताको आधािमा मापन गरिन्छ ि आहथ्षक स्ोतमा पिुचँलाई औरत आ्को आधािमा मापन 
गरिन्छ । ्ो सपूचकलये महिलालये प्राप्त गियेका अिसििरूको आधािमा समानता मापन गद्षछ । 

महिला ि बाहलका सशतितीकिणका लाहग थतुपै्र कदमिरू चाहलए पहन लैङ्हगक समानता िाहसल िुन सकये को छैन । अत: 
सं्तुति िाट्रिसंघी् हिकास का ््षरिमलये सन ्२०१० मा लैङ्हगक असमानता मापन गन्ष लैङ्हगक असमानता सपूचकाङ्क प्र्ोगमा 
ल्ाएको िो । ्ो सपूचक असमानता मापनमा थप प्रिािकािी िएकालये ्ो सपूचकाङ्क प्र्ोगमा आएपहछ लैङ्हगक हिकास सपूचकाङ्क 
ि लैङ्हगक सशतितीकिण सपूचकाङ्क हिसथाहपत िुनये छन ् । ्ो सपूचकाङ्क पहन मतुख् गियेि तीन िटा आ्ामको माध्मबाट मापन 
गरिन्छ ती िुन ् - प्रजनन सिासथ्, सशतितीकिण ि श्रम बजाि (Labor Market) । प्रजनन सिासथ् मात ृमतृ्तु ि हकशोिी उमयेिको 
जन्म दि (Adolescent Birth Rate) का आधािमा, सशतितीकिण हशक्षा ि संसद्ा महिला सििाहगताको आधािमा मापन गरिन्छ 
िनये श्रम बजाि (Labour Market) १५ िर्षिन्दा माहथका महिला तथा पतुरुरको श्रम शहति सििाहगता दिको आधािमा मापन 
गरिन्छ । लैङ्हगक असमानता सपूचकाङ्क को दा्िा ० दयेहख १ समम िुन्छ ि लैङ्हगक असमानता सपूचकाङ्क जहत बढी िुन्छ त्हत 
बढी असमानता िएको बतुहझन्छ । सन ्२०१७ को तथ्ांकमा नयेपालको लैङ्हगक असमानता सपूचकाङ्क ०.४८० िियेको छ िनये श्रयेणी 
(Rank) ११८ िियेको छ । त्सैगिी सन ्२०१८ को तथ्ांकमा नयेपालको लैङ्हगक असमानता सपूचकाङ्क ०.४७६ िियेको छ िनये श्रयेणी 
(Rank) ११५ िियेको छ । तथ्ांकिरू उपलबध निएको कािणबाट ् ो सपूचकाङ्कका पहन कये िी सीमािरू छन ्। जसतै- ् ो सपूचकाङ्कलये 
संघी् संसदक्ो सििाहगतालाई मात् समयेट्छ, प्रदयेश ि सथानी्सतिको सििाहगतालाई समयेट्दनै । त्सैगिी ्ो सपूचकाङ्कलये श्रम शहति 
सििाहगता दि मापन गद्षछ ति अहधकांश महिलािरू ज्ाला नपाउनये घियेलतु काम ि बचचा तथा असिा्िरूको स्ािािसतुसािमा सम् 
हबताउछन ्। ्ो सपूचकाङ्कलये समाजमा िियेको लैङ्हगक हिसंा जसता तथ्ांकलाई पहन समयेटयेको छैन । 

कोिी पछाह्ड नछाह्डनये (No one Left Behind) को सन ्२०१५ दयेहख सन ्२०३० सममको अन्तिा्षहट्रि् एजयेन््डा हिकासका 
लक््मा समयेत महिलाको अिसथा झलकाउनये सपूचकिरू प्रशसतरूपमा समयेहटएको छ िनये ्सता सपूचकिरू हिशयेर गियेि लक्् पाँचमा 
समाियेश गरिएकोछ । ् सिी नै सं्तुति िाट्रिसंघलये हिहिन्न ५२ िटा सपूचकिरूलाई लैङ्हगक तथ्ांकका न््पूनतम सपूचकिरू (Minimum 
set of Gender Indicators) िनी प्रकाशनमा ल्ाएको छ िनये उपलबधताका आधािमा ्सता सपूचकिरूलाई टाएि (Tier) एक. 
दतुई ि तीन गिी तीन तिमा िगधीकिण समयेत गियेको छ । ्सता सपूचकिरूलाई नयेपाललये आफनो परिियेशमा सथानी्किण समयेत गनतु्षपननेछ । 

lll
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रेपालमा बाल अहधकार  
समबोधर र हसथहतः एक सशें्षण 

१. पषृ्ठभूहम
नयेपाल सिकािलये ्ोजनाबद्ध हिकाससँगै बालबाहलकाको हिर्लाई ्ोजनामा समबोधन गददै आएको छ । सं्तुति िाट्रिसंघको 

बाल अहधकािसमबन्धी मिासहन्ध, १९८९ लाई नयेपाललये सन ्१९९० को १४ सयेपटयेमबिमा (िदौ २९, २०४७) अनतुमोदन गियेपहछ 
मिासहन्धको मपूल मम्षलाई संहिधान, कानतुन, नीहत, ्ोजना, संसथागत संिचना ि का ््षरिमिरूमा हिशयेर समबोधन गरिएको छ । नयेपाल 
पक्ष िियेको अन्तिा्षहट्रि् १६ िटािन्दा बढी दसताियेजका प्रािधानिरू लागतु गिी बाल अहधकाि सतुहनहचित गन्ष नयेपाल सिकाि प्रहतबद्ध 
िियेको दयेहखएको छ ि बालबाहलकासमबन्धी सपूचकिरूमा उतसािजनक सतुधाि िुदँ ैआएको छ । 

२. रेपालको सहंवधारमा बालबाहलका समबनधी व्यवसथा
नयेपालको संहिधानको धािा ५१ मा बालबाहलकाको सिकोतिम हित समाियेश छ । धािा ३९ अन्तग्षत १० िटा उपधािामा 

बालबाहलकाको पहिचान, हशक्षा, सिासथ्, पोरण, उहचत स्ािाि, जोहखमपपूण्ष श्रम, बालहििाि, हिहिध हिंसा, ्ातनाहिरुद्ध 
संिक्षण एिम् सििाहगता ि बालन््ा्जसता िकसमबन्धी व्िसथाका साथै असिा्, अनाथ, अपाङ्गता िएका, द्न्द्पीह्डत, 
हिसथाहपत एिम् जोहखममा िियेका बालबाहलकालाई िाज्बाट हिशयेर संिक्षण ि सतुहिधा पाउनयेजसता िक िुनये व्िसथा छ । अन्् 
११ िटा धािािरूमा समयेत बालबाहलकाको हिर् समाियेश छ । नयेपालको संहिधान बाल अहधकािको दृहष्कोणबाट उतकृष् 
दयेहखएको छ । 

३. बालबाहलका समबनधी ऐर, २०७५
बालबाहलका समबन्धी ऐन, २०४८ लाई हिसथाहपत गिी बालबाहलका समबन्धी ऐन, २०७५ जािी िएको छ । ्ो ऐनमा 

बालबाहलकाको १३ िटा मपूलिपूत अहधकाििरू सतुहनहचित िएका छन ्। ्समा सममानपपूि्षक बाँचन पाउनये, नाम, िाहट्रि्ता ि पहिचान 
िुनये, ियेदिािहिरुद्ध िुनये, बाबतु आमासंग बसनये ि ियेटघाट गनने, संिहक्षत िुनये, सििागी िुन पाउनये, अहिव्हति सितन्त्ता ि सपूचना पाउनये, 
संसथा खोलनये ि शाहन्तपपूि्षक ियेला िुन पाउनये, गोपनी्ता िुनये, अपाङ्गता िएका बालबाहलकाको संिक्षण िुनये, पोरण तथा सिासथ् 
सयेिा पाउनये, खयेलकतु द, मनोिञजन तथा सांसकृहतक हरि्ाकलापमा सििागी िुनये, हशक्षा पाउनये जसता अहधकाििरू समाियेश छन ्। ऐनमा 
बालबाहलकाको हिर्प्रहत समबहन्धत प्रत य्ेक संघसंसथा तथा हनका्को दाह्ति, परििाि िा संिक्षकको दाह्ति, िाज्को दाह्ति 
ि सञचाि क्षयेत्को दाह्तिको व्िसथािरूलगा्त हिशयेर संिक्षणको आिश्कता िएका बालबाहलकाको िैकहलपक ियेिचािको 
व्िसथािरू छन ्। ्स ऐनमा बाबतु, आमा, संिक्षक, परििािका अन्् सदस्, हशक्षक तथा समाजसयेिीलये बालबाहलकाको सिकोतिम 
हितलाई हिचाि गिी हदएको सललाि, सतुझाि, माग्षदश्षन ि हनदनेशन पालना गनतु्ष सबैलाई सममान ि आदि गनतु्ष प्रत य्ेक बालबाहलकाको 
कत्षव् िुनये िन्नये उललयेख छ । ् ी सबै प्रािधानिरूको आधािमा ् ो ऐनलाई बालबाहलकाको समग्र िक, हित ि अहधकािलाई समयेहटएको 
एक बालमतै्ी कानतुनका रूपमा हलन सहकन्छ । 

सथानी् सिकाि सञचालन ऐन-२०७४, अहनिा ््ष तथा हनःशतुलक हशक्षासमबन्धी ऐन-२०७५, जनसिासथ् सयेिा ऐन-२०७५, 
सामाहजक सतुिक्षा ऐन-२०७५, सिासथ् अहधकाि ऐन-२०७५ लगा्तका ऐनिरूमा समयेत बालबाहलकासँग समबहन्धत हिर्िरू 

ज्ाननेद्रकुमार श्षे्ठ
रातषरिय बाल अतिकार पररषद्
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छन ् । नयेपाल सिकािलये सं्तुति िाट्रिसंघको मिासहन्धिरू ि अहिसहन्धिरूको प्रािधानिरू अनतुकपू ल संिैधाहनक ि कानतुनी व्िसथा 
सतुधाि गियेको छ । 

४. ्योजरा तथा का्य्न्योजरा
सं्तुति िाट्रिसंघको बालबाहलकासमबन्धी मिासहन्धलाई अनतुमोदन गियेपहछ निौं ् ोजना (२०५३-२०५८) दयेहख बालबाहलकाको 

हिर्लाई अहधकािमतुखी दृहष्कोणबाट समाियेश गरिएको छ । पन्ध्ौं ्ोजनाको आधािपत्लये बाल अहधकाि सतुहनहचित िएको बालमतै्ी 
समाजको परिकलपना िा सोच हलएको छ ि बालबाहलका तथा हकशोिहकशोिीलाई सबै प्रकािका हिसंा, दतुव ््षििाि ि शोरणबाट 
मतुति गिाउँद ैउनीिरूको िक अहधकाि संिक्षण तथा प्रिद्ध्षन गिी िाट्रि हनमा्षण गन्ष सकनये ्ोग् ि सक्षम नागरिकका रूपमा हिकास गनने 
लक्् हलएको छ । ्ो लक््अनतुरूप बालबाहलका तथा हकशोिहकशोिीको अहधकािको संिक्षण ि प्रिद्ध्षन गनने, बालबाहलका तथा 
हकशोिहकशोिीमतै्ी िाताििण हसज्षना गनने ि बालबाहलका तथा हकशोिहकशोिीहिरुद्ध िुनये शािीरिक ि मानहसक लगा्त सबै प्रकािका 
हिसंा, हिियेद, दतुव ््षििाि, शोरण ि उपयेक्षाको अन्त् गनने तीनिटा उद्दयेश्िरू हलएका छन ्। 

बालबाहलका समबनधी का्य्न्योजरा
नयेपाल सिकािलये बालबाहलकासमबन्धी प्रथम िाहट्रि् का ््ष्ोजना सन ्१९९० को दशकका लाहग ि दोस्ो का ््ष्ोजनाको रूपमा 

सन ्२००४-२०१४ का लाहग दशिरने का ््ष्ोजना त्ाि गिी लागतु गरिसकये को छ । तयेस्ो का ््ष्ोजना त्ािीको रिममा छ । बालहििाि 
अन्त्का लाहग िाहट्रि् िणनीहत, २०७२, बालश्रमसमबन्धी गतुरु्ोजना, २०७५ लगा्त हशक्षा, सिासथ्, हकशोिहकशोिी, मानि 
ओसािपसािसँग समबहन्धत िाहट्रि् का ््ष्ोजनािरू का्ा्षन्ि्नमा छन ्। 

५. स्ुंयक् राट्रि सघंको बाल अहधकारसमबनधी मिासहनध, १९८९ लाई रेपालले अरुमोिर गिा्नको र सोपहछको 
अवसथाको तुलरातमक हसिंावलोकर

िाहट्रि् जनगणना २०४८ िन्दा २०५८ ि २०६८ मा कतु ल जनसङ्ख्ामा बालबाहलकाको प्रहतशत घट्दो रिममा िियेको 
छ । १८ िर्षमतुहनका बालबाहलका २०४८ सालमा ४८.२८ प्रहतशत िियेकोमा २०६८ सालमा ४१.८४ प्रहतशत ि ५ िर्षमतुहनका 
बालबाहलका २०४८ सालमा १४.६५ प्रहतशत िियेकोमा २०६८ सालमा ९.६९ प्रहतशतमा झियेको छ । नयेपाल सिकािलये सं्तुति िाट्रि 
संघको बाल अहधकािसमबन्धी मिासहन्ध, १९८९ लाई अनतुमोदन गदा्षको सम् ि सोपहछको अिसथाको गतुणातमक ि सङ्ख्ातमक 
हसंिािलोकन गदा्ष उललयेख् सतुधाि िएको दयेहखएको छ । ्स हसथहतलाई हनमनबमोहजम प्रसततुत गरिएको छ । 

क. गुणातमक पक्षिरूको हसथहत

२०४८/०४९ २०७५

संहिधानमा बालबाहलकासमबन्धी कये िी प्रािधानिरू 
िएको;

संहिधान बालमतै्ी िएको; 

बालबाहलकासमबन्धी छतु टै् कानतुन निएको; बालबाहलकासमबन्धी ऐनलगा्त अन्् समबहन्धत ऐनिरू िियेको; 

बालबाहलका कये हन्द्त छतु टै् संसथागत व्िसथा 
निएको; 

मन्त्ाल्, परिरद ्ि प्रदयेश तथा सथानी्तिमा सहमहतलगा्त मिाशाखा 
तथा शाखा, नयेपाल प्रििी सयेिा कये न्द् जसता व्िसथा िियेको; 

आिहधक ्ोजनामा बालबाहलकासमबन्धी थोिै 
हिर् समाियेश िएको तथा छतु टै् नीहत ि िाहट्रि् 
का ््ष्ोजना निएको; 

आिहधक ्ोजनामा बालबाहलकाको हिर्लाई प्राथहमकता हदइएको ि 
बालबाहलकासमबन्धी नीहत एिम ्हशक्षा, सिासथ् ि बालबाहलकासमबन्धी 
हिर्गत िाहट्रि् का््ष्ोजना िियेको;

कानतुन, नीहत, ्ोजना तथा का््षरिमिरू 
कल्ाणकािी सोचमा िियेको;

कानतुन, नीहत, ्ोजना तथा का््षरिमिरू अहधकािमतुखी सोचमा 
का्ा्षन्ि्नमा िियेको;

बालबाहलका लहक्षत ज्ाद ैसीहमत सामाहजक सतुिक्षा 
का ््षरिम िियेको; 

बालबाहलका लहक्षत उललयेख् सामाहजक सतुिक्षा का ््षरिम सञचालनमा 
िियेको; 
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बालबाहलकासमबन्धी सीहमत सपूचना उपलबध िुनये 
गियेको;

बालबाहलकासमबन्धी हिहिध हिर्गत सपूचना व्िसथापन िुन थालयेको; 

जोहखममा िियेका बालबाहलकाका लाहग थोिै 
का ््षरिम िियेको;

जोहखम, आपत ि हिपत ्मा िियेका बालबाहलकाका लाहग उललयेख् का ््षिरू 
िुनये गियेको;

बालबाहलकासमबन्धी सीहमत संियेदनशीलता ि 
चासो िियेको; 

सिकािी ि गैिसिकािी क्षयेत्मा बालबाहलकासमबन्धी संियेदनशीलता ि चासो 
उललयेख्रूपमा बढ्द ैआएको; 

बाल सतुधाि गिृको अिधािणा निियेको ि बाल सतुधाि गिृको अिधािणाअनतुरूप का््ष िइिियेको ि

बाल न््ा् व्िसथा सीहमत िियेको । बाल न््ा् समपादनसमबन्धी हिसततृ व्िसथािरू गरिएको । 

ख. समहटिगत सिूकिरूको हसथहत

क्र.स.ं सिूक २०४८/०४९ २०७४/०७५

१. प्राथहमक तिमा खतुद िना्षदि ç (%मा) ६४ ९७.२

२. कक्षा १ मा िना्ष िई कक्षा ५ पतुगयेका बालबाहलका© (%मा) ३८

३. माहि तिमा खतुद िना्षदि (कक्षा ९-१०) ç (%मा) - ६५.९

४. प्राथहमक हशक्षामा बाहलकाको अनतुपात© ०.५६ १.०९

५. माध्हमक हशक्षामा (कक्षा ९-१०) बाहलकाको अनतुपात© ०.४३ १.०

६. साक्षिता दि (१५ दयेहख २४ िर्ष (%मा) ४९.६© ८९.२५W

७. एस.एल.सी. पिीक्षा हदनयेको सङ्ख्ा ç ७९,४२०(2051) ४६३१६६

८. निजात हशशतु मतृ्तुदि¥ (प्रहत िजािमा) ५० २१

९. हशशतु मतृ्तुदि (प्रहत िजािमा) © १०८© ३२¥

१०. बाल मतृ्तुदि © (प्रहत िजािमा) १६२ ३८

११. 
कतु पोरण - उचाइअनतुसाि तौल नपतुगयेका (६-५९ महिनाका) 
बालबाहलका (%मा)

५७© २७¥

१२. 
कतु पोरण - उमयेि अनतुसाि उचाइ नपतुगयेका (६-५९ महिनाका) 
बालबाहलका (%मा)

६०© ३६¥

१३. मात ृमतृ्तुदि © (प्रहत लाखमा) ८५० २५८

१४. दक्ष सिासथ्कमधीबाट प्रसपूहत दि © (%मा) ७ ५९.V

नोटः तोहकएको िर्षको तथ्ांक उपलबध निएको अिसथामा सबिन्दा नहजकको िर्षको तथ्ांक िाहखएको छ । 
© नयेपाल सिस्ाबदी हिकास लक्षः अहन्तम हसथहत प्रहतियेदन सन ्२०१५, िाहट्रि् ्ोजना आ्ोग, २०१६ । 
¥ नयेपाल जनसांहख्क सिासथ् सिनेक्षण, सन ्१९९६ - २०१६ । 
® जनगणना, कये न्द्ी् तथ्ांक हििाग, २०४८, २०५८ ि २०६८ । 
ç हशक्षा हििाग ।   U ्तुनयेसको ।  W हिश्व बैङ्क
V िाहर्षक प्रहतियेदन, सिासथ् सयेिा हििाग, २०७३/०७४
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६. हवष्यगत के्षत्रमा बालबाहलकाको हसथहत
हशक्षा र बालबाहलका 

नयेपाल सिकािबाट बालबाहलकाका लाहग हनःशतुलक पाठ््पतुसतक ि हिद्ाल् हशक्षा तथा गरिब, दहलत, सीमान्तकृत, 
अपाङ्गता, मतुति कमलिी, द्न्द् प्रिाहितजसता बालबाहलकाका लाहग आिासी् ि गैिआिासी् गिी दतुई मपूल हकहसमअन्तग्षत हिहिन्न 
छात्िहृतििरूको व्िसथा छ । ्सबाियेक हिहिन्न पटकये  ि हिशयेर छात्िहृतिको समयेत व्िसथा छ । एक हिद्ाल् एक नस्षको का ््षरिम 
सञचालनमा छ । छात्ािरूका लाहग स्ाहनटिी प्ा्ड हनःशतुलक हितिण गनने का ््ष प्राथहमकताका साथ सञचालनमा छ । साक्षि नयेपाल 
अहि्ान का ््षरिमअन्तग्षत ५० हजलला साक्षि घोरणा िइसकये का छन ्। धाहम्षक हिद्ाल्मा मदिसा ९०७, गतुमबा ११४ ि गतुरुकपू ल 
१०० सञचालनमा िियेका छन ्। मतुलतुकिि सञचाहलत २९,६०७ सामतुदाह्क हिद्ाल्मध य्े ८,३६६ हिद्ाल्िरूमा कमप्तुटि हसकाइ 
िुनये गियेको छ । 

नयेपाललये सं्तुति िाट्रि संघको बाल अहधकािसमबन्धी मिासहन्ध, १९८९ लाई अनतुमोदन गियेको ३० िर्ष िएको छ । हि.स. 
२०४८/०४९ दयेहख २०७५/०७६ सममको ्स अिहधमा हिद्ाल् हशक्षामा िना्षदि, छात्ाको अनतुपात, हटकाउ दि, एस.एल.सी. 
पिीक्षा हदनये हिद्ाथधीको सङ्ख्ा ि हिद्ाल् सङ्ख्ामा उललयेख् सतुधाि िएको छ (हिसततृ माहथ ५खमा) । शैहक्षक सत् २०७५ 
सालको ततुलनामा २०७६ सालमा हिद्ाल् िना्षमा हिद्ाथधीको सङ्ख्ामा कये िी कमी िुन आएको छ । हिद्ाल्मा अध््न 
गनने उमयेिका बालबाहलकाको सङ्ख्ामा नै कये िी कमी आएकालये िना्ष सङ्ख्ामा कमी िुन आएको अनतुमान छ । हिद्ाल् 
हशक्षाबाट िहञचत बालबाहलकालाई हशक्षाको पिुचँमा ल्ाउनका लाहग ि हशक्षाको गतुणसति सतुधािका लाहग िणनीहतक का ््ष  
गनतु्षपनने दयेहखएको छ । 

सवासथ्य, पोषण र बालबाहलका

सिासथ् क्षयेत्मा बालबाहलकाका लाहग हिहिन्न खोप, हिटाहमन, पोरणलगा्त तोहकएको सिासथ् सयेिा ि तोहकएको औरधी 
तथा उपचाि सयेिा हनःशतुलक उपलबध िुनये गियेको छ । एकतीकृत बालसिासथ् एिम ्पोरण का ््षरिम, िाहट्रि् खोप का ््षरिम, समतुदा्मा 
आधारित निजात हशशतु तथा बालिोगको एकतीकृत व्िसथापन का ््षरिम ि सतुनौला िजाि हदन जसता का ््षरिम सञचालनमा िियेका 
छन ्। सिासथ् संसथामा सतुिहक्षत प्रसपूहत गिाएिापत रु. ३ िजािसमम ् ाता्ात खच्ष हदनये एिम ्अहत दतुग्षम हिमाली तथा पिा्डी हजललाका 
ज्ान जोहखममा पियेका गि्षिती ि सतुतकये िी महिलािरूलाई िाट्रिपहत महिला उतथान का ््षरिमअन्तग्षत ियेहलकपटिबाट सतुिहक्षत उद्धाि 
गिी असपतालसमम पतु¥ ् ाउनये का ््षरिमलये गदा्ष अहिलयेसमम थतुपै्र आमा ि हशशतुिरू लािाहन्ित िएका छन ्। गैिसिकािी क्षयेत्बाट पहन 
बाल सिासथ् ि पोरणसमबन्धी का ््षिरू िइिियेका छन ्। परिणामसिरूप आ.ि. २०४८/०४९ को ततुलनामा आ.ि. २०७४/०७५ मा 
निजात हशशतु, हशशतु ि बाल मतृ्तुदि एिम ्पोरणको हसथहतमा उललयेख् सतुधाि िएको छ (हिसततृ माहथ ५खमा) । सिासथ् ि पोरणको 
हसथहतमा सतुधाि िुदँ ैआए तापहन सिासथ् सयेिा सतुहिधाको पिुचँबाट िहञचत बालबाहलकाका लाहग हिशयेर पिल गनतु्षपनने दयेहखएको छ । 

बाल सरंक्षण र बालबाहलका

बालश्रम

संहिधान ि कानतुनलये बालश्रम हनरयेध गियेको ि प्रत य्ेक बालबाहलकालाई आहथ्षक शोरण िुनबाट संिक्षण गियेको छ । अन्तिा्षहट्रि् 
श्रम सङ्गठनअन्तग्षत िोजगािीमा संलगन िुन पाउनये न््पूनतम उमयेिसमबन्धी मिासहन्ध, १९७३ (नं. १३८) लये १८ िर्षमतुहनका 
बालबाहलकालाई जोहखमपपूण्ष श्रममा लगाउन हनरयेध गियेको छ । ति 'आहथ्षक ि शहैक्षक सतुहिधा प्ा्षप्त हिकहसत निएका िाट्रििरूका 
सन्दि्षमा िनये ्हद प्ा्षप्त हशक्षा, सिासथ्, नैहतकताको दृहष्बाट पपूण्ष सतुिहक्षत िएमा १४ िर्षदयेहख नै बालबाहलकालाई काममा 
लगाउन सहकनये' व्िसथा छ । हदगो हिकास लक््मा सन ्२०२५ समममा सबै प्रकािका बालश्रम अन्त् गनने उपा्िरू अपनाउनये 
उललयेख छ । बालश्रम हनिािणसमबन्धी दोस्ो १० िर्षको िाहट्रि् गतुरु्ोजना (२०७४-२०८३) का्ा्षन्ि्नमा छ । गतुरु्ोजनालये हि.सं. 
२०७९ समममा हनकृष् ि शोरण्तुति प्रकािको बालश्रम हनिािण गनने ि हि.सं. २०८२ समममा सबै प्रकािका बालश्रम हनिािण गनने  
लक्् हलएको छ । 
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कये न्द्ी् तथ्ांक हििागबाट समपादन गरिएको नयेपाल बिुक्षयेत्ी् कलसटि सिनेक्षण, २०७१ (सन ्२०१४) अनतुसाि ५ दयेहख १७ 
िर्ष उमयेि समपूिका ३७.४ प्रहतशत बालबाहलका बालश्रममा संलगन िियेको पाइएको छ । कये न्द्ी् तथ्ांक हििागबाट गरिएको नयेपाल 
श्रमशहति सिनेक्षणमा १७ िर्षमतुहनका करिब २ लाख ८६ िजाि बालबाहलका आहथ्षक लािको का ््षमा संलगन िएको ि उनीिरू सबै 
बाल श्रहमक निएको उललयेख गरिएको छ । 

बालश्रम न््पूनीकिणका प्र्ास िुदँािुदँ ै अझ ै िोजगािको अनौपचारिक क्षयेत् (ियेषु्ियेन्ट, ्ाता्ात, हनमा्षण, कृहर, साना 
तथा घियेलतु उद्ोग, गलैंचा कािखाना, जिी कािखाना, इटँािट्ा, आहद) लगा्त घियेलतु श्रममा बालबाहलकालाई संलगन गिाइएको 
दयेहखन्छ । बालश्रमको अन्त्का लाहग हिशयेर प्र्ास गनतु्षपनने दयेहखएको छ । 

बालहववाि

संहिधान ि कानतुनमा २० िर्षमतुहन हििाि गन्ष गिाउन नपाइनये व्िसथा िियेको छ । हदगो हिकासका लक््िरूमा (२०१६-३०) 
बालहििाि अन्त् गनने हिर् समाियेश छ । सन ्२०३० समममा बालहििािको अन्त् गन्ष िाहट्रि् िणनीहत २०७२ को का्ा्षन्ि्नमा 
िियेको छ । साक्ष  मतुलतुकिरूमा "बाल हििाि अन्त्का लाहग क्षयेत्ी् का ््ष्ोजना (२०१५-२०१८)" का्ा्षन्ि्न िएको हथ्ो िनये ्ो 
प्र्ास जािी िियेको छ । 

हिगत कये िी दशकदयेहख नै बालहििाि न््पूनीकिणका प्र्ास िुदँािुदँ ैपहन हिहिन्न कािणिरूलये बालहििाि िएका छन ्। कये न्द्ी् 
तथ्ांक हििागको पपतुलयेसन मोनोग्रार, सन ्२०१४, िाग २ अनतुसाि १०-१८ िर्षउमयेि समपूिका बालबाहलकामध य्े २६.३ प्रहतशतको 
हििाि िएको दयेहखन्छ । नयेपाल बिुक्षयेत्ी् कलसटि सिनेक्षण, २०१४ अनतुसाि १५ िर्षदयेहख ४९ िर्षसममका महिलामा गरिएको सिनेक्षण 
अनतुसाि नयेपालमा १५ िर्ष नपतुगद ैिा चाँ्डो हििाि गननेको सङ्ख्ा १५.५ प्रहतशत ि १५ िर्षदयेहख १९ िर्षसममका बाहलकामा गरिएको 
सिनेक्षण अनतुसाि १८ िर्ष नपतुगद ैबालहििाि गननेको सङ्ख्ा २४.५ प्रहतशत दयेहखएको छ । बालहििाि अन्त्का लाहग समबद्ध सबै 
सिकािी तथा गैिसिकािी हनका् ि संघसंसथाबाट अझ प्रिािकािीरूपमा का ््षरिम का्ा्षन्ि्न गनतु्षपनने दयेहखन्छ । 

बालगृि, बाल सधुार गृि र अलपकालीर ससंथािरू र बालबाहलका

दयेशका ७७ हजललामध य्े ४६ हजललामा सञचाहलत ५३३ िटा बालगिृिरूमा १५,०४५ जना बालबाहलका आहश्रत िियेको 
जानकािीमा आएको छ । ितिपतुि, मोिङ, कासकती, मकिानपतुि, पसा्ष रुपन्दयेिी, बाँकये  ि ्डोटी गिी ८ हजललामा सञचाहलत बाल 
सतुधाि गिृिरूमा बालहबजाइ ँ गियेका बालबाहलकालाई अदालतको हनण््ष बमोहजम तोहकएको सम्सममका लाहग िाखनये गरिएको 
छ । ती गिृिरूमा जममा ९४४ जना बालबाहलका िियेकोमा कोहि्ड-१९ को जोहखम बढ्द ैगएपहछ िाहट्रि् बाल अहधकाि परिरदल्ये 
मिान््ा्ाहधितिाको का्ा्षल्, कािागाि व्िसथापन हििाग ि महिला, बालबाहलका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्सँग समन्ि् गिी 
२३३ जना बालबाहलकालाई आफनो परििािमा पठाएको छ । िाल उति गिृिरूमा िाल ७११ बालबाहलका िियेका छन ्। सङ्कट 
ि जोहखममा पियेका बालबाहलकालाई आपतकालीन सि्ोग प्रदान गन्षका लाहग १२ िटा हजललामा बाल सतुधाि गिृ (हनःशतुलक 
टयेहलरोन नं १०९८) सञचालनमा िियेका छन ्। ्सैगिी सङ्कट ि जोहखममा िियेका बालबाहलकाका लाहग काठमा्डौं उपत्का ि अन्् 
हजललािरूमा गिी १७ असथा्ी पतुनसथा्षपना कये न्द्िरू सञचालनमा िियेको जानकािी िियेको छ । द्न्द्का कािण आमाबाबतु गतुमाएका 
बालबाहलकाका पतुनसथा्षपना गन्ष सतुनसिी, दोलखा, कासकती, दाङ ि ्डोटीमा गिी ५ िटा सहिद प्रहतष्ठान सञचालनमा िियेका छन ्ि 
्ी प्रहतष्ठानिरूमा जममा १,५२३ जना बालबाहलका आिासी् रूपमा संिक्षणमा िियेका छन ्। आमाबाबतु कािागािमा िियेका कािण 
पारििारिक ियेिचाि नपाई आमाबाबतुसँगै कािागािमा ििन बाध् बालबाहलकामध य्े २०७६ असाि मसान्तसममको जानकािी अनतुसाि 
२७६ जनालाई बन्दी सिा्ता नयेपाल, प्रािहमिक बाल हिकास कये न्द् ि पीह्डत सयेिा संघ नामक संसथािरूलये आश्र् हदइिियेका छन ्िनये 
८२ जना बालबाहलका आमाबाबतुसँगै कािागािमा िियेको पाइएको छ । 

बालहिंसा र बेिहबखर 

कानतुनहिरुद्ध बालबाहलकामाहथ ्ौन दतुव ््षििाि तथा बलातकाि, बयेचहबखन, ित्ा, अपििणजसता जघन्् अपिाधका साथै 
हिहिन्न शािीरिक तथा मानहसक हिसंा तथा कतु टहपट िुनये घटनािरूलगा्त बालबाहलका संलगन िुनये घिपरििाि, हिद्ाल् ि साि्षजहनक 
सथानमा ियेपनये/बतुहलङ गनने घटनािरू हदनहदनै सतुन्नमा आएका छन ्। बालबाहलका परििाि, समतुदा्, हिद्ाल् लगा्तका सथानिरूमा 
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ठपूला उमयेिका व्हतििरू, हशक्षक एिम ् साथीिरूबाट हिहिध हकहसमका ियेपाइिरूबाट प्रिाहित िइिियेका घटनािरू साि्षजहनक 
िइिियेका छन ्। हिद्ाल्िरूमा बालबाहलकालाई उनीिरूको शहैक्षक एिम ्नैहतक पक्ष सतुधान्षका लाहग अनतुशासन का्म गनतु्ष पद्षछ 
िन्नये सोचलये बालबाहलकालाई शािीरिक तथा मानहसक सजा् हदनये गियेको पाइएको छ । ् सता घटनािरूबाट बालबाहलकाको व्हतिति 
हिकासमा समयेत असि पतुगदछ । ्सतर्ष  सबै सचयेत िुन ि बालबाहलकाप्रहत बालमतै्ी व्ििाि िुन जरुिी छ । 

सिक बालबाहलका

नयेपाल सिकाि, महिला, बालबाहलका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्को हनदनेशन ि िाहट्रि् बाल अहधकाि परिरदक्ो सं्ोजनमा 
२०७३ साल बैशाखदयेहख काठमा्डौं उपत्काका स्डकिरूमा जीिन्ापन गरििियेका बालबाहलकाको उद्धाि ि व्िसथापन गननेजसता 
का ््षिरू सिकािी, गैिसिकािी ि नागरिक समाजसँगको समन्ि्, सि्ोग ि सिका ््षमा सञचालनमा छ । ्ो का ््षरिम प्रदयेश १, कणा्षली 
प्रदयेश ि गण्डकती प्रदयेशका सिििरूमा हिसताि िएको छ । 

२०७६ चतै मसान्तसमम करिब १६५० जना (दोिोएहकासमयेत) बालबाहलकाको उद्धाि गिी पतुनसथा्षपना गरिएको छ । ्समध य्े 
९४७ जनालाई परििािमा पतुनए्षकतीकिण गरिएको, ५९ जनालये सीपमपूलक ताहलम प्राप्त गियेका, १८४ जना ताहलम हलइिियेका ि बाँकती 
हिहिन्न बालगिृ, सामाहजकतीकिण कये न्द् ि समपक्ष  गिृमा िियेका छन ् । ्स का ््षमा हिहिन्न संघसंसथािरूलये सिका ््ष गरििियेका 
छन ्। कये िी अन्् बालबाहलका लगा्त स्डक बालबाहलकाको जन्मदता्षमा समस्ा दयेहखएको छ । 

अराथ बालबाहलका

बाल अहधकािसमबन्धी एिम ् संहिधान ि बालबाहलकासमबन्धी ऐन, २०७५ मा बाबतुआमाहििीन िा अनाथलगा्त 
हिशयेर संिक्षणको आिश्कता िएका बालबाहलकालाई िाज्बाट संिक्षण प्रदान गनतु्षपनने व्िसथा छ । कये न्द्ी् तथ्ांक हििागको 
नयेपाल बिुसपूचकाङ्क कलष्ि सिनेक्षण (२०७१) बाट ०-१७ िर्षउमयेिका कतु ल बालबाहलकामध य्े आमाबाबतु दतुबैको मतृ्तु िएका 
बालबाहलकाको सङ्ख्ा २३,१३२ ि आमाबाबतुमध य्े कतु नै एकको मतृ्तु िएका बालबाहलकाको सङ्ख्ा ४,४७,२०९ पाइएको 
छ । ् ी बालबाहलकामध य्े आधाििपूत आिश्कता परिपपूहत्षका लाहग सङ्कट पियेका बालबाहलकाका लाहग िाज्बाट उहचत संिक्षणको 
(जीिन्ापन, हशक्षा, संिक्षण) व्िसथापन िुन आिश्क छ । 

बालबाहलकाका लाहग सामाहजक सरुक्षा

संहिधान ि कानतुनमा आहथ्षकरूपलये हिपन्न, अशति ि असिा् अिसथामा िियेका, लोपोन्मतुख जाहतका, अपाङ्गता िएका, 
द्न्द्पीह्डत, हिसथाहपत, जोहखममा पियेका िा स्डकमा बसनये बालबाहलकालाई िाज्बाट तोहकएबमोहजम हिशयेर संिक्षण पाउनये 
अहधकाि िुनये व्िसथा छ । सामाहजक सतुिक्षा का ््षरिमअन्तग्षत आहथ्षक िर्ष २०७६/०७७ दयेहख पपूण्ष असति अपाङ्गता िएका 
व्हतिलाई माहसक रु. ३,००० । , अहत असति अपाङ्गता िएका व्हतिलाई माहसक रु. १६०० । , लोपोन्मतुख जाहतका व्हतिलाई 
माहसक रु. ३,००० । ि कणाली क्षयेत् तथा अछाम, िौतिट ि बझाङ हजललाका सबै ि दयेशिि दहलत समतुदा्का प्रहत आमा दतुईजना 
बालबाहलकालाई पोरण ितिासिरूप माहसक रु. ४०० । का दिलये ितिा लगा्त हशशतु जन्मयेको ३५ हदनहित् जन्मदता्ष गियेमा रु. १००० 
ितिा प्रदान गरििियेको छ । ्सैगिी सहिद परििािका १८ िर्षसममका ३ जनासमम बालबाहलकालाई अध््न खच्ष ि द्न्द्प्रिाहित 
बालबाहलकालाई माहसक रु. ५,००० । लगा्त तोहकएका हिद्ाथधीलाई आिासी् छात्िहृति माहसक रु. ५,००० । समम प्रदान 
गरिन्छ । ्स अहतरिति बालबाहलका लहक्षत सामाहजक सतुिक्षासमबन्धी प्रत्क्ष ि अप्रत्क्ष एिम ्नगद तथा हजन्सी िसतान्तिण ि सयेिा 
प्रदान गनने जसता का ््षिरू हिहिन्न हनका्िरूबाट सञचालन गरिएको पाइएको छ । ्ी हिहिन्न का ््षरिमलाई एकद्ाि प्रणालीमा  
ल्ाउन जरुिी दयेहखन्छ । 

हवपि् र बालबाहलका

हिगतमा िपूकमप, बाढी, पहििो, िोगको मिामािी, आगलागीजसता हिपत ्को सम्मा सिकािी हनका्िरू, िैदयेहशक 
सिकािी तथा गैिसिकािी हनका्, दयेशहित् िियेका सं्तुति िाट्रिसंघी् हनका्, अन्तिा्षहट्रि् तथा िाहट्रि् गैिसिकािी संसथा, सथानी् 
संसथा, हनजी क्षयेत्, नागरिक समाजलगा्त व्हतिगतरूपमा आिश्क सि्ोग गियेझैं ्स िर्षको कोहि्ड-१९ िोगको मिामािीको 
सम्मा संघ, प्रदयेश ि सथानी् सिकाि, हिहिन्न अन्तिा्षहट्रि्, िाहट्रि् ि सथानी् संसथािरू ि व्हतिगतरूपबाट हिहिन्न सि्ोगिरू 
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िइिियेका छन ् । लक्डाउनको सम्मा हिहिन्न सथानमा अलपत् िएका बालबाहलकाको उद्धाि, सि्ोग ि व्िसथापन का ््ष 
िएका छन ् । साि्षजहनक अहपलबाट नोियेल कोिोना िाइिसको संरिमणबाट बचन घि, परििाि, िोसटयेललगा्तका सथानमा िियेका 
बालबाहलकालाई सतुिहक्षत िाखन सपूचना जािी गियेको हथ्ो । ्स हिपत ्सम्मा बालबाहलका खोजतलास समन्ि् कये न्द्को रोन नं 
१०४ (एक स् चाि), बाल ियेलपलाइनको पैसा नलागनये रोन नं १०९८ (दश नौ आठ) परिचालन गरिएको छ । 

हवहवध

उप्तु्षति हिर्गत हसथहतबाियेक बालहबजाइकँो आधािमा अदालतबाट सजा् तोहकएका बालबाहलकालाई ८ िटा बाल 
सतुधाि गिृमा संिक्षणमा िाहखएको छ । बालन््ा् प्रणाली सतुधािोन्मतुख िियेको छ ि बालबाहलकासँग समबहन्धत हिर्िरूमा अदालत 
संियेदनशील िुदँआैएको छ । 

बालबाहलकाको सििाहगता मनोिञजन, खयेलकतु द ि सञचािमा बढ्दो छ । बालबाहलकासँग समबहन्धत ्ोजना तजतु्षमा ि 
का ््षरिममा बालबाहलकाको सििाहगतालाई प्राथहमकता हदनये रिम बढ्दो छ । बालमतै्ी सथानी् शासन सतुधाि िुदँ ै जानये रिममा 
िालसमम सप्तिी हजललाअन्तग्षत कञचनपतुि नगिपाहलका, दोलखा हजललाअन्तग्षत हिमयेश्वि नगिपाहलका, निलपिासी (ब.सतु.पतु.) 
अन्तग्षत दयेिचतुली नगिपाहलका ि निलपिासी हजललाअन्तग्षत सतुनिल नगिपाहलकाका गिी ४ िटा नगिपाहलकािरू बालमतै्ी घोरणा 
िएका छन ्। ्ीबाियेक अन्् ३५ िटा सथानी्तिका एक/एक ि्डा बालमतै्ी घोरणा िएका छन ्। 

७. बाल सरंक्षण र अहधकार सहुरहचितताका लाहग िेहखएका समस्या तथा िुरौतीिरू 
हशक्षा ि सिासथ् सयेिासतुहिधामा सबै क्षयेत् ि िग्षका बालबाहलकाको पिुचँ सतुहनहचित गन्ष ि बालबाहलका संलगन िुनये 

सथानिरूमा बालमतै्ी िाताििणको हिकास गन्ष सहकएको छैन । बालश्रम, बालहििाि, ्ौनशोरण ि दतुव ््षििाि, बयेचहबखन ि 
ओसािपसाि, स्डक बालबाहलका, अनाथ बालबाहलका, दतुव ््षसनीमा पियेकालगा्त अहत जोहखम अिसथामा िियेका ि जन्मदता्ष िुन 
नसकये का बालबाहलकाको समस्ाको सम्ानतुकपू ल समबोधन गन्ष सहकएको छैन । बाल संिक्षण प्रणाली सतुदृढ गनतु्ष; हिशयेर संिक्षणको 
आिश्कता िएका बालबाहलकाका लाहग उप्तुति सयेिासतुहिधा िहृद्ध गनतु्षलगा्त प्ा्षप्त अध््न अनतुसन्धान तथा सपूचना व्िसथापन 
गिी प्रिािकािी अनतुगमन तथा मपूल्ाङ्कनको व्िसथापन गनतु्ष बाल अहधकाि सतुहनहचित गनने रिममा चतुनौतीकै रूपमा दयेहखएका छन ्। 

८. अवसर तथा सभंावरािरू 
संहिधान, संघी् ि प्रदयेशका कानतुनिरू बालमतै्ी िुनतु तथा संघ, प्रदयेश ि सथानी् ्ोजना ि का ््षरिममा बालबाहलकाको 

हिर्लये प्राथहमकता पाउनतु एिम ् संघ, प्रदयेश ि सथानी्तिमा बालबाहलकासँग समबहन्धत संिचनाको कानतुनी व्िसथाबाट बाल 
अहधकािको समिद्ध्षनमा उललयेख् का ््ष िुनये अिसि ि समिािना दयेहखएको छ । सं्तुति िाट्रिसंघी् हनका्िरू, अन्तिा्षहट्रि् गैिसिकािी 
संसथा, अन्् अन्तिा्षहट्रि् हिकास साझयेदाि संसथािरू, नागरिक समाज ि हनजी क्षयेत्को बालबाहलकाको हिर्मा चासो, सहरि्ता ि 
संियेदनशीलता बढ्द ैजानतु ि बालमतै्ी सथानी् शासन प्रिद्ध्षन िुदँ ैजानतुलये सबै समतुदा्बाट बाल ि अहधकाि सतुहनहचित िुन ्ोगदान पतुगनये 
संिािना दयेहखन्छ । 

९. बाल अहधकारका हवष्यिरूलाई प्रभावकारी रूपमा समबोधर गर्नका लाहग केिी प्रमुख सझुाविरू
 • संहिधान, कानतुन ि नीहतगत व्िसथालाई संघ, प्रदयेश ि सथानी् सिकाििरूबाट लगानी अहििहृद्धसहित प्रिािकािी 

रूपमा का्ा्षन्ि्न गनतु्षपनने । साथै समबद्ध हनका् तथा संसथािरूको क्षमता हिकास गनतु्षगनने । 

• सं्तुति िाट्रिसंघी् हनका्िरू, हिकास साझयेदाि संसथा, नागरिक समाज ि हनजी क्षयेत्संग समन्ि्, सिका ््ष बढाउनतु पनने । 

• अनाथ, असिा्, हिशयेर संिक्षणको आिश्कता िएका ि अन्् जोहखममा पियेका बालबाहलकाको िक ि हितका लाहग 
संघ, प्रदयेश ि सथानी्तिमा बाल संिक्षण प्रणाली सतुदृढीकिण गनतु्षपनने । 

• स्डक बालबाहलका, जोहखमपपूण्ष अिसथामा िियेका बालश्रहमक, बालहििाि, बालबाहलकाहिरुद्धका ्ौनहिसंा ि 
दतुव ््षििािजसता हिर्को अन्त्का लाहग अहि्ान सञचालन गनतु्षपनने । 

• अध््न, अनतुसन्धान, अनतुगमन, मपूल्ाङ्कन ि सपूचना व्िसथापन प्रिािकािी बनाउनतु पनने । 
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१०. हरट्कष्न
सं्तुति िाट्रि संघको बाल अहधकािसमबन्धी मिासहन्ध, १९८९ को प्रािधानअनतुसाि बाल अहधकािका हिर्िरू समबोधन गन्ष 

नयेपाल सिकाि प्रहतबद्ध िियेको दयेहखएको छ । संहिधान, कानतुन, नीहत, ्ोजना, का ््ष्ोजना, संसथागत संिचना, का ््षरिम बालमतै्ी िुदँ ै
आएका छन ्। समबद्ध हनका्िरू तथा हिकास साझयेदाि संघसंसथािरूसँग हिसताि गरिएका समन्ि् ि सिका ््ष बढ्द ैआएको छ । हि.सं. 
२०४८/०४९ सालहतिको ततुलनामा िालसमम बालबाहलकासँग समबहन्धत सपूचकिरूमा उललयेख् सतुधाि िएको छ । बालमतै्ी सथानी् 
शासन उतसािजनकरूपमा का्ा्षन्ि्नमा िियेको छ । बालबाहलकासँग समबहन्धत हिर्िरूमा हिकास साझयेदाि संसथािरूको ्ोगदान 
सिािनी् िियेको छ । 

बालबाहलकाको जीिनमा प्रिाि पानने अनयेकौं सतुधाििरू िुदँािुदँ ै पहन बालश्रम, बालहििाि, बालबाहलकाहिरुद्ध िुनये 
अमानिी् ्ौनजन्् हिसंा, दतुव ््षििाि ि हिियेद, बालबाहलकाको गैिकानतुनी ओसािपसाि जसता घटनािरूको अन्त् गनने तथा अनाथ, 
स्डक बालबाहलका, अपाङ्गता िएका बालबाहलका तथा एचआइिी/ए््डसबाट प्रिाहित बालबाहलकाको पपूण्ष संिक्षण गनने एिम ्
हशक्षा, सिासथ् ि संिक्षणको सयेिासतुहिधाबाट िहञचत बालबाहलकाको समस्ा समबोधन गनतु्ष जसता का ््षिरू चतुनौतीपपूण्ष दयेहखएको छ । 

समग्रमा, सिोकाििाला सबैलये िाम्ा का ््षिरूलाई हनिन्तिता हदई बाल अहधकािका सबै आ्ामिरूमा थप प्र्ास गददै संघी्, 
प्रादयेहशक ि सथानी् सिकाि अझ बढी संियेदनशील िई बाल अहधकािको सतुहनहचिततातर्ष  अझ हरि्ाशील िुन ि लगानी िहृद्ध गनतु्ष 
जरुिी छ । ्स प्र्ासमा हिकास साझयेदाि संसथािरू, गैिसिकािी संसथािरू, नागरिक समाज, सञचाि माध्म, हनजी क्षयेत्लगा्त सबै 
सिोकाििालािरूको ्ोगदान मित्िपपूण्ष िुन्छ । सबैको प्र्ासबाट आउँदा हदनिरूमा प्रत्येक बालबाहलकाको जीिनमा सतुधाि िुनयेछ । 

lll
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Realization of Nepal’s commitment on CRPD towards 
achieving disability targets in the 2030 Agenda for 

Sustainable Development

Background:
Nepal aspires to emerge as an inclusive, equitable, and prosperous country by 2030 with the spirit 

of a welfare state. Nepal aims to realize its people's increased aspirations for peace, development and 
prosperity (NPC, 2015). The state transformation process was shaped with secular democratic republic state 
being enshrined through the adoption of constitution 2015 that envisions an inclusive society and economy 
and a prosperous welfare state. The country aims for sustainable poverty reduction and to promote human 
development with low vulnerability and higher human security. 

It is a welcomed remark that the fundamental rights of vulnerable segment of society including 
persons with disabilities have been taken in account in Nepal. The human development index has been 
improved over the past decades as accompanied by considerable narrowing down the gender, social, 
geographical or cross-sectional inequalities (NPC, 2015).

Sustainable Development Goals (SDGs) include a set of 17 universal goals that aim to end poverty 
and ensure prosperity, protect the planet, and ensure peace of all people through galvanized partnerships 
(UN, 2019). Each goal has specific universal targets and indicators. There are a total of 169 global targets 
and 230 global indicators to be achieved by 2030. Moreover the 2030 Agenda pledges to leave no one 
behind, including persons with disabilities and other disadvantaged groups and has recognized disability 
as a cross-cutting issue to be considered in the implementation of all of its goals. The Agenda also includes 
seven targets and 11 indicators explicitly making reference to persons with disabilities, covering access to 
education and employment, availability of schools that are sensitive to students with disabilities, inclusion 
and empowerment of persons with disabilities, accessible transport, accessible public and green spaces, and 
building the capacity of countries to disaggregate data by disability.

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) has given the disability 
movement a strong human rights instrument to advocate for the rights of persons with disabilities. The 
articles of CRPD, which cover all areas of life, must be implemented and monitored. Nepal has a legal 
obligation to comply the provisions and principles of CRPD and submitted the status through primary 
report to the CRPD committee in 2017.

The concluding observation of the CRPD committee on the state report of Nepal reviewed in 
2018 marked that despite the progress made in recent years, persons with disabilities continue to face 
numerous barriers to their full inclusion and participation in the life of their communities. It sheds light 
on their disproportionate levels of poverty, lack of access to education, health services and employment 
opportunities, moreover their underrepresentation in decision-making and political participation.

Dr. Birendra Raj Pokharel
Disability Rights Expert
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The 2030 Agenda for Sustainable Development provides a political momentum to push for the 
realization of the CRPD. In fact, there is a considerable overlap between the articles of the CRPD and the 
SDGs as the 2030 Agenda was built upon existing national commitments (UN, 2019).

This article intends to bring attention of Governments and relevant stakeholders towards gaps in 
existing program and practice in realization of CRPD implementation and to outline recommended actions 
to achieve disability targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development at federal, province and local 
levels in Nepal.

Mapping the CRPD provisions, SDG targets and constitutional provisions for 
persons with disabilities:

The 2030 Agenda for Sustainable Development and its 17 SDGs provide a powerful framework to 
guide local, provincial and federal Government towards the achievement of disability-inclusive targets.

The 2030 Agenda is guided by the purposes and principles of the human rights instruments, therefore 
linked to the CRPD in all aspects of its realization, monitoring and evaluation.

Nepal is committed to the global sustainable development agenda until 2030. While implementation 
of the MDGs has significantly improved Nepal's social and environmental indicators, other issues such as 
human rights, access to justice, social inclusion and sustainable development, which were not explicitly 
addressed in the MDGs (Pokharel, 2010), are now being addressed by the SDGs, particularly targets and 
indicators of disability inclusive development. 

