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विगत िर्षहरूमा जसततै यस िर्ष पवि मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयबाट सशक्तीकिण जि्षल 
प्रकाशि गिी पाठकसमक्ष प्रसततुत गि्ष पाउँदा समपादक मण्डल खतुसी  वयक् गद्षछ  । 

 ियेपालको संविधािलये समाितुपावतक समाियेशी ि सहभावगतामूलक वसद्ान्तका आधािमा विभदयेिवहत, समदृ् ि 
न्यायपूण्ष समाजको विमा्षण गिने सङ्कलप गियेको छ । जसको लावग लतैङ्वगक समािता अवििाय्ष शत्ष हो । संितैधाविक 
प्रािधाि लतैङ्वगक समािताको दृवटिकोणलये विशयेर महत्िपूण्ष िहयेको  छ । मौवलक हकअन्तग्षत धािा ३८ मा मवहलाको 
हकसमबन्धी वयिसथालये मवहलाविरुद् हुिये सबतै प्रकािका भयेदभाि तथा वहंसाजन्य काय्षलाई जघन्य अपिाधको रूपमा 
सिीकाि गिी दण्डिीय बिाएको छ भिये पीव्डतलाई क्षवतपूवत्षको वयिसथा, वशक्षा, सिास्थय, िोजगािी ि सामावजक 
सतुिक्षामा सकािातमक विभयेदका आधािमा विशयेर अिसि प्राप्त गिने हक कायम गददै समािता हावसल गिने वयिसथा  
गियेको छ । 

मवहला ि पतुरुर एक िथका दतुई पाङ््ा हुि ्। पिापिू्षकालदयेवख ितै ियेपाली समाजमा मवहलालाई आदि ि सममाि गिने 
गियेको पाइन्छ । मितुसमवृतमा “यत् िाय्षसततु पजूयन्तये िमन्तये तत् दयेिता” उललयेख हुितुलये ततकालीि समाजमा मवहलाको सथाि 
सिवोपरि िहयेको सपटि हुन्छ । यद्यवप ित्षमाि समाजमा कवतपय कतु िीवत, अन्धविश्ास ि हाविकािक अभयासहरू विद्यमाि  
छि ्। यसता हाविकािक अभयासका विरुद् मन्त्ालयलये िीवत, काितुिहरू तजतु्षमा गितु्षका साथतै योजिा तथा काय्षक्रमहरू तय 
गिी काया्षन्ियिमा लयाएको छ । 

कोवभ्ड-१९ को विद्यमाि महामािीका कािण आवथ्षक तथा सामावजक जीिि कवठि एिं जवटल बियेको छ 
। सामान्य अिसथामा समयेत जोवखममा िहका बालबावलका, वकशोिी, मवहला, अपाङ्गता भएका वयवक् ि जययेष्ठ िागरिकको 
जिजीििलाई यस महामािीलये झि कटिकि बिाएको छ । जोवखममा पियेका बालबावलका, मवहला तथा अपाङ्गता भएका 
वयवक्हरूलाई ततकाल, उद्ाि तथा िाहत प्रदाि गि्ष तीितै तहका सिकािलये आिशयक िीवत, योजिा, काय्षक्रम ि बजयेटको 
वयिसथापि गिी आ-आफिो तर्ष बाट भिमगदतुि प्रयास गितु्षपिने भएको छ भिये िाजयका सबतै तह तथा सं िचिाहरूमा लतैङ्वगक 
मलूप्रिाहीकिण गिी लतैङ्वगक उत्तिदायी शासि पद्वतलाई संसथागत गि्ष आिशयक छ । 

मतुलतुक सावबकको कये न्द्ीय शासिप्रणालीबाट सङ्घीय संिचिामा रूपान्तरित भएपवछ िाजयका तीितै िटा तह 
लोकतावन्त्क गणतन्त्को अभयास गददै आवथ्षक समवृद्को वदशातर्ष  उन्मतुख भएको छ । सङ्घ, प्रदयेश ि सथािीयतहमा 
मवहलाहरूको उललयेखय प्रवतविवधति तथा सहभावगता सतुविवश्त भएको छ । अबको गन्तवय भियेको िाजिीवतक सशक्तीकिण 
जसततै आवथ्षक ि सामावजक सशक्तीकिण गिी वहसंामतुक् िाष्ट्र विमा्षण गितु्ष हुियेछ । 

ियेपाल सिकािलये आवथ्षक िर्ष २०७८/७९ को बजयेट िक्वयमा कोिोिा वियन्त्णलाई प्राथवमकतामा िाखयेकालये 
मतुलतुकलाई  यस महामािीबाट मतुक् गिने काय्षमा सिकाि प्रवतबद् िहयेको छ । तयसतैगिी कोवभ्ड-१९ को सङ्क्रमणको असिलये 
मािि जीिि असतवयसत बिाइिहयेको छ । मवहला, बालबावलका, जययेष्ठ िागरिक तथा अपाङ्गता भएका वयवक्को जीििको 
सतुिक्षा ि िोजगािीका लावग मवहलाको श्रमलाई आवथ्षक उपाज्षिमलूक वक्रयाकलापमा रूपान्तिण गि्ष सकये  उिीहरूमावथ 
सममाि हुिये दयेवखन्छ । मवहला, बालबावलका ि जययेष्ठ िागरिकका सबालहरू यस मन्त्ालयको मात् सिोकािको विरय िभएि 
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बहुविकाय ि बहुक्षयेत्गत विरय हो । उिीहरूका समसयाको यथोवचत समबोधि गददै सशक्तीकिण गि्ष सिकािी, गतैिसिकािी क्षयेत्, 
विजी क्षयेत् तथा समबवन्धत सिोकाििाला सबतैको सामवूहक प्रयास अपरिहाय्ष छ । 

मन्त्ालयलये प्रकाशि गियेको सशक्तीकिण जि्षलमा समसामवयक विरयिसततु, लयेखकका विजी अितुभि ि मवहला, 
बालबावलका, जययेष्ठ िागरिक ि अपाङ्गता भएका वयवक्हरूसँग समबवन्धत लयेख िचिाहरू समाविटि गरिएका छि । प्रसततुत 
जि्षलमा समाविटि लयेख िचिाहरू लयेखकका विजी धािणा ि विचाि भएकालये लयेखमार्ष त प्रसततुत गियेका त्थय, त्थयाङ्क ि 
धािणा सिकािको आवधकारिक त्थयाङ्क ि धािणा होइिि ्। जि्षलमा समाियेश भएका लयेखिचिाका माधयमबाट मन्त्ालयगत 
विरयका समबन्धमा जािकािी प्रदाि गिने ि सतुसवूचत गिने अिसिका रूपमा वलएका छौं । 

अन्तयमा, प्रसततुत सशक्तीकिण जि्षल मवहला, बालबावलका, अपाङ्गता भएका वयवक् तथा जययेष्ठ िागरिकहरूका 
विरयमा अधययि गिने रुवच भएका पाठकहरूका लावग सहयोगी हुियेछ भन्िये अपयेक्षाका साथ िचिातमक सतुझािका लावग 
अितुिोध गद्षछौ ँ। 
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१. तवषय प्रवरेश

“जययेष्ठ िागारिकप्रवतको सममाि ि मया्षदाः घि, परििाि ि हामी सबतैको प्रवतबद्ता”
आफिो यौिि ि ियसक अिसथा परििाि, समाज ि िाष्ट्रका लावग विवभन्ि वकवसमलये योगदाि ि समप्षण गितु्षभएका 

हामी सबतैका अ्ज, पथप्रदश्षक ि आदिणीय जययेष्ठ िागरिकहरूको उत्तिाध्षको जीििलाई सहज, मया्षवदत ि सममावित बिाउितु 
हामी सबतैको कत्षवय ि दावयति हो  । 

तयसतैगिी जययेष्ठ िागरिकको हकवहत प्रिध्षि समबन्धमा भएका िावष्ट्रय तथा अन्तिा्षवष्ट्रय प्रवतबद्ता, ियेपालको 
संविधाि ि सोअितुसाि बियेका काितुिहरूलये जययेष्ठ िागरिकलाई प्रतयाभतू गियेका हकअवधकाि ि सयेिासतुविधाहरूको काया्षन्ियि 
ि उपलबधताको सतुविवश्तता गितु्ष सिकािको दावयति हो । भौवतक पिूा्षधािहरूबाट उपलबध सतुविधाहरू, सिास्थय सयेिाको 
क्षयेत्मा भएको प्रविवधलगायत सम् विकासलये उपलबध गिाएको गतुणसतिीय सिास्थय सयेिा, पतुवसटक खािवपिजसता विविध 
कािणको रलसिरूप अन्तिा्षवष्ट्रयसतिमा ितै माविसको  औसत आयतुमा िवृद् भएसँगतै जययेष्ठ िागरिकहरूको सङ्खया पवि 
सिाभाविकरूपमा वदिाितुवदि िवृद् भइिहयेको छ । विश्वपरिियेशमतै भएको आवथ्षक विकास, भौवतक पिूा्षधाि, सचूिाप्रविवधको 
तीव्र विकास ि विश्ववयावपकिणको  असि सबतै दयेश, समाज, परििाि ि वयवक्मा समयेत पि्ष गएको छ, जसको कािण जीििशतैली  
वयसत ि प्रवतसपधधी बन्दतै गएको छ । 

तयसतैगिी सांसकृवतक, धावम्षक, पिमपिा  ि प्रचलि आवदका िाममा माििमावथ हुिये विभयेद, दतुवय्षिहाि, वहसंा, घणृा तथा 
प्रचवलत खिाि अभयासहरू क्रमशः कम हुदँतैगएका छि ्भिये कवतपय सामावजक मलूयमान्यताहरू समयेत परिित्षि भई सामावजक 
रूपान्तिणको क्रममा िहयेका छि ्। समयको परिियेशसँगतै परििवत्षत हुदँतैगएको प्रवतसपधधी ि वयसत  बियेको वयािसावयक, पारििारिक 
ि सामावजक  जीििबीचको सन्ततुलि कायम गितु्ष हाम्ो जसतो समाजमा चतुिौती बियेको छ । यसतै क्रममा परििाि ि तयसमा पवि 
आफिा घिका जययेष्ठ िागरिकहरूप्रवतको सोच ि  मलूयमान्यतामा परिित्षि हुदँतै जाँदा आफिा अवभभािक ि अ्ज- आमाबाबतु, 
हजतुिआमा, हजतुिबाहरूलाई परििािबाट छतु ट्याएि विवभन्ि आश्रयसथलहरूमा िाखिये क्रम बढ्दतै गएको छ  भिये परििािवभत्तै 
िहयेका कवतपय जययेष्ठ िागरिकहरू हाम्ा वयिहािलये गदा्ष अपहयेवलत ि दतुवय्षिहाि महसतुस गियेका घटिाहरू सतुवििये ि बावहरििये  
गियेका  छि ्। 

तयसतैगिी अवहलयेको ियाँ पतुसतालाई परििािवभत्कतै  जययेष्ठ िागरिकहरूप्रवतको माया, ममता, हयेिचाह ि सयाहािसतुसािको 
भाििा जगाई उहाँहरूप्रवत विकट बिाउितु अकवो चतुिौती िहयेको  छ । जययेष्ठ िागरिहरूको उत्तिाध्षको अिसथामा सबतैभन्दा उपयतुक्, 
पयािो ि आिशयक सथाि भियेको आफिो घि, परििाि ि उिीहरूको माया, ममता, सद्ाि ि विकटता हो; जहाँ उहाँहरूको आ्ड, 

ज य्ेष्ठ नागारिकहरूको हक अधिकािको  
सधुनधचितताका लाधग सिकािको प्र्ास

 ्ामकुमािी खधतवडा (बासकोटा)*

*   सवचि मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालय  । 
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भिोसा, विश्वास, आसथा ि भाििातमक समबन्ध प्रतयक्षरूपमा जोव्डएको हुन्छ । तयसतैलये जययेष्ठ िागरिकप्रवतको हाम्ो दावयति ि 
कत्षवयको पाठ ि वयिहाि सबतैभन्दा पवहलये हामी आरतै लये ि घि परििािबाट सतुरु गितु्षपद्षछ । 

यद्यवप आरन्त एिं संिक्षक िभएका असहाय ि बयेिारिस अिसथामा िहयेका जययेष्ठ िागरिकहरूलाई संिक्षण वदिये 
दावयति सिकािको हो । यसका लावग सतुविधासमपन्ि जययेष्ठ िागरिक गहृ/कये न्द्हरूको सञचालि गितु्षपिने हुन्छ । यसतैगिी घिमा 
एकलतै बसितुपिने जययेष्ठ िागरिकहरू वदिभरि समय वबताउिये; ताजगी हुिये; आफिा ज्ाि, सीप तथा अितुभिहरूको आदािप्रदाि 
गिने; आफिो सीप ि योगयताअितुसािको काम गिने ि सीप वसकाउिये अिसिहरू प्रदाि गि्ष जययेष्ठ िागरिक आिोगय कये न्द्, ज्ाि 
कये न्द्, वमलि कये न्द्जसता संिचिासमयेत विमा्षण ि सञचालि गि्ष आिशयक छ । तयसततै जययेष्ठ िागरिकका ज्ाि, सीप ि अितुभिको 
उपयोग परििाि, समाज ि िाष्ट्रलये वलि सकिये वयिसथा वमलाउितुपिने हुन्छ । वयितै परिियेशमा िहयेि मवहला, बालबावलका तथा 
जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयका िीवत, काय्षक्रम ि बजयेट जययेष्ठ िागरिक कये वन्द्त िहयेका छि ्। 

२. जयरेष्ठ नागररकसमब्िी अ्िरामातट्रिय प्राविानहरू

� जययेष्ठ िागरिकका हक ि अवधकािका विरयहरू संयतुक् िाष्ट्रसंघलये पारित गियेको मािि अवधकािसमबन्धी 
विश्ववयापी घोरणादयेवख ितै सतुरु भएको छ । मािि अवधकािको घोरणा, १९४८ मा जययेष्ठ िागरिकको सितन्त्ता, 
सहभावगता, ियेखदयेख, आतमसन्ततुवटि ि मया्षदाको वयिसथा गियेको छ  । 

� जययेष्ठ िागरिक समबन्धमा Vienna International Plan on Ageing, 1982 लये गियेका  ६२ िटा 
वसरारिसहरूमधयये प्रमतुख क्षयेत्हरू अितुसन्धाि तथा तावलम, सिास्थय ि पोरण, सतुिक्षा, आिास तथा िाताििण, 
परििाि, सामावजक कलयाण, आय, सतुिक्षा, जीविका ि वशक्षा आवद िहयेका छि ् । 

� United Nations Principles for Older Persons 1991 लये पवि जययेष्ठ िागरिकको सितन्त्ता, सहभावगता, 
ियेखदयेख, आतमसन्ततुवटि ि मया्षदाको वयिसथा गियेको छ  । 

� Macau Plan of Action on Ageing in Asia & Pacific, 1998; लये गियेका वयिसथाहरूमा Social position 
of older persons, older persons and the family; Health and nutrition; Housing, transportation 
and the built environment; Older persons and the market; Income security, maintenance and 

employment; Social services and the community आवद पद्षछि ्। 
� तयसतैगिी Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002; लये Older Persons and Development 

Advancing health and well-being into Old Age Ensuring enabling and supportive environment 
जसता विरयहरू समयेटयेको छ । Recommendation of ILO 1980 “International Convention on 
the rights of Older Persons”; लये Equality of Opportunity and Treatment; Protection and 

Implementation; Preparation and Access to Retirement जसता विरयहरू समयेटयेको छ  । 

३. जयरेष्ठ नागररकसमब्िी कानुनी वयवस्ा र सरकारका पहलहरू

•	 ियेपालको मलू काितुि संविधािको मौवलक हकमा ितै जययेष्ठ िागरिकको सामावजक सतुिक्षा ि संिक्षणको 
वययिसथा भएको छ । यसको मम्ष ि भाििाअितुरूप जययेष्ठ िागरिकसमबन्धी ऐि, २०६३ काया्षन्ियिमा छ 
। जययेष्ठ िागरिकका हक ि अवधकािहरू थप सतुविवश्त गिने गिी ऐिको संशोधि प्रवक्रया अगाव्ड बढयेको छ । 

•	 सथािीय शासि सञचालि ऐि २०७४ मा पवि जययेष्ठ िागरिकका हकवहतका विरयहरू उललयेख भएका छि ्। 
•	 जययेष्ठ िागरिकसमबन्धी ऐि, २०६३ लये ६० िर्षभन्दा मावथका िागरिकलाई जययेष्ठ िागरिक भिी परिभावरत 

गियेको छ । पवछललो िावष्ट्रय जिगणिा, २०६८ अितुसाि ियेपालमा जययेष्ठ िागरिकहरूको सङ्खया कतु ल 
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जिसङ्खयाको ८.१३ प्रवतशत िहयेको छ । 
•	 जययेष्ठ िागरिकलाई सिास्थय, यातायातलगाएतका क्षयेत्मा वदइिये छतु ट तथा सतुविधाहरू विवभन्ि काितुिहरूद्ािा 

वयिवसथत गरिएको छ  । 
•	 सिकािलये कणा्षली अञचलका ६० िर्ष उमयेि पतुगयेका सबतै िागरिक तथा दयेशभरिका दवलत िग्षका ६० िर्ष 

पतुगयेका जययेष्ठ िागरिकलाई मावसक रु २०००/- ि ७० िर्ष पतुगयेका जययेष्ठ िागरिकहरूलाई  थप रु.१०००/- 
सिास्थय उपचाि खच्षसवहत सामावजक सतुिक्षासिरूप मावसक रु.३०००/- भत्ता उपलबध गिाइिहयेकोमा 
आ.ि. २०७८/७९ दयेवख मावसक भत्ता रु.४ हजाि पतु¥ofएको छ । जययेष्ठ िागरिकको सतुविधाका लावग यसिी 
वितिण गरििये सामावजक सतुिक्षािापतको भत्ता समबवन्धत सथािीयतहबाट ि वयवक्को बतैकँ खातामतै उपलबध  
गिाइएको छ  । 

•	 जययेष्ठ िागरिकको ज्ाि, सीप ि अितुभिलाई िाष्ट्रवहतमा सदतुपयोग गिने तथा यतुिा पतुसतामा पतुसतान्तिण गिने 
तथा सामावजक सतुिक्षाको प्रतयाभवूत हुिये गिी यस मन्त्ालयलये विवभन्ि  काय्षक्रमहरू तजतु्षमा गिी काया्षन्ियि 
गददै आएको छ । जययेष्ठ िागरिकहरूलये वदिको समयमा एकतै  ठाउँमा जममा भई अितुभि साटासाट गिी समय 
सहजरूपलये वबताउिये प्रयोजिका लावग जययेष्ठ िागरिक वमलि कये न्द् सञचालि मापदण्ड एिं काय्षविवधसवहत 
१६४ सथािीयतहहरूमा २०० िटा कये न्द्हरू सञचालिमा छि ्। यसता थप वमलि कये न्द्हरू सञचालि गिने 
काय्षक्रम िहयेको छ  । 

•	 पालिपोरण ि हयेिचाह गिने कोही िभएका बयेिारिसी जययेष्ठ िागरिकहरूलाई सथािीयतह, प्रदयेश सिकाि ि 
विवभन्ि संघसंसथाको सहयोग ि समन्ियमा विवभन्ि आश्रयसथलहरूमा संिक्षण गरिएको छ  । 

•	 जययेष्ठ िागरिकहरूप्रवत सममाि ि हौसला प्रदाि गि्ष प्रतययेक िर्ष पतुस ११ गतये िावष्ट्रय जययेष्ठ िागरिक वदिस 
मिाउिये गिी ियेपाल सिकािलये विण्षय गियेको छ  । 

•	 असपतलासवहतको सतुविधासमपन्ि जययेष्ठ िागरिक गहृ विमा्षण गिने;  जययेष्ठ िागरिक आश्रम सञचालकहरूका 
लावग सयाहािकता्ष तावलम वदिये; जययेष्ठ िागरिकहरूका लावग हालसमम भए गियेका सयेिा सतुविधा समबन्धमा 
अन्तिविकायबीच समीक्षा, सङ्घ, प्रदयेश ि सथािीयतहको साझयेदािीमा जययेष्ठ िागरिक वमलिकये न्द् विमा्षण 
तथा सञचालि गिने;  विद्यािारिवध गि्ष चाहिये जययेष्ठ िागरिकलाई प्रोतसाहिसिरूप आवथ्षक सहयोग उपलबध 
गिाउिये ि अन्तिपतुसता ज्ाि, सीप ि अितुभि हसतान्तिणका लावग अवतवथ कक्षा सञचालि एिं कये ही जययेष्ठ 
िागरिक आश्रमहरूसँग साझयेदािीमा काय्षक्रम सञचालिका लावग सशत्ष अितुदाि वदिये जसता काय्षक्रमहरू 
सञचावलत छि ्। 

४. आ.व. २०७८/७९ कको बजरेट ि्ा कायमाक्रममा गररएका वयवस्ाहरू 

•	 आ.ि. २०७८/७९ को बजयेट तथा काय्षक्रमलये एक सयभन्दा बढी शयया भएका सिास्थय संसथामा जययेष्ठ 
िावगिकका लावग अलग िा्ड्ष सथापिा गिी उपचाि गिने वयिसथा वमलाउिये; जययेष्ठ िावगिकका लावग 
वमलिकये न्द्हरू, वदिा सयेिाकये न्द्हरू ि आिोगय आश्रय सञचालि गरििये वयिसथा गियेको छ । यसतैगिी 
काठमा्डौकँो गोठाटािमा असपतालको  सतुविधासवहत ५ सय क्षमताको  जययेष्ठ िावगिक आिास विमाण  गिने 
काय्षक्रम िहयेको छ । 

•	 जययेष्ठ िागरिकहरूलाई उपलबध गिाउँदतै आइएको सामावजक सतुिक्षा भत्ता रु ३००० । - बाट रु ४०००। - 
बिाएको छ  । 
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•	 एकल मवहला, विधिा तथा विधतुि, शािीरिक ि मािवसकरूपमा असक्, असहाय ि आफिो परििािको संिक्षण 
िभएका जययेष्ठ िागरिकका लावग विःशतुलक औरधोपचाि ि संिक्षणको वयिसथा गरिएको छ । 

•	 जययेष्ठ िागरिक वमलिकये न्द्हरू, वदिासयेिा कये न्द्हरू विमा्षण तथा सञचालिका लावग संघसंसथाहरूलाई 
अितुदाि उपलबध गरिएको छ  । 

५. ककोतभड १९ कको स्दभमामा भएका पहलहरू 

•	 मवन्त्परिरद्ाट सिीकृत भएको "कोिोिा (Covid-19) सङ्क्रमणबाट मवहला, बालबावलका, अपाङ्गता 
भएका बयवक् तथा जययेष्ठ िागरिकहरूमा पियेको ि पि्ष सकिये असिहरूका बाियेमा सतुधाि तथा समबोधि गि्ष ि 
सामावजक संघसंसथा परिचालि गिनेसमबन्धी काय्षयोजिा २०७७" काय्षन्ियिका लावग विदनेशक सवमवत 
गठि गिी काया्षन्ियिमा लयाइएको छ । 

•	 हाल महामािीको रूपमा रतै वलिहयेको कोवभ्ड-१९ बाट बढी मात्ामा जययेष्ठ िागरिकहरू जोवखममा पिने त्थयलाई 
हृदयङ्गम गिी यसबाट कसिी सतुिवक्षत हुि सवकन्छ भन्िये विरयमा माग्षविदनेशि तयाि पािी सबतै सथािीयतह तथा 
सिोकाििाला संघसंसथाहरूमार्ष त जययेष्ठ िागरिक एिं उिीहरूको हयेिचाहमा संलगि वयवक्हरूलाई जािकािी 
गिाइएको छ । यसतै सन्दभ्षमा विवभन्ि आश्रमहरूमा संिवक्षत जययेष्ठ िागरिकहरूको विरयमा जािकािी वलि 
यसता संघसंसथाहरूलाई समपक्ष  गिी खाद्यान्ि तथा आधािभतू सिास्थय साम्ीहरू उपलबध गिाइएको छ । 

•	 जययेष्ठ िागरिकलाई कोवभ्ड १९ बाट पियेको प्रभािका समबन्धमा ततकाल समबोधि गि्ष मन्त्ालयकासमबवन्धत 
शाखाका प्रमतुखलाई समपक्ष  वयवक् तोवकएको तोवकएको छ  । 

•	 आश्रयसथलमा बसयेकासवहत सबतै जययेष्ठ िागरिकहरूलाई प्राथवमकतामा िाखी पवहलो चिणमा ितै कोिोिा 
भाइिसविरुद्को खोप प्रदाि गरिएको ि सो काय्ष वििन्ति िहयेको छ   । 

६.  जयरेष्ठ नागररक समब्िमा भएका करे ही उपलत्िहरू तनमनानुसार प्रसिुि गररएकको छ  -

� सामावजक सतुिक्षासिरूप मावसक भत्ता विगतको रु.१०० बाट रु.४ हजाि पतुगयेको छ । 
� जययेष्ठ िागरिका सिालहरू  प्रदयेश सिकाि ि सथािीयतहमा आन्तरिवककिण हुदँतै गएको  । 
�  जययेष्ठ िागरिक वदिासयेिा तथा वदिा वमलिकये न्द् सथापिा तथा सञचालि भएका छि ्। 
� जययेष्ठ िागरिक ऐि, २०६३ को संशोधि विधयेयक संसद्ा पयेस भएको छ  । 
� विपन्ि ि बयेिारिसी जययेष्ठ िागरिकको वयिसथापिका लावग आिोगय आश्रमहरू सथापिा तथा सञचालि भएका छि ् । 
� सथािीयतहमार्ष त जययेष्ठ िागरिक परिचयपत् वितिणको काय्षक्रम सञचालि भएको छ  ।, 
� वबमा िकम सिकािलये बयेहोिने गिी ७७ िटतै वजललामा सिास्थय वबमा काय्षक्रम सञचालि गरिएको  छ  । 
� जययेष्ठ िागरिक िीवत ि ५ िरने काय्षयोजिा विमा्षण काय्ष अगाव्ड बढयेको छ  । 
� जययेष्ठ िागरिकको ज्ाि, सीप ि अितुभिलाई उपयोग गि्ष अन्तिपतुसता सीप हसतान्तिण काय्षक्रम सञचालिमा 

िहयेको छ  । 

७.  जयरेष्ठ नागररकका हक तहि प्रविमानमा दरेतखएका समसयाहरू

� जययेष्ठ िागरिकसमबन्धी प्रचवलत ऐि तथा काितुिको प्रभािकािीरूपमा काया्षन्ियि हुि िसकितु  । 
� जययेष्ठ िागरिकप्रवतको दावयति ि कत्षवयसमबन्धी भाििा जगाउिये गिी  यतुिा पतुसतालाई वशक्षा वदि िसवकएको  । 
� अन्तिपतुसताबीच प्रविवध, ज्ाि, सीपमा एकरूपता लयाउि िसकितु साथतै यसता ज्ाि, सीप ि अितुभिलाई 
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यतुिापतुसतामा पतुसतान्तिण गि्ष िसकितु  । 
� सयेिा प्रदायक वयवक् तथा संसथाहरू जययेष्ठ िागरिकमतैत्ी िहुितु  । 
� सिास्थय सयेिामा पहुचँ िहुितु, भतैवतक पिूा्षधाि जययेष्ठ िागरिकमतैत्ी िहुितु । 
� जययेष्ठ िागरिकका सबालहरू सथािीयतह ि प्रदयेश सिकािका िीवत, योजिा, बजयेट, काय्षक्रम ि संिचिासमयेतमा 

आन्तरिकतीकिण ि संसथागत हुि िसकितु  । 
� वयवक् ि परििािमा बढयेको वयसततालये गदा्ष वयािसावयक ि पारििारिक जीििबीच सन्ततुलि हुि िसकदा जययेष्ठ 

िागरिकको पारििारिक सामीपय कम हुदँतै जाितु  । 

८. आगामी तदनमा जयरेष्ठ नागररकसमब्िी म्त्ालयका ्प प्रा्तमकिाका क्रेत्हरू

� सङ्घीय, प्रदयेश ि सथािीयतहबीच समन्िय प्रभािकािी बिाउिये  । 
� सामावजक सतुिक्षा भत्ता जीिि वििा्षह गि्ष पतुगिये गिी बढोत्तिी गददै लाि सहजीकिण गिने  । 
� ऐि, वियमलये प्रदाि गियेका छतु ट सतुविधाहरूको प्रभािकािी काया्षन्ियिमा सहजीकिण गिने  । 
� विपन्ि तथा असहाय जययेष्ठ िागरिकको त्थयाङ्क अद्यािवधक गिने ि सोका आधािमा Evidence Based 

Policy विमाण गिने  । 
� भौवतक संिचिाहरूलाई जययेष्ठ िागरिकमतैत्ी बिाउि सहजीकिण गिने  । 
� िाजयका विवभन्ि तहमा िहयेि योगदाि पतु¥ofएका जययेष्ठ िागरिकमार्ष त मयेिो समाजलाई मयेिो योगदाि अवभयाि 

सञचालि गिी समाज विकासमा सहभागी गिाउिये  । 
� जययेष्ठ िागारिकको सममाि मयेिो कत्षवय जसता जिचयेतिा जगाउिये वकवसमका काय्षक्रम सञचालि गिी जययेष्ठ 

िागरिकप्रवत सममािको भाििा ि िाताििण वसज्षिा गिने  । 
� सथािीयतह, प्रदयेश ि संघसंसथाको सहयोग ि समन्ियमा स्डकमािि मतुक् अवभयाि दयेशभरि सञचालि गिने  । 
� जययेष्ठ िागरिकसमबन्धी विसततृ सामावजक सतुिक्षा िीवत (package) विमा्षण गिने, उमयेिको िगधीकिणअितुसाि 

सामावजक सतुिक्षा भत्तालाई िगधीकिण गिने तथा विपन्ि तथा बयेिारिसी जययेष्ठ िागरिकको लगत िाखी 
विश्येरणपश्ात ्थप सतुविधा प्रदाि गिी जीिि वजउि पतुगिये गिी भत्ता िवृद् गिने   । 

� जययेष्ठिागरिक संिक्षण कोर ख्डा गिी सो कोरलाई जययेष्ठ िागरिकहरूको वहतमा परिचालि गिने 
� सङ्घ, प्रदयेश ि सथािीयतहबीच बजयेट विमा्षण, काया्षन्ियि, अवभयािमलूक काय्षक्रममा समन्िय ि साझयेदािी 

साथतै गरििये ि जययेष्ठ िागरिकका सबाललाई तीितै तहका िीवत, काय्षक्रम ि योजिामा मलूप्रिाहीकिण गि्ष 
सहजीकिण गरििये  । 

� बालबावलका तथा यतुिा-पतुसतालाई जययेष्ठ िागरिकप्रवतको आफिो दावयति ि कत्षवयका बाियेमा बोध गिाई 
उहाँहरूप्रवत माया, ममता, सपश्ष, विकटता ि सममाि गिने बािी साितैदयेवख घिबाट वसकाउिये ि समाजमा पवि 
यसता यतुिाहरूलये अवभयाि चलाउिये जसता काय्षक्रमहरू सञचालिमा सहजीकिण ि समन्िय गरििये । यसता 
अवभयािमा यतुिापतुसतालाई ियेततृि गिाउिये गिी सहजीकिण गिने  । 

� साि्षजविक सथािहरू, भििहरू विमा्षण गदा्ष जययेष्ठ िागरिकमतैत्ी हुिये गिी विमा्षण गि्ष सहजीकिण गिने । प्रतययेक 
सथािीयतहमा जययेष्ठ िागरिक वमलि कये न्द्हरूको सथापिा गिने  । 
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९.  तनट्कषमा:

जययेष्ठ िागरिकप्रवतको दावयति ि कत्षवय सबतैको भएकालये हामी आरतै , घि, परििाि, समाज सबतैलये यसलाई आतमसात ्
गितु्षपद्षछ । उहाँहरूको जीििलाई सहज, सममावित  ि मया्षवदत बिाउिये ि ऐि काितुिद्ािा प्रदत्त हक ि अवधकािको काया्षन्ियिमा 
िाजयका सबतै विकायलये आ-आफिो तहबाट पहल गितु्षपिने हुन्छ । सङ्घ, प्रदयेश ि सथािीयतहबीच बजयेट विमा्षण, प्रभािकािी 
एिं िवतजामतुखी काय्षक्रम सञचालिमा समन्िय ि सहकाय्ष गददै  अवभयािमतुखी काय्षक्रमहरू सञचालि गि्ष जरूिी छ । यतुिा 
पतुसतामा जययेष्ठ िागरिकको ज्ाि, सीप ि अितुभिलाई हसतान्तिण ि पतुसतान्तिणमा जो्ड वदि उवत्तकतै  अपरिहाय्ष छ । िाजयका 
हियेक विकायहरूलये जययेष्ठ िागरिकको संिक्षणलाई पवहलो प्राथवमकतामा िाखी परििािमा तयसतो िाताििण वसज्षिा गितु्षपिने 
साथतै असहाय तथा संिक्षक िभएका जययेष्ठ िागरिकहरूका लावग सतुविधा समपन्ि जययेष्ठ िागरिक आश्रय सथल/गहृहरूमा 
िाखिये वयिसथा वमलाउि आिशयक छ । संविधाि, ऐि, वियम तथा विदनेवशका का प्रािधािहरूको तथा मन्त्ालयका मावथ 
उवललवखत प्राथावमकताका क्षयेत्हरूको िवतजामतुखी काया्षन्ियि गितु्ष सबतैको वजममयेिािी हो । िाजयका सबतै सिकािी गतैिसिकािी 
विकाय तथा विजी क्षयेत्लगायत वयवक् घि, परििाि, समाजलये आ-आफिो दावयति ि कत्षवय बोध गदतै इमािदािीसाथ प्रयास 
गियेमा जययेष्ठ िागरिकहरूको जीििलाई सहज, सतुिवक्षत, सममावित ि मया्षवदत बिाउि सवकिये विश्वास गि्ष सवकन्छ  । 

***
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लैङ्धगक सशक्तीकिण, लोकतन्त्र ि  
मधहला प्रधतधनधितवको सवाल

 गोपीनाथ मैनाली*

तवषय प्रवरेश

सशक्तीकिणलाई सवजलोरूपमा बतुझदा आफिो भवूमका, अवधकाि ि वजममयेिािीबोध गि्षसकिये क्षमता  हो । अवधकाि ि 
वजममयेिािी वििा्षह गि्ष सशक् हुिसकिये साम्थय्ष हो, साम्थय्षसवहतको ततपिता  हो । लतैङ्वगक सशक्तीकिणलये समाजमा िहयेको 
लतैङ्वगक शवक्संिचिालाई रूपान्तिण गिी मवहलाको चयेतिा ि साम्थय्ष ि विकासमार्ष त आफिा सिोकािका विरयमा सिाधीि 
विण्षय क्षमतामा पतु¥ofउँछ । पिमपिादयेवख समाज लतैङ्वगकरूपमा विभावजत हुदँतै आएकालये लतैङ्वगक सशक्तीकिणमार्ष त 
मवहला तथा पतुरुरबीचको सोच, संसकाि ि वयिहािलाई परिित्षि गिने काय्षसचूीलये बीसौं शताबदीको उत्तिाध्षदयेवख महत्ि पाउँदतै 
आएको छ । कतु ितै पवि मतुलतुकको विकासमापिको सचूकाङ्कमा पवि यसलाई समाियेश गरिि थावलएको छ । 

सशक्तीकिणका आवथ्षक, सामावजक, शतैवक्षक, िाजिीवतक ि सांसकृवतक आयामहरू छि ्। समपवत्त आज्षि, सिावमति, 
उपयोग ि यससमबन्धी विण्षयमा सिाधीि हतैवसयतको क्षमता आवथ्षक सशक्तीकिण हो । सामावजक िहिसहि ि गवतविवधमा 
संलगि भई समबन्ध ि सामावजक पतुँजी परिचालि गि्षसकिये साम्थय्ष सामावजक सशक्तीकिण हो । वशक्षा आज्षिमार्ष त चयेतिा 
ि सीपमा सशक् हुितु शतैवक्षक सशक्तीकिण हो । घिपरििाि, समतुदायदयेवख शासकतीय प्रवक्रयामा मत/अवभमत प्रसततुत गि्ष ि 
सहभागी हुिसकिये क्षमता िाजिीवतक सशक्तीकिण हो भिये आफिो सिाधीि पवहचािबोध गि्षसकिये अिसथा चाँवह सांसकृवतक 
सशक्तीकिण हो । यसथ्ष लतैङ्वगक सशक्तीकिण कतु ितै एक आयाम मात् पिूा भएि पणू्षता प्राप्त गददैि । यी विरयहरू एकअका्षमा 
परिपिूण पवि गद्षछि ्। जसतो वक शतैवक्षक सशक्तीकिणमार्ष त वयवक्मा विकास हुिये चयेतिालये आवथ्षक, सामावजक, िाजिीवतक 
ि सांसकृवतकरूपमा गढयेि िहयेका गलत मािक तथा मान्यतालाई भतकाई ियाँ मािक ि मलूयहरू सथापिा गद्षछ । तयसततै आवथ्षक 
सशक्तीकिणलये शतैवक्षक, िाजिीवतक, सामावजक ि सांसकृवतक सशक्तीकिणको आधाि मजबतुत गिाउँदछ । 

लतैङ्वगकता, शवक् ि प्रगवतसमबन्धी ALiGN & ODI को प्रवतियेदि (२०२०) लये लतैङ्वगक सशक्तीकिणका लावग 
पाँच काय्षलाई जो्ड वदएको छ । (क) लतैङ्वगक मािक परिित्षि, (ख) शतैवक्षक मािक परिित्षि, (ग) प्रजिि सिास्थय ि 
यौि मािक परिित्षि, (घ) अिौपचारिक क्षयेत्का काय्षको मािक परिित्षि ि (ङ) िाजिीवतक आबाज एिम ्प्रवतविवधति 
प्रणालीका मािक परिित्षि । यी मािकहरूको परिित्षि वयवक्गत तह, अन्तितैयवक्क तह, समतुदाय ि सङ्गठिातमक तह ि 
िीवत तहमा एकतै साथ गरिितु पद्षछ । वयवक्गत तहको परिित्षिको आधाि वशक्षा िा चयेतिा हो । अन्तिितैयवक्क चिणलाई सहज 
बिाउि प्रजिि ि यौि अवधकािको अवभमतुखीकिण चावहन्छ । तयेस्ो चिण िा सामतुदावयक/सङ्गठिातमक तहमा आवथ्षक 
अिसिको समन्यावयक पहुचँमार्ष त हसतक्षयेप गि्ष सवकन्छ भिये चौथो तह िीवत िाताििणका लावग िाजिीवतक अवधकाि ि 
प्रवतविवधतिको सतुविवश्तता चावहन्छ । यी मािक परिित्षि गिने काम विकतै  जवटल छि,् वकिवक लामो समयदयेवखको सांसकृवतक 