Despite the strong commitment expressed by the country for inclusive and sustainable development, 
persons with disabilities continue to face significant challenges to their full participation in society. 
These include negative attitudes, stigma, discrimination and lack of accessibility in physical and virtual 
environments (DECN, 2019). The shared duty of all levels of Governments is to tackle prejudice and 
find new approaches and tools to embrace disability inclusive development plan in their work. As such 
the identification of prominent gaps in the implementation of CRPD, constitutional provisions and the 
achievement of SDG targets has been carried out as follows; 

Goals 1 and 2: Ending poverty and hunger for all persons with disabilities
Poverty in Nepal is a cross-sectional issue and the incidence of poverty falls disproportionately 

on women and girls, Geographic landscape and traditional belief. There are also grave social dimensions 
of poverty as Nepal has a legacy of a hierarchical social structure based on caste, ethnicity and disability 
condition (Pokharel, 2010).

Persons with disabilities are more likely to live in poverty than persons without disabilities due to 
barriers in society such as discrimination, limited access to education and employment and lack of inclusion 
in livelihood opportunities and other social programmes. 

National data on livelihood survey remain scarce on poverty disaggregated by disability. The 
proportion of persons with disabilities living under the poverty line is higher than persons without disabilities 
which are more than double in Karnali and hilly areas of far-west province (DECN, 2019).

CRPD article 28 granted rights of adequate standard of living and social protection to persons with 
disabilities. Social protection programmes in Nepal has overlooked the circumstances of persons with 
disabilities, which can be vital in facilitating to uplift from poverty. There is disability schemes of social 
protection that provide periodic cash transfer to persons with profound disabilities, whereas the people with 
severe disability are restricted by quota system. The employed persons with disabilities are partly benefitted 
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by Income tax exemption. Access to financial services such as banks remains restricted by the lack of 
physical and virtual accessibility of these services despite of Nepal Rastriya Bank policy of social inclusion.

Many persons with disabilities are not able to access social protection. In geographically remote 
areas, more than 80 per cent of persons with disabilities who need social protection allowances are deprived 
of it (NFDN, 2012). The CRPD Committee recommends Nepal to take necessary measures to ensure 
that persons with disabilities throughout Nepal have access to community-based rehabilitation services 
and adequate social protection programmes that are oriented towards social and community inclusion 
(committee, 2018). 

Goal 3: Ensuring healthy lives and promoting well-being
Persons with disabilities need more health care than others in general. The health care service, both 

standard needs and needs, associated to impairments therefore they are more vulnerable to the impact of 
inadequate or inaccessible health care services.

The articles 25 & 26 of CRPD explicitly grants the rights to Health services, Habilitation and 
Rehabilitation. The Government has reformed legal and policy frameworks to address access to health-care 
services to persons with disabilities through Ministry of Health and Population as well as adopting the Act 
on the Rights of Persons with Disabilities (ARPD) Such as spinal cord injury, Hemophilia or Psychosocial 
disability. Still, lack of financial resources, lack of access to health service and accessibility of medical 
facilities and transport, as well as inadequate training of health personnel to accommodate persons with 
disabilities, remain major challenges. 

Similarly SDG targets 3.7 and 5.6 explicitly mention about Accessing sexual and reproductive 
health-care services and reproductive rights which is equally applicable for persons with disabilities. The 
research revealed that Persons with disabilities have equal needs to access sexual and reproductive health-
care services as those without disabilities and have similar requirements for family planning and childbirth 
(NFDN, 2019). However, misperceptions about persons with disabilities and the assumption that persons 
with disabilities are not sexually active has overshadowed the attention being paid to ensuring that persons 
with disabilities have access to sexual and reproductive health services (NFDN, 2019). Without access to 
sexual and reproductive health, persons with disabilities are at higher risk of unwanted pregnancies and 
sexually transmitted infections including HIV/AIDS (NFDN 2019). Apart from the societal stereotypes, 
the barriers that persons with disabilities face to accessing sexual and reproductive health services include 
lack of accessibility of services and information. Persons with disabilities, particularly women and girls 
with intellectual disabilities, also fear abuse and violation of their reproductive rights when accessing these 
services because many of them have been subjected to involuntary sterilization (NFDN, 2019).

The CRPD Committee recommends Nepal to develop measures to ensure comprehensive access to 
health services for persons with disabilities, particularly sexual and reproductive health services, maternal 
and child health centres, psychosocial services, and intensify the provision of comprehensive community-
based rehabilitation services including in rural and remote areas.

Goal 4: Ensuring inclusive and equitable quality education.
Persons with disabilities remain less likely to attend school and complete primary education and 

more likely to be illiterate than persons without disabilities (ADRAD, 2015). The Flash report 2016 reveals, 
on an average, 11 in 20 children with disabilities of primary school age is out of school, compared with 1 
in 20 children without disabilities. Primary school completion is also lower for children with disabilities. 
These trends are reflected in their lower literacy rate.
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Nepal continues to strengthen national education policy 2019 and ARPD to improve access to 
education for persons with disabilities. Though the constitution has guaranteed the right to education 
for persons with disabilities in the article 31, Persons with disabilities have less access to education. The 
teaching learning materials and curriculum are not accessible, alternate communication method is not 
adopted particularly for children with intellectual disabilities, Autism Spectrum Disorder and those with 
cognitive disabilities. Whereas education facilities are hardly accessible for persons using wheelchairs.

It was however a welcomed initiatives of the Government to adopt the inclusive education policy 2017 
following the spirit of CRPD article 24, the recently adopted National Education Policy (November 2019) 
overshadows the inclusive education principles. The policy intent to adopt dual educational module both 
special and Inclusive education which may backfire the state commitments towards Inclusive Education.

The CRPD Committee recommends in line with the Committee’s general comment No. 4 (2016) 
on the right to inclusive education and Sustainable Development Goal 4, in particular targets 4.5 and 4 (a), 
increase its efforts towards inclusive education by: 
(a)  Adopting a policy of mandatory training of teachers in the inclusive education model based 

on indicators and sign posts to be achieved, and to guarantee inclusive education by providing 
support for trained teachers, Braille and sign language as well as alternative means and modes of 
communication, Easy Read and other auxiliary equipment and media,

(b)  Ensuring access to inclusive education for all persons with disabilities, at all levels of education 
including adult education throughout the country, and guarantee that this education model covers the 
most remote areas, incorporates a gender perspective and is ethnically and culturally relevant.

Goal 5: Achieving gender equality and empowering all women and girls 
Women with disabilities are often subjected to multiple discrimination due to their gender, cross-

section and disability status and continue to be at a disadvantage in most spheres of society and development 
(NFDN, 2012). Moreover, women with disabilities are at highest risk of suffering sexual violence compared 
to those without disabilities.

Compared with men with disabilities, women with disabilities are more likely to have less access 
to health care needs, more likely to be unemployed or inactive in the labour market, lack of access to 
education as well as physical and sexual violence (NFDN, 2019).

The article 6 of CRPD explicitly highlights the multiple vulnerability of women with disabilities. 
The CRPD Committee urges Nepal to undertake consultations with organisations representing women 
and girls with disabilities with a view to using these as a basis for ensuring their participation in political 
and public life and in implementing law reform and policy changes, with particular attention to their 
family lives, education, health services, employment. The Committee recommends Nepal to combat  
discriminatory practices.

Goal 6: Ensuring availability of water and sanitation
Persons with disabilities, especially those living in rural communities, encounter challenges in 

access to water, sanitation and hygiene, including physical, institutional, social and attitudinal barriers 
(Pokharel,2010). This is particularly true in case of persons with severe disabilities. Furthermore, persons 
with disabilities are less likely to live in households with access to improved water and sanitation, and less 
likely to live in a dwelling with hygiene and sanitation facilities (DECN, 2019).

Lack of accessibility of toilets outside home is also a challenge while enjoying the WASH facility that 
prevents persons with disabilities from participating in society. The study indicates that only 31 per cent of 
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public toilets are accessible for wheelchair users (Pokharel, 2010). Research also suggests that many primary 
schools lack sanitation facilities that are accessible by persons with mobility impairment (DECN, 2019).

The physical accessibility and communication guideline adopted in Nepal in 2012 suggest to design 
of ramps and handrails, and wider doors for persons with disabilities, to overcome physical barriers and 
make water, sanitation and hygiene accessible.

The CRPD article 28 highlight about adequate standard of living of persons with disabilities with 
full range of WASH facilities. It is suggested to invest and allocate financial resources to make water, 
sanitation and hygiene facilities in households and in settings outside the home accessible, prioritizing 
schools, workplaces, health facilities and public facilities.

Goal 7: Ensuring access to energy 
Persons with disabilities are more likely to spend longer periods at home and therefore consume 

more electricity. Access to affordable, reliable, sustainable and modern energy is thus vital for persons with 
disabilities (ADRAD, 2015). Assistive technology is used by many persons with disabilities to facilitate full 
and effective participation in society and independent living, often requires electricity.

The survey reveals that persons with disabilities face more challenges in accessing modern energy 
than persons without disabilities. A study in Banke and Syanja showed that the ratio is lower for households 
with persons with disabilities than households of persons without disabilities having access to electricity 
(DECN, 2019). Access to clean energy is therefore crucial for the well-being of persons with disabilities.

Article 28.1 of CRPD urges Nepal to recognize the right of persons with disabilities to an adequate 
standard of living for themselves and their families, including adequate food, clothing and housing, and to 
the continuous improvement of living conditions, and shall take appropriate steps to safeguard and promote 
the realization of this right without discrimination on the basis of disability.

Goal 8: Promoting full and productive employment and decent work for persons 
with disabilities

To improve the employment situation of persons with disabilities, the quota systems oblige 
employers to hire 5 per cent of persons with disabilities, have been adopted by the public service act in 
Nepal (Pokharel, 2010) that ensure the right of persons with disabilities to equal employment opportunities 
and prohibit discrimination on the grounds of disability.

Despite of Government’s endeavor to promote employment opportunities of Persons with disabilities, 
they are continued to have limited access to the labour market. The employment ratio of adult persons with 
disabilities is remarkably lower than that of other persons without disabilities (NFDN, 2012). Besides that, 
employed persons with disabilities tend to earn lower wages than their counterparts without disabilities. 
Lack of accessible workplaces and denial of reasonable accommodation pose further, obstacles in the 
sustained employment of persons with disabilities.

Article 27 of CRPD grants the rights to work and employment of persons with disabilities. The 
CRPD Committee recommends that Nepal take appropriate measures to gather data and develop criteria to 
fill the five per cent quota for civil service positions that are reserved for persons with disabilities including 
undertaking a comprehensive evaluation of these jobs in terms of quality, and the extent to which persons 
with intellectual and/or psychosocial disabilities, including those from indigenous backgrounds, have 
benefitted from this quota against those who remain unemployed (NFDN, 2012).

Moreover, the employment of persons with disabilities in the private sector should also be 
encouraged. Where employment quota legislation exists, in the public and/or the private sector, Nepal 
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Government should ensure its implementation with an effective evaluation system throughout the career 
development of employees with disabilities.

The SDG target 9.c encourage Nepal to Increase access to information and communications 
technology (ICT) for persons with disabilities however they have limited access to ICT than persons 
without disabilities. There is a significant gap between persons with and without disabilities in the use of 
Internet particularly in the rural landscape of Nepal (ADRAD, 2015). 

The Government initiatives have been developed to promote equal access to ICT for persons with 
disabilities, including adoption of accessibility and communication guidelines, captioning or signing of 
television programmes and adoption of Unicode standards for local text as well as DAISY standards for 
text books and curriculum (ADRAD, 2015).

Article 9.2 (g, h) urge Nepal to Promote access for persons with disabilities to new information and 
communications technologies and systems, including the Internet, design, development, production and 
distribution of accessible information and communication technologies and systems at an early stage, so 
that these technologies and systems become accessible at minimum cost. Still there is a big gap in creation 
of accessible web pages following Web Contents Accessibility Guideline.

Goal 10: Reducing inequality
Persons with disabilities face persistent inequality in social, economic and political spheres and 

are disadvantaged in all areas covered by the SDGs. Although gaps between persons with and without 
disabilities vary among different communities in Nepal. Besides these gaps, persons with disabilities are 
underrepresented in political participation though the constitution of Nepal explicitly grants the rights 
to political participation to persons with disabilities through proportional representation under article 84 
and 176. Besides that, the representation of persons with disabilities has been guaranteed to the National 
Assembly under article 86 of the constitution.

Noncompliant of the legal and constitutional mandates, persons with disabilities tend to be 
underrepresented in decision-making levels. Their participation in political lives, including voting and 
being elected, is key for inclusive decision-making. However, many persons with disabilities, particularly 
those with psychosocial disabilities, are frequently denied of their rights to participation in political and 
social lives (NFDN, 2012).

Social, economic and political inclusion of persons with disabilities will also require 
deinstitutionalization. Persons with disabilities living in institutions remain excluded from society and are 
often unable to obtain equitable education, to exercise the right to vote and to make their own decisions. 
In contrast to that, the Government has developed action plan to establish Disabled County (Apang Gram) 
which is against to the article 19 of CRPD, included in the community and living independently in the 
society.

Among persons with disabilities, persons with intellectual disabilities, Autism spectrum Disorder 
and psychosocial disabilities are even more disadvantaged. They are more likely to experience forced 
institutionalization, poor living conditions, exposed for abuses as well as harmful and forced treatment 
practices (NFDN, 2019). 

The CRPD committee, in line with General Comment No. 5 (2017) on the right to independent 
living, recommends Nepal to adopt a strategy to implement independent living schemes and ensure access 
to disability specific and community services. The Committee also recommends Nepal to ensure that 
persons with disabilities who live with or are dependent on their families receive appropriate support to 
enable them to live independently in the community.



;zQmLs/0f 73

Goal 11: Making cities and communities inclusive and sustainable for persons with 
disabilities 

Transportation systems, public spaces and facilities and businesses are not always accessible for 
persons with disabilities and they also experience difficulties in accessing adequate housing. There are 
lack of physical accessibility, discrimination, stigmatization and lack of access to Government housing 
scheme for persons with disabilities (Pokharel, 2010). As a result, a disproportionate number of persons 
with disabilities are homeless. 

Despite the provision of physical accessibility and communication guideline, measures are not 
taken to improve physical accessibility in public transportation, public playgrounds, cultural facilities, and 
sidewalks and pedestrian crossings in Nepal.

The article 20 of CRPD explicitly grants the rights of personal mobility. The CRPD committee 
is concerned that a majority of public infrastructure, including, government offices, hospitals, schools, 
colleges, banks, roads, public buildings and public transportation are not easily accessible for persons 
with disabilities. The Committee is also concerned that streets are not paved to accommodate users of 
crutches and wheelchairs. The Committee is further concerned that the situation is even worse in cases 
where houses, schools and health facilities are located in mountainous and hilly regions where wheelchairs 
and other devices cannot be used.

The article 9.2 (d) Mandate Government to provide in buildings and other facilities open to the 
public signage in Braille and in easy to read and understand forms.

Targets 1.5, 11.5 and Goal 13: Building the resilience of persons with disabilities 
and reducing their exposure to and impact from climate-related hazards and other 
shocks and disasters.

Persons with disabilities are particularly vulnerable during disasters, conflict and humanitarian 
emergencies. They are disproportionately affected by the adverse impacts of disasters and suffer higher 
death rates which was observed during Gorkha earthquake in 2015 (ADRAD, 2015).

It is always a risk factor that they are often under identified in humanitarian and post-disaster contexts. 
The needs of persons with disabilities are often overlooked in the early phases of response to humanitarian 
emergencies. Persons with psychosocial disabilities experience even more violence than persons with other 
forms of disabilities. Likewise, women and girls with disabilities experience higher exposure to sexual 
violence compared to women without disabilities and men with and without disabilities (NFDN, 2019).

The Government has prioritized the concerns of persons with disabilities and attempted to assess the 
needs of persons with disabilities incorporating the aspiration of persons with disabilities in post-disaster 
Reform Framework.

The CRPD committee recommends Nepal to adopt an effective mechanism in accordance with the 
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 in order to have an accessible communication 
strategy (e.g. hotlines, a text message-warning application, general manuals in sign language and Braille, 
etc.), and comprehensive emergency strategy and protocols for situations of disaster and risk. The 
Committee also recommends that Nepal require all public services to develop individual and local plans 
for the safe evacuation of persons with disabilities in consultations with them through their representative 
organizations. In this regard, Nepal should ensure that post-disaster recovery and rehabilitation efforts 
follow a human rights based approach in order to effectively protect all persons with disabilities.
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Goal 16: Promoting peaceful and inclusive societies for sustainable development, 
providing access to justice for all and building effective, accountable and inclusive 
institutions at all levels

Equal recognition before the law and legal protections that guarantee the rights of persons with 
disabilities are fundamental for equal access to justice for all. While Nepal explicitly guarantees the rights 
of persons with disabilities through article 42 of constitution 2015, the courts and police stations are not 
accessible whereas more than 90 per cent of persons with disabilities who need legal advice are not able to 
receive it. 

The CRPD article 13 guarantees access to justice for persons with disabilities. Its 13.1 mandate 
Nepal to ensure effective access to justice for persons with disabilities on an equal basis with others, 
including through the provision of procedural and age-appropriate accommodations, in order to facilitate 
their effective role as direct and indirect participants, including as witnesses, in all legal proceedings, 
including at investigative and other preliminary stages.

Issues that prevent persons with disabilities from accessing justice also include lack of accessibility 
in courts and of legal documents, and limited disability awareness among those who work in the justice 
system.

The CRPD committee recommends Nepal to take appropriate measures to ensure physical access, 
accessible legal services and qualified sign language and tactile sign interpreters in courtrooms and police 
stations, including measures to ensure that persons with disabilities are not discriminated against on account 
of their disability, or due to the lack of appropriate training of legal professionals, police and prison officers.

Under SDG 16, target 16.9 aims at providing legal identity to all by 2030, including birth registration. 
Article 7 of the Convention on the Rights of the Child specifies that every child has the right to be registered 
at birth without any discrimination. CRPD article 18 (paragraph 2) states that children with disabilities shall 
be registered immediately after birth and have the right to a name and a nationality.

Efforts have also been made to build capacity in Nepal to use these methodologies however Children 
with disabilities are often not registered at birth because of stigma and families tend to hide members with 
disabilities. Although there is provision of registration for children with disabilities, they still remain largely 
unregistered in most of the local bodies.

Goal 17: Revitalize the global partnership for sustainable development
SDG target 17.18: Increasing the availability of disaggregated data by disability

National Database on disability is increasingly required since Nepal collect disability data only in 
censuses. The World Health Organization (WHO) helps countries collect data on disability and functioning 
through the Model Disability Survey. The Washington Group on Disability Statistics developed a short set 
of disability questions and an extended set of questions on functioning for the identification of persons with 
disabilities, as well as a child functioning module to identify children with functional difficulties and an 
inclusive education module to assess school environment and participation. 

Article 31 of CRPD explicitly mention about statistics and data collection and mandate to collect 
appropriate information, including statistical and research data.

The CRPD Committee is concerned that the latest census carried in 2011 through the Central Bureau 
of Statistics did not analyze disaggregated data on disabilities and accordingly inadequately reflects the 
situation of disability in Nepal. Thus the Committee recommends that Nepal pay attention to the links 
between article 31 of the Convention and Sustainable Development Goal 17, target 17.18 to increase 
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significantly the availability of high-quality, timely and reliable data disaggregated by income, gender, age, 
race, ethnicity, migratory status, disability, geographic location and other characteristics relevant in national 
contexts and to analyse the data to provide tailored services for persons with disabilities. In this regard, the 
Committee recommends that Nepal utilizes the Washington Group Set of Questions in future censuses in 
order to capture comprehensively data on disability.

A successful sustainable development agenda requires partnerships between governments, the 
private sector and civil society. These inclusive partnerships, built upon principles and values, a shared 
vision, and shared goals that place people and the planet at the centre, are needed at the global, regional, 
national and local level. 

CRPD article 32 poses for International cooperation for disability sector. Ensuring that international 
cooperation, including international development programmes, is inclusive of and accessible to persons with 
disabilities. Through consultations and by partnering with persons with disabilities and their representing 
organisations, governments will receive technical assistance, capacity building and access to Global Grant, 
which are essential to achieving inclusion and realizing the overarching principle of leaving no one behind, 
which is even more relevant in the context of least developed countries like Nepal.

The CRPD Committee is concerned that the collaboration with international bodies to improve the 
capacity of Nepal to implement the Convention does not adequately include the participation of persons 
with disabilities. The Committee is further concerned about the extent to which new technologies and 
good practices promptly reach persons with disabilities and representative organizations of persons with 
disabilities and also the extent to which persons with disabilities have been included in consultations or 
partnerships to achieve the Sustainable Development Goals. The Committee further recommends to review 
international projects undertaken by Nepal in partnership with global aid agencies to ensure full compliance 
with the principles of the Convention, and ensure the meaningful and empowered inclusion of persons with 
disabilities and their representative organisations in designing, implementing and monitoring disability 
inclusive targets of SDGs.

Conclusion:
The CRPD is legally binding while the 2030 Agenda and the SDGs are a political vision for a better 

world to be achieved by 2030. The 2030 Agenda and the SDGs are both clearly inclusive of persons with 
disabilities. They can be used as an advocacy platform to draw the attention of decision makers for the 
creation of disability-inclusive policies and programmes. The 2030 Agenda commits in the same spirit as 
the CRPD to empower those at risk of vulnerability, including persons with disabilities. It also promotes 
the enforcement of Nepal’s constitutional provisions, universal respect for human rights, equality and non-
discrimination. Bringing persons with disabilities explicitly into mainstream development discourse will 
not only benefit them, it will enable Government to realize that there is immense untapped potential to 
transform 2030 agendas into the lives of persons with disabilities through local bodies, where the practical 
implementation can be realized.

The above statement clearly justifies the importance of localization of SDGs which is very important 
to encourage and engage local stakeholders and accelerate SDGs implementation at all levels. Local 
governments are key actors that ensure commitments for Sustainable Development Goals also by adopting 
disability indicators and prioritizing their plans and budget allocations. It requires strong partnerships 
among stakeholders not only at global, national or provincial levels but also at local levels so that the needs 
and aspirations of persons with disabilities are embraced, and pledge to leave no one behind.
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म्या्नहित महिरावारीः इहतिास र अबको बाटो

पषृ्ठभूहमः 
महिनािािी जैहिक अहनिा ््ष प्रहरि्ा िो । पथृिीमा जहतखयेि महिला पतुरुरको हसज्षना ि्ो, त्हतखयेिबाट महिनािािी 

अहसततिमा छ । अथा्षत ्करिब ४ किो्ड िर््ष ता महिनािािी अहसततिमा छ ि त्सैको कािण हिश्व िा ब्ह्ाण्ड अहसततिमा ि चला्मान 
छ । िासतिमा छोिीिरू िुक्ष दँ ैजाँदा करिब १० िर्षदयेहख पाठयेघिको हित्ीति कये िी गिी बचचा आ्ो िनये ४० िप्ता पालन कये िी मतुला्म, 
बाकलो िुन्छ ति हिहिन्न कािणलये बचचा बन्नये िाताििण नबनयेपहछ त्ो ति टतुहरिन्छ िा च्ाहतन्छ । ्सिी च्ाहतँदा आउनये िगत नै 
महिनािािी िो । ्ो शतुद्ध िगत िो अथा्षत जमयेको हकटाणतु िएको िगत िोइन । ति नयेपाली समाज सामन्तिादी, पतुिातनिादी, पिमपिािादी 
िएका कािण सहद्ौंअहघ सथाहपत िएका धम्षिरू जसतो हिन्दपू (ग्रन्थ मनतुसमहृत, चाणक् नीहत , गरु्डपतुिाण, ऋहर पञचमी) मतुहसलम, 
हरिहसच्न, बौद्ध, हशख धम्ष ि संसकािबाट प्रयेरित िएका कािण महिनािािीलाई अशतुद्ध, पाप, अपहित्, अपाक िा नपाक, लाज, 
हबग्रयेका, रोिोि, जमयेको िगत िनयेि बतुहझ्ो ि बतुझाइ्ो । नयेपालमा महिनािािीलाई िजसिला, माहसकधम्ष, िबैज, मिािाबािी, महिना, 
महिनािािी, नछतु नये, पन्छयेको, बाहिि सियेको, नछतु नये िएको, पहण्डतनी िएको, मिािानी िएको, माइत गएको, हमन्स, मझतु, छाउ, छतु इ, 
छाउप्डी, पाखा सियेको आहदका नामलये हचहनन्छ । ठाउँ, जात, िाराअनतुसाि बोलाउनये नाम रिकरिक छ । 

नयेपालीिरू मतुलतुकहित् ि बाहिि जतुनसतुकै जात, िग्ष, क्षयेत्, धम्षमा महिनािािी िएका बयेला झन््ैड ४० िन्दा बढी, छतु न िुनये हक 
निुनये, खान िुनये हक निुनये, सििागी िुनये हक निुनये खालका बानने चलन हिद्मान छ । ति बानने तरिका ठाउँ, जात, िग्षअनतुसाि अहलकहत 
जसतो दयेहखनये नदयेहखनये, धयेिै थोिै मात्ै रिक छ । संसाििि नै महिनािािीलाई लाज, हनरयेध ि बानने चलनिरू छन ्ति झट् दयेहखदँनैन ्। 

्सिी जतुन सिरूपमा जहतिटा बानतु्षपनने (एक िा ४० िटै िा दशिटा) चलन िा बािये पहन नयेपाल पक्ष िाट्रि िएि िसताक्षि गियेका 
अन्तिा्षहट्रि् मानि अहधकाििरू िनन िुनतुका साथै नयेपालको संहिधानलये प्रत्ािपूहत गियेको अहधकाििरू जसतो नयेपालको संहिधानमा 
धािा १६ म्ा्षदापपूि्षक बाँचन पाउनये िक, धािा १७ सितन्त्ताको िक, धािा १८ समानताको िक, धािा २४ छतु िाछतु त ि ियेदिािहिरुद्धको 
िक, धािा ३० सिचछ िाताििणको िक, धािा ३१ हशक्षासमबन्धी िक, धािा ३५ सिासथ्समबन्धी िक, धािा ३६ खाद्समबन्धी िक, 
धािा ३७ आिासको िक, धािा ३८ महिलाको िक, िनन िुन्छ । 

नयेपालको महिला िा िाजनीहतक इहतिासमा महिनािािी समबन्धी खतुलयेि कतु नै पहन अहि्ान िा बिस िएको छैन, धाहम्षक 
ि सामाहजक जीिनमा महिनािािी बानने चलनको गहििो प्रिाि पिये तापहन समस्ा िा बाधकको रूपमा कहिल्ै पहन ियेरिएको िा 
साि्षजहनक मित्िका दृहष्लये उठान गरिएको छैन । महिनािािीलाई महिलाको, हनजी सबाल ठम्ाएि हनरयेध ि लाजको रूपमा सथाहपत 
गरिएकालये कतु नै पहन अहिलयेख िा आन्दोलनमा महिनािािीलये ठाउँ पाएन । 

सिस्ाबदी लक्षसँगै नयेपालमा सतुिहक्षत माततृि सतुरुआत ि्ो । त्हतबयेलादयेहख छाउगोठमा बचचा जन्माउनये कतु िालये चचा्ष पा्ो ति 
महिनािािीलये सथान पाएन । त्सो त हिज्ान ि सिासथ् हिर् (इचक्षाधीन) पढाउनये कक्षामा महिनािािीको प्राहबहधक पक्ष छोटकिीमा 
समाियेश गरिएको हथ्ो ति अन्् पाठ झै ँपढाइ ि छलरल िुन नसकनये अिसथा हथ्ो । 

प्रजनन सिासथ्को सतुरुआतसंगै हकशोि हकशोिीको सिासथ् िा हकशोिी सिासथ् िनयेि परि्ोजना चलयेका कये िी गाउँ िा समपूि 

रािा पाैडेल
ससंथापक, दतषि् गाेलार्दकीय मयायातदि मतहनावारी सञजाल 

अनपुा रगेमी
ससंथापक, रािा पाैडेल फाउणडेसन
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िा हजललामा, सिासथ् ि महिला का्ा्षल्लये कये िी का ््षरिम गिये पहन महिनािािीको बाियेमा खतुलयेि बिस िएन, कहतप् अिसथामा 
ताहलम सामग्रीमा महिनािािीको गलत व्ाख्ा पहन िएको पाइन्छ जसतो महिनािािीको िगत रोिोि िो । 

प्रजातन्त् पतुनब्षिाली िएि महिला अहधकािमा गैिसिकािी ससथािरूको आगमन ि बयेइहजङ सममयेलनलये महिला मन्त्ाल्, 
महिला आ्ोगजसता उललयेखनी् ससथािरूको गठन िुद ैगदा्ष पहन महिनािािीका सबालमा हिद्ोि िा अहि्ान गनने िा खतुलयेि काम 
गनने, बोलनये, लयेखनये अहि्ान िा अहि्न्तािरू अपिादमा बाियेक छैनन ्। ति महिलािरू महिनािािी बानने कािणलये थप सकस, हिियेद, 
हिसंामा हथए िन्नये प्रमाणिरू महिलामतै्ी कथािरूमा कहिलयेकता ियेहटन्छन ्। 

रेपालमा म्या्नहित महिरावारीको इहतिास 
सन ्२००५ मा सिकोचच अदालतलये महिला मन्त्ाल्लाई हनदनेहशका बनाउन आदयेश जािी गरिसकये पहछ सन ्२००८ मा महिला 

मन्त्ाल्लये करिब दतुई पषृ्ठको छाउप्डी हनदनेहशका त्ाि ग¥ ् ो । ्ो हनदनेहशकालये पहचिम नयेपाललाई मात् इङ्हगत गियेको, अधतुिो पहन 
हथ्ो । महिनािािी समबन्धी कामिरू आ- आफनै ढंगलये गरिििदा महिलािरू छाउगोठमा मनने रिम पहन जािी नै िुन्छ । ्हि परिियेशमा 
सन ्२०१७ को जतुलाइमा खानयेपानी मन्त्ाल्को नयेततृिमा ि महिला, बालबाहलका तथा जयेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्, सिसथ् मन्त्ाल्, 
हशक्षा मन्त्ाल् ि कये िी ससथािरू सहममहलत नीहत मस्ौदा सहमहत गठन िुन्छ । जतुलाइको १८ गतये महिनािािी हकन म्ा्षदाको 
हबर् प्रकाशन िुन्छ1 । जतुन, जतुलाइमा दलैयेखमा एकै महिनाको अन्तिालमा दतुई जना ्तुबतीिरू मियेपहछ छ जना अहि्न्तािरू (अमि 
सतुनाि, हििाहसंि थापा, िाधा पौ्डयेल,सझना पौ्डयेल, शशी बसनयेत, हबट्णतु प्रसाद पोख्येल) लये इहतिासमा नै पहिलो पलट प्रििीमा जाियेि 
गछ्षन । मुलुकती अपराध सहंिता २०७४ को दरा १६८(३) लये महिला िजसिला िुदँा िा सतुतकये िी अिसथामा छाउप्डी गोठमा िाखन िा 
त्सतै अन्् कतु नै पहन हकहसमको ियेदिाि, छतु िाछतु त िा अमानिी् व्ििाि गियेमा तीन महिना जयेल, तीन िजाि रुहप्ा िा दतुबै िुनसकनये 
कानतुन ल्ा्ो । 

त्िी िर्षको अगसटमा म्ा्षहदत महिनािािी नीहत मस्ौदा त्ाि िई महिनािािीमा काम गनने संघ ससथािरू, नयेपाल सिकािका 
हनका्िरू (खानयेपानी हििाग, िाहट्रि् पतुनःहनमा्षण का्ा्षल् आहद) सँग छलरल िुन्छ । नयेपाल सिकाि, पाठ््रिम हिकास कये न्द् 
ि हसिस िये्डरिसको सं्तुति आ्ोजनामा सन ्२०१७ को सयेपटयेमबिमा कक्षा चािदयेहख १० सममको पाठ्रिम म्ा्षहदत महिनािािीका 
दृहष्कोणबाट समीक्षा ि हिश्येरण गिी थप सामग्री उतपादन गिी प्र्ोग गरिएको छ । सन ्२०१८ जनििीमा िाधा पौ्डयेल राउन््डयेसनलये 
नयेपालमा नै पहिलो पहिलो ``म्ा्षहदत महिनािािी, िामी सबैको हजममयेबािी' िातये पतुहसतका प्रकाशन गियेको हथ्ो । 

्सका अहतरिति २०१८ जनििी ९ तारिखमा अछाममा २२ िरने गौिी बतुढाको महिनािािी िएको बयेला छाउप्डी गोठमा मतृ्तु 
िएपचिात ्ततकालीन सममाननी् प्रधानमन्त्ी शयेिबिादतुि दयेउिालाई महिनािािी नीहत घोरणा गन्ष अनलाइन िसताक्षि (पयेहटशन) गरिएको 
(िाधा पौ्डयेललये) हथ्ो ्। त्सैगिी हस्डको अध्क्ष म्ा्डम दाहल्ा लयेइियेनयेटलाई समबोधन गददै महिनािािी बानने अभ्ास संसाििि िएकालये 
पिमपिागत िाहनकािक अभ्ा हित् निाखी छतु टै् िा सितन्त् हिधाका रूपमा बिस गन्ष तथा गिाउन अनलाइन िसताक्षि (पयेहटशन) गरिएको 
(िाधा पौ्डयेल) हथ्ो । सन ्२०१८ मये २८ लाई मस्ौदा नीहतअनतुरूप बनाउन म्ा्षहदत महिनािािी सिसराई हदिस मनाइएको हथ्ो 
जिाँ माहथ उहललहखत चाििटै मन्त्ाल्का मन्त्ीिरू ि सिामतुखलये समबोधन गनतु्ष िएको हथ्ो िनये िाधा पौ्डयेललये का ््षपत् प्रसततुत गियेकती 
हथइन ्। हि.स.ं २०७५ रागतुन २२ गतये संसद ्मा छाउप्डी कतु प्रथा अन्त्को हिर्मा जरुिी साि्षजहनक मित्िको प्रसताि सांसद ्हबन्दा पाण्डयेलये प्रसततुत गियेकती 

 
हथइन । सन ् २०१९ को जतुलाई १०-१४ मा खानयेपानी मन्त्ाल्लये म्ा्षहदत महिनािािीमा प्रहशक्षकको प्रहशक्षण ताहलम गियेको 
हथ्ो । जनसङ्ख्ा हिकासको अन्तिा्षहट्रि् सममयेलनको नैिोिी सममयेलनका लाहग त्ाि गरिएको सि. प्रहतबदता १७ बतुंदामा महिनािािी 
उललयेख नगियेपहछ िाधा पौ्डयेललये रये रि अनलाइन िसताक्षि (पयेहटसन) सतुरु गिी दबाब हसज्षना गियेकती हथइन ् । सिासथ् मन्त्ाल्लये 
स्ाहनटिी प्ा्ड हितिण ताहलम ि हबद्ाल् नस्ष ताहलममा म्ा्षहदत महिनािािी समाियेश गियेको हथ्ो । त्सैगिी हशक्षा मन्त्ाल्लये 
प्ा्ड हितिण गदा्ष िाधा पौ्डयेल राउन््डयेसन ि हमतयेिी प्ा्ड उतपादन कये न्द् हचतिनबाट उतपाहदत कतु हिनये प्ा्ड हितिण गियेको हथ्ो । 

 सन ्२०१९ ह्डसयेमबि १, आछाममा छाउगोठमा २१ िर्षकती पाि्षती बतुढाको हनसाहसएि मतृ्तु िएको हथ्ो । िाधा पौ्डयेल 
राउन््डयेसन, दहक्षण गोलाधधी् म्ा्षहदत महिनािािी सञजालये ह्डसयेमबि ८ तारिखलाई १६ हदनये महिला हिसंाहिरुद्धको अहि्ानको 
एकहदनलाई नयेपाल सिकाि, महिला, बालबाहलका तथा जयेष्ठ नागरिक मन्त्ी पाि्षत गतुरुङलये नयेपाल सिकािलये समाियेश गियेको घोरणा 
1 https://kathmandupost.com/opinion/2017/07/18/national-disgrace
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गियेपहछ नयेपालमा म्ा्षहदत महिनािािी अहि्ानलये र््डको माियेको छ । माननी् मन्त्ीलये छाउप्डी गोठ अन्त् गददै नयेपाललाई म्ा्षहदत 
महिनािािी दयेश बनाउनये, ह्डसयेमबि ८ लये म्ा्षहदत महिनािािी हदिस घोरणा गन्ष स्तुति िाट्रिसंघलाई अनतुिोध गनने प्रहतबद्धता नयेपालको 
मात् निएि हिश्वको इहतिासमा नै उललयेखनी् कदम िो । ्सै परिियेशमा पाि्षती बतुढाको जयेठाजतुलाई हििासतमा हलएि २५ हदन जयेल 
िाखद ैनयेपाल सिकािलये कानतुन लागतु गियेको हथ्ो । त्सैगिी ह्डसयेमबि २५ बाट गिृ मन्त्ाल्लये छाउगोठ ितकाउन थाल्ो । 

महिला, बालबाहलका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्को नयेततृिमा जनििी ५, २०२० मा काठमा्डौमँा प्रदयेश ६ ि ७ प्रहतहनहधति 
गनने सांसदि्रूसँग छाउगोठ अन्त् गददै म्ा्षहदत महिनािािी प्रिद्ध्षन गन्ष अन्तिहरि्ा का ््षरिम गरिएको ि्ो । ्सैगिी मन्त्ाल्को 
नयेततृिमा जनििी १८ मा ्डोटी, जनििी १९ मा मंगलसयेन, आछाम, जनििी २० मा दतुललतु, दलैयेख ि जनििी २१ मा सतुखनेतमा छाउगोठ 
अन्त् गददै म्ा्षहदत महिनािािी प्रिद्ध्षन गन्ष अन्तिहरि्ा का ््षरिम ि्ो । जनििी २७ मा मन्त्ाल्लये दहक्षण गोलाधधी् म्ा्षहदत 
महिनािािी सञजाललाई सि आ्ोजक ििनये गिी २०२०, मये २६, २७, २८ (२०७७ जयेठ १३, १४, १५ गतये) महिरावारीका कुरा 
म्या्निा केहनद्रत भए मात्र िुनछ पूरा िन्नये नािाअन्तग्षत पहिलो म्ा्षहदत महिनािािी अन्तििाहट्रि् का ््षशाला गोष्ठी गनने हनण््ष  
ि्ो । रये ब्तुअिी २३ मा मन्त्ाल्लये म्ा्षहदत महिनािािी अन्तििाहट्रि् का््षशाला गोष्ठी प्रयेस कन्रियेन्स ग¥ ् ो । 

कोहि्ड १९ को कािणलये माच्ष २४ बाट लक् ्डाउन सतुरु ि्ो परिणाम सिरूप म्ा्षहदत महिनािािी अन्तििाहट्रि् का ््षशाला 
गोष्ठी सथगन गददै १७ मये मा हिधतुती् सममयेलन गनने हनण््ष  ि्ो । मये २६, २०२० मा अन्तििाहट्रि् म्ा्षहदत महिनािािी हिधतुती् सममयेलन 
समपन्न ि्ो । कोहि््ड १९ को सम्मा महिनािािीका कतु िा म्ा्षदा कये हन्द्त िएमात् िुन्छ पतुिा' हकन मित्िपपूण्ष छ िन्नये हबर्मा २० िटा 
दयेशबाट ४०० जना सििागीका साथ समपन्न ि्ो । माननी् मन्त्ीलये नयेपाललाई म्ा्षहदत महिनािािीको दयेश बनाउनये घोरणा गददै सबै 
सिोकाििालािरूलाई म्ा्षहदत महिनािािी मपूलप्रिािीकिण गन्ष अपील गनतु्षिएको हथ्ो । त्सैगिी मये २९, िाहसरि् महिला अहधकाि 
हदबसको अबसिमा िाधा पौ्डयेललये लैंहगक हिसंा ि म्ा्षहदत महिनािािी हबर्मा बोलनतु िएको हथ्ो िनये माननी् मन्त्ीलये म्ा्षहदत 
महिनािािी अबको मन्त्ाल्को मतुख् काम ििनये कतु िामाहथ प्रकाश पानतु्ष िएको हथ्ो । 

हबश् सतरमा म्या्नहित महिरावारी 
महिनािािी सतुन्न नचािनये हिश्व समतुदा्लाई शाहन्त, सशतितीकिण, मानि अहधकाि, हदगो हिकाससँग जो््डद ैिाधा पौ्डयेलयेलये 

आरनै पिलमा म्ा्षहदत महिनिािी अमयेरिका, क्ान्डा, जम्षनी, अहसरि्ा, बयेहलज्म, पोचतु्षगल, बयेला्त, निदै, थाइल्ान््ड, हि्तनाम, 
हरहलहपन्स, इन््डोनयेहश्ा, श्रीलंका, िाित, बंगलादयेश, बतुरुन््डी, टकधी आहद दयेशका हिश्वहिद्ाल् ,गलोिल, क्षयेहत्् झन््ैड ३० िन्दा 
बढी सिा सममयेलनमा ि गैिआिासी् नयेपालीिरूबीच झन््ैड ३ दज्षन िन्दा बढी का ््षरिमिरूमा प्रसततुहत हदएि म्ा्षहदत महिनािािीको 
अहि्ान हिश्वव्ापी ि्ो । अन्तिा्षहट्रि् सञचाििरूमा पहत्का, ियेह्ड्ो, टयेहलहिजन आहदको माध्मबाट अमयेरिका, क्ान्डा, बयेला्त, 
जम्षन, अहसरि्ा, पोचतु्षगल, इटाली, कताि, अट्रियेहल्ा, श्रीलंका, कोरि्ा, िाित, बंगलादयेश आहद दयेशमा म्ा्षहदत महिनािािी समयेहटएको 
छ । त्सैगिी अगं्रजी, जम्षन, ्डच ि नयेपाली िारामा ्डकतु मयेन्रिी बनयेको छ । म्ा्षहदत महिनािािीको अहि्ान ि सन्दयेश संसाििि नै 
प्रचािप्रसाि िएको छ । जसतै CSW61 शान्ता अहधकािी (नयेपाली अमयेरिकन, िाधा पौ्डयेल राउन््डयेसनको सदस्) लये प्रसततुहत गनतु्ष 
िएको हथ्ो । आजको हदनमा म्ा्षहदत महिनािािी अमयेरिका, अहट्रि्ा, ्तुगान््डा, नाइजयेरि्ा, इन््डोनयेहस्ा, पाहकसतान, श्रीलंका, ्तु.कये  
ि कमबोह्ड्ामा पहन सतुरुिात िएको छ । 

म्या्नहित महिरावारी 
म्ा्षहदत महिनािािी हबश्वसतिमा नै महिनािािीमा न्ाँ अिधािणा िो जसलये महिनािािीलाई लैंङ्हगक हिसंा, मानि अहधकाि, 

्ौन तथा प्रजनन अहधकािको बिृत ्अिधािणा सँगसँगै महिनािािीलाई संहिधानसँग दाँजयेि हिश्येरण ि व्ाख्ा गद्षछ । म्ा्षहदत 
महिनािािी, महिनािािी िएका बयेला िा महिनािािीका कािण कतु नै पहन हकहसमको हिियेद, छतु िाछतु त, हिसंा निएको अिसथा म्ा्षहदत 
महिनािािी िो । अथा्षत ्महिनाको २५ हदन ि ५ हदन िा हजन्दहगिि एक समानको म्ा्षहदत िएि बाचन पाउनये अिसथा िो । ्सलाई 
िाधालये तीन 'पी' िनयेि व्ाख्ा गियेकती छन ्। 

१.  हसद्धानततः (Principally): महिनािािीलाई मानि अहधकािको दृहष्लये हिश्येरण ि समबोधन गनतु्षपद्षछ । 

२. व्यविारतः (Practically): म्ा्षहदत महिनािािी पाँच हदन बगनये एक मतुठ्ी िगत मात् निई जहटल ि बिुमतुखी अिसथा 
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िो । महिनािािी बानने कािणलये गि्षमा बचचा आउनयेदयेहख मतृ्तु प्र्न्तसमम महिलाका सामाहजक, आहथ्षक, िाजनीहतक, 
प्राहिहधक, बाताििण पक्षमा िुनये अलपकालीन ि दीघ्षकालीन नकािातमक असििरूलाई समबोधन गन्ष एकतीकृतरूपमा 
काम गनतु्षपद्षछ । प्ा्ड बा््डनतु, गोठ ितकाउनतु, पहत्कामा लयेखनतुलये मात् महिनािािी िएकती महिलालये म्ा्षदापपूि्षक बाँचन 
सहकदनन ् । म्ा्षहदत महिनािािी प्ा्ड िा सिसराई ि संिचनािन्दा बिृत ्धािणा ि का ््षशलैी िो, जिाँ सिासथ्, हशक्षा, 
खानयेपानी, सिसराई, िाताििण, सशतितीकिण, शाहन्त ि हदगो हिकास सँगसँगै गएको अिसथा िो । 

३.  मरोवैज्ाहरक (Psychologically): महिनािािी बानने कािणलये गदा्ष, बचचा बयेलादयेहख नै शतुद्ध, अशतुद्ध िा शहतिशाली ि 
शहतिहििीन (शहति हनमा्षण) अिसथा हसज्षना गनने िएकालये ्ो शहति हनमा्षण चरि तो््डद,ै शहति सन्ततुलन ि सामाहजक न््ा्को 
संसकाि सथापना गनने अिसथा िो जिाँ बाहलका ि बालक समान िहैस्तमा िुक्ष न्छन ्। 

्सिी म्ा्षहदत महिनािािीलये िाम्ो ििपि िएका हमथ्ा, भ्रम ि कतु संसकािलाई रोददै ि हचददै सशतितीकिण गद्षछ । जिाँ पीह्डतिरू 
अहि्ानकमधी िुन्छन ्ि िाज्लये उनीिरूलाई सममान गद्षछ । म्ा्षहदत महिनािािीलये िियेक बाहलका िा महिला िा महिनािािी िुनये व्हति 
महिनािािी िुदँा म्ा्षदापपूि्षक हजउन पाउनये अहधकाि सतुहनहचित गन्ष सबै सिोकाििालािरूलाई खबिदािी गददै उतििदा्ी बनाउँछ । 

म्या्नहित महिरावारीको मूलप्रवािीकरण 
म्ा्षहदत महिनािािीको मपूलप्रिािीकिण मतुख् दतुई कािणलये अत्न्तै आिश्क छ । पहिलो, महिनािािीका कािण गरिनये जहत 

पहन हिियेद ि हिसंा छन ्ती नयेपालको संहिधान, नयेपाललये पक्ष िाट्रि िएि िसताक्षि गियेका अनतिा्षहट्रि् मानि अहधकाि दसताबयेजिरू 
जसतै- हस्ड ि सतुिक्षा प्रसताि नमबि १३२५ आहद हिरुद्धमा छन ्। दोस्ो नयेपाललये अनतिा्षहट्रि् क्षयेत्मा छाउप्डी गोठमा छोिीिरू मानने 
दयेशलये हचहनएको परिियेशमा म्ा्षहदत महिनािािी जसतो निीन धािको सतुरुआत गिी संसािलाई न्ाँ आ्ाम हदइिियेको परिियेश । 

छोिीिरूलाई, रिान्स म्ान, कतु ईििरू महिनािािी िुदँा म्ा्षदापपूि्षक हजउन पाउनये अहधकाि घि घिबाट सतुरु गियेि संसाििि नै संदयेश 
पतु¥ ् ाउनका लाहग मतुख्तः पाचिटा मन्त्ाल्लये काम गनतु्षपछ्ष । 

खानयेपानी मन्त्ाल्सँग समबहन्धतिरूलये म्ा्षहदत महिनािािी सिसराई का ््षरिम, हशक्षा मन्त्ाल्सँग समबहन्धतिरूलये 
म्ा्षहदत महिनािािी शहैक्षक का ््षरिम, सिासथ् मन्त्ाल्को लाहग म्ा्षहदत महिनािािी सिासथ् का ््षरिम, िाताििण मन्त्ाल्को 
लाहग म्ा्षहदत महिनािािी िाताििण का ््षरिम ि महिला मन्त्ाल्को लाहग म्ा्षहदत महिनािािी (नाम त कये िी रिक पन्ष सकछ ति 
म्ा्षहदत महिनािािीको अिधािणा ्थाित िाखनतु पद्षछ) । ्सिी मन्त्ाल्को का ््षक्षयेत् हिश्येरण गदा्ष महिला मन्त्ाल्को का ््षिाि 
धयेिै िा नयेततृिदा्ी ििन्छ । अन्् मन्त्ाल् िा का ््षरिममा पहन म्ा्षहदत महिनािािी समाियेश गनतु्ष पद्षछ जसतो कतु लो बनाउनये का ््षरिम 
छ िनये पहन स्ोत ियेियेि कये िी घणटा िा हदन छतु ट्््ाउनतु पद्षछ । 

अबको बाटो:
नयेपाल सिकाि हिशयेर महिला मन्त्ाल्लये हनमनहलहखत हरि्ाकलाप गियेमा म्ा्षहदत महिनािािीको दयेशलये हचहननये िोइन, िियेक 

महिनािािी िुनयेिरूलाई म्ा्षदापपूि्षक हजउन पाउनये अहधकाि सथाहपत गददै हिसंा घटाउनये, ्ौन तथा प्रजनन सिासथ् सतुधाि गनने, ि मानि 
अहधकािको प्रिद्ध्षन गन्ष सहकन्छ । 

१.  सन ्२०१७ दयेहख मस्ौदा गरिएको म्ा्षहदत महिनािािी नीहतलाई महन्त्परिरद्ाट अनतुमोदन गनने । 

२.  छाउप्डी हनदनेहशका २०६६ लाई परिमाज्षन गिी म्ा्षहदत महिनािािी का ््षहिहध ल्ाई  नयेपालिि नै लागतु गनने । 

३.  छाउप्डी गोठ िएका प्रदयेशिरूमा अनतुगमन गददै, म्ा्षहदत महिनािािीमा व्ापक पैििी गनने । 

४.  म्ा्षहदत महिनािािीलाई िाज्का सबै हनका्मा मपूलप्रिािीकिण गन्ष का ््ष्ोजना बनाई लागतु गनने । 

५.  म्ा्षहदत महिनािािीका हिहिन्न आ्ामिरूमा अनतुसन्धान गनने । 

६.  म्ा्षहदत महिनािािीलाई हिश्वसतिमा व्ापक चचा्ष परिचचा्ष गनने । 
lll
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मारव बेिहबखर तथा ओसारपसार: 

र्याँ प्रवहृति र हर्यनत्रणका उपा्य

कतु नै पहन उद्दयेश्लये कतु नैपहन व्हतिलाइ्ष हनजको इचछाहिरुद्ध ललाइरकाइ िा ्डिधमकती दयेखाई िा कतु नै प्रलोिनमा पािी अनतुहचत 
का ््षमा लगाउनतु मानि बयेचहबखन िो । कतु नै हनहित उद्दयेश् पपूिा गन्ष माहनसलाइ्ष माहनसलये नै हकन्नये िा बयेचनये, कतु नै प्रकािको राइदा हलई िा 
नहलई ियेश्ािहृतिमा लगाउनये, ियेश्ागमन गनने ि प्रचहलत कानतुनबमोहजम बाियेक माहनसको अङ्ग हझकनये का ््षलाइ्ष मानि बयेचहबखनको 
रूपमा बतुहझन्छ । Force marriage, force labour, sexual exploitation, violence आहद सबै मानि बयेचहबखनका रूप 
िुन ्। Walk Free Foundation लये ्सता का््षलाई "आधतुहनक दासति" (Modern Slavery) को संज्ा हदएको छ । 

मानि बयेचहबखन तथा ओसािपसािबािये आहधकारिक सपूचना प्राप्त गन्ष हनकै कहठन छ । तथाहप अन्तिा्षहट्रि् श्रम बजािमा 
ससतो श्रमको बढ्दो मागसँगै मानि बयेचहबखन तथा ओसािपसािका घटनािरू हिश्वव्ापीरूपम ै िइिियेको पाइन्छ । Walk Free 
Foundation को Global Slavery Index 2018 लये हिश्विरि ४ किो्डिन्दा बढी मान्छयेिरू कतु नै न कतु नै रूपमा आधतुहनक ्तुगको 
दासतामा बाँचन बाध् िएको तथ्ांक साि्षजहनक गियेको छ । हतनीिरूमध य्े ७० प्रहतशत महिला तथा बालबाहलकाको सङ्ख्ा िियेको 
दयेहखन्छ । उति प्रहतियेदनअनतुसाि नयेपालमा १,७१,००० जना (कतु ल जनसङ्ख्ाको झण्ैड ६ प्रहतशत) माहनसिरू आधतुहनक ्तुगको 
दासतिमा बाँचनतुपियेको तथ् छ । 

मानि बयेचहबखन एक जघन्् अपिाध िो । नयेपालको संहिधानलये कसैलाइ्ष पहन बयेचहबखन गन्ष, दास िा बाँधा बनाउन तथा 
हनजको इचछाहिरुद्ध काममा लगाउन नपाइनये िनी शोषणहवरुद्धको िकको व्िसथा गियेको छ । त्सैगिी िाज्का नीहत तथा हसद्धान्त 
अन्तिगत बालश्रमलगा्त श्रम शोरणका सबै रूपको अन्त् गनने, िैदयेहशक िोजगािीलाई शोरणमतुति, म्ा्षहदत ि व्िहसथत गन्ष तथा 
श्रहमकको िोजगािी ि अहधकािको प्रत्ािपूहत गन्ष ्स क्षयेत्को हन्मन ि व्िसथापन गनने संिैधाहनक व्िसथा िियेको छ । 

मानि बयेचहबखन तथा ओसािपसाि हन्न्त्ण ऐन, २०६४ लये कतु नै पहन उद्दयेश्लये माहनस हकन्नये िा बयेचनये, कतु नै प्रकािको राइदा 
हलई िा नहलई ियेश्ािहृतिमा लगाउनये, ियेश्ागमन गनने ि प्रचहलत कानतुनबमोहजम बाियेक माहनसको अङ्ग हझकनयेका ््षलाइ्ष मानि 
बयेचहबखनको रूपमा परििाहरत गियेको छ । 

हिगतमा िाितका हिहिन्न सििमा ् ौन व्िसा्का लाहग मानि बयेचहबखन तथा ओसािपसाि गरिन्थ्ो िनये आज त्सको रूप 
ि आ्ाम रये रिएको छ । हिजो स्ोत मतुलतुकको रूपमा मात् हचहनएको नयेपालमा आज मानि बयेचहबखनको गन्तव् ि Transit मतुलतुकसमयेत 
िएको कतु िा कहतप् घटनािरूलये दयेखाएका छन ्। सङ्घी् संसद ्बाट पालयेमको प्रोटोकलको अनतुमोदन ि िालको बदहलँदो परिियेशसँगै 
नयेपालमा मानि बयेचहबखन तथा ओसािपसािको परििारा पहन व्ापक बनाउनतुपनने िएको छ । आज िोजगािी ि आ्आज्षनका नाममा 
हिहिन्न प्रलोिनमा पािी महिला तथा बालबाहलकािरू मात् िोइन कहतप् हशहक्षत ्तुिा ्तुितीिरूसमयेत बयेचहबखन ि  ओसािपसािमा 
पियेको अिसथा छ । आन्तरिक बयेचहबखनका रूपमा सििका हिहिन्न िोटयेल, ियेषु्ियेन्ट ि ्डान्सबाििरूमा अिैधरूपमा काममा लगाउनये, 
श्रमशोरण तथा ्ौनशोरण गनने आहद अिसथा दयेहखन्छ िनये धयेिैजसो महिला तथा हकशोिीिरू गरिबीका कािण िैदयेहशक िोजगािका 
नाममा खा्डी मतुलतुकिरूमा घियेलतु कामदािको रूपमा गई श्रम तथा ् ौनशोरणमा पियेका घटनािरू छन ्। त्सैगिी, गाउँबाट सिि ि सििबाट 
िाित, श्रीलंका, थाइल्ाण्ड म्ानमाि िुदँ ैअहफ्कालगा्तका हिहिन्न दयेशमा पतुगयेको तथा हििाि गिी चीन, दहक्षण कोरि्ालगा्तका 
दयेशमा समयेत पतु¥ ् ाएको ् थाथ्ष तथ्लये दयेखाएको छ । महिला तथा बालबाहलका मात्ै निइ्ष कहतप् ् तुिा ् तुितीिरूिरूसमयेत चाँ्डो िकम 

गोमादेवी ढकाल पयौडेल
उपसतिव - मतहला, बालबातलका िथा जयेष्ठ नागररक मनत्ालय
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कमाउनये आशामा अमयेरिका तथा ्तुिोपका हिहिन्न दयेशिरूमा लाखौं िकम हतियेि गैिकानतुनी तरिकालये गइिियेको अिसथा छ । ्सिी ्ी 
हिहिध रूप ि आ्ामसँगै मानि बयेचहबखनको हिश्वव्ापीकिणसँगै ्सलाइ्ष हनमपू्षल गन्ष हनकै चतुनौती दयेहखएको छ । 

हदगो हिकास लक्् २०३० को लक्् ८ अनतुसाि मानि बयेचहबखन, बालश्रमलगा्त सबैप्रकािका Forced labour ि Modern 
Slavery लाई हनमपू्षल पान्षका लाहग ततकाल प्रिािकािी उपा्िरू अिलमबन गनतु्षपननेछ । साथै सबै प्रकािका घियेलतु तथा िैदयेहशक 
िोजगािीमा काम गनने कामदाििरू, हिशयेरगिी महिलािरू ि जोहखमपपूण्ष का ््ष गनने कामदाििरूका लाहग सतुिहक्षत का ््षिाताििणको 
प्रिद्ध्षन गनने ि सबै कामदाििरूको श्रम अहधकािको संिक्षण गनतु्षपनने िाम्ो दाह्ति छ । ्सका लाहग सिकाि नागरिक समाज तथा व्हति 
सि्ंको उहतिकै सहरि्ता समन्ि् ि सि्ोगको खाँचो अहनिा ््ष दयेहखन्छ । 

मारव बेिहबखरका आ्याम तथा कारणिरू
मानि बयेचहबखन हिश्वव्ापीरूपमा ि कतु नै एक निई अनयेकरूपमा दयेहखन थालयेका छन ् । ्सका प्रमतुख आ्ामिरूलाई 

हनमनानतुसाि प्रसततुत गरिएको छ- 

१. िासिासी बराउरे: कतु नै िोजगािी लगाइहदनये िा हशक्षादीक्षा हदनये िनी रकाएि आफनै िा अन्् कोिी आरन्तकिाँ लहग 
जबिजसती काममा लगाउनये ि दासदासी िा घियेलतु कामदाि बनाएि िाखनये । श्रमशोरण तथा ्ौनशोरण गनने । गरिब, टतुिुिा 
िा अन्् हकहसमलये हिपन्न िग्षिरूलाइ्ष कतु नै हचनयेजानयेका िा आरन्तिरूबाटै ्सतो का््ष बढी िुनये गियेको पाइन्छ । 

२. आनतररक रोजगारीको राममा िुरे बेिहबखर: गरिबी अहशक्षा िा अन्् हिहिन्न कािणलये जोहखममा िियेका व्हति 
हिशयेर गिी बालबाहलकालाइ्ष िोजगािी लगाइहदनये आश्वासनमा पािी ओसािपसाि गनने । दयेशहित्ै एक ठाउँबाट अकको ठाउँ 
िा गाउँबाट सििमा लहग कतु नै िोटयेल, ियेषु्ियेन्ट िा बािमा अनैहतक का ््षमा प्र्ोग गनने, श्रमशोरण िा ्ौनशोरण गनने । 

३. जबरजसती हववाि: हििाि गिी लैजानये ि दासदासी बनाउनये िा जबिजसती ्ौनशोरण िा श्रमशोरण गनने । 

४. ्यौरशोषण: कतु नै प्रलोिनमा पािी आहथ्षक िा अन्् लोि दयेखाई िा ्डिधमकती दयेखाई जबिजसती ्ौनशोरण गनने । 

५. श्रमशोषण: तोहकएको िन्दा बढी काममा लगाउनये, गियेको कामको उहचत पारिश्रहमक नहदनये, आिाम, हिदा आहद 
नहदनये । 

६. वैिेहशक रोजगार: नयेपाल सिकािलये श्रम गन्तव्का लाहग अनतुमहत नहदएका िा जान िोक लगाएका दयेशमा लतुकतीहछपी 
पठाउनये, सिकािलये प्रहतबन्ध लगाएका काम (जसतै खा्डी मतुलतुकमा घियेलतु कामदाि) मा पठाउनये, एक कामका लाहग िनी 
अकदै  काममा लगाउनये, तोहकएको तलब ितिा नहदनये, एक दयेश िनी अकदै  दयेश पठाउनये आहद । 

७. शैहक्षक अध्य्यरका लाहग हविेश पठाउरे: उचच अध््नका नाममा जापान, असरियेहल्ालगा्तका दयेशमा पठाउनये 
िनी चकको िकम असतुलनये, गन्तव् दयेशमा पतुगयेपहछ अलपत् िुनये हसथहत हसज्षना िुनये तथा कहतप् अिसथामा चकको िकम 
बतुझाएपहछ पहन जान नपाएको ि प्रमाणको अिािमा न््ा्समयेत नपाएको अिसथामा सिदयेशम ैअलपत् िुनये । 

८. मारव अङ्ग हझकरे: गरिबी िा अन्् हिरम परिहसथहतको राइदा उठाउँद ैकसैको शिीिबाट हनजको अनतुमहत हलई िा 
नहलई अङ्ग हझकनये िा बयेचन लगाउनये का ््ष । 

९. सक्न समा प्र्योग: कतु नै जादतु दयेखाउनये िनी सक्ष समा प्र्ोग गनने । त्सबाट आएको आमदानी आरैं लये हलनये का ््ष । 

१०. मागरे बराउरे: टतुिुिा िा असाि् िा स्डक बालबाहलकाको प्र्ोग गिी साि्षजहनक सथलमा मागन लगाउनये ि सोबाट 
उठयेको िकम आफना हनहमत प्र्ोग गनने आहद जसता का््षिरू । 

११. सरोगेसी मिर: गरिबीको राइदा उठाउँद ैकये िी िकमको प्रलोिनमा कसैको कोख िा्डामा हकन्नये, बयेचनये जसता का ््ष 
आहद । 

माहथका ्ी सबै प्रकाि िा सिरूपिरूलाइ्ष मानि बयेचहबखनको िालको परििारालये समयेटयेको निुन सकछ ति ्ी अिसथालये 
व्हतिलाइ्ष कतु नै न कतु नैरूपमा मानि बयेचहबखन तथा ओसािपसािबाट पीह्डत िुनतुपनने अिसथा हसज्षना गियेको िुन्छ । 
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कारणिरू 
मानि बयेचहबखन ि ओसािपसािका का ््षिरू धयेिैजसो पीह्डतको सिमहत िा चयेतनाहिना नै िुनये िए तापहन कहतप् ्सता 

हरि्ाकलापिरू पीह्डतकै सिमहत ि सिीकृहतमा समयेत िएको पाइन्छ । ्सका प्रमतुख कािणिरू हनमनानतुसाि छन ्-

१. गररबी : मानि बयेचहबखनको प्रमतुख कािण गरिबी नै माहनएको छ । गरिबीका कािण आफना आधाििपूत आिश्कता 
पपूहत्ष गन्ष नसकये पहछ माहनसलये हिहिन्न िैकहलपक बाटोिरूको खोजीमा दलालको रन्दामा पनने ि बयेहचन पतुगनये अिसथा 
आएको दयेहखन्छ । 

२. भेिभाव र असमारता: व्हति िा समपूिबीचमा िुनये गियेको सामाहजक ियेदिाि तथा आहथ्षक असमानता बयेचहबखन ि 
ओसािपािको अकको कािण िो । समाजमा हिद्मान ियेदिाि ि असमानताका कािण माहनस त्सतो िाताििणबाट मतुहति 
पाउन िा िागन खोहजिियेको िुन्छ । ्सतो अिसथालाई बयेचहबखनमा संलगन माहर्ािरूलये एक अिसिका रूपमा प्र्ोग 
गनने गियेका छन ्। 

३. द्वनद्व तथा असरुक्षा: दयेशमा िएको आन्तरिक िा बाह्य द्न्द्का कािण धयेिैजसो माहनसिरू आफनो थातथलो छो्डयेि 
हि््डनतुपनने बाध्ता िुन्छ । नयेपालमा माओिादी सशस्त्र द्न्द्कालमा ्डयेढलाख िन्दा बढी माहनसिरू आन्तरिकरूपमा 
हिसथाहपत िएको तीतोसत् िाम्ासामतु छल्षङ्ग छ । तीमध य्े धयेिैजसो ्तुिा ्तुितीिरू आन्तरिक तथा िैदयेहशक िोजगािका 
रिममा ठगी तथा बयेचहबखनमा पन्ष पतुगयेका छन ्। नयेपाल मात्ै निई हिश्वका अन्् कहतप् दयेशिरू जिाँ आन्तरिक िा बाह्य 
द्न्द् छ, त्िाँका माहनसिरू बढी मात्ामा बयेचहबखन ि ओसािपसािका पीह्डत िुनये गियेको पाइन्छ । 

४. प्राकृहतक हवपहति: प्राकृहतक हिपहतिलये पहन माहनसलाई हिहिन्न समस्ा ख्डा गरिहदनये गद्षछ । नयेपालमा २०७२ सालको 
हिनासकािी िपूकमपपहछ महिला तथा बालबाहलकािरूको बयेचहबखनका घटना बढयेको UN लये गियेको एक अध््नमा 
दयेहखएको हथ्ो । अहघललो िर्ष (आि २०७१/७२) मा ्सता घटनािरू ९०३ िटा िएकोमा आि २०७२/७३ मा बढयेि 
झण्ैड दोबबि (१६९७) पतुगयेको तथ्ांकबाट ्सको पतुहष् िुन्छ । (आहथ्षक सिनेक्षण, २०७५)

५. सरकारप्रहतको अहवश्ास: ्ो दयेशमा बसयेि कये िी गन्ष नसहकनये िन्द ैदयेश छो्डयेि पला्न िुन चािनयेिरूको लकको लामो 
छ । ्सिी दयेश छो््डन चािनयेिरूको बढ्दो मित्िाकाङ्क्षालये कहतप् माहनसालाइ्ष बयेचहबखनको मतुखमा पतु¥ ् ाएका 
घटनािरू पहन िामीसंग प्रशसतै छन ्। 

६. उचि मित्वाकाङ्क्षा तथा िेखाहसकती : घिमा सामान्् रूपलये खान बसन पतुगनये अबसथा िुदँािुदँ ै पहन व्हतिलाइ्ष 
अरूको दयेखाहसहक गनतु्षपनने ि चाँ्ैड नै धनी िुनतुपनने आकाङ्क्षालये गदा्ष बयेचहबखनका घटनािरूलाइ्ष सि्ोग पतुगयेको दयेहखन्छ । 

७. अहशक्षा र िेतराको कमी : अहशक्षा ि चयेतनाको कमीको कािण कहतप् माहनसिरूलये अरूलये िनयेका कतु िािरूमाहथ 
सहजलै हिश्वास गनने, त्सका जोहखम पक्षको हिश्येरण गन्ष नसकनये िुन्छन ्। जसलये गदा्ष ् सता माहनस िा िग्षलाइ्ष दलाललये 
सहजलै बयेचहबखनको हनसाना बनाइिियेको िुन्छ । 

८. िणि सजा्यकँो कमी: बयेचहबखन तथा ओसािपसाि गनने अपिाधीलाइ्ष दण्ड सजा्ँको कमी िुनतु िा मतुद्दा तो्डमो्ड िुनतु 
पहन ्सका कािण िुन ्। पीह्डतिरू अदालतसमम जान नचािनतु, दता्ष िएका मतुद्दािरू पहन ठगीमा परिणत िुनतु, प्ा्षप्त 
मात्ामा प्रमाणको अिािको कािणलये पी्डकलाइ्ष कानतुनी कािबािीमा ल्ाउन नसकनतु आहद कािणलये पहन ्सता का ््षमा 
संलगन अपिाधीको मनोबल बहढिियेको पाइन्छ । 

मानि बयेचहबखन तथा ओसािपसािको रूप ि आ्ाम जहत व्ापक छ, हन्न्त्ण गन्ष त्हत नै चतुनौती छ । नयेपालमा 
सिकाि तथा हिहिन्न गैिसिकािी संसथािरूको समन्ि्मा बयेहचएका व्हतिलाइ्ष उद्धाि गिी आिासगिृमा िाखनये िा पारििारिक 
पतुनहम्षलन गिाइ्ष घि रका्षइहदनये प्र्ास िइिियेको छ । आ.ि. २०७५/७६ मा हिहिन्न सिरूपमा बयेचहबखनमा पियेका १४७५ जना 
व्हतििरूलाइ्ष हिहिन्न पतुनसथापना कये न्द्मार्ष त उद्धाि ि संिक्षण गरिएको छ िनये िनये आ.ि. २०७६/७७ को रागतुन मसान्तसमम 
१२३७ जनालाइ्ष उद्धाि गरिएको छ (आहथ्षक सिनेक्षण २०७६) । तथाहप बयेचहबखनहिरुद्धका ्ी प्र्ासिरू त्हत प्रिािकािी दयेहखएका  
छैनन ् । एकपटक उद्धाि गिी घि रका्षइएको व्हति पतुन: अककोरूपमा रये िी बयेचहबखनमा पनने अिसथा हिद्मान ििुन्जयेल उद्धाि ि 
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संिक्षणका प्र्ास मात्ै कारती िुदँनैन ्। तसथ्ष बयेचहबखनका मपूल कािण पतिा लगाइ्ष त्िाँबाट उपचाि गन्ष सतुरु गनतु्षपद्षछ । ्सका लाहग 
सिकाि, संघसंसथा मात् िोइन, व्हति सि्ं उहतिकै हजममयेिाि बन्नतुपछ्ष । मानि बयेचहबखनका तथा ओसािपसाि हन्न्त्णका लाहग हनमन 
उपा्िरू अिलमबन गनतु्षपनने दयेहखन्छ - 

१. रीहतगत सपटिता: िाल मानि बयेचहबखनका धयेिै घटनािरू िैदयेहशक िोजगािीका नाममा जोह्डएका छन ्। नयेपाल सिकािलये 
िाल खा्डी मतुलतुकिरूमा घियेलतु कामदािका रूपमा जान प्रहतबन्ध लगाए तापहन लतुकतीहछपी अिैधाहनक तरिकालये खा्डी 
मतुलतुक जानयेिरूको रिम िोहकएको छैन । ्सिी अिैधाहनक तरिकालये जानये कामदाििरू गन्तव् दयेशमा पतुगयेपहछ िा नपतुगद ैकतु नै 
समस्ामा पियेमा िैधाहनक कागजात ि अहिलयेखीकिणको अिािमा हनजिरूको उद्धाि गन्ष हनकै समस्ा पनने ि उनीिरूलाइ्ष 
त्सिी पठाउनये दलालको पहिचान गन्ष ि कािबािी पहन गन्ष कहठन िुनये अिसथा छ । तसथ्ष खा्डी मतुलतुकमा लतुकतीहछपी जानये ि 
पठाउनये रिमलाइ्ष िोकन नयेपाल सिकािलये सपष् नीहतगत हनण््ष  हलनतु आिश्क छ । ्सका लाहग सिकािलये ्ी २ हिकलपमध य्े 
एक हिकलपमा नीहतगत सपष्ता ल्ाउनतु जरुिी छ : 

क. घरेलु कामिारमा जारका लाहग सरकारले िाल लगाएको प्रहतबनध रुकुवा गरने- ्सका लाहग नयेपाल सिकािलये 
गन्तव् दयेशको सिकािसंग MoU गिी सिकाि आरैं लये कामदाि पठाउनये व्िसथा गनने िा सिकािी सं्न्त्हित् ििनये गिी कतु नै 
एजयेन्सी ख्डा गिी सोमार्ष त पठाउनये । जान इचछतु क कामदाििरूलाइ्ष सिी तरिकालये अहिमतुखीकिण गनने ि उनीिरूलाइ्ष कतु नै 
समस्ा पियेमा ततकाल उद्धाि गन्षसकनये सिचाहलत सं्न्त् बनाउनये । 

्सो गियेमा कतु नैपहन कामदाि लतुकतीहछपी जानतुपनने अिसथाको अन्त् िुनयेछ । साथै कामदाि, िोजगािदाता तथा एजयेन्सीसमबन्धी 
समपपूण्ष कागजात ि अहिलयेख िुनये िएकालये हिदयेशमा कतु नै कामदाि समस्ामा पियेमा हनजको ततकाल उद्धाि गन्ष सहकन्छ । 

ख. अवैधाहरक तररकाले हविेश जारसकरे समपूण्न पवालिरू बनि गरने- ्हद नयेपाल सिकािलये खा्डी मतुलतुकमा घियेलतु 
कामदािलाइ्ष नपठाउनये नै िो िनये लतुकतीहछपी ि अिैधाहनक तरिकालये हिदयेश जानसकनये समपपूण्ष पिालिरू बन्द गरिहदनतुपद्षछ । जसतै: 
नयेपाल सिकािलये समबहन्धत दयेशको सिकािसँग पत्ाचाि गिी नयेपालमा घियेलतु कामदािका लाहग हिसा जािी नगन्ष अनतुिोध 
गनने । समबहन्धत दयेशबाट Visa issue निएपहछ लतुकतीहछपी जानये सबै हछद्िरू बन्द िुनयेछन ्। 

सिकािलये उपिोति दतुई हिकलपमध य्े कतु नै एकमा नीहतगत सपष्ता ल्ाइ्ष ततकाल का्ा्षन्ि्न गन्ष अब हढलाइ गनतु्षिुदँनै । 

२. जोहखम क्षयेत्को पहिचान : मानि बयेचहबखनका दृहष्लये जोहखमा पियेका िा पन्षसकनये व्हति िा िग्षको पहिचान गिी उनीिरूलाइ्ष 
बयेचहबखनबाट जोगाउनका लाहग सम्म ैबयेचहबखनहिरुद्धका िणनीहतिरू अिलमबन गनतु्षपद्षछ । 

३. सचयेतना: बयेचहबखनका घटनािरू जोहखममा िियेका िग्षलाई ललाइरकाइ िा हिहिन्न प्रलोिनमा पािी िुनये िए तापहन 
समबहन्धत व्हतिको सिमहत िा सिीकृहतहिना िुन सकदनैन ्। तसथ्ष समबहन्धत व्हति/ िग्ष/ समतुदा्लाई बयेचहबखनबािये सचयेत 
बनाउनतु हनकै जरुिी छ । 

४. अहि्ान सञचालन: मानि बयेचहबखन तथा ओसािपसािका दृहष्कोणलये बढी प्रिाहित हजलला/प्रदयेशिरूमा बयेचहबखन 
तथा ओसािपसािहिरुद्धका अहि्ान सञचालन गनने । सथानी्ति तथा प्रदयेश सिकाि, नागरिक समाज, संघसंसथा आहदको 
समन्ि्मा ्सता अहि्ान सञचालन गनने ि मानि बयेचहबखन तथा ओसािपसािहिरुद्ध सबै सिोकाििालालाई ्ो अहि्ानमा 
संलगन गिाउनतुपद्षछ । 

५. िोजगािीमा आबद्धता: धयेिैजसो बयेचहबखनको चपयेटामा पनने िग्ष िनयेको गरिब ि हिपन्न परििाि िुनये गियेका छन ्। उनीिरूलाइ्ष 
जीहिकोपाज्षन ि आ्आज्षनको व्िसथा सिदयेशम ैिा आफनै गाउँठाउँमा गन्ष सहकएमा उनीिरू िोजगािीका नाममा बयेचहबखनमा 
िा ओसािपसािमा पन्ष सकनये समिािनालाइ्ष हन्न्त्ण गन्ष सहकन्छ । ्सका लाहग त्सता िग्षिरूलाई जीहिकोपाज्षन तथा 
सीपमपूलक का ््षरिममार्ष त िोजगािीमा आबद्ध गनतु्षपद्षछ । 

६. उद्धाि, राित तथा सामाहजक पुरहम्नलर: सिकािको पहिलो उद्दयेश् मानि बयेचहबखन जसतो अपिाधबाट कोिी पहन पीह्डत 
बन्नतु नपिोस ्िन्नये नै िो । ्सका लाहग बयेचहबखन तथा ओसािपसािका घटना िुनै नहदनयेतर्ष  पहिलो कदम िुनतुपद्षछ । तथाहप 
्सता घटना िइिालयेमा पीह्डतलाइ्ष ततकाल उद्धाि गनने, िाित ि क्षहतपपूहत्ष हदनये तथा उनीिरूको हजउधनको सतुिक्षा ि सिासथ्को 
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ख्ाल गददै सामाहजक पतुनहम्षलन गिाउनये का ््षसमयेत गनतु्षपद्षछ । ्सलये एकातर्ष  पीह्डतलाइ्ष सामाहजक न््ा्को आिार िुन्छ 
िनये अककोतर्ष  समाजमा घटयेका ्सता घटनाबाट अन््लये पाठ हसकन सकदछन ्ि िहिट््मा ्सबाट बचनका लाहग मद्दत पतुगदछ । 

७. कारुरी कावा्निी: बयेचहबखन ि ओसािपसािका का ््षमा संलगन जो कोिीलाइ्ष पहन कानतुनी दा्िामा ल्ाउन जरुिी 
छ । पीह्डतलाइ्ष हछटो छरितो न््ा् हदलाइ्ष न््ा्मा सबैको पिुचँ िएको कतु िा आश्वसत पानतु्षपद्षछ । साथै अपिाधीलाइ्ष कानतुनको 
कठघिामा ल्ाइ्ष दण्डहिनताको अन्त् गरिनतुपद्षछ । ्सो िएमा मात्ै िोहलका हदनिरूमा बयेचहबखनजसतो जघन्् अपिाधमा 
संलगन अपिाधीिरूलये समाजमा पतुन: उठ्न सकनये छैनन ्। 

अनत्यमा, 

मानि बयेचहबखन एक जघन्् ि अक्षम् अपिाध िो । ्ो आजको आधतुहनक समाज ि िैज्ाहनक ्तुगको एक धबबा िो ि 
चतुनौती िो । ्ो नयेपालमा मात्ै निइ्ष हिश्वका धयेिै दयेशिरूमा कतु नै न कतु नैरूपलये हिद्मान छ । प्रहिहध ि आधतुहनकतासँगै ्सको प्रिहृति 
ि सिरूपमा पहन परिित्षन िइिियेको पाइन्छ । मानि बयेचहबखन हन्न्त्ण गन्ष ्सहित् लतुकये का कािणिरूको खोजी गिी त्िींबाट 
उपचाि सतुरु गरिनतुपद्षछ । सबै प्रकािका हिसंाको अन्त्, श्रमको सममान ि मानि बयेचहबखनमतुति िाट्रि हनमा्षण एक सभ् समाजको 
परिकलपनालाइ्ष साकाि पानने मपूलिपूत आधाि िुन ्। ्सका लाहग सङ्घी् सिकािको नीहतगत सपष्ता, व्हति, नागरिक समाज, समतुदा् 
तथा संघसंसथाको सहरि्ता ि प्रदयेश सिकाि तथा सथानी्तिको समन्ि् ि सिका ््ष अहनिा ््ष ि अपरििा ््ष छ । 

सनिभ्न सामग्ी
• नयेपालको संहिधान, कानतुन हकताब व्िसथा सहमहत

• मानि बयेचहबखन तथा ओसािपसाि हन्न्त्ण ऐन २०६४ तथा हन्मािली २०६५

• मानि बयेचहबखन तथा ओसािपसाि हन्न्त्ण िाहट्रि् प्रहतियेदन २०७५

• https://mof.gov.np/uploads/document/file/Economic_Survey

• https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision (2030 goal html). 

• https://www.globalslaveryindex.org/resources/downloads
lll
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थुरछेक, जमारत तथा धरौटीसमबनधी कारुरी व्यवसथा

"सजा्य िामीले सवतनत्रताको लाहग हतरेको एउटा मूल्य िो" एमाईल िुक्न िाइम- 

पररि्य - 
रौजदािी कानतुनको उललङ्घन गिी अपिाध गनने व्हतिलाई कानतुनको दा्िामा ल्ाई हनहचित सम्ािहधहित् अनतुसन्धान का ््ष 

पपूिा गिी सिकािी िहकलको अहि्ोजनबाट अहि्ोग लागयेको व्हतिलाई थतुनामा िाखनये, धिौटी माग गनने िा साधािण तारिखमा छो््डनये 
समबन्धमा अहधकाि प्राप्त हनका्बाट कानतुनबमोहजम समपादन गरिनये प्रहरि्ा नै थतुनछयेक िो । 

कानतुनी िाज्को हसद्धान्तमा आधारित लोकताहन्त्क शासन व्िसथामा रौजदािी न््ा् प्रशासनलये समाजको शाहन्त 
सतुव्िसथामा खलल पानने आपिाहधक गहतहिहधलाई हन्न्त्ण गिी समाजमा शाहन्त ि न््ा्को प्रत्ािपूहत प्रदान गद्षछ । दयेशको प्रचहलत 
रौजदािी कानतुनलये गनतु्ष िनयेको का ््ष नगनतु्ष ि नगनतु्ष िनयेको का ््ष गनतु्ष नै अपिाध िो । व्हति, समाज ि िाज्हिरुद्धको का ््षलाई रौजदािी 
कसतुि माहनन्छ । ्सतो कसतुि गनने व्हतिलाई हनहचित प्रहरि्ा पपूिा गिी कानतुनबमोहजम सजा् गनतु्ष िा अपिाध गनने व्हतिलाई समाजमा 
पतुनसथापना गनतु्ष रौजदािी न््ा् प्रणालीको मपूलिपूत उद्दयेश् िो । 

कतु नै अहि्तुतिउपि कतु नै कसतुि गियेको दोर लगाई अदालतमा अहि्ोगपत् दा्ि िएपचिात ्सो अदालतलये हनज अहि्तुतिको 
िकमा कानतुनी व्िसथाबमोहजम थतुनछयेक आदयेश गद्षछ । अहि्तुतिउपिको अहि्ोग प्रमाहणत निएसमम हनजलाई थतुनामा साखनये िा 
धिौटी, जमानत िा साधािण तारिखमा िाखी मतुद्दाको कािबािी अगाह्ड बढाइन्छ जसलाई न््ाह्क हििासत (Judicial Custody) 
िहनन्छ । कतु नै व्हतिउपि कसतुि गियेको दोर लगाई अहि्ोगपत् त्ाि गिी अदालत िा मतुद्दा ियेनने अहधकािीसमक्ष पयेस गरिनये ि ततकाल 
प्राप्त प्रमाणिरूको हिश्येरण गिी न््ा्ाधीश िा मतुद्दा ियेनने अहधकािीबाट त्सतो अहि्तुतिलाई थतुनामा िाखनये, धिौटी माग गनने िा 
साधािण तारिखमा िाखनये िन्नये समबन्धमा िुनये आदयेश नै थतुनछयेक िो । 

हवहधशास्त्री्य मान्यता
"First surrender and then hear."

 थुरछेकको अथ्न र अवधारणा

मतुद्दाका अहि्तुतििरूलाई थतुन्नये ि छयेकनये हिर्सँग समबहन्धत कतु िालये थतुनछयेकको अिधािणालाई प्रसट््ाउँछ । कतु नै अपिाधको 
आिोप लागयेको अहि्तुतिलाई िागन ि उमकन नपाउनये गिी कसिी छयेकनये ि हनजलाई कसिी उमकन नपाउनये गिी कसिी छयेकनये ि हनजलाई 
कसिी थतुनामा िाखनये िन्नये प्रहरि्ा थतुनछयेकको अिधािणाहित् पछ्ष । 1

थतुनछयेकको आदयेश "First Surrender and then hear" को मान््तामा आधारित छ । अदालतमा अहि्तुतिको रूपमा 
अहि्ोगपत् साथ पयेस गरिएको िा म्ादमा िाहजि िएको िा परिाउ पतुजधी जािी िई मतुद्दामा न््ाह्क कािबािीका लाहग उपहसथत िएको 
व्हतिलाई थतुनामा िाखी िा धिौटी िा जमानत हलई िा तारिखमा िाखी मतुद्दाको कािबािी ि हकनािा िुनये िन्नये समबन्धमा न््ा्ाधीश 
िा मतुद्दा ियेनने अहधकािीबाट गरिनये आदयेश नै थतुनछयेक आदयेश िो । ततकाल प्राप्त प्रमाणको आधािमा कसतुिदाि दयेहखएको िा कसतुिदाि िो 

1 lbjfs/ e§ Gofo k|zf;g bk{0f bf];|f] ;+:s/0f, @)^$ .

िररता रा्माझी
उप-सतिव - मतहला, बालबातलका िथा जयेष्ठ नागररक मनत्ालय
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िन्नये हिश्वसहन् िा मनाहसि आधाि ि कािण िएमा समबहन्धत अहि्तुतिका िकमा थतुनछयेकको आदयेश गरिन्छ । रौजदािी का ््षहिहधमा 
सतुनतुिाइका तीनिटा चिणिरू िुन्छन:्-

 Pre-trial, 

 During Trial and 

 Post-Trial 

थतुनछयेक आदयेश प्रा् गिी Trial को प्रािहमिक चिणमा गरिन्छ । थतुनछयेकको हिहधशास्त्री् मान््तामा The process of law 
should not defeat the purpose of the law िन्नये हसद्धान्तमा आधारित छ । Decisions should be executed िन्नये उद्दयेश् 
्सको पछाह्ड िियेको छ । रौजदािी मतुद्दामा थतुनछयेक आदयेश गनने का ््ष अदालतमा मतुद्दा पतुप्षक्षको प्रथम चिण िो । कानतुनी िाज्का 
प्रत य्ेक हनका्का काम कािबािी कानतुनबमोहजम सञचालन िुनतुपद्षछ । उति कानतुनसमयेत उहचत ि न््ा्पपूण्ष िुनतुपद्षछ । रौजदािी न््ा् 
प्रशासनको सन्दि्षमा थतुनछयेक िाज्द्ािा रौजदािी न््ा् प्रशासन सञचालन गनने एक प्रकािको कानतुनी प्रहरि्ा िो । कतु नै व्हतिलाई 
थतुन्न, छयेकनतु, कतु नै हनहचित सथानमा मात् ििन ि बसन बाध् गिाउनतु, व्हतिगत सितन्त्तामा बाधा अििोध हसज्षना गनतु्षलाई थतुनछयेक िन्नये 
गरिन्छ । "Right to bail as a fundamental right " थतुनछयेकको उद्दयेश् व्हतिगत सितन्त्ता अपििण गनने िोइन । व्हतिद्ािा 
हसहज्षत जघन्् अपिाधको छानहबन गिी दोरीलाई कानतुनबमोहजम उहचत दण्ड सजा् हदलाउन सिज ततुल्ाउनतु िो । व्हतिलये आफनो 
व्ििाि आचिणलाई कानतुनसङ्गत बनाउनतु पछ्ष । प्रचहलत कानतुनको हिपिीत िुनये का ््ष गियेमा मात्ै सितन्त्ताको िकमा खलल  
पतुगछ । थतुनछयेक व्हतिगत सितन्त्ता माहथको बाध्ातमक बन्दयेजको अिसथा िो । अदालतमा मतुद्दा दा्ि िएपहछ मतुद्दाको अहन्तम टतुङ्गो 
नलागयेसमम मतुद्दाको अहग्रम कािबािी गदा्ष अहि्तुतिलाई कये  कसिी ि किाँ िाखनये िन्नये समबन्धमा न््ा्ाधीश िा मतुद्दा ियेनने अहधकािीलये 
गनने हनण््ष  नै थतुनछयेक िो िन्नये बतुहझन्छ । तसथ्ष ्सलाई अदालतको प्रहरि्ाको रूपमा हलनतुपद्षछ । 

अहि्ोगपत् दा्ि िएपचिात ्अहि्तुतिलाई कये  कतु न तरिकाबाट मतुद्दामा पतुप्षक्ष गन्ष हदनये िन्नये समबन्धमा न््ा्ाधीश िा मतुद्दा ियेनने 
अहधकािीबाट िुनये पहिलो कािबािी थतुनछयेक आदयेश िो । ततकाल प्राप्त प्रमाणिरूबाट अहि्तुति कसतुिदाि िो िन्नये मनाहसब आधाि 
निएमा हनजलाई साधािण तारिखमा िाखी मतुद्दाको पतुप्षक्ष गन्ष पाउनये गिी िुनये आदयेश पहन थतुनछयेक िो । ्ो रौजदािी न््ा् प्रशासनमा 
अदालतलये अिलमबन गनने एउटा हन्हमत प्रहरि्ा िो । 

थुरछेकको उदे्श्यः-
 समाजमा सतुिक्षा प्रदान गनने । 

 समाजमा अपिाध हन्न्त्ण गनने । 

 अपिाध अनतुसन्धानलाई सितन्त् बनाउनये ि प्रमाण लोप िुन नहदनये । 

 अहि्तुतिको अदालतमा उपहसथहत सतुहनहचित गनने । 

 न््ाह्क प्रहरि्ा ि रैसला का्ा्षन्ि्नलाई सिज बनाउनये । 

 पतुनः अपिाध गन्ष नपाउनये अिसथा हसज्षना गनने । 

 अहि्तुतिप्रहतको सामाहजक आरिोशलाई कम गनने । 

 पीह्डतलाई न््ा् हदलाउनये । 

 साक्षी प्रमाणिरूलाई सतुिक्षा प्रदान गनने । 

 रौजदािी न््ा् प्रशासनलाई प्रिािकािी बनाउनये । 

थुरछेकको पररभाषाः-
थतुनछयेकका समबन्धमा हिद्ानिरूलये हिन्नहिन्न प्रकािलये व्ाख्ा गियेका छन ् । कये िी परििारािरूलाई हनमनानतुसाि उललयेख 

गरिएको छः-
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"थतुनछयेक िन्नालये अ््ड्डाको प्रहतबन्ध, िोकािट, थतुन्नये काम, थतुनी पतुप्षक्ष गनने का ््षलाई बतुझाउँछ । थतुनछयेक आदयेश िन्नालये 
अ््ड्डा िा अहधकाि प्राप्त अहधकािीद्ािा हनहचित कसतुि लागयेको अहि्तुतिलाई पतुप्षक्षको हनहमति थतुनामा िाखी मतुद्दाको कािबािी गन्ष हदइनये 
आदयेश िो िनी परििारा गियेको पाइन्छ । "2 टोप बिादतुि हसंि Black's Law Dictionary मा थतुनछयेकको परििारा नगिी Bail को 
परििारा गियेको पाइन्छ । जस अनतुसाि " To Procure release of a person from legal custody, but under taking that he 
shall appear at time and place designated and submit himself to the jurisdiction and judgment of the court"3 
अथा्षत ्अदालतलये मागयेको सम् ि सथानमा उपहसथत िुनयेछतु  िनी कानतुनबमोहजम थतुनाबाट छतु ट्न हदइनये संिक्षण िा धिौटी जमानत िो, 
जसलये अहि्तुतिको अदालतसमक्षको उपहसथहतलाई सतुहनहचितता प्रदान गद्षछ । 

िाितको कानतुनी व्िसथालाई ियेदा्ष Indian Criminal Procedure Code 1947 को थतुनछयेकसमबन्धी व्िसथाअनतुसाि 
त्िाँ न््ाह्क सतुनतुिाइको अिसथामा मात् िोइन अपिाध अनतुसन्धानको रिममा पहन अहि्तुतिलाई जमानीमा िा कागज गिाई छो््डन 
सकनये व्िसथा गरिएको दयेहखन्छ । 

रेपालमा थुरछेकसमबनधी कारुरी व्यवसथाको ऐहतिाहसक पषृ्ठभूहम - 
हि.सं. १९१० सालको मतुलतुकती ऐन आउनतुिन्दा अहघ थतुनछयेकसमबन्धी सपष् कानतुनी व्िसथा िएको पाइदँनै । हकिातकालमा 

न््ा्समपादन का ््ष हकिात धम्षग्रन्थ मतुन्धतुम को आधािमा चलयेको पाइन्छ । त्सिन्दा पहछको सम्मा थतुनछयेक प्रहरि्ा हिन्दपूहिहधअनतुसाि 
सञचाहलत हथ्ो । तसथ्ष सो सम् हिन्दपू धम्ष ि हिहधशास्त्रीिरूको अहिमतको आधािमा न््ा्समपादन िुनये गियेको पाइन्छ । 

नयेपालको कानतुनी इहतिासमा संहिताबद्ध कानतुनको पहिलो दसताियेज १९१० सालको मतुलतुकती ऐन िो । ्समा थतुनछयेकसमबन्धी 
कानतुनी अिधािणाको उतपहति ि्ो । गमिीि प्रकृहतको अपिाधका अहि्तुतिलाई थतुनामा नै िाखी मतुद्दाको पतुप्षक्ष गनने तथा थतुनछयेक गदा्ष 
न््ा्कता्षलये समयेत अहत संियेदनशील िई काम गनतु्षपनने व्िसथा उति ऐनमा िियेको पाइन्छ । 

हि.सं. १९१० सालको मतुलतुकती ऐनलाई सतुधाि गिी २०२० सालमा न्ाँ मतुलतुकती ऐन, २०२० को अदालती बन्दोबसतको ११८ 
नं. मा थतुनछयेकसमबन्धी हिहिध व्िसथा गरिएको हथ्ो । अ.िं. ११८ (२) लये जन्मकैदको सजा् िुन सकनये अपिाध, नयेपाल सिकाि 
िादी िई चलयेको ३ िर्ष िा सोिन्दा बढी कैदको सजा् िुन सकनये अपिाध ि माहथ उहललहखत उति अपिाधको उद्ोग, दतुरुतसान िा 
आपिाहधक र्ड्न्त् गियेको िा त्सतो अपिाधमा महत्ाि िएको अपिाधमा ततकाल प्राप्त प्रमाणबाट कसतुिदाि दयेहखनये िएमा िा त्सतो 
प्रमाणबाट अहि्तुति कसतुिदाि िो िन्नये हिश्वास ्ोग् कतु नै मनाहसब आधाि िएमा अन््था प्रमाहणत निएसममका लाहग अहि्तुतिलाई 
थतुनामा नै िाखी मतुद्दाको पतुप्षक्ष गननेतुपनने व्िसथा हथ्ो । अ.िं. ११८ (३) नं. लये हिदयेशी नागरिकको िकमा ६ महिनािन्दा बढी कैदको 
सजा् िुनये अपिाधको कसतुिमा थतुनामा िाखनतुपनने व्िसथा गियेको हथ्ो । त्सै गिी अ.िं. ११८ (४) नं. लये नािाहलग िा शारििीक िा 
मानहसक िोग लागयेको कािणबाट थतुनामा िाखन अनतुप्तुति िुनये िहन अ््ड्डालये ठि¥ ् ाएको व्हति िियेछ िनये धिौटी िा जमानत हलई 
थतुनामा निाखये पहन िुनये व्िसथा गियेको हथ्ो । हिदयेशी नागरिकको िकमा बाियेक तीन िर्षिन्दा कम सजा् िुनये अहि्तुतिलाई धिौटी िा 
जमानत छो््डनतुपनने व्िसथा उति ऐनको अ.िं. ११८ (४) नं. लये गियेको हथ्ो । ततकाल प्राप्त प्रमाणिरूबाट अहि्तुति कसतुिदाि िो िन्नये 
हिश्वास गनने मनाहसब आधाि निएको अिसथामा अहि्तुतिलाई साधािण तारिखमा िाखी मतुद्दाको प्रहरि्ा अगाह्ड बढाउनतु पनने व्िसथा 
अदालती बन्दोबसतको ४७ नं. लये गियेको हथ्ो । 

हवद्यमार रीहतगत तथा कारुरी व्यवसथािरू
राहट्रि्य कारुरमा थुरछेक समबनधी व्यवसथा

(क) रेपालको सहंवधारमा न्या्यसमबनधी िकः संहिधानको धािा-२० को उपधािा १-१० समम मौहलक िकको रूपमा 
रौजदािी अहि्ोग लागयेको व्हतिको िक ि अहधकािका बाियेमा व्िसथा गरिएको छ । त्सैगिी धािा-२१ मा अपिाध पीह्डतको 
िक, धािा-२२ मा ्ातनाहिरुद्धको िक, धािा -२३ मा हनिािक नजिबन्दहिरुद्धको िक, धािा २४ मा छतु िाछतु त तथा ियेदिािहिरुद्धको 
िकजसता रौजदािी कानतुनसँग समबहन्धत हिर्िरूलाई मौहलक िकको रूपमा सथाहपत गियेि रौजदािी न््ा्प्रहरि्ालाई व्िहसथत 
गरिएको छ । । 
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(ख) मुलुकती रौजिारी का्य्नहवहध (सहंिता), २०७४4 मा थुरछेक आिेशसमबनधी व्यवसथाः-

 मतुलतुकती रौजदािी का ््षहिहधसंहिता, २०७४ को अनतुसपूची १ अन्तग्षतका मतुद्दािरूको अनतुसन्धान प्रििी ि अहि्ोजन 
सिकािी िहकलबाट िुनये व्िसथा । 

 सिकािी िहकललये अहि्ोगपत् साथ पयेस गरिएका प्रहतिादीिरू िा सिकाििादी रौजदािी मतुद्दाका अदालतमा िाहजि िुन 
आएका प्रहतिादीिरूलाई अदालतमा उपहसथत िुनासाथ हनजको ब्ान गिाउनये प्रहरि्ा िियेको छ । 

 ब्ानका ््ष समपन्न िएपहछ ती प्रहतिादीका िकमा प्रािहमिक सतुनतुिाइ गिी हनजलाई थतुनामा िाखनये िा धिौटी, जमानत िा 
साधािण तारिखमा िाखनये िन्नये कतु िा मित्िपपूण्ष िुन्छ । 

त्सिी गरिनये आदयेशमा अहि्तुतिसाथ पयेस िएका ततकाल प्राप्त प्रमाण एिं कानतुनलाई आधाि मानी थतुनछयेकको आदयेश गनतु्षपनने 
िुन्छ । कतु नै पहन व्हतिलाई पतुप्षक्षका लाहग थतुनामा िाखयेि कािबािी गनतु्षपनने एक मात् प्र्ोजन सो व्हतिलाई सजा् िएमा सो सजा्को 
रैसला का्ा्षन्ि्न िुन सकोस ्िन्नये िुन्छ । 

(१)  मतुलतुकती रौजदािी का ््षहिहध (संहिता), २०७४ लये गियेको ततकाल प्राप्त प्रमाणबाट कसतुिदाि िो िन्नये दयेहखनये आधाििरू  -

 पीह्डतको जाियेिी दखा्षसत िा अपिाधको जानकािी िा सपूचना । 

 अनतुसन्धानका रिममा ख्डा िएका मतुचतुलकािरू । 

 प्राहिहधक तथा हिशयेरज्का िा्, पिीक्षण ि प्रहतियेदनिरू । 

 शि पिीक्षण प्रहतियेदन । 

 िौहतक हचज िसततुिरू िा दसी प्रमाणिरू । 

 कसतुि दयेखनये िा घटना िा िािदातको बाियेमा थािा पाउनये साक्षीिरूको िनाइ । 

 अहि्तुतिको अनतुसन्धान अहधकािीसमक्षको ब्ान । 

 अहि्तुति ि घटनाबीचको समबन्ध सथाहपत गनने आधाििरू । 

(२)  अदालतसमक्षको अहि्तुतिको ब्ानलाई ततकाल प्राप्त प्रमाण मान्नये सहकनये िा नसहकनये- सतुरु हजलला अदालतलये थतुनछयेक 
प्र्ोजनका लाहग लास जाँच प्रकृहत मतुचतुलका, मयेह्डकल रिपोट्ष, मतृकको मतृ्तु िुदँाका अिसथा दयेखाउनये रोटो, अहि्तुतिको 
ब्ान समयेतलाई कत्षव्िाला िो िन्न सहकनये परिबन्द पतु¥ ् ाउनये प्रमाणका रूपमा हलई थतुनामा िाखयेकामा मतुद्दा पतुप्षक्षका 
हसलहसलामा थतुनछयेक प्र्ोजनका लाहग प्रमाणमा हलन हमलनये नै दयेहखन्छ । 

(३)  थतुनामा िाखन हमलनये आधाििरू -

 ततकाल प्राप्त प्रमाणबाट कसतुिदाि दयेहखनये िएमा;

 कसतुिदाि िो िन्नये हिश्वास गनने कतु नै मनाहसब आधाि िएमा;

 आधाि ि कािण खतुलाउन आधाि ि कािण खतुलाउन पनने;

 थतुनामा िाखनये कसतुििरू;

 जन्मकैदको सजा् िुन सकनये कसतुि; 

 तीन िर्षिन्दा बढी कैदको सजा् िुन सकनये संहिताको अनतुसपूची–१ िा अनतुसपूची–२ अन्तग्षतका कसतुि, िा 

 सो कसतुिको उद्ोग, दतुरुतसािन िा आपिाहधक र्ड्न्त् गियेको िा त्सतो कसतुिमा महत्ाि िएको कसतुि । 
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(४) अहि्तुतिलाई थतुनामा िाखी मतुद्दाको पतुप्षक्षमा थतुनामा िाखनतुपनने5

दयेिा्को कतु नै कसतुिको अहि्ोग लागयेको अहि्तुति ततकाल प्राप्त प्रमाणबाट कसतुिदाि दयेहखनये िएमा िा कसतुिदाि िो िन्नये 
हिश्वास गनने कतु नै मनाहसब आधाि िएमा अदालतलये त्सतो अहि्तुतिलाई कािण खतुलाई पतुप्षक्षको लाहग थतुनामा िाखनतु पननेछ । 

(क) जन्मकैदको सजा् िुन सकनये कसतुि, 

(ख) तीन िर्षिन्दा बढी कैदको सजा् िुन सकनये अनतुसपूची–१ िा अनतुसपूची–२ अन्तग्षतका कसतुि, िा 

(ग) खण्ड (क) िा (ख) मा उहललहखत कसतुिको उद्ोग, दतुरुतसािन िा आपिाहधक र्ड्न्त् गियेको िा त्सतो कसतुिमा महत्ाि 
िएको कसतुि (Inchoate crimes) । 

(५)   कैदको सजा् िुनये कसतुिमा थतुनामा िाखन सकनये अिसथा दरा ६७(२)- (हिशयेर  व्िसथा)

 अहि्तुतिलये आरपू उपि लगाइएको अहि्ोग अदालतसमक्ष सिीकाि गियेकोमा, 

 एक िर्ष िा सोिन्दा बढी सजा् िुन सकनये कसतुिको अहि्ोग लागयेको अहि्तुतिको नयेपालमा सथा्ी बसोिास निएको 
ि हनजलाई थतुनामा निाखयेको खण्डमा हनज िागनये ि पहछ परिाउ पनने समिािना निियेकोमा, 

 अदालतबाट जािी िएको परिाउ पतुजधीबमोहजम म्ादहित् िाहजि निई अहि्तुति परिाउ िई आएको ि हनजलये उजतुिीसाथ 
अदालतमा उपहसथत िुन नआएको कतु नै सन्तोरजनक कािण दयेखाउन नसकये कोमा, 

 अहि्ोग लागनतुिन्दा तीन िर्षअहघको अिहधहित् अन्् कतु नै कसतुिको अहि्ोगमा हनजलये कैद सजा् पाउनये ठिि 
िएकोमा । 

(३) उपदरा (१) िा (२) मा जतुनसतुकै कतु िा लयेहखएको िए तापहन दश िर्ष िा सोिन्दा बढी कैद सजा् िुन सकनये कसतुिमा 
बाियेक- 

अहि्तुति बालबाहलका िा शािीरिक िा मानहसक िोग लागी अशति िएको, िा सात महिनािन्दा बढीकती गि्षिती महिला, 
िा पचितिि िर्षमाहथको िदृ्ध िएमा त्सतो अहि्तुतिलाई अदालतलये धिौटी िा जमानतमा छो््डन सकनयेछ । 

(६)  अहि्तुतिसँग धिौटी िा जमानत िा बैङ्क जमानत हलनये, दरा ६८ दरा ६७ को अिसथामा कतु नै अहि्तुतिउपिको अहि्ोग 
प्रमाहणत िुनये मनाहसब आधाि िएमा अदालतलये हनजसँग धिौटी, जमानत िा बैङ्क जमानत मागन सकनये,

 धिौटी, जमानत िा बैङ्क जमानत नहदनये अहि्तुतिलाई अदालतलये थतुनामा िाखनये,

 कतु नै अहि्तुतिबाट हलएको धिौटी, जमानत िा बैङ्क जमानतको िकम पहछ अप्ा्षप्त िएको दयेहखन आएमा अदालतलये 
हनजसँग थप धिौटी, जमानत िा बैङ्क जमानत मागन सकनये,

 थप धिौटी, जमानत िा बैङ्क जमानत हदन नसकये मा त्सतो अहि्तुतिलाई अदालतलये थतुनामा िाखन सकनये िन्नये व्िसथा 
पहन ्ो ऐनलये गियेको छ । 