*     पतुि्ष सवचि, ियेपाल सिकाि
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लाभबाट मवहलाहरू िवञचवतमा पददै आएकालये काितुि, िीवत तथा सङ्गठि जसता संिचिापक्षमा मात् परिित्षि गियेि पतुगदतैि 
। सामावजक ि सांसकृवतक अवभमतुखीकिण ितै चावहन्छ । मलूय संिचिामा ितै परिित्षि चावहन्छ । यसलाई िाजिीवतक प्रणालीलये 
ियेततृि वदितुपद्षछ, तावक सबतै आयामहरूमा वििन्ति हसतक्षयेप गिी सशक्तीकिणको बाटो पवक्रि सवकयोस ्। 

लकोकि्त् र लैङ्तगक ्याय 

लोकतन्त्को सतुन्दि पक्ष ितै समन्यावयक समाज हो । लोकतन्त्को प्रमतुख मलूयमा सामावजक सिरूपको वबमब िाजय तथा 
अन्य संिचिामा दयेवखितु पद्षछ भन्िये पवि हो । ति विश्वमा आधतुविक लोकतन्त्को अभयास भएको पचचीस सय िर्ष पतुवगसकये  
तापवि सबतै िग्ष ि समप्रदायलये समाि अिसिको उपयोग गि्ष पाएका छतैिि,् लोकतन्त् िासतविकरूपमा काय्षमलूक भएको 
छतैि । यसबीच भएका परिित्षिलये पवि लोकतन्त्लाई सबतैको विश्वास वजतिये वयिसथाका रूपमा सबतैको मिवभत् पतु¥ofउि 
सकये को छतैि, सीमान्त परिित्षि मात् गियेको छ । लोकतन्त्लाई सबतैको वयिसथा ि सबतैको जीििपद्वतका रूपमा संसथागत गि्ष 
िाजयशवक्को अभयासमा सहज पहुचँ ि िासतविक सहभावगताको विसताि आिशयक छ । 

िाजय शवक्को प्रयोग ि िाजय संिचिामा सहभावगताको अिसिलाई आवथ्षक, सामावजक, िाजिीवतक ि सांसकृवतक 
अिसथालये प्रभाि पाददै आएको छ । परिणामतः विश्वमा कतु ितै यसतो मतुलतुक छतैि, जहाँ मवहलालये पतुरुरको जवत्तको िाजिीवतक 
प्रवक्रयामा सहभावगता िाखयेको होस ्। पवछलला दतुई शताबदीदयेवख मवहलाको िाजिीवतक प्रवतविवधतिका विरयमा उललयेखिीय 
प्रयास तथा आन्दोलिहरू भएका छि ्। ति पवि िाजिीवतक संिचिामा मवहलाको प्रवतविवधति अवहलये पवि न्यिू ितै छ । यस 
शताबदीको सतुरुदयेवख सामावजक लोकतन्त्को अिधािणालये विकतै  महत्ि पाएि लोकतावन्त्क मतुलतुकहरू समाियेशी, समन्यावयक 
ि सशक्तीकृत समाज विमा्षणको अवभयािमा लागयेका छि ्। लोकतन्त्को उन्ित अिसथा भियेको कतु ितै िग्ष, समप्रदाय ि वलङ्गमा 
िहयेको वयवक् भए पवि आरू तयस समाजको मलूयिाि सदसय हु ँभन्िये बोध गि्षसकिये अिसथाको विमा्षण हो । तयो अिसथा 
प्राप्त गरिसकये पवछ वलङ्ग, िग्ष िा समप्रदायको उललयेख गरििहितु पिने जरुिी ितै िहदँतैि, बहृत ्रूपमा समािता प्राप्त हुन्छ ि प्रतययेक 
िागरिकलये सोको अितुभवूत गद्षछ । ितैयवक्क िा िगधीय पवहचािहरू समवटिगत (िावष्ट्रय) पवहचािमा पणू्ष विसतारित हुन्छि,् ि 
खतुसीको िासतविक प्रावप्त सहज हुन्छ । 

तवश्व राजनीतिमा लैङ्तगक प्रतितनतितव 

शासकतीय संिचिा ि जिप्रवतविवधमलूक संसथाहरूमा मवहलाहरूको उपवसथवत हयेिने हो भिये अवहलये पवि विकतै  कम 
मतुलतुकमा मात् मवहला प्रवतविवधति उललयेख गि्ष लायक छ । अवहलये विश्वका करिब २०० मधयये २२ मतुलतुकलये मात् मवहला 
िाष्ट्र प्रमतुख िा सिकािप्रमतुख (१० मा िाष्ट्रप्रमतुख ि १२ मा सिकािप्रमतुख) पाएका छि ्। ११९ मतुलतुकलये अवहलयेसमम मवहला 
िाष्ट्रप्रमतुख िा सिकािप्रमतुख पाएका छतैिि ्। आधतुविक प्रजातन्त्को जििी माविएको संयतुक् िाजय अमयेरिकालये हालसमम पवि 
मवहला िाष्ट्रपवत पाउि सकये को छतैि । 

मतुलतुकहरूका सिवोचच काय्षकािी संसथा मवन्त्परिरद ्मा मवहलाको अशं कये बल २१ प्रवतशत छ भिये १४ मतुलतुकलये मात् 
५० प्रवतशतभन्दा बढी मवहला मन्त्ी पाएका छि ्। मवहलाहरूको प्रवतविवधति त बढ्दतै छ, ति तयो विकतै  सतुसत गवतमा (०.५५ 
प्रवतशत िावर्षक िवृद्दि) छ । यही दिमा िवृद् भएमा लतैङ्वगक समता (जयेण्डि पयारिटी) अितुपातका लावग सि ्२०७० समम 
पख्षितु पद्षछ । 

अधययिहरूलये कये  दयेखाएका छि ्भिये मवन्त्परिरद ्मा मवहला सहभावगता सीमान्त िवृद्मा दयेवखए पवि मन्त्ालयको 
पोट्षरोवलयो आधािमा मवहलाहरूलये (क) मवहला, बालबावलका, यतुिा तथा अपाङ्गता समबन्धी, (ख) सामावजक (ग) 
िाताििण तथा प्राकृवतक स्ोत ि ऊजा्ष, (घ) श्रम तथा िोजगाि ि (ङ) लतैङ्वगकतासमबन्धी, जसता सामान्य मन्त्ालयको 
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वजममयेिािी पाएका छि ् । ति अथ्ष तथा वित्त, गहृ तथा आन्तरिक सतुिक्षा, विदयेश मावमला, प्रवतिक्षा, उद्योग तथा वयापाि 
जसता मन्त्ालयको वजममयेिािी कमतै पाएको दयेवखन्छ । यसलये शवक् ि स्ोत अभयासमा मवहलाहरूलाई विश्वास िगरिएको (िा 
मवहलाको ततपिता िदयेवखएको ?) सन्दयेश वदन्छ । 

विधावयकाहरूमा प्रवतविवधतिको वसथवत पवि उतसाहप्रद होइि, वबसताितै बढ्दतै आएको छ । सि ्१९९५ मा विश्वमा 
११ प्रवतशत मवहला मात् विधावयकामा प्रवतविवधति गद्षथये । सि ्२०२० मा आइपतुगदा २५ प्रवतशत पतुगयेको छ । रुिाण्डा, 
बोवलवभया, कयतुिा ि संयतुक् अिब इवमियेट्समा मात् ५० प्रवतशतभन्दा बढी मवहला विधायक छि ् । विधावयकामा मवहला 
प्रवतविवधति बढाउि कोटा, आिक्षण जसता िीवत हसतक्षयेपका अभयासहरू भइिहयेका छि ्। 

िावष्ट्रय विधावयकाका ततुलिामा सथािीयतहका सभाहरूमा मवहला प्रवतविवधति कये ही उललयेखय दयेवखन्छ । १३३ 
मतुलतुकमा भएको एक अधययिमा सथािीय सिकाि/विकायमा मवहला प्रवतविवधति ३७ प्रवतशत छ । दतुई मतुलतुकमा ५० 
प्रवतशतभन्दा मावथ ि १८ मतुलतुकमा ४० प्रवतशबतभन्दा मावथ दयेवखन्छ । मवहला प्रवतविवधति बढाउि मतुलतुकहरूलये सथािीय 
सवमवत, वयिसथापि समहू, परिरद,् उपभोक्ा सवमवतहरूमा विशयेर वयिसथाहरू गरििहयेका छि ्। जसतो वक भाितमा खाियेपािी 
सवमवतहरूमा ६२ प्रवतशत मवहलाहरू संलगि छि ्। ियेपालमा पवि सथािीय उपभोक्ा सवमवतमा कमतीमा ३३ प्रवतशत मवहला 
हुितुपिने प्रािधाि छ भिये प्रािवमभक तहका सहकािी संसथाहरूमा कतु ल सदसय सङ्खया ७३ लाख िहयेकोमा मवहला वहससा ५४ 
प्रवतशत छ । ति यसता सवमवत ि सभाको काय्षकािी पदावधकािी ि प्रतयक्षरूपमा िागरिक विकायहरूमा मवहला प्रवतविवधति 
न्यिू िहयेको छ । उदाहिणका लावग ियेपालका २९८८६ सहकािी संसथामधयये करिब ४ हजािमा मात् मवहलालये वयिसथापि 
ियेततृि गरििहयेका छि ्। 

सथािीयदयेवख िावष्ट्रय िागरिक विकायहरूमा मवहला प्रवतविवधति बढाउि िाष्ट्रहरूलये विशयेर प्रवतबद्ता पवि जिाएका 
छि ्भिये गतैसस पतैििी, सामावजक आन्दोलि, मवहला ककस ि अवभयन्ता सञजालहरूलये मवहला ियेततृि विकासमा आ-आफितै 
तरिकालये योगदाि गरििहयेका छि ्। ति पवि मवहलाहरूको सहभावगता वशक्षा, सिास्थय, सिसराइ, िाताििणजसता सामावजक 
विरयमा सापयेवक्षकरूपमा िाम्ो ि सतुिक्षा, अथ्ष, प्रवतिक्षा, विदयेश मावमला ि वयापािजसता िणिीवतक क्षयेत्मा सापयेवक्षकरूपमा 
कम दयेवखएको छ । कतु ियेतलाई अपिादका रूपमा वलँदा अवहलये पवि अिब मतुलतुकमा मवहला िाजिीवतमा आउितु भियेको 
साहसको कतु िा हो । ििोवदत लोकतन्त्मा मवहला प्रवतविवधतिका लावग भएका प्रयासहरू साथ्षक भइसकये का छतैिि ्। िीवत 
तथा िाजिीवतक तहका काय्षकािी ियेततृिमा मवहलाको सहभावगताका सबाल काितुिी ि िाजिीवतकभन्दा पवि सामावजक ि 
सांसकृवतक पक्षलये बढी ितै प्रभाि पाददै आएको दयेवखन्छ । 

मतहला प्रतितनतितव तकन ? 

संयतुक् िाटिसंघका पिू्षमहासवचि कोरती अन्िािलये भियेका वथए 'लतैङ्वगक समािता लक्यभन्दा मावथको विरय  
हो । यो गरिबी न्यिूीकिण, वदगो विकास ि सतुशासि प्रावप्तको पिू्षशत्ष हो' । अमयेरिकाका पिू्षिाष्ट्रपवत बािाक ओिामालये 
वसङ्गापतुिको एक काय्षक्रममा भियेका वथए, मवहला पवि पणू्ष त िहोलाि, ति पतुरुरभन्दा विश्य ितै असल हुन्छि ्-women 
Are not perfect, but are indisputably better than men_ । तयसतैलये सि्षसाधािणको जीििसति उठाउि प्रतययेक 
दयेशलये मवहला ियेततृिलाई बढािा वदितुपछ्ष भन्िये उिको आह्ाि वथयो । िोियेल पतुिसकाि विजयेता अथ्षशास्ती अमतय्ष सयेि हामीलये 
चाहयेजसतो विश्वविमा्षण गिने साँचो मवहला सशक्तीकिण हो भन्दछि ्। 

लोकतन्त्को आशय ितै शासकतीय प्रवक्रयामा सबतैको प्रवतविवधति संसथागत गिाउितु हो । समाजको ठूला वहससा 
शासकतीय प्रवक्रयामा समयेवटि सकये ि भिये यसलये लोकतन्त्मावथ ितै उपहास गछ्ष ि समाज वयिसथा विभयेवदत हुन्छ । समाजका 
आिशयकता ि अपयेक्षाहरू िाजयप्रवक्रयामा मतुवखरित हुि सकदतैिि ्। समभाििा ि क्षमताहरू िाष्ट्रविमा्षण ि िावष्ट्रय विकासमा 
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उन्ियि हुि सकदतैिि ्। िाष्ट्रविमा्षण भियेको प्रवक्रया ि भाििा हो, विश्वास ि ितैधता हो । तयसतैलये सबतै िग्ष ि समप्रदायको भाििा 
ि समभाििाहरू समयेवटएपवछ मात् लोकतन्त् वयिहािमा पतुगछ । शताबदीमा विकास भएको सामावजक लोकतन्त्लये मवहला 
प्रवतविवधतिलाई झितै महत्ि वदएको छ  । 

िागरिक संसथामा मवहलाको प्रवतविवधति कये  कािण आिशयक छ भन्िये सन्दभ्षमा एिव्डआइलये पाँच कतु िालाई अवघ 
साियेको छ । 

•	 मवहलाहरूको समन्ियकािी सिभािलये िाजिीवतक आ्हको सीमा काट्ि सकछि ्-Women work across 
party lines_, जसलये महत्िपणू्ष विरयमा समाधाि विकालि सहयोग पतु¥ofउँदछ । अमयेरिका, बयेलायत तथा 
रुसको संसदीय अभयासमा यसको पतुवटि पवि भएको छ  । 

•	 मवहलाहरू आफिा िागरिक सिोकािप्रवत अवधक ्हणशील हुन्छि ् -Women law makers are highly 
responsive to constituent concerns_ । विशयेरतः सीमान्तकृत, मवहला, अलपसङ्खयक ि विपन्िका 
भाििाहरूप्रवत संियेदिशील हुदँा उिीहरूका मतुद्ाहरूलये सहजतै िीवत काय्षसचूी पाउँछि ्। यसलये सामावजक न्याय 
ि िावष्ट्रय सहमवतको आधाि मजबतुत पाद्षछ । 

•	 वदगो शावन्तका लावग सहमवत विमा्षण गि्ष मवहला ियेततृि सहज दयेवखएको छ -Women help secure lasting 
peace_ । शावन्त संियेदिशील विकास, स्ोत तथा अिसि विवियोजिमा न्याय ि द्न्द् विरूपणमा मवहला ियेततृि 
संियेदिशील दयेवखदँतै आएको छ । 

•	 मवहला प्रवतविवधतिलये सापयेवक्षकरूपमा लोकतावन्त्क प्रवक्रयालाई इमािदाि, ितैध ि विश्वावसलो बिाउिये गद्षछ 
-Women's participation encourages citizen confidence in democracy_ । दतुई दशकजवतअवघ 
एवशयाली विकास बतैङ्कलये गियेको अधययिलये पवि मवहलाहरू सापयेवक्षकरूपमा कम भ्रटि हुन्छि ्भन्िये दयेखाएको 
वथयो । स्ोतसाधिको वहराजत ि वमवयवयतामा सापयेवक्षकरूपमा मवहला बढी धयाि वदन्छि ्। यसथ्ष ियेपालजसतो 
कवललो लोकतन्त् ि ििम िाजयप्रणाली भएका मतुलतुकमा मवहला ियेततृि अरू आिशयक दयेवखन्छ । 

•	 मवहलाहरू सामावजक विकासका सचूकलाई प्राथवमकतामा िाखदछि ् -Women prioritize education, 
health and other key development indicators_ । सामावजक विकास वदगो विकासको ििम आधाि 
हो ।  

विकासलाई समाियेशी ि वदगो बिाउि पवि िाजिीवतक संसथाहरूमा मवहला प्रवतविवधतिलये सहयोग  
पतु¥ofउँदछ । शावन्त ि सतुशासिको आधाि वदन्छ । मवहला ि पतुरुर सिभाितः ि जतैविकरूपमा वभन्ि समभाििाका स्ोत  
हुि ्। तयसतैलये िावष्ट्रय विकासमा मवहलाको क्षमतालाई उन्ियि गि्ष, विकासलाई समियेशी बिाउि, संसथाहरूलाई िमिशील 
बिाउि ि काय्षसथलमा समाियेशी एिं हावद्षकता विकास गि्ष मवहला प्रवतविवधतिलये उललयेखय योगदाि गि्षसकछ । कवललो 
लोकतन्त् भएका मतुलतुकका लावग यो ितै लोकतन्त् परिपकि बिाउिये ि िाजिीवतक प्रवक्रया सामञजसयपणू्ष बिाउिये आधाि बन्ि 
सकछ । असल संसकाि ि तयसको हयेिचाह आमाहरूको पवहलो काम हो, यस काय्षका लावग आमाहरू पवहलो पाठशाला 
हुि ्। परििाि संसथामा दयेवखिये यसखालये भवूमकालाई िाजयप्रवक्रयामा उपयोग गदा्ष असल संसकाि (सतुशासि) सितः संसथागत  
हुिसकछ । 

सामातजक िरेिना र नरेपाली मतहला 

ियेपाली समाजमा पिमपिागतरूपमा ितै मवहला ि पतुरुरको सामावजक भवूमका सीमाङ्वकत हुदँतैआएको छ । श्रतुवत, समवृत 
ि कहाितलये माि पतुरुरको ि माया मवहलाको भागमा पाियेको छ । धम्ष ि पिमपिालये मवहलालाई साि्षजविक वजममयेिािीभन्दा 
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पवि आन्तरिक वयिसथापिको वजममयेिािी सतुमपदतै आएकालये अवधकांश मवहलाहरू घिवभत्को चािवदिािीमा सीवमत छि ्
। पवतको मतृय हुदँा सती जाितुपिने, पवतको िाममा ब्रत-उपासिा बसितुपिने, समपवत्तको अवधकाि िपाउिये, पाउँदा पवि वििाह 
ि समपवत्तमधयये एक िोजितुपिने, घिबावहिका गवतविवधमा भाग वलि परििािको सिीकृवत चावहियेजसता पिमपिागत वयिहािका 
कािण मवहलाहरू आरूवभत् िहयेको समभाििा ि क्षमताको उपयोग गि्षमा पवछ पियेका छि ्। उिीहरू आफिो विरयमा भन्दा घि 
परििािको विरयमा सोचितुपिने बाधयता िहदँतै आएका छि ्। 

ति इवतहासको अधययि गिने हो भिये मवहलाहरूलये आफिा हक अवधकािका विरयमा, दमि ि वहसंाका विरुद्मा 
वझिो भएपवि आबाज उठाएको पाइन्छ । भोजपतुिकती विदतुरी योगमाया न्यौपािये पवहलोपटक असमाि धम्ष िाजयका विरुद् 
आजभन्दा ्डयेढसय िर्षअवघ सङ्घर्षको शखंघोर गिी आरतै लये तयसलाई ियेततृि वदएकती वथइि । जसलाई ततकालीि िाणा 
सिकािलये कािागािको सजाय वदयो । १९७४ मा वििाटिगि वक योगमाया कोइिालालये मवहला सवमवत गठि गिी आन्दोलिलाई 
सङ्गवठत बिाइि ्भिये २००४ वति काठमा्डौंमा मगंलादयेिी वसंहलये मवहला सङ्गठि खोवलि ्। ियेपाली कां्येसलये विद्याथधी 
िाजिीवतलाई परिचालि गियेपश्ात ्िाजा महयेन्द्लये गियेको संसदीय प्रजातन्त्को हतयाको वििोधमा कामक्षदयेिी िािा, वहिादयेिी 
ततुलाधि, िाममाया, साधिा प्रधाि अवधकािी, साहिा प्रधािहरू अ्पङ् वक्मा दयेखा पिये । तयसततै जिआन्दोलि भाग १ मा 
प्रजातन्त् पतुिसथा्षपिाका लावग शतैलजा आचाय्ष, साहिा प्रधािहरूलये ियेततृिदायी भवूमका वििा्षह गियेका वथए । यसलये ियेपाली 
मवहलामा आएको िाजिीवतक जागिणलाई वचवत्त गद्षछ । 

पवहलो जिआन्दोलिपवछ मतुलतुकलये उदाि िाजिीवतक वयिसथा अिलमबि गियेपश्ात ् सिास्थय, वशक्षा ि काितुिी 
संिचिामा भएको परिित्षिलये मवहलाहरूलाई आन्तरिक िाताििणबाट घिबावहिको वयिसथापिसमम पतु¥ofउि कये ही प्रयासहरू 
भए । मतुलतुकती ऐिको एघािौं संशोधि, सिवोचच अदालतबाट भएको मवहला अवधकािसमबन्धी आदयेश, मवहलाविरुद् हुिये सबतै 
प्रकािका भयेदभािविरुद्को काय्षयोजिा, मवहला विकास काय्षक्रम ि वशक्षा, सिास्थयलगायतका क्षयेत्मा अवघ सारिएका 
लवक्षत काय्षक्रमलये मवहलाको आवथ्षक ि सामावजक अिसथामा सीमान्त सतुधािहरू दयेवखि थालये । विश्वका विवभन्ि मञचहरूमा 
ियेपालको उपवसथवत ि विचािको आदािप्रदािलये सामावजक मलूप्रिाहीकिणको विरयलये महत्ि पाउि थालयो । वशक्षा तथा 
सिास्थयका क्षयेत्मा िाजयको लगािी तथा िीवत हसतक्षयेपका काय्षहरू आक्रामकरूपमा विसताि गरिए । परिणामतः वि. सं. 
२०३८ मा कये बल १२ प्रवतशत मवहला मात् साक्षि भएकोमा २०४८ मा २५, २०५८ मा ४२.५ ि वि. सं. २०६८ मा ५७.४ 
प्रवतशत मवहला साक्षि भए । २०५८ मा प्राथवमक वशक्षामा छात् छात्ा अितुपात ०.७९ िहयेकोमा तयसको पन्ध्र िर्षपवछ १.०९ 
पतुगि गयो । 

वशक्षाको पहुचँ बढ्िये क्रमसँगतै मवहलाहरूमा अवधकािप्रवतको चयेतिा, अिसिको उपयोग ि आतमविश्वास पवि बढ्दतै 
जाितु सिाभाविक हो । जसका कािण साि्षजविक वक्रयाकलापमा मवहला सहभावगता विसताि हुि थालयेको छ । आवथ्षक तथा 
सामावजक गवतविवधमा मवहलाहरू रिावकएका छि ्। ससािा सीपमलूक वयिसायमा संलगि हुिये क्रम मात् बढयेि, वचवकतसा, 
वशक्षण ि प्रशासविकलगायतका वयिसथापिका क्षयेत्मा पवि मवहलाहरूको चाख एिम ्सहभावगता बढयेको छ । समपवत्तमावथ 
मवहलाको पहुचँ ि सिावमति पवि वबसताितै बढ्दतै गएको छ । मतुलतुकलये सामिा गि्ष पियेको दश िर्षको सशस्त द्न्द्लये पवि 
मवहलाहरूमा िाजिीवतक सचयेतिा ह्ात्ततै बढायो । अब मवहलाहरू पवि आफिो िवृत्तचयिको प्राथवमकतामा प्रहिी ि सतैन्य  
क्षयेत्लाई पवि पाि्ष थालयेका छि ्। यसलये मवहलाहरू कतु ितै क्षयेत्मा पवि कमजोि छतैिि ्भन्िये वशक्षा वदइिहयेको छ । 

वशक्षा क्षयेत्मा भएको परिित्षि ि िीवत हसतक्षयेपका कािण सामतुदावयक, साि्षजविक तथा सहकािी वक्रयाकलापमा 
मवहलाहरूको संलगिता बढ्ि पतुगयो । यसलये मवहलाको ियेततृि विकासमा पवि योगदाि पतु¥ofउँदतै आएको छ । जसतो वक 
सहकािी संसथाहरू, खाियेपािी उपभोक्ा सवमवत, सामतुदावयक िि वयिसथापि सवमवतका वक्रयाकलापमा मवहलाहरू आबद् 
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हुि थालयेपवछ यी अवभयािहरू ियेततृि विकासका मञच बियेका छि ्। यसता सामावजक संसथामा ियेततृिमा िहयेका मवहलाहरू ितै 
सथािीयदयेवख िावष्ट्रयतहसमम वििा्षवचत भएका छि ्। 

राजनीतिक प्रतितनतितव र मतहला सहभातगिा

शताबदी लामो िाणा शासिमा मतावधकाि, वििा्षचि ि प्रवतविवधति जसता कतु िाहरू वथएिि ्। प्रजातन्त् प्रावप्तपवछको 
एक दशक (२००७-२०१७) पिीक्षण, प्रयोग ि तयािीमा ितै मतुलतुक अलमवलयो । वििा्षचिका गवतविवध भएिि ्। २०१५ को 
प्रजातन्त् प्रावप्तपवछ प्रवतविवधसभाका १०९ सदसयका लावग भएको पवहलो आमवििा्षचिमा ९ जिा मवहला उममयेदिाि वथए, 
ति कसतैलये पवि विजय हावसल गियेिि ्। संसदीय वयिसथामावथ भएको हठात अपहिणपवछका तीिदशकको पञचायती शासि 
वयिसथामा वििा्षचि पवि विदनेवशत वथयो । गाउँरक्ष  िावष्ट्रय अवभयािको मिोियि, पञचायत िीवत तथा जाँचबतुझ सवमवतको 
अितुमोदि, िगधीय सङ्गठिको सदसयता, दिबािको समथ्षिजसता कतु िाहरूलये वििा्षचि िाममात्को औपचारिकता वथयो ि 
अतयन्ततै सीवमत घिाविया मवहलाहरू मात् यस प्रवक्रयामा पतुगि सकथये । जसतो वक िावष्ट्रय पञचायतको अवन्तम वििा्षचिमा 
१४० मधयये तीि मवहला उममयेदिाि विजयी भएका वथए । 

पवहलो जिआन्दोलि २०४६ पवछ ियेपाल उदाि ि खतुला समाजमा प्रियेश u¥of] । सथािीय विकायदयेवख िावष्ट्रयतहसमम 
मवहलाहरू प्रवतविवधतिको लावग िीवत प्राथवमकता वदि थावलयो । सथािीय सामतुदावयक संसथाहरू, उपभोक्ा सवमवत तथा 
वयिसथापि सवमवतमा मवहलाहरूको सहभावगता विसताि गरियो । जसको प्रभाि िाजिीवतक विकायमा पवि पितु्ष सिाभाविक 
वथयो । परिणामतः पवछललो वििा्षचि (२०५६) मा २०५ सदसयीय प्रवतविवधसभामा ६ प्रवतशत ि ८०६ सथािीयतहका 
काय्षकािी पदावधकािीमा १९ प्रवतशत मवहला वििा्षवचत भए । मतुलतुक िाजिीवतक अविवश्ततातर्ष  गई िाजाको प्रतयक्ष शासि 
सतुरुभएपवछ वििा्षचि ि प्रजातावन्त्क प्रवक्रया रये रि अिरुद् भयो । 

जिआन्दोलि भाग दतुईको प्रमतुख एजयेन््डा ितै मतुलतुकलाई समाियेशी ि अ्गामी बिाउि लवक्षत वथयो । परिणामतः 
ियेपालको अन्तरिम संविधाि, २०६३ लये संविधािसभाको वििा्षचिप्रणालीलाई आमलू परिित्षि गि्ष पतुगयो । विगतमा 
िहयेको प्रतयक्ष वििा्षचिप्रणालीलाई कायम िाखदतै समाितुपावतक वििा्षचिप्रणाली अिलमबि गरियो भिये ३३ प्रवतशत मवहला 
उममयेदिािीको वयिसथा अवििाय्ष गरियो । यस संविधािअन्तग्षत दतुईपटक संविधािसभा वििा्षचि भयो । पवहलो संविधािसभा 
वििा्षचि २०६४ मा प्रतयक्ष वििा्षवचत, समाितुपावतक वििा्षचिप्रणालीबाट वििा्षवचत ि मिोवित गिी ६०१ जिा सभासद ्
िहयेकोमा १९७ जिा (करिब ३३ प्रवतशत) मवहला सभासद ् वथए । यस वििा्षचिमा ियेकपा माओिादीबाट ७४, ियेपाली 
कां्येसबाट ३८ ि ियेकपा एमालयेबाट ३६ जिा सभासद ्वििा्षवचत भएकोमा प्रतयक्ष तर्ष बाट ती दलहरूबाट क्रमशः ४, २ ि १ 
जिा मात् वथए । अन्य सािा दलहरूबाट प्रतयक्ष वििा्षवचत भन्दा समाितुपावतक मवहला सभासदह्रूको उपवसथवत वथयो, तयो 
पवि संितैधाविक वयिसथाको काया्षन्ियिको अितुपातमा मात् । 

तयसततै अकवो संविधािसभा वििा्षचि, २०७० मा पवि मवहला सभासद ्सङ्खया वििा्षचि ि प्रवतविवधति दतुबतै वहसाबमा 
उतसाहप्रद वथएि । उक् वििा्षचिमा कतु ल सभासद ्६०१ मधयये १७१ (करिब २९ प्रवतशत) मात् मवहला वथए, जसमा ठूला 
दलहरू ियेकपा एमाओिादीको तर्ष बाट २८, ियेपाली कां्येसका तर्ष बाट ५१ ि ियेकपा एमालयेको तर्ष बाट २८ वथए । यसमधयये 
पवहलो हुिये वििा्षवचत हुियेतर्ष को सङ्खया क्रमशः १, ६ ि ३ जिा मात् वथयो । उपवििा्षचिसमयेत गिी रूपान्तरित वयिसथावपका 
संसद ्मा जममा ११ जिा मवहला मात् प्रतयक्ष वििा्षचिमा विजयी भएका वथए । सथािीय विकायमा यस अिवधमा वििा्षचि 
िभएकालये पवि मवहला प्रवतविवधति ि ियेततृि विकासको प्रवक्रयालाई बाधा पतु¥ofएको वथयो । 

अन्तरिम संविधािको आशय संविधािसभा/वयिसथावपका संसदल्ाई मात् लतैङ्वगक दृवटिमा समाियेशी बिाउितुमा 
सीवमत वथएि । संविधािको आशय सिकाि, संितैधाविक विकाय ि िाजिीवतक दलका विवभन्ि तहका काय्षकािी सवमवतलाई 
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पवि समाियेशी बिाउितु वथयो । ति अन्तरिम संविधािका समयमा गठि भएका विवभन्ि मवन्त्परिरदह्रूमा मवहला सङ्खया 
एकवतहाइ कवहलये पवि पतुगयेि । २०६४ मा गठि भएको मवन्त्परिरद ्मा सबतैभन्दा बढी २० प्रवतशत मवहला वथए भिये अन्य 
समयमा गठि भएका मवन्त्परिरदमा मवहलाको प्रवतविवधति साङ्कये वतक मात् वथयो । संितैधाविक विकायमा लतैङ्वगक 
समाियेवशताको अिधािणासमम अपिाएको वथयो, सङ्खयाको उललयेखयता वथएि । 

िाजिीवतक सहभावगता समाियेशी बिाउिये प्रमतुख सथाि िाजिीवतक दलहरूका विवभन्ि काय्षसवमवत  
हुि ्। कतु ितैपवि िाजिीवतक दललये आफिो कये न्द्ीय सवमवतमा ३३ प्रवतशत मवहला पतु¥ofउिये साहस गियेिि ्। ठूला िाजिीवतक 
दलहरूका रूपमा वचविएका ियेपाली कां्येसको कये न्द्ीय सवमवतमा २३ प्रवतशत, ियेकपा (एमालये) मा २१ प्रवतशत, तमलोपामा 
१२ प्रवतशत ि ियेकपा (एमाओिादी) मा ११ प्रवतशत मवहलामात् वििा्षवचत/मिोवित वथए । वयिसथावपका-संसदक्ा चाि 
सवमवतलये मवहला ियेततृि पायो । सङ्खया ि उपवसथवत थोितै भए पवि िाजिीवतक दलहरूवभत् मवहलाको प्रवतविवधतिको विरयमा 
दबाब भिये बढ्दतै गयो । संविधािसभावभत् ि बावहिका विवभन्ि ककस/लिी समहूलये मवहला प्रवतविवधतिका एजयेन््डालाई 
जबिजसत उठाइिहयेका वथए । अवधकािकमधी ि सामावजक अवभयान्ताहरूको सिि पवि ओवजलो वथयो । साथतै िाजिीवतक 
दलहरूवभत् मवहला विभाग गठि गिी उिीहरूको ियेततृि विकासको आधाि सथापिा गिने काम भिये उललयेखयरूपमा हुिपतुगयो । 

ऐवतहावसक जिआन्दोलि भाग २ को आशय काया्षन्ियि गि्ष बियेको ियेपालको संविधाि सबतै िग्ष, वलङ्ग, क्षयेत् 
ि समप्रदायको आवथ्षक समवृद् ि सामावजक रूपान्तिणको प्रतयाभतू गि्ष लवक्षत छ । संविधािमा भएका विशयेर वयिसथा ि 
वििा्षचिप्रणालीका आधािमा यो विश्वको उतकृटि समाियेशी संविधाि पवि हो । यसलये ियेपालको सामावजक विविधतालाई 
समबोधि गिी िाजय संिचिाका प्रतययेक तहमा ियेपाली समाजको विविधतालाई उन्ियि गि्ष खोजयेको छ । मवहला प्रवतविवधवधति 
प्रतयाभतू गि्ष यसलये गियेका विशयेर वयिसथाहरू यहाँ सङ्क्षयेपमा उललयेख गरिन्छ- 

•	 सामावजक न्याय सतुविवश्त गि्ष समाितुपावतक समाियेशी ि सहभावगतामलूक वसद्ान्त अिलमबिका लावग 
िाजयलाई विदनेश गियेको छ । 

•	 मवहला अवधकािलाई मौवलक हकमा समाियेश गिी सबतै िाजय संिचिामा  समाितुपावतक समाियेशी वसद्ान्तका 
आधािमा मवहला सहभावगता सतुविवश्त गरिएको छ । 

•	 िाजयका विदनेशक वसद्ान्त तथा िीवतलये मवहला, बालबावलका, एकल मवहला, अशक् तथा जोवखममा िहयेका 
मवहलालवक्षत िीवत काय्षक्रम तजतु्षमा गि्ष िाजयलाई विदनेश गियेको छ । 

•	 सङ्घीय वयिसथावपकाअन्तग्षतको प्रवतविवधसभामा िहिये २७५ जिा सदसयमधयये ११० सदसयमा िाजिीवतक 
दललये समाितुपावतकतर्ष बाट उममयेद्ाि वददँा जिसङ्खयाका आधािमा मवहलालगायतका िग्षमा सन्ततुलि वमलाई 
उममयेदिाि वदितुपिने वयिसथा गरिएको छ  । 

•	 सङ्घीय वयिसथावपकाअन्तग्षतको िावष्ट्रयसभामा िहिये ५९ सदसयमधयये प्रतययेक प्रदयेशबाट वििा्षवचत भई 
आउिये आठ सदसयमा कमतीमा तीि जिा मवहला हुितैपिने वयिसथा छ । साथतै ियेपाल सिकािको वसिरारिसमा 
िाष्ट्रपवतबाट मिोवित हुिये तीि जिामा एक जिा मवहला हुितैपिने बाधयकािी वयिसथा  छ । 

•	 कतु ितै िाजिीवतक दलबाट प्रवतविवधसभाको सदसयका लावग भएको पवहलो हुिये वििा्षचिप्रणालीबमोवजमको 
वििा्षचिमा ि िावष्ट्रयसभा सदसयको वििा्षचिमा कमतीमा एकवतहाइ सदसय मवहला वििा्षचि हुि िसकये मा तयसतो 
िाजिीवतक दललये समाितुपावतक वििा्षचिप्रणालीतर्ष को वििा्षचिमा प्रवतविवधसभाका लावग बन्दसचूीबाट 
उममयेदिाि वििा्षवचत गदा्ष आफिो दलबाट सङ्घीय संसद ्मा वििा्षवचत हुिये कतु ल सदसयको कमतीमा एकवतहाइ 
मवहला सदसय वििा्षचत गितु्षपिने वयिसथा गिी मवहला प्रवतविवधतिलाई सतुविवश्त गरिएको छ । 
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•	 िाष्ट्रपवत ि उपिाष्ट्रपवत रिकरिक वलङ्ग िा समतुदायको हुितुपिने वयिसथा छ । 
•	 प्रदयेशसभाहरूमा सदसय सङ्खयाको चालीस प्रवतशत समाितुपावतक समाियेशी प्रवतविवधतिको आधािमा 

वििा्षवचत हुिये प्रािधाि छ । 
•	 सथािीय सिकािका रूपमा िहयेका गाउँ तथा िगि काय्षपावलकाको गठि गदा्ष क्रमशः चाि ि पाँच जिा मवहला 

सदसय समबवन्धत सभालये वििा्षवचत गिने वयिसथा िहयेको छ । यसबाट मतुलतुकका ७५३ सथािीय सिकािको 
काय्षकारिणीमा तीिहजािभन्दा बढी मवहला प्रवतविवधहरू वििा्षवचत भई शासकतीय प्रवक्रयामा सहभागी हिये 
अिसि सतुविवश्त गरिएको छ । 

•	 िाजिीवतक दलका तर्ष बाट सथािीय काय्षपावलकाको अधयक्ष/उपाधयक्ष ि प्रमतुख/उपप्रमतुखको उममयेदिािी वददँा 
दतुबतै पदमा एकतै  वलङ्गको उममयेदािी वदि िपाउिये  वयिसथा गरिएको छ । 

•	 सथािीय सिकािको न्यावयक सवमवतमा गाउँपावलकामा भए उपाधयक्ष ि िगिपावलकामा भए उपप्रमतुख संयोजकको 
भवूमकामा िहिये वयिसथा छ, जसलये काय्षकारिणी ि न्यावयक संयन्त्मधयये एकमा मवहला िहितु पिने संितैधाविक 
आशय दयेवखन्छ । यसलये सथािीय सिकािलाई समाियेशी मात् िबिाई वियन्त्ण ि सन्ततुलिको वसद्ान्तको 
परिपालिा पवि गिाउँदछ । 

•	 सथािीय पावलकामा िहिये पाँच सदसयीय ि्डा सवमवतहरूमा चालीस प्रवतशत मवहला आिक्षण गरिएको छ, 
सोको पचास प्रवतशत दवलत मवहला सदसय िहिये वयिसथा छ । 