(७)  तारिखमा िाखनतु पनने, दरा ६९- दरा ६७ ि दरा ६८ को अिसथामा बाियेक अन्् अिसथामा अहि्तुति अदालतमा िाहजि 
िएपहछ हनजलाई तारिखमा िाखी मतुद्दाको पतुप्षक्ष गनतु्षपननेछ । कािबािीको जतुनसतुकै अिसथामा पहन थतुनामा िा जमानतमा िाखन 
सहकनये िन्नये कतु िाको हिििण दरा ७१ गियेको छ । मतुद्दाको कािबािी जतुनसतुकै अिसथामा पतुगयेको िए तापहन अदालतलये प्रमाण 
बतुझद ैजाँदा अहि्तुतिलाई थतुनामा िाखन, िा धिौटी, जमानत िा बैङ्क जमानत मागन सकनये । कसतुिदाि िोइन िन्नये प्रमाहणत िुन 
सकनये कतु नै मनाहसब आधाि प्राप्त िुन आएमा मतुद्दाको कािबािी जतुनसतुकै अिसथामा पतुगयेको िए पहन सतुनतुिाइ गिी अदालतलये 
थतुनाबाट छो््डनये आदयेश हदन सकनये । 

(८)  धिौटी िा जमानत समबन्धी व्िसथाः धिौटी, जमानत िा बैङ्क जमानतको िकम तोकनये आधाि दरा ७२ लये गरिको छ । मतुलतुकती 
रौजदािी का ््षहिहध (संहिता), २०७४ बमोहजम हलनतुपनने धिौटी, जमानत िा बैङ्क जमानतको िकम तोकदा दयेिा्का कतु िा 
हिचाि गिी मनाहसब हकहसमलये तोकनतुपछ्षः– 
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(क) कसतुिको प्रकृहत ि गमिीिता, 

(ख)  अहि्तुति िा कसतुिदािको आहथ्षक अिसथा तथा पारििारिक हसथहत, 

(ग)  अहि्तुति िा कसतुिदािको उमयेि ि शािीरिक हसथहत, 

(घ)  हनजलये पहिलये कतु नै कसतुिमा कसतुिदाि ठििी सजा् पाएको िा नपाएको, 

(ङ)  हनजलये एकै िािदातमा हिहिन्न कसतुि गिये िा नगियेको, 

(च)  हनजलाई िएको िा िुन सकनये सजा् ि हनजलये व्िोनतु्ष पनने क्षहतपपूहत्ष, 

(छ)  कसतुिबाट हसहज्षत परिणाम, 

(ज)  कसतुिमा साहबती िए िा निएको, 

(९)  असिा् िा अशति व्हति िा गि्षिती िा दतुधये बालबाहलका िएकती महिला अहि्तुति िियेको थतुनछयेक आदयेशउपि पतुनिाियेदन 
सतुन्नये अदालतमा हनियेदन गन्ष सहकनये व्िसथा6 दरा ७३ लये गियेको छ । ्स परिचछयेदबमोहजम िएको थतुनछयेक िा तोहकएको 
धिौटी, जमानत िा बैङ्क जमानतमा हचति नबतुझनये व्हतिलये एक तिसमम पतुनिाियेदन सतुन्नये अदालतमा हनियेदन हदन सकनयेछ । ति 
जन्मकैद िा दश िर्ष िा सोिन्दा बढी कैद सजा् िुन सकनये कसतुिमा िएको थतुनछयेकको आदयेश बयेिीत िएको प्रश्नमा एक 
तििन्दा माहथको पतुनिाियेदन सतुन्नये अदालतमा पहन हनियेदन हदन सहकनयेछ । 

धिौटी, जमानत िा बैङ्क जमानत हलँदा कागज गिाउनतु पनने दरा ७४ बमोहजम कतु नै व्हतिबाट धिौटी हलँदा अदालतबाट 
तोहकएको सम् ि सथानमा त्सतो व्हति उपहसथत निएमा धिौटी जरत िुनये शत्ष उललयेख गिी कागज गिाउनतु पनने व्िसथा छ । 
तोहकएको सम्मा उपहसथत निुनये अहि्तुतिलये िाखयेको धिौटी िा जमानत जरत िुनये व्िसथा छ । 

खास अिहधहित् मतुद्दा रैसला निएमा थतुनाबाट छो््डन सहकनये दरा ७७ बमोहजम पतुप्षक्षको लाहग थतुनामा िाहखएको कतु नै 
अहि्तुतिको समबन्धमा प्रमाण बतुझन पहिलो पटक तारिख तोहकएको हमहतलये एक िर्षहित् मतुद्दाको हकनािा िुन नसकये मा त्सतो 
अहि्तुतिलाई थतुनामा िाहखएको िए धिौटी िा जमानत हलई मतुद्दाको कािबािी ि हकनािा गन्ष सहकनयेछः 

(क) ति जन्मकैद िा दश िर्ष िा सोिन्दा बढी कैदको सजा् िुनये कतु नै कसतुिको अहि्ोग लागयेको कतु नै अहि्तुति दरा ६८ 
बमोहजम थतुनामा पियेको िियेछ िनये हनजको समबन्धमा ्ो दरा लागतु िुनये छैन । 

(ख) पटकये  कसतुिदािलाई अदालतलये मनाहसब समझयेमा थतुनाम ैिाखी कािबािी गन्ष सकनयेछ । 

(२) कतु नै अदालतलये उपदरा (१) बमोहजम कतु नै अहि्तुतिलाई छा््डन आदयेश हदएकोमा त्सिी छा््डनये आदयेश हदएको तीन 
हदनहित् पतुनिाियेदन सतुन्नये अदालतलाई त्सको जानकािी गिाउनतु पननेछ । 

(ख) थतुनछयेकसमबन्धी हिशयेर अदालत ऐन, २०५९ को व्िसथा7 - हिशयेर अदालतको अहधकाि दयेिा्बमोहजम िुनयेछ –

(१) िादी प्रहतिादीका साक्षीका अहतरिति मतुद्दासँग समबहन्धत आिश्क दयेहखएका अन्् व्हति िा प्रमाण बतुझनये,

(२)  म्ादमा िाहजि निुनये प्रहतिादी िा साक्षीलाई िाियेणट जािी गिी परिती ब्ान िा बकपत् गिाउनये,

(३)  मतुद्दाको कतु नै पक्षलाई तारिखमा िाखी पतुप्षक्ष गनने िा आिश्क पियेका बखत हझकाउनये िा खास सम्मा िाहजि िुन आउनये 
गिी तारिखमा निाखी पतुप्षक्ष गनने,

(४)  ततकाल प्राप्त प्रमाणबाट कतु नै अहि्तुतिलाई थतुनामा िाखी पतुप्षक्ष गनतु्षपनने नदयेहखएमा हनजसँग हनजलये िाहननोकसानी गियेको 
हबगो िा गैिकानतुनीरूपमा हलएको िकम ि हनजलाई िुन सकनये कैद िा जरिमानासमयेतलाई दृहष्गत गिी धिौटी िा जमानत 
मागनये,

(५) ततकाल प्राप्त प्रमाणका आधािमा अहि्तुतिलाई थतुनामा िाखी पतुप्षक्ष गनतु्षपनने प्ा्षप्त ि मनाहसब कािण िएमा प्रचहलत 

6 d'n'sL kmf}hbf/L sfo{ljlw -;+lxtf_, @)&$, bkmf &#
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कानतुनमा जतुनसतुकै कतु िा लयेहखएको िए तापहन हनजलाई थतुनामा िाखी पतुप्षक्ष गनने । 

हवशेष अिालत ऐर, २०५९ को का्य्नहवहध लागु िुरे मुद्ािरूः-

 गाँजाबाियेक लागतु  औरधसमबन्धी मतुद्दामा हिशयेर का ््षहिहध अपनाउनतु पनने, 8

 िन ऐन, २०४९ का मतुद्दामा हिशयेर का ््षहिहध अपनाउनतु पनने दरा ६५ (२) २०७६ मा संसोधन िएको 

 िाहट्रि् हनकतु ञज तथा िन््जन्ततु आिक्ष ऐन, २०२९ अन्तग्षतका मतुद्दामा हिशयेर का ््षहिहध अपनाउनतुपनने । दरा ३१(३)

(ग) बालबाहलकासमबन्धी ऐन, २०७५ लये व्िसथा गियेको थतुनछयेकसमबन्धी व्िसथा9 कतु नै पहन बालबाहलकालाई पतुप्षक्षको 
हसलहसलामा थतुनामा िाहखनये छैन ि धिौटी माहगनये छैन ।  हनमन अिसथामा कािण खतुलाई हनजलाई बाल सतुधािगिृमा िाखन सहकनये छः

(१)  बालबाहलकाको हजउ ज्ान जोहखममा पनने िा हनजबाट कतु नै िाहननोकसानी िुनये िा हनज िागी जानये अिसथा िएमा, 

(२) तीन िर्ष िा सो िन्दा बढी कैद सजा् िुनये मतुद्दामा हनज कसतुिदाि दयेहखएको िा कसतुिदाि िो िन्नये मनाहसि आधाि िएमा, 

(३)  माहथका अिसथाबाियेक अन्् अिसथामा बालबाहलकालाई चाहिएको अिसथामा उपहसथत गिाउनये गिी हनजको आमा, 
बाबतु िा संिक्षक िा हनजको िक हित संिक्षण गनने संसथाको हजममा लगाउन बाधा नपनने । 

(४)  बालबाहलकालाई आमा, बाबतु िा संिक्षक िा हनजको िक हित संिक्षण गनने संसथाको हजममा लगाउँदा तोकये को शत्षको 
पालना निएमा हनजलाई बालसतुधाि गिृमा िाखन सहकनये । 

(घ) धरौटी तथा जमारत हरिनेहशका २०७५- मतुलतुकती रौजदािी का ््षहिहधसंहिता, २०७४ को दरा १९७ लये हदएको 
अहधकाि प्र्ोग गिी सिकोचच अदालतलये धिौटी तथा जमानत हनदनेहशका, २०७५ तजतु्षमा गिी जािी गियेको छ । उति हनदनेहशकालये 
कये  कतु न अिसथामा अदालतलये कसिी अहि्तुतिबाट धिौटी तथा जमानत हलन सहकनये िन्नये समबन्धमा हिहिध व्िसथा गियेको छ । 
अहि्तुतिबाट धिौटी तथा जमानत हलँदा अदालत िा मतुद्दा ियेनने अहधकािीलये सो व्िसथािरूको पालना गनतु्षपनने दयेहखन्छ । 

(ङ) मारव बेिहबखर तथा ओसारपसार (हर्यनत्रण) ऐर, २०६४-अहि्तुतिलाई थतुनामा िाखी कािबािी गनतु्षपनने िन्नये 
व्िसथा गियेको छ ।10 प्रचहलत कानतुनमा जतुनसतुकै कतु िा लयेहखएको िए तापहन दरा ४ को उपदरा (१) को खण्ड (घ) को कसतुिमा बाियेक 
्स ऐनअन्तग्षतको अन्् कसतुिसमबन्धी मतुद्दामा कािबािी गदा्ष ततकाल प्राप्त प्रमाणबाट अहि्तुतिलये कसतुि गियेको िो िन्नये हिश्वास गनने 
मनाहसि आधाि िएमा अदालतलये त्सतो अहि्तुतिलाई थतुनामा िाखी कािबािी गनतु्षपननेछ । 

 (ि) वर ऐर, २०७६

 (छ) सगंहठत अपराध समबनधी ऐर,२०७० को दरा ४१ मा ऐन अन्तग्षतको कसतुि अपिाध गनने कसतुिदािलाई प्रमाण लोप 
िुनसकनये िा िागी जान सकनये अिसथा िएमा मतुद्दा पतुप्षक्षको लागी थतुनामा िाखी कािबािी गनतु्षपनने व्िसथा िियेको छ । 

थुरछेक समबनधी अनतराहट्रि्य प्रावधारिरू -

िाितको Indian Criminal procedure code, 1947 मा िएको थतुनछयेकसमबन्धी व्िसथाअनतुसाि न््ाह्क सतुनतुिाइको 
अिसथामा मात् िोइन अपिाध अनतुसन्धानको रिममा पहन अहि्तुतिलाई जमानीमा िा कागज गिाई छो््डन सकनये व्िसथा गियेको 
दयेहखन्छ । िािती् अपिाधसंहिताको Section 438 लये धिौटीमा ििी अनतुसन्धान तिहककात गरिपाऊँ िनी थतुनामा ििन सकनये व्हतिलये 
हनियेदन हदन सकनये व्िसथा िियेको पाइन्छ । 

अमयेरिकाको Judiciary Act, 1789 लये मतृ्तुदण्डको अपिाधको अहि्ोगमा बाियेक अन्् जतुनसतुकै अहि्ोगको हगिफतािीमा 
जमानत हदन पाउनये अहि्तुतिको अहधकािको व्िसथा गियेको पाइन्छ । ति, िाजद्ोि, आगलागी, चोिी, ्डकैती, जबिजसती 
किणी, िपििणलगा्त िाज्हिरुद्ध िुनये अपिाध, पीह्डतपक्षको समिािना िएमा त्सतो अपिाधको हगिफतािीमा अहि्तुतिलाई 
जमानतमा नछा््डन पहन सकछ । अहि्तुतिको धिौटी िा जमानतको अहधकाि मतृ्तुदण्डको सजा् िुनये मतुद्दामा लागतु िुदँनै, िहनएको 
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छ । बयेला्तमा Bail is a rule and jail is an exception अथा्षत ्धिौटी िा जमानत हन्म िो िनये जयेल, थतुना अपिाद मात्  
माहनन्छ । बयेला्तमा जमानतसमबन्धी कानतुन खहच्षलो छ ि अहि्तुतिलये प्रमाण हबगानने ि न्ाँ अपिाध गनने समिािना दयेखयेमा त्सतो 
व्हतिलाई महजट्रिये्डलये जमानतमा छा््डन असिीकाि गन्ष सकछ िन्नये व्िसथा िियेको छ । 

राहट्रि्य न्याह्यक अभ्यास -

"थतुनछयेकलाई हनरयेध गनने िो िनये कतु नै पहन रौजदािी मतुद्दाको अनतुसन्धान प्रहरि्ा नै सञचालन गन्ष सहकँदनै । त्सिी नै शङ्हकत 
आिोहपत समाजमा खतुललारूपमा हि््डन सकनये िई समाजलये नै असतुिहक्षत मिसतुस गनतु्षपनने तथा प्रमाण नष् गन्ष सकनये उचच समिािना ििन 
जानतुका साथै कहतप् अिसथामा त्सता अहि्तुतििरूको हजउ ज्ान नै खतिामा पन्ष सकनये । 

कसतुिको प्रकृहत ि ततकाल प्राप्त प्रमाणको प्रचतुिताजसता आधािबाट धिौटी िा जमानत हलनये तारिखमा िाखनये अन्् हिकलप 
प्र्ोग िइसकये पहछ अहन्तम उपा्का रूपमा थतुनामा िाखन सहकनये गिी िए गरिएको कानतुनी व्िसथािरूलाई अन््था िन्न नहमलनये । " 
"कतु नै अहि्तुतिलाई पतुप्षक्षको लाहग थतुनामा िाखनको लाहग ततकाल प्राप्त प्रमाणबाट कसतुिदाि दयेहखएको िा कसतुिदाि िो िन्नये हिश्वास 
गन्ष सकनये मनाहसब आधाि िएको िुनतुपनने िन्नये थतुनछयेकसमबन्धी आदयेशको पपूि्षशत्षका रूपमा िियेको कानतुनी व्िसथाबाटै िसततुहनष्ठ ि 
प्रमाहणत आधाि बयेगि कसैलाई पहन आिोप लागनासाथ थतुनामा िाखनतुपनने िा हमलनये अिसथा नदयेहखनये ।"11

"सिकोचच अदालतलये अहि्तुतिलाई मतुद्दा चलाएपहछ थतुनामा िाखयेि नै कािबािी गनतु्षपनने ि त्सको न््ा्पपूण्ष हिकलप मतुद्दा ियेनने 
अहधकािीलये खोजन नपाउनये िो िनये सिचछ सतुनिाइका प्रहरि्ाको औहचत् नििनये" िन्द ैमानि बयेचहबखन तथा ओसािप्रसाि हन्न्त्ण 
ऐन, २०६४ को उति दरा ८ लाई असंिैधाहनक घोहरत गियेको छ ।12

गमिीि प्रकािको अपिाधमा आिोप लागयेको व्हति िागी जान नसकोस ्िनी थतुनामा िाखन पहन सहकनये व्िसथा िो ।13

नयेपालमा सथा्ी बसोिास निएको व्हति आरपू उपि लागयेको अहि्ोगबाट बचनको लाहग िागी जान सकनये संिािनालाई 
ध्ानमा िाखी ६ महिना िा सोिन्दा बढी कैदको सजा् िुनये सकनये कसतुिको अहि्तुतिलाई थतुनामा िाखी मतुद्दाको पतुप्षक्ष गनतु्ष पद्षछ िन्नये 
कानतुनी व्िसथाबमोहजम अहधकाि प्राप्त अदालतमा दा्ि िएको मतुद्दामा प्रमाणको मपूल्ाङ्कन गिी प्रहतिादीलाई थतुनामा िाखनये गिी 
िएको आदयेश बदि गिी बन्दीप्रत्क्षीकिण प्र्ोग गिी छतु टकािा हदलाउनतु कानतुनसङ्गत नदयेहखनये । 

दयेिानन्दका िकमा सयेिकदास हिरुद्ध बािा हज अ समयेत  (नये. का. प २०४९ प ृ६९२०) मतुद्दामा सममाहनत सिकोचच अदालतबाट 
हसद्धान्त प्रहतपादन िएको छ-

"थतुनछयेकको आदयेश गदा्ष प्रत य्ेक अहि्तुतििरूलये ्ो ्सतो अपिाधजन्् का ््ष गियेको िन्नये कतु िाको प्रहतव्हति प्रमाण 
िुनतुपछ्ष । हनियेदक समयेतका प्रहतिादीिरूका समबन्धमा कये िल गोश्वािारूपमा कसतुिदाि िो िन्नये मनाहसि प्रमाण िएको िुदँा थतुनामा 
िाखी पतुप्षक्ष गनतु्ष िन्नये आदयेश िएको अ. िं. ११८ को मनसा् अनतुकपू ल नदयेहखदँा थतुनामा िाखनये आदयेश बदि गिी बन्दीप्रत्क्षीकिणको 
रिट जािी िुनये ि समान संलगनता िएका प्रहतिादीिरूलाई समानरूपमा तारिखमा िाखनतु पननेमा हनियेदकलाई थतुनामा िाखनये गियेको आदयेश 
कानतुनसङ्गत दयेहखदँनै िनी थतुनाबाट मतुति गरिएको दयेहखन्छ । "14 (थतुनछयेकको आदयेश गदा्ष प्रहतव्हति आधाि खतुलाउनये) 

हवगत र वत्नमारबीि तुलराः- साहबक कानतुनमा बैङ्क जमानतको सपष् व्िसथा निएकोमा मतुलतुकती रौजदािी 
का ््षहिहधसंहितालये बैङ्क जमानतसमयेतको व्िसथा गियेको छ । हिगतमा ३ िर्षसमम कैद िुनये मतुद्दामा थतुना िा धिौटी कये  िुनये िन्नये 
असपष् व्िसथालाई रौजदािी का ््षहिहधसंहितालये सपष् पाियेको अिसथा छ । ३ िर्षसमम कैद सजा् िुनये अहि्तुतिका िकमा 
अदालतलये पतुप्षक्षमा िाखन सकनये व्िसथा गियेको छ । कये िी अिसथामा थतुनामा िाखनतुपनने अहनिा ््षता निियेको व्िसथा हमलाएको 
छ । जसतैः बालबाहलकासमबन्धी, ७५ िर्षिन्दा माहथको िदृ्धसमबन्धी, गि्षिती महिलासमबन्धी, अशति आहदका िकमा । त्सतै अन्् 
प्रािधानिरू दयेिा्बमोहजम िियेका छन-्

11 clwjQmf /fhLj jf:tf]nf lj?4 lhNnf jg sfof{no sf7df8f}+, lg @)^^ k=sf]=g]=g+= -*@)@_

12 sdn]z låj]bL, lg @)^^ k=sf]=g]=g+= -*@#(_

13 uug l;+x lj?4 sf=lh=c= -g]sfk @)%) c+s !) k[i7 %&(_

14 b]jfgGbsf xsdf ;]jsbf; lj?4 af/f lh= c= ;d]t  -g]=sf=k= ^(@), k[= @)$(_
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 धिौटी जमानत मागनये आधाििरू प्रष् खतुलाइएको अिसथा । 

 बैङ्क ग्ाियेन्टी सिीकाि गदा्ष ‘क’ ि ‘ख’ िग्षका िाहणज् ि हिकास बैङ्किरूलये जािी गियेको ग्ाियेन्टी मात् सिीकाि 
गनतु्षपनने । 

 सथा्ी प्रकृहतको िा अदालतलये तोकये को अिहधसमम निीकिण िुन सकनये । 

 हिना शत्ष ितुतिानी िुन सकनये । 

 मतुद्दाको अहन्तम हकनािा लागयेपहछ बैङ्क ग्ाियेन्टीको िकम अदालतलाई ितुतिानी गन्ष ्ा रतु कतु िा गरिहदन अदालतलये 
त्सतो िाहणज् बैङ्कलाई पत् पठाउनतु पनने । 

 बैङ्क ग्ाियेन्टी रतु कतु िा गदा्ष समबहन्धत अदालतसँग सिीकृहत सिमहत हलनये दाह्ति त्सतो िाहणज् बैङ्कको िुनये । 

 बैङ्क ग्ाियेन्टी हदनये पक्षलये बैङ्कसँग गियेको समझौताको प्रहतहलहप अदालतमा पयेस गनतु्षपनने । 

 बैङ्क ग्ाियेन्टी सिीकाि गियेमा ग्ाियेन्टी पयेस गनने पक्षलाई राँटिालालये मतुलतुकती रौजदािी का ््षहिहध संहिताको दरा ७४ 
साहबकमा (मतुलतुकती ऐन,अ.बं. १२४ क नं.) बमोहजमको िीत पतु¥ ् ाई कागज बनाउनतु पनने । 

समस्या र िुरौतीिरू
 ततकाल प्राप्त प्रमाणलाई सपष् नपारिएको अिसथा । 

 मतुद्दामा थतुनछयेकका कानतुनी प्रहरि्ागत त्तुहट िुनये गियेको । 

 प्रहतिादीको ब्ानमा आिश्क ि प्ा्षप्त प्रश्निरू नसोहधनये गरिएको । 

 न््ा्ाधीशबाट िुनये थतुनछयेक आदयेशमा एकरूपताको अिाि । 

 कये िी अिसथामा अ.िं १२४ क सििको रौजदािी का ््षहिहधसंहिताको दरा ७४ बमोहजमको कागज नगिाइएको 
अिसथा । 

 गोश्वािा थतुनछयेक आदयेश िुनये गियेको । 

 प्रहतव्हति प्रमाण हिियेचनाको थतुनछयेक आदयेशमा कमी । 

 आधाि ि कािणको हिियेचना निएको हसथहत । 

 कमसल जमानत िाखनये ि सिीकाि िुनये गियेको । 

 मतुलतुकती का ््षहिहधसंहिताको व्िसथा कये िी िदसमम सपष् िए तापहन धिौटी तथा जमानत हनदनेहशकाको व्िसथा ् थोहचत 
पालना िुनतुसमयेत जरुिी छ । 

हरट्कष्न
थतुनछयेक आदयेश रौजदािी कानतुनको उललङ्घन गनने व्हतिलाई न््ाह्क प्रहरि्ाद्ािा न््ाह्क कािबािीको लाहग कानतुनबमोहजम 

गठन िएको अहधकाि प्राप्त हनका्द्ािा गरिनये न््ाह्क का ््षको मित्िपपूण्ष चिण िो, जसलये समग्र रौजदािी न््ाह्क काम कािबािीमा 
दपूिगामी प्रिाि पानने िएकालये थतुनछयेकको प्रहरि्ामा उहचत ध्ान हदनतु जरुिी छ । न््ा्ाधीशबाट िुनये थतुनछयेक आदयेशमा एकरूपता 
निई हिहिधताका कािणलये पहन न््ाह्क प्रहरि्ा अनतुमान ्ोग् िुन सकये को छैन । धिौटीको सट्ामा हलइनये कमसल जमानतका कािण 
जमानत प्रहरि्ा कये िी औपचारिक  िुन गएको छ । हिहिन्न मतुद्दामा िाहखएको जयेथा जमानतिरूको हिििण अद्ािहधक िुन नसकये का 
कािण अदालतलये जरत गियेको जमानतसमयेत सिकािी अहिलयेखमा आउन सकये को छैन । दयेशिरिका हजलला अदालतलये हलएको 
जयेथा जमानतको एकतीकृत सफटिये्ि त्ाि गिी लागतु गन्ष नसहकएकालये ्सलाई हन्हमत गन्ष समयेत सहकएको छैन । न््ाह्क काम 
कािबािीलाई त्तुहटिहित, िसततुहनष्ठ, पािदशधी, न््ा्ोहचत, हिियेकपिक ि हिश्वसनी् बनाउनका लाहग त्सतर्ष  न््ा्कमधीको ध्ान जानतु 
जरुिी दयेहखन्छ । 
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हवष्य प्रवेश : 
हिश्वव्ापी मिामािीको रूपमा रैहलएको कोहि्ड-१९ का कािण हिश्वलये एकैपटक मानिी् ि आहथ्षक सङ्कटको सामना 

गनतु्षपियेको छ । कोिोना िाइिसको सङ्रिमण हिश्वका २१५ मतुलतुक तथा क्षयेत्िरूमा रैहलएको छ िनये लाखौं माहनसिरूको मतृ्तु 
िइसकये को छ । मिामािीका कािण हिश्वका समाज ि अथ्षतन्त्िरू निाम्िी प्रिाहित िएका छन ्। कोिोना िाइिस सङ्रिमणको िोकथाम 
ि हन्न्त्णका लाहग गरिएको लक्डाउन ि आिागमनको क्डाइलये सिासथ् सङ्कटबाट उतपादन, हितिण, व्ापाि, लगानी तथा 
िोजगािीसममको शङ्ृखला प्रिाहित िएको छ । ्सलये गदा्ष हिश्वका ६ (छ) किो्ड माहनसिरू गरिबीमा धकये हलनये प्रक्षयेपण हिश्व बैंकलये 
गियेको छ । प्रािहमिक तथ्ांक ियेदा्ष कोहि्ड-१९ सङ्रिमणबाट पतुरुरिरूको मतृ्तुदि उचच दयेहखए तापहन िियेक मतुलतुकको सामाहजक एिं 
आहथ्षक क्षयेत् प्रिाहित िुदँा ्सका दतुट्परिणामिरू पतुरुरलये िन्दा महिला तथा बाहलकालये बढी िोगनतु पियेको छ । लैङ्हगक समानताका 
परिसपूचकिरूमा हिगत कये िी सम्दयेहख हनिन्तिरूपमा िाहसल िुदँ ैआएको प्रगहत कोिोनाबाट उतपन्न परिहसथहतका कािण दबाबमा 
पियेका छन ्। समाजको शहति संिचना, समपहति ि स्ोत साधनमा महिलाको पिुचँ ्सै पहन कमजोि िियेको अिसथामा कोिानाको कििलये 
थप खा्डल हसज्षना गरिहदएको छ । 

कोहभि-१९ ले महिलामा पारेको र पार्न सकरे प्रभाव :
कोहि्ड-१९ लये महिलाको सामाहजक, आहथ्षक एिं मनोिैज्ाहनकलगा्तका क्षयेत्मा ततकालीन ि दीघ्षकालीन दतुबै प्रिाि 

पाियेको छ । समाजमा हिद्मान असमान शहति संिचनालये गदा्ष पहन पतुरुरको ततुलनामा महिलािरू सङ्कटको सम्मा अझ जोहखममा 
पनने गियेका छन ्। कोिोनाबाट हसहज्षत सङ्कटलये उनीिरूको सिासथ्, हशक्षा, आहथ्षक अिसथा तथा मनोिैज्ाहनक पक्षमा पाियेको तथा 
पान्ष सकनये प्रिािलाई तल चचा्ष गरिएको छ । 

१) महिला तथा बाहलकाको सवासथ्यमा प्रभाव :

कोहि्ड-१९ हिरुद्धको ल्डाइमा सिासथ् संसथाको अग्रिागमा िियेि खहटनये महिलािरू जसतै: सटार नस्ष एिं सि्ंसयेहिकािरूमा 
सङ्रिमणको जोहखम उचच िियेको छ । त्सैगिी दीघ्ष िोगी तथा िदृ्धिदृ्धाको ियेिचाि तथा स्ािािका साथै अत्ािश्क िसततु तथा 
सयेिाको हबरिती हितिणमा समयेत महिलािरू नै खहटनये िएकालये उनीिरूमा सङ्रिमणको जोहखम बढयेको छ । अककोतर्ष  गि्षिती ि 
सतुतकये िी महिलािरूको िोग प्रहतिोधातमक क्षमता कमजोि िुनये िएकालये उनीिरू सधैं सङ्रिमणको जोहखममा ििन्छन ्। सङ्कटकालीन 
अिसथामा कहतप् अत्ािश्क सयेिािरू जसतै : गि्षिती/प्रसपूहत सयेिा, खोप सयेिा, ्ौन तथा प्रजनन सिासथ् सयेिा इत्ाहदमा आउनये 
अििोधका कािण महिलािरूको सिासथ् जोहखम बढ्नये ि मतृ्तुसमम िुनये गियेको छ । नयेपालमा लक्डाउनका कािण सतुतकये िीको सम्म ै
उद्धाि िुन नसकये को ि धयेिै महिलालये अकालम ैज्ान गतुमाउनतु पियेको समाचाि सञचािमाध्मबाट प्रसािण िइिियेका छन ्। लक्डाउन 
अिहधिि घिहित्ै बसनतुपदा्ष थहपएको का ््षबोझलये महिलािरूको मानहसक समस्ा समयेत बढयेको तथ्िरू साि्षजहनक िएका छन ्। 

२) महिला तथा बाहलकाको हशक्षामा प्रभाव :

मिामािी हन्न्त्णको लाहग लाम ैसम् हिद्ाल् बन्द िुदँा बाहलकािरू हशक्षाको अिसिबाट िहञचत िएका छन ्। हिद्मान 

कोहभि-१९ ले महिलामा पारेको  
प्रभाव र समबोधरका उपा्य

शनिानराज गयौतम
उपसतिव- मतहला, बालबातलका िथा जयेष्ठ नागररक मनत्ालय 
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लैङ्हगक असमानताका कािण बाहलकािरू घिम ैहशक्षा तथा दपूिहशक्षाको माध्मबाट गिाइनये पठनपाठनमा समयेत सामयेल िुन नसकये को 
अिसथा छ । नयेपालजसतो कम हिकहसत मतुलतुकमा हिशयेरगिी ग्रामीण क्षयेत्का बाहलकािरूमा ह्डहजटल प्रहिहध ि मोबाइल इन्टिनयेटको 
पिुचँ अत्न्तै कम िियेको छ । ्िी बयेला अहधकांश गरिब परििािका बाहलकािरू घिा्सी काममा बढी संलगन िुनतुपनने िएकालये 
पहन पढ्नयेलयेखनये सम् थोिै मात्ै उपलबध िुन्छ । ्सतो अिसथामा कहतप् बाहलकािरूलये सधैंका लाहग हिद्ाल्को पढाइ छो््डनये 
जोहखम बढ्न सकछ । पहचिम अहफ्कामा इबोला सङ्कटपहछ बाहलकािरूलये हिद्ाल् छा््डनये दि बढयेको अध््नबाट दयेहखएको 
हथ्ो । अककोतर्ष  कम हिकहसत मतुलतुकमा अहधकांश प्रौढ महिलािरू कम साक्षि िुनये िएकालये उनीिरू सपूचना सञजालमा आबद्ध 
िुदँनैन ्ि मिामािीका लक्षण तथा िोकथामका उपा्बािये अनहिज् िुन्छन ्। ्ससमबन्धी ज्ानको अिाि ि सपूचनामा पिुचँ निुदँा िाइिस 
सङ्रिमणको दि बढी िुनतुका साथै मतृ्तुको जोहखम समयेत उचच दयेहखएको छ । 

३) मिामारीले महिलामा पारने आहथ्नक प्रभाव : 

कोिोना िाइिस हन्न्त्णका लाहग अिलमबन गरिएका लक्डाउन, हिद्ाल् बन्द, अत्ािश्कबाियेकका सयेिा बन्द, आिागमनमा 
क्डाइ, ियेहमट््ान्समा हगिािट इत्ाहदका कािण महिलािरूको िोजगािी ि सििोजगािका अिसििरूमा व्ापक कटौती िुनये अिसथा 
हसज्षना िएको छ । हिकासोन्मतुख मतुलतुकका अहधकांश महिलािरू सामान्् अिसथामा समयेत कम आमदानी/बचत िुनये अनौपचारिक क्षयेत्मा 
का ््षित िुन्छन ्ि पतुरुरको ततुलनामा मिामािीको झ््डका सामना गनने क्षमता पहन कम िुन्छ । नयेपालमा कोहि्ड-१९ लये प ््षटन, ्ाता्ात, 
अहतहथ सतकाि, िोटल, गामनेन्ट उद्ोग, खतुद्ा पसल (खाद्ान्न, औरधी पसलबाियेक) लगा्तका क्षयेत्मा व्ापक प्रिाि पाियेको छ जिाँ 
अहधकांश महिला का ््षित छन ्। ् ी क्षयेत्मा काम गनने अत्हधक महिलािरूको िोजगािीसँगै आमदानी गतुमयेको अनतुमान गरिएको छ । त्सैगिी 
सििोजगाि क्षयेत् ि साना व्िसा्िरू (ियेषु्िाँ ि पसलिरू) मा महिलाको संलगनता बढी िुनये गियेको ि ् ी क्षयेत्िरू पहन निाम्िी प्रिाहित िएका  
छन ्। ्सिी अनौपचारिक क्षयेत्मा का ््षित महिलािरूलये एकाहति िोजगािी गतुमाउनये ि अककोहति सामाहजक संिक्षणको दा्िाहित् पहन 
नसमयेहटनये िएकालये उनीिरू गरिबीको जोहखममा पियेका छन ्। त्सैगिी ्सअहघ नै गरिबीको ियेखामतुहन िियेका घि परििाि ि सतुकतु मिासी 
बसतीमा बसोिास गनने महिलािरू सिासथ् ि आहथ्षक सङ्कटको ितुमिीमा धकये हलन बाध् िएका छन ्। 

कोहभि-१९ मिामारीबाट महिलामा परने प्रभाव :
को�भड-१९ महामार�बाट म�हलामा पन� �भाव : 
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्सका अहतिति धयेिै सन्तान िएका महिलािरू, एकल महिला, पहत गतुमाएका, परििािलये छा्डयेका तथा ियेिासता गरिएका एिं 
दीघ्ष िोगी पतुरुर िएका घिपरििािमा बसनये महिला तथा बाहलकािरू पहन मिामािीको सम्मा गरिबीको ियेखामतुहन धकये हलनये समिािना 
बढी िुन्छ । लक्डाउनका कािणलये आपपूहत्ष प्रणालीमा आउनये अििोध, अत्ािश्क खाद् पदाथ्षमा िुनये मपूल्िहृद्ध, कृहर उतपादनमा 
आउनये कमीका साथै उतपाहदत िसततुिरू बजािसमम पतु¥ ् ाउन नसकनये अिसथालये आमदानी घट्छ ि महिलािरू गरिबीको चपयेटामा 
पद्षछन ्। UN Women को एक सिनेक्षणलये पहन िोजागिी गतुमाउनये ि गरिबीको दि पतुरुरिन्दा महिलामा एकदम ैहछटो िुनये दयेखाएको छ । 

४) महिलािरूको आतमहवश्ासमा प्रभाव : 

कोहि्ड-१९ लगा्तका मिामािीको सम्मा महिलािरू घियेलतु तथा लैङ्हगक हिसंामा पनने जोहखम बढ्छ । नयेपालमा 
लक्डाउनको अिहधमा शािीरिक, मानहसक ि लैङ्हगक हिसंा बढयेको ि आतमित्ाका घटनािरू समयेत बढयेको पाइएको छ (काहन्तपतुि, 
जयेठ २५, २०७७) । लक्डाउन अिहधमा आतमित्ा गनने ४३२ जनामध य्े ३९६ जना महिला िियेको तथ्ांकलये हसथहत ि्ािि अिसथा 
िियेको सङ्कये त गद्षछ । िोजगािी गतुमाउनतु पदा्षको पी्डा, आधाििपूत आिश्कताको परिपपूहत्ष गन्ष नसकदा ि परििािको हजममयेिािीको 
बोझलये ह्डप्रयेशन बढयेको ि ्सलये आतमित्ासमम पतुगनये गियेको पाइएको छ । मिामािीको सम्मा अग्रपङ् हतिमा काम गनने महिला 
सिासथ्कमधीिरू लैङ्हगक हिसंा ि दतुव ््षििािमा पनने गियेका छन ्। घिा्सी कामको बोझ बढ्नतुका साथै ् िी बयेला आरन्त तथा नहजकका 
पाट्षनिबाट िुनये हिसंा हिश्विरि नै बढयेको पाइएको छ । अककोतर्ष  बाहलकािरूमा उमयेि नपतुगद ै हििाि गनने ि असतुिहक्षत गि्षपतनका 
घटनािरू पहन बढयेका छन ्। 

कोहभि-१९ ले महिलामा पारेको प्रभाव समबोधरका उपा्यिरू :

कोहि्ड-१९ लये महिलामा पियेको प्रिािको सपूक्म अध््न ि हिश्येरण गिी ततकालीन ि दीघ्षकालीन उपा्िरूको माध्मबाट 
उनीिरूको सामाहजक एिं आहथ्षक सक्षमता बढाउनतुपनने दयेहखन्छ । नयेपाल सिकािको आहथ्षक िर्ष २०७७/७८ को नीहत तथा का ््षरिमलये 
कोहि्ड-१९ को ततकालीन प्रिाि समबोधन गन्ष िाज्प्रणालीको प्रिािकारिता अहििहृद्ध गिी आन्तरिक आिागमन ि आपपूहत्ष व्िसथा 
सतुचारु गनने, सिासथ् ि हशक्षामा गतुणातमक सतुधाि गनने, कृहर तथा औद्ोहगक उतपादन िहृद्ध गनने ि हिकास हनमा्षणलाई तीव्रता हदनये नीहत 
हलएको छ । साथै मिामािीपहछको थप िणनीहत ि का ््ष्ोजना त्ाि गिी क्षयेत्गत हिशयेर का ््षरिम सञचालन गनने ि मिामािीका 
कािण िोजगािी गतुमाएका श्रहमक, साना हकसान असिा् व्हति, गरिब तथा हिपन्न िग्षका परििािलाई लहक्षत गिी सिासथ्, हशक्षा, 
सीपहिकास, ताहलम, िोजगािी एिं आ्आज्षनसमबन्धी का ््षरिम सञचालन गनने िणनीहत बनाइएको छ । ्ी का ््षरिमिरू का्ा्षन्ि्न 
गदा्ष महिला तथा बाहलकािरूलाई हिशयेर प्राथहमकता हदनतुपनने ि त्सको लाि उनीिरूलये पाउनये सतुहनहचितता गनतु्षपछ्ष । 

महिला बालबाहलका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्लये कोहि्ड-१९ सङ्रिमणबाट महिला, बालबाहलका, अपाङ्गता िएका 
व्हति ि ज य्ेष्ठ नागरिकमा पियेको ि पन्ष सकनये असििरूको समबोधन गन्ष ततकालीन, मध्कालीन ि दीघ्षकालीन हरि्ाकलाप समयेहटएको 
का ््ष्ोजना का्ा्षन्ि्नमा ल्ाएको छ । ्सअनतुसाि लक्डाउनलये अहत हिपन्न, पछाह्ड पियेका ि हिसंापीह्डत महिलामा पियेको असि 
मापन गिी सतुझाि हदन Rapid Gender Assessment का ््ष सतुरु गरिएको छ । आश्र्सथलमा िियेका अशति ि मानहसक सन्ततुलन 
गतुमाएका महिलािरूलाई स्ाहनटिी प्ा्डलगा्त अत्ािश्क सामग्री उपलबध गिाउनये, पाहलकाहित् िियेका पतुनसथापना कये न्द्िरूको 
तथ्ांक त्ाि गनने, लैङ्हगक हिसंापीह्डतको लाहग हिहिन्न िटलाइन सयेिालाई प्रिािकािी बनाउनये, उनीिरूलाई हनःशतुलक कानतुनी 
सिा्ता, आधाििपूत सिासथ् सामग्रीिरू तथा मनोसामाहजक पिामश्ष सयेिा उपलबध गिाउनये, ्ौनशोरण, दतुव ््षििािलगा्त हिहिन्न 
प्रकािका लैङ्हगक हिसंा न््पूनीकिणका लाहग सञचाि माध्ममार्ष त सपूचना समप्रयेरण गनने, गि्षिती तथा सतुतकये िी महिलािरूलाई चौबीसै 
घणटा एमबतुलयेन्स सयेिा उपलबध गिाउनयेजसता ततकालीन उपा्िरूको माध्मबाट कोहि्ड-१९ लये महिलामा पियेको प्रिाि समबोधन गनने 
प्र्ास गरिएको छ । साथै कोहि्ड-१९ लये पाियेको लैङ्हगक असि तथा प्रिािको अध््न अनतुसन्धान गिी प्राप्त प्रहतियेदनका आधािमा 
नीहत तजतु्षमा गनने, जीहिकोपाज्षन गतुमाएका सङ्कटग्रसत समतुदा्का महिला तथा तीनका परििािको बयेिोजगािी तथा गरिबी समबोधन 
गन्ष उद्मशीलता हिकास, जीहिकोपाज्षन सतुधाि, सीपमपूलक ताहलम तथा हितिी् पिुचँ हिसतािलगा्तका का ््षरिमिरूमा आबद्ध 
गिाउनयेजसता मध्कालीन ि दीघ्षकालीन उपा्िरूको का्ा्षन्ि्नमा जो्ड हदई सङ्घ, प्रदयेश ि सथानी् तीनिटै तिलाई हजममयेिाि 
बनाइएको छ । 
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आहथ्षक िर्ष २०७७/७८ को बजयेट ितिव्मा असिज परिसथहतका कािणलये बढी जोहखममा पियेका महिला, बालबाहलका, 
जयेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता िएका व्हतिलाई थप सतुिक्षा तथा संिक्षण प्रदान गनने, महिलाको सामाहजक-आहथ्षक अहधकाि 
िाहसल िुनये गिी महिला लहक्षत का ््षरिम सञचालन गनने, िाट्रिपहत महिला सशतितीकिण परि्ोजनामार्ष त मतुलतुकििका हिपन्न ि 
िहञचहतमा पियेका महिलाको सीप तथा उद्मशीलता हिकास गिी िोजगािीका अिसि प्रदान गनने, सिासथ् जोहखममा पियेका दतुग्षम 
क्षयेत्का गिि्षती ि सतुतकिी महिलाको ििाई उद्धाि गनने, सबै सथानी्तिमा महिला उद्मशीलता सिजीकिण कये न्द् सथापना गनने, 
महिलाहिरुद्ध िुनये सबै प्रकािका सामाहजक ियेदिाि, शोरण ि हिसंा अन्त् गनने तथा सामाहजक कतु प्रथा, अन््ा् ि हिियेद िटाउन 
सथानी् सिकाि, गैिसिकािी तथा सामतुदाह्क क्षयेत्समयेतको सििाहगतामा सामाहजक जागिण ि सचयेतना अहि्ान सञचालन गनने 
उललयेख गिी सोिीअनतुसाि का ््षरिमिरू समयेहटएको छ । त्सैगिी गैिसिकािी क्षयेत् ि दात ृहनका्िरूलये समयेत हिहिन्न का ््षरिमिरू तजतु्षमा 
गिी का्ा्षन्ि्नको थालनी गियेका छन ्। उदाििणको रूपमा सं्तुति िाट्रिसंघी् हिकास का ््षरिमलये सतुदपूिपहचिम, कणा्षली, गण्डकती ि 
िागमती प्रदयेशका ११ िटा सबैिन्दा बढी प्रिाहित सथानी्तिमा िोजगािी, सीपमपूलक ताहलम ि प्रहिहधसमबन्धी सिा्ता गनने िएको  
छ । ्ी का््षरिमिरूको का्ा्षन्ि्नबाट कोहि्ड-१९ लये महिलामा पाियेको प्रिाि धयेिै िदसमम समबोधन िुनये अपयेक्षा गरिएको छ । 

कोहि्ड-१९ लये पाियेको प्रिाि समबोधन गन्षको लाहग श्रमशहति तथा अन्् सिनेक्षणको सि्ोग हलई गरिब घिपरििािको 
प्रोराइल त्ाि गनतु्ष अहनिा ््ष ि आधाििपूत शत्ष िो । ्सका लाहग नयेपालमा गरिब घिपरििाि पहिचान तथा परिच्पत्, तयेस्ो श्रम शहति 
सिनेक्षण तथा िाहट्रि् परिच्पत्लाई आधाि हलन सहकन्छ । ततपचिात ्मिामािीका कािण िोजगािी/आमदानी/ियेहमट््ान्स गतुमाएका, 
हिसंा/दतुव ््षििािमा पियेका, आमदानी निएका एकल महिला, जोहखम्तुति क्षयेत् ि सतुकतु मिासी बसतीमा बसोिास गनने, अपाङ्गता िएका/
दहलत महिला, गि्षिती/सतुतकये िी महिलािरू पहिचान गिी उनीिरूका समस्ा समाधान गन्ष ततकालीन, मध्कालीन ि दीघ्षकालीन 
उपा्िरूको का्ा्षन्ि्न गददै जानतुपछ्ष । सिासथ्, हशक्षा, अथ्षतन्त्, संिक्षणलगा्तका क्षयेत्मा सञचालन गन्ष सहकनये हरि्ाकलापिरूलाई 
तलको ताहलकामा समयेहटएको छ । 

महिलामा कोहभि-१९ बाट परेको प्रभाव समबोधरको माग्नहित्र :

के्षत्र उदे्श्य प्रमुख हक्र्याकलापिरू
समबोधर गरु्नपरने 

सम्यावहध
समबोधर गरु्नपरने वग्न

सिासथ्
कोहि्ड-१९ को 
सङ्रिमण ि मतृ्तुदि 
हन्न्त्ण गनने । 

• अग्रिागमा काम गननेका लाहग व्हतिगत 
सतुिक्षा उपकिण,सिसराई सामग्रीिरू एिं 
कोहि्ड-१९ पिीक्षणमा प्राथहमकता । 

• मनोसामाहजक पिामश्ष । 

• सतुिहक्षत माततृि सयेिािरूको हनिन्तिता । 

• गि्षिती/सतुतकये िी महिलािरूको उपचािमा 
हिशयेर प्राथहमकता । 

• किाियेणटाइन/आइसोलयेसनमा बसयेका 
महिलािरूलाई हिहशष्ीकृत सयेिा । 

• सचयेतनामपूलक सामग्रीिरूको पचािप्रसाि । 

ततकालीन

मध्कालीन/

दीघ्षकालीन

• गरिब परिच्पत् पाएका । 

• आमदानी/िोजगािी गतुमयेका । 

• हिसंा/दतुव ््षििािमा पियेका । 

• आमदानी निएका एकल महिला । 

• जोहखम्तुति क्षयेत् ि सतुकतु मिासी 
बसतीमा बसोिास गनने । 

• महिला घिमपूली/ियेहमट््ान्स गतुमयेका । 

• अपाङ्गता िएका/दहलत महिला । 

• गि्षिती/सतुतकये िी महिला । 

• हिसंा ि दतुव ््षििािमा पियेका । 
हशक्षा 

बाहलकािरूमा 
हिद्ाल् बाट िुनये 
drop out कम 
गनने । 

• सामाहजक संजाल एिं सपूचनामा पिुचँ 
बढाई बाहलकािरूलये अनलाईन/ह्डहजटल 
प्रहिहधबाट हशक्षा पाउनये अिसथाको 
सतुहनहचितता । 

• लहक्षत बाहलकािरूलाई ह्डहजटल 
प्रहिहधिरूमा पिुचँ । 

• बाहलकािरूलाई छात्िहृति/नगद सि्ोग /
शहैक्षक सामग्रीिरूमा पिुचँ बढाउन बाहलका 
लहक्षत िसतक्षयेपका का््षरिमिरू सञचालन । 
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आहथ्षक 
अिसथा

जीहिकोपाज्षनमा 
सतुधाि गनने । 

गरिबीमाहथ प्रिाि 
गनने । 

• जोहखममा िियेका समबोधन गननेपनने िग्षलाई 
सामाहजक सतुिक्षाको जालोहित् आबद्ध 
गिाउनये । 

• नगद/खाद्ान्न िाितको रूपमा हितिण गनने । 

• बालबाहलका/िदृ्धिदृ्धा/हिसंापीह्डतको 
ियेिचािमा खहटएका व्हति/संसथालाई 
आहथ्षक सि्ोग हदनये । 

• कोहि्ड १९ पहछ िोजगािीमा जानये महिलाका 
बचचािरूको ियेिचािमा सि्ोग गनने । 

• महिलािरूलाई सििोजगाि व्िसा् सतुरु गन्ष 
सतुरुआती पपूँजी उपलबध गिाउनये । 

• महिला उद्मशीलता हिकासमा सि्ोग ि 
सिजीकिण गनने । 

• अहत जोहखममा िियेका असिा्, एकल 
महिलालाई दीघ्षकालीन सि य्ेग गनने । 

ततकालीन

मध्कालीन/

दीघ्षकालीन

• गरिब परिच्पत् पाएका । 

• आमदानी/िोजगािी गतुमयेका । 

• हिसंा/दतुव ््षििािमा पियेका । 

• आमदानी निएका एकल महिला । 

• जोहखम्तुति क्षयेत् ि सतुकतु मिासी 
बसतीमा बसोिास गनने । 

• महिला घिमपूली/ियेहमट््ान्स गतुमयेका । 

• अपाङ्गता िएका/दहलत महिला । 

• गि्षिती/सतुतकये िी महिला । 

• हिसंा ि दतुव ््षििािमा पियेका । 

संिक्षण ि 
सशतितीकिण

लैङ्हगक हिसंा 
हन्न्त्ण गनने । 

• सामाहजक सचयेतना का ््षरिम सञचालन । 

• हिसंापीह्डतको संिक्षण ि सि्ोग, 
मनोसामाहजक पिामश्ष । 

• िटलाइन सयेिािरूको प्रिािकािी रूपमा  
सञचालन । 

• आहथ्षक सतुिक्षाका लाहग हिसंापीह्डत 
महिलािरूलाई आ्आज्षनमा सि्ोग । 

• दतुव ््षििाि िोकथामको लाहग अहि्ानमपूलक 
का ््षरिम सञचालन । 

नयेपाल सङ्घी्तामा प्रियेश गियेसँगै िाज् शहति संघ, प्रदयेश ि सथानी्तिबीच बाँ्डराँ्ड िएको परिप्रयेक््मा संहिधान 
ि का ््षहिसततृीकिण प्रहतियेदनलये माग्षहनदनेश गियेअनतुरूप िियेक हनका्लये आ-आफनो दाह्ति ि हजममयेिािी ििन गनतु्ष िाञछनी् 
छ । सङ्घी्ताको अभ्ास गददैगदा्ष संघ, प्रदयेश ि सथानी् ३ िटै हनका्लये समन्ि् ि साझयेदािीको ट््डकािो आिश्कता मिसतुस गियेका 
छन ्। ति कसिी (?) िन्नये बािये सबै तिका हनका्िरू अलमलमा पियेजसतो दयेहखएको छ । तसथ्ष काममा दोिािोपन नपनने गिी महिलाको 
सामाहजक एिं आहथ्षक उन्न्नका लाहग ३ तिबीच प्रिािकािी तालमयेल िुन जरुिी छ । अन््था कोहि्ड १९ लगा्तका मिामािीलये 
हसज्षना गनने चतुनौती सामना गददै समृद्ध रेपाल, सखुी रेपालीको सपना साकाि पानने प्र्ासिरू हनिथ्षक िुनयेछन ्। 

हरट्कष्न :
कोहि्ड-१९ मिामािी सिासथ्सँग समबहन्धत मात्ै िियेन । हकनहक ्सबाट हिश्वका िियेक समाज ि अथ्षतन्त्िरू खलबहलएका 

छन ्। ्द्हप सथान, परिियेश, हलङ्ग, जाहतअनतुसाि ्सलये पाियेको ि पानने प्रिाि एउटै प्रकृहतको िनये छैन । हिद्मान लैङ्हगक हिियेदका 
कािण ्स मिामािीबाट पतुरुरिन्दा महिला बढी प्रिाहित िएको तथ् ि समबोधनका उपा्िरूबािये माहथ हिसततृमा चचा्ष गरिसहकएको 
छ । हशक्षा, सिासथ्, अथ्षतन्त्लगा्तका क्षयेत्मा सतुझाइएका ती उपा्िरूलाई इमान्दािपपूि्षक का्ा्षन्ि्न गनने िो िनये िामी माझ 
अहिशाप बनयेि दयेखा पियेको मिामािीबाट त्ाण पाउन सहकनये अिसि पहन छ । ्सका लाहग संघ, प्रदयेश ि सथानी्तिमा सिकािी 
एिं गैिसिकािी क्षयेत्िरूलये एकअका्षसँग उहचत साझयेदािी ि समन्ि् गददै मिामािी प्रिाहित महिलािरूलाई कये न्द्हिन्दतुमा िाखयेि साझा 
अहि्ान सञचालन गनतु्षपनने आिश्कता दयेहखन्छ । 
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नयेपाल सिकािको नीहत तथा का ््षरिम (२०७७/७८) । 

माननी् अथ्ष मन्त्ीबाट संघी् संसद्ा आहथ्षक िर्ष २०७७ । ७८ को बजयेट ितिव् । 

कोिोना िाइिस (COVID-19) सङ्रिमणबाट महिला, बालबाहलका, अपाङ्गता िएका व्हति तथा ज य्ेष्ठ नागरिकिरूमा पियेको ि 
पन्ष सकनये असििरूको बाियेमा सतुधाि तथा समबोधन गन्ष ि सामाहजक संघ-संसथा परिचालन गनने समबन्धी का ््ष्ोजना, २०७७ । 

lll
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१. हवष्य प्रवेश 
हलङ्गको अधािमा गरिनये जतुनसतुकै प्रकािको हिसंा, हिियेद ि दतुव ््षििािलाई लैङ्हगक हिियेद िहनन्छ जसलाई कानतुनलये अमान््, 

गन्ष निुनये एिं दण्डनी् मानयेकोछ । नयेपालको संहिधानलये लैङ्हगक समानता ि समानतुपाहतक समाियेशीकिणको हसद्धान्तलाई सतुहनचितता 
गियेको छ । संहिधानको धािा १२ मा आमा िा बाबतुको नामबाट लैङ्हगक पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गनने व्िसथा गियेको 
छ । धािा १८ मा समानताको िक, धािा ३८ मा महिलाको िक जिाँ महिलाको अहधकाि समबन्धी हिशयेर व्िसथा गरिएको छ । त्सतै 
धािा ४२ मा सामाहजक न््ा्को िक ि धािा ४३ मा सामाहजक सतुिक्षाको िकमार्ष त हिहिन्न संिक्षणातमक अहधकािको व्िसथा 
गियेको छ । माहथ उहललहखत मौहलक अहधकािको का्ा्षन्ि्नको लाहग नीहतगत व्िसथा, कानतुनी व्िसथा, संसथागत व्िसथा, 
का ््षरिमगत व्िसथा बजयेटको व्िसथा, जनशहतिको व्िसथा, प्रहिहधको व्िसथा जसता धयेिै ्ोजनािरू त् गिी का्ा्षन्ि्मा 
ल्ाएको छ । तथाहप समाजमा सताहबदऔदंयेहख शहतिसमपन्न व्हति अथा्षत ् पतुरुरलये महिला तथा बाहलकामाहथ अन््ा्, शोरण, 
हिियेद, हिसंा दतुव ््षििाि गददै आएको छ । हिशयेरतः महिला, बाहलका तथा हकशोिीिरू सामाहजक, आहथ्षक, धाहम्षक, शैहक्षक हिसाबलये 
अन््ा्, हिियेद ि हिसंामा पियेका छन ्। 

सामाहजक, आहथ्षक, धाहम्षक, सांसकृहतकजसता कािणलये गरिनये हिियेद त छँदैछन् ्सका अहतरिति सम् सम्मा 
अप्रत्ाहशतरूपमा पैदा िुनये आकहसमक प्रकोप, मिामािी जसता प्राकृहतक कािणलये समयेत महिला, बाहलका तथा हकशोिीिरू नै 
उचच जोहखममा पनने गियेका छन् । घिहित् तथा घिबाहिि जतासतुकै महिलािरू सतुिहक्षत िुन सहकिियेका छैनन् । समाजलाई सिज 
िाताििण बनाउनये सबैिन्दा ठपू लो अस्त्र िनयेकै नीहत तथा कानतुन िो । नीहत तथा कानतुनमा प्रािधाननै छैन िनये जसतोसतुकै हिर् 
िए पहन समबोधन गन्ष सहकन्न । ्सैलये िाम्ा जहतपहन लैङ्हगक समानता का्म गन्ष तथा लैङ्हगक हिंसा अन्त् गनने/गिाउनये 
ऐनिरू का्ा्षन्ि्नमा िियेका छन् सबैमा सङ्कट उतपन्न सम्मा जोहखममा पन्ष सकनये समपूििरूका बाियेमा कतु नै व्िसथा िियेको 
पाइन्न । जसतै घियेलतु हिंसा (कसतुि ि सजा्) ऐन, २०६६, छाउप्डी प्रथा उन्मपूलन हनदनेहशका, २०६४, बोकसीको आिोप (कसतुि 
तथा सजा्) ऐन, २०७२, एकल महिला सतुिक्षा कोर सञचालन हन्मािली, २०७०, का ््षसथलमा िुनये ्ौनजन्् दतुव ््षििाि 
(हनिािण) ऐन, २०७१ , आचिण २०७४, लैङ्हगक हिंसा हनिािण कोर (सञचालन) हन्मािली , २०६७ , मानि बयेचहबखन 
तथा ओसािपसाि (हन्न्त्ण) ऐन, २०६४ तथा हन्मािली २०६५ आहद ऐनिरू कतु नैमा पहन सङ्कट, प्रकोप, मिामािी, 
आताहतत अिसथा, प्राकृहतक दैहिक, मानिी् सङ्कटको अिसथामा सामान्् अिसथामा समयेत जोहखममा िियेकािरूलाई 
हिशयेर व्िसथा गरिएको पाइँदैन । जसलये गदा्ष जोहखम अझ ि्ानक बन्न सकछ । 

सबैलये बतुझनये िारामा प्रष् पादा्ष ठपूलो िपूकमप, िुिी बतास आउँदाको सम्मा, ठपूलो आधँीबयेििीको सम्मा, बाढी पहििोको 
सम्मा, आगलागीको सम्मा, मिामािी िोग कोिोना िाइिसको सम्मा आम समतुदा् नै ि्हित ि त्ाहिमाम ्िुन्छ । हिपत/्जोहखम 
सबैका लाहग ि्ानक िुनये िुदँा सञचालनमा िियेका सबै सयेिािरू ठपप िुन सकछन ्। जसलये जयेहखममा िुनयेिरूको जीिन अत्न्तै कहठन 
बन्छ । ्सैलये सङ्कटलाई सामना गनने हिहध ऐनम ैव्िसथा गरिनतुपद्षछ । कतु नै पहन ऐनको मतुख् हिशयेरता िनयेकै घट्न सकनये असामह्क 
अिसथाको िाियेमा समयेत कये िी न कये िी व्िसथा िएको िुनतुपद्षछ । ति ् स सबालमा िाम्ा जहतपहन ऐनिरू बनयेका छन ्प्रा् सबै सङ्कट/

लैङ्हगक हिंसा अनत्यसमबनधी कारुरमा प्रकोप/सङ्कट 
व्यवसथापरका सवालिरू

रोिनी देवी काककी
उपसतिव- मतहला, बालबातलका िथा जयेष्ठ नागररक मनत्ालय 
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जोहखमको व्िसथापनमा चतुकये का छन । तैपहन सङ्कट/प्रकोपको व्िसथापन गन्ष ऐन कानतुन निएको िनये िोईन । जसतै हनहतगत तथा 
िणनीहतगत ्ोजनािरू हिपत ्जोहखम न््पूनीकिण िाहट्रि् नीहत,२०७५ , हिपत ्जोहखम न््पूनीकिण तथा व्िसथापन ऐन, २०७४, 
हिपत ्जोहखम न््पूनीकिण िाहट्रि् िणनीहतक का ््ष्ोजना २०१८-२०३० िियेका छन ्। त्सतै संिैधाहनक व्िसथा ि चालतु अिहधक 
्ोजनामा हिपत ्जोहखमबाट सतुिहक्षत ि उतथानशील नयेपाल बनाउनये ्ोजना िियेको छ । 

२. पररि्य 
हिपत/्सङ्कट सोचद ैनसोहचएको अिसथा िो । ्ो अप्रत्ाहशत, अनौठो अनतुमान नै नगरिएको अिसथा िो । जसलये असिज 

अिसथाको हसज्षना गद्षछ । ्ो आरैमा ्डिलागदो, किाहललागदो ि ि्ानक िुन्छ । जसका कािण ्सको असि त्हतकै हिधिंसकािी ि 
धनजनको ठपूलो क्षहत पतु¥ ् ाउनये प्रकािको िुन्छ । समाजमा ्सलाई प्रकहतको ्डिलागदोरूपमा व्ाख्ा गरिनये गरिन्छ । ्सको हिशयेरता 
अत्न्तै छोटो सम् ििनये ति समाजमा पनने असि अत्न्त त्ासदी आजीिन पी्डा, दद्ष ि नाजतुक हसथहत बनाउनये खालको िुन्छ । जसतै 
सङ्कटका सिरूपिरू िपूकमप, िुिी बतास, ठपूलो आधँीबयेििी, बाढी पहििो, आगलागी, मिामािी िोग (कोिोना िाइिस) । ्ी जहत 
पहन रूपिरूको नामकिण गरिएको छ ्ी घटना घटयेपहछ हदएका नामिरू मात् िुन ्। ्ी बाियेकका प्रकृहतमा अन््ोन्् घटना घटन सकनये 
रूपिरू िाम्ो आकलन बाहिि पद्षछन ्। ्सैलये िाम्ो अहसतति प्रकहतकै िातमा छ । ्सोिन्दा रये िी िामी िात बाँधयेि बस्ौं िनये त्सको 
परिणाम अत्न्तै ि्ाि् िुन्छ । ्सैलये प्रत य्ेक व्हति आरैहित् सङ्कटको व्िसथापक बन्नतु पद्षछ । ्सोिन्दा माहथ बताएअनतुसाि 
बनयेको रूपलाई व्हतिहित्को एकलो सामथ ््षबाट समिि ििन्न । त्सैलये िाज्लये िियेक नीहतिरूमा घट्न सकनये सङ्कट/जोहखमको 
सामना गनने हनकास खतुलाई हदनतुपद्षछ । 

३. रेपालमा सङ्कट/ जोहखमको अवसथा 
 परिच्मा िहनसहक्ो हक सङ्कट असामान््, हनहचित निएको, अकलपनी्, अप्रत्ाहशत किालीलागदो अिसथा िो । घटना 

घहटनसकये समम ्सको प्रकृहत, मापन, असि, आकाि प्रकाि आहदका बाियेमा सपष् पान्ष सहकन्न । तापहन खोज, अनतुसन्धान ि सिनेक्षणका 
माध्मबाट कये िी न कये िी अनतुमान गिी तथ्ांक िाहखएको िनये पककै छ । नयेपाल हनिन्ति दोिोरिििनये प्रकोपको घटनाबाट उतपन्न 
सङ्कटको उचच जोहखममा िियेको मतुलतुक िो । ्िाँको िपू-धिातली् सिरूपका कािण िरनेनी बाढी पहििो, मिामािी, आगलागी, िपू-
क्ष्, शीतलिि, हिमपात जसता हिपत ्जन्् अिसथालये ठपूलो धनजनको नोकसानी िुनये गियेको छ । िपू-कमपी् हिसाबलये हिश्वमाझ ११ औ 
सथानमा, जलउतपन्न जोहखमका हिसाबलये तीसौ सथानमा ि जलिा्तु परिित्षनका हिसाबलये चौथो सथानमा िियेको छ । िियेक िर्ष औरत 
५०० िन्दा बढी हिपत ्का घटनािरू िुनये गियेका छन ्। 

काठमाण्डौ उपत्ाका िपू-कमपी् ि मिामािीको हिसाबलये अत्न्त्ै जोहखममा िियेको छ । प्राकृहतक तथा गैिप्राकृहतक 
घटनािरूका कािण नयेपालको िौहतक, आहथ्षक, सामाहजक हबकास ि उन्नहतमा बाधा पतुगयेको छ । सन ्२०१० मा हिश्व बैकलये गियेको 
एक अध््लये नयेपाललाई प्रकोपको िबको रूपमा हचत्ण गियेको छ । नयेपालमा सन ्१९७१ दयेहख २०१० सममको तथ्ांकलाई ियेदा्ष िियेक 
हिपद २ जनाको मतृ्तु िुनये गियेको पाईन्छ । नयेपालको संहिधानलये प्राकृहतक प्रकोपबाट िुनये जोहखम न््पूनीकिण गन्ष पपूि्षसपूचना, त्ािी, 
उद्धाि, िाित एिम ्पतुनसथापना गरिनये नीहत अिलमबन गरिद ैहिपत ्व्िसथापन का ््षलाई सथानी् सिकािको एकल अहधकाि तथा 
सङ्घ, प्रदयेश ि सथानी् सिकािको साझा अहधकािका रूपमा िाखयेको छ । नीहतगत, कानतुनी तथा संसथागत व्िसथा गरिएको छ । हिपत ्
जोहखम न््पूनीकिण िाहट्रि् नीहत, २०७५ हिपत ्जोहखम न््पूनीकिण तथा व्िसथापन ऐन, २०७४ , हिपत ्जोहखम न््पूनीकिण िाहट्रि् 
िणनीहतक का ््ष्ोजना, २०१८-२०३० लगा्तका नीहतगत तथा कानतुनी व्िसथािरू छन ्। हिद्मान व्िसथािरू ििये तापहन सङ्कट 
जोहखमको अिसथामा कानतुन एकाहति ि घटनाका असििरूलये माहनसको कन्तहबजोग अका्षहति छताछतु ललको िाताििण हसज्षना िुनये 
गियेको छ ।                      

४. सङ्कट /प्रकोपमा उचि जोहखममा रिेका वग्निरू 
िाम्ो सामाहजक संिचना असमान िियेको छ । अथा्षत ््िाँ धनी ि गरिबको व्ापक खा्डल िियेको छ । धनी िग्षका माहनसलाई 

सामान्् जीिनकालमा सङ्कटको अिसथा ििन्न । कािण गास, बास ि कपासको ल्डाइबाट उनीिरूको जीिन कै्ौ ँगतुणा माहथ 
िुन्छ । ति जो व्हति गास, बास ि कपासका लाहग सध ै छटपटाई िियेको िुन्छ ऊ सध ै जोहखम म ै बाँहचिियेको िुन्छ । समाजमा 
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अझपैहन गरिबीको ियेखामतुहन िियेको जनसङ्ख्ा १८. ७ प्रहतशत िियेको छ िनये बिुआ्हमक गरिबीको सपूचकाङ्क १८. ६ प्रहतशत 
िियेको छ । अझ ै पहन ६ प्रहतशत जनसङ्ख्ा हपउनये पानीको समस्ामा छन ् ह्नै खा्डलिरूकाबीच जोहखममा पियेका िग्षिरू  
्स प्रकािका छन ्:

(क)  महिला ; महिलामाहथ िुनये असमान व्ििाि, सामाहजक, सांसकृहतक, धाहम्षक िाहनकािक प्रथा तथा प्रचलनलये महिला, 
बाहलका ि हकशोिीिरूलाई दोस्ो दजा्षको रूपमा हलनये गरिन्छ । शहैक्षक, आहथ्षक ि िोजगािीका दृहष्कोणबाट महिलािरू 
हिशयेर पछाह्ड पियेका छन ्। कहतप् अिसथामा िाज्लये हिशयेर नीहत नहलँदा िाज्लये समयेत महिलािरूलाई पछाह्ड पाियेको 
िुदँा उनीिरूको जीिन जोहखममा पनने गियेको छ । ग्रामीण परिियेशका महिला तथा हकशोिीिरू लामो दतुिीमा खोला, 
खोलसा अनकणटाि ठाउँमा घणटौं लगाएि खानयेपानीका लाहग सङ्घर्ष गदा्ष अफनै हछमयेकती ि आरन्तबाटै हिसंामा पनने 
गियेका छन ्। ग्रामीण परिियेशमा झण्ैड ९ प्रहतशत जनसङ्ख्ा हबजतुली बतिीको पिुचँिन्दा बाहिि िियेका छन ्। एकान्तमा 
आफना श्रीमान ्ि सन्तान िैदयेहशक िपूहममा श्रमका लाहग गएका सम्मा हिहिन्न प्रकािका हिसंामा पनने गियेका छन ्। 

  महिलािरूको साक्षिता दि ५७.७ प्रहतशत मात् िियेको छ । महिलािरूको आहथ्षक अिसथा अत्न्तै नाजतुक 
िियेको छ । कये िल २६ प्रहतशत महिलामा मात् समपहतिमाहथको कये िी अहधकाि िियेको छ । महिलािरूको श्रमशहति 
सििाहगता दि २६.३ प्रहतशत मात् िियेको छ । त्सतै बयेिोजगािी दि १३.१ प्रहतशत िियेको छ । अथा्षत् ्सता 
प्रकािका हिंसा घटाउनये पी्डकिरू बढीमा पतुरुरिरू िियेका छन् । अझैपहन समाजमा हिंसामा पियेका महिला, 
बाहलका तथा हकशोिीिरूलाई उद्धाि गिी पतुनसथापना कये न्द्मा िाहखन्छ । प्रा्ः हिंसामा पियेकािरूको शािीरिक, 
मानहसक ि बौहद्धक अिसथा अत्न्त कमजोि िुन्छ । आपिाहधक हरि्ाकलाप ि कठोि ्ातनाका कािण कहतप् 
महिला तथा हकशोिीको मानहसक हिचलनमा पियेकालये सोचनये शहति ह्ास िएको िुन्छ । जसलये गदा्ष पारििारिक 
पतुनहम्षलन गिाउन कहठन िएकालये आजीिन पतुनसथापना कये न्द्मा बसनतुपरििियेको छ । ह्नीिरूको जीिन सध ै
जोहखममा िियेको िुन्छ । सङ्कट/आपहतिपत् को अिसथामा ्सता िग्षिरू उचच जोहखममा पन्ष सकछन् । ्सैलये 
ह्नीिरूलाई सङ्कटकालीन सम्सा हिशयेर व्िसथा गरिनतु पनने िुन्छ । ति िाम्ा जहत पहन लैङ्हगक हिंसा 
अन्त् गनने कानतुन का्ा्षन्ि्नमा िियेका छन ती सबैलये सङ्कट/जोहखमको अिसथालाई समबोधन गन्ष कतु नैपहन  
प्रािधान िाहखएको छैन । 

(ख)  बालबाहलका तथा हकशोरहकशोरी ; संहिधानलये बालबाहलकाको िकलाई मौहलकिकको रूपमा व्िसथा गिी बाल 
बचाउ, बाल संिक्षण बाल हबकास, बाल सििाहगता जसता हिर्िरूलाई हिशयेर जो्ड हदएको छ । तापहन समाजमा 
सबै बालबाहलकािरूले गतुणसतिी् हशक्षा, पोरण्तुति खाना, उहचत लालनपालन ि सतुिहक्षत िाताििण पाउन सहकिियेका 
छैनन ्। लैङ्हगक हिसंामा पियेका परििािका बालबाहलकािरू घि छो्डयेि स्डकमा पतुगयेका छन । बालदतुिाचािबाट कै्ौ ँ
बालबाहलका तथा हकशोिीिरू ्ौनशोरण, श्रमशोरण ि हनकृष् काममा हजउन बाध् छन ्। गरिबीका कािण कहतप् 
आमा बाबतुलये आफना बालबचचालाई समाजलये नदयेखनये सथानमा रालनये, पालन ि संिक्षण गन्ष नसकये कालये बालगिृ, 
बालसतुधाि कये न्द्मा छोह्डहदनये समयेत गियेको पाइन्छ । 

 बालहबबाि, बालश्रम, अपििण, बालहिसंा, ्ौनदतुव ््षििाि तथा बलातकाि जसता घटनाको कािण उनीिरू समाजमा 
जोहखममा िियेका िुन्छन ्। ्सता बालबाहलका तथा हकशोिहकशोिीिरूलाई उद्धाि गिी िाज्को संिक्षणहित् समाज ि 
आरन्तदयेहख टाँढा िाहखएका िुन्छन ्। त्सता बालबाहलका तथा हकशोिहकशोिी आपत ्हिपत ्तथा सङ्कटको सम्मा 
अझ जोहखममा पन्ष सकछन ् । ति समबहन्धतका लाहग का्ा्षन्ि्नमा िियेका जहत पहन ऐन हन्मिरू छन ्ती सबैलये 
प्रकोपको अिसथामा कये  कसिी जोहखममतुति बनाउनये िन्नये जिार हदन पककै सामथ ््ष िाखदनैन ्। 

(ग)  अपाङ्गता भएका व्यहक्िरू ; शािीरिक, मानहसक तथा बौहद्धक अिसथा कमजोि िियेका व्हतििरू अपाङ्गता 
िएका व्हतििरू िुन ् । सबै शािीरिक अिसथा कमजोि िियेकािरूको मानहसक तथा बौहद्धक अिसथा कमजोि िनये 
िुदँनै । बौहद्धक अपाङ्गता िएका व्हतिको मानहसक अिसथा अत्न्तै कमजोि िुन्छ िनये शािीरिक अिसथा िाम्ो िुन 



;zQmLs/0f 105

सकछ । अपाङ्गता िएका व्हतिहित् पहन महिला, बाहलका तथा हकशोिीिरू समाजमा बढी जोहखममा िियेका छन ्। ्ी 
व्हतििरूलाई सामान्् जीिन्ापन गन्ष अरूको सिा्तको आिश्कता पद्षछ । 

  ्सै पहन िाम्ो समाजमा आम महिलािरू सामाहजक, आहथ्षक, सांसकृहतक ि धाहम्षक दृहष्कोणलये पछाह्ड पारिएका 
छन,् हिियेद, अन््ा्मा पियेका िुन्छन ्िनये सङ्कटको सम्मा ्सता अपाङ्गता िएका व्हतििरूलाई त अझ हिशयेर 
ख्ाल गनतु्षपनने िुन्छ । सङ्कटको सम्मा सबैलाई सङ्कट पनने िुदँा अपाङ्गता िएका व्हतििरूको सिासथ्, तथा 
खानपान, औरधोपचाि सयेिालाई हनिन्तिता हदन नसकदा उनीिरूको शािीरिक तथा मानहसक अिसथा द्नी् बन्द ै
जान्छ । अपाङ्गता िएका व्हतििरूको िक हित प्रिद्ध्षन गनने ऐन हन्म कतु नैमा सङ्कट/जोहखमको सम्मा कये  कसतो 
व्िसथापन गरिनतु पद्षछ िन्नये प्रािधान निुदँा जोहखमको सम्मा उचच जोहखममा पनने गियेका छन ्। 

(घ)  ज्ेयष्ठ रगररक ; ज य्ेष्ठ नागरिक प्रा्ः सहरि् जीिनको उतििाध्षको अिसथालाई बतुझाउँछ । ्ो अिसथामा उिाँिरूलाई 
खान, बसन, सतुतन ि उठ्न अरूको सि्ोग ि सिा्ताहिना समिि दयेहखन्न । ज य्ेष्ठ नागरिकिरूलाई सबै दयेशमा बोझको 
रूपमा आफन्त तथा परििािलये हलनये गियेका छन ्। कहतप्लये घिमा स्ािाि समिाि नगिी ज य्ेष्ठ नागरिक आश्रममा िाखयेका 
छन ्। िाम्ो दयेशमा झण्ैड २८ िजाििन्दा बढी सङ्ख्ामा ज य्ेष्ठ नागरिकिरू िियेका छन ्। उति आश्र्सथलको सञचालन 
सिकाि तथा गैिसिकािी संघसंसथा समयेत हमलयेि िइिियेको छ । ज य्ेष्ठ नागरिकिरू सिििरूका स्डक, बाटो, गलली, 
मठ, महन्दि, धम्षशालाजसता सथानिरूमा बयेिारिसीरूपमा ि कहतप् मागयेिसमयेत खानतुपियेको िामीलये दयेखयेका छौ । ्सैलये 
समाजमा संिक्षण ि ज य्ेष्ठ नागरिकिरूको िक अहधकािको प्रत्ािपूहत गनतु्ष आजको आिश्कता िो । ज य्ेष्ठ नागरिक 
संिक्षण ऐन तथा हन्मािलीमा किी कतै सङ्कट तथा जोहखमको अिसथामा हिशयेर व्िसथा गरिएको छैन । जसका 
कािण सङ्कटको सम्मा उनीिरू उचच जोहखममा पियेका िुन्छन ्। 

 (ङ)  अन्यः लैङ्हगक तथा ्ौहनक अलपसङ्ख्क, एकल महिला, मानि हिकास सपूचकाङ्कमा पछाह्ड पियेका समतुदा्, 
सीमान्तकृत समतुदा्का माहनसिरू समाजमा आहथ्षक, सामाहजक, धाहम्षक, सांसकृहतकजसता आ्ामिरूमा अत्न्तै 
जोहखममा िियेका छन ्। उनीिरूको जीिनच्ा्ष नाजतुक तथा कमजोि िुन्छ । असामान्् अिसथामा उनीिरू झन ्जोहखममा 
पतुगन सकनये समिािना दयेहखन्छ । ् ी सबैको सिचछ, सरा ि म्ा्षहदत जीिन हजउन पाउनये संहिधानम ैमौहलक िकको िाज्लये 
व्िसथा गनतु्ष प्रथम दाह्ति िहनएको छ । ति ह्नीिरू सामान्् जीिनमा समयेत समान अहधकाि ि अन्् नागरिकसिि 
समाजमा सामाहजक मपूल् ि मान््ताको ल्डाइ लह्डिियेका छन । िनये असामान्् अिसथा सङ्कट/जोहखमको सम्मा 
का्ा्षन्ि्मा िियेका जहत पहन ऐन हन्मिरूमा कतु नै हिशयेर व्िसथा निएकालये उचच जोहखममा पनने उचच समिािना 
दयेहखन्छ । 

५. हवशेष व्यवसथा गररएका कारुरिरूमा सङ्कट/जोहखम समबोधरको अवसथा 
नयेपालको संहिधानलये प्रसतािनाम ैहिहिधता्तुति हिशयेरतालाई आतमसात ्गिी हिहिधताबीचको एकता, सामाहजक सांसकृहतक 

ऐक्बद्धता का्म गददै िगधी्, जाती्, िाहरक, धाहम्षक लैङ्हगक हिियेद अन्त् गददै आहथ्षक, सामाहजक न््ा् ि समहृद्ध िाहसल गददै 
समाियेशी हिकास गनने संकलप िाखयेको छ । माहथ उहललहखत जोहखममा पियेकािरूको िक ि अहधकाि सतुहनहचित गन्ष मौहलक िकको 
व्िसथा गियेको छ । ्द्हप िाज्को लामो सम्सममको कये न्द्ीकृत व्िसथा, उपलबध स्ोत ि साधनको असमानतुपाहतक हितिण, 
समाजमा हिद्मान िाहनकािक प्रथा एिम ्प्रचलन, अदपूिदशधी िाजनीहतक नयेततृि, प्रशासहनक सं्न्त्को अप्रिािकारिता, न््ा् सयेिा 
प्रणालीमा अपािदहश्षता आहदका कािण नागरिकिरूको जीिनसति समान निएकालये समाजमा धनी ि गरिबको गहििो ि रिाहकलो 
खा्डल बन््ो । जसलाई पतुन्ष नसकदा गरिब, असाि्, मानि हिकास सपूचकाङ्कमा पियेका, सीमान्तकृत, पछाह्ड पारिएका िनी नामकिण 
गरि्ो । समाजमा ् ी िग्षिरूको जीिनसति अत्न्तै नाजतुक/जोहखममा िियेको छ, िनये संहिधानम ै् ी िग्षलाई हिशयेर सिक्षणको व्िसथा 
गरिनतुपनने िहनए तापहन िुन नसहकिियेको हिद्मान अिसथालये सध ैजोहखमम ैजीिन हनिा्षि गन्ष बाध् छन ्। बयेलाबखतमा अप्रत्ाहशत, 
अकलपनी् प्राकृहतक तथा गैिप्राकृहतक प्रकोप तथा मिामािीको अिसथालये उनीिरूको जीिनसति अझ नाजतुक ि उचच सङ्कटमा पनने 
समिािना दयेहखन्छ । 
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५.१ हवशेष सरंक्षणमा रिेका कारुरिरू 

(क)  घरेलु हिंसा (कसरु र सजा्य) ऐर ; ्ो ऐनमा घियेलतु हिसंा िनयेको कये  िो ? कसतो प्रकािको अपिाध िएमा घियेलतु 
हिसंाको कसतुि गियेको ठिछ्ष ि सो अपिाध गियेमा कये  कसतो सजा् तोहकएको छ ि उति अपिाधबाट पीह्डतलाई कये  
कसतो क्षहतपपूहत्षको व्िसथा गरिएको छ िन्नये समबन्धमा प्रष् व्िसथा िएको ति सङ्कट/जोहखमको सम्मा हिसंाबाट 
पीह्डतको उद्धाि, िाित तथा जोहखम न््पूनीकिण गनने समबन्धी कतु नै प्रािधान गरिएको छैन । 

(ख)  बोकसीको आरोप समबनधी (कसरु तथा सजा्य) ऐर ; ्ो ऐनको नामबाटै बतुहझन्छ हक बोकसीको आिोप कसैलाई 
लगाउनतु िुदँनै ्ो अमानिी् ि माहनसमा गरिनये अपमानजनक व्ििाि िो । जतुन कानतुनद्ािा िहज्षत छ । कसैलये कसैमाहथ 
्स प्रकािको लाञछना लगाएमा उसलाई दण्डको व्िसथा तोहकएको छ िनये पीह्डतलाई क्षहतपपूहत्षको व्िसथा गरिएको 
छ । ति समाजमा उति आिोप लागयेका व्हतिको कतु नै मपूल् ि मान््ता निुदँा उनीिरूको जीिन जोहखममा पनने गियेको 
छ । जिाँ महिला त्समा पहन ज य्ेष्ठ नागरिक, एकल महिला, असिा्, गरिब, दतुःखी महिलािरूलाई बोकसीको आिोप 
खयेपनतु पियेको छ । सङ्कटम ैसामान्् जीिन गतुजान्ष परििियेको माहनसलाई प्रकोप/सङ्कटको अिसथामा झन उचच जोहखममा 
पन्ष सकनये दयेहखन्छन ्। हिशयेर व्िसथा गरिएको ्स ऐनमा सङ्कट /जोहखमको अिसथा आएमा कये  गन्ष सहकन्छ िन्नये 
हिर्मा कये िी प्रसट््ाइएको छैन । 

(ग)  का्य्नसथलमा िुरे ्यौरजन्य िुव्य्निार (हरवारण) ऐर, २०७१ ; ्ो ऐनमा पहन सामान्् सिचछ, म्ा्षहदत ि ि्िहित 
िाताििणमा काम गन्ष पाउनतु नागरिकिरूको अहधकाि िो िहनएको छ । का्ा्षल्मा कतु नै कम्षचािी िा सयेिाग्रािी 
माहथ कतु नै प्रकािको अनैहतक काम ्ौनजन्् का ््ष िा दतुव ््षििाि गन्ष निुनये, कसैलये गियेमा कानतुनी कािबािीको िागीदाि 
िुनतुपनने व्िसथा गियेको छ । ति काबतुबाहििको अिसथा,सङ्कट/जोहखमको अिसथामा अहनिा ््षरूपमा सयेिाप्रिाि 
गनतु्षपनने सङ्गठनका कम्षचािी तथा सयेिाग्रािीका िकमा सङ्कटको सम्मा कसिी महिलामतै्ी, बालबाहलकामतै्ी, 
अपाङ्गमतै्ी हमत्ता का्म गनने ि का ््षसथललाई सिचछ म्ा्षहदत ि मतै्ीपपूण्ष व्ििाि गनने समबन्धी कतु नै व्िसथा गियेको 
छैन । अपठ््ािो अिसथामा आपिाहधक मनहसथहत ि सामान्् मनहसथहत समयेत हिचलनमा आउन सकनये िुदँा हिशयेर ध्ान  
हदनतु जरुिी िुन्छ । 

(घ)  मारव बेिहबखर तथा ओसारपसार (हर्यनत्रण) ऐर, २०६४ ; हिशयेर गिी मानि बयेचहबखन ि ओसािपसाि 
िनयेको कये  िो ? ्सो गियेमा कानतुनलये कये  कहत सजा् तोकये को छ ि मानि बयेचहबखन तथा ओसािपसािबाट 
पीह्डत तथा प्रिाहितलाई क्षहतपपूहत्षको समयेत व्िसथा गियेको छ । त्सतै ्स ऐनमा पीह्डत तथा प्रिाहितिरूको 
ततकाल िाित, उद्धाि, तथा सामाहजक पतुनहम्षलन गिाउनका लाहग उद्धाि कोरको समयेत व्िसथा गरिएको  
छ । ति सङ्कटको सम्मा उद्धािलगा्त अन्् कतु नै पहन ततकाल जोहखम न््पूनीकिण गनने आधाि दयेहखदँनै । 

(ङ)  लैङ्हगक हिंसा हरवारण कोष (सञिालर) हर्यमावली, २०६७ ; ्ो हन्मािली जतुनसतुकै प्रकािका लैङ्हगक 
हिसंा, घियेलतु हिसंा, ्ौनजन्् हिसंा, जबिजसती किणी, एहस्डजन्् जलनशील पदाथ्षबाट िाहन पतु¥ ् ाएबापत पीह्डत तथा 
प्रिाहितिरूलाई उद्धाि, िाित/ क्षहतपपूहत्ष तथा पतुनसथापना गनने का ््षका लाहग ्ो कोरको व्िसथा गरिएको िो । ्स 
कोरमा लैङ्हगक हिसंाबाट पीह्डतिरूलाई सिासथ्समबन्धी उपचाि, कानतुनी उपचाि, क्षमता अहििहृद्ध ताहलम, 
मनोसामाहजक पिामश्ष सयेिा, सामान्् हिउ पतुँजी, सामाहजक पतुनहम्षलनसमम गिाउनये काम गद्षछ । ् ी सबै का ््षिरू सामान्् 
सम्का लाहग अत्न्तै िाम्ो छ । ति सङ्कट, आपहतिपत,् जोहखमको सम्मा ्ो कोर हनहट्रि् दयेहखन्छ । 

(ि)  एकल महिला सरुक्षा कोष (सञिालर) हर्यमावली, ्ो ऐन एकल महिलािरूका लाहग हिशयेर िक ि अहधकािको 
सथापनाका लाहग का्ा्षन्ि्नमा ल्ाइएको िो । ्सलये एकल महिलाको परििारा गियेको छ । त्सतै आहथ्षक तथा 
सामाहजक दृहष्कोणलये पछाह्ड पियेका एकल महिलाको िकमा हिहिन्न छतु ट ि सतुहिधाको व्िसथा गियेको िए तापहन 
सङ्कट/जोहखमको सम्मा एकल महिलािरूको िकमा कये  गन्ष सहकन्छ िन्नये हिर्मा मौन छ । 
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६. जोहखम पहििार वग्नलाई जोहखम न्ूयरीकरण/व्यवसथापर
लामो सम्समम िाज्को कये न्द्ीकृत िाज् व्िसथा, स्ोत ि साधनको हितिणमा असमानता, नीहत , ्ोजना तथा 

का ््षरिमलये िासतहिक जीिनमा जोहखममा िियेका नागरिकमतुखी सयेिा हितिण निुनतु जसता धयेिै जोहखममैत्ी ्ोजना ि का ््षरिम 
लागतु नगना्षलये समाजमा सामान्् जनजीिनमा जोहखमपपूण्ष जीिन व्तीत गननेिरूको सङ्ख्ा धयेिै िियेको छ । सत् चाहिं ्ो िो 
हक जतुनसतुकै िग्षका महिलािरूको अिसथा प्रा्ः जोहखममा नै िियेको छ । ्सको मतुख् कािण िो आम महिलािरू घिा्सी 
तथा ियेिचािमपूलक का ््षमा बढी सम् श्रम गद्षछन् ति हिना पारिश्रहमकमा । सामाहजक संिचना, आहथ्षक, सामाहजक, शैहक्षक, 
धाहम्षक, सांसकृहतक, िाजनीहतक ि सिासथ्का दृहष्कोणलये महिलािरू धयेिै पछाह्ड पारिएका छन् । जसलाई संिक्षण, सिुहल्त, 
छतु ट ि सतुहिधा हदन उहललहखत ऐन हन्म तथा कोर ि मापदण्डिरूसमयेतमा आकहसमकरूपमा आउनये प्राकृहतक तथा गैिप्राकृहतक 
प्रकोप, सङ्कट/ जोहखममा उद्धाि ,िाित तथा आिातको समबोधन निुँदा जोहखम उचच जोहखम बन्न गएको छ । जसको 
समबोधन गन्ष हनमन उपा्िरू अिलमबन गरिनतु पद्षछ ;

१. अलपकालीर उपा्यिरू ;

• प्राकृहतक तथा गैिप्राकृहतक जसतो प्रकािको सङ्कट आए पहन ततकाल उद्धाि तथा िाितका का ््षरिमिरू व्ापकरूपमा 
सञचालनमा ल्ाउनये । 

• सपूचना तथा सञचाि जगतलये आम जनमानसमा उति मिामािीको िोकथामका उपा्, लक्षण, तथा समपक्ष  गरिनये सथान 
तथा मनोसामाहजक पिामश्ष सयेिा हनिन्तिरूपमा प्रिाि गरिििनये । 

• अत्ािश्क सामग्रीिरूको हनिा्षधरूपमा उपलबध गिाउनये । 

• सम्सम्मा नागरिकिरूलाई हिश्वसथ ि शान्त बनाउन िाज्को प्रमतुखलये जनताका नाममा आतमबल ि मनोबल उचच 
बनाउनये प्रकािको समबोधन गनने । 

• सामाहजक न््ा् ि सामाहजक सतुिक्षाका हिर्िरू उठान गरिििनये । 

• सङ्कटको प्रकृहतअनतुरूप अग्रिागमा खहटनये कम्षचािीिरूको मनोबल उचच िाखनये । 

• सामाहजक सञजालबाट सत् तथ् समाचाििरू प्रचाि-प्रसाि गनने । 

• आम नागरिकिरूलाई व्सत बनाउनये ियेततुलये सामाहजक कल्ाणमपूलक का ््षमा लगाउनये । 

• सामाहजक दाह्ति हनिा्षिमा सबैलाई प्रयेरित गनने, एकआपसमा सि्ोग, समथ्षन, सिका ््ष ि समन्ि्को िाताििण 
बनाउनये । 

२. मध्यकालीर तररकािरू ;

• जोहखम न््पूनीकिण गनने पपूि्षसपूचना, पपूि्षत्ािी, उद्धाि, िाित एिं पतुनसथापना गनने प्रहिहध, हिहध ि तौितरिकािरूको हिकास 
गिी चतुसत दतुरुसत व्िसथापन त्ािी गनने । 

• माहथ उललयेख गरिएका सबै हिशयेर व्िसथापनमा िियेका कानतुन, कोर तथा मापदण्डिरूमा सङ्कट व्िसथापनका हिहध 
तथा प्रािधानिरू िाहखनतुपनने । 

• जनतालाई सयेिा प्रिािमा िियेका जहत पहन सिकािी, गैिसिकािी, संघसंसथा, नागरिक समाज सबैलाई सङ्कटको 
व्िसथापनका लाहग हिशर सतक्ष ता ि सािधानी अपनाएि सङ्कटमा िियेकािरूको उद्धाि, िाित ि पतुनसथापना का ््षमा 
व्ापक परिचालन गिाउनये । 

• जोहखमको आकलन गिी उचच, मध्म ि हनमन जोहखममा पियेकािरूको लगत त्ाि पानने । 

• सङ्गहठत तथा असङ्गहठत क्षयेत्मा काम गनने, िैदयेहशक िोजगािीबाट रकने का, सीप िातमा िएकािरूको समयेत लगत 
सङ्कलन गनने । 
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• उद्धाि तथा िाितको हितिणसँगै उतपादन ि क्षमता िहृद्धका लाहग ्ोजनािरू हितिण गददै जानये । 

• हबसतािै सङ्कटबाट बाहिि ल्ाई आहथ्षक रिाहन्त हित््ाउनये हिसाबलये कृहरमा आमपूल परिित्षन गिाउन सबै 
बाझो जगगा जहमनमा खयेती गन्ष लगतबाट असङ्गहठत क्षयेत्मा िियेका मजदतुिलाई सम्मै हबउ, मल, कृहरमा प्र्ोग 
िुनये िातये मयेहसन औजाििरूको हितिण गिी खयेती गिाउन िािी छतु ट ि सिुहल्त हदएि आकहर्षत गिाउनये ्ोजना 
का्ा्षन्ि्नमा ल्ाउनये । 

३. िीघ्नकालीर तररकािरू ;

• सङ्कटको प्रिािकािी व्सथापन गन्ष सामान्् जीिनमा सङ्कटोन्मतुख नागरिकिरूको जीिन समदृ्ध बनाइनतुपद्षछ । 

• ५१ प्रहतशतिन्दा माहथ ििनतुिएका आधा आकाश ढाकनतुिुनये महिलािरूको पहसना ि श्रमको मपूल् का्म गिी आहथ्षक 
गणनामा आबद्ध गिाउनये । 

• तीनै तिका सिकािलये सङ्कट /जोहखमलये पाियेको प्रिाि सकािातमक ि नकािातमकका बाियेमा लयेखाजोखा गनने ि 
सोिीबमोहजम नकािातमामक प्रिाि पियेका क्षयेत्िरूमा आहथ्षक िहृद्ध िाहसल िुनये उद्म ि उद्मशीलता प्रिद्ध्षन गिाउनये 
नीहत तथा का््षरिमिरू सञचालनमा ल्ाउनये । 

• िाताििण ि प्रकृहतसँग सन्ततुहलत समबन्ध का्म गन्ष िाताििणमतै्ी हिकास, पपूिा्षधाििरूको हनमा्षण, िाताििण 
अनतुकपू लन क्षमता अहििहृद्ध समबन्धमा आम नागरिकमा हशक्षा, सचयेतना िहृद्ध गनने । 

• एकतीकृत हिकासका लाहग जनतािरूलाई अझ हिशयेर गिी महिलािरूलाई सथानी्तिसमम लिगतमा सञचाहलत 
महिला हिकास का ््षरिममा हि््डनये, समदृ्ध कृहर का ््षरिममा जो््डनये, प्रधानमन्त्ी सििोजगाि का ््षरिममा जो््डनये, िाट्रिपहत 
महिला उतथान का ््षकमा जो्डयेि आहथ्षक सशतितीकिणमा जो्ड हदनये । 

• सबै महिला उद्मी; िाहसल िुन्छ समहृद्ध िन्नये मान््ताकासाथ तीनै तिका सिकािलये दयेशमा उन्नहत ि समदृ्ध ल्ाउनये 
क्षयेत्िरूलाई पहिचान गिी उतपादनशील बनाउनये । 

• कोहि्ड १९ को सङ्कटबाट पाि पाउन िैदयेहशक िोजगािीबाट रहक्ष एकािरूको लगतका आधािमा क्षमता ि सीपको 
अहधकतम प्र्ोग गिी सिदयेशम ैिोजगािी उपलबध गिाउनये । 

• सङ्कटको सम्मा जागृत िएको सामाहजक सद्ाि, िाट्रिप्रयेम, सामाहजक उतििदाह्ति, लोककल्ाणकािी 
िािनालाई सिी सदतुप्ोग गिी सथाह्ति प्रदान गन्ष हिहिन्न ्ोजना तथा रूपान्तिणकािी का ््षरिमिरू 
का्ा्षन्ि्नमा ल्ाउनये । 

अनत्यमा 
हिपत ्जोहखमबाट सतुिहक्षत ि उतथानशील िाट्रिको मान््ता पपूिा गन्ष संहिधानलये प्राकृहतक तथा गैिप्राकृहतक प्रकोपबाट िुनये 

जोहखम न््पूनीकिणका लाहग पपूि्षसपूचना, त्ािी, उद्धाि, िाित तथा पतुनसथापना गनने नीहतलाई हिशयेररूपमा का्ा्षन्ि्नमा ल्ाउनतु 
पद्षछ । सामान्् जीिनमा जोहखम पहिचान िएका नागरिकिरूलाई उचच प्राथहमकतामा िाखी जोहखम िुनबाट जोगाउनतु पद्षछ । सामान्् 
जीिनमा प्रत य्ेक व्हति आरैमा मानहसकरूपमा जोहखम व्िसथापकको रूपमा ििनतु पद्षछ । 

बिुसिोकाि हिर्सँग सिोकाि िाखनये एिं हिशयेर व्िसथा गन्ष बनयेका जहत पहन ऐन, हन्म, मापदण्ड, कोरलगा्त अन्् 
व्िसथािरू छन ्सबैमा तीनै तिका सिकािलये जोहखम न््पूनीकिण तथा व्िसथापनलाई मपूलप्रिािीकिण गिी आन्तरिकतीकिण गनतु्ष 
पद्षछ । सतक्ष ता, सािधानी, उचच मनोबल ्ी सब व्हति हिशयेरमा हनि्षि माहनन्छ । काबतुबाहििको परिहसथहतमा माहथ हनहद्षष् गरिएका 
अलपकालीन, मध्कालीन ि दीघ्षकालीन व्िसथािरू का्ा्षन्ि्नमा ल्ाउनतु पद्षछ । सङ्कटको सम्मा सिकाि ि नगरिक एक ठाउँमा 
उहिएि ्सको सामना गनतु्षपद्षछ । सङ्कट/जोहखम जहिलये सतुकै आउन सकछ िन्नये मनसा्मा सिकाि ि जनता त्सको व्िसथापनका 
हिहधिरू त्ाि पािी सामना गनने क्षमतामा ििनतुपद्षछ । सङ्कटलये जोहखम हनमत्ाउनये िन्दा पहन सङ्कटको व्िसथापन गन्ष नसकती 
जोहखम िुनये कतु िामा सतक्ष  ििनतु पद्षछ । 
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िवाई उद्धारको कामः भोगाइ र हसकाइ

हटर्न............. हटर्न............... हटर्न..............