•	 वजलला समन्िय सवमवतमा िहिये बढीमा िौ सदसयमधयये तीिजिा मवहला अवििाय्ष गरिएको  छ । 
•	 प्रवतविवधसभाका सभामतुख ि उपसभामतुखमधयये एकजिा मवहला हुितुपिने, िावष्ट्रयसभाका अधयक्ष ि उपाधयक्षमधयये 

एकजिा मवहला हुितुपिने वयिसथा छ । प्रवतविवधसभामा सभामतुख ि उपसभामतुख रिकरिक दलबाट हुितुपिने 
वयिसथालये पवि मवहलालाई उचच िाजिीवतकतहमा प्रवतविवधति गिाउि विशयेर वयिसथा गरिएको सपटि छ 
। साथतै यसतै प्रकािको समाियेशी अिधािणा प्रदयेशसभाको वयिसथामा पवि गरिएको छ । 

ियेपालको संविधािलये मवहलाको उममयेदिािी मात् होइि, प्रवतविवधति ितै विवश्त हुिये वयिसथा गियेअितुरूप सङ्घीय 
संसद ्मा ३३४ सदसयमधयये ११२ (३३.५३ प्रवतशत), प्रदयेशसभाहरूमा ५५० मधयये १८९ (३४.३६ प्रवतशत) ि सथािीय 
पावलकाहरूमा ३५०४१ सदसयमधयये १४३५३ (४०.९६ प्रवतशत) मवहला प्रवतविवधति छ । यसिी वििा्षवचत हुिये पदहरूमा 
मवहलाको प्रवतशत ३६.२८ पतुगयेको छ । 

यसथ्ष उवललवखत आधािमा ियेपालमा मवहलाको िाजिीवतक प्रवतविवधति बढ्दतै सामावजक बिोटको वबमब शासकतीय 
प्रवक्रयामा दयेवखएको छ । आिवक्षत वयिसथाका अलािा अरू सङ्खयामा मवहला प्रवतविवधतिको अिसि हुिसकिये वसथवतलये 
आउिये वदिमा प्रवतविवधति बढ्िसकिये समभाििा पवि छ । विश्वका अन्य संविधािमा सायदतै यसप्रकािको सामावजक 
िासतविकता ि विविधतालाई सममाि गरिएको छ । यो उतकृटि वयिसथा अभयासका क्रममा अरू परिमावज्षत हुदँतै जाियेमा 
विश्वास िाखि सवकन्छ । 

मतहला प्रतितनतितवका िुनौिीहरू 

ियेपालको संविधािलये गियेको वयिसथा ि अिलमबि गरिएको वििा्षचिप्रणालीलये मवहला तथा अलपसङ्खयकहरूलाई 
िाजय प्रवक्रयामा सहभागी हुिये माग्ष सहज बिाएको छ । यसअवघका वयिसथा मवहला उममयेदिािी वदए पतुग्थयो भिये हालको 
वयिसथालये मवहला प्रतविवधति ितै सतुविवश्त गियेको छ । यस अथ्षमा संितैधाविक वयिसथा अ्गामी ि समाियेशी लोकतन्त्को 
अिधािणाअितुरूप छ  । ति संविधािका वयिसथालाई काया्षन्ियिमा लतैजाि सबतै िाजिीतक दल, सिकाि ि िागरिक समाज 
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सबतैलये प्रवतबद् भवूमका वििा्षह गितु्षपद्षछ । िाजिीवतक दलहरू अवहलये पवि संविधाि ि काितुिलये तोकये भन्दा बढी सङ्खयामा 
मवहला प्रवतविवधति गािाउि उदाि छतैिि ् । वपतसृत्तातमक समाज, मवहला वहसंाको दबदबा, Glass ceiling effect को 
बाधाजसता कतु िाहरूलये िाजिीवतमा मवहला प्रवतविवधति बढाउिये सन्दभ्षमा अझतै कये ही चतुिौती ि अििोधहरू विद्यमाि छि,् 
जसलाई समबोधि गियेि ितै संितैधाविक भाििाअितुरूप समाियेशी लोकतन्त्का उपलववध हावसल गि्ष सवकन्छ, यी चतुिौतीहरू 
समबोधिका उपाय साङ्कये वतकरूपमा यहाँ उललयेख गरिन्छः

•	 नरेिृतव तवकासः मवहलाहरूको ियेततृि विकासका लावग थप प्रयास जरुिी छ । सथािीयतहदयेवख ितै मवहला 
ियेततृि विकासका लावग िाजिीवतक दलहरूलये काय्ष गि्ष जरुिी छ । ियेततृि विकास वििन्तिको प्रवक्रया हो 
। यसलये अवभमतुखीकिण ि साम्थय्ष विकासलाई साथसाथतै अवघ बढाउिये भएकालये आउँदा वदिमा मवहलाहरूको 
सहभावगता बढ्ियेछ । यस अवभयािमा िाजिीवतक दल, मवहला समहू ि वििा्षचि आयोगलये सहकाय्ष गि्ष  
सकछि ् । कये ही सहकाय्ष सथािीयतहको वििा्षचिको क्रममा पवि भएको  वथयो । वििा्षचि आयोगलये प्रतययेक 
दलका मवहला प्रवतविवध ि विद्याथधी ियेतालाई मवहला प्रवतविवधति बढाउि वििा्षचि वशक्षा वदएको वथयो । साथतै 
कये  कसता प्रोतसाहि भए मवहलाहरू िाजिीवतक प्रवतविवधतिमा अवघ आउि सकछि ्भियेि सतुझािसमयेत मावगएको 
वथयो । यसता प्रयासलाई वििन्तिता वदितु जरुिी छ । 

•	 राजनीतिक दलतभत् पुनससंरिनाः ियेपालका िाजिीवतक दलहरू पिमपिागत सोच ि संसकािमा छि ्
। संविधािको धािा २६९ लये सङ्गठि प्रयोजिका लावग वििा्षचि आयोगमा दता्ष भएका िाजिीवतक दलहरूका 
विवभन्ि तहका काय्षकारिणी सवमवतमा ियेपालको सामावजक विविधतालाई प्रवतविवधति गिनेगिी समाियेशी 
वयिसथा हुितुपिने कतु िा उललयेख छ । ति दलहरूलये आफिो आन्तरिक संिचिालाई संितैधाविक प्रािधािअितुरूप 
बदवलसकये का छतैिि ् । बदलिये सशत्ष अितुिोधका आधािमा ितै दलहरूलये सङ्गठि गरििहयेका छि ् । पवहलो 
वििा्षचिअवघ वििा्षचि आयोगलये यस विरयमा सबतै दलहरूलाई सजग गिाएको वथयो । एक िर्षवभत् पदावधकािी 
संिचिा धािा २६९ अितुरूप बिाउिये कबतुवलयत िाजिीवतक दलहरूलये गियेका वथए । ति चाि िर्ष वबवतसकदा पवि 
ि प्रवतबद्ताअितुरूप दलहरूलये आरूलाई पतुिससंिचिा गियेका छि ्ि यसको अितुगमि ितै वििा्षचि आयोगलये 
गियेको छ, ि त मवहला अवधकािकमधीहरूलये यस कतु िालाई न्यावयक चतुिौती ितै वदएका छि ्। दलहरूको आन्तरिक 
संिचिामा मवहलाहरूलाई वजममयेिािी वदई िीवत तहसमम पतु¥ofए मात् लतैङ्वगक समाियेशीताको िासतविक 
काया्षन्ियि हुन्छ । ति Party Gatekeeper हरू मवहला प्रवतविवधतिको लावग सहज िदयेवखएका मात् होइिि,् 
अितुदाि ितै दयेवखएका छि ्। 

•	 तमिवययी तनवामािन प्रणालीः मवहला तथा सीमान्तकृत िग्ष महङ्गो ि भ््डवकलो वििा्षचिप्रणालीमा 
सहभागी हुि सकदतैिि ्। ियेपालको वििा्षचि विवभन्ि कािणलये वमतवययी हुि सकये को छतैि । िाजिीवतमा पतैसाको 
प्रयोगः -Money in politics_ लये मवहलाहरू प्रचािप्रसाि, भोजभतयेिलगायतका पक्षमा प्रवतवसपधा्षमा खिो 
उवत्ि कवठिाइ परििहयेको छ । -Money in politics_ का विरुद्मा साक्ष सतिीय वििा्षचि आयोगहरूको 
घोरणा काया्षन्ियिमा आएको छतैि । वििा्षचि खच्ष अवघललो वििा्षचिको प्राप्त मतका आधािमा साि्षजविक 
कोर -Public Funding_ बाट उपलवध गिाउिये प्रयास हुि सकये को छतैि । िाजिीवतक दलहरूको विश्वास वलएि 
वििा्षचिप्रणाली वमतवययी बिाउिये ि सोको पालिाका लावग प्रभािकािी आचािसंवहता काया्षन्ियि गिने गरिएमा 
मवहला ि समीमान्तकृत िग्षलये आफिो क्षमताअितुरूप वििा्षचिमा उममयेदिाि बन्िये िाताििण सहज हुिसकछ । 
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•	 तहनिाबकोिी ससंकृतिकको अ्िः मवहलाहरू सियंमा िहयेको वहिताबोधी भाििा पवि मवहला प्रवतविवधति 
बढाउिये क्रममा चतुिौती हो । जसतो वक प्रमतुख तथा काय्षकािी पदमा उममयेदिािी वदि हवचकिये प्रिवृत्त छ 
। सथािीयतह वििा्षचिमा ि विगतका विवभन्ि विकायको वििा्षचिमा यसतो वसथवत दयेवखयो । उममयेदिाि भएका 
कये ही मवहलाहरूलये पारििारिक वहसंा पवि वयहोितु्ष पि ्यो भिये सथािीयतहको वििा्षचिमा उममयेदािाि वदएकतै  वदि 
धावदङकती एक मवहला उममयेदिािलये आतमहतया गरिि ्। समाजको वपतसृत्तातमक संसकािविरुद् सचयेत मवहलाहरू 
पवि आबाज उठाउि सवकिहयेका छतैिि ्। 

•	 राजनीतिक नरेिृतवकको सकोि पररविमानः उचच िाजिीवतक ियेततृिमा मवहलाहरूलाई अिा्षमयेन्टल भवूमका वदिये, 
कमजोि ठान्िये, श्रीमती तथा िातागोतालाई प्राथवमकता वदिये सोचको हािी छ । यसको उदाहिण संविधािसभामा 
दज्षि बढी जो्डीहरू सभासद ्भएबाट पवि वलि सवकन्छ । साथतै पतुरुर ियेततृिको लोकप्रीयताका सापयेक्षमा पतुरुर 
उममयेदिािको मतृयतुमा सहाितुभवूत वलिये सथाि ि अिसि वदिये प्रिवृत्त पवि दयेवखएको छ । यसखालये सोच सतुधाि िगिी 
मवहला ियेततृि विकास कवठि दयेवखन्छ । 

•	 नारीवादी सबालबाट मात् उठ्नरेः उममयेदिािी वददँा होस िा विवभन्ि मञचमा प्रवतविवधति गदा्ष 
होस,् मवहला उममयेदिािहरू मवहलाका सबालमा मात् कये वन्द्त हुिये गियेको गतुिासो पवि सतुविदतै आएको  
छ । यसलये मवहलालाई साँघतु¥ofउछ । समाजका विसततृ मतुद्ाहरू वटपिये ि सोहीअितुसाि प्रसततुत हुदँा मवहलाको 
क्षमता विकास भएको प्रभाि मतदाता ि आम सि्षसाधािणमा पि्षजान्छ । 

•	 दबाब समूहः िाजिीवतक दलवभत् ि बावहि पवि मवहला ियेततृि विकास, प्रवतविवधतिलगायतका विरयमा 
आममवहलाहरूको साझा आबाज चावहन्छ । दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त् विकास तयवत्तकतै  हुदँतैि । साथतै 
वपतसृत्तातमक सोचलाई छोटो अिवधमा परिित्षि गि्ष पवि समसया छ । मवहला अवधकािकमधी, वििा्षवचत 
मवहला पदावधकािी ि यस विरयमा चासो िाखिये सबतैलये मवहला प्रवतविवधतिको विरयमा मततैकय िाखि जरुिी  
छ । अन्यथा मवहलालाई समाितुपावतकतर्ष  मात् उममयेदिाि बिाउिये, उपाधयाक्ष, उपप्रमतुखमा थन्कयाउिये, काितुिको 
प्रािधाि मात् पिूा गिने, आफिो दल कमजोि भएको सथािमा ठूला वयवक्तिसगँ प्रतयासी बिाउिये जसता कामहरू 
भई ितै िहन्छि ्। 

•	 नीति ि्ा कानुनी सरंिनामा सिुारः कवतपय िीवत संचिा पवि मवहलामतैत्ी छतैिि ्। जसतो वक मतदाता 
िाम दता्ष सथल, राटो वखचिये सथाि, िागरिकताको प्रमाण पत् वलिये प्रवक्रया, चतुिाि प्रचािप्रसाि शतैली, उममयेदिािी 
दता्ष, मतगणिा प्रवक्रयालगायतका वििा्षचि वयिसथापिलाई मवहलामतैत्ी बिाउि विद्यमाि काितुि तथा िीवतको 
परिमाज्षि पवि जरुिी छ । वििा्षचि आयोगलये लतैङ्वगक समाियेशी िीवत तजतु्षमा गिी िणिीवतक योजिाको अवभन्ि 
अङ्ग बिाएको छ । यसततै अन्य क्षयेत्मा सतुधाि आिशयक हुिसकछ । 

•	 कायमा उपलत्ि र प्रदशमान प्रभावः जिप्रवतविवधमलूक संसथाहरूमा ियेततृि वलएका मवहला ियेततृिकमधीहरूबाट 
उदाहिणीय भवूमका वििा्षह गियेि पवि आउिये वदिमा मवहला ियेततृिको लावग पषृ्ठभवूम तयाि गि्ष सवकन्छ । ति 
वििा्षवचत मवहला ियेततृिलये प्रभािकािी भवूमका दयेखाउि िसकदा ि विदनेवशत भवूमका खयेलदा पवि ियेपालका 
मवहला ियेततृिलये प्रदश्षि प्रभाि पाि्ष सकये को छतैि । ियेततृिमा पतुगयेका कवतपय मवहलाहरू आरतै  िाजिीवतक 
क्षमता आज्षि गियेको कािणलये भन्दा परििािको पषृ्ठभवूमको कािण ियेततृिमा पतुगयेका छि ्। प्रतयक्ष वििा्षवचतभन्दा 
पवि समाितुपावतक सचूीका छि ्। हाल सङ्घीय संसद ्मा ११२ मधयये २७ ि प्रदयेशसभामा १८९ मधयये १७ जिा 
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मवहलामात् प्रतयक्ष तर्ष बाट वििा्षवचत हुि ्। यो आकँ्डालये प्रतयक्ष िाजिीवत गिने भियेको पतुरुरलये हो भन्िये गढयेको 
मान्यता उजागि गद्षछ । शतैलजा आचाय्षजसता विकतै  थोितै मवहला मात् उदाहिण दयेखाउि सकये का छि,् ती पवि 
गतैििािीिादी िा सममािाथ्ष पतुरुर जसतो दयेवखएि । दतुबतै अिसथा मवहला प्रवतविवधति बढाउिये उदाहिण होइिि ्। 

•	 लतक्ि कायमाक्रम सञिालनः मवहलाको सम् विकास एिम ्सशक्तीकिणलाई लवक्षत गिी विरयेश काय्षक्रम 
सञचालि पवि आिशयक छ, जसलये मवहलालाई घिबावहिको अिसथामा लयाई आरूमा अन्तवि्षवहत क्षमता 
उपयोग गिने साहस ि साम्थय्ष विकास गिोस ्। 

•	 नागररक तशक्ाः िाजिीवतक दल, िागरिक समाज, वििा्षचि आयोग, आमसञचािका माधयम सबतै ितै 
संितैधाविक भाििाअितुरूप मवहलाहरूको प्रवतविवधतिका लावग वििन्ति िागरिक वशक्षाको प्रवक्रयामा िहितु 
आिशयक छ । 

उपसहंार

िाजिीवतमा मवहला प्रवतविवधति बढाउि वियमि वयिसथा -Regulatory Solution_, वित्तीय वयिसथा -Financial 
Solution_, पाटधी प्रािधाि -Party Level solution_, प्रोतसाहि ि प्राथवमकता -Boosting and Promoting solution_ 
ि क्षमता विकास -Training and leadership development_ का उपायहरू अिलमबि गिने प्रचलि छ । ियेपालमा 
पवि यीमधयये कये ही उपायहरू अिलमबि गरिएका छि ्। ति सबतैभन्दा महत्िपणू्ष कतु िा वििा्षचि वयिसथापि परिित्षि जरुिी  
छ । ियेपालको संविधािलये ियेपालको समावजक विविधतालाई िाजिीवतक प्रवक्रया ि प्रवतविवधतिमार्ष त समबोधि गिी ियेपाललाई 
विविध िग्ष, समप्रदाय ि संसकृवतको साझा रूलबािी बिाउिये कलपिा गियेको छ । िाजयका विवभन्ि तहमा प्रवतविवधतिसमबन्धी 
भएका वयिसथा, वििा्षचिप्रणाली ि िाजयका विदनेशक वसद्ान्तहरूलये वयितै कतु िाको पतुवटि गियेका छि ्। ति पिमपिागत सोच, 
संसकृवत ि मलूयमान्यता ि पिमपिा भएको समाजमा यवत्तकतै  यसलाई काया्षन्ियि गि्ष सवकँदतैि । गरिएका काया्षन्ियि पवि 
साथ्षकभन्दा पवि औपचारिक दयेवखन्छि ्। तयसतैलये िाजिीवतक दलहरूवभत्को आन्तरिक संसकृवत सतुधािसवहत मवहला क्षमता 
विकास एिम ्अवभमतुखीकिणका काय्षक्रमहरू वििन्ति चावलितु पद्षछ । 
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समावयेशी नीधत ि धनजामती सयेवामा  
्सको का्ायान्व्न

 वीिबहादुि िाई*

पषृ्ठभूतम

ियेपालको संविधािलये ियेपाल बहुजातीय, बहुभावरक, बहुधावम्षक, बहुसांसकृवतक विशयेरतायतुक् ि भौगोवलक विविधता 
भएको मतुलतुक सिीकाि गियेको छ । संविधािको मौवलक हकमा सबतै िागरिक काितुिको दृवटिमा समाि हुियेछि ्भिी समािताको 
विरयलाई विशयेर प्राथवमकता वदएको छ । लोकतावन्त्क शासि वयिसथामा िाजयका िागरिकहरूको समाि अवधकाि ि 
शासि प्रणालीमा समाि प्रवतविवधतिजसता विरयलये अतयन्त महत्ि िाखछ । साि्षजविक प्रशासिको एक महत्िपणू्ष अङ्ग 
विजामती सयेिा भएकालये विजामती सयेिालाई प्रशासविक वहसाबलये यस सयेिामा पवि समाियेशी िीवत अिलमबि गरिितुपछ्ष 
। भन्िये मान्यताअितुरूप विजामती सयेिामा समाियेशीको अिधािणा अिलमबि गरिएको छ । 

ियेपालको संविधािलये समाियेशी वसद्ान्तलाई सिीकाि गियेको ि समाियेशी वसद्ान्तलाई आतमसात ् गददै विजामती 
सयेिामा विजामती सयेिामा समाियेशी िीवत लागतु गरिएको छ । विजामती सयेिामा सबतै जावत, िग्ष, मवहला, दवलत, मधयेसी, 
मतुवसलम आवदको प्रवतविवधति सतुविवश्त गि्ष समाियेशी ि सहभावगतामलूक वसद्ान्तका आधािमा समतामलूक समाजको 
विमा्षण गिने सङ्कलप वलएको छ । िाजयको पञचिरधीय दसताियेजमा "सबतै िागरिकको अथ्षपणू्ष सहभावगतामा मतुलतुकको 
समाियेशी विकास" भन्िये मान्यतालाई अिलमबि गरिएको छ । 

ियेपालमा विगतमा लामो समयदयेवख साि्षजविक प्रशासिमा सबतै जावत, िग्ष, समतुदाय, वलङ्ग ि क्षयेत्को प्रवतविवधति 
हुि सकये को पाइदँतैि । िाजयमा विवभन्ि कािणलये पवछ पियेका ती िग्ष, समतुदाय ि क्षयेत्को प्रवतविवधतिका लावग विशयेर काितुि ि 
िीवत विमा्षण गिी समबोधि गितु्ष िाजयको दावयति हो । तयसकािण यी िग्ष, समतुदाय, जावत ि क्षयेत्को समयेत समािरूपमा िाजयलये 
विकासको मलूप्रिाहमा लयाउि ि साि्षजविक विकायमा प्रवतविवधति गिाउि ियेपालको अन्तरिम संविधाि, २०६३ पश्ात ्
समाियेशी िीवत अिलमबि u¥of] । 

माविस जन्मदा एक साि्षभौम माििका रूपमा जन्म वलन्छ । िाजयको काितुिका आधािमा जन्मदा सबतै समाि 
िहयेको हुन्छ । ति वबसताितै आवथ्षक, सामावजक, सांसकृवतक, िाजिीवतक, शतैवक्षक तथा भौगोवलक क्षयेत्को कािण िाजयको 
मलूप्रिाहमा समाि उपवसथवत ि प्रवतविवधति गि्ष िसकिये अिसथा वसज्षिा भई कवतपय जावत, िग्ष, समहू ि वलङ्ग आवद 
िाजयको मलूप्रिाहबाट िवञचत भइिहयेका हुन्छि ्। काितुि ि िीवतमा समाि भए पवि िाजयको स्ोतसाधि ि शवक्मा समािरूपमा 
अिसि िपाई िवञचतीकिणमा परििहयेका  हुन्छि ्। जसको कािण समाजमा विवभन्ि प्रकािका अशावन्त, अिाजकता, द्न्द् ि 
शोरणजसता विरयको विकास हुन्छ । काितुिलये समािता भविए पवि कवतपय जावत, िग्ष, ि समतुदायकाहरूलये िवञचतीकिणमा 

*   पतुि्षसवचि, ियेपाल सिकाि
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पिी विवभन्ि समसयासँग जतुधितु पद्षछ । यसतै विरयलाई समबोधि गि्ष िाजयलये समाियेशी िीवतलाई अिलमबि गियेको हुन्छ । 

पररभाषाः 

समाियेशी भन्िालये समाजमा विद्यमाि विभयेदहरूको अन्तय गिी सामावजक न्याय सथापिा गिाउितु हो । शासि 
वयिसथामा सबतै तह, िग्ष, क्षयेत्, जात जावत, वलङ्ग, िण्ष ि भाराको सहभावगता सतुविवश्त गिने शासि पद्वतलाई समाबयेशी 
शासि पद्वत भविन्छ । समाजमा िहयेका जिसङ्खयाको विविध संिचिा (विवभन्ि िग्ष, जातजावत, समतुदाय, वलङ्ग ि क्षयेत्) को 
िाजयका संिचिा, विकासका प्रवक्रया ि विविध आयामहरूमा समाितुपावतकरूपमा सहभावगता गिाउितुलाई ितै सामान्य अथ्षमा 
समाियेशी भन्िये गरिन्छ  । 

समाियेशी भन्िालये विद्यमाि विभयेदहरूको अन्तय गिी सामावजक न्याय सथापिा गिाउितु हो । िाष्ट्रको मलू धािमा 
समाियेश हुि िसकये का समहू िग्ष, समप्रदाय, जात, जावत, धम्ष, वलङ्ग ि भाराभारीका वयवक्हरूलाई िाष्ट्रको मलूधािमा 
समाियेश गिी अवधकाि -Power_,  स्ोत साधि -Resources_ ि अिसि -Opportunity_ मा न्यायोवचत साझयेदािी -Rightful 
Sharing_ सतुविवश्त गितु्षलाई समाियेशीकिण भविन्छ । 

्डा. दयेियेन्द्िाज पाण्डयेका अितुसाि 'समाियेशीकिण भियेको एउटा अिधािणा हो, जतुि संसद ्मा प्रवतविवधति, वशक्षा ि 
जावगिमा समाि अिसिदयेवख वलएि पवहचाि, भारा ि संसकृवतको मान्यतासमम पि्ष सकछ' । 

भीमदयेि भट्टका अितुसाि समाियेशी िीवतका दतुई महत्िपणू्ष उद्येशय िहयेका हुन्छि । पवहलो कम्षचािीतन्त् जसतो िाजयको 
सथायी अङ्गमा समाजको विविधता झलकाउदतै सबतै समतुदायको प्रवतविवधति सतुविवश्त गितु्ष ि अकवो वहजो िाजयलये गियेको दमि, 
विभयेद, अन्याय, अतयाचाि ि संिचिागत वहसंाको कािणबाट पछाव्ड पारिएका समतुदायलाई मलूधािमा लयाउितु हो  । 

यसिी मतुलतुकमा विवभन्ि कािणलये विभयेदमा पियेका िहयेका विवभन्ि जावत, जिजावत, मवहला, दवलत ि मधयेसी आवदलाई 
विशयेर काितुि तथा अिसिको वयिसथा गिी िाजयको मलूप्रिाहमा लयाई समािता कायम गितु्ष ितै समाियेशीकिण हो  । 

तवकासक्रम

समाियेशी वसद्ान्तको मतुद्ा सि ्१९७० को दशकदयेवख समाजमा कमजोि अिसथामा िहयेका िागरिकलाई मलूप्रिाहमा 
लयाउि तथा सममािजिक जीिियापि 
गि्ष गिाउि लयाइएको अिधािणा हो 
। ियेपालमा समाियेशी वसद्ान्तको अिलमबि 
प्रजातन्त्को पतुिःसथापिापश्ात ् अथा्षत ्
ियेपाल अवधिाजयको संविधाि, २०४७ को 
संविधाि जािीपश्ात ् समाियेशी अिधािणा 
अवघ बढाइयो । ियेपालको अन्तरिम 
संविधाि, २०६३ लये समाजमा पवछ पियेका 
िग्ष, जावत ि समतुदाय आवदका लावग विशयेर 
वयिसथाको सतुरुआत भएपवछ तयसको 
काया्षन्ियि विजामती सयेिा ऐिमा समाियेशी 
िीवतलाई अिलमबि गरियो । विजामती 

•	 विवभन्ि मतुलतुकमा िहयेका अभयासहरू

•	 बयेलायतलये १९९८ मा भएका गतु्ड फ्ाइ्डये संझौताअितुसाि उत्तिी 
आयिलयाण्डका प्रहिी सयेिामा कयाथोवलक ि प्रोटयेवसटयिलाई बिाबिी 
सङ्खयामा प्रियेश वदिये वयिसथा  । 

•	 ब्रावजलमा काला ि आवदिासी ब्रावजवलयि, अवत गरिब ि असक् गिी ३ 
िग्षका जितालाई प्राथवमकतामा िाखी विश्वविद्यालयमा भिा्ष हुिये अिसि  । 

•	 जापािमा वपछव्डएका िग्ष बतुिाकतु वमिको लावग कलयाणकािी काय्षक्रम ि 
िोजगािी प्रदाि गिने दीघ्षकालीि िणिीवत िगिपावलकासतिमा काया्षन्ियि  । 

•	 कयािा्डाका आवदिासीलाई विश्वविद्यालयमा प्रियेशका लावग न्यिूतम 
योगयताको विधा्षिण गदा्ष सहुवलयत प्रदाि गरिएको ि प्रियेशपश्ात ्छात्िवृत 
प्रदाि गरििये  । 

•	 भाितमा वपछव्डएका समतुदायका लावग आिक्षणको वयिसथा  । 
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सयेिामा मवहला, जिजावत, दवलतको प्रवतविवधति बढाउि ि िीवतविमा्षण तहमा पवि प्रवतविवधति गिाउि सकािातमक िीवत  
वलइयो । यसको लावग विवभन्ि िीवत तथा काय्षक्रममा समयेत यी विरयलाई प्राथवमकता वदिये वयिसथा गरियो । यसका साथतै 
विजामती सयेिामा सकािातमक विभयेद तथा आिक्षणको अिधािणालाई अिलमबि गरिँदतै आएको छ । 

सकारातमक तवभरेदः

यो समाियेशीकिणको एक औजाि हो । सकािातमक विभयेद मलूभतूरूपमा सशक्तीकिणको अिधािणा हो । यसलये 
सशक्तीकिण ि क्षमता विकासमा जो्ड वदन्छ ि लवक्षत िग्ष िा समहूलाई प्रवतसपधा्षतमक तहसमम पतु¥ofउिये प्रयास गछ्ष 
। आवथ्षक, सामावजक ि सांसकृवतक दृवटिलये पछाव्ड पियेका िग्षको विकास, संिक्षण ि सशक्तीकिण काितुिद्ािा गरििये यसतो विशयेर 
वयिसथा सकािातमक विभयेद हो । सकािातमक विभयेदको शबद सि्षप्रथम संयतुक् िाजय अमयेरिकामा प्रयोग भयो । अवफ्कि-
अमयेरिकिहरूका विरुद्मा िहयेको सामावजक शोरण ि भयेदभाि अन्तय गिी अमयेरिकती िागरिकसिह वयिहाि गि्ष लागतु गरिएको 
विशयेर वयिसथा (जसलाई तयस समयमा समाि अिसि भविन््थयो) लाई पवछ सकािातमक विभयेद भन्िये िाम वदइयो । समाजमा 
िवञचवतमा पारिएका समतुदायलाई िाजयका िीवतविमा्षणलगायत साि्षजविक प्रशासि िा सिकािी विकाय ि सबतै तहमा 
सहभावगता एिम ्मािि विकासका अिसिमा समतायतुक् पहुचँ वलइएको िीवत ि तरिका अथा्षत ्िाजयका सतुविधासमपन्ि िग्ष 
ि िवञचत िग्षबीच विद्यमाि विभयेदको अन्तय गिी िासतविक रूपमा समािता अपिाइिये विभयेदयतुक् तरिकालाई सकािातमक 
विभयेदको रूपमा वलइएको छ । यसलये समतामलूक ि न्यायपणू्ष समाजको विमा्षण गि्ष ि िवञचवतमा पियेका िग्षलाई सशक्तीकिण 
गि्ष मद्त गछ्ष  । 

कतु ितै पवि वयवक्लाई वपछव्डएको वसथवतबाट प्रवतसपधा्षको लावग तोवकएको न्यिूतम आिशयकता पिूा गि्ष सकिये 
वसथवतमा पतु¥ofइन्छ ति वयवक्लये प्रवतसपधा्षमा सथाि पाउँछ ितै भन्िये प्रतयाभवूत गरिएको हुदँतैि । जसतो ियेपालमा शाखा अवधकृत 
पिीक्षाको लावग विवभन्ि समयमा तयािी कक्षा सञचालि गरिएको पाइन्छ जसलये पिीक्षामा प्रवतसपधा्ष गि्ष सशक्तीकिण गछ्ष 
ति सथाि सतुविवश्त भिये गददैि । सकािातमक विभयेदलाई Protective Discrimination, Affirmative Action, Reverse 
Discrimination / Compensatory Action जसता िामबाट पवि समबोधि गरिन्छ । 

आरक्ण (Reservation) 

सामावजक न्यायमा आधारित वितिणातमक न्याय सतुविवश्त गिने अकवो उपाय आिक्षण (Reservation) पवि  
हो । "आिक्षण (Reservation) को शावबदक अथ्ष विशयेर वयिसथा, सहािा तथा सकािातमक उपाय हो । ियेपाली बहृत ्
शबदकोशलये 'आिक्षण' भन्िालये आवदिासी िा अितुसवूचत जावतअन्तग्षत वयवक्को वहत गरिएको िा गरििये सतुिक्षाको प्रबन्ध 
भिी परिभावरत गियेको छ । 

समाजमा िवञचतीकिणमा पियेका ि पारिएका समतुदायलाई अथ्षपूण्षरूपमा सहभावगताको अिसि प्रदाि गि्ष 
जातीय, लतैङ्वगक एिं भौगोवलक आधािमा अिलमबि गरििये विशयेर संिक्षणको काय्षलाई आिक्षण भविन्छ । सबतैको 
समाि प्रवतविवधति समािरूपमा हुि िसकिये अिसथामा आिक्षण गिाएि समाियेश गिाउिये पद्वत हो । यो सामावजक 
विभयेद उन्मूलि गिने, असमािताको खा्डल पतुिने उपाय हो । आवथ्षक, सामावजक िा शतैवक्षक दृवटिलये पछाव्ड पियेका 
समतुदाय िा िग्षलाई उकासि विवश्त सङ्खया िा प्रवतशतमा सथाि छतु ट्टयाई ती समतुदाय तथा िग्षका लावग सतुिवक्षत गिने 
भएकालये आिक्षण माविएको हो । िाजयको िीवतविमा्षणलगायत सबतै महत्िपूण्ष वजममयेिािी एिं िोजगािीका अिसिमा 
समाजमा िवञचवतमा पारिएका समतुदायलाई अथ्षपूण्ष सहभावगताको अिसि प्रदाि गि्ष अिलमबि गरििये विशयेर 
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संिक्षणको काय्षलाई आिक्षणका रूपमा वलइन्छ । यसतो आिक्षण जातीय, आवथ्षक तथा लतैङ्वगक एिम् भौगोवलक 
आधािमा गि्ष सवकन्छ  । 

समाजमा विद्यमाि विपन्ि िग्ष तयसमा पवि सीमान्तकृत िग्षलाई िाष्ट्र विकासको मलूधािमा संलगि गिाउि 
आिक्षणको वयिसथा गरिएको हुन्छ । आिक्षणलाई क्रमशः विवश्त कोटा सङ्खया, भयेदभािविरुद्को क्षवतपवूत्ष, सकािातमक 
उपाय, (Reverse Discrimination_ लगायतका विवभन्ि उपिामबाट वचन्िये गरिन्छ । समािताको ियाँ अिधािणालये कये  
कतु िामा जो्ड वदन्छ भिये समाजमा माविसहरूको अिसथा एक समािकतै  हुन्छ भिये समाि वयिहाि गरििये भए पवि समाजमा सबतै 
समाि हुदँतैि तयसकािण रिक भएकोलाई सोहीअितुरूप समबोधि गरिितुपछ्ष । उपयेवक्षत समहूलाई कोटा अथिा आिक्षणद्ािा 
थप सतुविधा उपलबध गिाएि न्याय वदितुपछ्ष । सिकािलये कि लगाउँदा पवि बढी आज्षि गिनेलाई धयेितै ि कम आज्षि गिनेलाई कम 
कि लगाउिये गियेको पाउछौ ँ। 

आिक्षणको विरय प्रयोग ि अभयास विजामती सयेिा ऐिमा अङ्गीकाि गरिसवकएको छ । सकािातमक विभयेदलये लवक्षत 
िग्ष िा समतुदायको क्षमता अवभिवृद्, विशयेर काय्षक्रमको तजतु्षमा ि काया्षन्ियिमा जो्ड वदई प्रवतसपधा्ष तयाि गरिन्छ जसलये गदा्ष 
उिीहरूलये प्रवतसपधा्षमा भाग वलई छिोट हुि सकिये बिाउिये हो भिये आिक्षणलये लवक्षत िग्षको प्रवतविवधति सतुविवश्त गिाउि 
विवश्त प्रवतशत िा कोटा छतु ट्याउिये प्रवक्रयामा जो्ड वदन्छ । आवथ्षक, सामावजक िा शतैवक्षक दृवटिलये पछाव्ड पियेका समतुदाय 
िा िग्ष उिीहरूको जीििसति मावथ उकासि विवश्त सङ्खया िा प्रवतशतमा सथाि छतु ट्टयाई उिीहरू सतुिवक्षत गिने भएकालये 
आिक्षण माविएको हो । आिक्षणमा विवश्त वसट सङ्खयामा विवश्त िग्ष विशयेरलये मात्तै प्रवतसपधा्ष गिने गिी वसट छतु टयाइएको 
हुन्छ । आिक्षण जातीय, आवथ्षक तथा लतैङ्वगक एिम ्भौगोवलक आधािमा गि्ष सवकन्छ । 

प्रशासनमा आरक्णः 

प्रशासविक क्षयेत् िाजयको एक महत्िपणू्ष क्षयेत् हो । मतुलतुकको विकास, उन्िवत ि जितासँग प्रतयक्ष सिोकाि िाखिये मात् 
होइि विवभन्ि िीवतविमा्षण गिने ि िीवतविमा्षण गि्ष महत्िपणू्ष भवूमका खयेलिये विकाय हो तयसकािण सबतैको विरय ि चासोलाई 
समबोधि गि्ष प्रशासविक क्षयेत्मा समयेत सबतै जावत, िग्ष, समतुदाय ि क्षयेत्को उपवसथवत आिशयक पछ्ष तयसकािण ियेपालमा 
प्रशासविक क्षयेत्मा पवि समाियेशीको वसद्ान्त अिलमबि गरिएको छ । 

िाजयलये वलएको िीवत, काय्षक्रम ि जितामा सहज ि प्रभािकािी सयेिाको प्रिाह समबवन्धत जावत तथा समतुदायको 
समहूबाट प्रवतविवधति भई सयेिाप्रिाह भएमा सहजता ि अपिति कायम हुि सकछ । जितालये सिावमति ्हण िगियेको ि 
सहभावगता िभएको अिसथामा प्रशासिद्ािा समपावदत काय्षहरूमा विश्वसिीय िहुितुका साथतै अप्रभािकािी हुन्छ । 

तनजामिी सरेवा ऐनः 

िाजयको सम् साि्षजविक विकाय ि संसथामा सबतै जावतको प्रवतविवधति हुितु जरुिी हुन्छ । साि्षजविक प्रशासिको 
महत्िपूण्ष संयन्त् विजामती सयेिा हो तयसकािण समाियेशी िीवतको मम्ष ि भाििालाई मूत्षरूप वदि विजामती सयेिामा 
समाियेशी िीवत अिलमबि गरिएको छ । विजामती सयेिा ऐि, २०४९ को संसोवधत ऐि २०६४ को परिचछयेद ३ को 
दरा ७ (७) मा विजामती सयेिालाई समाियेशी बिाउि खतुला प्रवतयोवगताद्ािा पूवत्ष हुिये पदहरूमधयये पतैतँालीस प्रवतशत 
पद छतु टयाई सो प्रवतशतलाई शतप्रवतशत मािी समबवन्धत समूहका लावग छतु टयाएका प्रवतशतमा समबवन्धत समूहका 
उममयेदिािहरूबीचमा मात् छतु ट्टाछतु ट्टतै प्रवतसपधा्ष गिाई पदपूवत्ष गरििये वयिसथा गरियो । मवहला ३३ प्रवतशत, आवदिासी/
जिजावत २७ प्रवतशत मधयेसी २२ प्रवतशत, दवलत ९ प्रवतशत अपाङ्ग ५ प्रवतशत ि वपछव्डएको क्षयेत् ४ प्रवतशत 
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छतु ट्याइएको छ । समाियेशी समूहमा पियेका िग्ष, समहू, जावत, समतुदाय ि क्षयेत्बाट तत् तत् समूहबीच प्रवतसपधा्षतमक 
पिीक्षामा सामयेल भई उत्तीण्ष भएकाहरू लोकसयेिा आयोगबाट वसरारिस हुँदतै आएका छि् । विजामती सयेिामा प्रियेशको 
लावग िाजयलये सकािातमक विभयेद ि आिक्षण वयिसथाको िीवत तथा काय्षक्रम अिलमबि गददै आएको छ । साि्षजविक 
सयेिामा समाियेशी िीवतअितुरूप लोकसयेिा आयोगलये २०६४ सालदयेवख तोवकएका समाियेशी समूहका उममयेदिािबीच 
प्रवतसपधा्ष गिाई पदपूवत्ष गरिँदतै आएको छ । 

समावरेशी नीतिकको कायामा्वयन 

िाजयलये बवहष्किणमा पियेका िग्ष, 
जावत, वलङ्ग ि क्षयेत्कालाइ्ष िाजयको 
मलूधािमा समावहत गि्ष समाियेशी ि 
समाितुपावतक िीवत अिलमबि गिने प्रवतबद्ता 
ि िीवतगतरूपमा ितै विण्षय भएि काया्षन्ियिमा 
आएको हो । ियेपालको संविधािलये सिीकाि 
गियेको समाियेशी िीवतअितुरूप साि्षजविक 
प्रशासिमा आिक्षण ि सकािातमक विभयेदको 
पद्वतमार्ष त िीवतलाई काया्षन्ियि गि्ष 
िाजयलये विवभन्ि काितुि ि वियममा समाियेशी 
िीवत ि काय्षक्रम समाियेश गददै काया्षन्ियिमा 
िहयेको छ । समाियेशी िीवतको कािण 
प्रशासविक क्षयेत्मा विगतभन्दा ित्षमािमा 
िवञचतीकिणमा पियेका जावत, िग्ष, समतुदाय, 
वलङ्ग तथा क्षयेत्को िाजयको मलूप्रिाहमा 
थोितै भए पवि उपवसथवत तथा  प्रवतविवधति 
बढयेको छ  । 

समाियेशी िीवतको काया्षन्ियिको 
अधययि प्रवतियेदि, २०७१ अितुसाि समाियेशी 
भिा्ष िीवत ि वसरारिसको दिलाई विश्येरण गदा्ष समाियेशीको कािण विगतमा बवहष्किणमा पियेका िग्ष, जावत, समतुदाय, वलङ्ग 
ि क्षयेत्बाट पवि विजामती सयेिामा उपवसथवत दयेवखि थालयेको छ । ति अझतै पवि अपयेवक्षतरूपमा तत ्तत ्िग्ष, समतुदाय ि क्षयेत्को 
उपवसथवत सन्तोरजिक िहयेको पाइदँतैि । कवपतय जावत, जिजावत, समतुदाय, िग्ष तथा क्षयेत्बाट लोकसयेिा आयोगलये अितुसिण 
गिने योगयताप्रणालीअितुरूपको योगयता तथा क्षमता पतुगि िसकती विज्ावपत पदमा विियेदि ितै पि्ष िसकये को ि विियेदि पियेको 
अिसथामा पवि उत्तीण्ष हुि िसकये को लोकसयेिा आयोगको प्रवतियेदि ि अन्य अधययि प्रवतियेदिलये दयेखाएको छ । यसबाट 
समबवन्धत समहू, िग्ष, जावतमा आवथ्षक, सामावजक ि शतैवक्षक अिसथा कमजोि िहयेको मान्ि सवकन्छ । 

एकावति योगयता प्रणालीसँग समझौता गि्ष िसवकिये अकवोवति आवथ्षक, सामावजक ि शतैवक्षक कािण विवश्त पद 
आिशयक पिने योगयता समयेत िहुिये कािण ती समहू तथा िग्ष छतु टयाइएको पद ितै लयापस अथा्षत ् खतुलापदतर्ष  लाितुपिने अिसथा 

समावरेशी नीतिकको कायामा्वयनकको अधययन प्रतिवरेदन

विजामती सयेिामा समाियेशी भिा्ष िीवतको काया्षन्ियिलये विजामती 
सयेिालाई ियेपाली समाजको लतैङ्वगक, क्षयेत्ीय एिं जातीय सिरूपसिह 
ितै विविधताको झलको प्रदाि गिनेतर्ष  अ्सि गिाइएको पाइयो । ति 
समाियेशी भिा्ष िीवत ि वसरारिसको दिलाई विश्येरण गदा्ष विज्ापि 
करिब उिाइस हजाि पदलाई गरिए पवि करिब साढये सत् हजाि 
पदमा मात् वसरारिस भएको पाइयो । बाँकती पदमा या त दिखासत ितै 
िपियेको या त दिखासत पिये पवि उममयेदिाि सरल हुि िसकये को पाइयो 
। यसिी वसरारिस हुि िसकये का पदहरूमा अवधकांश समाियेशीतर्ष का 
िहयेको पाइयो । उदाहिणका लावग वसरारिस हुि िसकये का पदमधयये 
आ.ि.२०६५ मा ८५ प्रवतशत, २०६६ मा ५६ प्रवतशत, २०६७ मा 
७० प्रवतशत, २०६८ मा २० प्रवतशत २०६९ मा ७० प्रवतशत समाियेशी 
तर्ष का िहयेको पाइयो । अधययि प्रवतियेदिअितुसाि अझतै पवि समाियेशी 
समहूका जावत, जिजावत तथा िग्ष समतुदायको शतैवक्षक क्षयेत्को अिसथा 
कमजोि दयेवखएको छ । यसको कािण भिा्ष संखयाको पदअितुरूप 
दिखासत पि्ष सकये को छतैि । 

प्रशासनका ियारी आयकोजना (PREPARE) लरे गररेकको अधययन 
प्रतिवरेदन २०७१ पुस 
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िहयेको छ । यसलये िाजयलये वलएको समाियेशी िीवतको अिसिलाई कवतपय समहू तथा िग्षलये उपयोग गि्ष सकिये अिसथा िहयेको 
दयेवखदँतैि । 

खुला तवज्ापनका समावरेशी समूहका उममरेदवार तसफाररसः

समाियेशी समहूका 
विज्ापिमा आ.ि. 
२०७५/७६ मा कतु ल 
वसरारिस सङ्खया ४ 
हजाि ५ सय ७४ मधयये 
समबवन्धत समाियेशी 
समहूका विज्ापिबाट १ 
हजाि ८ सय ८३ जिा (कतु ल 
वसरारिसको ४१ प्रवतशत 
उममयेदिाि) वसरारिस भएका  
छि ्। (लोकसयेिा आयोगको 
साठीऔ िावर्षक प्रवतियेदि) 
जसको समहूगत सहायक सति ि अवधकृत सतिमा वसरारिस भएका मवहला, पतुरुरको विििण तावलकामा दयेखाइएको छ 
। यसका साथतै समाियेशी समहूका जावत, वलङ्ग, िग्ष तथा समतुदायबाट समाियेशी समहूबाट मात् िभएि खतुला समहूबाट समयेत 
वसरारिस भएका छि ्। 

आत म्ाक वषमा
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समाियेशी िीवत काया्षन्ियिमा आएपश्ात् समाियेशी समूहबाट (आ.ि. २०६४/६५दयेवख २०७५/७६ समम) कतु ल 
३१,६७१ जिा लोकसयेिा आयोगबाट वसरारिस भएको त्थयाङ्कलये दयेखाएको छ । यसमा मवहला समूहबाट सबतैभन्दा 
धयेितै  ि ततपश्ात् आवदिासी जिजावतको िहयेको दयेवखन्छ भिये मधयेसी ि दवलत समूहबाट पवि उललयेखिीय सङ्खया 
वसरारिस भएको दयेवखएको छ । लोकसयेिा आयोगको वसरारिसमा समाियेशी समूहका समूहहरूबाट समाियेशी समूहका 
साथतै खतुलातर्ष बाट पवि वसरारिस भएका छि् । यो विरय अतयन्त सकािातमक ि योगयता प्रणालीको सममाि पवि हो  । 

समसया

िाजयलये सीमान्तकृत तथा विभयेदमा पियेको जावत, िग्ष, समतुदाय, वलङ्ग, क्षयेत्को पवहचाि गिी ती समहूको उतथाि ि 
िाजयको साि्षजविक विकायमा प्रवतविवधति सतुविवश्त गि्षको लावग समाियेशी िीवत वलइएको भए तापवि आवथ्षक, शतैवक्षक 
ि अन्य कािणलये वशक्षामा विकास गि्ष िसकदा उिीहरूलये लोकसयेिा आयोगको प्रवतसपधा्षतमक पिीक्षामा समाियेश हुि सकिये 
गिी योगय बन्ि सकये का छतैिि ् । 

प्रशासिका तयािी आयोजिा (PREPARE) लये गियेको अधययि प्रवतियेदि, २०७१ अितुसाि विवभन्ि समूह, 
िग्ष ि क्षयेत्को लावग छतु ट्याइएको समाियेशी पदमा या त दिखासत ितै िपियेको या त दिखासत पिये  पवि उममयेदिाि सरल 
हुि िसकये को भिी प्रवतियेदिलये दयेखाएको छ । यसिी वसरारिस हुि िसकये का पदहरूमा अवधकांश समाियेशीतर्ष का िहयेको 
पाइयो । 

लोकसयेिा आयोगलये तोकये को योगयता पूिा गियेको भए पवि आयोगको पिीक्षामा सामयेल हुिये ति सो पिीक्षामा 
प्रवतसपधा्षतमकरूपमा आरूलाई उताि्ष िसकदा पिीक्षामा सहभागी भएकाहरू उत्तीण्ष हुि सकये का छतैिि् । यसकािण 
समाियेशी समूहको लावग समाियेशी सतुविधाको उपयोग गि्षको लावग तत् तत् समूह, िग्ष तथा क्षयेत्का लावग आवथ्षक, 
शतैवक्षक पक्षमा अबबल हुि िसकदा िाजयलये लयाएको िीवत तथा अिसिलाई तत् तत् समूह, िग्ष ि क्षयेत्लये पूण्ष उपयोग 
गि्ष सकये को पाइँदतैि । 

तयसतैगिी सीमान्तकृत, विभयेद तथा िवहष्किणमा पियेका िग्ष, समतुदाय ि क्षयेत्हरूका सामान्यत: साि्षजविक जािकािी 
ि तथा अन्य कािणबाट समयेत बवञचतीकिणमा पियेका हुन्छि ्। उिीहरूलये लोकसयेिा आयोगको पिीक्षाको बाियेमा समयमा 
जािकािी पाएका हुदँतैिि ्। यवद पाए पवि पिीक्षाको लावग कसिी तयािी गिने कतु ि कतु ि विरयको कहाँ कसिी समपक्ष  गिने भन्िये 
बाियेमा जािकािी हुदँतैि । िाजधािीमा बसोबास गिने ि पहुचँ भएकाहरू काठमा्डौ ँजसतो सतुविधा समपन्ि सथािमा बसी विवभन्ि 
प्रकािको  तयािी कक्षाहरूमा सहभागी भई आरूलाई प्रवतसपधधीको रूपमा तयाि गियेका हुन्छि ति अतयन्त दतुग्षम ि ्ामीण 
तहमा बसोबास गिनेहरूको लावग विवभन्ि कािणलये यी सतुविधा ि अिसि वलिबाट बवञचत हुन्छि ्जसलये गदा्ष अन्ततः पतुिः 
िवञचतीकिणमा पद्षछि ्ि उिीहरू प्रवतसपधधी बन्ि सकदतैिि ्। 

सझुावः

िाजयलये सीमान्तकृत तथा िाजयको मलूप्रिाहमा आउि िसकये का समहू, िग्ष ि क्षयेत्का लावग लयाएको समाियेशी िीवत 
अतयन्त महत्िपणू्ष िीवत िहयेको छ । विवभन्ि जातजावत, िग्ष, समतुदाय ि क्षयेत्का माविसहरू िवञचतीकिणमा पितु्षका मलू कािण 
िाजिीवतक, सामावजक, आवथ्षक, शतैवक्षक, भौगोवलक ि वलङ्गका आधािमा ितै हुिये हुदँा यी विरयलाई समयमा उपयतुक् 
काय्षयोजिासवहत काय्षक्रमको विमा्षण ि काया्षन्ियि गि्ष सवकएको खण्डमा समाियेशी िीवतको मम्ष ि भाििामा सहयोग 
पतुगिये अपयेक्षा गि्ष सवकन्छ । समाियेशी िीवतको विरयलाई अिलमबि गदा्ष मलूतः योगयता, दक्षता ि क्षमतामावथ उठ्िये गियेको 
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प्रश्नलाई समयेत समबोधि गि्ष सकिये गिी उिीहरूको आवथ्षक, शतैवक्षक क्षयेत्मा लगािी गिी तत ्तत ्िग्ष, समतुदाय तथा क्षयेत्हरूको 
उतथाि ि विकास गितु्ष पद्षछ । 

विजामती सयेिा िोजगािी ि सङ्खयाको दृवटिलये हयेदा्ष ठूलो समहू तथा क्षयेत् िभए पवि िाजय सञचालिको महत्िपणू्ष 
विकाय ि सोको काया्षन्ियिमा सहभागी हुितुका साथतै विण्षयप्रवक्रयामा समयेत कतु ितै ि कतु ितै रूपमा संलगि हुिये भएकालये महत्ि 
िाखदछ । विजामती सयेिा साि्षजविक प्रशासिको एक महत्िपणू्ष अङ्ग भएकालये पवि यसमा मतुलतुकका सबतै जावत, िग्ष, 
समतुदाय, क्षयेत् ि वलङ्गका माविसहरूको चासो िहयेको हुन्छ ि िाष्ट्रविमा्षणको लावग पवि यी सबतै जावत, िग्ष, समतुदाय ि क्षयेत्का 
माविसहरूको अवििाय्ष सहभावगता गिाउितु पद्षछ । सञचावलत काय्षक्रमका साथतै समबवन्धत समहू, िग्ष ि क्षयेत्को आफितै 
विशयेरता ि विवशटि समसयाहरूको पवहचाि गिी काय्षक्रममा सथािीयकिण गि्ष सकये को खण्डमा सशक्तीकिण ि आवथ्षक तथा 
सामावजकरूपमा पवि सबल बिाउि मद्त पतुगछ जसको कािण क्रमशः शतैवक्षक ि साम्थय्षमा समयेत बढोत्तिी भई अन्य पक्षसँग 
प्रवतसपधा्ष ि मलूप्रिाहीकिण हुि सकछ । 

ियेपाल सङ्घीयतामा रूपान्तिण भएको सन्दभ्षमा त यसको महत्ि अझ बढयेको छ । यसको लावग सबतै 
सथािीयतहलये सथािीयसतिमा पवछ पियेका विवश्त, जावत, िग्ष, समतुदाय, वलङ्ग, क्षयेत्का लावग विशयेर काय्षक्रम विमा्षण 
गिी उिीहरूको सहभावगतालाई सतुविवश्त गरिितु पद्षछ । जसलये सथािीयतहमा अपिति ि सही सहभावगताको महसतुस 
गि्ष सकदछ  । 

अ्िमाः 

िाजयका विवभन्ि जावत, िग्ष, समतुदाय, क्षयेत् ि वलङ्गका माविसहरू िाजयको पहुँच, अिसि ि िीवतविमा्षण तहमा 
उपयतुक् प्रवतविवधति हुि िसकये को विरयलाई सिीकाि गियेको कतु िा िाजयका विवभन्ि दसताियेजहरूबाट प्रसटरूपमा दयेवखएको  
छ । सकािातमक विभयेद तथा आिक्षणलये प्रवतविवधमूलक विजामती सयेिाको विमा्षणमा सहयोग गिी ियेपाल जसतो 
विविधतायतुक् िहयेको समाजमा विविधता वयिसथापि गि्ष महत्िपूण्ष भूवमका सकछ भिये विजामती सयेिालाई िागरिकको 
विजामती सयेिा बन्ि गई सामावजक सद्ाि अवभिवृद् हुि सकछ । तसथ्ष िाजयका विवभन्ि जावत, िग्ष, वलङ्ग ि 
क्षयेत्का िागरिकहरू विगतमा जसतो िवञचवतमा पियेका समूह, िग्ष, जावत ि क्षयेत्का माविसहरूलये पवि उवचतरूपमा 
िाजयको मूलप्रिाहमा आउिसकिये ि िीवतविमा्षण एिम् काया्षन्ियिमा पवि उवचत प्रवतविवधति हुि सकोस् । तयसतैगिी 
योगयता तथा क्षमतािाि वयवक्हरू पलायि पवि हुि िपिोस भन्िये विरयमा िाजयलये सचयेत हुँदतै उवचत िीवतविमा्षण गिी 
काया्षन्ियिमा प्रभािकारिता लयाउितुपिने दयेवखन्छ साथतै यसता काय्षक्रमको संयोजि ि काया्षन्ियि गदा्ष अतयन्त गमभीि 
भएि समपादि गितु्षपिने हुन्छ । 

िवञचवतमा पियेका समहूलये आिक्षण तथा सकािातमक विभयेदका माधयमबाट ती समहूको शासिप्रणाली एिं प्रशासिमा 
उपवसथवत एि ं प्रवतविवधतिमा सहयोग पतुगये पवि Reservation VS Meritocracy लाई पवि उवत्तकतै  धयाि वदितुपिने  
हुन्छ । वकिवक विजामती सयेिामा िहयेको काय्षक्षमता, वयािसावयकता ि योगयता प्रणालीको मलूयमान्यतालाई सझौता गिने गिी 
काया्षन्ियि गरिितु हुदँतैि । प्रशासविक योगयता ि क्षमताबाट ितै मतुलतुकको िीवत तथा काय्षक्रमको काया्षन्ियिको प्रभािकारिता 
ि सयेिामा सिलता ि चतुसतता आउि सकछ । िवञचतीकिणमा पियेका समहूको उन्िवत ि विकासका साथतै समतामलूक समाजको 
विमा्षण गि्ष िाजयलये आवथ्षक, शतैवक्षक क्षयेत्मा विशयेर काय्षक्रम तय गिी सक्षमता विकास गिी सियं ितै प्रवतसपधा्षमा आउि सकिये 
अिसथाको िाताििण वसज्षिा गितु्षपछ्ष । िाजयलये ती समहूको आवथ्षक गवतविवध बढाउिये वकवसमको आवथ्षक काय्षक्रम ि वशक्षामा 
विशयेर लगािी गि्ष सकये को खण्डमा यसता समहूहरू पवि सक्षम भई आिक्षण ि समाियेशी िीवतको आिशयकता िपि्ष सकछ । 
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यसथ्ष िाजयलये पवि आवथ्षक, शतैवक्षक, सामावजकरूपमा पवछ पियेका िग्ष, जावत, समतुदाय, क्षयेत् प्रभािकािी काय्षक्रमबाट 
दीघ्षकालीि परिणाम आउिये गिी काय्षक्रमको विमा्षण ि सहज िाताििण विमा्षण गिने ि सो सबतैलये हामी भन्िये भाििाबाट 
अवभप्रयेरित हुिये िाताििण विमा्षण गि्ष सकितुपछ्ष । 

***

स्दभमा सामग्ीः

(१)  ियेपालको संविधाि, काितुि वकताब वयिसथा सवमवत, काठमा्डौ ँ । 

(२)  विजामती सयेिा ऐि, २०४९, काितुि वकताब वयिसथा सवमवत, काठमा्डौ ँ । 

(३)  साठीऔ ँिावर्षक प्रवतियेदि (२०७५ श्रािण-२०७६ आराढ), लोकसयेिा आयोग, अिामिगि काठमा्डौ,ँ ियेपाल

(४)  गोपी मतैिाली, िाजय सञचालिका आधािहरू, सोपाि मावसक, व्डललीबजाि,काठमा्डौ ँ । 

(५)  प्रशासिका तयािी आयोजिा -PREPARE_ लये गियेको अधययि प्रवतियेदि २०७१ पतुस  । 
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बाल अधिकाि तथा न््ा्का सवाल ि बालसुिाि गहृ 
(Juvenile Correctional Institution): एक समीक्ा

 उमयेश ढुङ्गाना *

(क)  तवषय प्रवरेश 
काितुिको वििादमा पियेका अथा्षत ् बालवबजाइमँा संलगि बालबावलकालाई ियसक अपिाधीसँग थतुिामा ििाखी 

बालसतुलभ िाताििणमा सतुधाि गिने उद्येशयलये सि्षप्रथम वि. स.ं २०५८ मा भक्पतुिमा बालसतुधाि गहृको सथापिा गिी सतुरु 
गरिएकोमा हाल आठ िटा वजललामा विसताि भएको ि थप एक वजललामा विसताि हुिये प्रवक्रयामा िहयेको छ । ियेपालको 
संविधाि, बालबावलकासमबन्धी ऐि, २०७५ तथा वियमािली, बालबावलकासमबन्धी अन्तिा्षवष्ट्रय महासवन्ध, १९८९ 
लगायतलये बाल अवधकाि ि बालन्याय संिक्षणका विरयमा उललयेख गियेका कतु िाहरूलाई समबोधि गिनेगिी ियेपाल सिकािलये 
हालसमम मोिङ, िीिगञज, मकिािपतुि, भक्पतुि, कासकती, रूपन्दयेही, बाँकये  ि ्डोटीमा बालगहृ सञचालिमा लयाएको छ । ि 
तिहुमँा थप एउटा बालगहृ विमा्षणको काम सतुरु गियेको छ । वतिीहरूमधयये मोिङ,  भक्पतुि, कासकती ि बाँकये मा िहयेका चाि 
िटा बालसतुधाि गहृहरू न्यिूतम सतुविधाविहीि बालबावलकाको लावग शतैवक्षक काय्षक्रम (यतुसयेप) सँगको वयिसथापि किाि 
समझौताबमोवजम सञचालिमा िहयेका छि ्भिये बाँकती चाि िटा ियेपाल सिकािलये आफितै वयिसथापिमा सञचालि गरििहयेको 
छ । समाजमा वयाप्त आपिावधक मिोिवृत्त,  हाविकािक अभयास ि खिाब संसकाि तथा सङ्गतको प्रभािको कािणलये 
बालबावलकाहरू पवि काितुिलये अपिाध माियेका गवतविवधहरूमा संलगि हुिये क्रम बवढिहयेको छ  । जसको कािण बालसतुधाि 
गहृहरूको मौजतुदा सङ्खया अपया्षप्त हुि गएको छ । एकावति वतिको सङ्खया अपया्षप्त हुि गएको छ भिये अकवोवति भएका 
संिचिाको सतिोन्िवत तथा सञचालि ि वयिसथापिमा कतु शलता दयेखाउितु पिने अिसथा छ  । 

मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयअन्त्षगत सञचावलत यी बालसतुधाि गहृहरूमा सिीकृत 
दिबन्दीअितुसािको जिशवक्को पारिश्रवमक सतुविधा ि गहृहरूको सञचालिको अवििाय्ष दावयतिवभत् पिने उपभोगय खच्षहरू 
मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयबाट, बालबावलकाको भिणपोरणका लावग खच्ष ि सतुिक्षाकमधीहरूको 
वयिसथापि गहृ मन्त्ालयबाट, वशक्षकको पारिश्रवमक सतुविधा वशक्षा, विज्ाि तथा प्रविवध मन्त्ालयबाट ि सिास्थयोपचािको 
प्रबन्ध मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयको समन्ियमा सिास्थय तथा जिसङ्खया मन्त्ालयबाट हुदँतैआएको 
छ । यसिी हयेदा्ष बालसतुधाि गहृहरूको वयिसथापिमा चाि िटा मन्त्ालयहरूको प्रतयक्ष संलगिता िहयेको दयेवखन्छ  । 

(ख)  बालसिुार गृहलरे पूरा गनुमापनने बाल्यायका आिारभूि तसद्ा्ि :
बालसतुधाि गहृमा बसयेका बालबावलकाको सतुधाि तथा पतुिसथा्षपिाका विवमत्त बालबावलकाको अवधकािको सममाि 

ि संिक्षणका लावग बालअवधकािसमबन्धी िावष्ट्रय तथा अन्तिा्षवष्ट्रय काितुिमा उललयेख भएबमोवजम बालन्यायसमबन्धी 
दयेहायका आधािभतू वसद्ान्तहरू अिलमबि गितु्षपिनेछ; 
*  सहसवचि, मवहला, बालबावलका तथा जयेष्ठ िागरिक मन्त्ालय
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१. मयामादापूणमा जीवनकको सममानः बालबावलकाको वयवक्गत सममाि, मया्षदा  तथा गोपिीयताको उवचत  
सममाि ि संिक्षण हुितुपछ्ष । 

२. भरेदभावरतहििाः  प्रतययेक बालबावलकालाई विजलये गियेको कसतुि िा आिोपका आधािमा िा विजको िा विजका 
आमाबाबतु िा सिंक्षकको िण्ष, जात–जावत, िङ, वलङ्ग, भारा, धम्ष, िा अन्य ितैचारिक आसथा, जात जावत, 
उतपवत्त, क्षयेत्, समपवत्त, अपाङ्गता तथा जन्मका आधािमा िा अन्य कतु ितै पवि आधािमा भयेदभाि गितु्षहुदँतैि । 

३. बालबातलकाकको सववोत्तम तहिः बालबावलकासँग समबवन्धत कतु ितै विण्षय गितु्षपदा्ष उसको सिवोत्तम वहतलाई 
प्राथवमकता वदितुपछ्ष । 

४. सरंक्णकको सतुनतचिििाः प्रतययेक बालबावलकालाई कतु ितै पवि प्रकािका वहसंा, आवथ्षक, सामावजक, शािीरिक 
तथा यौिशोरण, भयेदभाि, शािीरिक, मिोितैज्ाविक, बौवद्क तथा भाििातमक दतुवय्षिहाि हुि िवदिये गिी  संिक्षणको 
सतुविवश्तता गितु्षपछ्ष  । 

५. सवामाङ्गीण वयततितव तवकासः बालबावलकालाई शािीरिक, मािवसक तथा बौवद्क, सामावजक, 
सिंयेगातमक, सांसकृवतकलगायतका सिा्षङ्गीण विकासको अिसि प्रदाि गितु्षपछ्ष  । 

६. कानुनी प्रतितनतितव वा सहायिाकको सतुनतचिििाः बालबावलकाको हक अवधकािसँग जोव्डएको 
विरयमा बालबावलकाको सिवोत्तम वहतको सतुविवश्त हुिये गिी काितुि वयिसायीको प्रवतविवधतिको वयिसथा 
भएको हुितुपछ्ष । 

७. गकोपनीयिाकको अतिकारः बालबावलकाहरूको िाम, ठयेगािालगायत अन्य विििणहरू गोपय िाखी, 
काितुिबमोवजम बाहयेक बालबावलकाका गोपय विििणहरू उपलबध गिने/गिाउिये तथा  गोपिीयता भङ्ग गि्ष  
िहुिये । ति, कतु ितै अधययि िा शोधकाय्षका लावग भएमा उमयेि िा वलङ्गमात् उललयेख गिी प्रकाशि गि्ष तथा 
त्थयाङ्क उपलबध गिाउि सवकन्छ । 

(ग)  बालसिुार गृहलरे पूरा गनुमापनने मापदणड:

१. तनमामाणका लातग स्ान छनौटः बालसतुधाि गहृ विमा्षण गदा्ष असपताल तथा विद्यालयका लावग पायक पिने, 
प्राकृवतक प्रकोपको जोवखम न्यिू भएको, औद्योवगक तथा िाताििणीय प्रदरूणको जोवखम िभएको ि घिाबसती, घिाजङ्गल, 
प्रहिी िा सतैविक बयाियेक, वसियेमा घि, सक्ष स, मयेला लागिये ठाउँ, मसािघाट, रोहोि थतुपािने ठाउँ (्डवमपङ साइट) लगायतका 
सथािबाट ५ वकलोवमटिको दतुिीको क्षयेत्मा हुितुपछ्ष  । 

२. क्रेत्फल र सरंिनाः 

•	 बालसतुधाि गहृको परिसिवभत् बालक ि बावलकाको छतु ट्टाछतु ट्टतै आिासीय सथल, खतुलला सथाि, पाक्ष , 
बगतैचा वशक्षा, खयेलकतु दलगायतका अन्य वक्रयाकलाप सञचालिका लावग पया्षप्त हुियेगिी  भभूाग ि 
संिचिाहरू िहिये गिी वयिसथा गितु्षपिने  । 

•	 बालसतुधाि गहृको परिसिवभत् आिास, वयािसावयक एिं औपचारिक वशक्षा, खयेलकतु द, योग, वयायाम, 
मिोिञजि, प्रशासि इकाइ ि सतुिक्षा प्रबन्धका विवमत्त पया्षप्त भिि िा कक्षहरू हुितुपिने । 

•	 बालबावलकाको बसाइ, वयिसथापि ि सतुपरिियेक्षण सहज ि प्रभािकािी हुिये गिी बालसतुधाि गहृको 
संिचिागत वयिसथा गितु्षपिने । 
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•	 प्रहिी िा अन्य कम्षचािीद्ािा वदइिये सतुिक्षाका विवमत्त प्रियेशद्ाििवजकतै  अलगगतै भििको वयिसथा वमलाउितु 
पिनेछ । विशयेर अिसथामा बाहयेक बालबावलका बसिये सथाि तथा आिासगहृवभत् सतुिक्षा कम्षचािीलाई 
प्रियेश गिाउितु हुदँतैि । 

३. प्रा्तमक उपिारकक्ः परिसिमा प्राथवमक उपचाि ि पोरणका साम्ी, आिशयक औरधी तथा उपकिण 
िाखिये दिाज एिम ्वबिामी तथा वचवकतसक बसिये कतु सधी ि वबिामी सतुताउिये ओछयािसमयेतको वयिसथा गितु्षपछ्ष  । 

४. मनकोसामातजक परामशमाकक्ः पिामश्ष सयेिा प्रदाि गिने प्रयोजिका लावग मिोसामावजक पिामश्षकक्षको 
वयिसथा गितु्षपछ्ष  । 

५. कानुनी परामशमाकक्ः बालबावलकाहरूको मतुद्ासमबन्धी आिशयक कागजहरू वियवमत गिी िाखि तथा 
बालबावलकाहरूलाई काितुिी पिामश्ष वदिका लावग काितुिी पिामश्षकक्ष वयिसथा गितु्षपछ्ष  । 

६. भरेटघाटकक्ः बालबावलकाका परििाि, साथीभाइ, काितुि वयिसायीलगायतका सिोकाििाला वयवक्हरू 
आई भयेटघाट गि्ष सकिये गिी आिशयक पिूा्षधािसवहतको भयेटघाटकक्षको वयिसथा गितु्षपछ्ष  । 

७. सामातजक कायमाकिामाकक् वा पररवार पुनतममालन सहयकोगकक्ः बालसतुधाि गहृबाट छतु टयेि जािये 
बालबावलकाहरूलाई समाज तथा परििािमा पतुिवम्षलि गिाउिका लावग सामावजक काय्षकता्ष कक्ष िा परििाि 
पतुिवम्षलि सहयोगकक्षको वयिसथा गितु्षपछ्ष । 

८. पुसिकालयकक् वा हलः बालबावलकाको लावग आिशयक अधययि साम्ीसवहतको एक पतुसतकालयकक्ष 
िा हलको वयिसथा गितु्षपछ्ष  । 

९. भा्छा, भकोजनकक् ि्ा भणडारकक्ः भान्छा, भोजि ि भण्डािकक्ष छतु ट्टाछतु ट्टतै हुितुपछ्ष । भान्छा कोठाको 
विमा्षण गदा्ष बसिये ि पढिये कोठा तथा पतुसतकालयमा खािा पकाउिये ठाउँको धतुिाँ िजािये, वकटपतङ्ग तथा 
जीिजन्ततु पसि िसकिये, पया्षप्त उजयालो ि हािा आितजाित हुि सकियेगिी वयिसथा वमलाउितु पछ्ष  । 

१०.  वयायाम ि्ा मनकोरञजनकक्ः बालबावलकाका लावग उपयतुक् आिशयक उपकिणसवहतको शािीरिक 
वयायाम गिने, योग-अभयास गिने कक्ष तथा मिोिञजि कक्षको वयिसथा गितु्षपछ्ष । 

११. शौिालय ि्ा सनानकक्ः प्रतययेक तलामा बालक ि बावलकाका लावग छतु ट्टाछतु ट्टतै हुियेगिी ५ जिा बिाबि 
एउटा शौचालय, आिशयक सङ्खयामा यतुरििल ि दतुई िटा सिािकक्षको वयिसथा गितु्षपद्षछ । साथतै आगन्ततुक 
तथा काया्षलयका कम्षचािीहरूको प्रयोगका लावग अलगगतै शौचालय ि प्रतययेक तललामा कमतीमा एउटा 
अपाङ्गमतैत्ी शौचालयको वयिसथा गितु्षपछ्ष । 

१२. कायामालयकक्ः काया्षलयकक्ष छतु ट्टतै हुितुपिने हुन्छ, जहाँ गहृप्रमतुखलगायतका कम्षचािीहरू ि 
बालबावलकासमबन्धी अवभलयेखहरू िहियेछि ्  । 

१३. अधययनकक्ः अपाङ्गता भएका िा विशयेर आिशयकता भएका बालबावलकासमयेत सबतै बालबावलकालाई 
लयेखपढ गि्ष उपयतुक् अधययिकक्षको वयिसथा गितु्षपछ्ष  । 

१४. कक्ाककोठाः बालसतुधाि गहृ परिसिबावहिका विद्यालय जाि अितुमवत िभएका बालबावलकालाई कक्षा 
कोठा ि अधयापि गिाउिका लावग उपयतुक् अधययिकक्षको वयिसथा गितु्षपिनेछ । 
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१५. कायमाशालाः परिसिवभत् ितै वयािसावयक सीप तथा तावलमका लावग भिि िा काय्षशालाको वयिसथा 
गितु्षपछ्ष । 

१६. शयनकक्ः बालबावलकाहरू सतुतिये प्रयोजिका विवमत्त समभि भएसमम छतु ट्टाछतु ट्टतै कोठा सो िभए छतु ट्टाछतु ट्टतै ि 
सहजरूपमा िाखि सवकिये गिी िावखएको शयया तथा उजयालो ि हािा आितजाितको िाम्ो प्रबन्ध भएको 
शयिकक्षको वयिसथा वमलाउितु पछ्ष ।  वबिामी बालबावलकाका लावग एक–दतुई जिासमम बसि वमलिये कये ही 
छतु ट्टतै शयिकक्ष, वयवक्गत सामाि िाखि ि पठिपाठिको लावग लकि तथा टयेबतुल, आिशयकताितुसाि ओढ्िये 
ओछयाउिये, झतुल, पङ्खा, वहटि आवदको वयिसथा वमलाउितु पछ्ष ।  

१७. खरेलमैदानः सबतै उमयेि ि वलङ्गका बालबावलकालाई अिसि पतुगिये गिी परिसिवभत् भवलबल, रतु टबल, 
वया्डवमन्टि, वसकवपङ, टयेबलटयेविस, लङटयेविसलगायतका खयेलकतु दका लावग खयेलमतैदािको वयिसथा गितु्षपछ्ष  । 

१८.  आपिकालीन /आकतसमक अवस्ाकको वयवस्ाः प्राकृवतक प्रकोप, महामािी, आगलागी तथा यसततै 
अन्य सङ्कटको समयमा उतपन्ि हुिये आपतकालीि तथा आकवसमक अिसथाको सामिा गि्ष सकिये गिी 
बालसतुधाि गहृको भौवतक संिचिा, सतुिक्षा वयिसथा, गहृका कम्षचािी तथा बालबावलकाको सिास्थय तथा 
सतुिक्षा, विशयेर संिक्षकको आिशयकता भएका बालबावलकाको लावग विशयेर प्रबन्ध आवद विविध पक्षमा 
समबवन्धत विशयेरज् तथा जािकािहरूको सललाहमा पिू्षतयािी भएको हुितुपछ्ष । 

१९. बालसिुार गृहबाट तसतजमाि फकोहकोर वयवस्ापनः बालसतुधाि गहृबाट वसवज्षत रोहोिलाई दतुग्षन्ध 
िरतै लिये ि बालबावलकाको सिास्थयमा हावि िपतुगिये गिी आिशयकताितुसाि अन्य विकायहरूसँग समयेत समन्िय 
गिी वयिसथापि भएको हुितुपछ्ष  । 

(घ) बालसिुार गृहमा आतश्ि बालबातलकालरे प्राप्त गनुमापनने सरेवा सतुविाहरू :

१. पकोषण र तपउनरे पानी :  बालबावलकालाई उमयेिअितुसाि आिशयक कयालोिी प्राप्त हुिये गिी ि खाद्य विशयेरज्बाट 
कमतीमा ६/६ मवहिामा गतुणसति पिीक्षण भएको सरा, सिस्थय, सन्ततुवलत तथा पातैवटिक खाियेकतु िाको प्रबन्ध वदिमा कमतीमा 
चाि पटक गितु्षपछ्ष । बालबावलकालाई वचवकतसक ि पोरणविद ्तथा आिशयकताअितुसाि मिोविमश्षकता्षको सललाह वलई 
सिास्थयोपचाि िा पोरणको वयिसथा वमलाउितुपछ्ष । बालबावलकाको शािीरिक ि मािवसक विकासका लावग कािागाि 
ऐिअन्तग्षत उमयेि पतुगयेका वयवक्लाई वदइिये वसधालाई आधाि मािी उक् खच्षको अवतरिक् कमतीमा ८० प्रवतशतका दिलये 
थप िकम बालबावलकाको पोरणयतुक् खािाको लावग वयिसथा गितु्ष पछ्ष । बालबावलकाको धावम्षक आसथा, सांसकृवतक िा 
पारििारिक पषृ्ठभवूमअितुसाि विरयेध गरिएको खाियेकतु िा बालबावलकालये खाि िमाियेमा विजलाई बलपिू्षक खतुिाउि िा खाि 
बाधय िपािी तयसता बालबावलकाका लावग ितैकवलपक खािाको वयिसथा गितु्षपछ्ष । 

तयसतैगिी बालबावलकालाई कमतीमा िर्षमा १ पटक पिीक्षण गिाइएको सिचछ एिम ्प्रशोधियतुक् वपउिये पािीको 
प्रबन्ध गितु्षपछ्ष । पािीको स्ोत अपाङ्गता भएका लगायत सबतै बालबावलकाको सहज पहुचँ हुिये गिी वयिसथापि गितु्षपछ्ष,