पुसको पहिलो िप्ता, खलतीबाट मोबाइल हझकेर बोलर पहर मर र िात िुबै कठ््याहग्एका हथए । 

त्सतै ११ बजयेको िुदँो िो, पछाह्डका अङ्क चाििटा सात हथए । जसबाट सिजै अनतुमान गन्ष सहकन्थ्ो कतु नै प्रमतुख हजलला 
अहधकािीको िो । अगाह्डको अङ्क ियेदा्ष लागदथ्ो ्ो नयेपालको पहचिमको कतु नै हजललाको िो । मनमा कये  कये  कतु िा खयेहलिालये, िाम्ो 
िन्दा पहन निाम्ो धयेिै । लामो सास तान्द,ै सािस गियेि रोन उठाए ९८५८३१७७७७ निन्द ैिुमलाका प्रमतुख हजलला अहधकािीलये रोन 
गनतु्ष िएको िियेछ । उिाँलये एकै सासमा बयेलीहिसताि लगाउनतु ि्ो । िुमलाको सदिमतुकामदयेहख चाि हदन हि्ंडयेि मात् पतुहगनये अत्ान्त दतुग्षम 
चङ्खयेली गाउँपाहलका ि्डा न.४ कती २२ िरधी्ा नीिा शािीलाई चौहबस घणटादयेहख लगाताि प्रसि ब्ाथा लागयेको, सथानी् सिासथ् 
संसथामा उपचाि िुन नसकती आमा ि बचचा दतुबैको ज्ान जोहखममा । 

प्रथम महिला िाट्रिपहतको परिकलपनाअनतुसाि नयेपाल सिकाि, महिला बालबाहलका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्लये िाट्रिपहत 
महिला उतथान का ््षरिम सञचालनमा ल्ा्ो । जहत उतसािका साथ ििाई उद्धाि का ््षहबहध त्ाि गिी सञचालनमा ल्ाइ्ो । घटना 
नै िएपहछ अहलकहत ्डि, अपठ््ािो ि उकतु समतुकतु सका साथ उद्धािका लाहग प्रिािकािी समन्ि्मा जतुट््ौं । रलतः नयेपाली सयेनाको 
ियेहलकोपटि परिचालन गिी ततकाल नीिा शािीको उद्धाि गिी सतुखनेतहसथत क्षयेत्ी् असपतामा पतु¥ ् ाइ्ो ि सरल शल्हचहकतसाबाट 
बचचाको जन्म िई आमा ि निजात हशशतुको जीिन बँचाई िाट्रिपहत महिला उतथान का ््षरिमअन्त्षगतको दतुग्षम क्षयेत्का ज्ान जोहखममा 
पियेका गि्षिती तथा सतुतकये िी महिलािरूको ििाई उद्धाि का््षरिम सतुरुआत गरि्ो । 

नयेपाल िौगोहलक हिहिधतालये जहत सतुन्दि ि अलौहकक छ, त्हत नै जनजीहिकाका हिसािलये जहटल ि दतुःखदा्ी छ । त्सैलये 
सिकािका हिहिन्न प्र्ासका बाबजतुद कहतप् हजलला ि गाँउिरूमा न मोटि बाटो पतुगयेको छ न त मोटिबाटो पतुगयेका सबै ठाउमा आकहसमक 
सतुतकये िी सयेिा हदनसकनये संिचना, तथा मानि ि िौहतक स्ोतसाधन नै उपलबध छ । हिश्व सिासथ् सङ्गठनको प्रहतियेदनअनतुसाि स् 
जना गि्षिती महिलािरूमध य्े ५ जनालाई शल्हचहकतसा गनतु्षपनने, १० जनालाई ताहलम प्राप्त सिासथ्कमधीको सि्ोग आिश्क पनने 
दयेहखन्छ । ति िाम्ा क्ौं आमािरू िौगोहलक हिकटता, गरिबी ि सम्म ैसिासथ् संसथामा लैजानये हिर्मा हनण््ष  िुन नसकदा ज्ान 
गइिियेको तीतो सत् िामीसँग छँदछै । एउटा आमा गतुमनतु िनयेको त्स परििाि िा सदस्का लाहग संसाि नै गतुमाउनतु िो । 

सीहमत स्ोतसाधनका बाबजतुद हिशतुद्ध पहित् उद्दयेश्लये ्ो का ््षरिम सञचालनमा ल्ाइएको छ । चौबीसै घणटा ि ३६५ हदनै 
समन्ि् ि सिजीकिण गनतु्षपनने ्स का ््षमा न त कन्रिोल रुम, न त कम्षचािीलाई कतु नै सिकािी मोिाइल ि मोबाइल नमबि नै छ । हनजी 
मोबाइल कै प्र्ोगबाट उद्धाि का ््षको समन्ि् गरिँदआैएको छ । ८७ जना महिलाको उद्धाि गरुन्जयेल क्ौं पटक का्ा्षल् सम्पहछ 
िा साि्षजहनक हबदाका हदन साि्षजहनक ्ाता्ातका साधन प्र्ोग गियेि घितर्ष  लागयेता पहन पहछललो ७७७७ नमबिको रोन (प्रमतुख 
हजलला अहधकािी) बाट घन्टी बजनये हबहतिकै िताििता ओलधी का्ा्षल् रकने ि उद्धािका लाहग समन्ि्मा जतुट्नये गियेको छौ ँ। त्सैगिी 
ििाई उद्धािमा खहटनये टोली जोहखममा पियेका आमा ि बचचाको ज्ान बचाउन सकये कोमा उद्धािपचिात ्िहसलो मतुिािका साथ सन्तोरको 
सास रये ददै आतमसन्ततुहष् हलनये गियेका छौ ँ। 

अञजु ढुङ्गाना
प्मुख मतहला तवकास अतिकृि - मतहला, बालबातलका िथा जयेष्ठ नागररक मनत्ालय 
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नयेपालको संहिधानको धािा ३८ को उपधािा २ मा प्रत य्ेक महिलालाई सतुिहक्षत माततृि ि प्रजनन सिासथ्समबन्धी िकको 
व्िसथा गियेको छ । त्सैगिी सन ्२०३० समममा हिश्वव्ापी मात ृमतृ्तुदिलाई िियेक १००,००० (एक लाख) जीहित जन्ममा ७० िन्दा 
तल झानने हदगो हिकास लक्् िियेको छ । िाल पहन नयेपालमा प्रहतिजाि जीहित जन्ममा हशशतु मतृ्तुदि ३२, निजात हशशतु मतृ्तुदि ३९ 
(प्रहतिजाि जीहित जन्ममा) िियेको छ । 

्सकै सयेिोरये िोमा महिलाको उतथान ि सशतितीकिण गिी िाहट्रि् हिकासमा मपूलप्रिािीकिण गन्षका लाहग उनीिरूको आहथ्षक 
उन्नहत, प्रगहत, प्रहतष्ठा ि सममान प्रिद्ध्षन का ््षरिमिरू त् गियेको छ । नयेपाल सिकािको आहथ्षक िर्ष २०७३/७४ को नीहत तथा 
का ््षरिममा महिलािरूको िक, अहधकाि सतुहनहचित गददै िाट्रि हनमा्षणको प्रत य्ेक तिमा समान सििाहगताको व्िसथा गियेको छ । आहथ्षक 
िर्ष २०७३/०७४ को बजयेट ितिव्मा महिला उतथान शीर्षकमा लैङ्हगक हिियेदको अन्त्, सीप तथा उद्मशीलता हिकासलगा्तका 
महिला सशतितीकिणका का ््षलाई अहघ बढाउन िाट्रिपहत महिला उतथान का््षरिम सञचालनमा ल्ाइएको िो । 

आहथ्षक िर्ष २०७५/०७६ बतुँदा नं. ५९ िाट्रिपहत महिला उतथान का ््षरिमलाई हिसताि गिी हिपन्न ि हपछह्डएका सबै महिलालाई 
सीप तथा उद्मशीलता हिकास मार्ष त काम ि िोजगािीका अिसिमा पिुचँ पतु¥ ् ाई सिआज्षनमार्ष त आतमहनि्षि बनाउनये । बालहििाि, 
दाइजो प्रथा, हतलक, दयेउकती, बोकसी, छाउप्डीलगा्त सबै प्रकािका कतु िीहत अन्धहिश्वास ि महिला हिसंाको हिरुद्धमा चयेतना अहििहृद्ध 
गरिनये । ग्रामीण तथा दतुग्षम क्षयेत्का जोहखममा पियेका गि्षिती तथा सतुतकये िी महिलािरूको आपतकालीन उद्धाि गन्ष ए्ि एमबतुलयेन्सको 
प्रबन्ध हमलाईनयेछ । 

्सै नीहत तथा का ््षरिम ि बजयेट का ््षन्ि्का लाहग दतुग्षम क्षयेत्मा ज्ान जोहखममा पियेका गि्षिती तथा सतुतकये िी महिलाका 
लाहग सतुतकये िी िुनये अिसथामा सिासथ् समस्ा हसज्षना िई ज्ान जोहखममा िियेका महिलालाई ििाई उद्धाि गिी तोहकएको असपतालमा 
पतु¥ ् ाई गतुणसतिी् सिासथ्सयेिा प्रदान गनने प्र्ोजनका लाहग दतुग्षम क्षयेत्मा ज्ान जोहखममा पियेका गि्षिती तथा सतुतकये िी महिलाका लाहग 
ििाई उद्धाि का ््षहिहध २०७५, हनमा्षण गिी २०७५ । ६ । २९ मा सिीकृत िई का्ा्षन्ि्नमा ल्ाइएको छ । 

ििाई उद्धाि का ््षलाई सतुचारु गन्ष सि्षप्रथम नयेपालका स्डक सञजालको सिज पिुचँ नपतुगयेका दतुग्षम हिमाली तथा पिा्डी ३४ 
हजललािरूलाई पपूण्ष तथा आहंशकरूपमा का ््षरिम सञचालनको हजललाको रूपमा छनौट गरि्ो । जसअन्त्षगत का ््षहिहध लागतु िएका 
हजललामा दाचतु्षला, बैत्डी, ्डोटी, अछाम, जाजिकोट, दलैयेख, मतुगतु, काहलकोट, जतुमला, िुमला, ्डोलपा, म्ागदी, तापलयेजतुङ, िसतुिा, 
सङ्खतुिासिा, िोजपतुि, पाँचथि, तयेह्थतुम, खोटाङ, ओखलढतुङ्गा, सोलतुखतुमबतु, दोलखा, मनाङ, मतुसताङ, िोलपा, सल्ान, रूकतु मपपूि्ष ि 
रूकतु मपहचिम िियेका छन ्। 

्सै गिी का ््षरिम आहंशक रूपमा लागतु िएका हजललामा जैमतुनी नगिपाहलका, हसन्धतुपालचोक -पाँचपोखिी थामपालथाप, 
ियेलमबतु, जतुगल, धाहदङको रुहि भ्ाली, आरूघाट, अहजिकोट, धाचने, चतुमनतुबी, बागलतुङ -ढोिपाटन नगिपाहलका, गलकोट नगिपाहलका, 
बह्डघाट, नगिपाहलका, हनहसखोला गाउँपाहलका, बोियेङ गाउँपाहलका, तािाखोला गाउँपाहलका, काँठयेखोला, गाउँपाहलका, तमानखोला 
गाउँपाहलकाका समयेत हिमाली ि हिकट पिा्डी क्षयेत्मा िियेका छन ्। 

एकाहति सि्षप्रथम ६ पतुस, २०७५ मा का ््षहिहध पारित िएको तीन महिनापचिात ्िुमलाकती हनिा शािीलाई उद्धाि गिी सतुरूिात 
िएको ्स का ््षरिमबाट िालसमम ८७ जना (प्रदयेश सामाहजक हिकास मन्त्ाल्सँग समन्ि्समयेत गिी) दतुग्षम क्षयेत्का ज्ान जोहखममा 
पियेका गि्षिती तथा सतुतकये िी महिलाको उद्धाि िई आमा ि निजात हशशतुको ज्ान बचाउन सहकएको छ िनये अककोहति दतुग्षम ियेगका 
ज्ान जोहखममा पियेका महिलािरूलाई कहठन घ्डीमा िाज् साथमा छ िन्नये आशा ििोसामा िहृद्ध िएको छ । उद्धाि गरिएकामध य्े 
कये िी प्रहतहनहधमपूलक महिलाको सङ् हक्षप्त हिििण तपहसलअनतुसाि प्रसततुत गरिएको छ 

१. मोती परर्यार 
सल्ान हजलला िनगा्ड कतु हबण्डये गाउँपाहलका ि्डा नं ८ हनिासी मोती परि्ाि अहन्तम महिनाको गि्ष िियेको अिसथामा 

हििमा घास काट्न गएकती हथइन ्त्िी ल्डयेि बयेिोस िएकती मोतीलाई हछमयेकतीलये बोकये ि घिमा त ल्ाए ति ल्डयेको चोटलये मोतीको 
गि्षको हशशतुको मतृ्तु िुन पतुग्ो ि उनयेलये मतृ हशशतुलाई घिमा नै जन्माइन ्। हशशतुको जन्मपचिात ्बयेिोस िएकती मोतीको ज्ान जोहखममा 
पियेको सपूचना सल्ान हजललाका प्रमतुख हजलला अहधकािीमार्ष त प्राप्त ि्ो । सपूचना प्राप्त िुनासाथ सतुखनेतमा िियेको नयेपाली सयेनाको 
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ियेहलकोपटिमार्ष त हनजलाई उद्धाि गिी मध्पहचिमाञचल क्षयेत्ी् असपताल सतुखनेत पतु¥ ् ाइ्ो । त्स हदन साँझ परिसकये को िुनालये 
ियेहलकोपटि काठमा्डौं रक्ष न सकये को हथएन । िोहलपलट हबिानै नयेपाली सयेनाको ििाइ उद्धाि हनदनेशनाल् ह्ड.एम.ओ.अहरसबाट 
रोन आ्ो । मोहतको उपचाि सतुखनेतमा िुन नसकनये ि हनजलाई थप उपचािको लाहग सतुहिधासमपन्न असपताल काठमा्डौं लैजानतु पनने 
ि्ो । मोतीलाई सयेनाकै ियेहलकोपटिबाट काठमा्डौं ल्ाइ्ो । काठमा्डौं हिमानसथलबाट एमबतुलयेन्समा गि्षिती तथा निजात हशशतुको 
समपपूण्ष उपचाि हनःशतुलक िुनये पिोपकाि प्रशतुहत गिृ थापाथलीमा पत्ु ाइएकती मोतीको प्रसपूहत गिृमा आइ.हस.्तु कक्षको अिािमा उपचाि 
िुन सकये न । मोती हशक्षण असपताल रिरि िइन ्। हशक्षण असपताल प्रशासनलये मोतीको िना्ष हलन मानयेन ि ियेदा्ष १५/१६ िर्षकती झैं 
दयेहखनये मोतीलाई हशक्षण असपतालमा िना्ष गिाउन बाल ियेलपलाइन १०९८ को सि्ोग हलनतु पियेको तीतो ्था्षथ िियेको छ । िाट्रिपहत 
महिला उतथान समन्ि् इकाइका सटार साथीिरू सि्म ्गएि असपताल िना्ष गरिएकती मोती करिि १६ हदन असपतालमा उपचाि गिी 
सिसथ् िएि सल्ान घि रहक्ष इन ्। 

२. मेलरा मलल
उद्धािको रिममा हमहत २०७६ जयेठ २ गतये रुकतु म हजलला पठृा उतििगंगा 

गाउँपाहलका ि्डा नं ८ हनिासी मयेलना मलललाई ४ हदनदयेहख प्रसि व्था लागी 
बचचाको ध््डकन समयेत बन्द िुन थालयेको िनी माननी् सासद ्कमला िोका्द्ािा 
सपूचना प्राप्त ि्ो । अत्न्त हढलो गिी सपूचना प्राप्त िएको कािण हनजलाई उद्धाि गिी 
नयेपाली सयेनाको ियेहलकोपटिमार्ष त नयेपालगञज लैजानये रिममा घोिािी दाङ्ग पतुगदा 
नपतुगद ै ियेहलकोपटिमा नै मयेलनालये मतृ हशशतुलाई जन्म हदइन ् िनये बयेिोस मयेलनाको 
नयेपालगञज असपतालमा उपचािपचिात ्सिसथ बहनन ्। 

३. रहवता राई (हव.क.)
त्सतै हमहत २०७६ । ३ । ३१ खोटाङ हजलला िलयेशी ततुिाचतुङ्ग नगिपाहलका ि्डा नं.२ बसनये िर्ष २२ कती िहिता िाई (हि.क.) 

लाई २ हदनदयेहख प्रसि व्था लागयेको सथानी् सिासथ् संसथामा जचाउन लैजादा बचचा पयेटमा छ््डकये  अिसथामा िियेको ि अत्हधक 
ितिस्ािसमयेत िएको िुदँा सथानी् सिासथ् संसथामा उपचाि िुन नसहक हनजको ज्ान जोहखममा पनने दयेहखएको िनी सोिी प्राथहमक 
सिासथ् चौकती सिासथ्कमधी ि प्रमतुख हजलला अहधकािीबाट प्राप्त सपूचनाअनतुसाि हनजलाई ततकाल उपचािको लाहग सतुहिधासमपन्न 
असपतालमा लैजान अनतुिोध िई आएको । प्रसि पी्डालये छटपटाई िियेकती िहिता िाइ (हि.क.) ियेहलकोपटिबाट काठमा्डौं जाँदा कहत 
पैसा लागनये िो ऋणलये घिखयेत नै िुनये िो हक िनी हचहन्तत बहनन ् ि "बरु म ्हि मद्षछतु  ियेहलकोपटिमा त म जाहदन” िनयेि अ््ड्डी 
हलइन ्। हनजको अिसथा झन ्झन ्जोहखमपपूण्ष बन्द ैगएको छ िनी सिासथ्कमधीलये िामीलाई ताकये ता गनतु्षि्ो । सिासथ्कमधीबाट समपक्ष  
नमबि हलएि िामीलये हनजका पहत हदल बिादतुि हि.क.लाई समपक्ष  ग्ा्षैं । उनी काम हिशयेरलये काठमा्डौं आएका िियेछन ्। काठमा्डौंबाट 
घि रक्ष नये रिममा सोिी िप्ता आएको हिरण िरा्षलये पहििो गई हि.हप िाजमाग्ष अिरुद्ध िई खतुककोटको उकालो चढ्द ैगियेका िियेछन ्। 

हनज हदल बिादतुि हि.क.लाई हन शतुलक ििाई उद्धाि सयेिा ि उनको जहटल सिासथ् अिसथाको बाियेमा िाट्रिपहत महिला उतथान 
समन्ि् इकाइका कम्षचािी साथीिरूलये समझाएपहछ मात् उपचािको लाहग काठमा्डौ आउन िहिता िाई (हि.क.) िाजी िइन ्। ततकाल 
नयेपाली सयेनाको ियेहलकोपटिबाट उद्धाि गिी पिोपकाि प्रसपूहत गिृ काठमा्डौं पतु¥ ् ाइ्ो । हनजको शल्हचहकतसामार्ष त उपचाि गिी 
सिसथ् हशशतु जन्म हदइन ्ि सिसथ् हशशतु साथ घि रक्ष न सरल िइन ्। 

४. िेवकला राई
त्सतै सोलतुखतुमबतु हजलला मिाकतु लतुङ्ग गाउँपाहलका ि्डा नं ३ हनिासी दयेिकला िाई पाँच महिनाको बचचा गि्षमा िियेको 

अिसथामा हबिामी िई उपचािको रिममा हजलला सदिमतुकामको असपतालमा िना्ष िइन ्। हनजको शिीिमा अत्हधक ितिअलपता 
(ियेमोगलोहबन ३.४) िई ज्ानसमयेत जोहखममा िियेको िनी प्रमतुख हजलला अहधकािीमार्ष त सपूचना प्राप्त गिी हनजलाई नयेपाली सयेनाको 
ियेहलकोपटिमार्ष त उद्धाि गिी पिोपकाि प्रसपूहत गिृमा उपचाि िई सिासथ् लाि िएको छ । ्ी प्रहतहनहधमपूलक घटानािरूलये िाम्ो 
दयेशको दतुग्षम क्षयेत्को जनजीहिकालाई उजागि गद्षछ । 



;zQmLs/0f 113

क्र स. हजलला उमेर जममा 

२० िन्दा कम २१ दयेहख ३५ ३६ दयेहख माहथ 

१ िुमला १ १,१,१,१,१ १,१ ८

३ ्डोलपा १,१,१ १,१,१,१,१ १ ८

४ काहलकोट १,१ १,१ ४

५ जाजिकोट १,१,१ १,१,१ ६

६ मतुगतु १,१,१,१,१ १ ६

७ अछाम १, १

८ बाजतुिा १,१,१,१,१ ५

९ सल्ान १, १, २

१० रुकतु मपपूि्ष १,१,१ ३

११ म्ागदी १ १ २ समन्ि्मा

१२ मनाङ १ १

१३ गोिखा १,१,१,१ १, ५

१४ धाहदङ १,१,१,१,१,१,१,१ ८

१५ दोलखा १,१ २

१६ सोलतुखतुमबतु १,१, १, ३

१७ खोटाङ १, १,१ ३

१८ पाँचथि १, १

१९ िोजपतुि १, १

२० दाचतु्षला १, १

२१ बझाङ्ग १,१,१,१ ४

२२ तयेह्थतुप १ १

२३ िसतुिा १, १

२४ हसन्धतुपालचोक १ १ २

२५ बैत्डी १ १

कतु ल १५ ५४ ११  



dlxnf, afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfno114

उद्धाि का ््षका लाहग सपूचनाको पिुचँ सि्षसतुलि बनाउन महिला िालबाहलका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्को ियेिसाइ्डमा 
का ््षहिहध िाहखएको छ । जो सतुकै सचयेत नयेपाली नागरिकको सपूचनाको आधािमा समबहन्धत हजललाको प्रमतुख हजलला अहधकािीसँग 
समन्ि् गिी सपूचनालाई थप पतुहष् गियेि नयेपाली सयेनाको ियेहलकोपटिबाट ज्ान जोहखममा पियेका गि्षिती तथा सतुतकये िी महिलािरूको 
उद्धाि गरिनये गियेको छ । 

हिहिन्न माध्मबाट प्राप्त सपूचनाको आधािमा माहथ उहललहखत उमयेि समपूिका महिलाको उद्धािपचिात ्िकम ितुतिानीको लाहग 
आिश्क पनने नागरिकता २० । २२ िर्ष उमयेि उललयेख गरिएका धयेिैजसो महिलािरूको नयेपाली नागरिकता निुनये िुनालये िामीलये 
सिजीकिणका लाहग जन्मदता्ष को प्रमाणपत्लाई पहन मान््ता हदनये गियेका छौं । २० िर्ष उमयेि बताइएका हकशोिी ियेदा्ष १५ । १६ िर्षका 
कहलला दयेहखन्छन ्। ् सबाट समाजमा अझ ैपहन बालहििाि कहत ि्ािि छ िन्नये अनतुमान गन्ष सहकन्छ । एकाहति हछटो हििाि आमा 
बन्नको लाहग जोहखमपपूण्ष पककै छ िनये अककोहति हकशोिीको हशक्षा दीक्षा आज्षन गिी िहृतिहिकास गनतु्षपनने सम्मा हििाि बन्धनमा 
बाँहधदा हकशोिीको समपपूण्ष व्हतिति हिकास तथा सतितीकिणमा बाधा पतुगनये गियेको छ । 

प्रत य्ेक व्हतिको जीिन सि्म ्का लाहग शतप्रहतशत िो । बाचन पाउनये व्हतिको नैसहग्षक अहधकाि समयेत िो । ति पहन 
नयेपालका हिकट गाउँिरूमा गि्षिती तथा सतुतकये िी सम्मा हसज्षना िुनये सिासथ् समस्ालाई गमिीितापपूि्षक नहलँदा क्ौं महिलािरूको 
अकालम ैमतृ्तु िुनये गियेको छ । गि्षिती महिलालये अहनिा ््षरूपमा चाि पटक तथा थप समस्ा िएमा बढी समयेत सिासथ् जाँच गिाउनतु 
पनने प्रािधानको पपूण्षरूपमा पालना गनने, छोिा ि छोिीकोबीचमा िियेको लैङ्हगक हिियेद अन्त् गनने, सन्तान किलये िोइन िििलये जन्माउनये, 
गि्षिती तथा सतुतकये िी अिसथामा प्रशसत पोरण्तुति खाना खानये, जोहखमपपूण्ष गि्षपतन गन्ष हनरुतसाहित गनने, गि्षिती तथा सतुतकये िी 
अिसथामा सासतु श्रीमानलये मा्ा सनयेि ि स्ािाि गनने, जोहखमपपूण्ष काम नगनने, बचचा जन्मनये हमहत नहजक आएपचिात ्सिासथ् संसथामा 
जानये गना्षलये समयेत मात ृमतृ्तुदि ि हशशतु मतृ्तुदि कम गन्ष सहकन्छ । 

ििाई उद्धाि का ््षलाई प्रिािकािी बनाउन थतुपै्र चतुनौतीिरू िियेका छन ् । अलपकालीनरूपमा दतुग्षम हिमाली तथा पिा्डी 
हजललाका हिकट गाउँबसतीमा ियेहलप्ा्ड निुदँा हबिामी महिलालाई घन्टौं ्डोकोमा बोकये ि ियेहलकोपटि िोकन सहकनये सथानसमम पतुि ्् ाउन 
पियेको छ । त्सैगिी का ््षहिहधमा नपियेका हजललाका महिला दहैनक ज्ाल मजदतुिीका हनहमत दतुग्षम हजललामा गएकाबखत गि्षिती 
तथा सतुतकये िीको ज्ान जोहखममा पियेको अिसथामा हनजलाई उद्धाि गन्षका साथै प्राकृहतक प्रकोप, बाढीपहििालये स्डक सञजाल 
हबहग्रएको अिसथामा त्सता क्षयेत्का महिलालाई उद्धाि गन्ष रिाहकलो दा्िा बनाउनतु उप्तुति दयेहखन्छ । उद्धािका हनहमत कन्रिोलरुमको 
व्िसथा, छतु टै् मोबाइल तथा सञचािको व्िसथा, प्र्ाप्त जनशहतिको व्िसथा ि सिोकाििाला हनका्गत समन्ि्को व्िसथािुन 
पद्षछ । िनये हदघ्षकालीनरूपमा गतुणसतिी् स्डक पिुचँको हिसताि, सथानी्तिमा िौहतक संिचना, तथा दक्ष जनशहतिको व्िसथापन 
िुनतु आिश्क छ । 

हछटो उद्धाि का ््ष गन्ष माननी् महिला िालबाहलका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ी, श्रदय्े  सहचि तथा सिसहचि ज्पूका साथै 
मन्त्ाल् परििािको समन्ि्, सि्ोग ि प्रयेिणा उललयेखनी् िियेको छ । म लगा्त इकाइका साथीिरूलये पिोपकाि पतुण्को िािनाबाट 
उतप्रयेरित िइ िातहदन निनी सपूचना प्राप्त िुनये हबहतिकै उद्धािमा जतुट्नये गियेका छौ । ्सका बाबजतुत पहन कये िी घटना अहप्र् िुनमा सम्मा 
सपूचना प्राप्त निुनये, का ््षहिहधगत सीमा, खिाि मौसम, िौगोहलक हिकटतालगा्तका कािणिरू हजममयेिाि िियेका छन ्। उद्धािकै रिममा 
तथा उद्धाि िुन नसकती ज्ान गतुमाएका महिलाप्रहत हशि हनिुिाएि श्रद्धान्जली अप्षण गद्षछौं । 

स्ोतः नयेपालको सहंिधान, पन्ध्ौं ्ोजनाको आधािपत्, हदगो हिकास लक््, िाट्रिपहत महिला उतथान का ््षरिम बतुलयेहटन । 
lll
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(क) समावेशीकरण 

१. हवष्य प्रवेश 
समाियेशीकिण (Inclusion) को अिधािणा िाज्को अिधािणासँगै आएको िो । अगं्रयेजी िाराको Inclusion िा social 

Inclusion िन्नये शबदको नयेपालीमा समाियेशीकिण, सममीलन तथा सामाहजक समाियेशीकिण िन्नये िुन्छ । समाियेशीकिण िाजनीहतक 
हिज्ानको हिर् िन्दा पहन बढी सामाहजक अध््नको हिर् िो । िाज्का सबै क्षयेत्, िग्ष, हलङ्ग ि समतुदा्का नागरिकलये िाज् 
सञचालनका हिहिन्न क्षयेत्मा समानरूपलये सििागी िुन सकनये अिसथाको हसज्षना गनने हिर् िासतिमा समाियेशीकिणको आधाििपूत 
पक्ष िो । िाजनीहतक, आहथ्षक, सामाहजक, धाहम्षक, प्रशासहनक ि जाती् दृहष्कोणलये हिन्न समाजका प्रत य्ेक जनतालये िाज् 
सञचालनका सबै क्षयेत्मा समानतुपाहतक सििाहगताको अिसि पाउनतु पछ्ष िन्नये मान््ताका साथ समाियेशीकिणको अिधािणा आएको 
िो । समाियेशीकिणको प्ा्ष्िाचीको रूपमा समाियेशी लोकतन्त्लाई समयेत हलनये गरिन्छ । लोकतन्त्मा िाज्का िियेक ति ि तपकाका 
नागरिकलाई समान मित्ि ि िहैस्त प्रदान गरिन्छ । महिला, बालबाहलका, ज य्ेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता िएका व्हति, समाजमा पछाह्ड 
पियेका ि पारिएका िग्ष, हलङ्ग ि जातजाहत सबैको उहतिकै मित्ि ििन्छ । 

समाियेशीकिणलाई कहतप्लये आिक्षणको व्िसथा (Quata system or Reservation), सकािातमक हिियेद (Positive 
Discrimination), सकािातमक का ््ष (Positive action), छनौटपपूण्ष नीहत (Preference Policy) जसता शबदािलीसमयेत प्र्ोग 
गियेको पाइन्छ । ति ् ी सबै का ््षिरू समाियेशीकिणलाई व्ििािमा उतानने प्रहरि्ा (means) मात् िुन ्। िाज्को साि्षजहनक मामलािरूमा 
सबै समतुदा्को समान सििाहगता सतुहनहचित गनने, सबैलाई समानतुपाहतक प्रहतहनहधतिद्ािा नीहत हनमा्षण ि का्ा्षन्ि्नतिमा समान 
अिसि प्रदान गनने, आहथ्षक सामाहजकरूपमा पछाह्ड पियेका ि पारिएका िग्ष तथा िहञचतीकिणमा िियेका समपूिलाई शासन प्रहरि्ाको 
मपूलधािमा ल्ाउनये अचतुक उपा् नै िासतिमा समाियेशीकिण िो । ्सलाई Equal access to power or equal sharing of 
benefit पहन िहनन्छ । समाियेशीकिणको अिधािणालाई सि्षप्रथम अगाह्ड सानने सामाहजक अहि्न्ता Takis Potopoulous लाई 
हलइन्छ । उनलये प्रजातन्त्/लोकतन्त्सँग जो्डयेि समाियेशीकिण शबदको प्र्ोग गददै सििाहगतामपूलक व्िसथामा जो्ड हदएका छन । 

२. समावेशीकरणका मूलभूत हवष्यवसतु/के्षत्र तथा सवरूपिरू
समाियेशीकिणलये समयेट्नये ि प्रिाि पान्ष सकनयेसममका समपपूण्ष हिर्िसततुलाई ्सका हिर्िसततु, क्षयेत् तथा सिरूप 

मान्नतुपद्षछ । जनतालये उठाएका आबाज तथा संहिधानलये समयेटयेका हिर्िसततुसमयेतका आधािमा समाियेशीकिणको दयेिा्बमोहजमका 
हिर्िसततु/क्षयेत् तथा सिरूपिरू िियेका छन ्:-

• राजरीहतक समावेशीकरण - िाजनीहतकरूपलये सबै जातजाहत, िग्ष, हलङ्ग, िपूगोलको समानतुपाहतक प्रहतहनहधति िुनये । 

• सामाहजक तथा सांसकृहतक समावेशीकरण - हिियेद, कतु िीहत जसता अमानिी् संसकृहतको अन्त् िुनये । 

• धाहम्नक तथा भाहषक समावेशीकरण - हिहिन्न धम्षिरूबीचको धाहम्षक सहिट्णतुता, धम्षहनिपयेक्षता का्म िुनये । 

• जाती्य समावेशीकरण - जाती् ियेदिािको अन्त् ि समान अिसि उपलबध िुनये । 

समावेशीकरण र रेपालको सङ्घी्य हरजामती सेवा ऐरले 
समबोधर गरु्नपरने मुख्यमुख्य सबालिरू

रुकमागत अ्ायाल
िाखा अतिकृि- मतहला,बालबातलका िथा जयेष्ठ नागररक मनत्ालय
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• लैङ्हगक समावेशीकरण - हलङ्गका आधािमा ियेदिािमतुति उपा् अिलमबन गरिनये, जसतै: महिला ि पतुरुरबीच 
समान व्ििाि । 

• भौगोहलक समावेशीकरण - सन्ततुहलत हिकास िुनये । 

• प्रशासहरक समावेशीकरण - आिक्षण, सकािातमक हिियेद, हिशयेर संिक्षणको व्िसथा िुनये । 

३. समावेशीकरणका उपा्यिरू 
समाियेशीकिणलाई व्ाििारिक, िसततुपिक बनाउन हनमन २ िटा उपागम िियेका छन:-

• सशक्तीकरणको उपागम (Empowerment Approach) : ्समा सकािातमक हिियेदको उपा् अिलमबन 
गरिन्छ । हपछह्डएका िग्षको क्षमता अहििहृद्ध, सबलीकिण, सशतितीकिण, मपूलप्रिािीकिणलाई हिशयेर ध्ान हदइनतुपछ्ष । 

• िसतके्षपको उपागम (Interventionist Approach) : ्समा आिक्षणलाई हिशयेर ध्ान हदइन्छ । हपछह्डएका 
िग्षलाई हनहचित कोटा (Quata) हनधा्षिण गरिन्छ ि िाहट्रि् मपूलधािमा ल्ाउनये प्र्ास िुन्छ । 

४. समावेशीकरणका मूलभूत हसद्धानतिरू 
समाियेशीकिणका दयेिा्बमोहजमका हसद्धान्तिरूलाई ्सका सैद्धाहन्तक आधाि माहनन्छ:-

• समान आदि ि चासोको हसद्धान्त (Principle of equal concern and respect)

• समानताको हसद्धान्त (Principle of Equality)

• ियेदिाििहितको हसद्धान्त (Principle of Non-Discrimination)

• सामपूहिक पहिचानको हसद्धान्त (Principle of Collective Identity)

• साि्षजहनक जीिनमा सििाहगताको हसद्धान्त (Principle of Participation in Public Life)

• समाियेशीकिणको हसद्धान्त (Principle of Inclusion)

• समानतुपाहतक प्रहतहनहधतिको हसद्धान्त (Principle of Proportional Representation)

५. रेपालमा समावेशीकरणको समबनधमा रिेका मौजुिा सवैंधाहरक, कारुरी तथा अन्य व्यवसथािरू 
क. सवैंधाहरक, व्यवसथा 

• नयेपालको संहिधान,२०७२ को प्रसतािनामा सामाहजक न््ा् सतुहनहचित गन्ष समानतुपाहतक समाियेशी ि सििाहगतामपूलक 
हसद्धान्तका आधािमा समतामपूलक समाजको हनमा्षण गनने व्िसथा िाहखएको,

• धािा-४ मा िाज्को परििाराअन्तग्षत समाियेशी शबदको उललयेख िएको, 

• धािा-१८ मा समानताको िकअन्तग्षत सकािातमक हिियेदको कतु िा सिीकाि गरिएको,

• धािा-४२ मा सामाहजक न््ा्को िकलाई मौहलक िकको रूपमा िाहखएको,

• धािा-४३ मा सामहजक सतुिक्षाको िकलाई मौहलक िकको रूपमा िाहखएको,

• धािा-७४ लये नयेपालको शासकती् सिरूप बिुलिादमा आधारित सङ्घी् लोकताहन्त्क गणतन्त्ातमक संसदी् 
शासनप्रणाली िएको िन्नये उललयेख गरिएको,

• धािा-१४२(३) मा िाजनैहतक दलका हिहिन्न का ््षकारिणी सहमहतिरूमा महिला, दहलतलगा्त उपयेहक्षत ि उतपीह्डत 
क्षयेत्लाई समाियेशी बनाउनये व्िसथा गरिएको,

• िाहट्रि् मानि अहधकाि आ्ोग, िाहट्रि् महिला आ्ोग, िाहट्रि् दहलत आ्ोग, समाियेशी आ्ोग जसता हिहिन्न 
संिैधाहनक, आ्ोगिरूको व्िसथा िएको,

• हिहिन्न संिैधाहनक, हन्तुहतििरूमा समाियेशी हसद्धान्तलाई सिीकाि गरिनये व्िसथा िाहखएको ि
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• िाट्रिपहत, उपिाट्रिपहत, सिामतुख, उपसिामतुख (प्रदयेशसतिमा समयेत) च्नमा समाियेशी हसद्धान्तलाई अिलमबन गनने 
व्िसथा िाहखएको । 

(ख) आवहधक ्योजरा 

•  चालतु पन्ध्ौं ्ोजनामा अन्तिसमबहन्धत हिर् क्षयेत्अन्तग्षत समाियेशीकिणलाई छतु टै् शीर्षक हदई समाियेशीकिणका 
समबन्धमा ५ िरने सोच, लक््, उद्दयेश् समाियेश गिी हतनको प्राहप्तका लाहग िणनीहत ि का ््षनीहतिरूको सपष् व्िसथा 
िएको छ । 

•  आहथ्नक, सामाहजक तथा राजरैहतक अवसरबाट वहञिहतमा परेका र पाररएका लहक्षत वग्नका लाहग 
मुलुकमा उपलबध साधर-स्ोत तथा सहुवधामा समारुपाहतक समावेशी पिुँिको सहुरहचितता गरने प्रमुख 
उदे्श्य िाहसल गिी ५ िर्षको अिहधमा िाज्का तीनै तिका सिकाििरूको हनण््ष  प्रहरि्ामा नागरिक सििाहगता 
सतुहनहचित िएको िुनये, उपलबध साधन-स्ोतिरूमा समतुदा्को पँिुच बढयेको िुनये, िाजनीहतक, प्रशासहनक ि शैहक्षक क्षयेत्मा 
सकािातमक हिियेद ि आिक्षणको माध्मबाट अथ्षपपूण्ष सििाहगता िएको िुनये ि आहदिासी, जनजाहत, मधयेशी, मतुहसलम 
समतुदा्, हपछ्डा िग्षको िारा तथा संसकृहतको संिक्षण एिं समिद्ध्षन िएको िुनये जसता अपयेहक्षत उपलहबधिरू िाहखएको 
छ । ्सको साथसाथै "समृद्ध रेपाल, सखुी रेपाली" लाई साकाि पान्ष समुनरत, सवाधीर र समाजवािउनमुख 
अथ्नतनत्रसहितको समार अवसर प्राप्त, सवसथ, हशहक्षत, म्या्नहित र उचि जीवरसतर भएका सखुी रागररक 
बसोवास गरने मुलुकको प्रक्षयेपण गरिएको छ । जसमा समृहद्धतर्न  ४ वटा र सखुतर्न  ६ वटा सिूकिरू का्म 
गरिएको छ । ्ी सबै प्रािधानिरू समाियेशीकिणकको िासतहिक प्र्ोगलये मात् समिि िुन्छ । 

(ग) अन्य कारुरी व्यवसथा 

 हनजामती सयेिा ऐन,२०४९ ि हन्मािली, २०५० 

• कतु ल पदपपूहत्षको ४५ प्रहतशत आिक्षणलाई छतु ट््ाई ्सलाई शप्रहतशत मानी महिला ३३%,आहदिासी जनजाहत २७%, 
मधयेशी २२%, दहलत ९%, अपाङ्गता िएका व्हति ५%, ि हपछह्डएको क्षयेत्लाई ४% छतु ट्््ा्ाइएको । 

• हिहिन्न हकहसमका हबदाको व्िसथा, सरुिा, पदसथापना, काज, ताहलम, अहिमतुखीकिण तथा अन्् अिसिलाई 
समाियेशी हसद्धान्तबमोहजम व्िहसथत गन्ष खोहजएको । 

• महिला, अपाङ्गता िएका व्हति तथा अन्् लहक्षत िग्षलाई हिशयेर प्रबन्ध गरिएको । 

• हनजामती सयेिा ऐनमा गरिएको आिक्षणसमबन्धी व्िसथालाई अहिलये नयेपाल प्रििी, नयेपाली सयेना, साि्षजहनक 
संसथानिरूलगा्त हनजी क्षयेत् तथा अन्् साि्षजहनक सयेिाप्रिािसँग सिोकाि िाखनये क्षयेत्लये समयेत अनतुसिण गन्ष सतुरु गियेका 
छन ्। ्सैबमोहजम आ-आफनो कानतुनी व्िसथालाई संशोधन तथा परिमाज्षन गनने गरिएको । 

• सथानी् सिकाि सञचालन ऐन-२०७४ । 

• समाियेशीकिणको समबन्धमा थतुपै्र व्िसथालाई अिलमबन गियेको । 

• प्रदयेशसतिका कानतुनिरूलये समाियेशीकिणलाई आतमसात ्गिी हिहिन्न नीहतगत ि संिचनागत व्िसथा गददै आएको । 

• हनिा्षचनसमबन्धी कानतुनी प्रबन्धमा दल दता्षदयेहख उमयेदिाि च्नसममका व्िसथामा समाियेहशताको हसद्धान्तलाई 
अिलमबन गनने गियेको । 

(घ) सरंिरागत तथा ससंथागत व्यवसथा 

समाियेशीकिण Cross cutting को हिर् िएकालये सबै सङ्गठन/संिचनािरूलये ्सका आधाििपूत मपूल्, मान््ता ि 
अिधािणालाई अिलमबन गनतु्षपनने नै िुन्छ । समाियेशीकिणका समबन्धमा दयेिा्का संिचना तथा संसथािरूको ्ोगदान ि िपूहमका 
मित्िपपूण्ष दयेहखन्छ । 

• महिला, बालबाहलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्ाल्;
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• सङ्घी् माहमला तथा सामान्् प्रशासन मन्त्ाल्;

• िाहट्रि् महिला आ्ोग;

• िाहट्रि् मानिअहधकाि आ्ोग;

• दहलत आ्ोग;

• िारा आ्ोग;

• प्रदयेश सामाहजक हिकास मन्त्ाल्िरू ि

• सबै सथानी्तििरू । 

• सङ्घी्, प्रादयेहशक तथा सथानी्तिका अन्् समबहन्धत सिोकाििाला हनका्/का्ा्षल्िरू । 

१.५ समावेशीकरणसमबनधी केिी समस्या तथा िुरौतीिरू

मतुलतुकको बिुलता्तुति सामाहजक सिरूपलाई पतुँजीको रूपमा सथाहपत गिी िाहट्रि् हिकासमा मितिम लाि उठाउन ि 
समाियेशीकिणलाई, प्रमतुख माध्मको रूपमा अङ्गीकाि गन्ष दयेिा्का समस्ा ि चतुनौतीिरू दयेहखनये गियेका छन:-

• सामाहजक सोच, मनहसथहत तथा व्हतिको माइन््ड सयेटमा परिित्षन िुन नसकये को;

• हिहिन्न लहक्षत समतुदा् ि िग्षका बीच सामाहजक क्षयेत्मा ठपूलो अन्ति ििनये गियेको;

• िाज्को स्ोतसाधन, अिसि ि लािमा त्सता िग्ष, समतुदा् एिं क्षयेत्को न््ा्ोहचत पिुचँ पतुगन नसकये को;

• िाजनीहतक ि प्रशासहनक संिचनामा अहधकतम प्रहतहनहधति िुन नसकये को;

• गरिबी, अहशक्षा ि पछौटयेपन प्रशसत िियेको;

• सन्ततुहलत हिकास व्ाििारिक बन्न नसकये को;

• समाियेशी किणको नाममा Elite capture का्म ैिियेको;

• सबै प्रशासहनक, िाजनैहतक तथा सामाहजक सांसकृहतक क्षयेत्मा समाियेशीता ि समन््ा्लाई सन्ततुहलत बनाउन नसहकएको;

• िहञचहतमा पियेका ि पारिएका समतुदा् ि क्षयेत्को िगधीकृत तथ्ांक अद्ािहधक िुन नसकये को;

• समाियेशीकिणको नाममा हदनिुजसो भ्रष्ाचाि तथा अहन्हमतता बढ्द ैजानतु;

• सामाहजक अन्धहिश्वास, कतु िीहत ि पिमपिागतरूपलये चलद ैआएका प्रचलन तथा प्रणालीिरूलाई व्ाििारिक ि आधतुहनक 
बनाउन नसहकएको;

• सङ्ख, प्रदयेश ि सथानी्तििरूमा सथाहपत तीन तिका सिकाििरूको संिचनामा लहक्षत िग्ष समतुदा्, हलङ्ग, 
जातजाहतिरूको अपयेहक्षत प्रहतहनहधति गिाउन नसहकएको । 

अत: समग्रमा समाियेशीकिणको लाि िासतहिक लहक्षत िग्षलये पाउनतुपछ्ष । िाज् सञचालनको िियेक क्षयेत्मा सबैको पहिचान, 
सबल सििाहगता ि प्रहतहनहधति, पिुचँ तथा नारा नोकसानमा समान िहैस्तको अनतुिपूहत गन्ष सकनतुपछ्ष । सबै जात, िग्ष, हलङ्ग, 
क्षयेत्मा Access Control सतुहनहचित गनने उतिम प्रहरि्ा समाियेशीकिण िऐकालये ्सको अभ्ासमा कहिल्ै पहन समाियेशीकिण त्तुहट 
(Inclusive error) िुनतुिुदँनै । समाियेशीकिणको िासतहिक प्र्ोगलये मात् समृद्ध रेपाल, सखुी रेपालीको परिकलपना साकाि िुन्छ । 

ख. रेपालको सङ्घी्य हरजामती सेवा ऐरले समबोधर गरु्नपरने मित्वपूण्न सबालिरू

१) हवष्य प्रवेश 
नयेपालकाये संहिधानबमोहजम नयेपाल एक सङ्घी् लोकताहन्त्क गणतन्त्ातमक मतुलतुक िो । संहिधानबमोहजम अहिलये सङ्घ, 

प्रदयेश ि सथानी्ति गिी तीन तिका सिकाििरू सञचालनमा छन ् । िाजनीहतकरूपलये िाज्को पतुनससंिचना समपन्न िई सकये को 
अिसथामा प्रशासहनक पतुनससंिचनालाई सबल ि अथ्षपपूण्ष ढङ्गलये टतुङ्ग्ाउन सहकएको छैन । सङ्घी् ऐनबमोहजम िना्ष िएका 
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हनजामती कम्षचािीिरूलाई सङ्घी् हनजामती सयेिा ऐनहिना कम्षचािी समा्ोजन ऐन, २०७५ बमोहजम सङ्घ प्रदयेश ि सथानी्तिमा 
समा्ोजन गरिएको अिसथा छ । नयेपालको संहिधानको धािा ३०१, ३०२ बमोहजम समा्ोजन तथा व्िसथापन गरिएको 
िो । समा्ोजनपचिात ्पहन हनजामती कम्षचािीिरू आफनो िहृतिपथ, सयेिा, शत्ष तथा िहिट््को हिर्मा िाल कतु हििोको काग जसतै 
बन्नतु पियेको तीतो ्थाथ्ष छ । िासतिमा िाजनीहतक पतुनससंिचना िुदँ ैगदा्ष प्रसाशहनक क्षयेत्को समयेत पतुनससंिचना पहन उिी गहतलये िुनतु पननेमा 
त्सो गरिएन । समा्ोजनपपूि्ष कम्षचािीितृिका लाहग संहिधानको रूपमा माहननये सङ्घी् हनजामती सयेिा ऐन, प्रदयेश हनजामती सयेिा ऐन 
तथा सथानी् सयेिा ऐनिरूहिनानै समा्ोजन प्रहरि्ा समपन्न िएकालये िाजनीहतक दौ्डमा साि्षजहनक सयेिाको हम्ो माहननये हनजामती 
सयेिा हनन््ाउिो, लहजजत ि प्रहतसपधधी बन्न नसकये को दयेखन, सतुन्न ि अनतुिपूहत िुन थाहलएको छ । कम्षचािीिरूलये िोहलको आफनो िहिट्् 
कये  िुनये, ऐनिरू कसता आउनये, आधाििपूत मपूल्मान््ता ििनये िुन ्िा कटौती िुनये िुन ्िन्नयेमा सोचनतु पदा्ष िा िोहस्ाि िइििनतु पदा्ष पकका 
पहन मनोबल ि आफनो कामप्रहतको उतप्रयेिणामा कये िी ह्ास आउनतु सिािाहिक िुन सकछ । संहिधान घोरणा िई का्ा्षन्ि्नमा आएको 
५ िर्ष पतुगन लागदासमयेत गणतन्त् मतुलतुक नयेपालको साि्षजहनक सयेिाको हम्ो िा सथा्ी सिकाि माहननये हनजामती सयेिालाई िाकनये सङ्घी् 
हनजामती सयेिा ऐन आउन नसकनतु पकका पहन िाम्ो िोइन । एकपटक सिमहत तथा सिीकाि गरिसकये का अन्तििसततुिरूमा समयेत न्ाँन्ाँ 
सबालिरू तथा हिर्िरू समाियेश गददै जानये, थप जहटल ि शकंासपद बनाउद ैजानये, हनहित सिाथ्षहसद्ध िुनये प्रािधानिरू घतुसाउन उद्धत 
दयेहखनये गलत परिपाटी ्स ऐनलये िोहगिियेकोलये प्राथहमकतामा नपियेको िो हक िन्नये आकलन गन्ष सहकन्छ । 

२. सङ्घी्य हरजामती सेवा ऐरले समेट्रु परने सबालिरू
हनजामती सयेिा ि सङ्घी् हनजामती सयेिा ऐनको अनतुसिण साि्षजहनक सयेिाका अरू क्षयेत्िरूलये सिजै गनने िएकालये ्सको 

सकािातमक िा नकािातमक प्रिाि मतुलतुकलये हलएको दीघ्षकालीन सोच, उद्दयेश् ि लक््मा पनने िुन्छ । ्ी समपपूण्ष हिर्िसततु तथा 
समस्ािरूलाई समबोधन गनने गिी प्रसताहित सङ्घी् हनजामती सयेिा ऐनलये दयेिा्का सबालिरूलाई समबोधन गनतु्षपनने दयेहखन्छ:-

• समाियेशी हसद्धान्तलाई व्ाििारिक, िसततुपिक ि िासतहिक बनाउन िालको आिक्षण प्रणालीलाई पतुनःपरििाहरत 
गनतु्षपद्षछ । हिहिन्न िग्ष, जातजाहत, हलङ्ग, क्षयेत्िन्दा माहथ उठयेि त्सहित्को लहक्षत समतुदा्, व्हति ि हपछह्डएको 
िग्षलाई प्रत्क्ष समबोधन गनतु्षपद्षछ । 

• सङ्घ, प्रदयेश ि सथानी्तिमा पहिलाको प्रणालीबमोहजम समा्ोजन िएका कम्षचािीिरूलाई सयेिा, शत्ष, बढतुिा, 
पदोन्नहत ि अिकाशसममका सतुहिधालाई परििाहरत ि व्िहसथत गिी िालको अन््ोलता िटाउनतु पद्षछ । 

• सथानी्ति, प्रदयेश सिकाि ि सङ्घमा समा्ोजन िएका कम्षचािीिरूको चरिती् प्रणालीबाट आ-आफना ति ि 
सिकािहित् सरुिा तथा काजको व्िसथालाई अनतुमान्ोग् ि व्िहसथत बनाउन सपष् कानतुनी व्िसथा गनतु्षपद्षछ । 

• सङ्घी् हनजामती सयेिा, प्रदयेश हनजामती सयेिा ि सथानी् सयेिाबीचको अन्तिसमबन्धलाई व्िहसथत बनाउनये हिर् 
िाहखनतु पद्षछ । जसमा हनहचित प्रहतशत छतु ट्ाई अन्तिसयेिा प्रहतसपधा्षबाट प्रदयेश ि सथानी्तिमा का ््षित कम्षचािीिरूलाई 
सङ्घमा जान/आउन पाउनये कानतुनी व्िसथा गरिनतु पद्षछ । 

• सथानी्तिका प्रमतुख प्रशासकती् अहधकृत, लयेखा प्रमतुख, प्रदयेश मन्त्ाल्िरूका सहचि तथा प्रदयेश प्रमतुख सहचििरू 
सङ्घी् सिकािबाट खटाउनये ि ्ी अहधकािीिरूको सरुिा गदा्ष तथा काज खटाउदा समबहन्धत ति ि सिकाििरूको 
सिमहतमा मात् गरिनये हिर् समाियेश िुनतुपद्षछ । 

• सङ्घी् मन्त्ाल्िरूको सहचिमा बढतुिा िा पदोन्नहत िुन प्रदयेशसतिका मन्त्ाल्िरूमा कमतीमा एक िर्ष (२३३ रुजतु 
िाहजि) काम गियेका ज य्ेष्ठ सिसहचि िुनतुपनने ि मतुख्सहचिमा हन्तुहति िा पदोन्नहत िुन प्रदयेशसतिको प्रमतुख सहचिको 
हजममयेबािीमा ििी कहमतमा १ िर्ष काम गियेका ज य्ेष्ठ सहचििरू मध य्ेबाट हनजको क्षमता, का ््षसमपादनसति, नयेततृि तथा 
हजममयेबािी ििन गन्ष सकनये सीप ि शलैीलाई आधाि बनाइनये हिर् िाहखनतु पद्षछ । 

• कम्षचािीको उमयेिको िद ६० िर्ष गिाउनये, पयेन्सन प्रणालीलाई व्िहसथत गन्ष ि िाज्लाई आहथ्षक िािबाट जोगाउन 
नँ्ा िना्ष िुनये कम्षचािीिरूलाई ्ोगदानमा आधारित पयेन्सन प्रणाली अहनिा ््ष लागतु गनने हिर् सपष् िुनतुपनने । िालको 
व्िसथामा समयेत कये िी संशोधन गिी अहनिा ््ष अिकाश िुनयेबाियेक अन्् सिैहचछक अिकाशको िकमा अहनिा ््ष 
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अिकाश िुनये उमयेि पतुगयेपहछ मात् पयेन्सन उपलबध गिाउनये व्िसथा िाखनतु पद्षछ । जसतो ५२ िर्ष उमयेि पतुगयेको कतु नै कम्षचािी 
हिशयेर अिसथा िा क्डा िोग लाहग काम गन्ष नसकनये अिसथाबाियेक अन्् अिसथामा सिकािको सिीकृहतहिना सियेचछालये 
अिकाश हलई सयेिाबाट अलग िुन्छ िनये उसलाई ६० िर्ष पतुगयेपहछ मात् पयेन्सन हदनये । ति पदोन्नहत िा बढतुिा िई कसैको 
अहनिा ््ष अिकाशको उमयेिअगािै अिकाश िुनतुपनने अिसथामा ्ो प्रािधान आकहर्षत निुनये हिर्लाई लागतु गनतु्षपद्षछ । 

• हिहिन्न सयेिा तथा समपूिलाई हिहशष्ीकृत गददै सहचि पदमा िालको कलसटि प्रणालीलाई नै ् थाित ्िाखनतु पद्षछ । प्रशासन, 
लयेखा, िाजसि समपूिलाई समयेत पििाट्रि, न््ा्, कानतुन ि मिालयेखाको जसतै हिहशष्ीकृत गिी िा.प. प्रथम श्रयेणीमा बढतुिा 
िुदँासमयेत ्ो प्रािधानलाई िाखनतु पद्षछ । लयेखा, िाजसि, प्रशासन समपूिमा का ््षित िाजपत्ाङ् हकत हद्ती् श्रयेणीका 
उपसहचििरू सिसहचि िा िाजपत्ाङ् हकत प्रथम श्रयेणीमा बढतुिा िा पदोन्नहत िुदँासमयेत ्ो हिहशष्ीकृतको प्रािधान 
िुनतुपद्षछ । ् सबाट का ््षसमपादनसति िाम्ो िुनये ि आरपू लये िाहसल गियेको अनतुििको उहचत प्र्ोग िुन गई प्रशासन समपूिका 
व्हति मिालयेखा हन्न्त्क िुनतुपनने तथा हशक्षा सयेिाका कम्षचािी गिृ सहचि िा प्रमतुख हजलला अहधकािी िुनतुपनने अिसथा 
आउदनै । ्सबाट पकका पहन सयेिाप्रिाि थप गतुणसति ि प्रिािकािी िुन्छ । 

• हनजामती सयेिालाई प्राहज्क, सितन्त्, सक्षम, पक्षपातिहित, सिाथ्षिहित ि िाजनीहतकिणबाट िोकन उचच प्रशासक तथा 
हनजामती कम्षचािीिरूलाई अिकाशपहछ कतु नै पहन साि्षजहनकपदका क्षयेत्मा कहमतमा दतुई िर्षसमम हन्तुहति मनोन्न तथा 
खटाउन नपाउनये व्िसथा िाखनतुपद्षछ । हकनिनये अिकाशपहछ आरपू लाई व्िसथापन गन्ष आफनो नैहतकता, व्ािसाह्क 
मपूल् ि मान््तालाई कहिलये कािी दाउमा िाखयेि नीहतगत अहन्हमतता गनने तथा िाजनीहतक दाउपयेज हिहत्नये समिािना 
ििनये िुदँा ्सलाई कानतुनसममत ढङ्गलये व्िहसथत गनतु्षपछ्ष । 

• आिक्षणको व्िसथालाई िियेक ५/५ िर्षमा पतुनिािलोकन गरिनतुपद्षछ । आिक्षण हलनये व्हतिलाई सयेिािि एकपटकको 
लाहग मात् िुनतुपद्षछ । 

• पदपपूहत्ष गदा्ष िाजपत्ाङ् हकत प्रथम श्रयेणीमा अन्तरिक प्रहत्ोहगतातमक प्रणालीलाई िाखी खतुलाको व्िसथा िटाउनतु 
पद्षछ । िाजपत्ाङ् हकत हद्ती् श्रयेणी समम खतुला ि आन्तरिक प्रहत्ोहगतातमक प्रणालीलाई ् थाित ्िाहखनतु पद्षछ । खतुलाको 
लाहग पाठ््रिम ि पिीक्षा पद्धहत आप्रको िन्दा रिक िुनतुपद्षछ ्सबाट बाहििबाट सयेिा प्रियेश गननेलाई सिजता 
िुन्छ । िाजपत्ाङ् हकत ततृी् श्रयेणीको पदपपूहत्ष गदा्ष कहमतमा १० प्रहतशत आन्तरिक प्रहत्ोहगतातमक प्रणालीबाट छनौट 
िुनये व्िसथा िाखनतुपद्षछ । समा्ोजन िई प्रदयेश ि सथानी्तिमा काम गरििियेका कम्षचािीिरूबाट मात् प्रहतसपधा्ष िुनये गिी 
कहमतमा १० प्रहतशत अन्तिसयेिाको पदपपूहत्षका लाहग छतु ट्््ाउनतु पद्षछ । 