 २. तशक्ा : बालबावलका बालसतुधाि गहृमा आउितुअवघको शतैवक्षकसति, विजलये सतुधािगहृमा बसिये अिवध, 
उमयेि ि रुवचअितुसाि अन्य बालबावलकासिह औपचारिक/अिौपचारिक वशक्षाको वयिसथा वमलाउितुपछ्ष । यसका लावग 
बालबावलकाको सङ्खयाका आधािमा औपचारिक वशक्षक वयिसथा गिने, गहृपरिसिवभत् विद्यालय ततकाल सञचालि 
गि्ष समभि िभए िवजकतै को सामतुदावयक विद्यालयसँग समन्िय गिी तयँहासमम पढ्ि जाि पाउिये वयिसथा वमलाउिये, 
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आिशयकताितुसािको विद्यालय पोशाक, जतुत्ता, मोजा ि शतैवक्षक साम्ी उपलबध गिाउिये वयिसथा गितु्ष पिनेछ  । 

बालबावलकालाई अिौपचारिक वशक्षाका अवतरिक् बालबावलकाको वयािसावयक रुवच ि क्षमताका आधािमा 
वयािसावयक वशक्षा तथा सीप विकास तावलमको वयिसथा वमलाउि सवकियेछ । अपाङ्गता भएका बालबावलकाको वसकाइ 
सतुविवश्तताका लावग अपाङ्गमतैत्ी शतैवक्षक साम्ी तथा शतैवक्षक वक्रयाकलापको वयिसथा गितु्षपछ्ष । बालबावलकालाई 
बालअवधकािका समबन्धमा भएका िावष्ट्रय तथा अन्तिा्षवष्ट्रय काितुिी वयिसथाका विरयमा जािकािी गिाउिये, समाजमा 
पतुिसथा्षपिा हुदँाको अिसथामा सामिा गितु्षपिने चतुिौती ि प्राप्त गिने अिसिको जािकािी गिाई विजको आतमविश्वास बढाउिये 
प्रकृवतका जािकािीमलूक प्रवशक्षण वदिये, िागरिक तथा ितैवतक वशक्षा ि जीििोपयोगी सीप ि सामावजकतीकिण- लगायतका 
विरयमा ज्ाि वदलाउिये गिी वयिसथा वमलाउितुपछ्ष । बालबावलकाको रुवच, उमयेि ि शतैवक्षक अिसथाअितुसािका पतुसतक, 
पत्पवत्का ि अन्य शतैवक्षक साम्ीहरू भएको पतुसतकालय वयिसथा गितु्षपछ्ष  । 

३. खरेल ि्ा मनकोरञजन : बालबावलकालाई वियवमतरूपमा शािीरिक वयायाम तथा मिोिञजि ि वसज्षिातमक 
अभयास गिाउिये गिी खयेल तथा मिोिञजिका साम्ीहरू, योग िा धयािको वयिसथा, प्रवतयोवगतातमक काय्षक्रमहरू, 
वसज्षिातमक काय्षक्रमहरू आवदको लावग वयिसथा वमलाउितुपछ्ष 

४. पकोशाक : बालबावलकालाई मौसमअितुसािको जा्डो गमधीको कमतीमा दतुई जोि कप्डा ि आिशयकताितुसाि अन्य 
कप्डाहरूसमयेत उपलबध गिाउितु पिनेछ ि बावलकाहरूका लावग आिशयकताितुसाि सयाविटिी पया्डको वयिसथा गितु्षपछ्ष  । 

५. सवास्थयकोपिारसमब्िी : बालबावलकालाई िवजकतै को सिकािी सिास्थयसंसथा िा अितुमवत प्राप्त 
सिास्थयकमधीद्ािा वियवमत सिास्थय पिीक्षण गिाई आिशयक उपचािको वयिसथा वमलाउितु पिनेछ । सामान्य वकवसमको 
चोटपटक िा वबिामी भएमा ततुरुन्त प्राथवमक उपचािको वयिसथा गितु्षपिनेछ, बावलकाको प्राथवमक उपचाि गितु्षपियेमा उपलबध 
भएसमम मवहला सिास्थयकमधी ि िभएमा मवहला साथीहरू िाखी प्राथवमक उपचािको वयिसथा गितु्षपछ्ष  । 

बालबावलकालाई कतु ितै प्रकािको औरधी िा खािा िा अन्य कतु ितै िसततुको एलजधी भएको िा कतु ितै औरधीको दतुष्प्रभाि 
पिने िा पियेको थाहा भएमा ततुरुन्त वचवकतसकलाई जािकािी गिाउितु पछ्ष  । 

बालसतुधाि गहृमा कतु ितै सरुिा िोगको सङ्क्रमण भएको आशकंा भएमा िवजकतै को सिकािी असपताल िा वचवकतसकको 
सललाहअितुसाि उपचािको वयिसथा गितु्षपछ्ष । बालबावलकालाई असपताल भिा्ष गितु्षपिने िा लतैजाि पिने भएमा असपताल 
पतु¥ofउिये ि लयाउिये तथा वबिामीसँग बसिये कतु रुिाको वयिसथा वमलाउितु पछ्ष । यसिी कतु रुिाको वयिसथा गदा्ष बावलकाको 
हकमा मवहला कतु रुिाको वयिसथा गितु्षपछ्ष । मािवसक सिास्थय समसया भएका बालबावलकालाई सामाजसयेिी िा मािवसक 
सिास्थयकमधीको वसरारिसमा मािवसक सिास्थयसंसथामा उपचाि गिाउिये ि यसता बालबावलका बालसतुधाि गहृबाट वबदा 
भएपवछ पवि उपचािलाई वििन्तिता वदि विजको परििाि िा संिक्षक िा बालकलयाण अवधकािी िा समबवन्धत सथािीयतहसँग 
समन्िय गिी उपचािको वयिसथा वमलाउिये  । 

बालसतुधाि गहृमा आउिये बालबावलकाको सङ्खयाका आधािमा प्रतययेक बालबावलकालये लाभ पाउिये गिी सिास्थय 
वबमा गिाउिये ि सोको जािकािी बालबावलका ि विजको अवभभािक िा संिक्षकलाई वदिये  । 

६. मनकोसामातजक सहयकोग र पाररवाररक पुनस्ामापना : समाजसयेिी िा बालमिोविज्लये अदालतमा पयेस 
गियेका प्रवतियेदिको अधािमा बालबावलकाको पारििारिक, सामावजक, सांसकृवतक विििण,  बालबावलकालये गियेको कसतुिको 
विििण ि तयसबाट विजलाई पियेको मािवसक असि, बालबावलकाको सतुधािका समबन्धमा सामाजसयेिी िा बालमिोविज् 
तथा अदालतलये गियेको वसरारिस, बालबावलकालाई सतुधाि गि्षको लावग बाल सतुधािसमबन्धी योजिा, परििाि ि समाजमा 
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पतुिसथा्षपिा आवदका आधािमा आमाबाबतु िा परििािका सदसय िा संिक्षक समयेतसँग समन्िय गिी बालबावलकालाई 
मिोसामावजक पिामश्ष वदिये वयिसथा गितु्षपिनेछ । यसतो सयेिा प्रदाि गदा्ष बालबावलकाको गोपिीयतालाई खलल पतु¥ofउितु 
हुदँतैि  । 

(ङ) बालसिुार गृह वयवस्ापककको काम, किमावय र दातयतव :
काम र किमावय

१. बालसतुधाि गहृमा पठाइएका बालबावलकालाई अदालत तथा न्यावयक विकायको आदयेशको प्रमावणत 
प्रवतवलवपको आधािमा बतुवझवलिये ि बतुवझवलएको विससामा हसताक्षि गिी, बालसतुधाि गहृको छाप लगाई 
तयसिी बालबावलकालाई वलई आउिये प्रहिी कम्षचािीको परिचयसमयेत बालसतुधाि गहृमा अवभलयेख िाखिये  । 

२. भिा्ष हुिये प्रतययेक बालबावलकाको विििण अवििाय्षरूपमा दता्ष वकताबमा अवभलयेख िाखी बालबावलकालाई 
आफिो मतुद्ाको वसथवतका बाियेमा जािकािी वदिये । वबिामी िा असिसथ बालबावलकालाई बालसतुधाि गहृमा 
भिा्ष गदा्ष असिसथता तथा उपचािको सबतै विििण खतुलियेगिी अवभलयेख िाखिये  । 

३. बालबावलकाको सतुिक्षा ि गोपिीयताको सतुविवश्तता गिी तथा अतयािशयक कागजातहरू संलगि गिी वयवक्गत 
विििण तयाि गिने तथा सोका आधािमा सयेिा सतुविधा उपलबध गिाउिये  । 

४. बालबावलकालाई बालसतुधाि गहृमा पाउिये सयेिा, सतुविधाको जािकािी गिाई विजको बसिये सथाि, कप्डा, 
ओढ्िये, ओछयाि लगायत आिशयक साम्ीको वयिसथा गिने । 

५. बालबावलकालाई भिा्ष गियेपश्ात ् बाल बालबावलकाका परििाि पत्ता लगाई बालबावलकाका समबन्धमा 
उपलबध भएसममको सचूिा वदितुपछ्ष  । 

६. बालबावलकालाई अदालती प्रवक्रयाको अिसथा, उिीहरूको उमयेि, वलङ्ग तथा प्रतययेक बालबावलकाको 
मिोसामावजक पिामश्षका आधािमा वलङ्ग, उमयेि समहू, मतुद्ाको अिसथा, विशयेर हयेिचाहको आिशयकता 
आवद आधािमा छतु ट्टाछतु ट्टतै िाखिये वयिसथा वमलाउि सवकियेछ  । 

७.  बालबावलकालाई अदालत ि अन्य सथािहरूमा लतैजाँदा लयाउँदा सिािी साधि सतुिवक्षत, बालमतैत्ी ि 
अपाङ्गमतैत्ी हुियेगिी वयिसथा वमलाउितु पिनेछ  । 

 ८. बालसतुधाि गहृ परिसिमा धतुम्पाि, मद्यपाि तथा लागतुऔरध विरयेध गिने वयिसथा वमलाउितु पिनेछ आवद । 

दातयतव

१.  कतु ितै पवि बालबावलकालाई कतु ितै प्रकािको औरधी िा वचवकतसा विवधको पिीक्षण (अितुसन्धाि) मा प्रयोग 
गितु्ष िा गिाउितु हुदँतैि । वचवकतसकको वसरारिसमा मात् बालबावलकालये प्रयोग गिने औरधीको पिीक्षण गिाउितु  
पिनेछ । बालबावलकाको सिास्थयोपचािमा आउिये सिास्थयकमधीलाई बालसंिक्षण काय्षविवधको बाियेमा 
जािकािी गिाएि उपचािमा संलगि गिाउितु पछ्ष । 

२. बाल संिक्षणको सतुविवश्तताका लावग बालसंिक्षणसमबन्धी मापदण्ड बिाई काया्षन्ियि गिने वयिसथा वमलाउि 
सकियेछ  । 

३. बालसतुधाि गहृवभत्का बालबावलकाविरुद् कतु ितै पवि प्रकािका वहसंा भएमा, उक् वहसंापीव्डत बालबावलकाका 
समबन्धमा उद्ाि एिं उपचािको वयिसथा गिने  । 
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४. बालबावलकाविरुद्को वहसंा िा घटिाको छािवबि तथा अितुसन्धािको कािबाही अगाव्ड बढाउितु पिने । 

५. बालसतुधाि गहृको अितुगमि गिने अवधकाि प्राप्त विकाय मन्त्ालय, विभाग, कये न्द्ीय तथा वजलला बालन्याय 
सवमवत ि बाल अदालत िा इजलासलाई बालसतुधाि गहृमा पियेका उजतुिी ि कािबाहीको बाियेमा जािकािी 
गिाउितु पिनेछ  । 

६. बालसतुधाि गहृ अितुगमि/वििीक्षण गि्ष आउिये अवधकािीबाट बालबावलकामावथ कतु ितै प्रकािको दतुवय्षिहाि 
िहुिये कतु िाको सतुविवश्तता हुिये गिी उक् अवधकािीलाई बालसंिक्षण काय्षविवधका समबन्धमा जािकािी  
गिाउिये  । 

 ७. बालबावलकाको मया्षदाको िक्षाका लावग आिशयक उपायहरू अबलमिि गिने  । 

८. बालबावलकालाई कतु ितै धावम्षक आसथा िा धम्ष परिित्षि गिाउि बाधय बिाउिये िा लोभयाउिये िा उकसाउिये 
उद्येशयलये हुिये कतु ितै काम कािबाही गि्ष िवदिये  । 

९.  बालबावलकामावथ वलङ्ग, जातजावत, समप्रदाय, िण्ष, धम्ष, शािीरिक अिसथा आवदका आधािमा कतु ितै पवि 
प्रकािको भयेदभाि िहुिये सतुविवश्तता हुितुपिने  । 

१०.  बालबावलकालाई आमाबाबतु िा संिक्षक िा िातयेदाि िा साथीभाइसँग भयेटघाट समपक्ष  गिने अिसि उपलबध 
गिाउिये वयिसथा वमलाउितु पिने  । 

११. बालबावलकामावथ प्रभाि पिने कतु ितै िीवत िा काय्षक्रम तजतु्षमा गदा्ष बालबावलकाको सहभावगता सतुविवश्त हुिये 
गिी वयिसथा गितु्षपिने  । 

१२. बालसतुधाि गहृमा िहिये बालबावलकाको आन्तरिक सतुिक्षा, हयेिचाह तथा अितुशासि पालिको सतुपरिियेक्षणको 
उवचत प्रबन्ध वमलाउिये  । 

१३. सिोकाििाला विकायहरूबाट गरििये वििीक्षण, सतुपरिियेक्षण तथा अितुगमिमा सहजीकिण गिने, तोवकएको 
काय्षविवध ि प्रवक्रया अिलमिि गिने तथा सयेिाको साि्षजविकतीकिण गिने आवद  । 

(ि) नरेपालमा बालसिुार गृहकको मौजुदा अवस्ा :

१. भौतिक पूवामािार : ियेपालमा हालसमम कायम िहयेका ८ िटा बालसतुधाि गहृहरूको सम् भौवतक पिूा्षधािहरूको 
अिसथा वसंहािलोकि गितु्षपदा्ष बालसतुधाि गहृहरूलये उपयोग गददै आइिहयेका जगगाहरूमधयये कोही ियेपाल सिकािको आफितै 
सिावमतिमा िहयेको ि कये ही दाताहरूबाट सामावजक काय्षका लावग उपयोग गि्ष प्रदाि गरिएको दयेवखन्छ । कासकतीको सिाङकोटमा 
िहयेको बालगहृबाहयेक अन्य सबतै बाल गहृहरू यातायात, सिास्थय संसथा ि विद्यालयमा सहज पहुचँ हुिसकिये सथािमा 
छि ् । सबतै बालगहृहरूका आिासीय भििहरू सतुिवक्षत ितै छि ्ति मापदण्डअितुसाि छतु ट्टाछतु ट्टतै कक्षहरू एिम ्सयेिा वदिसकिये 
गिी पिूा्षधािहरू पया्षप्त छतैिि ्। सबतै सथािहरूमा पया्षप्त जगगा पवि छतैिि ्। आश्रय वदितुपिने बालबावलकाको सङ्खयाको दाँजोमा 
पिूा्षधािहरू िभएकालये सबतै आठ िटतै बाल गहृहरूलये क्षमताभन्दा बढी बालबावलका िाखितुपियेको छ । रलत: मावथ प्रकिण 
(ग) मा उललयेख भए अितुसािका बालसतुधाि गहृलये पिूा गितु्षपिने मापदण्ड पिूा गिनेगिी तयाि गि्ष ियेपाल सिकािलये प्राथवमकताका 
साथ थप लगािी गितु्षपिने अिसथा छ  । 

२.  वयवस्ापन पक् : हाल कायम िहयेका आठ िटा बालसतुधाि गहृहरूमधयये चाि िटा मवहला, बालबावलका 
तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयलये असथायी दिबन्दी सिीकृत गिाई ती जिशवक्हरूमार्ष त सञचालि गरििाखयेको छ भि ्बाँकती 
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चाि िटा न्यिूतम सतुविधाविहीि बालबावलकाका लावग शतैवक्षक काय्षक्रम (यतुसयेप ियेपालसँग) वयिसथापि किाि समझौता गिी 
सञचालि गरििाखयेको छ  । आगामी आवथ्षक बर्ष २०७८/७९ दयेवख यतुसयेप ियेपालको वयिसथापिमा सञचालि भइिाखयेका ती 
चाि िटा बालसतुधाि गहृहरू पवि मन्त्ालय आरतै लये आफितै जिशवक्मार्ष त सञचालि गिनेगिी सथायी दिबन्दीसमयेत सिीकृत 
भइसकये को छ । बालसतुधाि गहृहरूको सम् वयिसथापिको वसंहािलोकि गदा्ष सिीकृत दिबन्दीअितुसािको जिशवक्को 
पारिश्रवमक सतुविधा ि गहृहरूको सञचालिको अवििाय्ष दावयतिवभत् पिने उपभोग खच्षहरू मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ 
िागरिक मन्त्ालयबाट, बालबावलकाको भिणपोरणका लावग खच्ष ि सतुिक्षाकमधीहरूको वयिसथापि गहृ मन्त्ालयबाट, 
वशक्षकको पारिश्रवमक सतुविधा वशक्षा, विज्ाि तथा प्रविवध मन्त्ालयबाट ि सिास्थयोपचािको प्रबन्ध मवहला, बालबावलका 
तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयको समन्ियमा सिास्थय तथा जिसङ्खया मन्त्ालयबाट हुदँतै आएको छ । यसिी हयेदा्ष बालसतुधाि 
गहृहरूको वयिसथापिमा चाि िटा मन्त्ालयहरूको प्रतयक्ष संलगिता िहयेको दयेवखन्छ । बालसतुधाि गहृ वयिसथापकलये मवहला, 
बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालय, कािागाि वयिसथापि विभाग, अदालत, प्रमतुख वजलला अवधकािी, वजलला वशक्षा 
समन्िय इकाइ, वजलला प्रहिी काया्षलय, वजलला जिसिास्थय काया्षलयलगायतका बहुसिोकाि विकायहरूप्रवत उत्तिदायी ि 
समन्िय गितु्षपिने जवटल अिसथा िहयेको दयेवखन्छ । 

३.  बाल अतिकार र बाल्याय समपादनकको पक् : अन्तिा्षवष्ट्रय बाल अवधकाि महासवन्ध, ियेपालको 
संविधाि, बालबावलका समबन्धी ऐि लगायतका अन्तिा्षवष्ट्रय ि िावष्ट्रय काितुिहरूलये प्रतयाभूत गियेका बालबावलकाका 
अवधकाि ि न्यायका सबालहहरू ि वसज्षिा गियेका दावयतिहरू पूिा गिने सकिये अिसथामा मौजतुदा बालसतुधाि गृहहरू 
िहयेका छतैिि् । मावथ प्रकिण (ख) मा उललयेख भएअितुसािका बालसतुधाि गृहलये पूिा गितु्षपिने बालन्यायका आधािभूत 
वसद्ान्त ि प्रकिण (घ) मा उललयेख भएअितुसािका बालसतुधाि गृहमा आवश्रत बालबावलकालये प्राप्त गितु्षपिने सयेिा 
सतुविधाहरू प्रदाि गि्ष तथा प्रकिण (ङ) मा उललयेख भएअितुसािका बालसतुधाि गृह वयिसथापकको काम, कत्षवय ि 
दावयति पूिा गि्ष वजममयेिाि बिाउितुअवघ ियेपाल सिकािलये पूिा्षधाि ि जिशवक्को वयािसावयक क्षमता अवभिवृद्मा 
पया्षप्त लगािी गितु्षपिने आिशयकता दयेवखन्छ  । 

(छ) तनशकषमा 

बालबावलका सिभािलये ितै विम्षल, विशछल ि विदवोर हुन्छि् तापवि जािी िा िजािी काितुिसँग वििादमा पिने 
खालका वक्रयापकलापहरूमा मतुवछि पतुगछि् । यसता काितुिको वििादमा पियेका बालबावलकाको सममािपूि्षक बाचि 
पाउिये हकलाई सतुविश्त गददै, बालबावलकाको आचिणमा सतुधाि गिी सक्षम तथा आतमविभ्षि िागरिकको रूपमा विकास 
गिी परििािमा पतुिसथा्षपिाको गिने प्रयोजिका लावग खोवलएको संसथा हो बालसतुधाि गृह । िावष्ट्रय तथा अन्तिा्षवष्ट्रय 
काितुिहरूलये प्रतयाभूत गियेका बालबावलकाहरूका अवधकाि तथा न्यायका विरयहरूलाई समबोधि गददै बालसतुधाि 
गृहलाई बालबावलकाको आचिण शतुद्ीकिण गिी सक्षम, सबल ि भविष्यका उजजिल िक्षत्का रूपमा विकास गिी 
परििािमा पतुिसथा्षपिा गिने थलोको रूपमा रूपान्तिण गितु्षपिने आिशयकता  छ । बालसतुधाि गृहमा बालबावलकाको 
आिासीय बन्दोबसत गदा्ष प्रवतवयवक् ३० िग्ष वरट हुितुपिने मान्यता छ ति हाम्ा मौजतुदा बालसतुधाि गृहहरूमा तयो 
मापदण्ड पूिा हुिये अिसथा छतैि । तयसतैलये न्यूितम मापदण्ड पूिा गि्ष, बालन्यायका आधािभूत वसद्ान्तहरूको प्रतयाभूत 
हुियेगिी तथा बाल गृहमा आवश्रत बालबावलकाहरूलये प्राप्त गितु्षपिने सयेिा, सतुविधा तथा अिसिहरू उपलबध गिाउि 
ियेपाल सिकािलये बाल गृहहरूको विकास तथा विसताि गितु्षपिने दयेवखन्छ  । 

अन्तिा्षवष्ट्रयसतिको मापदण्ड भएको, सक्षम वयािसावयक ि क्षमतािाि जिशवक् परिचालि भएको, बालबावलकाको 
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अवधकािको संिक्षण भएको, बाल विकासको पया्षप्त समभाििा भएको थलोका रूपमा बालसतुधाि गहृहरूलाई रूपान्तिण 
गि्षका लावग ियेपाल सिकािलये पिूा्षधाि विकासमा पया्षप्त लगािी गितु्षपिने  तथा सञचालि ि वयिसथापि कतु शलताका लावग 
बालसतुधाि गहृहरूको सम् वयिसथापि एकद्ाि प्रणालीबाट गिनेगिी गहृ मन्त्ालय िा मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ 
िागरिक मन्त्ालयमधयये कतु ितै एक मन्त्ालयबाट हुियेगिी वयिसथापि हुितुपिने आिशयकता ट््डकािो दयेवखन्छ  । 

***

स्दभमा सामग्ीहरू

•	 बालबावलका समबन्धी ऐि, २०७५ ियेपाल सिकाि, काितुि वकताब वयिसथा सवमवत  काठमाण्डौं  । 

•	 बालसतुधाि गहृ सञचालि काय्षविवध, २०५७ ियेपाल सिकाि, मवहला बालबावलका तथा समाजकलयाण मन्त्ालय, 
काठमाण्डौं  । 

•	 बालसतुधाि गहृको वसथवत अधययि, २०७१, कये न्द्ीय बालकलयाण सवमवत, लवलतपतुि  । 
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"मधहलाको सिुक्ा, सममान ि िोजगाि :  
समदृ्ध नयेपालको आिाि"

 िोशनी कुमािी श्येष्ठ *

पषृ्ठभूतम 

ियेपालको संविधािको प्रसताििामा िगधीय, जातीय, क्षयेत्ीय, भावरक, लतैङ्वगक विभयेद ि सबतै प्रकािका जातीय छतु िाछतु तको 
अन्तय गिी आवथ्षक समािता, समवृद् ि सामावजक न्याय सतुविवश्त गि्ष समाितुपावतक समाियेशी ि सहभावगतामलूक वसद्ान्तका 
आधािमा समतामलूक समाजको विमा्षण गिने सङ्कलप िहयेको छ । संविधािको धािा ३८ मवहलाको हकअन्तग्षत प्रतययेक 
मवहलालाई लतैङ्वगक भयेदभािवििा समाि िंशीय हक हुियेछ, प्रतययेक मवहलालाई सतुिवक्षत माततृि प्रजिि ि सिास्थयसमबन्धी 
हक हुियेछ, मवहलाविरुद् धावम्षक, सामावजक, सांसकृवतक पिमपिा, प्रचलि िा अन्य कतु ितै आधािमा शािीरिक, मािवसक, 
यौिजन्य, मिोितैज्ाविक िा अन्य कतु ितै वकवसमको वहसंाजन्य काय्ष िा शोरण गरििये छतैि । तयसतो काय्ष काितुिबमोवजम 
दण्डिीय हुियेछ ि पीव्डतलाई काितुिबमोवजम क्षवतपवूत्ष पाउिये हक हुियेछ भन्िये लगायतका प्रािधािहरू िहयेका छि ्। उवललवखत 
संितैधाविक प्रािधािका साथतै ियेपाल सिकािलये विवभन्ि समयमा मवहलाको हकअवधकािसँग समबवन्धत सवन्ध महासवन्धलाई 
अितुमोदि गिी पक्ष िाष्ट्र भएको छ । 

ियेपाललये मवहलाविरुद् हुिये सबतै वकवसमका भयेदभाि उन्मलूि गिने महासवन्ध १९७९, लाई सि ्१९९१ मा अितुमोदि 
गरिसकये को छ । बयेइवजङ घोरणा तथा काय्षिीवत १९९५, वदगो विकास लक्यलगायत संयतुक् िाष्ट्रसङ्घीय विकायका 
विण्षयहरूमा हसताक्षि गिी िाजयको सबतै तहको िीवत विमा्षण ि विण्षय प्रवक्रयामा मवहलाको सहभावगता सतुविवश्त गिने 
प्रवतबद्ता जिाएको छ । मवहलासमबन्धी विरयलाई प्राथवमकताका साथ समाियेश गिी ियेपालको अन्तरिम संविधाि, २०६३ 
मा पवहलो पटक मवहलाको हकको वयिसथा गरियो । ियेपालको संितैधाविक विकासक्रम हयेदा्ष अवहलयेसमम जािी भएका 
सातिटा संविधािलये ियेपाली िागरिकका हकअवधकािलाई संसथागत गि्ष महत्िपणू्ष भवूमका खयेलयेको पाइन्छ । पवछललो 
समय वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गतये संविधािसभामार्ष त जािी भएको ियेपालको संविधािलाई मवहलाको हकअवधकाि 
सतुविवश्त गिने महत्िपणू्ष दसताियेजको रूपमा वलि सवकन्छ  । 

मवहलाका हक तथा अवधकाि ि अन्तिा्षवष्ट्रय प्रवतबद्ताहरू काया्षन्ियि गि्षका लावग ियेपाल सिकािलये विवशटिीकृत 
काितुिहरूको तजतु्षमा गिी काया्षन्ियि गियेको छ । मवहलाविरुद् हुिये सबतै वकवसमका वहसंा तथा विभयेद अन्तयका लावग लतैङ्वगक 
वहसंा वििािण कोर (सञचालि) वियमािली,  घियेलतु वहसंा (कसतुि ि सजाय) ऐि तथा वियमािली, मािि बयेचवबखि तथा 
ओसािपसाि वियन्त्ण ऐि तथा वियमािली,  काय्षसथलमा हुिये यौिजन्य दतुवय्षिहाि  वििािण ऐि, बोकसीको आिोप (कसतुि 
तथा सजाँय) ऐि ि एकल मवहला सतुिक्षा कोर (सञचालि) वियमािली मतुखयरूपमा िहयेका छि ्। मवहलाका हकअवधकाि 
काया्षन्ियिका लावग मवहलाविरुद् हुिये सबतै वकवसमका वहसंालाई काितुिबमोवजम दण्डिीय बिाउि मवहला वहसंा तथा 
*    सहसवचि, मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालय
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लैंङ्वगक वहसंाविरुद्का विद्यमाि ऐिहरू ि मवहलालाई विशयेर अिसिसमबन्धी काितुिहरूको पतुििािलोकि गरिएको 
छ । यसतैगिी ियेपाल सिकािबाट िावष्ट्रय लतैङ्वगक समािता िीवत, २०७७ काया्षन्ियि गरिएको छ  । 

वि.सं. २०७२ सालमा जािी भएको ियेपालको संविधािलये सङ्घ, प्रदयेश ि सथािीयतहमा कवमतमा ३३ प्रवतशत 
मवहलाको प्रवतविवधति हुितुपिने अवििाय्ष वयिसथा गियेको छ । साथतै संितैधाविक विकायका पदहरू, िाजदतूलगायत िाजिीवतक 
वियतुवक् हुिये पदमा समाियेशी वसद्ान्त अिलमबि गिने वयिसथा संविधािमा सतुविवश्त गरिएको छ । संित ्२०७४ सालमा 
समपन्ि तीितहको वििा्षचि परिणामबाट तीितहका सिकािमा मवहलाको प्रवतविवधति सन्तोरजिक अिसथा दयेखाएको छ 
। तयसतैगिी वििा्षचिसमबन्धी काितुिलये प्रदाि गियेको समाितुपावतक प्रवतविवधतिका साथतै विजामती सयेिा, सतुिक्षा विकायलगायत 
अन्य सिकािी सयेिा तथा साि्षजविक सयेिाका पदहरूमा िाजयलये अिलमबि गियेको सकािातमक विभयेदको िीवतबाट िीवत विमा्षण 
तथा ियेततृितहमा मवहला सहभावगतामा बढोत्तिी भएको छ । लतैङ्वगक समािता, वदगो तथा न्यावयक विकासको सचूकको 
रूपमा मवहला सहभावगतालाई हयेिने गरिएको छ । तयसतैलये मवहलाको िीवत विमा्षण ि ियेततृितहमा अथ्षपणू्ष सहभावगतालये 
समतामलूक विकासमा योगदाि वदि सकदछ  । 

प्रतययेक िर्ष माच्ष ८ मा अन्तिा्षवष्ट्रय मवहला वदिस ( International women's day) मिाइिये गरिएको छ । यो 
वदिस मवहला जागरूकतासमबन्धी वदिस हो । यस अन्तिा्षवष्ट्रय मवहला वदिसलये विश्वभिका मवहलाहरूको अवधकाि, 
समािता, सशक्तीकिण तथा मािि अवधकाि सतुविवश्त गिने वदशामा एकतीकृत पहल गिने प्रयेिणा प्रदाि गिने गियेको छ । यस िर्ष 
माच्ष ८, २०२१ मा १११ औ ंअन्तिा्षवष्ट्रय मवहला वदिसको काय्षक्रम समपन्ि भएको छ । यस वदिसको अन्तिा्षवष्ट्रय िािा 
"Women in Leadership: Achieving an equal future in a COVID- 19 world " ि िावष्ट्रय िािा "मवहलाको 
सतुिक्षा, सममाि ि िोजगाि: समदृ् ियेपालको आधाि" तय गरिएको वथयो । 

यस लयेखमा १११ औ ंअन्तिा्षवष्ट्रय मवहला वदिसको सन्दभ्षमा तय गरिएको  िावष्ट्रय िािा "मवहलाको सतुिक्षा, सममाि 
तथा िोजगाि: समदृ् ियेपालको आधाि" लाई विश्येरणातमक अधययि ि यसका चतुिौतीहरूको विियेचिा गरिएको छ  । 

मतहलाकको सरुक्ा, सममान र रकोजगार

सितन्त्तापिू्षक बाँचि पाउिये हकअवधकाि मािि अवधकाि तथा मवहला अवधकािको प्रमतुख शत्ष हो । ियेपालको 
संविधािलये कवमतमा ३३ प्रवतशत मवहला सहभावगताको सतुविवश्तता कायम गियेको छ । मवहलाविरुद् हुिये सबतै प्रकािका 
विभयेदको अन्तय गिनेसमबन्धी महासवन्ध (CEDAW) लगायतका अन्य महासवन्धको अितुमोदिलये मवहलाको हकअवधकािको 
पक्षमा जाहयेि गियेका प्रवतबद्ताअितुरूप िीवतगत, काितुिी तथा संिचिागत वयिसथासमयेत भएका छि ् । 

सि ्१९९५ मा बयेइवजङमा भएको अन्तिा्षवष्ट्रय मवहला सममयेलिमा मवहला ि सिोकािका विरयहरू पवहचाि गिी 
पारित गरिएका वथए । मवहलाका विरय मवहलाको मात् िभई बहुसिोकाि तथा बहुविकाय समबवन्धत हुन्छि ् । तयसतैलये 
मवहलाका विरयका समबन्धमा बहुपक्ष तथा विकायलये महत्िका साथ अङ्गीकाि गितु्षपिने विरयलाई महत्िपणू्षरूपमा उठाि 
गरियो । 

मवहलाविरुद् हुिये कतु िीवतजन्य वहसंाहरूलाई मतुलतुकती रौजदािी अपिाध संवहता, २०७४ ि मतुलतुकती दयेिािी (संवहता) 
ऐि, २०७४ लयेसमयेत समबोधि गियेको छ । िावष्ट्रय मवहला आयोग ऐि, २०७४ लये िावष्ट्रय मवहला आयोगलाई मवहलाका 
अवधकाि तथा वहतको विरयमा वििन्ति अितुगमि गिी ियेपाल सिकािलाई सतुझाि वदिये काय्षलाई काितुिी आधाि प्रदाि  
गियेको छ । 
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विमामान तस्ति

ियेपालको कतु ल जिसङ् खयाको ५१.५ प्रवतशत मवहलाको जिसङ्खया िहयेको छ । सि ्२०१९ मा ियेपाल मािि विकास 
सचूकाङ्कमा ०.६०२ अङ्कसवहत १४२ औ ंसथािमा िहयेको  वथयो । िावष्ट्रय मािि विकास प्रवतियेदि, २०२० अितुसाि 
ियेपालको लतैङ्वगक विकास सचूक ि लतैङ्वगक सशक्तीकिण मापक क्रमशः ०.८८६ ि ०.६२ तथा लतैङ्वगक असमािता 
सचूक (Gender Inequality Index) ०.४७६ िहयेको छ । विश्व आवथ्षक मञचद्ािा तयाि पारिएको गलोबल लतैङ्वगक 
समािता अन्तिाल प्रवतियेदि, २०२० मा ियेपालको प्राप्ताङ्क ०.६८० िही १५३ मतुलतुकहरूमधयये १०१ औ ंि दवक्षण एवशयामा 
दोस्ो सथािमा िहयेको छ । पन्ध्रौं योजिामा उललयेख भएअितुसाि मवहला साक्षिता दि ५७.७ प्रवतशत िहयेको छ भिये मवहलाको 
श्रमशवक् सहभावगता दि २६.३ प्रवतशत िहयेको छ । िावष्ट्रय मािि विकास प्रवतियेदि, २०२० अितुसाि हाल मातमृतृयतुदि 
प्रवतलाख जीवित जन्ममा २३९ िहयेको छ । ियेपालको वि सं २०६८ को जिगणिा अितुसाि लतैङ्वगक अितुपात १०६.४०  
िहयेको  छ । 

िाजयका विवभन्ि संिचिा तथा विकायमा मवहला सहभावगता ि प्रवतविवधतिमा उललयेखय सतुधाि हुदँतै आएको  
छ । िाजिीवतक क्षयेत्मा मवहला सहभावगताको अिसथा सङ् घ, प्रदयेश ि सथािीयतहको संित ्२०७४ सालमा समपन्ि भएको 
वििा्षचिपश्ात ्सथािीयतहमा ४१ प्रवतशत, प्रदयेश सभामा ३४.४ प्रवतशत, प्रवतविवधसभामा ३२.७ प्रवतशत ि िावष्ट्रयसभामा 
३७.७ प्रवतशत िहयेको छ । विजामती सयेिामा मवहलाको सहभावगता २६.१७ प्रवतशत िहयेको छ भिये सिास्थय सयेिामा ४७ 
प्रवतशत िहयेको छ । सहकािीको सञचालकमा मवहला सहभावगता ४० प्रवतशत िहयेको छ भिये मवहला सदसयको सङ् खया ५१ 
प्रवतशत (करिब) िहयेको छ । वदगो विकास लक्यको िावष्ट्रय पतुििािलोकि प्रवतियेदिअितुसाि घिजगगामा मवहलाको सिावमति 
३३.९३ प्रवतशत पतुगयेको छ । 

सिकािी बजयेट प्रणालीमा लैंङ्वगक उत्तिदायी बजयेटको अभयास बढ्दतैगएको छ । आवथ्षक िर्ष २०७७/७८ मा लतैङ्वगक 
उत्तिदायी बजयेट ियेपालको िावर्षक बजयेटको ३८.१६ प्रवतशत िहयेको छ  । 

उपयतु्षक् सचूकहरूका आधािमा िाजिीवतक क्षयेत् तथा काितुिी वयिसथामा सतुधाि भई मवहलालाई िाजिीवतक क्षयेत्मा 
प्रवतविवधतिको सतुिक्षा उपलबध छ । सङ्घ, प्रदयेश ि सथािीयतहमा मवहलाहरूको उललयेखय प्रवतविवधति तथा सहभावगता 
िहयेको छ भिये आवथ्षक तथा सामावजक परिसचूकहरूमा ततुलिातमकरूपमा न्यिू सतुधाि छ । जसका कािण मवहलाहरूको 
आवथ्षक तथा समावजक सशक्तीकिण अपयेवक्षतरूपमा हुि सकये को छतैि । अबको गन्तवय मवहलाको आवथ्षक ि सामावजक 
सशक्तीकिण गिी वहसंामतुक् िाष्ट्र विमा्षण गितु्ष हुियेछ । 

िीवतगत, काितुिी, संसथागत ि काय्षक्रमगत वयिसथाको प्रभािकािी काया्षन्ियि गि्ष दयेशभि मवहलालवक्षत काय्षक्रमहरू 
सञचालि भएका वथए  । उक् काय्षक्रमबाट मवहलाहरूको क्षमता विकास, ियेततृि विकास, समहू विमा्षण, स्ोतसाधिमा पहुचँ 
विसताि, पूँजीविमा्षण जसता वक्रयाकलापहरू गरिएका वथए । सङ्घीय सिकािबाट मवहलाका सबालहरूलाई प्राथवमकताका 
साथ समबोधि हुदँतैआएको छ । िाजयको पतुिससंिचिा भएपश्ात ्मवहलाका सबालहरूलाई प्रदयेश सिकाि तथा सथािीयतहलये 
आन्तरिकतीकिण गिी लतैङ्वगक वहसंामतुक् समाज विमा्षण गि्ष सङ्घ, प्रदयेश, सथािीयतह ि सिोकाििाला सबतैको समिन्य 
सहयोग सहकाय्ष ि साझयेदािी गितु्ष जरुिी िहयेको छ । 

मवहलामावथ हुिये विवभन्ि खालका वहसंाका घटिाहरू जसततै बलातकाि, छाउप्डी, दाइजो, वतलक तथा काय्षसथलमा 
हुिये यौिजन्य दतुवय्षिहािविरुद्का काय्षहरूलाई समन्िय, सहयोग, सहकाय्ष ि साझयेदािीमा प्रभािकािीरूपमा समपन्ि गितु्षपिने 
हुन्छ । मवहलामावथ हुिये वहसंा बढ्दो छ भिये वहसंाको सिरूप पवि परिित्षि हुदँतै गएको दयेवखन्छ । घिपरििाि, विद्यालय ि 
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समाजमा मवहला विशयेरगिी बावलका, वकशोिी तथा अपाङ्गता भएका मवहलाहरू अझ बढी जोवखममा िहयेका ि वहसंाको 
वसकािमा पवि पियेका छि ्। 

विद्यमाि कोवभ्ड-१९ महामािीका कािण आवथ्षक िर्ष २०७६/७७ ि २०७७/७८ मा आवथ्षक गवतविवधमा प्राय: 
ठपप िहयेको अिसथा छ । यसकािण  कवतपय मवहला वददी बवहिीहरूलये दयेशवभत् ि ितैदयेवशक िोजगािीको अिसिसमयेत गतुमाएि 
घि रवक्ष ि बाधय भएका छि ्। यसका अवतरिक् घिायसी कामको बोझ बढयेको छ, वहसंा ि विभयेदका घटिामा िवृद् भएका 
कािण मिोसामावजक विमश्ष/पिामश्ष सयेिा प्रभािकािीरूपलये प्रदाि गितु्षपिने आिशयकतासमयेत दयेवखएको छ । गत आवथ्षक 
िर्ष २०७५/७६ ि २०७६/७७ मा दयेशभि घटयेका लतैङ्वगक वहसंा तथा मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसािसमबन्धी घटिाका 
विििण दयेहायाितुसाि िहयेको छ - 

क. आत म्ाक वषमा २०७६/७७ मा घटरेका लैङ्तगक तहंसाका घटना तववरण

क्र सं मतहना
जबरजसिी 

करणी
जबरजसिी 

करणी उद्कोग
बहुतववाह

बकोकसीकको 
आरकोप  

अवैि 
गभमापिन 

घररेलु तहंसा
कुल

सङ्खया

१ साउि २२८ ८० ८९ २ २ १६७४ २०७५
२ भदौ १९१ ६४ ८९ ५ १ १४५४ १८०४
३ असोज १६३ ७२ ६४ २ ४ १००१ १३०६ 
४ कावत्तक १७७ ४७ ७५ ४ ६ १००३ १३१२
५ मङ् वसि १६३ ६३ ८० १ ० ११७६ १४८३
६ पतुस १५९ ४४ ७१ १ १ १०१७ १२९३
७ माघ १५६ ४४ ७२ २ ४ १०८० १३५८
८ रागतुि १९२ ५४ ७१ ८ २ ११२९ १४५६
९ चतैत १३४ ४३ २६ २ ० ४९५ ७००

१० ितैशाख १५२ ३७ ११ ५ ३ २७० ४७८
११ जयेठ १९४ ६७ २८ २ ३ ४४१ ७३५
१२ असाि २३५ ७२ ५८ ० ३ ९९८ १३६६

जममा २१४४ ६८७ ७३४ ३४ २९ ११७३८ १५३६६

 स्ोत: ियेपाल प्रहिी, मवहला बालबावलका तथा जयेष्ठ िागरिक सयेिा विदनेशिालय   । 

ख. आत म्ाक वषमा २०७५/७६ मा घटरेका लैङ्तगक तहंसाका घटनाकको प्रदरेशगि तववरण

क्र सं तहंसाकको प्रकार प्रदरेश १ प्रदरेश २ वागमिी गणडकी लुतमबनी कणामाली 
सदूुर 

पतचिम
उपतयका

जममा
सङ्खया

१ जबिजसती किणी ५४४ ३०० २३० १८१ ३६९ १४० १७० २९६ २२३०

२
जबिजसती किणी 
उद्योग

२३७ १०३ ५८ ७९ १२७ ४५ ७६ ६१ ७८६

३ बहुवििाह १८७ ११४ १३६ ९६ १५६ १०८ ७३ १३१ १००१
४ बालवििाह ८ २० ९ ३ २२ १८ ३ ३ ८६
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क्र सं तहंसाकको प्रकार प्रदरेश १ प्रदरेश २ वागमिी गणडकी लुतमबनी कणामाली 
सदूुर 

पतचिम
उपतयका

जममा
सङ्खया

५ अितैध गभ्षपति ५ १० ४ ० ३ ० १ ४ २७
६ बोकसीको आिोप ५ २२ ३ १ ६ ४ ३ २ ४६
७ घियेलतु वहसंा ५५८ ४६७७ १५६७ १२१० २१९९ ८४२ ६७५ ३०४६ १४७७४

जममा १५४४ ५२४६ २००७ १५७० २८८२ ११५७ १००१ ३५४३ १८९५०

   स्ोत: ियेपाल स्ोत- प्रहिी, मवहला बालबावलका तथा जयेष्ठ िागरिक सयेिा विदनेशिालय । 
स्ोत: ियेपाल प्रहिी, मवहला बालबावलका तथा जयेष्ठ िागरिक सयेिा विदनेशिालय   । 

ग. मानव बरेितबखन ि्ा ओसारपसारसमब्िी मुद्ाकको तववरण 

    आत म्ाक वषमा मुद्ा सङ्खया
पक्राउ सङ्खया फरार सङ्खया

पुरुष मतहला पुरुष मतहला
०७५/०७६ २५८ २४९ ८४ १५७ ३४
०७६/०७७ १३६ १२७ ७१ १०६ ३६
०७७/०७८ (ितैशाखसमम) ११४ ९९ ४० ७६ ३५
जममा ५०८ ४७५ १९५ ३३९ १०५

स्ोत: ियेपाल प्रहिी, मवहला बालबावलका तथा जयेष्ठ िागरिक सयेिा विदनेशिालय   । 

घ)  पीतडि ि्ा अतभयुतिकको तववरण

    आत म्ाक वषमा मुद्ा सङ्खया
पीतडि सङ्खया अतभयुति सङ्खया

पुरुष मतहला पुरुष मतहला
०७५/०७६ २५८ ७१ ३१६ ४०७ ११७
०७६/०७७ १३६ १४ ११९ २३३ १०७
०७७/०७८ (ितैशाखसमम) ११४ ३ १६० १७४ ७६
जममा ५०८ ८८ ५९५ ८१४ ३००

ङ) मानव बरेितबखन ि्ा ओसारपसार तनय्त्ण वयुरको स्ापना भएपचिाि ्वयुरकोद्ारा दिामा भएका मुद्ाकको तववरण

हाल सममकको मुद्ा तववरण 

दिामा कायामालय मुद्ा सङ्खया
पक्राउ

जममा
फरार

जममा
फर्यवोट

पुरुष मतहला पुरुष मतहला

परिसि ९९ ७ १ ८ १४९ ८६ २३५ ७
CIB २० ७ १ ८ ६० ९ ६९ ७
वसंहदिबाि ६ ७ १ ८ २५ ७ ३२ ४
वयतुिो २५ ३५ १३ ४८ ४७ २६ ७३ १९
जममा १५० ५६ १६ ७२ २८१ १२८ ४०९ ३७
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आत म्ाक वषमा २०७६/७७ कको तववरण
आवथ्षक िर्ष २०७६/०७७

मतुद्ा दता्ष सङ्खया रछयवोट सङ्खया रछयवोट हुि बाँकती
पक्राउ

जममा
रिाि जममा

पतुरुर मवहला पतुरुर मवहला  
३७ ८ १९ ३८ ९ ४७ १०५ ३३ १३८

स्ोत: ियेपाल प्रहिी मािि बयेचवबखि तथा अितुसन्धाि वयतुिो बबिमहल  । 
ि) पीतडि मतहला ि्ा बालबातलकाकको तववरण

पीतडि मतहला ि्ा बालबातलका 

आ.व. १८ बषमा मुतनका १८ बषमा मा्ी जममा १८ बषमा मुतनका बालक बावलका मवहला
२०७३/०७४ ० ८९ २१९ ३०८ ८९
२०७४/०७५ ५० १३० २९७ ४७७ १८०
२०७५/०७६ ११ १३९ १७७ ३२७ १५०
२०७६/०७७ ४ ७१ ११९ १९४ ७५
२०७७/०७८ ितैशाखसमम १ ६८ ९२ १६१ ६९
जममा ६६ ४९७ ९०४ १४६७ ५६३

स्ोत: ियेपाल प्रहिी मािि बयेचवबखि तथा अितुसन्धाि वयतुिो बबिमहल । 

उवललवखत तावलकाहरूबाट ियेपालमा लतैङ्वगक वहसंाका घटिा तथा मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसािको अिसथा 
जवटल समसयाको रूपमा िहयेको दयेवखन्छ । यी समसया समाधािका विवमत मवहलाको सतुिक्षा ि िोजगािीका पक्षहरूमा सतुधाि 
गितु्षपिने दयेवखन्छ । 

मवहलालये आफिो पवहचाि ि अवधकािको खोजी गितु्ष ितैसवग्षक अवधकाि हो । प्राचीि समयमा मवहलालाई समाजमा 
विवशटि आदि एिं सममाि वदिये गरिन््थयो । मवहलालाई दयेिीको दजा्ष प्राप्त भएको वथयो । संित ् ३८६ को चाँगतुिािायण 
अवभलयेखमा आमा िाजयितीको आज्ाअितुसाि िाजा मािदयेिलये िाजय सञचालि गियेको त्थय पाइन्छ । यसबाट प्राचीिकालमा 
ियेपालमा मवहलाको सथाि उचच, महत्िपणू्ष ि सममावित िहयेको वथयो भन्िये प्रटि हुन्छ । मधयकालीि ऐवतहावसक स्ोतहरू 
तथा ततकालीि घटिाहरू सवतप्रथा, दासप्रथा, बालवििाह, अिमयेलवििाह, बहुवििाह आवदका कािणलये मवहलाको सथाि 
क्रमश: जोवखमपणू्ष एिं अपमावित हुदँतै गएको प्रतीत हुन्छ । यद्यवप तयस समयमा पवि अियेकौं अििोधहरू पाि गददै दयेिलदयेिी, 
िायकदयेिी, िाजललदयेिी, लालमती, योगमती आवद ऐवतहावसक िािीको भवूमका महत्िपणू्ष िहयेको पाइन्छ । आधतुविक कालमा  
चन्द् प्रभािती, िाजयेन्द्लक्मी, िाजिाजयेश्विी ि लवलतवत्पतुिासतुन्दिी आवदको भवूमकासमयेत महत्िपणू्ष िहयेको पाइन्छ । यसतैगिी 
विश्वमा भयेवटएको अवत प्राचीि स्ोतहरूको आधािमा ततकालीि समाज मातसृत्तातमक िहयेको ि मवहलालाई उचच सममाि वदिये 
गियेको विरय उललयेख छ ति आधतुविक कालको प्रािमभसँगतै विश्वमा मवहला वहसंा ि विभयेदका गवतविवधको सतुरुआत भएको 
पाइन्छ । तसथ्ष मवहलाको सममाि अवभिवृद् हुिये ि आवथ्षक सशक्तीकिणका लावग उपयतुक् िोजगािीको अिसि उपलबध हुिये 
िाताििण विमा्षण गितु्षपिने दयेवखन्छ । 
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िुनौिी

घिपरििाि विद्यालय ि समाजमा विद्यमाि िहयेका वहसंा ि विभयेदको जोवखमबाट मवहला वकशोिी ि बावलकालाई 
सतुिवक्षत तथा संिक्षण प्रदाि गितु्ष चतुिौती िहयेको छ । सामावजक सांसकृवतक धावम्षकलगायत पिमपिागत संसकाि तथा पद्वतमा 
समसामवयकरूपमा सतुधाि गिी वपतसृत्तातमक सोचमा परिित्षि गिी सममािजिक वयिहािको अभयास गितु्ष गिाउितु चतुिौती 
िहयेको छ । बावलका तथा वकशोिीका लावग गतुणसतिीय वशक्षामा उवचत पहुचँको वयिसथा, मातवृशशतु सिास्थय तथा प्रजिि 
सिास्थय सयेिामा सतुविवश्तता प्रदाि गितु्ष, सीपमलूक ि आयमलूक िोजगािीको अिसि उपलबध गिाई आवथ्षकरूपमा सबल 
ि आतमविभ्षि बिाउितु चतुिौती िहयेको छ । सबतै वकवसमका सामावजक विभयेदको अन्तय वशक्षा सिास्थय ि िोजगािीको उवचत 
अिसि उपलबध गिाई समतामलूक िाष्ट्र विमा्षण गितु्ष अझ बढी चतुिौतीपणू्ष िहयेको छ  । 

तनट्कषमा

विद्यमाि काितुिको समयाितुकूल परिमाज्षि, सामावजक रूपान्तिण ि आवथ्षक सशक्तीकिणबाट समाितामलूक 
िाष्ट्रविमा्षण हुिये हुदँा मवहला, वकशोिी ि बावलकालाई समाि अिसि ि सतुिवक्षत िाताििण प्रदाि गियेमा "मवहलाको सतुिक्षा, 
सममाि ि िोजगाि: समदृ् ियेपालको आधाि" िािाको सान्दवभ्षकता हुन्छ । समाजमा वयाप्त अन्धविश्वास कतु िीवत, कतु संसकाि 
ि पिमपिा आवदका िाममा हुिये बोकसी आिोप, छाउप्डी, दाइजो, बालवििाह आवद जसता कािणबाट हुिये लतैङ्वगक वहसंा 
अन्तयका लावग भएका संसथागत संिचिाहरू थप प्रभािकािीरूपमा वक्रयाशील हुितुपिने दयेवखन्छ । मवहलासमबन्धी विरय 
कतु ितै एक विकाय िा पक्षसँग मात् िभई बहुपक्षीय बहुसिोकाि तथा बहुविकाय समबवन्धत विरय हो । तसथ्ष बहुपक्षीय 
विकायहरूको समन्िय, सहयोग, सहकाय्ष ि साझयेदािीबाट यस सन्दभ्षमा अपयेक्षा गरिएका उपलवबधहरू प्राप्त गि्ष सवकन्छ  । 

*** 
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नयेपालको सावयाजधनक प्रशासनमा मधहलाको   
अवसथा ि उपलध्िको एक शता्दी

 िाधिका अ्ायाल*

पषृ्ठभूतम

िाजयका काितुि ि िीवतहरू काया्षन्ियि गिने महत्िपणू्ष संयन्त् प्रशासि हो । साि्षजविक प्रशासि मतुखयतः सिकािी 
िीवत विमा्षण एिं साि्षजविक वक्रयाकलापसँग समबवन्धत िहन्छ ि यसतैको माधयमबाट सिकािी िीवतहरू काया्षन्ियि 
गरिन्छ । ियेपालको साि्षजविक प्रशासिको विकासक्रम हयेदा्ष वलचछिीकालदयेवख, मललकाल, शाहकाल, िाणाकाल हुदँतै 
हालको समयलाई हयेितु्षपिने हुन्छ । यस समयािवधमा साि्षजविक प्रशासिको क्षयेत्मा क्रमश: धयेितै सतुधाि तथा विकास भएको छ 
। ियेपालको एक शताबदी अिवध (१९७५–२०७५) को साि्षजविक प्रशासिलाई हयेदा्ष यसको सतुरुआत अिसथाको ततुलिामा 
संिचिातमक, काितुिी तथा वयिसथापकतीय क्षयेत्मा ठूलो परिित्षि आएको छ । ियेपालको साि्षजविक प्रशासिको सतुरुआती 
चिणदयेवख लामो समयको अन्तिालसमम मवहलाको सहभावगता प्रायः शनू्य अिसथामा िहयेको दयेवखन्छ । हाल िाजयलये वलएको 
समाियेशी िीवतको काया्षन्ियिपवछ प्रशासिमा दयेखि सवकिये गिी मवहलाको सहभावगता िवृद् भएको छ । यस लयेखमा एक 
शताबदी अिवधमा (१९७५–२०७५) ियेपालको साि्षजविक प्रशासि मतुखयत:  विजामती प्रशासिमा मवहलाको क्षयेत्मा प्राप्त 
भएको उपलवबध, योगदाि ि काितुिी तथा संसथागत वयिसथालाई प्रसततुत गिने प्रयास गरिएको छ । 

१. सावमाजतनक प्रशासनकको क्रेत्मा मतहलाकको अवस्ा: एक शिा्दी कालखणड (१९७५–२०७५ )

 वि. स.ं१९७५ दयेवख वि. स.ं२०७५ सममको एक शताबदी अिवधमा ियेपालको साि्षजविक प्रशासिमा मवहलाको 
अिसथा, यस क्षयेत्मा प्राप्त भएको उपलवबध ि संसथागत वयिसथालाई प्रसततुत गिने सन्दभ्षमा िाणाशासिकालको करिब 
३२ िर्ष समयेतलाई समाियेश गिी विमि कालखण्डअितुसाि प्रसततुत गरिएको छ । 

२.१  राणाकाल (तव. स.ं१९७५ दरेतख तव. स.ं२००७ सालसमम)

 िाणाशासिकालको यस १९७५–२००७ को अिवधमा ियेपालको शासि वयिसथा चन्द् शमशयेि, भीम शमशयेि, 
जतुद् शमशयेि, पद् शमशयेि ि मोहि शमशयेिलये सञचालि गियेको दयेवखन्छ । यस अिवधमा िाजयसञचालिको 
समपणू्ष अवधकाि प्रधािमन्त्ीमा संिवक्षत हुिये, प्रधािमन्त्ी ि अन्य महत्िपणू्ष पदहरू िाणा परििािको लावग 
सतुिवक्षत हुिये, सतैविक पद धािण गियेका वयवक्लये विजामती ि न्याय सयेिाको काम गिने, पजिी प्रथा,  चाक्डी 
प्रथा, सलामी, िजिािाजसता वयिसथाको बाहुलय भएको ि सि्षसाधािणलाई सतुबबा दजा्षभन्दा मावथको पद 
िवदिये वयिसथा वथयो । यस अिवधमा अन्तरिम शासि विधाि, २००४ जािी भई उमयेि पतुगयेका सबतैलये मतदाि 
गि्ष पाउिये, काितुिमा पणू्ष समािता ि समािताको अवधकाि सतुविवश्त भएको वथयो । िाणाकालमा ततकालीि 

*      प्रदयेश सवचि मतुखयमन्त्ी तथा मवन्त्परिरदक्ो काया्षलय बागमती प्रदयेश, हयेटौं्डा
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ियेपाली समाजको िाजिीवतक, आवथ्षक, प्रशासविक अिसथा, सामावजक सांसकृवतक संिचिामा जितालाई 
िाजय सञचालिमा सहभागी गिाइएको वथएि । यस अिवधमा वि. सं. १९७७ असाि २५ गतये चन्द्शमशयेिलये 
ियेपालमा प्राचीिकालदयेवख ितै प्रचवलत सतीप्रथाको अन्तय ि वि. सं. १९८२ ितैशाख १ गतये दासप्रथाको 
उन्मलूि गियेका वथए । यस अिवधमा िाजिीवतक आन्दोलिसँगतै मवहला आन्दोलि पवि सतुरु भएको  
दयेवखन्छ । वि. स.ं १९७४ मा मवहला सवमवत गठि गिी मवहलाको सीप विकासमा जो्ड वदइएको वथयो । वि. स.ं 
१९९५ दयेवख १९९८ समम बालवििाहको वििोध, बहुवििाहको अन्तय ि विधिाको पतुिवि्षिाह तथा वशक्षाको 
अवधकाि तथा वि. स.ं २००३ मा मवहला आदश्ष समाज गठि गिी मतावधकाि, वशक्षाको अवधकाि ि सीप 
वसकिये अवधकािको लावग मवहला आन्दोलि भएको पाइन्छ । यस िाणाकालको समयािवधमा जितालाई 
ितै शासि सञचालि प्रवक्रयामा सहभागी िगिाइएको हुिालये मवहलाको प्रशासविक क्षयेत्मा सहभावगताको 
अिसथा शनू्य प्रायः वथयो भन्िये अितुमाि गि्ष सवकन्छ । 

२.२  अ्िररम काल (तव. स.ं२००७ दरेतख तव. स.ं२०१७ सालसमम) 

 १०४ िर्षसममको जहाविया िाणाशासिको अन्तय भई वि. सं. २००७ सालमा ियेपालमा प्रजातन्त्को 
सथापिापश्ात ् ियेपालको साि्षजविक प्रशासिमा वयापक तथा क्रावन्तकािी परिित्षि भएको पाइन्छ । वि. 
सं. २००८ साल असाि १ गतये लोकसयेिा आयोगको सथापिा भई प्रशासिको महत्िपणू्ष पदमा सि्षसाधािण 
जिताबाट कम्षचािी छिौट गिी वियतुवक् गिने प्रवक्रयाको थालिी भयो । पजिी, िजिािा, सलामी प्रथामा 
िोक लगाइयो । वि. सं. २००८ साल माघ २१ गतये पवहलो पटक िावष्ट्रय बजयेट प्रसततुत भयो । ियेपालको 
साि्षजविक प्रशासि सतुधािको लावग बतुच आयोग २००९ को गठि भई महत्िपणू्ष सतुझाि प्राप्त भई प्रशासि 
सतुधािका कामहरूको थालिी भएको वथयो । वि. सं. २०१३ सालमा विजामती सयेिा ऐि तथा वियमािली 
विमा्षण भई विजामती सयेिा गठि भयो । यसतै िर्षदयेवख ियेपालमा पञचिरधीय विकास योजिाको सतुरु भएको 
पाइन्छ । ियेपालको यस अन्तरिम काल (२००७–२०१७) मा दतुई िटा संविधाि जािी भएका वथए । ियेपालको 
अन्तरिम शासि विधाि, २००७ लये समाि कामको लावग समाि जयाला, मजदतुि स्ती–पतुरुरको सिसथाि 
िक्षा, कये टाकये टीको कवललो उमयेिको दतुरुपयोगविरुद्को अवधकाि,  वलङ्गको आधािमा भयेदभाि िगरििये 
वयिसथा, प्रसवूत सहायताको वयिसथा तथा मवहलावहतका विवमत्त विशयेर वयिसथा गियेको वथयो । तयसतैगिी 
ियेपाल अवधिाजयको संविधाि, २०१५ लये सबतै िागरिक काितुिको संिक्षणको हकदाि हुिये, सामान्य काितुिको 
प्रयोगमा वलङ्गको आधािमा भयेदभाि िगरििये वयिसथा, सिकािी िोकिीमा वलङ्गको आधािमा भयेदभाि 
िगरििये, स्ती–पतुरुर दतुबतै थिीका लावग खतुला िहिये वयिसथा गियेको वथयो । ति यस अन्तरिम अिवधको ियेपालको 
प्रशासिमा मवहलाको सहभावगता दयेवखिये त्थयाङ्क भिये छतैि  । 

२.३  पञिायिकाल (तव. स.ं२०१७ दरेतख तव. स.ं२०४६ सालसमम) 

 वि. सं. २०१७ साल पतुस १ गतये प्रजातावन्त्क सिकाि अपदसथ गिी पञचायती वयिसथाको थालिी  
भयो । यस िाजिीवतक परिित्षिपवछ ियेपालको प्रशासिमा पवि परिित्षि भएको दयेवखन्छ । वि. सं. २०१९ 
सालमा ियेपालको संविधाि २०१९ जािी भयो । यस संविधािमा सबतै िागरिक काितुिको समाि संिक्षणको 
हकदाि हुिये, सामान्य काितुिको प्रयोगमा वलङ्गको आधािमा भयेदभाि िगरििये, सिकािी सयेिा िा अरू कतु ितै 
साि्षजविक सयेिाको वियतुवक्मा कतु ितै पवि िागरिकमावथ वलङ्गको आधािमा भयेदभाि िगरििये वयिसथा ि  
िगधीय सङ्गठिको रूपमा मवहला सङ्गठिको वयिसथा गरिएको दयेवखन्छ । यस अिवधमा दयेशको प्रशासविक 
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संिचिा १४ अञचल, ७५ वजलला ि ५ िटा विकास क्षयेत् कायम भएको दयेवखन्छ । यस अिवधमा प्रशासि 
सतुधािका लावग २ िटा महत्िपणू्ष आयोग (वि. सं. २०२५ सालमा श्री ियेदािन्द झाको अधयक्षतामा गवठत 
प्रशासि सतुधाि आयोग ि वि. सं. २०३३ सालमा श्री भयेरबहादतुि थापाको अधयक्षतामा गवठत प्रशासि 
सतुधाि आयोग) गठि भई प्रवतियेदि प्राप्त भएका वथए । यी आयोगहरूलये वदएको प्रवतियेदिको काया्षन्ियिबाट 
ततकालीि प्रशासिको सतुधाि भएको दयेवखन्छ । कम्षचािीको वयिसथापि ि तावलम तथा सीप विकासको 
लावग सामान्य प्रशासि मन्त्ालय ि सटार कलयेजको गठि, विजामती वकताबखािालाई विभागसतिमा 
सतििवृद्, कम्षचािीको तलबिवृद्जसता सतुधािका काम भएको पाइन्छ । वि. सं. २०३८ सालमा सथािीय 
विकास मन्त्ालयअन्तग्षत ्ामीण मवहलाका लावग उतपादि ऋण वयिसथा काय्षक्रम सञचालि गि्ष मवहला 
शाखाको सथापिा भएको वथयो । यस अिवधमा पवि ियेपालको साि्षजविक प्रशासिमा मवहलाको सहभावगता 
वछटरतु टरूपमा मात् दयेखि सवकन्छ । ति सिास्थय सयेिातर्ष  िवस्षङ्ग सयेिामा मवहलामात् प्रियेश पाउिये प्रािधाि 
भएको ि मवहला विकास शाखाको सथापिाको कािणलये गदा्ष ियेपालको साि्षजविक प्रशासिमा मवहलाको 
सहभावगता कये ही प्रवतशत िहयेको अितुमाि गि्ष सवकन्छ । ति आवधकारिक तथा यवकि त्थयाङ्क भिये छतैि । 

२.४  प्रजािात्त्क काल (तव. स.ं२०४६ दरेतख तव. स.ं२०६३ सालसमम) 

 वि. सं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्को पतुिथा्षसथापिा भएपवछ २०४७ सालमा ियेपाल अवधिाजयको 
संविधाि २०४७ जािी भयो । यस संविधािमा िाजय शवक्को स्ोत जिता, वलङ्गको आधािमा भयेदभाि 
िगरििये, समाि कामको लावग समाि जयाला, सकािातमक विभयेदको िीवत अिलमबि, संसदीय चतुिािको 
उमयेदिािका लावग कवमतमा ५ प्रवतशत मवहला उमयेदिािी अवििाय्ष हुितु पिने वयिसथा वथयो । यस 
संविधािको धािा १५४ मा “श्री ५ को सिकािलये दयेशको प्रशासि सञचालि गि्ष आिशयक सयेिा गठि गि्ष  
सकियेछ । यसता सयेिाहरूको गठि, सञचालि ि सयेिाका शत्षहरू ऐिद्ािा विधा्षरित गरिएबमोवजम हुियेछि”् 
भन्िये वयिसथा वथयो । यस वयिसथाबमोवजम परििवत्षत िाजिीवतक सन्दभ्षमा प्रशासि सतुधािको बोध गिी 
ततकालीि प्रधािमन्त्ीको अधयक्षतामा प्रशासि सतुधाि आयोग २०४८ गठि भई सतुझािहरू वलइएको 
वथयो । यस अिवधमा विजामती सयेिा ऐि, २०४९ ि विजामती सयेिा वियमािली, २०५० को विमा्षण 
तथा िाजपत्ाङ् वकत ततृीय श्रयेणीसममका कम्षचािीहरूलाई पयेशागत सङ्गठि खोलिये सितन्त्ता प्राप्त  
भयो । वि. सं. २०४८ सालमा  ियेपाललये संयतुकत्त िाष्ट्रसङ्घीय मवहलाविरुद् हुिये सबतै प्रकािका भयेदभाि 
अन्तय गिने महासवन्ध (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women, 1991) लाई अितुमोदि गियेको वथयो । ियेपाललये वि. सं. २०५२ (सि ् १९९५) मा बयेइवजङमा 
भएको चौथो विश्व मवहला सममयेलिमा सहभागी भई बयेइवजङ घोरणा तथा काय्षयोजिालाई अितुमोदि गिी 
मवहला हक तथा अवधकािलाई िावष्ट्रयसतिमा संसथागत गिने प्रवतबद्ता गियेअितुरूप वि. सं. २०५२ सालमा 
मवहला तथा समाजकलयाण मन्त्ालयको सथापिा गियेको वथयो । वि. सं. २०३८ सालमा सथािीय विकास 
मन्त्ालयअन्तग्षत सथापिा भएको मवहला शाखा वि. सं. २०४७ सालमा मवहला विकास महाशाखामा 
सतिोन्िवत भएको वथयो । वि. सं. २०५६ सालमा मवहला महाशाखालाई मवहला, बालबावलका तथा 
समाजकलयाण मन्त्ालयमा सारियो । तयसपवछ मवहला महाशाखा मवहला विकास विभागको रूपमा 
पतुिससंिवचत भयो ि वि. सं. २०५७ साल असाि २६ गतये मवहला विकास विभागको सथापिा भएको  
हो । ियेपालको साि्षजविक प्रशासि सञचालि गिने संिचिाको सन्दभ्षमा मवहला, बालबावलका तथा 
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समाजकलयाण मन्त्ालय ि मवहला विकास विभागको गठिलाई ियेपालको प्रशासिको विकासको क्रममा 
मवहलाको क्षयेत्मा भएको महत्िपणू्ष उपलवबधको रूपमा वलि सवकन्छ । मवहलाविरुद् हुिये सबतै प्रकािका 
भयेदभाि अन्तय गिने महासवन्धको अितुमोदि गियेपवछ ियेपाललये वि. सं. २०५५  मङ्वसिमा पवहलो िावष्ट्रय 
प्रवतियेदि बतुझाएको  वथयो । यस अिवधमा ियेपालको साि्षजविक प्रशासिमा मवहलाको सहभावगता जममा 
५ प्रवतशतको हािाहािीमा िहयेको वथयो । वि. सं.२०६० सालमा ियेपाललये मवहलाविरुद् हुिये सबतै प्रकािका 
भयेदभाि अन्तय गिने महासवन्धको दोस्ो ि तयेस्ो संयतुकत्त प्रवतियेदि बतुझाउँदा ियेपालको साि्षजविक प्रशासिमा 
मवहलाको सहभावगता बढयेि करिब ९ प्रवतशत पतुगयेको दयेवखन्छ । 

२.५  गणि्त् (तव. स.ं२०६३ दरेतख तव. स.ं२०७२ सालसमम) 

 वि. सं. २०६२/६३ सालको जिआन्दोलिपवछ ियेपालमा िाजतन्त्को अन्तय भई गणतन्त्को सथापिा  
भयो । पतुिसथा्षवपत अन्तरिम संसदक्ो पवहलो बतैठकलये िाजयका सबतै संिचिामा मवहलाको ३३ प्रवतशत 
प्रवतविवधति गिाउिये सङ्कलप प्रसताि पारित गियेको वथयो । यसपवछ जािी भएको ियेपालको अन्तरिम संविधाि, 
२०६३ लये पवहलो पटक मवहलाको हकलाई मौवलक हकको रूपमा सथावपत गिी मतुलतुकको िाजय संिचिाको 
सबतै अङ्गहरूमा समाितुपावतक समाियेवशताको आधािमा सहभागी गिाउिये िीवतगत वयिसथा गियेको वथयो । यस 
संविधािमा मवहला भएकतै  कािण कतु ितै पवि वकवसमको भयेदभाि िगरििये, प्रतययेक मवहलालाई प्रजिि सिास्थय 
तथा प्रजििसमबन्धी हक, वहसंाविरुद्को हक, पतैतकृ समपवत्तमा छोिा ि छोिीलाई समाि हकको वयिसथा, 
संविधािसभाको वििा्षचिमा मवहलाका लावग समाितुपावतकतर्ष  ५० प्रवतशत ि प्रतयक्षतर्ष  ३३ प्रवतशत 
आिक्षणको वयिसथा ि समाितुपावतक वििा्षचिप्रणालीको वयिसथा गरिएको वथयो । विजामती सयेिालगायत 
सबतै सिकािी सयेिामा मवहलालगायत अन्य वपछव्डएका ि सीमान्तकृत िग्ष तथा क्षयेत्को सहभावगता बढाउिये 
उद्येशयलये ियेपाल सिकािलये वि. सं. २०६४ सालदयेवख सकािातमक विभयेदको िीवत काया्षन्ियिमा लयाएको  
हो । यस सकािातमक विभयेदको िीवतअन्तग्षत विजामती तथा अन्य सिकािी सयेिामा खतुला प्रवतयोवगताद्ािा 
पवूत्ष हुिये पदमधयये ४५ प्रवतशत पद छतु ट्याई तयसतो पदमा मवहलालाई ३३ प्रवतशत, आवदिासी जिजावतलाई 
२७ प्रवतशत, मधयेशीलाई २२ प्रवतशत, दवलतलाई ९ प्रवतशत, अपाङ्गलाई ५ प्रवतशत ि वपछव्डएको क्षयेत्लाई 
४ प्रवतशत पद छतु ट्याई तयसतो पदमा समबवन्धत समहूका उमयेदिािबीचमा मात् छतु ट्टाछतु ट्टतै प्रवतसपधा्ष गिाई 
पदपवूत्ष गरििये वयिसथा गरिएको छ । कतु ितै खास प्रकृवतको काय्ष िा पदका लावग मवहलालये मात् प्रवतसपधा्ष गि्ष 
पाउिये गिी ियेपाल सिकािलये ियेपाल िाजपत्मा सचूिा प्रकाशि गिी पद तोकि सकिये वयिसथा गिी प्रशासिमा 
मवहलाको सहभावगता िवृद् गि्ष महत्िपणू्ष योगदाि पतु¥ofएको छ । यस अिवधमा मवहला, बालबावलका तथा 
समाजकलयाण मन्त्ालयअन्तग्षत ७५ वजलला मवहला तथा बालबावलका काया्षलय सञचालिमा आएका 
वथए । यसतै अिवधमा वि. सं. २०६४/६५ दयेवख ियेपाललये लतैङ्वगक उत्तिदायी बजयेट विवियोजि सतुरु गियेको 
वथयो । योजिा तजतु्षमा ि काया्षन्ियिमा मवहलाको सहभावगता, मवहलाको क्षमता अवभिवृद्, काय्षक्रममा 
मवहलाको लाभ तथा वियन्त्णमा सतुविवश्तता, मवहलाको िोजगािी तथा आयआज्षिमा अवभिवृद् ि मवहलाको 
समय प्रयोगमा गतुणातमक सतुधाि तथा काय्षिोझमा कमी लतैङ्वगक उत्तिदायी बजयेट विवियोजिका सचूकहरू  
हुि ् । लतैङ्वगक उत्तिदायी बजयेट विवियोजिको मतुखय उद्येशय मवहलाको सशक्तीकिण ि विकास गितु्ष िहयेको  
छ । लतैङ्वगक उत्तिदायी बजयेट विवियोजिको सतुरुको िर्षमा ११.३ प्रवतशत िहयेकोमा यो बजयेट विवियोजि 
क्रमशः िवृद् हुदँतै आ.ि.२०७२/७३ करिब २२.२७ प्रवतशत पतुगयेको दयेवखन्छ । 
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२.६  सङ्घीय लकोकिात्त्क शासनकाल (तव. स.ं२०७३ दरेतख हालसमम)

 वि. सं. २०७२ सालमा सङ्घीय शासि वयिसथासवहतको सङ्घीय लोकतावन्त्क गणतन्त् ियेपालको संविधाि 
जािी भई समपन्ि वििा्षचिपवछ ियेपालको एकातमक तथा कये न्द्ीकृत शासि वयिसथा औपचारिकरूपमा तीि 
तहको सिकािसवहत सङ्घीय शासि वयिसथामा रूपान्तिण भएको छ । हाल सङ्घमा १ कये न्द्ीय सिकाि,  
प्रदयेशतहमा ७ िटा प्रदयेश सिकाि ि  सथािीयतहमा ७५३ सथािीय सिकाि काया्षन्ियिमा िहयेका छि ्। मवहला 
अवधकाि तथा मवहलाको मतुद्ा हयेि्षका लावग कये न्द्ीय सिकािअन्तग्षत छतु ट्टतै मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ 
िागरिक मन्त्ालय िहयेको छ । प्रदयेश सिकािअन्तग्षत सामावजक विकास मन्त्ालय ि सथािीय सिकािमा 
मवहलासमबन्धी विरय हयेि्ष छतु ट्टतै महाशाखा तथा शाखाहरू िहयेका छि ्। विगतमा वजललासतिमा िहयेका मवहला 
तथा बालबावलका काया्षलयहरू प्रदयेशसतिमा िहयेका सामावजक विकास मन्त्ालय ि सथािीय विकायअन्तग्षत 
िहयेका गाउँपावलका काय्षपावलका तथा िगिपावलका काय्षपावलकाको काया्षलयमा समायोजि भएका छि ्
। िावष्ट्रय मवहला आयोगलये संितैधाविक आयोगको हतैवसयत प्राप्त गियेको छ । तयसतैगिी कये न्द्ीयसतिका क्षयेत्गत 
मन्त्ालयमा मवहलाको मतुद्ा हयेि्षका लावग शाखा/महाशाखाहरू िहयेका छि ् । वि. सं. २०६४ सालदयेवख 
काया्षन्ियिमा लयाइएको सकािातमक विभयेदको िीवतलये वििन्तिता पाएको छ । मवहलाहरूको वशक्षा, 
सिास्थयमा भएको सतुधािलये गदा्ष विजामती सयेिामा खतुला प्रवतयोवगताबाट मवहलाहरूको प्रियेश गिने दि 
क्रवमकरूपमा िवृद् हुदँतै गएको छ । हाल विजामती सयेिामा मवहलाको सहभावगता २३ प्रवतशतको हािाहािीमा 
िहयेको छ । यस अिवधमा ियेपालको संविधािको धािा ३०२ बमोवजम कम्षचािी समायोजि विधयेयक २०७५ 
तयाि भई सङ्घीय शासि वयिसथाअितुरूप सिकािी सयेिा तथा अन्य विकायका कम्षचािीहरूलाई सङ्घ, प्रदयेश 
ि सथािीयतहमा समायोजि गरिएको छ । सङ्घीय विजामती सयेिाको विधयेयक तयाि भई प्रवतविवधसभामा 
छलरलको चिणमा िहयेको छ । यस अिवधमा लतैङ्वगक उत्तिदायी बजयेट विवियोजिलये वििन्तिता पाएको  
छ । आगामी आ. ि. २०७८/७९ को प्रसतावित बजयेटमा लतैङ्वगक उत्तिदायी बजयेट विवियोजि कतु ल बजयेटको 
३९.४९ प्रवतशत िहयेको छ । प्रदयेश ि सथािीयसतिमा पवि लतैङ्वगक उत्तिदायी बजयेट विवियोजि प्रोतसाहिको 
लावग ियेपाल सिकाि अथ्ष मन्त्ालयबाट प्रदयेश तथा सथािीयतहका लावग लतैङ्वगक उत्तिदायी बजयेट िमतुिा 
विदनेवशका, २०७७  सिीकृत भएको छ । छतैटौ ँआिवधक योजिादयेवख समाियेश हुदँतै आएको मवहला विकासका 
मतुद्ाहरू पन्ध्रौं आिवधक योजिासमम वििन्ति हुदँतै आएका छि ्। 