• हनजामती कम्षचािीिरूका िात ृ सङ्गठन तथा आहधकारिक रिये्ड ्तुहन्न ि ह्नका गहतहिहधिरूलाई व्िहसथत, 
प्रिािकािी ि हसज्षनातमक बनाउनये हिर्लाई सपष् उललयेख गनतु्षपद्षछ । 

• प्रदयेश हनजामती सयेिा ऐन ि सथानी् सयेिा ऐनलाई सङ्घी् हनजामती सयेिा ऐनलये कहमतमा सरुिा, बढतुिा, पदोन्नहत, रिये्ड 
्तुहन्न व्िसथापन, किाि व्िसथापन, हन्तुहतिप्रहरि्ा, कम्षचािीिरूको सयेिा, शत्ष, अिकाश ि सयेिाप्रिािका हिर्मा 
सपष् माग्षदश्षन गरिनतुपद्षछ । 

• प्रदयेश लोकसयेिा आ्ोगमा सङ्घी् लोकसयेिा आ्ोगको सदस्लाई पदयेन सदस् िा प्रहतहनहध सदस् अहनिा ््ष 
गरिनतुपद्षछ । ्सबाट सथानी्ति ि प्रदयेशसतिका पदपपूहत्षमा एकरूपता िुन गई प्रदयेश लोकसयेिा आ्ोगलाई थप 
व्ािसाह्क, सिचछ ि ििोसाको कये न्द्को रूपमा हिकास गन्ष सहकन्छ । 

• प्रदयेश लोकसयेिा आ्ोग समबन्धी ऐन, हनजामती सयेिा ऐन तथा सथानी् सयेिा ऐनिरू सङ्घी् हनजामती सयेिा ऐन ि 
लोकसयेिा आ्ोग ऐनसँग नबाहझनये गिी तजतु्षमा गरिनतुपद्षछ । 

• सयेिाप्रिािलाई सबल, सक्षम, गतुणसतिी्, प्रिािकािी तथा नागरिकमतै्ी बनाउन सबै ति ि श्रयेणीका कम्षचािीिरूलये 
अहनिा ््षरूपमा का ््षसमपादन किाि गनतु्षपनने व्िसथा िाहखनतुपद्षछ । का ््षसमपादन कािाि, का ््षसमपादन मपूल्ाङ्कनबाट 
प्राप्त अङ्कलाई कम्षचािीिरूको बढतुिा, पदोन्नहत तथा सरुिामा समयेत आधाि बनाइनतु पद्षछ । 
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• कम्षचािीिरूका लाहग नैहतक दाह्ति ि पालना गनतु्षपनने आचिणका हिर् थप गनतु्षपद्षछ । दण्डसजा् ि पतुिसकाि 
प्रणालीलाई िसततुपिक ि िासतहिक बनाउनये कानतुनी प्रबन्ध िाहखनतुपद्षछ । 

• कम्षचािीका लाहग मौहद्क तथा गैिमौहद्क सयेिा सतुहिधािरूलाई व्िहसथत गिी उचच मनोबल ि कामप्रहत उतप्रयेरित िुनये 
िाताििणको अनतुिपूहत हमलनये प्रािधान िाहखनतुपद्षछ । 

• बढतुिाका लाहग सबै कम्षचािीिरूको सयेिाकालीन ताहलम अहनिा ््ष गनने ति त्सबापत कतु नै अङ्क निाखनये साथै 
िौगोहलक क्षयेत्मा काम गियेबापत उपलबध गिाउनये अङ्क ्थाित ् िाखनये । सबै प्रदयेश ि ७५३ िटै सथानी्तिलाई 
िौगोहलक िगधीकिण गनतु्षपनने हिर् समाियेश गनने । 

• अत: समग्रमा सङ्घी् हनजामती सयेिा ऐन समग्र साि्षजहनक सयेिाप्रिािको मयेरुदण्ड िएकालये ्ो ऐनमा माहथ उहललहखत 
हिर्, सबालिरूलाई समयेट्न सकनतुपद्षछ । सङ्घी् हनजामती सयेिा समग्र साि्षजहनक क्षयेत्का अन्् सयेिािरूलाई समयेत 
माग्षदश्षनको रूपमा अनतुसिण गनने गिी ल्ाइनतुपद्षछ । न््तुनतम सयेिा, शत्ष, सयेिाप्रिाि, नागरिकहितका हिर्मा अरू 
सयेिालये समयेत हनजामती सयेिालाई आधाि बनाउन सकनये क्षमता सङ्घी् हनजामती सयेिा ऐनलये हदन सकनतुपछ्ष । कतु नैपहन 
मतुलतुकको सिकाि त्िाँको प्रशासनिन्दा िाम्ो िुन सकदनै (No government is better than its administration 
system) िन्नये हसद्धान्तलाई आतमसात ्गददै हनजामती सयेिालाई कतु नै पहन दाउपयेजको िहत्ाि बनाउन िुदँनै ि सथा्ी 
सिकािको रूपमा हचहत्त ्ो सयेिालाई अझ सबल सक्षम, व्ािसाह्क, प्रहतसपधधी व्ाििारिक ि तथ्मा आधारित 
बनाउन सबै सिोकाििाला पक्ष चनाखो िुनतुपद्षछ । िाजनीहत ि प्रसाशनबीच असल समबन्ध सथाहपत गन्ष, समाियेशीकिण, 
सशतितीकिणका प्रहरि्ािरू व्िहसथत गन्ष तथा मतुलतुकलये हलएको दीघ्षकालीन सोच, लक्ष तथा उद्दयेश्िरू िाहसल गन्ष 
अब आउनये सङ्घी् हनजामती सयेिा ऐन साहचचकै कोशयेढतुङ्गा साहबत िुनतुपद्षछ । त्सका लाहग माहथ उहललहखत 
सबालिरू सङ्घी् हनजामती सयेिा ऐनमा समयेट्नतु अहनिा ््ष दयेहखन्छ । 

सनिभ्न सामग्ीिरू 
• नयेपालको सहिधान । 

• पन्ध्ौं ्ोजना । 

• हनजामती सयेिा ऐन,२०४९ ि हन्मािली, २०५० । 

• सथानी् सिकाि सञचालन ऐन,२०७४ । 

• सङ्घी् हनजामती सयेिा ऐनको प्रसताहित मस्ौदा । 

• लोकसयेिा आ्ोगका हिहिन्न प्रहतियेदनिरू । 

• हिहिन्न माहसक,साप्ताहिक पत् पहत्कािरू । 

lll
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सङ्घी्यतामा महिला 

हवकास का्य्नक्रम 

सारांश
मतुलतुकमा सङ्घी्ता का्ा्षन्ि्नसँगै हिगतमा सञचालन गरिएका महिला हिकास का ््षरिमलये हनिन्तिता पाउन सकये को 

छैन । छैटौं पञचिरधी् ् ोजना (२०३७-२०४२) दयेहख शाखाको सथापना गियेि सतुरु िएको ् ो का ््षरिम संिचनागतरूपमा महिला हिकास 
का्ा्षल्िरू महिला तथा बालबाहलका का्ा्षल्मा परिित्षन िुदँ ैमहिला तथा बालबाहलका हििाग ि महिला बालबाहलका तथा 
समाजकल्ाण मन्त्ाल् -िाल महिला बालबाहलका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल् समम ख्डा िए । तथाहप सङ्घी्सिंचनामा प्रियेश 
गियेसँगै महिला तथा बालबाहलका का्ा्षल्िरू खाियेजीमा पियेका छन ्िनये हििाग ि मन्त्ाल् का्म ैिियेका छन ्। हजललासतिमा महिला, 
बालबाहलका, ज य्ेष्ठ नागरिक ि अपाङ्गताको क्षयेत्मा हिहिन्न का ््षिरू गददै आएका महिला तथा बालबाहलका का्ा्षल्िरू असताएि 
पतुनः पहिलयेकै अिसथामा अथा्षत ्शाखा मिाशाखामा परिणत िएको अिसथा छ । महिला हिकास का ््षरिम सञचालन गन्ष बनाइएका 
हजलला एि ग्रामीणसतिका अहधकांश संिचनािरूसमयेत हनहशरि् िइसकये का छन ्। तीन दशकिन्दा लामो सम्दयेहख परिमाहज्षतरूपमा 
हनिन्ति अहघ बहढिियेको महिला हिकास का ््षरिम िाल सथानी् सिकाि सञचालन ऐन, २०७४ अनतुरूप सथानी्तिको हजममामा 
सियेको छ । आफनै गहतमा अगाह्ड बढ्द ैगियेको ्ो का््षरिम अहधकांश सथानी्तििरूमा ओझयेलमा पियेको छ । 

महिला हवकास का्य्नक्रम हकर र कसरी 
समाज हिकासको लाहग महिला ि पतुरुर दतुबैको सिअहसततिको जरुित पद्षछ । छोिा ि छोिी तथा महिला ि पतुरुरबीच गरिएका 

अथिा गरिनये हिियेदजन्् व्ििािको कािण नै पतुरुर समान महिलािरू सशति बन्न सकये नन ्। अिसििरूबाट िहञचत िएकै कािण 
िियेक क्षयेत्मा महिलािरूको सििाहगता न््पून िियेको छ । बाल्ािसथामा छोिा समान छोिीिरू शहैक्षक अिसिबाट िहञचत िए, िुका्षउनये 
शलैी ि पालन पोरणमा हिियेहदत बन्न पतुगये, सामाहजक संसकाििरूमा दोस्ो दजा्षको रूपमा व्ाख्ा गनने प्रचलनलये हनिन्तिता पाइनै िह्यो, 
महिलासँग जोह्डएका हिहिन्न कतु प्रथािरू का्म ैििये, प्राकृहतक हजममयेिािी त महिलाको नाममा छँदछै । ्सता हिहिध कािणिरूलये गदा्ष 
महिलािरू आहथ्षक, सामाहजक, शैहक्षक, िाजनीहतकलगा्त िियेक क्षयेत्मा पछाह्ड पियेका छन ्। 

्सिी पछाह्ड पियेका महिलािरूलाइ्ष सामपूहिकतीकिण गददै बचत गनने बानीको हिकास गिाउनये, लगानी परिचालनका माध्मबाट 
एकातर्ष  उनीिरूको क्षमता अहििहृद्ध गिाउनये ि अककोतर्ष  व्िसा् गन्ष सघाउ पतु¥ ् ाउनये साथै आिश्क पियेका बखत ऋण हलन सकनये 
अिसथा हसज्षना गन्ष ग्रामीणसतिमा महिला सिकािीको सथापना गनने का ््षको थालनी ि्ो । सामान्् लयेखपढ गन्षसमम पहन नसकनये 
महिलािरू सिकािीको अध्क्ष िएि संसथा सञचालन गन्ष सहरि् िुन थालये । कये िी पढयेलयेखयेका ति हनिन्तिता हदन नपाएका महिलािरूलये 
पहन सहचि कोराध्क्ष पदमा िियेि का ््ष हजममयेिािी समिालन सकनये िए । घििरिपरि मात् ििनये महिलािरू सिकािीको माध्मबाट बाहिि 
आउन थालये । िाजनीहतकरूपमा पहन सहरि् िई हनिा्षचनमा िाग हलए ि कोिी नयेततृि तिमा समयेत बसयेि काम गरििियेका छन ्। 

महिला सिकािीिरूमार्ष त आहथ्षक हरि्ाकलापिरू मात् सञचालन नगिी सामाहजक हिियेद, लैङ्हगक हिसंा एिम ्कतु प्रथाका 
हिरुद्ध सामाहजक अहि्ानिरू सञचालन गन्ष थाहल्ो । हिसंापीह्डत एि प्रिाहित महिलािरूका लाहग अलपकालीन आश्र्सथलको 
रूपमा हजलला सयेिा कये न्द् ि सामतुदाह्क सयेिा कये न्द्िरू सञचालनमा आए । लैङ्हगक हिसंा हनिािणको लाहग महिला संसथािरूको 

शवष्ुकुमारी लाशमछाने
प्मुख मतहला तवकास अतिकृि, हेटाैडंा उपमहानगरपातलका
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एकतीकृत हिकास का ््षरिम लागतु िई हनगिानी समपूििरू गठन िए । बालहििािहिरुद्धमा, जतुिा तास साथै जाँ्ड िकसी हन्न्त्णमा, 
हकशोिीिरूको चौतरधी हिकास लगा्तका का ््षिरूमा महिला सिकािीिरू सहरि् िई लागये । सिकािी सदस्बीच कहठन परिहसथहतमा 
पियेकािरूलाइ्ष सि्ोग गनने परिपाटीको हसज्षना िुन थाल्ो । ्सिी महिला हिकास सिकािीको माध्मलये आहथ्षक साथै सामाहजक 
पतुँजीको बढोतििीमा सघाउ पतु¥ ् ा्ो । 

हिद्ाल्हिमतुख हकशोिीिरूलाइ्ष सामपूिीकृत गिी हकशोिी समपूि गठन गददै समपूि समपूि हमलाएि हकशोिी ितृििरू गठन िुन 
थालये । जीिनोप्ोगी सीपमार्ष त कसैलाइ्ष पतुनः हिद्ाल् रका्षउनये, व्ािसाह्क सीपमार्ष त कसैलाइ्ष आतमहनि्षि बनाउनये तथा 
हकशोिीिरूमा जागिण रैलाउँद ैजोहखम न््पूनीकिण गनने का ््षिरू सञचालन िए । सिकािी संसथासँगै हकशोिी सपूचना तथा पिामश्ष 
कये न्द्िरू सथापना गरिए । प्रजनन सिासथ्का हिर्मा महिला सदस् एिं हकशोिी सदस्िरूका लाहग प्रहशक्षण का ््षरिमिरू  
सञचालन गरि्ो । 

्सिी महिलािरूको आहथ्षक, सामाहजक, प्रजनन सिासथ्लगा्तका क्षयेत्मा सतुधाि िइ्ष एकातर्ष  अहि्ानकता्षिरू नै सशति 
िुनये ि अककोतर्ष  सामाहजकरूपमा नै जागिणको रैलािट िुनये िएको िुदँा महिला हिकास का ््षरिम अत्न्तै आिश्क दयेहखन्छ । ्स 
का ््षरिमलये प्रितुतिशाली महिलािरूको िन्दा आहथ्षक, सामाहजक ि शहैक्षकरूपमा िहञचत महिलािरूलाइ्ष प्राथहमकतामा िाखयेि 
का ््ष सञचालन गनने िएको िुदँा ्सलये महिलािरूबीचमा पहन समानतामा जो्ड हदन्छ । का ््षरिम मागन नसकनयेिरू, पिुचँहििीन ि 
आिाजहििीन महिलािरू नै ्स का ््षरिमका हिससयेदाि िुन्छन ्। 

सङ्घी्य सरंिरामा महिला हवकास का्य्नक्रम
हि.सं. २०७५ साल साउन १ गतये सबै हजललामा िियेका महिला तथा बालबाहलका का्ा्षल्िरूको अहसतति लोप ि्ो । ्ी 

का्ा्षल्सँगै हजललासतिमा िियेका थतुपै्र का्ा्षल्िरू पहन खाियेज िुनये िनयेि खाियेजीमा पनने का्ा्षल्िरूको सपूची साि्षजहनक गरि्ो । उति 
सपूचीमा पियेका अहधकांश का्ा्षल्िरू नाम परिित्षन िएि पहन अहसततिमा ििये । ति महिला तथा बालबाहलका का्ा्षल्को मित्िलाइ्ष 
कम आकलन गरि्ो । महिला बालबाहलका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्लये पहन का्ा्षल्को आिश्कताको मिसतुस गन्ष नसकये ि 
िो िा मन्त्ाल् ि हििागलये नै हसङ्गो मतुलतुकमा िियेका हपछह्डएका महिलािरूको हिकासमा िपूहमका खयेलन सकनये अनतुमान गरिएको 
िो बतुझन सहकएन । जिा नै मासयेि रूखलाइ्ष िुका्षउन खोहजएको अनतुिपूहत ्स क्षयेत्मा लागयेका महिला अहधकािकमधीिरूको मात् निई 
हजललासतिका सयेिा प्रदा्कको समयेत िियेको छ । 

मतुलतुक सङ्घी्तामा रूपान्तिण िएसँगै खाियेज िई सथानी्तिमा गाहिनये िहनएका थतुपै्र का्ा्षल्िरू हिहिन्न तिबाट पिल 
िई परििहत्षत नाम ि दिबन्दी संिचनामा का्म ैछन ्। सातै प्रदयेशमा सामाहजक हिकास मन्त्ाल्अन्तग्षत िियेका सामाहजक हिकास 
मिाशाखाको हजममयेिािीमा महिला हिकास का ््षरिम पहन पद्षछन ्। ति अन्् क्षयेत्मा काम गन्ष हिहिन्न हनदनेशनाल्िरू सथापना िुदँा 
पहन महिलाको क्षयेत्मा का ््ष गनने प्रदयेशसतिमा समयेत संिचना हनमा्षण िुन सकये का छैनन ्। प्रदयेशसतिमा महिलाको क्षयेत्मा मात् काम गनने एक 
मात् मिाशाखा त्समा पहन अहधकतम पाँच जना कम्षचािी िियेका छन । प्रदयेशििमा अन्् कतु नै संिचना निुदँा मातितका हजललािरूमा 
समन्ि् ि सिका ््ष गन्ष कहठनाइ िएको छ । 

सङ्घमा मन्त्ाल् ि हििाग िुनतु, प्रदयेशमा हसङ्गो मिाशाखा मात् ििनतु ि सथानी्ति सबैमा समानरूपका महिलाको क्षयेत्मा 
का ््ष गनने शाखा मिाशाखा निुनतुलये महिला हिकास का ््षरिमप्रहतको संियेदनशीलता कहत िियेको छ प्रष् िुन्छ । धयेिैजसो सथानी्तिमा 
महिला हिकास समपूिका कम्षचािीिरू समा्ोजन िएि गएकै छैनन ्। कतु नैमा कये िी कम्षचािी समा्ोजन िएि गए तापहन समा्ोजन 
सतुधाि गददै सतुगम ि पा्क पनने अकको तिमा पतुगयेका छन ्। किीं कम्षचािी नै छैनन,् किीं दिबन्दी संख्ाअनतुसाि कम्षचािी अप्ा्षप्त छन ्
त किीं बढी छन ्अथा्षत ्कम्षचािीको असमान हितिण िएको दयेहखन्छ । ्द्हप कतु नै तिमा समा्ोहजत कम्षचािीिरूलाइ्ष महिला 
हिकाससँग समबहन्धत हरि्ाकलापिरूमा संलगन नगिाइकन अन्् हजममयेिािीिरू तोहकएका छन ् । हिरयेशगिी महिला हिकाससँग 
समबहन्धत हरि्ाकलापिरूको का्ा्षन्ि्न तिमा प्रत्क्ष जोह्डनये सथानी्तिका प्रमतुख एिं पदाहधकािीिरू नै ्ो हिर्मा कम चासो 
दयेखाउँदछन ्। कये िी थोिै सथानी्तििरूमा बाियेक अहधकांश तििरूमा िासतहिक लहक्षत महिलािरूको लाहग िन्दा पहन बोलन सकनये 
पिुचँिालािरूको लाहग नै बजयेट हिहन्ोजन िइिियेको दयेहखन्छ । 
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कये िी सथानी्तििरूमा मिाशाखा िा शाखािरू सथापना गियेि काम गनने परिपाटीको हिकास िए तापहन अत्न्तै न््पून बजयेट 
हसहलङ्ग तोकनये गरिन्छ । तोहकएको बजयेट ि सोअन्तग्षतका का ््षरिमिरू पहन माग गन्ष सकनये, पिुचँ पतु¥ ् ाउन सकनये, पदाहधकािीका 
हनकटका व्हति िा संसथािरूको लाहग तोकादयेशका ििमा सञचालन गनतु्षपनने परिियेशको हसज्षना िनौं िा बाध्ता िएको पाइन्छ । कये िी 
तििरूमा सथानी् कम्षचािीिरूलये समा्ोहजत कम्षचािीलये काम गन्ष सकदनैन ्िन्नये प्रमाहणत गिाउनकै लाहग अत्न्तै झन्झहटलो ि 
लमबयेतान प्रहरि्ातर्ष  उन्मतुख गिाइिियेका िुन्छन ् । ्सिी कम्षचािीलये आरै काम गदा्ष प्रगहत न््पून िुनये िएकालये समझौतामार्ष त 
संघसंसथािरूबाट का ््षरिमिरू सञचालन गनतु्षपनने ि उनीिरूलये काम गदा्ष उद्दयेश् एकातर्ष  काम अककोतर्ष  िुनये गियेको अिसथा अहिलये छ । 

िौहतक हिकासलाइ्ष मात् हिकास मान्नये प्रिहृति मौलाएको ्स अिसथामा सामाहजक हिकासलाइ्ष हिकास िो िन्नये बतुझाइको 
अिाि छ । जताततै बाटोघाटो, पतुलपतुलयेसा, िौहतक संिचना एिं पपूिा्षधाि हनमा्षणमा मोटो िकम हिहन्ोजन गनने प्रचलन िियेको 
पाइन्छ । सबैलये दयेखन सकनये ि िौहतकरूपमा दयेखाउन सहकनये कामलाई मात् काम िन्नये गरिन्छ । सचयेतनामपूलक का ््षरिम एिं पछाह्ड 
पियेका िा पारिएका िग्षको उतथान गनने काम िुनतुपनने मान््ता कम ैदयेहखन्छ । ्सको सट्ा नयेततृि ति बढी प्रचाि प्रसाि िुनये, प्रहतरलिन्दा 
पहन लोकहप्र्ता कमाउन सहकनये, आगामी चतुनाििरूमा िोट तान्न सघाउ पतु¥ ् ाउनये, का ््षकता्षलाइ्ष खतुसी पान्ष सकनये एिं व्हतिगत लाि 
हमलनये ्ोजना छनौटतर्ष  उन्मतुख िएको पाइन्छ । ्सतो अिसथामा लगानी नै गन्ष नसकदा महिला हिकासको क्षयेत्मा कसतो प्रहतरलको 
आशा गनतु्ष । 

सवैंधाहरक उदे्श्य र महिला सशक्तीकरण
नयेपालको संहिधानलये महिलालाइ्ष िाज्का सबै हनका्मा समानतुपाहतक समाबयेशी हसद्धान्तका आधािमा सििागी िुनये िक 

प्रदान गियेको छ । िाजनीहतक क्षयेत् अथा्षत ्हनणा्ष्क तिमा महिलाको सििाहगतालाइ्ष अहििहृद्ध गन्ष संसद्ा प्रहतहनहधति गनने प्रत य्ेक 
िाजनीहतक दलबाट हनिा्षहचत कतु ल सदस् सङ्ख्ाको कहमतमा एक हतिाइ सदस् महिला िुनतुपनने व्िसथा िियेको छ । हजममयेिाि पदमा 
महिलाको सथानलाइ्ष पहन सतुहनहचित िुनये गिी उललयेख गरिएको छ । सङ्घ प्रदयेश ि सथानी् गिी तीनै तिमा समानतुपाहतक समाियेशी 
हसद्धान्तका आधािमा हनिा्षचन िइ्ष करिब ३८ प्रहतशत महिलालये हनणा्ष्क हजममयेिािी पाएका छन ्। 

'उचालयेको कतु कतु िलये मगृ माददैन' िनयेझैं महिलाको क्षमता हिकास निुदँा कहतप् सथानमा पदी् प्रहतहबमब महिलाको िए तापहन 
उनीिरूका श्रीमान्िरूलये श्रीमतीको पदी् हजममयेिािी हनिा्षि गददैआएको िामीलये दयेखयेका छौं । नाममात्ैको समानतुपाहतक सििाहगता 
िुनतु िाम्ो लाहग पककै पहन िाम्ो िोइन । सििाहगता मात्ै पहन ठपूलो िोइन जिाँ सहरि्ता ििदँनै । ति ्सको लाहग जतुनसतुकै सिकािलये 
हकन निोस ्महिलालाइ्ष क्षमतािान बनाउन दपूिदृहष् िाखद ै्ोजना हनमा्षण गनतु्षपद्षछ । िोइन िनये ३३ प्रहतशत त कये  ५० प्रहतशत नै 
सििागी गिाउँदा पहन प्रहतरल िाम्ो आउन नसकला । सबै महिलािरू क्षमतावार छैरर ्भनर खोहजएको पककै िोइर, तर पुरुष 
जहतिकै समार अवसर प्राप्त गर्नबाट वहञित भएका महिलािरूलाइ्न सकरातमक हवभेिको आधारमा सशक् बराउरु जरुरी 
छ भनरेमा ररक मत रिोला । प्रहतशत हनधा्षिण, आिक्षण अथिा हसटको सतुहनहचितता िुदँमैा महिलािरू सबल ि सक्षम िुन्छन 
िन्नये सोचको हिकास िुनतु िाम्ो िोइन । रलको आशा गन्षलाइ्ष त बोटहबरुिाको िाम्ो गो्डमयेल पहन गनतु्षपद्षछ । हनणा्ष्क तिमा िाम्ो 
तरिकालये हजममयेिािी हनिा्षि गन्ष सकनये बनाउनलाइ्ष उनीिरूमा लगानीको आिश्कता पद्षछ । छोिा ि छोिीलाइ्ष पारििारिक िाताििण, 
शहैक्षक अिसि एिं समान व्ििािको जरुित पद्षछ । छोिा ि छोिीलाइ्ष समानरूपलये सामाहजकतीकिण प्रहरि्ामा िुका्षउन नसकदासमम 
महिलािरूमा क्षमता अहििहृद्ध गिाउनये हिशयेर का ््षरिमिरू सञचालन गनदैपनने िुन्छ । ्सको लाहग सङ्घ, प्रदयेश ि सथानी्तिका 
सिकाि संियेदनशील िुनतु जरुिी िुन्छ । 

समपहति तथा पारििारिक माहमलामा दमपती समान िक िुनये संिैधाहनक व्िसथा छ । व्िसथा िुदँमैा मात् महिलालये समानरूपमा 
हिससयेदािीको अनतुिपूत गन्ष सकदनैन ्। िैिाहिक समबन्ध, जन्मदता्षलगा्तका हिर्मा कानतुनी हशक्षाको अिािलये समस्ा पियेपहछ मात् 
समाधान खोजन हि््ँडनये गद्षछन ्महिलािरू । त्सैलये संिैधाहनक प्रािधानअनतुरूप महिलाको िकको उप्ोग गन्ष पाउनये अिसथाको 
हसज्षना गनतु्षपद्षछ । ्सका लाहग कानतुनी सचयेतनाको जरुित पद्षछ । 

िाम्ो समाजमा महिलाको हितहिरुद्ध िुनये अहधकांश कतु प्रथािरू सचयेतनाको अिािमा िएका िुन्छन ् ति ती कतु प्रथािरू 
िटाउन माहनसको चयेतनासति उकासनतुपनने िुन्छ । ्सका लाहग सचयेतनामपूलक जागिण ल्ाउनये का ््षरिमिरू सञचालन गनतु्षपनने 
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िुन्छ । ति िौहतकिादी मानहसकता िािी िुदँा सामाहजक क्षयेत्मा अपयेक्षाकृत लगानी िुन सकये को छैन । संहिधानको धािा ३८ महिलाको 
िकअन्तग्षत महिलाहिरुद्ध धाहम्षक, सामाहजक, सांसकृहतक पिमपिा, प्रचलन िा अन्् कतु नै आधािमा शािीरिक, मानहसक, ्ौनजन््, 
मनोिैज्ाहनक िा अन्् कतु नै हकहसमको हिसंाजन्् का ््ष िा शोरण गरिनये छैन, त्सतो का ््ष कानतुनबमोहजम क्षहतपपूहत्ष पाउनये िक िुनयेछ 
िनी उललयेख गरिएको छ । हिसंाजन्् हरि्ाकलाप िोकनको लाहग उपचािातमक का ््ष मात् प्ा्षप्त िुदँनै । ्सका लाहग हनिोधातमक एिं 
प्रिद्ध्षनातमकरूपमा का ््षरिमिरू सञचालन गनतु्षपनने िुन्छ । 

सथारी्य सरकार सञिालर ऐर, २०७४
सथानी् सिकाि सञचालन ऐन, २०७४ को दरा १२ ि्डा सहमहतको काम, कत्षव् ि अहधकाि अन्तग्षत ग= हिकास का ््षको 

(३०) मा उललयेख िएअनतुसाि ि्डाहित् आहथ्षक तथा सामाहजक रूपमा पहछ पियेका महिला, बालबाहलका, दहलत, अपाङ्गता िएका 
व्हति, ज य्ेष्ठ नागरिक, अलपसंख्क, सीमान्तकृत समतुदा्को अहिलयेख िाखी सामाहजक ि आहथ्षक उतथान समबन्धी काम गनने साथै 
(३२) मा बालहििाि, बिुहििाि, लैङ्हगक हिसंा, छतु िाछतु त, दियेज तथा दाइजो, िहल्ा प्रथा, छाउप्डी, कमलिी प्रथा, बालश्रम, मानि 
बयेचहबखन जसता कतु िीहत ि अन्धहिश्वासको अन्त् गनने गिाउनये िनी उललयेख गरिएको छ । 

्सिी ऐनमा व्िसथा गरिएका हिर्िरू व्ििािमा उतान्ष ्स क्षयेत्प्रहतको संियेदनशीलता आिश्क िुन्छ । हिगतमा 
महिलाको हिकास अथा्षत ्महिलाको क्षमता अहििहृद्ध गन्ष बजयेटको हनहचित प्रहतशत छतु ट्ाउनैपनने प्रािधान िियेको हथ्ो ति ्ो सङ्घी् 
व्िसथामा बाध्ातमकरूपमा निियेको िुदँा महिला हिकासको क्षयेत्  ओझयेलमा पियेको मिसतुस िएको छ । अपयेक्षा ि परिणाम अत्हधक 
िाम्ो िुनतुपछ्ष िन्नये चािनये ति लगानी ि प्राथहमकतामा नपनने कािण अपयेहक्षत सतुधाि िुन सहकिियेको दयेहखदँनै । 

समा्योजरमा हवभेि र समा्योहजत महिला हवकास समूिका कम्निारीको अवसथा
समा्ोजन प्रहरि्ामा कम्षचािीलाइ्ष सििागी गिाँउदा हनहचित दिबन्दी सङ्ख्ा हनधा्षिण गिी तत ्तत ्दिबन्दीमा समा्ोजनका 

लाहग आियेदन िन्ष लगाइ्ो, दिबन्दी निएको सथानमा कम्षचािीलये छनौट गनने कतु िा िियेन । दिबन्दीमा नअटाउनये राहजलमा पियेका 
कम्षचािीलाइ्ष समा्ोजन ऐन, २०७५ को दरा ७(३) बमोहजम हमलदो सयेिा समपूिमा समा्ोजन गरि्ो । ति गतुनासो सतुनतुिाइको नाममा 
दिबन्दी नै निएका सथानमा एकपटक दिबन्दीमा समा्ोजन िएका कम्षचािीलाइ्ष पतुन: समा्ोजन गनने काम ि्ो । ्सलये ज य्ेष्ठताको 
त ठा्ैड अिमपूल्न ग¥ ् ो नै । एकातर्ष  समान पिीक्षा प्रणालीबाट आउनयेिरू रिकरिक सयेिा समपूिमा ििनये अिसथाको हसज्षना िुनये 
अककोतर्ष  दिबन्दी निएको ठाँउमा गतुनासोमार्ष त पा्क पारिँदा िइिियेका दिबन्दी खाली िुन गए । 

सङ्घ ि प्रदयेशमा समा्ोजन िुनये कम्षचािीिरूलये सयेिा समपूिसँग समबहन्धत हजममयेिािी नै पाएका िोलान ्ति सथानी्तिमा 
समा्ोजन िुनये कम्षचािीिरू कोिी सामाहजक हिकास मिाशाखा प्रमतुख िई समझौतामा मात् कलम चलाउनये हजममयेिािीमा, कोिी 
अकदै  सयेिाको मिाशाखा प्रमतुखको मातितमा, कसैलाइ्ष समा्ोजन िएि गएकै कािण छतु टै् नाममात्को एउटै शाखा एउटै मिाशाखाको 
हजममयेिािी प्रदान गरिएको छ । अझ ैकहतप् कम्षचािीिरूलये सयेिा समपूििन्दा रिक हजममयेिािी पाएका छन ्। समान प्रणाली ि शत्षका 
आधािमा सयेिा प्रियेश गियेका कम्षचािीिरू हिशयेर गिी सथानी्तिमा हिन्न हिियेहदत का ््ष िाताििणको मिसतुस गन्ष बाध् िइिियेका 
छन ्। असमान सयेिा सतुहिधा, असमान सङ्गठन संिचना, असमान व्ििािको सामना गनतु्षपनने बाध्ताको हसज्षना िइिियेको छ । 

हजललामा का्ा्षल् प्रमतुखको हजममयेिािी समिालयेका प्रमतुख महिला हिकास अहधकृत अहिलये सथानी्तिमा मिाशाखा 
प्रमतुखसमम िुन पाउनये गिी हकटानी गन्ष नसहकएको अिसथा छ । मिाशाखा प्रमतुखको रूपमा का ््षितलाइ्ष ्ाता्ातको साधन त 
कतु िै छो्डौं म्ा्षदाअनतुरूप का ््षकक्ष समयेत प्रदान गन्ष हिचहकचािट िएको पाइन्छ । हशक्षाको क्षयेत्मा जसतै सङ्घबाट महिला तथा 
बालबाहलकाको क्षयेत्मा सथानी्तिलाइ्ष अनतुदान प्राप्त निुनये िएपहछ महिला हिकास समपूिका कम्षचािी कये का लाहग िन्नये बतुझाइ 
सथानी्तिका प्रमतुख एिं प्रहतहनहधिरू साथै कये िी प्रमतुख प्रशासकती् अहधकृतिरूमा समयेत िियेको छ । कये िी सथानी्तिमा कम्षचािी 
समा्ोजन सथानी्तिको आिश्कता िन्दा पहन सङ्घको बाध्ता बनयेको अनतुिपूत ि्ो । 

हरट्कष्न
हिकासको मपूलप्रिािमा आउन नसकये का महिलािरूलाइ्ष समतामपूलक ढङ्गलये समाहित गन्ष महिला हिकास का ््षरिम 

अपरििा ््ष िुन्छ । कये िी सशति महिलािरूलाइ्ष ियेियेि समपपूण्ष महिलािरूको अिसथालाइ्ष सामान््ीकिण गन्ष हमलदनै । सथान हिशयेरका 



dlxnf, afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfno126

आिश्कताका आधािमा ्सता का ््षरिमिरू सञचालन गरिनतुपनने िुन्छ । पछाह्ड पियेका महिलािरूको सशतितीकिण गन्ष सङ्घ, प्रदयेश 
ि सथानी्सतिका ्ोजनािरूमा प्राथहमकताका साथ समबोधन गनतु्षपनने िुन्छ । 

महिलािरू आहथ्षक, शहैक्षक एिं सामाहजक क्षयेत्मा सशति नबन्दासमम समतामपूलक ढङ्गलये का ््षरिम सञचालन गन्ष 
अहनिा ््षरूपमा हिगतमा जसतो हनहचित बजयेट छतु ट््ाउनतु पनने व्िसथाको लाहग पिल िुनतुपद्षछ । सथानी्तििरूमा का ््षबोझका 
आधािमा सङ्गठनातमक संिचनामा एकरूपता िुनये व्िसथा हमलाउनतुपनने दयेहखन्छ । प्रदयेशमा एउटा मिाशाखालये मात् ्स क्षयेत्मा 
प्ा्षप्तता निुनये िएको िुदँा हजललाहित्का सथानी्तििरूबीच ि प्रदयेशसँग समन्ि् एि ्सिका ््ष गनने हजललागतरूपमा संिचनाको 
आिश्कता िियेको छ । 

सङ्घ प्रदयेश ि सथानी्तिको बजयेट लैङ्हगक उतििदा्ी ि्ो ्ा िएन हन्हमत लयेखाजोखा गनने ि समबहन्धत तिलाइ्ष 
प्रहतियेदनसहित जानकािी गिाउनये परिपाटीको सतुरुआत िुनतुपद्षछ । ् सको हजममयेिािी महिला बालबाहलका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्लये 
हलएमा प्रिािकािी िुन सकछ । हिकास िनयेको पपूिा्षधािमा िएको प्रगहत मात् िो िन्नये बतुझाइ निाखी िियेक तिबाट सामाहजक क्षयेत्मा 
प्राथहमकताका साथ लगानी गन्ष आिश्क दयेहखन्छ । 

सनिभ्नसिूी
नयेपालको संहिधान, नयेपाल सिकाि, कानपून हकताब व्िसथा सहमहत । 

सथानी् सिकाि सञचालन ऐन, २०७४, नयेपाल सिकाि, कानपून हकताब व्िसथा सहमहत । 

समा्ोजन ऐन, २०७५, नयेपाल सिकाि, कानपून हकताब व्िसथा सहमहत । 

समा्ोजनका हिियेहदत प्रहरि्ा, गोिखापत् दहैनक, हिट्णतुकतु मािी लाहमछानये, २०७६ । ०४ । १९ 

lll
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बाल अहधकार र बालन्या्यसमबनधी राहट्रि्य तथा  
अनतरा्नहट्रि्य व्यवसथा तथा रेपालमा ्यसको अवसथा

पषृ्ठभूहमः
नयेपालमा बाल अहधकािको संिक्षण ि बालन््ा् प्रिद्ध्षन गनने सन्दि्षमा िएका कानतुनी व्िसथािरू ियेनने िो िनये हि.सं. २०१० मा 

जािी िएको मतुलतुकती ऐन तथा हि.सं. २०२० मा जािी िएको न्ाँ मतुलतुकती ऐन ि नयेपाल अहधिाज्को संहिधान, २०४७ मा बालबाहलकाको 
हित ि संिक्षणका कये िी हिर् समाियेश िएको पाइन्छ । ् द्हप बालन््ा् नयेपालका लाहग एक निीनतम अिधािणा िो । नयेपाललये सं्तुति 
िाट्रिसङ्घी् बाल अहधकािसमबन्धी मिासनहन्ध (Convention on the Rights the of Child, CRC), १९८९ लाई १४ सयेपटयेमबि 
१९९० मा अनतुमोदन गियेपचिात ्उति मिासहन्धमार्ष त हसहज्षत दाह्तिलाई व्ििािमा लागतु गन्ष बालबाहलकासमबन्धी ऐन, २०४८ 
ि बालबाहलकासमबन्धी हन्मािली, २०५१ जािी गिी का्ा्षन्ि्नमा ल्ाएको पाइन्छ । ्सैगिी बालन््ा्समबन्धी का ््षहिहधगत 
जहटलतालाई समबोधन गन्ष बालन््ा् (का ््षहिहध) हन्मािली, २०६३ जािी गिी का्ा्षन्ि्मा ल्ाइएको हथ्ो । बालन््ा् 
प्रिद्ध्षन गनने सन्दि्षमा बालबाहलका समबन्धी ऐन, २०४८ मा व्िसथा िएअनतुरूप कानतुनको हििादमा पियेका बालबाहलकाको बाल 
अहधकािको संिक्षण तथा बालबाहलकाको आचिणगत सतुधािका लाहग नयेपाल सिकािलये बाल सतुधािगिृिरू सञचालनमा ल्ाएको 
छ । नयेपाल सिकािलये हि.सं. २०५७ सालमा ितिपतुिको सानोहठमीमा पहिलो बाल सतुधािगिृ सञचालनमा ल्ाएकोमा िाल नयेपालिि 
८ िटा बाल सतुधािगिृिरू सञचालनमा िियेका छन ्। ्द्हप बालन््ा् प्रणालीलाई सतुदृढ गन्ष बालन््ा्समबन्धी हिश्वव्ापी मान््ता 
प्राप्त अन्तिा्षहट्रि् कानतुन ि अन्् समबद्ध मापदण्डिरूको अनतुसिण गददै सोिीअनतुरूप िाम्ा संसथागत संिचनािरूको सतुधाि तथा क्षमता 
अहििहृद्ध गनतु्ष अपरििा ््ष छ । 

बालबाहलकासमबनधी अनतरा्नहट्रि्य तथा राहट्रि्य कारुरी व्यवसथािरूः
१. अनतरा्नहट्रि्य व्यवसथाः 

बालबाहलकाको सिकोतिम हित, ियेदिाििहितता, बालबाहलकाको संिक्षण तथा हिकासजसता हसद्धान्तिरूमा आधारित 
बालबाहलकासँग समबहन्धत सं्तुति िाट्रिसंघको मिासहन्ध, इचछाधीन आलयेखिरू, अन्तिा्षहट्रि् घोरणा ि साक्ष सतिी् घोरणािरू गिी 
१६ िटािन्दा बढी अन्तिा्षहट्रि् सहन्धिरू नयेपाललये अनतुमोदन गिी का्ा्षन्ि्न गरििियेको छ । बालबाहलकाका समबन्धमा िएका ्सता 
अन्तिा्षहट्रि् प्रहतबद्धतािरू ४ िटा क्षयेत्िरू बाल बचाउ (Child Survival), बाल संिक्षण (Child Protection), बाल हिकास 
(Child Development) ि बाल सििाहगता (Child Participation) मा कये हन्द्त छन ्। 

क. बाल अहधकारसमबनधी मिासहनध (CRC), १९८९:

बालबाहलकाको संिक्षण, हिकास एिं कल्ाणसमबन्धी सामाहजक एिं कानतुनी हसद्धान्तिरूको एकतीकृत दसताियेजका रूपमा 
सं्तुति िाट्रिसंघलये सन ्१९८९ मा बाल अहधकािसमबन्धी मिासहन्ध पारित ग¥ ् ो । नयेपाल सिकािलये उति मिासहन्धलाई १४ सयेपटयेमिि, 
१९९० अथा्षत ्२०४७ साल िदौ २९ गतये अनतुमोदन गिी बालबाहलकाको सममान तथा बाल अहधकाि प्रिद्ध्षनमा ऐक्बद्धता जनाएको 
हथ्ो । सं्तुति िाट्रिसंघको बाल अहधकािसमबन्धी मिासहन्ध, १९८९ अन्तग्षत तीनिटा इचछाधीन आलयेखिरू िियेका छन:् 

पूश य्ामा उपाध्ा्
िाखा अतिकृि - मतहला, बालबातलका िथा जयेष्ठ नागररक मनत्ालय 
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१) सशस्त्र सङ्घर्षमा बालबाहलकाको संलगनतासमबन्धी इचछाधीन आलयेख, २००० 

२) बालबाहलकाको बयेचहबखन, ्ौनशोरण ि अश्ील हचत्णसमबन्धी इचछाधीन आलयेख, २००० 

३) बाल अहधकाि िननको उजतुिीबािये सञचाि का ््षहिहधसमबन्धी इचछाधीन आलयेख, २०११ 

उहललहखत इचछाधीन आलयेखिरूमध य्े नयेपाललये सशस्त्र सङ्घर्षमा बालबाहलकाको संलगनतासमबन्धी इचछाधीन आलयेख, 
२००० ि बालबाहलकाको बयेचहबखन, ् ौनशोरण ि अश्ील हचत्णसमबन्धी इचछाधीन आलयेख, २००० लाई अनतुमोदन गरिसकये को छ 
िनये बाल अहधकाि िननको उजतुिीबािये सञचाि का ््षहिहधसमबन्धी इचछाधीन आलयेख, २०११ लाई अनतुमोदन गन्ष बाँकती छ । 

ख. बिुराहट्रि्य सङ्गहठत अपराधहवरुद्धको स्ुंयक् राट्रिसङ्घी्य मिासहनधको पूरक आलेख (पालेममो प्रोटोकल)

नयेपाललये बिुिाहट्रि् सङ्गहठत अपिाधहिरुद्धको सं्तुति िाट्रिसङ्घी् मिासहन्धको पपूिक आलयेख (पालयेमको प्रोटोकल) २०७६ 
रागतुनमा अनतुमोदन गियेको छ । मानि बयेचहबखन (हिशयेर गिी महिला तथा बालबाहलका) समबन्धी मतुद्दा अन्तिा्षहट्रि् अदालतमा चलनये 
तथा हिदयेशमा बयेहचएका िा बयेहचन लागयेका महिला तथा बालबाहलकाको संिक्षणमा समबहन्धत मतुलतुकको दाह्ति िुनयेलगा्तका 
प्रािधानिरू ्स पपूिक आलयेखमा िाहखएका छन ्। 

ग. बालबाहलका समबनधी के्षत्री्य कारुरी व्यवसथाः

दहक्षण एहस्ाली मतुलतुकिरूको क्षयेत्ी् सङ्गठनका रूपमा िियेको साक्ष  सङ्गठनद्धािा बालबाहलकासमबन्धी हिर्मा हिहिन्न 
कानतुनी व्िसथा/प्रहतबद्धतािरू गरिएका छन ् । जसमध य्े बालबाहलकाका हिर्मा प्रत्क्षरूपमा सिोकाि िाखनये प्रहतबद्धतािरू; 
दयेिव्ापािका लाहग महिला तथा बालबाहलकाको हजउ मासनये बयेचनये काम िोकथाम गनने ि सोहिरुद्ध सङ्घर्ष गनने समबन्धमा व्िसथा 
िएको साक्ष  मिासहन्ध, २००० तथा दहक्षण एहस्ामा बालकल्ाण प्रिद्ध्षनका लाहग क्षयेत्ी् व्िसथासमबन्धी साक्ष  मिासहन्ध, २००० 
बालबाहलकासमबन्धी क्षयेत्ी् कानतुनी व्िसथाका रूपमा िियेका छन ्। 

२. राहट्रि्य कारुरी व्यवसथाः

क. रेपालको सहंवधारः

नयेपालको संहिधानलये बालबाहलकाको हिर्लाई मौहलक िकका रूपमा व्िसथा गिी बालबाहलकाको संिक्षण हिकास ि 
सििाहगताको हिर्लाई प्रत्ािपूहत गियेको छ । संहिधानको धारा ३९ मा बालबाहलकाको िकको व्िसथा गिी दयेिाएबमोहजमका 
िकको व्िसथा गियेको छः 

 प्रत य्ेक बालबाहलकालाई आफनो पहिचानसहित नामकिण ि जन्मदता्षको िक; 

 प्रत य्ेक बालबाहलकालाई परििाि तथा िाज्बाट हशक्षा, सिासथ्, पालनपोरण, उहचत स्ािाि, खयेलकतु द, मनोिञजन 
तथा सिा्षङ्गीण व्हतिति हिकासको िक; 

 प्रत य्ेक बालबाहलकालाई बालहिकास तथा बाल सििाहगताको िक; 

 प्रत य्ेक बालबाहलकालाई बालन््ा् अनतुकपू ल न््ा्को िक ि 

 असिा् अनाथ अपाङ्गता िएका द्न्द्पीह्डत हिसथाहपत एिं जोहखममा िियेका बालबाहलकालाई िाज्बाट हिशयेर 
संिक्षण ि सतुहिधा पाउनये िक । 

साथै कतु नै पहन बालबाहलकालाई खानी तथा अन्् जोहखमपपूण्ष काममा लगाउन नपाइनये, बालहििाि गैिकानतुनी ओसािपसाि ि 
अपििण गन्ष तथा बन्धक िाखन नपाइनये, सयेना, प्रििी िा सशस्त्र समपूिमा िना्ष िा प्र्ोग गन्ष नपाइनये, सांसकृहतक िा धाहम्षक प्रचलनका 
नाउँमा कतु नै पहन माध्म िा प्रकािलये दतुव ््षििाि उपयेक्षा गन्ष नपाइनये, शािीरिक, मानहसक, ्ौनजन्् िा कतु नै प्रकािको शोरण गन्ष िा 
अनतुहचत प्र्ोग गन्ष नपाइनये, घि, हिद्ाल् िा अन्् जतुनसतुकै सथान ि अिसथामा शािीरिक, मानहसक िा अन्् कतु नै हकहसमको ्ातना 
हदन नपाइनये व्िसथा संहिधानमा गरिएको छ । ्सका अहतरिति संहिधानमा उहललहखत मौहलक िकिरूमध य्े हशक्षाको िक, सिासथ् 
तथा पोरणको िक, सामाहजक सतुिक्षाको िकलगा्तका अन्् ११ िटा मौहलक िकिरूमा प्रत्क्ष िा पिोक्षरूपमा बालबाहलकाको 
हिकास ि संिक्षणसँग समबहन्धत हिर्िरू समाियेश गरिएका छन ्। 
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ख. बालबाहलकासमबनधी ऐर, २०७५:

बालबाहलकाको अहधकािको सममान, संिक्षण, प्रिद्ध्षन ि परिपपूहत्ष गिी बालबाहलकाको सिकोतिम हित का्म गन्ष नयेपाल 
सिकािलये बालबाहलकासमबन्धी ऐन, २०७५ हमहत २०७५ । ०६ । ०२ मा जािी गिी लागतु गियेको छ । उति ऐनलये बालबाहलकाको बाचन 
पाउनये अहधकाि, नाम, िाहट्रि्ता ि पहिचानको अहधकाि, ियेदिािहिरुद्धको अहधकाि, बाबतु आमासँग बसनये ि ियेटघाट गनने अहधकाि, 
संिक्षणको अहधकाि, सििाहगताको अहधकाि, अहिव्हति सितन्त्ता ि सपूचनाको अहधकाि, संसथा खोलनये ि शाहन्तपपूि्षक ियेला िुनये 
अहधकाि, गोपहन्ताको अहधकाि, अपाङ्गता िएका बालबाहलकाको हिशयेर अहधकाि, पोरण तथा सिासथ्को अहधकाि, खयेलकतु द 
मनोिञजन तथा सांसकृहतक अहधकाि ि हशक्षाको अहधकाि गिी जममा १३ िटा अहधकािको व्िसथा गियेको छ । ्सैगिी सो ऐनलये 
बालबाहलकाप्रहत परििाि तथा संिक्षक, िाज् ि सञचाि क्षयेत्को दाह्तिको व्िसथा गिी समबहन्धतलाई बालबाहलकाप्रहत हजममयेिाि 
तथा संियेदनशील बनाउन प्रोतसाहित गियेको छ । बालन््ा् प्रिद्ध्षन गनने सन्दि्षमा बालबाहलकासमबन्धी ऐनमा गरिएका साििपूत 
व्िसथािरू का्ा्षन्ि्का लाहग बालबाहलकासमबन्धी हन्मािली, २०५१ तथा बालन््ा् समपादन (का ््षहिहध) हन्मािली, 
२०७६ का्ा्षन्ि्नमा िियेको छन ्। 

ग. बालन्या्य समपािर (का्य्नहवहध) हर्यमावली, २०७६:

बालन््ा् समपादन (का ््षहिहध) हन्मािली, २०७६ मा बालबाहलकालये गियेको कसतुिजन्् का ््षको उजतुिी, अनतुसन्धान तथा 
अहि्ोजनसमबन्धी हिहिन्न व्िसथािरू गियेको छ । ्सैगिी बालन््ा् समपादन गन्ष बाल अदालतको अदालत क्षयेत्, मतुद्दाको सतुनतुिाइ 
प्रहरि्ा तथा पतुनसथापकती् न््ा्समबन्धी व्िसथालगा्त बालन््ा् समपादनका हसलहसलामा अिलमबन गनतु्षपनने हिहधिरूका 
समबन्धमा हिहिन्न व्िसथािरू ्स हन्मािलीमा गरिएको छ । 

रेपालमा बालन्या्य समपािर 

बालअहधकािसमबन्धी अन्तिा्षहट्रि् मिासहन्ध, १९८९ तथा ्सका इचछाधीन आलयेखिरू, नयेपाललये गियेका अन्् 
अन्तिा्षहट्रि् तथा क्षयेत्ी् प्रहतबद्धताअनतुरूप नयेपालको बालन््ा् समपादन प्रणाली सञचाहलत छ । बालन््ा् समपादनका सन्दि्षमा 
बालबाहलकासमबन्धी ऐन, २०७५ को परिचछयेद ४ मा हिहिन्न व्िसथािरू गरिएका छन ् । जसअनतुसाि बालन््ा् समपादनको 
हसलहसलामा दयेिाएका कतु िािरूमा हिचाि गनतु्षपनने िुन्छ । 

 बालबाहलकालाई असि पनने कतु नै हनण््ष  गनतु्षअहघ हनजको धािणा बतुझनतुपनने, 

 बालबाहलकाको हित ि सिाथ्ष जोह्डएका हिर्मा हनण््ष  गनतु्षअहघ हनजको बाबतु, आमा, परििािका अन्् सदस् िा 
संिक्षकलाई आफनो िनाइ िाखनये अिसि हदनतुपनने, 