२. प्रशासतनक क्रेत्मा  मतहलाका लातग भएका रातट्रिय कानुन ि्ा नीतिगि वयवस्ाहरू 

 ियेपालको प्रशासिमा मवहला सहभावगता प्रिध्षिका लावग भएका मतुखयमतुखय काितुिी तथा िीवतगत वयिसथा 
विमिाितुसाि प्रसततुत गरिएको छ- 

१. नरेपालकको सतंविान

 ियेपालको संविधािको धािा २८५ मा सिकािी सयेिाको गठिको वयिसथा गरिएको छ । यस धािाअन्तग्षत  ियेपाल 
सिकािलये दयेशको प्रशासि सञचालि गि्ष सङ्घीय विजामती सयेिा ि आिशयकताअितुसाि अन्य सङ्घीय सिकािी 
सयेिाहरूको गठि गि्ष सकिये,  तयसता सयेिाहरूको गठि, सञचालि ि सयेिाका शत्ष सङ्घीय ऐिबमोवजम हुिये वयिसथा 
छ । सङ्घीय विजामती सयेिालगायत सबतै सङ्घीय सिकािी सयेिामा प्रवतयोवगतातमक पिीक्षाद्ािा पदपवूत्ष गदा्ष सङ्घीय 
काितुिबमोवजम खतुला ि समाितुपावतक समाियेशी वसद्ान्तका आधािमा हुिये वयिसथा छ । तयसतैगिी प्रदयेश मवन्त्परिरद,् 
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गाउँ काय्षपावलका ि िगि काय्षपावलकालये आफिो प्रशासि सञचालि गि्ष आिशयकताितुसाि काितुिबमोवजम विवभन्ि 
सिकािी सयेिाहरूको गठि ि सञचालि गि्ष सकिये वयिसथा छ  । 

२. तनजामिी सरेवा ऐन, २०४९ 

 विजामती सयेिा ऐि, २०४९ मा मवहलालाई विजामती सयेिा प्रियेशमा उमयेिको हद चालीस िर्ष कायम गरिएको, 
मवहलाको पिीक्षणकालको अिवध ६ मवहिा िहिये ि बढतुिाको लावग एक िर्षको सयेिाअिवध कम गिी मवहला 
सहभावगतालाई प्रोतसाहि गि्ष खोवजएको छ । विक्रम संित ्२०६३ सालमा विजामती सयेिा ऐिमा भएको संशोधिबाट 
विजामती सयेिालाई समाियेशी बिाउि खतुला प्रवतयोवगताद्ािा पवूत्ष हुिये पदमधयये ४५ प्रवतशत पद छतु ट्याई तयसतो 
पदमा मवहलालाई ३३ प्रवतशत, आवदिासीजिजावतलाई २७ प्रवतशत, मधयेशीलाई २२ प्रवतशत, दवलतलाई ९ 
प्रवतशत अपाङ्गलाई ५ प्रवतशत, वपछव्डएको क्षयेत्लाई ४ प्रवतशत पद छतु ट्याई तयसतो पदमा समबवन्धत समहूका 
उमयेदिािबीचमा मात् छतु ट्टाछतु ट्टतै प्रवतसपधा्ष गिाई पदपवूत्ष गरििये वयिसथा गरिएको छ । कतु ितै खास प्रकृवतको काय्ष िा 
पदका लावग मवहलालये मात् प्रवतसपधा्ष गि्ष पाउिये गिी ियेपाल सिकािलये ियेपाल िाजपत्मा सचूिा प्रकाशि गिी पद तोकि 
सकिये वयिसथा छ । मवहला विजामती कम्षचािी गभ्षिती भएमा विजलये सतुतकये िीको अवघपवछ गिी ९८ वदि वबदा पाउिये 
वयिसथा छ ि यसतो वबदाको पिूा तलब पाइिये छ । प्रसवूत वबदा वलएका मवहला विजामती कम्षचािीलये चाहयेमा कतु ितै पवि 
वबदाबाट कट्टा िहुिये गिी थप ६ मवहिासमम ियेतलिी प्रसवूत वबदा वलि सकिये वयिसथा छ । समभि भएसमम िाजपत् 
अिङ् वकत पदमा काय्षित श्रीमाि ्तथा श्रीमती दतुबतैलाई एउटतै वजललामा सरुिा गि्ष सकिये वयिसथा गरिएको छ । ियेपाल 
सिकाि मवन्त्परिरदक्ो विण्षयअितुसाि ४० िर्ष सयेिा प्रियेश उमयेि भएका कम्षचािीलये ५८ िर्षको उमयेिमा अिकाश हुदँा 
वििवृत्तभिण िपाउिये अिसथा हुिये भएकालये वििवृत्तभिणको लावग थप २ िर्ष सयेिा अिवध थप हुि सकिये विण्षय गियेको  
छ । 

३. अन्य सयेिा समहू सञचालि गिने ऐि तथा वियमहरू जसततै वयिसथावपका संसद ्सवचिालयसमबन्धी ऐि, २०६४, 
ियेपाल सिास्थय सयेिा ऐि, २०५३, वशक्षक सयेिा आयोग वियमािली २०५७, सतैविक सयेिा वियमािली २०६९; प्रहिी 
वियमािली, २०७१; सशस्त प्रहिी वियमािली, २०७२; न्याय सयेिा आयोग ऐि, २०७३; न्याय परिरद ऐि, २०७३ 
ि सिवोचच अदालत वियमािली, २०७४ लगायतका काितुिहरूमा मवहलासमबन्धी विशयेर वयिसथा तथा सकािातमक 
विभयेद एिम ्समाियेशी वयिसथा समाियेश गियेको छ । 

४. प्ध्रौं यकोजना (आ. व. २०७६/७७ -२०८०/८१)

  पन्ध्रौ ँयोजिा (आ. ि. २०७६/७७ -२०८०/८१) मा लतैङ्वगक समाितामलूक िाष्ट्रको सोच वलई लैंङ्वगक उत्तिदायी 
शासि वयिसथालाई संसथागत गददै मवहलाको सममावित जीिियापिको सतुविवश्त गिने; मवहलाविरुद् हुिये सबतै 
प्रकािका भयेदभाि, वहसंा ि शोरणको अन्तय गिने तथा  आवथ्षक समवृद् ि वदगो विकासका लावग मवहलाको समाि 
अ्सिता ि ियेततृिदायी भवूमका सथावपत गिने उद्येशय वलइएको छ । यस योजिालये िाजयका सबतै तहको सिकाि, क्षयेत् 
तथा विकायमा लतैङ्वगक उत्तिदायी शासि पद्वत अिलमबि गिने; िाजयका सबतै तहको सिकािमा लतैङ्वगक उत्तिदायी 
बजयेट विवियोजि पद्वतलाई संसथागत गिने; लतैङ्वगक समािता तथा सशक्तीकिण मापि गिने त्थयाङ्क प्रणालीको 
विकास गिने; आवथ्षकरूपलये विपन्ि ि सामावजकरूपलये पछाव्ड पियेका मवहलालाई विशयेर प्राथवमकता वददँतै आवथ्षक 
तथा सामावजक रूपान्तिण गिने ि मवहलाविरुद् हुिये सबतै प्रकािका भयेदभाि, वहसंा तथा शोरणको अन्तय गि्षका लावग 
वििोधातमक एिं सतुिक्षातमक उपायद्ािा न्यायमा पहुचँ अवभिवृद् गिने िणिीवत पन्ध्रौ ँयोजिालये अिलमबि गियेको छ । 
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५. तनजामिी सरेवाकको रातट्रिय नीति, २०७४

   विजामती सयेिाको िावष्ट्रय िीवत, २०७४ लये सङ्घीय लोकतावन्त्क वयिसथाअितुकूल समाियेशी, सिचछ, सक्षम ि 
जिमतुखी विजामती सयेिा बिाउिये दीघ्षकालीि सोचसवहत सङ्घीय ि प्रादयेवशक विजामती सयेिा ि सथािीय सयेिा गठि 
ि सञचालिका समबन्धमा सामन्जसय ि अन्तिसमबन्ध कायम गि्ष आधािभतू माग्षदश्षि गिने, जिमतुखी, िवतजामतुखी 
ि गवतशील विजामती सयेिाको विकास गिी प्रभािकािी सयेिा प्रिाह ि सतुशासिको प्रतयाभवूत गिने ि  योगयताप्रणाली 
ि कायस्षमपादिमा आधारित वयािसावयक, उचच मिोबल ि सदाचाियतुक् विजामती सयेिाको विकास गिने उद्येशय 
तय गियेको छ । विजामती सयेिाको िावष्ट्रय िीवत, २०७४ लये विजामती सयेिा तथा अन्य सिकािी सयेिाका लावग 
विमिबमोवजमको समाियेशीकिण िीवत तय गियेको छः

१. समाजको विविधताको सममाियतुक् वयिसथापि हुियेगिी विजामती सयेिाको विकास गरििये  । 

२. समाितुपावतक समाियेशी प्रवतविवधति समािरूपमा लवक्षत िग्षमा पतु¥ofउि मापदण्ड विधाि्षण गरििये । 

३. विजामती सयेिामा आिवक्षत प्रवतविवधतिको अिसि एक वयवक्लाई एकपटक मात् प्रदाि गिने गिी विवध 
विधाि्षण गरििये  । 

४. समाियेशी प्रणालीबाट सयेिा प्रियेश गिनेहरूलाई भयेदभाि िहुिये गिी समाि अिसिको सतुविवश्तता गददै विशयेर 
तावलम तथा क्षमता विकास काय्षक्रम सञचालि गरििये  । 

५. साि्षजविक विकायहरूका संिचिा, काय्षिाताििण ि सयेिाप्रिाह प्रणालीलाई लतैङ्वगक, अपाङ्गता एिम ्
समाियेशीमतैत्ी बिाइिये । 

६. आिक्षणसमबन्धी वयिसथाको आिवधकरूपमा पतुििािलोकि गरििये  । 

३. प्रशासतनक क्रेत्मा मतहला समब्िमा प्राप्त भएका उपलत्िहरू 

१ मवहला सहभावगताको बढोत्तिी: ियेपाल सिकािलये सकािातमक विभयेदको िीवत अिलमबि गियेपश्ात ्विजामती 
सयेिामा मवहलाको सहभावगता उललयेखयरूपमा िवृद् भएको छ । हाल विजामती सयेिामा मवहलाको सहभावगता 
२६ प्रवतशतभन्दा बढी छ । िावष्ट्रय वकताबखािाको वि. सं. २०७७ रागतुि मवहिाको त्थयाङ्कअितुसाि विजामती 
सयेिामा काय्षित कतु ल ८९,७०५ कम्षचािीमधयये पतुरुर कम्षचािी ६६,०३१ छि ्भिये मवहला कम्षचािी २३,६७४ छि ्
। विजामती सयेिामा िीवत, विमा्षण ि विण्षय प्रवक्रयामा सहभागी हुिये सवचि ि सहसवचि पदमा मवहलाको सहभावगता 
क्रमशः ६.२५ प्रवतशत ि ८.२५ प्रवतशत िहयेको छ । तयसतैगिी ियेपाल न्याय सयेिा अन्तग्षतको न्याय समहू, काितुि 
समहू ि सिकािी िवकल समहूमा मवहला अवधकृतहरूको सङ्खया करिब २१ प्रवतशतको हािाहािीमा िहयेको  
छ । सिास्थय सयेिाअन्तग्षत करिब ३८ प्रवतशत मवहलाहरू िहयेका छि ्। प्रदयेश तथा सथािीयतहमा काय्षित 
कम्षचािीको सङ्खयामधयये मवहला कम्षचािीको सङ्खया ३४ प्रवतशत िहयेको छ । ियेपाली सयेिा ि प्रहिीतर्ष  
मवहलाको सहभावगता क्रमशः ३.२ प्रवतशत, ५.७ प्रवतशत ि ४.९ प्रवतशत मात् िहयेको दयेवखन्छ  । यसका साथतै 
ियेपालको संविधािबमोवजम सथापिा भएका संितैधाविक आयोगमा समाियेशी वसद्ान्तको आधािमा मवहलाको 
सहभावगता िहयेको वयिसथा छ । हाल अवखतयाि दतुरुपयोग अितुसन्धाि आयोग, वििा्षचि आयोग, लोकसयेिा 
आयोग, िावष्ट्रय मािि अवधकाि आयोग, िावष्ट्रय समाियेशी आयोग, िावष्ट्रय मवहला आयोगलगायतका 
आयोगहरूमा मवहला आयतुक् तथा सदसयहरू वियतुक् भएका छि ्। िाजदतूलगायत िाजिीवतक वियतुवक्बाट 
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पदपवूत्ष हुिये पदहरूमा पवि समाियेशी वसद्ान्तका आधािमा मवहलाहरूको सहभावगता िहिये गियेको छ । सहकािी 
क्षयेत्मा मवहला सहभावगता ५० प्रवतशत िहयेको छ  । 

२  िावष्ट्रयसतिमा मवहलासमबन्धी संसथागत संयन्त्को सथापिा तथा विकासः- मवहला अवधकाि तथा मवहलाको 
मतुद्ा हयेि्षका लावग कये न्द्ीय सिकािअन्तग्षत छतु ट्टतै मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालय िहयेको 
छ । प्रदयेश सिकािअन्तग्षत सामावजक विकास मन्त्ालय ि सथािीय सिकािमा मवहला विरय हयेिनेछतु ट्टतै महाशाखा 
तथा शाखाहरू िहयेका छि ्। संितैधाविक आयोगको रूपमा िावष्ट्रय मवहला आयोग िहयेको छ । तयसतैगिी क्षयेत्गत 
मन्त्ालय ि विकायहरूमा मवहलाको विरय हयेि्षका लावग छतु ट्टतै महाशाखा िा शाखाहरू िहयेका छि ्। 

३. मवहलामतैत्ी काितुि विमा्षणः- मवहलाको हक अवधकाि सथावपत गिने सन्दभ्षमा ियेपालको संविधािलाई 
हालसममकतै  उतकृटि संविधािको रूपमा वलि सवकन्छ । यो संविधािलये लतैङ्वगक विभयेदको अन्तय गिने; 
मवहला ि पतुरुरबीचको समािता तथा अविभयेदको वसद्ान्त; मवहलालाई लतैङ्वगक भयेदभािवििा समाि िंशीय 
हक; प्रतययेक मवहलालाई सतुिवक्षत माततृि, प्रजिि ि सिास्थयसमबन्धी हक; लतैङ्वगक वहसंाविरुद्को हक; 
समाितुपावतक समाियेशी वसद्ान्तको आधािमा सहभागी हुिये हक; मवहलालाई वशक्षा, सिास्थय, िोजगािी ि 
सामावजक सतुिक्षामा सकािातमक विभयेदका आधािमा विशयेर अिसि प्राप्त गिने हक; समपवत्त ि पारििारिक 
मावमलामा दमपतीको समाि हक ि समाि कामका लावग समाि पारिश्रवमकसवहत मवहलाको हकलाई 
मौवलकहकको रूपमा सतुविवश्त गियेको छ । तयसतैगिी संविधाि ि यसका मौवलक हक तथा अन्तिा्षवष्ट्रय 
प्रवतबद्ता काया्षन्ियि गि्षका लावग विवभि ्ि विवशर ्टीकृत ऐि ि वियमािलीहरू काया्षन्ियिमा आएका 
छि ् । विवभि ्ि ऐि तथा वियममा िहयेका मवहलासमबन्धी विभयेदकािी प्रािधािहरूलाई सतुधाि गरिएको छ 
। हाल काया्षन्ियिमा िहयेको ियेपालको संविधाि ि यसअन्तग्षत बियेका काितुिहरू मवहलामतैत्ी छि ्। 

४. समाियेशी प्रशासि: विजामती सयेिालगायत सबतै सिकािी सयेिामा मवहलालगायत अन्य वपछव्डएका ि 
सीमान्तकृत िग्ष तथा क्षयेत्को सहभावगता बढाउिये उद्येशयलये ियेपाल सिकािलये वि. सं. २०६४ साल दयेवख 
सकािातमक विभयेदको िीवत काया्षन्ियिमा लयाएको हो । लोकसयेिा आयोगको एकसठ्ीऔ ं िावर्षक 
प्रवतियेदिअितुसाि आ.ि. २०६४/६५ दयेवख २०७६/७७ सममको अिवधमा अथा्षत ्समाियेशी वयिसथा लागतु 
भएको १३ िर्षको अिवधमा कतु ल ३१,८०१ जिा विजामती सयेिामा प्रियेश गदा्ष ७,३३१ मवहलाको प्रियेश 
भएको छ । सकािातमक विभयेदको िीवतको काया्षन्ियि अिवधमा मवहलाको प्रियेशदि २३ प्रवतशत पतुगयेको  
छ । यसलये सम् प्रशासि संयन्त्लाई समाियेशी ि समतामलूक बिाउि सहयोग पतुगयेको छ । 

५. लतैङ्वगक उत्तिदायी शासिप्रणालीको  प्रिध्षि : हाल संविधािमा भएको मवहलासमबन्धी प्रािधािलाई काया्षन्ियि 
गि्षका लावग िाजयका सबतै संयन्त् तथा विकायमा लतैङ्वगक उत्तिदायी शासिप्रणालीको  थालिी भएको छ 
। सबतै क्षयेत् ि तहका विकाय तथा संसथाहरूअन्तग्षत आ-आफिो संसथागत संिचिा, ससंकाि, काय्षपद्वत, क्षमता 
विकास ि पिूा्षधाि विमा्षणलगायतका समपणू्ष काय्षप्रवक्रयामा लतैङ्वगक उत्तिदायी शासिपद्वत अिलमबि गितु्षका 
साथतै सङ्घ, प्रदयेश ि सथािीयतहका सिकािका संयन्त्हरूमा लतैङ्वगक मलूप्रिाहीकिण, उत्तिदायी शासिपद्वत 
काया्षन्ियि भए िभएको बािये लतैङ्वगक पिीक्षण गिने पद्वत सतुरु भएको छ । 

६. मवहलामतैत्ी सयेिाप्रिाह ि पिूा्षधाि विमा्षणः प्रशासविक क्षयेत्मा पदपवूत्ष गदा्ष आिक्षणको वयिसथा, बढतुिाको 
समभावय उमयेदिाि बन्ि पतुरुरको भन्दा एक िर्ष कम, गभ्षिती तथा सतुतकये िी मवहलालाई वबदा तथा सतुतकये िी 
सयाहाि खच्षको वयिसथा गरिएको छ भिये साि्षजविक क्षयेत्बाट प्रदाि गरििये सयेिाका लावग मवहलाको छतु ट्टतै 
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वयिसथा सथावपत भइसकये को छ । काया्षलयमा मवहलामतैत्ी काय्षवयिहाि तथा काय्षसंसकृवतको विकास भएको 
छ । मवहलामतैत्ी पिूा्षधाि विमा्षणको थालिी भएको छ  । 

७. मवहलालवक्षत िीवत तथा काय्षक्रमहरुः- विवभन्ि समयका आिवधक योजिा, सिकािका िीवत तथा काय्षक्रममा 
मवहलाको सशक्तीकिण सहभावगता तथा सबलीकिणका विरयहरू समाियेश हुिये गियेका छि ्। गरिब, विपन्ि, 
सीमान्तकृत तथा वपछव्डएका मवहला तथा वहसंापीव्डत मवहलाका लावग लवक्षत काय्षक्रमहरू सञचालिमा 
आएका छि ्। 

८. अन्तिा्षवष्ट्रय प्रवतबद्ता: ियेपाललये मवहला समािता कायम गि्ष तथा िोजगािीको हक सथावपत गि्षका लावग 
मवहलाको अवधकाि तथा मािि अवधकािसँग समबवन्धत अन्तिा्षवष्ट्रयसतिमा एक दज्षिभन्दा बढी सवन्ध 
तथा समझौताको अितुमोदि गियेको छ । यीमधयये मवहलाविरुद्का हुिये सबतै प्रकािका भयेदभाि उन्मलूि गिने 
महासवन्ध, १९७९ को अितुमोदि ि श्रम तथा िोजगािीसँग समबवन्धत महासवन्धहरूको अितुमोदि तथा यसको 
काया्षन्ियिका लावग भएको िीवतगत तथा काितुिी वयिसथा ि संसथागत प्रबन्धलाई महत्िपणू्ष उपलवबधका 
रूपमा वलि सवकन्छ  । 

९. पारिश्रवमक समािताः ियेपालको संविधािको धािा १८(४) मा समाि कामका लावग लतैङ्वगक आधािमा 
पारिश्रवमक ि सामावजक सतुिक्षामा भयेदभाि िगिने कतु िालाई मौवलकहकको रूपमा सथावपत गियेको छ । यस 
वयिसथालये मवहलालये पतुरुरसिह समाि कामका लावग समाि पारिश्रवमक पाउिये वयिसथा सतुविवश्त गियेको छ  । 

१०. आवथ्षक क्षयेत्मा सतुधािः आवथ्षक स्ोत, घि, जगगा ि समपवत्तमा मवहलाको पहुचँ िवृद् भएको  छ । घि, जगगा 
ि समपवत्तमा करिब २६ प्रवतशत मवहलाको सिावमति िहयेको छ । तयसतैगिी लतैङ्वगक समािता ि मवहला 
सशक्तीकिणका लावग लतैङ्वगक उत्तिदायी बजयेट विवियोजि िवृद् भएको छ । हाल लतैङ्वगक उत्तिदायी बजयेट 
विवियोजि सङ्घीय सिकािमा ३९ प्रवतशत पतुगयेको छ भिये प्रदयेश सिकाि ि सथािीयतहमा पवि लतैङ्वगक 
उत्तिदायी बजयेट विवियोजि प्रवक्रयामा िहयेको छ । आयकि ऐि, २०५८ बमोवजम मवहलाको पारिश्रवमक 
आयमा लागिये किमा १० प्रवतशत छतु ट हुिये वयिसथा छ । सिकािलये मवहलाको आमदािीमा लागिये आयकिमा 
पतुरुरको ततुलिामा १० प्रवतशत छतु ट वदइएको छ । यस वयिसथालये गदा्ष मवहलाको िाममा  घि तथा जगगाको 
सिावमतिमा क्रवमकरूपमा िवृद् भई हाल २६% पतुगयेको छ । 

११. सामावजक मलूय, मान्यता ि सोचमा सकािातमक परिित्षिः विगतमा पतुरुरहरूलये मात् गिने प्रशासविक क्षयेत्मा 
मवहलाको सङ्खया उललयेखय हुितुको साथतै मवहला पवि विण्षय गि्ष तथा वजममयेिािी समहालि सक्षम छि ्
भन्िये विरय सथावपत भएको छ । यसलाई परििाि, समाज ि समतुदायलये सिीकाि गिी सममािको रूपमा ्हण 
गिने प्रिवृत्त िवृद् हुदँतैछ । यसलये छोिा ि छोिीमावथ हुिये पिमपिागत विभयेदलाई कम गि्ष योगदाि पतु¥ofएको 
छ । मवहलामावथ गरििये वयिहाि सकािातमक हुदँतै गएको  छ । मवहलाहरूका लावग प्रयोग गरििये शबदहरू 
आदिाथधी, सममािजिक ि सभय हुदँतै गएका छि ् । पतुरुरहरूलये मात् गिने सांसकृवतक सामावजक ि धावम्षक 
वक्रयाकलापहरूमा मवहलाको सहभावगता िवृद्  भएको छ । 

१२. समन्िय, सहकाय्ष तथा साझयेदािीः- मवहलाको विरय आरतै मा बहुआयावमक विरय हो । मवहलाका साझा 
मतुद्ाहरूलाई समबोधि गि्ष सिकािी विकायहरूबीच, सिकाि तथा विजी क्षयेत्बीच, सिकाि तथा विकास 
साझयेदाि संसथाबीच, सिकाि ि िागरिक समाजबीच सहकाय्ष समन्िय ि साझयेदािी सतुरु भएको छ  । 
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४. प्रशासतनक क्रेत्मा मतहलाकको उपतस्ति र सहभातगिालरे पाररेकको प्रभाव 

 ियेपालको साि्षजविक प्रशासिको विकासक्रमको एक शताबदीको अिवधलाई मवहलाको दृवटिकोणबाट हयेदा्ष मवहलाको 
औपचारिक सहभावगताको सतुरुआत वि. सं. २०६४ सालदयेवख सकािातमक विभयेदको िीवत काया्षन्ियिमा आएपवछ 
मात् सतुरु भएको हो । यसअवघ पवि साि्षजविक प्रशासिमा मवहलाको प्रियेश बन्दयेज वथएि । ति वशक्षा ि सिास्थयजसता 
सामावजक सचूकमा मवहलाको सहभावगता कम भएकालये योगयतामा आधारित पिीक्षामा मवहलाको सहभावगता ि 
उत्तधीण प्रवतशत सीवमत हुिये गियेको वथयो । हाल मवहलाको वशक्षामा भएको प्रगवत ि लतैङ्वगक भवूमकामा आएको 
परिित्षि तथा सिकािलये अिलमबि गियेको समाियेशी िीवतको काया्षन्ियिलये गदा्ष प्रशासिको क्षयेत्मा मवहलाको 
सहभावगता िवृद् भएको छ । एक शताबदीको अिवधमा ियेपालको प्रशासिमा मवहलाको अिसथा ि यसको प्रभािलाई 
विमिाितुसाि प्रसततुत गि्ष सवकन्छः  

१.  साि्षजविक प्रशासिका विवभन्ि क्षयेत्मा विविधता दयेवखएको, साि्षजविक सयेिा क्रमशः समाियेशी हुदँतै गएको छ  । 

२. मवहलाको आवथ्षक सामावजक सशक्तीकिण सचूकमा िवृद् भएको छ । 

३. िीवतविमा्षण तथा विण्षयप्रवक्रयामा मवहलाको सहभावगता िवृद् भई सयेिाप्रिाह प्रभािकािी बिाउि मद्त  
पतुगयेको छ । 

४. साि्षजविक प्रशासिमा सािभतू समािताको वसद्ान्त अिलमबि भएको छ । मवहला तथा िवञचत समहूको 
प्रवतविवधति सतुविवश्तताका लावग अिसिको वसज्षिा भएको छ । 

५. पतुसतौदँयेवख समाजमा िहयेको िवहष्किण, विभयेद ि असमािताको अन्तय गि्ष सहयोग पतुगयेको छ । 

६. सामावजकन्यायको प्रिध्षि लावग समाि अिसिको वसज्षिा भएको छ । 

७. आवथ्षक ि सामावजकरूपमा वपछव्डएका कमजोि िग्षको सतिोन्िवतका लावग सघाउ पतुगिये िाताििण तयाि 
भएको छ । 

८. समाियेशी ि सहभावगतामलूक शासि वयिसथा सथावपत गि्षका लावग िाताििण वसज्षिा गियेको छ  । 

९. मवहलामतैत्ी पिूा्षधािहरू विमा्षण भएका छि ्। साि्षजविक विकायमा मवहलाको लावग छतु ट्टतै शौचालयको विमा्षण 
भएको छ । कवतपय सिकािी काया्षलयमा सतिपािकक्ष तथा वशशतुसयाहाि कये न्द् सथापिा गिी सञचालिमा 
लयाइएको छ । 

१०. शासिपद्वतमा अपितिको भाििाको विकासमा सहयोग पतुगयेको छ  । 

९  उपसहंार

  ियेपालको साि्षजविक प्रशासिको विकास क्रमको एक शताबदीको अिवध हयेदा्ष साि्षजविक प्रशासिमा ठूलो 
परिित्षि आएको दयेवखन्छ । ियेपालको शासि वयिसथा पारििारिक संिचिावभत् सञचालि हुिये गियेको अिसथाबाट रूपान्तिण 
भई अवहलये सङ्घीय लोकतावन्त्क गणतन्त्मा आइपतुगयेको छ । यस एक सय िर्षको अिवधमा दयेशको िाजय वयिसथा 
वििङ्कतु श जहाविया िाणा शासिबाट प्रजातन्त्, पञचायत, संितैधाविक िाजतन्त्जसता चिणहरू पाि गददै गणतन्त्मा आइपतुगयेको 
छ । तयसतैगिी पारििारिक ितृ्तवभत् मात् सीवमत साि्षजविक प्रशासि कये न्द्ीकृत ढाँचामा सञचालि हुदँतै अवहलये सङ्घीय 
ढाँचामा सञचालिमा आएको छ । िाजयवयिसथा तथा शासिप्रणालीमा भएको यो रूपान्तिणको विवभन्ि चिणमा मवहलाको 
सहभावगता, हक, अवधकाि क्रमशः संसथागत हुदँतै गएको छ । यसलाई मवहलाको सहभावगता, विकास, संिक्षण, सशक्तीकिण 
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ि लतैङ्वगकन्यायको दृवटिकोणबाट सकािातमकरूपमा वलि सवकन्छ । हाल काया्षन्ियिमा िहयेको ियेपालको संविधािलये िाजयका 
सबतै अङ्ग, तह ि संिचिामा मवहलाको समाितुपावतक समाियेवशता सतुविवश्त गियेको छ । संविधाि काया्षन्ियिको लावग विमा्षण 
गरिएका ऐि तथा वियमहरू समाियेशी ि लतैङ्वगकमतैत्ी छि ्। विगतदयेवख काया्षन्ियिमा आएका ऐि तथा वियममा भएका 
विभयेदकािी तथा असमाियेशी प्रािधािहरूलाई परिमाज्षि, संशोधि गरिएका छि ्। साि्षजविक प्रशासि सतुधाि तथा प्रशासि 
संयन्त् विमा्षणको लावग प्रवतियेदि तयाि गदा्ष मवहला समािता तथा समाियेवशतालाई पया्षप्तरूपमा धयाि वदिये गरिएको छ । यसता 
वयिसथालाई वयिहािमा अितुभवूत हुिये गिी काया्षन्ियि गि्ष स्ोतसाधि ि संियेदिशीलता पिू्षशत्ष हुि ्। िाजयका तीितै तहको 
संिचिामा मवहला सहभावगता अवभिवृद् गि्ष संसथागत संयन्त्को सतुदृढीकिण ि उत्तिदावयतिको विकास गितु्षपछ्ष । मतुखयरूपमा 
मवहलाको वशक्षा, सिास्थयको सति अवभिवृद् गिी सशक्तीकिणको सचूक िवृद् गि्ष सकये मा साि्षजविक प्रशासिमा मवहलाको 
सहभावगता क्रवमकरूपमा सतुधाि हुन्छ ि सहभावगता गतुणसतिीय हुितुको साथतै अथ्षपणू्ष हुिसकछ । तयसतैलये मवहलाको सहभावगता 
अवभिवृद् गि्ष प्रािवमभकरूपमा वशक्षा ि सिास्थयमा लगािी बढाउि आिशयक छ । समयसापयेक्ष क्षमता विकास गिने काय्षलाई 
प्राथवमकताका साथ अगाव्ड बढाउि जरुिी छ  । 

***

स्कोि सामग्ीः

1. ियेपालको संविधाि २०७२

2. ियेपालमा मवहलाको प्रगवत (सि ्१९९५-२०१५) सािभतू समािता - सहभागी संसथा

3. मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयका दसताबयेजहरू

4. CEDAW/C/NPL/CO/6Concluding Observation on 6th Periodic Report of Nepal (ADVANCE 

UNEDITED VERSION) 9 November 2018

5. https://ne.wikipedia.org/wiki/चन्द्_शमशयेि_जङ्गबहादतुि_िाणा



dlxnf, afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfno54

ज य्ेष्ठ नागरिकहरूको वतयामान अवसथा,  
समस्ा तथा चुनौती

 भितिाज शमाया *

भूतमका  

अन्तिा्षवष्ट्रयरूपमा हयेदा्ष जययेष्ठ िागरिकलाई एकरूपलये परिभावरत गियेको दयेवखदँतैि । धयेितैजसो विकवसत दयेशहरूलये ६५ 
िर्षभन्दा मावथको उमयेिका वयवक्हरूलाई जययेष्ठ िागरिक भियेि परिभावरत गियेका छि ् । ियेपालको सन्दभ्षमा जययेष्ठ िागरिक 
समबन्धी ऐि, २०६३ लये ६० िर्षभन्दा मावथका िागरिकलाई जययेष्ठ िागरिक परिभावरत गियेको छ । पवछललो िावष्ट्रय जिगणिा, 
२०६८ अितुसाि ियेपालमा जययेष्ठ िागरिकहरूको जिसङ्खया कतु ल जिसङ्खयाको ८.१३ प्रवतशत िहयेको छ भिये विश्वमा ितै जययेष्ठ 
िागरिकको सङ्खया वदि प्रवतवदि बढ्दतै गएको छ । जययेष्ठ िागरिकहरू हामी सबतैका पथप्रदश्षक ि मान्य हुितुहुन्छ । उहाँहरूलाई 
उवचत वयिसथापि ि उहाँहरूको जीििको उत्तिाध्षलाई सहज, सिल बिाउिये दावयति िाजयको त हो ितै, आम िागरिक, समाज 
मतुखय गियेि परििाि ि हामी सबतैको हो । ति जययेष्ठ िागरिकहरू आवथ्षक एिं सामावजकरूपमा दतुवय्षिहािमा पियेका घटिाहरू 
आइिहयेका छि,् सतुविइिहयेका छि ्ि त्थयाङ्कलये पवि यसलाई पतुवटि गद्षछ । तयसतैलये जययेष्ठ िागरिकहरूप्रवत परििाि, समाज ि 
िाष्ट्रलये यसता अमाििीय वयिहािहरूलाई वियन्त्ण गिी उहाँहरूको मिोबल उचच हुिये ि जीिि सहज ि सिल बिाउिये जसता 
वयिहाि गितु्ष हामी सबतैको दावयवतिवभत् पद्षछ । मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयलगायत तीितै तहको 
सिकाि ि अन्य सिोकाििालाहरूको पहलमा जययेष्ठ िागरिक समबन्धमा कये ही कामहरू भएका छि ्भिये अझतै थतुप्रतै कामहरू गितु्ष 
पिनेछ । यसतै सन्दभ्षमा जययेष्ठ िागरिक समबन्धमा भएका संितैधाविक तथा काितुिी वयिसथा, अन्तिा्षवष्ट्रय प्रािधाि, ियेपाललये 
हावसल गियेका उपलवबध ि समसया तथा चतुिौती यस लयेखमा समाियेश गिने प्रयास गरिएको छ  । 

ि्थयाङ्कमा जयरेष्ठ नागररक 

पवछललो िावष्ट्रय जिगणिा २०६८ को त्थयाङ्कअितुसाि ियेपालमा जययेष्ठ िागरिक (६० िर्षभन्दा मावथ) को 
जिसङ्खया २,१५४,४१० िहयेको छ । यो ियेपालको कतु ल जिसङ्खया २६,४९४,५०४ को ८.१३ प्रवतशत हो । तयसतैगिी 
६५ िर्षभन्दा मावथको जिसङ्खया १,३९७,५३८ िहयेको छ भिये ७५ िर्षभन्दा मावथको जिसङ्खया ४४७,९८१ िहयेको छ 
। तावलका १ मा िावष्ट्रय जिगणिा २०४८ दयेवख २०६८ सममको उमयेि समहूअितुसाि जययेष्ठ िागरिकहरूको जिसङ्खया, 
प्रवतशत ि िवृद्दि दयेखाइएको छ  । 

तावलका १ अितुसाि २०४८ सालमा कतु ल जिसङ्खयाको ५.८१ प्रवतशत िहयेका जययेष्ठ िागरिक ( ६० +) २०६८ मा 
आइपतुगदा कतु ल जिसङ्खयाको ८.१३ प्रवतशत िहयेको दयेवखन्छ । यसततैरूपमा अन्य उमयेि समहूमा पवि जययेष्ठ िागरिकहरूको िवृद् 

*      उपसवचि, मवहला, बालबावलका तथा जयेष्ठ िागरिक मन्त्ालय
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भइिहयेको दयेवखन्छ । सिास्थय सतुविधालगायतका कािणबाट औसत आयतुमा िवृद् हुदँतै जाँदा जययेष्ठ िागरिकहरूको जिसङ्खया 
बढ्दतै गएको छ भिये प्रजिि दिमा कमी आएका कािण कतु ल जिसङ्खयामा यो उमयेि समहूको प्रवतशत बढ्दतै गएको छ 
। जययेष्ठ िागरिकहरूको प्रवतशत हाम्ो दयेशमा मात् िभएि विश्ववयापीरूपमा ितै बवढिहयेको छ । िावष्ट्रय जिगणिा, २०६८ को 
त्थयाङ्कअितुसाि ियेपालको सम् जिसङ्खयाको िावर्षक िवृद्दि १.३५ प्रवतशत िहयेको छ भिये जययेष्ठ िागरिकहरूको िवृद्दि 
३.७७ िहयेको छ ि यो िवृद् मावथललो उमयेि समहूमा अझतै बढी दयेवखन्छ  । जसततै- ६५ िर्षभन्दा मावथको उमयेि समहूमा ३.७९ छ 
भिये ७५ िर्षभन्दा मावथको उमयेि समहूमा ४.१६ िहयेको छ  । 

िातलका १: रातट्रिय जनगणना अनुसार जयरेष्ठ नागररकहरूकको ि्थयाङ्क, २०४८–२०६८

उमरेर २०४८ २०५८ २०६८ वातषमाक वतृद्दर

६०+
१०७३७५७

(५.८१)
१४७७३७९

(७.४६)
२१५४४१०

(८.१३)
३.७७

६५+
६४२११२
(३.४७)

९५६४७१
(४.२१)

१३९७५८३
(५.२७)

३.७९

७५+
१८५१६५

(१.०)
२९५४५९
(१.३०)

४४७९८१
(१.६९)

४.१६

स्ोतः कये न्द्ीय त्थयाङ्क विभाग
िोटः कोष्ठमा िहयेको त्थयाङ्कलये कतु ल जिसङ्खयामधयये जययेष्ठ िागरिकहरूको प्रवतशतलाई जिाउँदछ  । 