 बालबाहलकाको उमयेि, बौहद्धक हिकासको सति, आसथा ि सांसकृहतक मपूल्मान््ताअनतुरूपको बोली, िचन ि व्ििाि 
गनने ि

 बालबाहलकासँग संिाद गदा्ष हनजलये चाियेको िारामा गनने ि आिश्कताअनतुसाि दोिारयेको सि्ोग हलनये । 

्सका साथै बालन््ा् समपादनका रिममा बालबाहलकालाई हन्न्त्णमा हलँदा अपनाउनतुपनने हिहध तथा तरिका, कसतुिजन्् 
का ््षको आिोपमा हन्न्त्णमा हलइएका बालबाहलकालाई अनतुसन्धान अिहधिि हनगिानी कक्षमा िाखनतुपनने, कसतुिजन्् का ््षको आिोप 
लागयेका बालबाहलकाको हदशान्ति, बालबाहलकालये गियेको कसतुिजन्् का ््षको सतुरु कािबािी, सतुनतुिाइ ि हकनािा बाल अदालत िा बाल 
इजलासबाट गनतु्षपनने, बाल इजलासमा समाजसयेिी, बाल हिशयेरज् िा बाल मनोहिज् ििनये तथा बन्द इजलासको व्िसथालगाएतका 
व्िसथािरू बालबाहलकासमबन्धी ऐन, २०७५ मा गरिएको छ । उति ऐनको व्िसथाअनतुसाि बालन््ा् समपादनका लाहग सिकोचच 
अदालतलये बालन््ा् समपादन (का््षहिहध) हन्मािली, २०७६ जािी गिी उति हन्मािली का्ा्षन्ि्नमा िियेको छ । 
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बालन्या्य प्रवद्ध्नर र बाल अहधकार सरंक्षणका सनिभ्नमा बाल सधुार गृिः
बालहबजाइकँो िोकथाम समाजमा िुनये अपिाध िोकथामको अत्ािश्क पक्ष िो । कानतुनसममत तरिकाबाट कानतुनको 

हििादमा पियेका बालबाहलकालाई सामाहजक तथा जीिनोप्ोगी का ््षमा सििागी गिाएि तथा समाज ि मानिी् जीिनका सन्दि्षमा 
सकािातमक अहिमतुखीकिणका माध्मबाट बालबाहलकाको आचिणमा सतुधाि गिी उनीिरूमा गैिअपिाधमपूलक दृहष्िाि हिकास गन्ष 
सहकन्छ । सोिी उद्दयेश्बमोहजम साहबकको बालबाहलकासमबन्धी ऐन, २०४८ को दरा ४२ (िाल बालबाहलकासमबन्धी ऐन, २०७५ 
को दरा ४३) को व्िसथाअनतुसाि नयेपाल सिकािको हमहत २०५७/९/२४ को हनण््ष ानतुसाि महिला, बालबाहलका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक 
मन्त्ाल्लये न््पूनतम सतुहिधाहििीन बालबाहलकाका लाहग शहैक्षक का ््षरिम (्तुसयेप) नयेपालको व्िसथापनमा हि. सं. २०५७ सालमा 
पहिलो बाल सतुधािगिृको रूपमा ितिपतुिको सानोहठमीमा बाल सतुधािगिृ सञचालन गियेको हथ्ो । िाल मोिङ, पसा्ष, मकिानपतुि, 
ितिपतुि, कासकती, रूपन्दयेिी, बाँकये  ि ्डोटी हजललामा गिी जममा ८ िटा बाल सतुधािगिृिरू सञचालनमा िियेका छन ्। 

उति बाल सतुधािगिृिरूमा जममा ९४४ जना बालबाहलका िियेकोमा अन्तिा्षहट्रि्रूपमा मिामािीको रूपमा दयेखा पियेको 
कोहि्ड–१९ को जोहखम नयेपालमा समयेत बढ्द ैगएपहछ सिकोचच अदालत, मिान््ा्ाहधितिाको का्ा्षल्, कािागाि व्िसथापन 
हििाग, बालन््ा् सहमहत ि महिला, बालबाहलका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्को समन्ि्मा २३३ जना बालबाहलकालाई आफनो 
अहििािकको हजममा लगाइएको ि िाल उति गिृिरूमा ७११ बालबाहलका िियेका छन ्। 

बालबाहलकालये बाल सतुधािगिृमा आिास तथा खाना, आधाििपूत सिासथ्ोपचाि, मनोसामाहजक पिामश्ष, आिश्क 
कानतुनी सिा्ता, हशक्षा तथा क्षमता हिकासका लाहग ताहलमलगाएतका सतुहिधािरू प्राप्त गद्षछन ्। ्सका साथै बाल सतुधािगिृमा 
बालबाहलकाको आचिण सतुधािका लाहग ध्ान तथा ्ोग-अभ्ास, बालबाहलकाको हसज्षनशीलता अहििहृद्धका लाहग हसज्षनातमक 
तथा िचनातमक का ््षिरू, खयेलकतु द, व्ा्ाम तथा मनोिञजनका हरि्ाकलापिरू सञचालन गरिन्छ । 

बालबाहलकाको आिरण सधुारमा बाल सधुारगृिको भूहमकाः 
कसतुिजन्् का ््षको आिोप लागयेका िा कानतुनको हििादमा पियेका बालबाहलकाको आचिणमा सतुधाि ल्ाई उनीिरूलाई 

िहिट््मा ् ोग् ि सक्षम नागरिक बनाउनका लाहग बाल सतुधािगिृको मित्िपपूण्ष िपूहमका ििन्छ । बालबाहलकाको आचिणगत सतुधािका 
लाहग हन्हमत ्ोग-अभ्ास, ध्ान तथा प्राणा्ाम, नैहतक हशक्षा तथा जीिनोप्ोगी सीपको माध्मबाट बाल सतुधािगिृमा िियेका 
बालबाहलकालाई आफनो िहिट््प्रहत सजग ि सचयेत बनाउन सहकन्छ । बाल सतुधािगिृमा िियेका बालबाहलकाका लाहग औपचारिक 
हशक्षाको व्िसथाको साथसाथै हिहिन्न हसज्षनातमक तथा िचनातमक हरि्ाकलापिरू, खयेलकतु द ि मनोिञजनका हरि्ाकलापिरू 
सञचालन गियेमा बालबाहलकालये आफनो हसज्षनशीलता तथा क्षमता अहििहृद्ध गिी समाजका अन्् बालबाहलकासिि ्ोग् ि सक्षम 
िुन सकदछन ्। नयेपालमा सञचाहलत कये िी बाल सतुधािगिृमा ्सता का ््षरिमिरू सञचालन गरिएको िए तापहन िौहतक संिचना तथा 
आिश्क जनशहतिको अिािका कािण सबै बाल सतुधािगिृमा बालबाहलकाको सिा्षङ्गीण हिकासका लाहग अत्ािश्क पनने 
उहललहखत हरि्ाकलापिरू सञचालन गन्ष नसहकएको अिसथा हिद्मान छ । तसथ्ष बाल सतुधािगिृको प्रिािकािी व्िसथापनका 
लाहग बाल सतुधािगिृको संिचनातमक सतुधाि, आिश्क मात्ामा जनशहति व्िसथापन, जनशहतिको क्षमता हिकास तथा बाल 
सतुधािगिृको सञचालन तथा व्िसथापन प्रणालीमा सतुधािको ट््डकािो आिश्कता िियेको छ । 

बालसधुार गृिको िीघ्नकालीर व्यवसथापर तथा सधुारका लाहग सझुाविरूः
बालसतुधाि गिृ सञचालन गदा्ष एकातर्ष  बाल अहधकािको संिक्षण तथा बालबाहलकाको सिकोतिम हितलाई मित्ि हदनतुपनने 

तथा अककोतर्ष  सतुिक्षा संियेदनशीलतालाई समयेत ध्ान हदनतुपनने िएकालये सो का ््ष चतुनौतीपपूण्ष छ । ्सको प्रिािकािी व्िसथापनका 
लाहग महिला, बालबाहलका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्, गिृ मन्त्ाल्, हशक्षा, हिज्ान तथा प्रहिहध मन्त्ाल्, कािागाि व्िसथापन 
हििाग, समबहन्धत बाल सतुधािगिृलगा्तका हनका्िरूबीच प्रिािकािी समन्ि् तथा सि्ोग आिश्क पद्षछ । बालबाहलकाको 
आचिणमा सतुधाि तथा क्षमता हिकासका अिसि प्रदान गिी बालबाहलकालाई समाजमा ्ोग् नागरिक बनाउनये सथानका रूपमा बाल 
सतुधािगिृलाई हिकहसत गन्षका लाहग बाल सतुधािगिृको व्िसथापनमा तपहसलबमोहजम सतुधाि गनतु्षपनने दयेहखन्छः
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1. बाल सतुधािगिृ सञचालनका लाहग िाल महिला, बालबाहलका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्, हशक्षा, हिज्ान तथा प्रहिहध 
मन्त्ाल्, कािागाि व्िसथापन हििाग तथा हजलला प्रशासन का्ा्षल् लगा्तका बिुहनका्को संलगनता दयेहखएको 
िुदँा सिोकाििाला हनका्िरूबीच प्रिािकािी समन्ि् तथा सञचाि ि सबै हनका्िरूको सामपूहिक उतििदाह्ति 
अहििहृद्ध गनने । 

2. बाल सतुधािगिृलाई आिश्क समपपूण्ष पपूिा्षधाि (हिद्ाल्, खयेलकतु द मदैान लगा्तका) हनमा्षण गन्ष सहकनये गिी जगगाको 
व्िसथापन तथा संिचना बनाउनये । 

3. बाल सतुधािगिृ व्िसथापनमा सिजताका लाहग लामो सम्का लाहग सतुधािगिृमा िाखनये रैसला िइसकये का 
बालबाहलकाको संिक्षणका लाहग छतु टै् एउटा सतुधािगिृ हनमा्षण गनने तथा रैसला िुनासाथ त्सता बालबाहलकािरूलाई 
उति बाल सतुधािगिृमा सथानान्तिण गनने व्िसथा हमलाउनये । 

4. हशक्षा, हिज्ान तथा प्रहिहध मन्त्ाल्सँगको समन्ि्मा पपूण्षकालीन सथा्ी हशक्षकको व्िसथा गिी बाल सतुधािगिृ 
परिसिहित् हिद्ाल् सञचालन गनने ि हन्हमत पठनपाठन गिाउनये । बाल सतुधािगिृहित् हिद्ाल् सञचालन गनने 
व्िसथा निएसममका लाहग सतुधािगिृ नहजकैको अन्् सामतुदाह्क हिद्ाल्मा पढ्न पाउनये तथा बालबाहलकािरूलये 
सिज ढङ्गलये पिीक्षा हदन पाउनये व्िसथा गनने । 

5. बाल सतुधािगिृको दिबन्दीमा सिासथ्कमधीको दिबन्दी थप गिी बालबाहलकािरूको हन्हमत सिासथ् पिीक्षणको 
व्िसथा हमलाउनये । 

6. बाल सतुधािगिृमा िियेका बालबाहलकािरूको सिासथ् हबमा गनने । ्सका लाहग आकहसमक कोरको व्िसथा गन्ष 
सहकनये । 

7. ्तुिा तथा खयेलकतु द मन्त्ाल्को समन्ि्मा बालबाहलकाको हसज्षनातमक क्षमता अहििहृद्ध तथा खयेलकतु दका लाहग पिल 
गनने । 

8. हिहिन्न साझयेदाि संसथािरूसँगको समन्ि्मा बाल सतुधािगिृहित् बाल अहधकाि, बालन््ा्, बालबाहलकािरूको 
आचिण सतुधािसमबन्धी ताहलमिरू सञचालन गनने । 

9. बाल सतुधािगिृहित् हन्हमत ्ोग-अभ्ास तथा सकािातमक सोच हिकाससमबन्धी का ््षरिम सञचालन गनने । 

10. बालबाहलकाको पारििारिक तथा सामाहजक पतुनहम्षलनमा समस्ा दयेहखएको तथा बालबालहलकािरू सामाहजक 
िहिट्किणमा पनने अिसथा दयेखा पियेकालये परििािका सदस्िरू तथा समतुदा्सतिमा पिामश्ष ि सचयेतनाका का ््षरिमिरू 
सञचालन गनतु्षपनने । 

11. िहिट््मा बालबाहलकाको सिज जीिन्ापनका लाहग बालबाहलकालाई उमयेि समपूिका आधािमा vocational 
training, जीिनोप्ोगी सीप तथा आ्आज्षनका का ््षरिमिरू सञचालन गनतु्षपनने । 

12. बालबाहलका संलगन मतुद्दाको रैसला १२० हदनहित् गरिसकनतुपनने कानतुनी प्रािधान िए तापहन त्सको का्ा्षन्ि्न 
हरतलो िएकालये बाल सतुधािगिृमा बालबाहलकाको चाप बढ्न गई व्िसथापनमा असिजता िएकालये कानतुनी व्िसथा 
का्ा्षन्ि्नलाई प्रिािकािी बनाउनतु पनने । 

13. पारििारिक पतुनहम्षलन गियेपचिात ्बालबाहलकाको सीप तथा क्षमताका आधािमा सिकािी सयेिा तथा अन्् सयेिािरू तथा 
िोजगािीका अिसििरूमा हिशयेर संिक्षण िा प्राथहमकताको नीहत अिलमबन गनने । 

14. बाल सतुधािगिृमा िियेका कम्षचािीिरूको सपष् हजममयेिािी तोकती उनीिरूलाई आफनो का ््ष तथा िपूहमकाप्रहत पपूण्ष हजममयेिाि 
बनाउनये । 

15. सम्सम्मा बाल सतुधािगिृमा का ््षित कम्षचािी तथा पदाहधकािीिरूका लाहग क्षमता हिकासका का ््षरिमिरू 
सञचालन गनने । 
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16. बाल सतुधािगिृको संिक्षणमा िियेका ि पारििारिक पतुनहम्षलन गरिएका बालबाहलकािरूको अिसथाको बाियेमा िहिट््मा 
समयेत tracking गन्ष सकनये गिी database system त्ाि गनने । 

17. बालबाहलकासमबन्धी ऐनमा व्िसथा गरिएको प्रोियेशन अहधकािीको िपूहमकालाई प्रिािकािी गिाई बालबाहलकाको 
संलगन मतुद्दाको प्रकृहतका आधािमा मतुद्दाको हदशान्तिण गनने व्िसथालाई प्रिािकािीरूपमा का्ा्षन्ि्न गनने । 

18. बाल सतुधािगिृबाट बालबाहलकालाई परििाि िा समतुदा्मा पतुनसथा्षपना गनतु्षपपूि्ष सबल तथा प्रिािकािी सामाहजकतीकिण 
प्रहरि्ा अिलमबन गनने । 

बालहबजाइसँमबन्धी घटना न््पूनीकिणका लाहग बालबाहलकालाई नैहतक तथा आचिणगत हशक्षा प्रदान गनने, सामाहजक 
जोहखममा पियेका िा िियेका, हिशयेर ियेिचाि ि संिक्षणको आिश्कता िएका बालबाहलकाको व्हतिगत हिकासलाई सि्ोग गन्ष 
आहथ्षक तथा शहैक्षकलगा्तका अिसििरू प्रदान गनने, अहििािकलये आफना बालबाहलकाका सामाहजक मपूल्मान््तासँग मयेल 
नखानये बानीबयेिोिा ि आचिणको हन्हमत हनगिानी गिी त्सको सतुधािका लाहग सम्म ैप्र्तन गनने ि आिश्कतानतुसाि मनोसामाहजक 
हिमश्ष गनने जसता का ््षिरू गनतु्षपद्षछ । ्सलये गदा्ष बालबाहलको महसतट्कमा सकािातमक प्रिाि पिी उनीिरूलाई नैहतक चरित्िान 
बनाउन सघाउ पतु¥ ् ाउँदछ । 

हरट्कष्नः
कानतुनको हििादमा पियेका िा बालहबजाइमँा पियेका बालबाहलकािरूको आचिणमा सतुधाि गिी िहिट््मा ्ोग् नागरिक 

बनाउनका लाहग उनीिरूको संिक्षण तथा हिकासमा उहचत ध्ान पतु¥ ् ाउनतु िाज्को दाह्ति िो । कहललो उमयेिमा नै कानतुनको हििादमा 
पियेका िा बालहबजाइकँो आिोप लागयेका कािण त्सता बालबाहलकािरू बढी संियेदनशील िुनये िएकालये उनीिरूलये हिशयेर व्ििािको 
अपयेक्षा गद्षछन ् । उनीिरूलाई अन्् बालबाहलकािन्दा बढी मा्ा, ममता, सनयेि ि प्रोतसािनको आिश्कता पद्षछ । ्सका लाहग 
बालबाहलकासँग प्रत्क्ष समपक्ष मा िियेि काम गनने व्हति तथा कम्षचािीिरू बाल अहधकाि तथा बालन््ा्का हिर्मा जानकाि 
िुनतुपनने ि बालबाहलकािरूको संियेदनशीलतालाई बतुझन सकनये िुनतुपद्षछ । ित्षमानमा बालन््ा्का क्षयेत्मा का ््षित न््ा्ाधीश, कानतुन 
का्ा्षन्ि्न गनने हनका् िा अहधकािी, कानतुन व्िसा्ी, बाल मनोहिज्, सामाहजक का ््षकता्ष, बाल सतुधािगिृका व्िसथापक, 
अनतुसन्धान अहधकािी तथा बालबाहलकालाई आिश्क सयेिा प्रदान गनने सयेिा प्रदा्क तथा बालबाहलकासँग सिोकाि िाखनये अन्् 
हनका्िरू बालन््ा्समबनन्धी हिर्मा जानकाि िियेको पाइन्छ । ् द्हप कानतुनको हििादमा पियेका बालबाहलकाको आचिणमा सतुधाि 
गिी उनीिरूलाई िहिट््मा मतुलतुकको समहृद्धको संिािकका रूपमा हिकास गन्षका लाहग प्रिािकािी बालन््ा् प्रणालीको अभ्ास, 
सोिीअनतुरूपको संसथा ि संिचनाको हिकास गनतु्ष अपरििा ््ष िएको छ । 

सनिभ्न सामाग्ीः
1. नयेपालको संहिधान । 

2. बालबाहलकासमबन्धी ऐन, २०७५ । 

3. बालबाहलकासमबन्धी हन्मािली, २०५१ । 

4. बालन््ा् समपादन (का््षहिहध) हन्मािली, २०७६ । 

5. नयेपालमा बालबाहलकाको हसथहत प्रहतियेदन, २०७६ । 
lll
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DIMENSIONS OF  
GENDER STATISTICS 

Abstract
Gender statistics are the basis for analysis to assess differences in the situations of women and men 

and how their conditions are changing or not. Gender Statistics raise consciousness and provide the impetus 
for public debate and change. Gender statistics are also required for research to support the development and 
testing of explanations and theories to understand better how gender operates in a society. Gender Statistics 
is very importance is further realized in social sector in general and gender and development in particular. 
Gender statistics have a crucial role in gender mainstreaming in development and poverty reduction 
policies. Policies and measures tend to perpetuate and exacerbate inequalities when not adequately tailored 
to existing gender differentials. One of the first steps in the gender mainstreaming strategy of a policy 
is the assessment of how and why gender differences and inequalities are relevant. At this stage, gender 
statistics can provide information on the responsibilities, activities, interests and priorities of women and 
men and how their experience of problems may differ; on how women and men respond to social, economic 
and policy changes; and on the role of gender-differentiated access to economic resources and decision-
making in the process of change. Furthermore, gender statistics can promote understanding of the causes 
of gender inequality in access to all types of resources. This aspect is very important, because policies 
tend to be more effective when targeting the causes of gender inequality and the structures and practices 
that perpetuate inequalities, not merely the outcome of gender inequality in an unjust and unsustainable  
development process.

Sex and Gender
Sex refers to a person’s biological status: Male and Female and Gender refers to the attitudes, 

feelings, and behaviors that a given culture associates with a person’s biological sex.

Gender Statistics
Gender statistics are defined as statistics that adequately reflect differences and inequalities in the 

situation of women and men in all areas of life (United Nations, 2006). Gender statistics should not be 
equated with women’s statistics. The understanding of gender statistics, their uses and their users has 
changed over time (Hedman, Perucci and Sundström, 1996; Corner, 2003). Gender statistics are the basis 
for constructing gender indicators, a useful tool in monitoring progress towards gender equality goals. 
Gender statistics provide an evidence base for developing and monitoring policies and programs oriented 
towards increased investments in human capital and the labor force. Gender statistics can show whether 
women and men have equal access to education, health or economic resources and orient policies towards 
improving opportunities for the disadvantaged sex and a more effective use of both female and male human 
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resources. In summary, gender statistics are defined by the sum of the following characteristics: data are 
collected and presented by sex as a primary and overall classification, data reflect gender issues and data 
are based on concepts and definitions that adequately reflect the diversity of women and men and capture 
all aspects of their lives. Gender statistics are statistics that incorporate a combination of the following: 

• Sex-disaggregated data; 
• Data that reflect gender issues and inequalities; 
• Data that highlight the realities and diversity of the lives of women and men; 
• Data collected using methods and concepts that account for the gender biases present in 

traditional classification and collection methods. 1

Present Status on Gender Statistics in Nepal
The transition to the new Federal structure and political gender quotas that were set in the Constitution, 

represent a new era for representation of women in politics and in public spheres of Nepalese society. 
Women, following the 2017/18 Local level elections now hold 40.79% of political positions in the country, 
which is unprecedented in Nepal’s political history in the global context. Some of the key statistics related 
to gender equality and women’s empowerment in Nepal indicate that women’s ownership on property is 
26%, women-headed households are 25.7%, representation of women in country’s civil service is 23.72%, 
women literacy is 57.4%, and women’s labor participation rate is 54% (Empowerment, 2076). Similarly, 
the Gender Gap Index is 0.476, female Human Development Index is 0.556 and women representation in 
federal parliament is 33.5%. The percentage of Gender Responsive Budget was 38.19 in FY 2018/19 (MoF, 
2019). Though there have been some positive changes in the situation of gender equality in the country, 
however still in many aspects women and girls are faced with different forms of inequalities. The rate of 
gender-based violence among women is 26% and 37% of Nepalese girls are married before the age of 18, 
which are among main constraints for gender equality in Nepal. 

Sources of Gender Statistics
The Gender Statistics dataset is a comprehensive source for the latest sex-disaggregated data and 

gender statistics covering demography, education, health, access to economic opportunities, public life and 
decision-making, and agency. Gender statistics are not collected separately but are arrived at by studying 
the male-female break up given by different data sources such as Population Census, large-scale sample 
surveys and Administrative Statistics. Of course, there are certain areas, which are exclusively related 
to women such as crime against women, domestic violence, maternal health, etc. Gender Statistics are 
produced by a large number of Ministries. Ministry of Health and Population, Ministry of Women, Children 
and Senior Citizen, Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation, Ministry of 
Education, Science and Technology, Ministry of Labour, Employment and Social Security, Central Bureau 
of Statistics.

Gender Indices
The HDI, GEM, GDI and GSI are very important indicators for making policy and planning purposes.

Gender Development Index (GDI): The GDI is defined as a "distribution-sensitive measure that 
accounts for the human development impact of existing gender gaps in the three components of the 
HDI. The Gender Related Development Index (GDI) is an index designed to Measures of gender 
equality or (in)equality. 
Gender Empowerment Measure (GEM): It combines inequalities in three areas: political 

1 unstats.un.org
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participation and decision making, economic participation and decision making, and power over 
economic resources. The first area is the relative number of parliamentary seats held. The second 
area is measured by legislators, senior officials, and managers, professional and technical positions. 
The third area is measured by the estimated earned income (at purchasing power parity US$).
Gender Inequality Index (GII): It is Composite measure reflecting inequality in achievements 
between women and men in three dimensions. These are Reproductive health, Empowerment and 
Labor market participation.
Gender Status Index (GSI): The GSI is based on three components: social power, economic power 
and political power. Each of the three main components has the same weight in the calculation of 
the GSI.2

The following table 1 shows that the major gender related indicator of last five years of Nepal. Nepal has 
improved in the GDI, GII, and HDI in 2018 than 2014.The higher GII values indicate higher levels of 
inequalities. 

Table No 1: Gender Indices (2014-2018)

INDEX 2014 2015 2016 2017 2018

Gender Development Index 0.889 0.892 0.894 0.895 0.909

Gender Inequality Index 0.506 0.499 0.494 0.488 0.476

Human Development index, Female 0.53 0.536 0.54 0.545 0.556

Human Development index, Male 0.597 0.601 0.604 0.609 0.612

Sources: Human Development Report, 2019
SDGs and Gender Indicators 

Sustainable Development Goal 5, ‘Achieve gender equality and empower all women and girls’, 
contains a series of targets and respective indicators on gender-based violence and harmful practices, 
unpaid domestic and care work, women’s participation in decision making amongst others. The target 
related to goal five are as follows.

Target 5.1: end all forms of discrimination against all women and girls everywhere.
Target 5.2: eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private 

spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation.
Target 5.4: recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of public 

services, infrastructure and social protection policies and the promotion of shared responsibility within the 
household and the family as nationally appropriate.

Target 5.C: adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of 
gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels.3 

2 BRIDGE's Gender and Indicators Cutting Edge Pack, 2007
3 Nepal’s Sustainable Development Goals Status and Roadmap: 2016-2030, Nepal
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Gender Indicators and Nepal's Status 
The Minimum Set of Gender Indicators was agreed by the United Nations Statistical Commission 

in its 44th Session in 2013 (E/CN.3/2013/33).4 The major gender related indicators on economic activities, 

education, health, participation and so on and their respective values are as given below Table No 2.
Table No 2: Gender Indicators and Nepal's Status

S. N Indicator
Sex

Male Female 

1 Labour Force Participation Rate (15 years and above) 53.8 26.3

2 Current Unemployment Rate (15 years and above) 10.3 13.1

3 Informal employment by sex 81.1 90.5

4 Domestic workers, in percentage 20.8 17.6

5 Government/International organization 10.7 8.5

6 Distribution of unemployment by sex 56.3 43.7

7 Distribution of migrants (all ages) by sex 23.4 47.4

8 Average hours worked per week 44 36

9 Employment-to-population ratio 48.3 22.9

10 Proportion of individuals using the Internet, by sex 47.1 23.1

11 Literacy Rate 5 Years and Above, by sex, (%) 80 62

12 Survival Rate to Grade 5 87.1 87.9

13 Under-five mortality rate, by sex 36 41

14 Life expectancy at birth, by sex 66.7 69.8

15 Women’s share of government ministerial positions  Na 16.6

16 Proportion of seats held by women in a national parliament  33.5 

17 Proportion of seats held by women in a provincial government  34.4 

18 Proportion of seats held by women in a local government  40.9 

 19 Percentage of female police officers (civil)  95.55 4.45 

20 Percentage of female judges 96.56 3.4 

Sources: United Nations Statistics Division, 2019. Sustainable Development Goals 2016-2030, Report, 
2015, NPC. Nepal Demographic and Health Survey, 2016, MoHP, Nepal. Women in Nepal, Statistical 
highlight, 2018, CBS. Empowerment, 2076, MoWCSC, Nepal.

4  The minimum set of gender indicators was agreed upon by the Commission as a guide for the national production and inter-
national compilation of gender statistics (Commission decision 44/109). The latest country level data for the minimum set of 
gender indicators are available online at: http://genderstats.un.org.
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In Nepal, the trend of Gender statistics of some data are as follows. Gender Responsive Budget 
was 11.03% in fiscal Year 2063/64 and 38.15% is fiscal Year 2076/77. The Participation of Women in 
Parliament was 29.4% in 2015 and is 33% in2019.also Women in Provincial and Local Assemblies was 
5.90% in 20055and is 34% (Province); 41% (local) in 2017. The participation of Women in Civil Service 
was 11.09% in 2007 and is 23.72% in 2019. The Maternal mortality rate in 100,000 births was 850 deaths 
in 1990 and is 225 in 20206.
Issue and challenge of Gender Statistic
The major issue and challenges of gender statistics are as follows. 

• Sex-disaggregation of statistics on all topics
• Collate and compile existing data relating to gender issues in a systematic manner.
• A systemic review of official statistics and data collection
• Limited capacity for utilizing already existing gender related data, producing relevant gender 

statistics that in turn can be used to develop indicators on gender equality. 
• Limited capacity for utilizing available gender knowledge/data/statistics for policy development.
• Lack of understanding of gender issues, the lack of user-producer interaction and lack of political 

will.
• Lack of sufficient data related to gender statistics.
• Limited human resources with expertise and capacity for gender equality data analysis, 

interpretation and presentation for the purpose of policy influence.
• There are multiple institutions involved in dealing with gender Statistics and use.
• The new federal structure of governance entails building up new institutional arrangements and 

responsibilities for data generation, use and sharing of relevant gender statistics.
• Lack of Harmonization in Data collection and Management.
• Fragmented data collection, analysis and dissemination of gender related data at different level.
• Lack of regular data generation mechanism.
• Planning and monitoring wing of the ministry do not have Management Information System 

with gender disaggregated data.
• Gender Based Violence Data for Example, the sources could be local judicial committees, 

police, courts, national women commission, national human rights commission, children and 
women Ministry, Multiple Indicator Cluster Survey, media, and so on. 

Usefulness area of Gender Statistics
The useful area of Gender statistics is broad. It is used in each and every sector like as social, economic, 
demography, planning etc. some useful area of gender statistics are as follows.

• Similar to other statistics, gender statistics have to respond to the needs of policymakers, 
advocates, researchers, the media and the public. 

• Gender statistics can be used to promote understanding of the actual situation of women and 
men. 

• Gender statistics raise consciousness and provide the impetus for public debate and change.
5 Dr. Chandra et el_JICA 2007
6 Global Gender Gap Report 2020, World Economic Forum
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• Gender statistics support the development and testing of explanations and theories to understand 
better how gender operates in a society7.

• The production of gender statistics has the role of informing the public and the media, raising 
consciousness, encouraging public debate and promoting change in society. 

• It supports to Identification of gender issues in society.
• It helps to Identification of gaps and formulation of new questions.
• It helps to improve national statistical systems.
• Gender statistics provide researchers and analysts with the quantitative evidence necessary to 

assess gender gaps in all areas of life, to understand the interlinkages between cultural, social 
and economic factors that are at the basis of gender inequality and their dynamic over time 
and to evaluate the implications of unequal access of women and men to social and economic 
opportunities. 

• Gender statistics are used in monitoring progress towards gender equality and the full and equal 
enjoyment of all human rights and fundamental rights by women and girls. 

• Gender statistics provide an evidence base for developing and monitoring policies and programs 
oriented towards increased investments in human capital and the labour force.

• Gender statistics have a crucial role in gender mainstreaming in development and poverty 
reduction policies. 

• Gender statistics have an important role in developing and monitoring policies on the reduction 
of violence against women.

• Gender statistics are needed to monitor and evaluate the effectiveness and efficiency of policy 
developments.

• Gender statistics are needed to provide an evidence base for research and policy development.
• Shed light on priority gender issues and gender gaps 
• Set targets and benchmarks
• Monitoring the SDGs goal 5 and its target of achievement. 

Conclusion 
To realize the potential impact of gender statistics in the design, delivery, and monitoring of government 
services as well as development programs, further efforts are needed to increase the quality, dissemination 
and use of gender statistics and sex-disaggregated data. Areas where more data collection and analysis are 
needed include gender-based violence, the male-female gap in assets ownership, and measuring women’s 
unpaid work. In the case of cross-border migration, improved sex disaggregated data collection requires 
the sharing of data between origin, destination countries and sub-national regions. Gender statistics are also 
needed to monitor and evaluate the effectiveness and efficiency of policy developments. Gender statistics 
are a valuable tool for gender advocates, policymakers, and others working on gender related issues. They 
provide an impartial and comparable basis for evaluating progress towards the internationally agreed goals 
to improve the situation of women so coherent and reliable gender statistics are crucial for measuring 
and monitoring the realities of women’s and men’s lives across the region. At the national, Province 
and Local levels, all ministries should take responsibility for the collection, monitoring and analysis of  
sex-disaggregated data, especially but not limited to matters that are of particular concern to women.

7 Developing Gender Statistics: A Practical Tool, Module 2 
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महिला सशक्तीकरणमा  
सथारी्यतिको भूहमका

१. हवष्य प्रवेश
महिलािरूलाई िाजनीहतक, आहथ्षक एिम ्सामाहजकरूपमा सक्षम, सबल ि आतमहनि्षि बनाई लैङ्हगक समानता का्म 

गनने मतुख् आधाि नै महिला सशतितीकिण िो । सशतितीकिण मपूलप्रिािीकिणको सिकोपरि माध्म पहन िो । हपतसृतिा ि कये न्द्ीकृत 
िाज् संिचनालये हसज्षना गियेको महिलाको िाजनीहतक, आहथ्षक एिम ्सामाहजक अिसथा हिगतका ततुलनामा सतुधािोन्मतुख ििये पहन 
सन्तोरजनक अिसथा अझ ैपहन हसज्षना िुन नसकये को दयेहखन्छ । नयेपालको संहिधान ि हिहिन्न कानतुनिरूलये महिलािरूको िक ि 
अहधकािको सतुहनहचितता गरिसकये को िए तापहन प्रथा, पिमपिा, प्रचलन, संसकाि आहद अनयेक बिानामा महिलािरूको नैसहग्षक 
अहधकािसमयेत िनन िुनये गियेको तीतो ्थाथ्ष िाम्ोसामतु िियेको छ । ्सतो ित्षमान परिप्रयेक््मा नयेपाली महिलािरूको सशतितीकिणको 
हिर् पहन ट््डकािो दयेहखन्छ । 

नयेपालको सन्दि्षमा ियेदा्ष अहिलये कये न्द्ी्सतिमा महिला तथा सामाहजक सहमहत, महिला, बालबाहलका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक 
मन्त्ाल्, महिला तथा बालबाहलका हििाग, महिला आ्ोग जसता संिचनािरू ि प्रदयेशसतिमा सामाहजक हिकास मन्त्ाल्लये 
महिलाको िकहित संिक्षण ि सशतितीकिणका लाहग आिश्क नीहत तथा कानतुनको तजतु्षमा ि का ््षरिमिरू त्ाि गददै आएका 
छन ् । हतनलाई का्ा्षन्ि्न गनतु्षका साथै आिश्क अन्् नीहत, हन्म, कानतुन ि का ््षरिमिरू त्ाि गिी ितुइतँिका महिलािरूको 
िाजनीहतक, आहथ्षक एिम ्सामाहजकलगा्तका हिहिध अहधकािको उचच सममान एिम ्संिक्षणको िाताििण हसज्षना गिी आम 
महिलाको जीिनसति उकासनये दाह्ति सथानी्तिमा िियेको छ । अझ प्रसटरूपमा िन्नतुपदा्ष मतुलतुकमा सङ्घी्ता लागतु िइसकये को ित्षमान 
अिसथामा महिला सशतितीकिणको मतुख् हजममयेिािी सथानी्तिको नै िियेको दयेहखन्छ । 

२. रेपाली महिलाको वत्नमार हसथहत
महिलाहिरुद्ध िुनये सबै प्रकािका ियेदिाि उन्मपूलन गननेसमबन्धी मिासहन्ध, १९७९ को अनतुमोदन गरिसकये को नयेपाललये सिस्ाबदी 

हिकास लक्् ि हदगो हिकास लक््मा लैङ्हगक समानता िाहसल गनने अन्तिा्षहट्रि् प्रहतबद्धतालाई आतमसात ् गददै सोिीअनतुरूप 
आफना सोच, लक््, िणनीहत ि का ््षनीहतिरू त् गददै अहघ बढयेको छ । नयेपालको संहिधानलये मौहलक िकमा नै महिलाको िकको 
व्िसथासहित अन्् िकअहधकािको सपष् उललयेख गियेको छ । ्सका अहतरिति महिलाहिरुद्ध िुनये सबै प्रकािका ियेदिाि उन्मपूलन गनने 
मिासहन्ध का्ा्षन्ि्न िाहट्रि् का ््ष्ोजना, २०६०; लैङ्हगक समानता तथा महिला सशतितीकिण िाहट्रि् का ््ष्ोजना, २०६१; मानि 
बयेचहबखन तथा ओसािपसाि (हन्न्त्ण) ऐन, २०६४; घियेलतु हिसंा (कसतुि ि सजा्) ऐन, २०६६ तथा हन्मािली, २०६७; सं्तुति िाट्रि 
सङ्घ, सतुिक्षा परिरद ्बाट पारित प्रसताि नमबि १३२५ ि १८२० को का्ा्षन्ि्न िाहट्रि् का ््ष्ोजना, २०६७; बोकसी आिोप (कसतुि 
ि सजा्) ऐन, २०७२; मतुलतुकती दयेिानी (संहिता) ऐन, २०७४; मतुलतुकती अपिाध (संहिता) ऐन, २०७४; मतुलतुकती रौजदािी का ््षहिहध 
(संहिता) ऐन, २०७४ ि िाहट्रि् लैङ्हगक समानता नीहत, २०७६ जसता कानतुनिरू त्ाि िई का्ा्षन्ि्नमा समयेत िियेको अिसथा 
छ । त्सैगिी हिपन्न ि िहञचहतमा पियेका महिलािरूको आहथ्षक तथा सामाहजक उतथानका लाहग िाट्रिपहत महिला उतथान का ््षरिम 
दयेशव्ापीरूपमा लागतु िएको छ । 

उशमयाला ढकाल
मतहला तवकास अतिकृि, महालक्मी नगरपातलका
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२०६८ सालको जनगणनाअनतुसाि नयेपालको कतु ल जनसङ्ख्ाको ५१.५ प्रहतशत महिला िियेका छन ्। ्सअनतुसाि लैङ्हगक 
अनतुपात प्रहत १०० महिलामा पतुरुरको सङ्ख्ा ९४.१६ िियेको छ । ्सिी जनसाङ्हख्क हिसाबलये महिलाको उपहसथहत बढी िियेको 
िाम्ो दयेशमा िाल सङ्घी् संसद ्मा महिला सििाहगता ३३.५ प्रहतशत, प्रहतहनहध सिामा ३२.७ प्रहतशत, िाहट्रि् सिामा ३७.२ 
प्रहतशत, प्रदयेशसिामा ३४.४ प्रहतशत ि सथानी्तिमा ४०.९६ प्रहतशत महिला सििाहगता िियेको छ । 

पन्ध्ौ ँ्ोजनामा उललयेख िएअनतुसाि लैङ्हगक सशतितीकिण सपूचकाङ्क ०.५६८ ि लैङ्हगक हिकास सपूचकाङ्क ०.८९७ 
िियेको छ । महिलाको साक्षितादि ५७.७ प्रहतशत, समपहतिमा सिाहमति पतुगयेको महिलाको प्रहतशत २६ ि महिलाको श्रमशहति सििाहगता 
दि २६.३ प्रहतशत िियेको छ । त्सैगिी ित्षमान अिसथामा हनजामती सयेिामा महिलाको उपहसथहत २४.४ प्रहतशत पतुगयेको छ िनये 
हशक्षण पयेसातर्ष  ियेदा्ष शहैक्षक सत् २०७६ मा सामतुदाह्क हिद्ाल्का हशक्षकिरूमध य्े महिलाको अनतुपात ३२.७ प्रहतशत ि संसथागत 
हिद्ाल्तर्ष  ४६.७ प्रहतशत छ । कतु ल हशक्षकमा महिलाको हिससा ३९.० प्रहतशत छ । 

३. महिला सशक्तीकरणमा िेहखएका मुख्य समस्यािरू
ित्षमान सन्दि्षमा ियेदा्ष महिलाको िक ि अहधकािलाई संहिधानलये नै सतुहनहचित गरिसकये को ि महिला हितका लाहग कहतप् 

कानतुनिरू पहन बनयेि का्ा्षन्ि्न िइसकये को ि िइिियेको अिसथा छ । सामाहजक मपूल्, मान््ता, सोच ि व्ििािमा रिमशः सकािातमक 
परिित्षन पहन आएको छ ्द्हप कहतप् समस्ािरू बाँकती नै छन ् । महिला सशतितीकिणमा दयेहखएका त्सता समस्ािरूलाई 
हनमनानतुसाि प्रसततुत गरिन्छः

 महिलामाहथ िुनये व्ििािगत हिियेद, अहशक्षा, िाहनकािक अभ्ास; 

 महिलाहििोधी प्रथा, पिमपिा, प्रचलन, हपतसृतिातमक सोच;

 महिलालहक्षत का््षरिमबाट लहक्षत िग्षका महिलािरू लािाहन्ित िुनये अिसथा सतुहनहचित निुनतु;

 महिलािरूको परिित्षन िुन नचािनये/्थाहसथहतिादी प्रिहृति; 

 महिलालाई दोस्ो दजा्षको नागरिक ठान्नये ि िाज् सं्न्त्मा महिलाको उपहसथहतलाई सिजै सिीकाि गन्ष नचािनये पतुरुर 
मानहसकता; 

 महिलाको श्रमको उहचत मपूल्ाङ्न नगरिनतु;

 महिलाको पारििारिक िपूहमका बढी िुनतु;

 नीहत हनमा्षण तिमा महिलाको पिुचँ ि सििाहगता न््पून िुनतु ि

 सामाहजक माहमलािरू तथा हिकास, हनमा्षण प्रहरि्ामा महिलाको संलगनता कमजोि िुनतु आहद । 

४. महिला सशक्तीकरणमा सथारी्यतिको भूहमका
२०७२ सालको नयेपालको संहिधानमा व्िसथा िएअनतुसाि मतुलतुक सङ्घ, प्रदयेश ि सथानी्ति गिी तीन तिमा िगधीकृत 

िइसकये को ित्षमान अिसथामा का ््षसञचालनसतिमा अग्रिागमा सथानी्ति ििनये िएकालये महिला सशतितीकिणका सन्दि्षमा पहन 
सथानी्तिको अिम ्िपूहमका ििनये कतु िा सितः सपष् छ । उति सन्दि्षमा सथानी्तिको िपूहमकालाई हनमनबमोहजम प्रसततुत गरिन्छः

 साििपूतरूपमा लैङ्हगक समानता का्म गददै लैङ्हगक उतििदा्ी शासन व्िसथालाई संसथागत गन्षका लाहग संहिधान ि 
कानतुनप्रदति िक, अहधकािलाई संिक्षण ि का्ा्षन्ि्न गनने दाह्ति िियेक सथानी्तिलये पपूिा गनतु्षपछ्ष । 

 सथानी्तिलये सङ्घ ि प्रदयेशसँग समन्ि् गददै महिला िग्षको हित िुनये खालका नीहत, ्ोजना तथा का ््षरिमिरू 
अगाह्ड साियेि सिीरूपमा हतनको का्ा्षन्ि्न गनतु्षपछ्ष जसलये महिलाका नाममा खच्ष गनने मात् निई िासतहिकरूपमा 
सशतितीकिणका लाहग मित्ि िाखन सकोस ्। 

 सथानी्तिबाट हनमा्षण गरिनये समपपूण्ष कानतुनिरू (ऐन, हन्म, का््षहिहध, हनदनेहशका आहद) लैङ्हगकमतै्ी बनाइनतु पछ्ष । 

 महिलाहिरुद्ध िुनये सबै प्रकािका ियेदिाि, हिसंा ि शोरण ि पपूिा्षग्रिी व्ििािको अन्त् गिी महिलाको सममाहनत 
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जीिन्ापनको िाताििण सतुहनहचित गन्ष लैङ्हगक उतििदा्ी शासन व्िसथालाई संसथागत गन्षका लाहग सथानी्तिलये 
अिम ्िपूहमका खयेलनतुपछ्ष । 

 िाजनीहतमा सििागी िुनये महिला ि पतुरुरको समान अहधकािलाई बतुझयेि िाजनीहतक सििाहगतामा महिलालाई प्रोतसाहित 
गनतु्षका साथै िाजनीहतक िाताििण हिियेदमतुति ि हिसंािहित बनाउनये सतुहनहचितता गरिनतुपछ्ष । 

 सथानी्तिका सबै हिर्गत क्षयेत्का नीहत हनमा्षण गदा्ष महिला सििाहगता िहृद्ध गददै का ््षरिम का्ा्षन्ि्न, अनतुगमन, 
मपूल्ाङ्कन गिी त्सबाट प्राप्त लाि ि प्रहतरलमा समयेत महिलाको पिुचँ ि सििाहगता सतुहनहचित गिाउन सकनतुपछ्ष । 

 नयेततृि क्षमता हिकासका लाहग सोिीबमोहजमको हशक्षा ि ताहलममा जो्ड हदनतुपछ्ष साथै महिलािरूलाई नयेततृिकािी ि 
हनणा्ष्क िपूहमकामा समयेत सामयेल गिाउनतु पछ्ष । 

 लैङ्हगक उतििदा्ी बजयेट प्रणालीलाई संसथागत गददै बजयेटमा बढोतििीसमयेत गरिनतुपछ्ष । 

 पारिश्रहमकमा हिियेद ि िोजगािीको अिसिमा कमी िुदँा महिलािरू आहथ्षकरूपमा आतमहनि्षि िुन सकये का छैनन ्। त्सैलये 
महिलाको श्रमको उहचत मपूल्ाङ्कन गिी समान पारिश्रहमकको प्रत्ािपूहत गिाउन सकनतुपछ्ष साथै महिलालये गनने घियेलतु 
श्रमलाई आ्मा गणना गनने िाताििणको हसज्षना गरिनतुपछ्ष । 

 महिलाको श्रम ि सीपलाई हिकास का ््षमा उप्ोग गददै हिकासमा महिला सििाहगता बढाउनतु पछ्ष । 

 सामाहजक हिकास कोर अन्तग्षत छतु ट््ाइनये िकमबाट महिलाको आहथ्षक एिम ्सामाहजक सशतितीकिणका लाहग हनहचित 
िकम छतु ट््ाउनतु पछ्ष । ्सैबाट महिला हिकास का ््षरिमिरू पहन सञचालन गन्ष सहकन्छ । 

 आहथ्षक सशतितीकिणका लाहग महिलािरूको उद्मशीलता हिकासमा जो्ड हदनतुपछ्ष । त्सका लाहग उद्मशीलता 
हिकास कोर सञचालन गिी त्सबाट महिलािरूका लाहग व्िसा् सञचालनका लाहग आिश्क पतुँजी, प्रहिहध, सीप, 
सपूचना, उद्मशीलता ताहलम, आिश्क कचचा पदाथ्ष उपलबध गिाउनये ि बजािको उपलबधताका लाहग सिजीकिण 
गरिहदनये काम सथानी्तिलये गन्ष सकनतुपछ्ष । 

 लघतु तथा मझौला उद्मतर्ष  महिलािरूलाई प्रोतसाहित गददै त्सका लाहग महिला उद्मशील कजा्ष सिुहल्त दिमा 
उपलबध गिाउनये साथै हनहचित सम्समम आ्किमा छतु टको व्िसथा हमलाउनतु पछ्ष । 

 महिला सिकािी संसथालाई उतपादनमपूलक व्िसा् ि सििोजगाि हसज्षनामा कये हन्द्त गिाउनये मतुख् हजममयेिाि हनका्का 
रूपमा सथानी्तिको िपूहमका ििन्छ । 

 महिला िग्षका लाहग गतुणसतिी्, प्राहिहधक, सीपमपूलक ि आ्आज्षनमपूलक हशक्षामा जो्ड हददँ ै त्सका लाहग 
छात्िहृतिको व्िसथा समयेत हमलाउनतु पछ्ष । 

 महिलािरूका लाहग कानतुनी सचयेतना का ््षरिमिरू सञचालन गरिनतुका साथै हनःशतुलक कानतुनी सिा्ता उपलबध गिाउन 
सकनतुपछ्ष । 

 आहदिासी/जनजाहत महिलािरू, एकल महिला तथा आहथ्षक एिम ्सामाहजकरूपलये हिपन्न महिलािरूका लाहग रिक 
खालका का ््षरिममार्ष त समबोधन गनने दाह्ति सथानी्तिलये पपूिा गन्ष सकनतुपछ्ष । 

 सकािातमक सामाहजकतीकिणमा जो्ड हददँ ैसामाहजक जागिण ि सचयेतनामपूलक का ््षरिमिरू त् गिी महिलाहििोधी 
सोच, संसकाि, अन्धहिश्वास ि पिमपिागत धािणा परिित्षन गनने मतुख् हजममयेिािी सथानी्तिलये हलनतुपछ्ष । 

 बाहलका, हकशोिी ि महिलाका मौहलक िक, अहधकाि ि हित संिक्षण एिम ्उतथानका लाहग आिश्क नीहत तथा 
का ््षरिम हनमा्षण गनने ि हतनको का्ा्षन्ि्नका लाहग आिश्क बजयेट हिहन्ोजन गनने ि िाताििण हमलाउनये समपपूण्ष 
का ््षमा सथानी्तिलये अग्रणी िपूहमका हनिा्षि गन्ष सकनतुपछ्ष । 

 सामाहजक कतु संसकािको अन्त्का लाहग सामाहजक अगतुिा, समाजसयेिी, धाहम्षक गतुरुिरूलगा्त समाजलये मान्नये 
व्हतििरूलाई उप्ोग गनने का ््षमा सथानी्ति अग्रसि ििनतुपछ्ष । 
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 महिलाको िासतहिक हसथहत, अहधकािको प्राहप्तको अिसथाको अनतुगमनमा प्राथहमकता िुनतुपछ्ष साथै सथानी्तिका 
िियेक ि्डािरूमा गरिनये का ््षरिमको प्रिािकारिता जाँचका लाहग सशतितीकिण मापन सपूचकको प्र्ोग गरिनतुपछ्ष । 

५. हरट्कष्न
महिला सशतितीकिण' शबद सतुन्दा जहत सिल लागछ, िासतिमा सशतितीकिण गनने का ््ष त्हत नै जहटल छ । सहद्ौदँयेहख हपतसृतिा 

का्म िियेका मतुलतुकमा त झन ्महिलाको सशतितीकिण गनतु्ष सहजलो कतु िा िुदँ ैिोइन हकनिनये हपतसृतिातमक समाजमा एकाहति पतुरुरिरू 
महिलामाहथ िकैम का्म िाखन चािन्छन ्िनये अका्षहति लामो सम्दयेहख पतुरुरको शासनबाट सञचाहलत कहतप् महिलािरूसमयेत 
परिित्षन नचािनये, नहसिकानने तथा चाियेि पहन पतुरुरसँग हिद्ोि गनने आटँ गन्ष नसकये ि ्थाहसथहतम ैिमाउनये हकहसमका िुन्छन ्। ्सतो 
हिरम अिसथामा महिला सशतितीकिण एक जहटल हिर् बन्न जान्छ । ्सतो अिसथालाई अन्त् गन्ष महिला सि्ंलये पहन पतुरुरको 
हपछलगगतु बनयेि हि््ँडनये सोचलाई त्ागयेि आरपू मा आतमहिश्वास ि हनण््ष  हलन सकनये क्षमताको हिकास गददै िाजनीहतक, आहथ्षक, 
सामाहजक गहतहिहधमा पतुरुर जहतिकै आफनो दरिलो उपहसथहत जनाउन सकनतुपछ्ष । महिला सशतितीकिण िनयेको महिलाको समग्र पक्षको 
सशतितीकिणसँग जोह्डनये हिर् िएकालये िाजनीहतक, आहथ्षक, सामाहजक, कानतुनीलगा्त सबै पक्षको सन्ततुहलतरूपमा सशतितीकिण 
िुनतुपछ्ष । नयेपालमा पहन महिलाको सशतितीकिणका लाहग संिैधाहनक, कानतुनी एिम ्का ््षरिमगत व्िसथािरू िएका दयेहखन्छन ्। ्द्हप 
िाज् सं्न्त्लगा्तका अन्् क्षयेत्मा पतुरुरको ततुलनामा महिला सििाहगता अत्न्त न््पून िियेकालये महिला सशतितीकिणका लाहग अझ 
धयेिै प्र्ास गनतु्षपनने आिश्कता दयेहखन्छ । 

महिलालाई िाजनीहतक, आहथ्षक एिम ्सामाहजक क्षयेत्मा पतुरुरकै बिाबिी अिसि, पिुचँ ि सममान प्राप्त िुनये िाताििण हमलाउनतु 
ि महिलाको ज्ान, सीप, श्रम, क्षमता ि ्ोग्ताको अहधकतम उप्ोग िुनये िाताििण हसज्षना गददै उनीिरूलाई िाज्का िियेक हनका् ि 
हिकास प्रहरि्ाका िियेक चिणमा सििागी गिाउँद ैत्सबाट प्राप्त लाि ि प्रहतरलमा समयेत महिलाको पिुचँ ि सििाहगता सतुहनहचित गददै 
सामाहजक समानता का्म गनने हदशामा सथानी्तिलये प्राथहमकता ि अग्रसिता दयेखाउनतुपनने आजको आिश्कता बनयेको छ । 
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