तयसतैगिी तावलका २ मा वलङ्गअितुसाि जययेष्ठ िागरिकहरूको जिसङ्खया ि मवहलाको प्रवतशत दयेखाइएको  
छ । तावलकाअितुसाि पतुरुरको ततुलिामा मवहला जययेष्ठ िागरिकहरूको प्रवतशत धयेितै दयेवखएको छ भिये यो अझ बढ्िये क्रममा छ 
। पवछलला िर्षहरूमा पतुरुरको भन्दा मवहलाको औसत आयतु धयेितै भएको कािणबाट पवि यसतो हुि गएको हो । 

िातलका २: तलङ्गअनुसार जयरेष्ठ नागररक

उमरेर
मतहला प्रतिशि

२०४८ २०५८ २०६८
६०+ ४९.३७ ५६.३५ ५०.६२
६५+ ४८.८४ ४९.५५ ५०.२४
७५+ ५०.६८ ५०.९७ ५१.०९

स्ोतः कये न्द्ीय त्थयाङ्क विभाग

जयरेष्ठ नागररककको मापन -Measures of Ageing_ 

जययेष्ठ िागरिकहरूको सघिता -Incidence_ विवभन्ि प्रकािको मापि गि्ष सवकन्छ । वतमधयये मतुखय २ िटा यहाँ प्रसततुत 
गरिएको छ । 

जयरेष्ठ नागररक सिूकाङ्क -Ageing Index_

 ६० िर्ष ि सोभन्दा मावथ (कततै ६५ िर्ष ि सोभन्दा मावथ) को जममा जिसङ्खयालाई १५ िर्षभन्दा कम 
उमयेिको जममा जिसङ्खयालये भाग गिी आउिये भागरललाई १०० लये गतुणा गिी जययेष्ठ िागरिक (बतुढ्यौली) सचूकाङ्क  
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विकावलन्छ । उदाहिणको लावग वि.स.ं २०६८ सालमा ियेपालमा ६० िर्षभन्दा मावथको जिसङ्खया २,१५४,४१० ि १५ 
िर्षभन्दा कम उमयेिको जिसङ्खया ९,२४८,२४६ छ भिये जययेष्ठ िागरिक  सचूकाङ्क = (२१५४४१०/९२४८२४६) x १०० 
अथा्षत ्२३.३० हुि आउँदछ । यसको अथ्ष १०० जिा १५ िर्षमतुविका बालबावलका भएको ठाउँमा २३.३ जिा ६० िर्षभन्दा 
बढी उमयेिका जययेष्ठ िागरिक िहयेका छि ्भन्िये बतुझाउँदछ । वलङ्गअितुसाि विवभन्ि िर्षहरूको बतुढ्यौली सचूकाङ्क तावलका ३ मा  
वदइएको छ । 

िातलका ३. नरेपालकको बुढ्यौली सिूकाङ्क, २०४८-२०६८

िर्ष बतुढ्यौली सचूकाङ्क
पतुरुर मवहला जममा

२०४८ १३.५६ १३.८० १३.५८ 
२०५८ १६.५१ १६.३२ १६.७० 
२०६८ २२.५९ २४.०३ २३.३० 

स्ोतः कये न्द्ीय त्थयाङ्क विभाग

तावलका ३ लाई हयेदा्ष ियेपालमा बतुढ्यौली सचूकाङ्क तीव्र गवतमा बढ्दतै गएको दयेवखन्छ भिये पवछललो िर्षमा 
पतुरुरको ततुलिामा मवहलाको सचूकाङ्क अझ बढी दयेवखन्छ । विकासोन्मतुख दयेशहरूको ततुलिामा कये ही विकवसत दयेशहरूको 
बतुढ्यौली सचूक विकतै  धयेितै भएको पाइन्छ । उदाहिणको लावग सि ्२०१३ मा जापािको बतुढ्यौली सचूक (६५ िर्षमावथको 
जिसङ्खयामा) १९२.३१ छ भिये जम्षिीको १६१.५४ भएको पाइन्छ । 

बुढ्यौली आतश्ि दर -Old Dependency Ratio_

६० िर्षभन्दा मावथको जिसङ्खयालाई काम गिने उमयेि समहूको जिसङ्खया (१५ दयेवख ५९ िर्ष) लये भाग गिी १०० 
लये गतुणा गियेपवछ बतुढ्यौली आवश्रत दि (Old age Dependency Ratio) आउँदछ । तावलका ४ मा बतुढ्यौली आवश्रत दि 
विकावलएको छ । 

िातलका ४. बुढ्यौली आतश्ि दर, २०४८-२०६८

िर्ष बतुढ्यौली आवश्रत दि
२०४८ ११.२१
२०५८ १२.००
२०६८ १४.२८

स्ोतः कये न्द्ीय त्थयाङ्क विभाग 

 तावलका ४ हयेदा्ष ियेपालमा बतुढ्यौली आश्रय दि पवि बढ्दतै गएको दयेवखन्छ । वि.स.ं २०४८ सालमा ११.२१ भएको 
आवश्रत दि २०६८ मा १४.२८ मा पतुगयेको दयेवखन्छ । यसको मतलब काम गिने उमयेि समहूको जिसङ्खयाको ततुलिामा आवश्रत 
जिसङ्खया बढ्दतै गएको भन्िये  बतुवझन्छ । 

सवैंिातनक ि्ा कानुनी वयवस्ाहरू

ियेपालको मलू काितुिको मौवलक हकमा (धािा ४१) ितै जययेष्ठ िागरिकको सामावजक सतुिक्षा ि संिक्षणको वययिसथा 
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भएको छ । यसको मम्ष ि भाििाअितुरूप विकट भविष्यमा ितै जययेष्ठ िागरिक समबन्धी ऐि, २०६३ लाई समयसापयेक्ष परिमाज्षि 
गिी जययेष्ठ िागरिकका हक ि अवधकािहरू थप सतुविवश्त गिने प्रवक्रया अगाव्ड बढयेको छ । तयसततैगिी जययेष्ठ िागरिकको ज्ाि, 
सीप ि अितुभिलाई िाष्ट्रवहतमा सदतुपयोग गिने तथा यतुिापतुसतामा पतुसतान्तिण गिने तथा सामावजक सतुिक्षाको प्रतयाभवूत हुियेगिी 
मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयलगायत तीितै तहका सिकािहरूलये विवभन्ि िीवत विमा्षण तथा काय्षक्रमहरू 
तजतु्षमा गिी काया्षन्ियि गददै आएका छि ्। 

प्ध्रौं यकोजनामा जयरेष्ठ नागररक 

आिवधक योजिाअन्तग्षत पन्ध्रौं योजिामा जययेष्ठ िागरिकको विरयलाई प्राथवमकतासाथ उललयेख गरिएको  
छ । पन्ध्रौं योजिा अिवधमा "जययेष्ठ िागरिकहरूको संिक्षण ि सममावित जीििको प्रतयाभवूत" गिने सोचक साथ जययेष्ठ 
िागरिकहरूको जीिि सममावित, सतुिवक्षत ि वयिवसथत बिाई उिीहरूको ज्ाि, सीप ि अितुभिलाई िाष्ट्रलये समवृद्का लावग 
उपयोग गिने लक्य िावखएको छ । पन्ध्रौं योजिाका उद्येशय तथा िणिीवत तपवसल बमोवजम िहयेका छि-् 

प्ध्रौं यकोजनामा जयरेष्ठ नागररकसमब्िी रातखएका उद्रेशयः

•	 पारििारिक, आवथ्षक ि काितुिी सिंक्षणको माधयमबाट जययेष्ठ िागरिकको हक-अवधकािको संिक्षण प्रिध्षि गितु्ष  । 

•	 जययेष्ठ िागरिकलाई आिशयक सयेिा सतुविधा उपलबध गिाउितु  । 

•	 जययेष्ठ िागरिकलये आज्षि गियेको ज्ाि, सीप ि अितुभिलाई आवथ्षक ि सामावजक विकासमा उपयोग  
गितु्ष  । 

प्ध्रौं यकोजनामा जयरेष्ठ नागररकसमब्िी रणनीति

•	 पारििारिक ि सामावजक माधयमबाट जययेष्ठ िागरिकका लावग हयेिचाह, सयाहािसतुसाि ि उपयतुक् िाताििण 
वसज्षिा गिने  । 

•	 असहाय, असक्, एकल (मवहला, पतुरुर) ि जोवखममा पियेका जययेष्ठ िागरिकको विशयेर संिक्षण ि सतुिक्षाको 
काितुिी तथा संसथागत वयिसथा गिने  । 

•	 जययेष्ठ िागरिकलये आज्षि गियेको ज्ाि, सीप ि अितुभिलाई िीवत विमा्षणमा उपयोग गिने  । 

•	 जययेष्ठ िागरिकको सामावजक सतुिक्षा िवृद् गिने  । 

जयरेष्ठ नागररकसमब्िी अ्िरामातट्रिय प्राविानहरू 

जययेष्ठ िागरिकहरूको हक ि अवधकाि सतुविवश्त गि्ष तथा जययेष्ठ िागरिकहरूको जीििलाई मया्षवदत बिाउि 
अन्तिा्षवष्ट्रय  प्रािधािहरू पवि पारित भई काया्षन्ियिमा छि ्। Universal Declaration of Human Rights, 1948 
लये जययेष्ठ िागरिकहरूको सितन्त्ता (Independence), सहभावगता  (Participation), ियेखदयेख (Care), आतमसन्ततुवटि 
(Self-fulfilment), ि मया्षदा (Dignity) लाई प्राथवमकता वदएको छ । Vienna International Plan on Ageing, 
1982 लये ६२ िटा वसरारिसहरू गियेको छ, वतमधयये मतुखय क्षयेत्हरू अितुसन्धाि तथा तावलम, सिास्थय ि पोरण, सतुिक्षा, आिास 
तथा िाताििण,  परििाि, सामावजक कलयाण, आय सतुिक्षा ि जीविका तथा वशक्षा िहयेका छि ्। यसतैगिी United Nations 
Principles for Older Persons 1991, Macau Plan of Action on Ageing in Asia & Pacific, 1998, Madrid 
International Plan of Action on Ageing, 2002 ि Recommendation of ILO 1980 “International 
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Convention on the rights of  Older Persons जययेष्ठ िगरिक समबन्धका अन्य अन्तिा्षवष्ट्रय प्रािधािहरू हुि ्। यी 
सबतै प्रािधािहरूलये जययेष्ठ िागरिकहरूको संिक्षण, ियेखदयेख, मया्षवदत जीिि ि सितन्त्त जसता विरयहरूमा जो्ड वदएका छि ् । 

जयरेष्ठ नागररकहरूकको विमामान अवस्ा 

जययेष्ठ िागरिकहरूलये वदिको समयमा एकतै  ठाउँमा जममा भई अितुभि साटासाट गिी समय सहजरूपलये वबताउिये 
प्रयोजिका लावग जययेष्ठ िागरिक वमलि कये न्द् सञचालि मापदण्ड एिं काय्षविवधसवहत २०० भन्दा बढी कये न्द्हरू सञचालिमा 
छि ्। पालिपोरण ि हयेिचाह गिने कोही िभएका करिब २५०० जिा बयेिारिस जययेष्ठ िागरिकहरूलाई पशतुपवतलगायत करिब 
११४ आश्रमहरूमा संिक्षण गिने काय्ष भएको छ । 

हाल महामािीको रूपमा रतै वलिहयेको कोवभ्ड-१९ बाट बढी मात्ामा जययेष्ठ िागरिकहरू जोवखममा पिने त्थयलाई 
हृदयङ्गम गिी सो िोगबाट कसिी सतुिवक्षत हुि सवकन्छ भन्िये विरयमा माग्षविदनेशि तयाि पािी सबतै सथािीयतह तथा 
सिोकाििाला संघसंसथाहरूमार्ष त जययेष्ठ िागरिक एिं उिीहरूको हयेिचाहमा संलगि वयवक्हरूलाई जािकािी गिाउिये काय्ष 
भएको छ । यसतै सन्दभ्षमा विवभन्ि आश्रमहरूमा संिवक्षत जययेष्ठ िागरिकहरूको विरयमा जािकािी वलि ती संघसंसथाहरूलाई 
समपक्ष  गिी खाद्यान्ि तथा आधािभतू सिास्थय साम्ीहरू सहयोग गिने काय्षसमयेत भएको छ । 

अन्य प्रमतुख काय्षक्रमहरूमा असपतालसवहतको िदृ्ाश्रम विमा्षण गिी हालको सथािबाट पशतुपवत िदृ्ाश्रम लाई 
गोठाटाि सथािान्तिण गिने, जययेष्ठ िागरिकसमबन्धी ५ िरने िणिीवत बिाई सोको काय्षयोजिा बिाउिये, जययेष्ठ िागरिक आश्रम 
सञचालकहरूका लावग सयाहािकता्ष तावलम वदिये,  जययेष्ठ िागरिकहरूका लावग हालसमम भए गियेका सयेिा सतुविधा समबन्धमा 
अन्तिविकायबीच समीक्षा, संघ प्रदयेश ि सथािीयतहको साझयेदािीमा जययेष्ठ िागरिक वमलि कये न्द् विमा्षण तथा सञचालि गिने, 
जययेष्ठ िागरिकहरूको विरयमा विद्यािारिवध गिने चाहिये जययेष्ठ िागरिकलाई प्रोतसाहिसिरुप आवथ्षक सहयोग उपलबध गिाउिये, 
अन्तिपतुसता ज्ािसीप ि अितुभि हसतान्तिणका लावग अवतवथ कक्षा सञचालि एिं कये ही जययेष्ठ िागरिकको क्षयेत्मा काम गिने 
संसथाहरूको साझयेदािीमा विवभन्ि काय्षक्रम सञचालिका लावग ससत्ष अितुदाि वदिये प्रमतुख काय्षक्रमहरू सञचालिमा िहयेका 
छि ्।  

जयरेष्ठ नागररक समब्िमा भएका मुखय उपलत्ि

जययेष्ठ िागरिकसमबन्धी अझतै थतुप्रतै काम गितु्ष पिने छ तथावप तीितै तहका सिकाि ि सिोकाििालाहरूको सहकाय्ष तथा 
साझयेदािीमा कये ही उपलवबधहरू समयेत हावसल भएका छि ्। मतुखय उपलवबधमा जययेष्ठ िागरिक भत्ता विगतको रु.१०० बाट रु.३००० 
पतुगयेको छ भिये जययेष्ठ िागरिकको सबाललाई प्रदयेश ि सथािीय सिकािबाट प्राथवमकता वदइएको छ । जययेष्ठ िागरिक वदिा सयेिा तथा 
वदिा वमलि कये न्द् सञचालिमा आएका छि ्भिये जययेष्ठ िागरिकहरूको हक ि अवधकाि थप सतुविवश्त गिने प्रयोजिका लावग जययेष्ठ 
िागरिक ऐि, २०६३ को सशंोधि विधयेयक संसद ्मा पयेस गरिएको छ । जययेष्ठ िागरिकको पवहचािका लावग सथािीयतहहरूबाट 
जययेष्ठ िागरिक परिचयपत् वितिण भइिहयेको छ भिये जययेष्ठ िागरिकहरूको सिास्थय वबमा सिकािलये वयहोिने गिी वबमा काय्षक्रम 
सञचालिमा छ । जययेष्ठ िागरिक िीवत ि ५ िरने काय्षयोजिा विमा्षणको क्रममा छ भिये जययेष्ठ िागरिकको ज्ाि, सीप ि अितुभिलाई 
उपयोग गि्ष अन्तिपतुसता सीप हसतान्तिण जसता काय्षक्रमलाई प्राथवमकतामा िावखएको छ । 

आगामी तदनमा प्रा्तमकिा तदनु पनने तवषयहरू 

जययेष्ठ िागरिकहरूको जीिि मया्षवदत ि सहज बिाउि िाजय तथा िागरिक समाजलये अझतै थतुप्रतै काय्ष गितु्ष पिने छ, वतमधयये 
कये ही काय्षहरू यहाँ उललयेख गरिएको छ-
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�	 सङ्घीय, प्रदयेश ि सथािीयतहबीच समन्िय प्रभािकािी बिाउिये  । 

�	 सामावजक सतुिक्षा भत्ता जीिि वििा्षह गि्ष पतुगिये गिी बढाउँदतै लािये । 

�	 ऐि, वियमको प्रभािकािी काया्षन्ियि गिने छ । जसततैः यातायातमा आिक्षण ि छतु ट  । 

�	 भौवतक संिचिाहरूलाई जययेष्ठ िागरिकमतैत्ी बिाउिये  । 

�	 ६० िर्ष पतुगयेपवछ ऋण वलि िपाउिये जसता जययेष्ठ िागरिकमतैत्ी िभएका प्रािधािहरू सचयाउिये  । 

�	 विपन्ि तथा असहाय जययेष्ठ िागरिकको त्थयाङ्क अद्यािवधक गिने ि सोका आधािमा त्थयमा आधारित िीवत 
बिाउिये  । 

�	 िाजयका विवभन्ि तहमा िहयेि योगदाि पतु¥ofएका जययेष्ठ िागरिकमार्ष त मरेरको समाजलाई मरेरको यकोगदान 
अतभयान सञचालि गिी समाज विकासमा सहभागी गिाउिये  । 

�	 जयरेष्ठ नागाररककको सममान मरेरको किमावय  जसता जिचयेतिा जगाउिये वकवसमका काय्षक्रम सञचालि गिी 
जययेष्ठ िागरिकप्रवत सममािको िाताििण वसज्षिा गिने  । 

�	 स्डकमािि मतुक् अवभयाि दयेशभरि सञचालि गिने  । 

�	 जययेष्ठ िागरिकहरूको संिक्षण सबतैभन्दा महत्िपणू्ष विरय हो  जययेष्ठ िागरिकसमबन्धी सामावजक सतुिक्षा िीवत 
(package)  विमा्षण गिने । उमयेिको िगधीकिणअितुसाि सामावजक सतुिक्षा भत्तालाई िगधीकिण गिने तथा विपन्ि 
तथा बयेिारिसी जययेष्ठ िागरिकको लगत िाखी विश्येरणपश्ात ्थप सतुविधा प्रदाि गिी वजिि वजउि पतुगिये गिी 
िवृद् गिने  । 

�	 जययेष्ठ िागरिक संिक्षण कोर ख्डा गिी सो कोरलाई जययेष्ठ िागरिकहरूको वहतमा परिचालि गिने  । 

समसया ि्ा िुनौिीहरू 

परििािमा सबतै वयसत िहिये तथा संयतुक् परििािको सट्टा एकल परििािमा बसिये प्रचलिलये जययेष्ठ िागरिकहरूमा 
एकलोपि, दतुवय्षिहाि, ियेखदयेख गिने मान्छये िहुिये जसता समसया दयेखापियेका छि ्भिये सङ्घीय संिचिामा िाजयको प्रतययेक तहमा 
जययेष्ठ िागरिकका विरयलाई सममािजिक एिं समािरूपमा समबोधि ि वयिसथापि गददै उिीहरूको जीििलाई थप सहज 
ि सिल बिाउिये विरय समयेत चतुिौतीको रूपमा दयेवखएको छ । तयसतैगिी जययेष्ठ िागरिकको बढ्दो जिसङ्खयालाई वयिवसथत 
गददै उिीहरूको आिशयकताअितुरूप  सयेिासतुविधा प्रदाि गितु्ष अकवो चतुिौती दयेखा पियेको छ । जययेष्ठ िागरिकहरूमा असीवमत 
ज्ाि, सीप ि अितुभि िहयेको छ । यसतो ज्ाि, सीप ि अितुभिलाई मतुलतुकको िीवत विमा्षण, विकास ि विमा्षणमा उपयोग गददै 
उिीहरूलाई आवथ्षक ि भौवतक विकासमा सहभावगतामलूक बिाई संसकाियतुक् समाज ि िाष्ट्र विमा्षण गितु्ष अकवो चतुिौतीको 
रूपमा िहयेको छ । संयतुक् परििािको सिरूपबाट एकल परििािको विकाससँगतै उिीहरूप्रवतको हयेिचाह, सयाहाि-सतुसाि, सममाि, 
आदि ि सयेिामा आएको ह्ासलाई सतुधाि गददै जययेष्ठ िागरिकमतैत्ी एिं सममािजिक परििाि ि समाज विमा्षण गितु्ष तथा परििािलये 
बाबतुआमाप्रवत आफिो दावयति ि वजममयेिािीको अितुभतू िगिी परििािजिबाट हुिये विवभन्ि वहसंा ि दतुवय्षिहाि आवदको अन्तय 
गितु्ष पवि आज चतुिौतीको रूपमा ख्डा भएको छ । जययेष्ठ िागरिकका लावग उपयतुक् वदिा सयेिा/वमलि कये न्द्, आिशयकताितुसाि 
औरधोपचािसवहतको आिोगय आश्रमको विमा्षण ि सञचालि, उिीहरूको सयेिा ि सतुविधा प्रदाि गि्ष समपणू्ष सतुविधासवहतको 
आिोगय आश्रमको विमा्षण ि सञचालि गितु्ष पिने पवि अकवो आिशयकता िहयेको छ । 
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तनट्कषमा 

जययेष्ठ िागरिकहरू समाजका सममावित वयवक्ति हुि ्। असीवमत ज्ाि, सीप ि अितुभिका खािी उिीहरूको आदि गितु्ष 
परििाि, समाज ि िाष्ट्रकतै  दावयति हो । तथावप अपयेक्षाकृतरूपमा जययेष्ठ िागरिकहरूको संिक्षण, सामावजक सतुिक्षा हुि सकये को 
छतैि भिये उहाँहरूमा भएको ज्ाि, सीप ि अितुभिलाई परििाि, समाज ि िाजयलये उपयोग गि्ष सकये को छतैि । जययेष्ठ िागरिकहरूको 
जीििलाई सममावित ि मया्षवदत बिाउि सपटि िीवत, वियम विमा्षण गिी यसको प्रभािकािी काया्षन्ियि गि्ष तीितै तहको सिकाि 
तथा सिोकाििालाहरूलये समन्िय गिी काय्ष अगाव्ड बढाउि अब वढला गितु्ष हुन्ि । 

***



;zQmLs/0f 61

पालयेममो प्रोटोकल, ्सका धवशयेष  
प्राविानहरू ि नयेपालको सन्दभया

 गोमादयेवी ढकाल पौडयेल* 

मािि बयेचवबखिविरुद्को अवभयािमा एक पाइलाअवघ बढ्दतै ियेपाललये पालयेमवो प्रोटोकल अितुमोदि गियेको 
छ । अन्तिदयेशीय सङ्गवठत अपिाधविरूद्को संयतुक् िाष्ट्रसङ्घीय महासवन्धअन्तग्षत मािि बयेचवबखि विशयेर गिी 
मवहला तथा बालबावलकाको बयेचवबखिलाई िोकिये, दबाउिये ि सजाय गिने परिपिूक उपलयेख ितै "पालयेमवो प्रोटोकल"  
हो । सि ्२००० को अकटोबिमा तयाि भएको यो प्रोटोकलाइ्ष सि ्२००० िोभयेमबि १५ मा संयतुक् िाष्ट्रसङ्घको  साधािणसभालये 
पारित गिी सि ्२००० व्डसयेमबि १२ दयेवख १५ समम इटालीको पालयेमवो सहिमा हसताक्षिका लावग खतुला गरिएको वथयो 
। इटालीको पालयेमवो सहिबाट सतुरु भएकालये यसलाई पालयेमवो प्रोटोकल भविएको हो  । 

सि ् २००३ व्डसयेमबिदयेवख विश्वका विवभन्ि दयेशहरूलये अितुमोदि गिी काया्षन्ियिमा आएको यस उपलयेखलाई 
ियेपालका दतुबतै संसद्ाट २०७६ सालमा अितुमोदि गरिएको छ । (िावष्ट्रयसभाबाट २०७६ साल माघ ५ गतये ि प्रवतविवधसभाबाट 
रागतुि २९ गतये) । यो उपलयेख अितुमोदि गिने मतुलतुकमधयये ियेपाल १७६ औ ंमतुलतुक बियेको छ  । 

मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसािका समपणू्ष पक्ष ि आयामहरूलाइ्ष समयेट्िये गिी बहृत ्रूपमा यो उपलयेख आएको  
छ । विवभन्ि आयाममा मािि बयेचवबखि विश्ववयापीरूपमा रतै वलइिहयेको ित्षमाि सन्दभ्षमा यस उपलयेखको काया्षन्ियिलये 
मािि बयेचवबखि वियन्त्णमा एक कोसयेढतुङ्गा सावबत हुिये अपयेक्षा गरिएको  छ  । 

प्रकोटकोकललरे तवशरेष गरी ३ वटा उद्रेशय राखरेकको छ: 

१. मवहला तथा बालबावलकालाइ्ष विशयेर धयाि वददँतै मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसािको िोकथाम गिने तथा 
तयसको प्रवतिोध गिने,

२. बयेचवबखि तथा ओसािपसािबाट पीव्डत भएकाहरूको मािि अवधकािको सममाि ि संिक्षण गददै तयसता 
वयवक्हरूलाइ्ष आिशयक सहायता प्रदाि गिने ि 

३. यी उद्येशयहरू पिूा गि्षका लावग िाजयपक्षहरूबीच सहयोग ि सहायताको आदाि प्रदाि गिने  । 

प्रकोटकोकललरे वयवस्ा गररेका तवशरेष प्राविानहरू: 

यस प्रोटोकललये मािि बयेचवबखिका हियेक आयामहरूबाट यसलाई कये लाउँदतै मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसािको 
अन्तिा्षवष्ट्रयकिणलाई िोकि विवभन्ि विशयेर वयिसथाहरू गियेको छ । ती विशयेर वयिसथाहरूलाई विमिाितुसाि उललयेख गि्ष 
सवकन्छ:

*      उपसवचि, मवहला, बालबावलका तथा जयेष्ठ िागरिक मन्त्ालय
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१. पररभाषालाइमा वयापक बनाइएकको: 

प्रोटोकललये "मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि" ि "शोरण" को परिभारालाइ्ष वयापक बिाएको छ । जबिजसती 
श्रम िा सयेिामा लगाउिये, दासता िा दासतासिहका अभयास, बाँधा बिाउिये िा मािि अङ्ग वझकियेसमयेतलाई शोरणको 
परिभारामा िावखएको छ भिये धमकती िा बलप्रयोग िा अन्य प्रकािका किकाप, अपहिण, धोका, अवखतयािको दतुरुपयोग िा 
िाजतुक अिसथाको वसथवत िा भतुक्ािी िा लाभको लयेिदयेिको माधयमबाट यौिशोरणको प्रयोजिका लावग अकवो वयवक्उपि 
वियन्त्ण िाखिये वयवक्को सहमवत हावसल गि्ष वयवक्हरूको भतधी ओसािपसाि, सथािान्तिण िा आश्रय वदिये िा प्राप्त गिने काम 
मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि भिी समझितुपद्षछ भन्िये वयाखया गरिएको छ । साथतै, वियोवजत शोरणका लावग पीव्डतलये 
सहमवत वदएको भए तापवि तयसलाई सान्दवभ्षक िमावििये कतु िासमयेत प्रोटोकललये गियेको छ  । 

२. मतहला ि्ा बालबातलकाकको तवशरेष सरंक्ण: 

मािि बयेचवबखिअन्तग्षत पवि मवहला तथा बालबावलकामावथ हुिये शोरण ि बयेचवबखिविरुद् प्रोटोकललये विशयेर 
धयाि वददँतै बयेचवबखिको प्रवतिोध ि िोकथामको वयिसथामा जो्ड वदएको छ । 

३. पीतडिकको अतिकार र सरंक्ण: 

मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसािबाट पीव्डत प्रभावितहरूका लावग दयेहायबमोवजमको संिक्षण  ि अवधकाि िहिये 
वयिसथा िहयेको छ:

क. पीव्डतहरूको मािि अवधकािको संिक्षण, सममाि ि सहयोग;

ख. पीव्डतहरूको गोपिीयता ि परिचयको संिक्षण; 

ग. पीव्डतको भौवतक, मिोितैज्ाविक ि सामावजक पतुिसथा्षपिा ि क्षवतपवूत्ष;

घ. पीव्डत विदयेशी िागरिकको हकमा समयेत विजको सतुिक्षा ि संिक्षण;

ङ. मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसािबाट पीव्डत भएको आधािमा वयवक्लाई भयेदभाि गि्ष िहुिये;

च. विदयेशी पीव्डतलाई आफिो दयेशमा वरता्ष जािये अवधकाि ि 

छ. पतुिसथा्षपिा कये न्द्हरूको वयिसथा: उक् कये न्द्मा उपयतुक् आिास, मिोसामावजक पिामश्ष, वचवकतसकतीय, मिोविज्ाि 
तथा भौवतक सहायता उपलबध गिाउिये तथा वशक्षा िोजगािी ि तावलमका अिसिहरू प्रदाि गिने आवद  । 

४. मानव बरेितबखन ि्ा ओसारपसारबाट पीतडि तवदरेशी नागररकहरूकको सरंक्ण: 

मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसािबाट पीव्डत भएका विदयेशी िागरिकका लावगसमयेत िाजयपक्षलये कतु ितै विदयेशीको 
िजिलये िभई एक पीव्डत वयवक्को हैंवसयतमा दयेहायबमोवजमका उवचत संिक्षण गितु्षपिने वयिसथा प्रोटोकललये गियेको छ:

क. पीव्डत वयवक् उक् िाजयमा प्रियेश गदा्षका बखत विजको सथायी बसोिास भएको मतुलतुक पवहचाि गिी विजलाई 
सममािपिू्षक सिदयेश वरता्ष गिने वयिसथा गिने  । 

ख. िाजयहरूबीचको समन्ियमा विज उक् मतुलतुकको िागरिक भए िभएको समबन्धमा सोधपतुछ गिी आिशयक कागजात 
माग गिने ि समबवन्धत मतुलतुकलये पवि तयसतो पीव्डत वयवक् आफिो दयेशको िागरिक भए िभएको यवकि गिी आिशयक 
यात्ा अितुमवतपत् िा अन्य अवखतयािी जािी  गितु्षपिने  । 

ग. सिदयेश वरता्ष िहुन्जयेलसममका लावग तयसतो पीव्डत वयवक्को सतुिक्षा ि सिंक्षण गिने दावयति समबवन्धत सिकािको िहिये  । 
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५. राजयपक्हरूबीि सहयकोग आदानप्रदान: मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसािको मतुद्ालाई अन्तिा्षवष्ट्रयसतिबाटतै 

पिासत गि्ष िाजयपक्षहरूबीचको सहयोग ि समन्ियलाइ्ष प्रोटोकललये विशयेर धयाि वदएको छ, जसअितुसाि प्रमतुखरूपमा 

विमि विरयहरू समाियेश गरिएको छ । 

क. सीमािा वियन्त्ण ि सतुदृढीकिण; 

ख. िाजयहरूबीच सचूिा आदािप्रदाि गिने; 

ग. कागजातको सतुिक्षा ि वियन्त्ण;

घ. कागजातहरूको काितुिी मान्यता ि पिीक्षण;

ङ. बयेचवबखि तथा ओसािपसािको जोवखम कम गि्ष िाजयपक्षबीच सहयोग आदािप्रदाि;

च. पीव्डत आफिो िागरिक भए/िभएको समबन्धमा ततकाल जािकािी;  

छ. अधयागमि तथा मािि बयेचवबखि वियन्त्णको क्षयेत्मा काम गिने कम्षचािीहरूलाई प्रवशक्षण ि सतुदृढीकिण ि

ज. प्रोटोकलको वयाखया तथा काया्षन्ियिका सन्दभ्षमा पियेका िाजयपक्षहरूबीचका काितुिी वििादहरूको 
िाता्षद्ािा समाधाि  । 

६. मानव बरेितबखन ि्ा ओसारपसारकको तनवारण : 

भविष्यमा मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि जसतो जघन्य अपिाधलाइ्ष वििािण गि्षका लावगसमयेत प्रोटोकललये 
समबोधि गियेको पाइन्छ । जसअितुसाि विमिाितुसािका विरयहरू समाियेश िहयेका छि ्। 

क. पीव्डतलाई पतुि: पीव्डत हुि िवदिये; 

ख. आमसञचाि अवभयािमार्ष त बयेचवबखिका विरुद् जिचयेतिा जगाउिये;

ग. पीव्डत/प्रभावित वयवक्हरूको सामावजक/आवथ्षक सशक्तीकिण गिने ि 

घ. पीव्डत/प्रभावितलाई सीपमलूक तथा िोजगािमलूक काय्षक्रममार्ष त आतमविभ्षितामा जो्ड वदिये आवद  । 

यसप्रकाि पालयेमवो प्रोटोकललये मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसािविरुद् अन्तिा्षवष्ट्रयरूपबाटतै िाजयपक्षहरूबीचको 
आपसी समन्िय ि सहयोगमार्ष त यस सङ्गवठत अपिाधलाइ्ष वियन्त्ण गि्ष विशयेर वयिसथा गियेको छ  । 

नरेपाललरे गनुमापनने अबकको बाटको

पालयेमवो प्रोटोकलको पक्षिाष्ट्र भइसकये पवछ ियेपाललाइ्ष अन्तिा्षवष्ट्रय समन्िय ि सहयोगमार्ष त विदयेशमा बयेचवबखिमा 
पियेका ियेपाली िागरिकहरूको अवधकाि ि सतुिक्षामा सहयोग पतुगियेछ भिये अकवोतर्ष  ियेपाल सिकािका पवि कये ही दावयतिहरू थप 
भएका छि ्। सि्षप्रथमतः प्रोटोकललये गियेका विशयेर वयिसथाहरूलाई आन्तरिकतीकिण गददै एक दज्षिभन्दा बढी काितुिहरूलाइ्ष 
संशोधि गितु्षपिने छ । जसअितुसाि प्रोटोकललये गियेका वयिसथाहरूको समबोधिका लावग पीव्डतहरूको अवधकािको संिक्षण, 
मवहला, बालबावलका तथा अन्य जोवखममा िहयेका वयवक्हरूको विशयेर संिक्षण, पीव्डत विदयेशी िागरिकहरूको सतुिक्षा, संिक्षण 
ि ससममाि सिदयेश वरता्षको वयिसथा तथा अन्तिा्षवष्ट्रय सहयोग ि समन्ियका साथतै सीमा सतुिक्षा ि अवभलयेखीकिणजसता 
विरयहरूसमयेत समाियेश गितु्षपिने दयेवखन्छ  । 
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धयेितैजसो संशोधि गितु्षपिने तथा ियाँ बिाउितुपिने काितुिहरूको संशोधि तथा विमा्षण प्रवक्रया समबवन्धत मन्त्ालयमार्ष त 
अगाव्ड बवढसकये को छ । 

प्रोटोकललये गियेका वयिसथाहरूको सबतैभन्दा बढी भाि बोकये को मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि (वियन्त्ण) ऐि 
२०६४ को संशोधिका लावग मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयमार्ष त संशोधि विधयेयकको मसयौदा 
तयाि भइसकये को छ । सिोकाििाला मन्त्ालय, विकायहरू तथा गतैिसिकािी सङ्घसंसथाहरू समयेतसंग विवभन्ि चिणमा 
छलरल गददै यो मसयौदा तयाि पारिएको हो । हाल यसलाइ्ष समबवन्धत मन्त्ालयहरूको िाय सतुझािका लावग पठाइएको  
छ । यसबाट प्राप्त िाय सतुझािहरूलाइ्ष समबोधि गददै चाँ्डतै ितै यसको संशोधिको औपचारिक प्रवक्रयाका लावग पयेश   
गरिियेछ । आशा गिौं,  यो विधयेयक चाँ्डतै ितै आउिये छ ि यसमार्ष त ियेपाल सिकािलये पालयेमवो प्रोटोकललये गियेका वयिसथाहरूको 
आन्तरिकतीकिण गददै मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि वियन्त्णको क्षयेत्मा एक ियाँ र््डको माि्ष सरल हुियेछ  । 

***
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Gender Equality and Women  
Empowerment: Some Initiatives

 Sita Niroula * 

Introduction:
Gender equality is an equal existence and identity between male and female. It is an equal 

treatment of woman and men in laws and policies and even in behavior. The concept demands 
equal access of women in resources, control over the resources and participation in decision 
making process within families, communitiesऽ, society and nation as well. Women empowerment 
is the process of building capacity and make them able to have access and control in power and 
resources with meaningful participation. The ultimate goal of empowerment is gender equality.

Gender mainstreaming is one of the important factors to reach to equality and empowerment. 
Gender mainstreaming is the process of assessing the implications for women and men of any 
planned action, including legislation, policies or programs in all areas and at all levels. It is a 
strategy for making women as well as men in design, implementation, monitoring and evaluation 
of policies and programs in political, economic and social sector  so that women and men benefit 
equally.

In Nepalese context the government has taken lots of initiatives. The policy, laws and 
programs are almost enough but still the targeted group is not feeling the equality and the gender-
based violence is occurring in the society. I have mentioned some of the initiatives for achieving 
gender equality and women empowerment as follow:

The Constitutional provisions:
The constitution of Nepal is progressive and inclusive towards gender equality and 

empowerment which has provisioned the following special rights for women:

Fundamental Rights:

•	 "Rights of Women " with the following provisions
	 Equal right without gender-based discrimination,

*  Under Secretary, MoWCSC
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	 Right to safe motherhood and reproductive health, 
	  Right to obtain compensation in case of suffering from violence,
	 Right of participation in principle of proportional inclusion, 
	 Right to positive discrimination,
	  Equal right to inherent property and family affairs, 

•	 Right to Equality with the following provisions:

	 Equal right to inherent property 
	 Special provisions for socially backward women; gender and sexual minorities 

and others
•	 Right to Social Justice includes right to participate in the state bodies on the basis of 

principle of inclusiveness.

Other constitutional provisions for gender equality and women empowerment:

•	 under social justice and inclusion, the policy of the state are priority in employment, 
making vulnerable women and girls self-dependent, Rehabilitation, protection and 
making self-reliant to the women and girls who are victim of violence and measure 
and value the unpaid household and care work,

•	 At least one third of members of federal parliament should be women,

•	 National Women Commission has been established as constitutional body for 
establishing rights of women and monitor the implementation of laws and 
international commitments related to women and  girls empowerment,

•	 President and Vice-President to be from different sex or community,

•	 At least one woman among the Speaker and the Deputy Speaker of House of 
Representatives,

•	 At least one woman out of the Chair and the Vice-chair of National Assembly,

•	 One woman out of the State Speaker and the Deputy State Speaker,

•	 At least four members of Village Executive Committee to be women,

•	 At least five members of the Municipal Executives to be women,

•	 At least three members of District Coordination Committee to be women,

•	 Citizenship with identity of descent and gender by the name of mother or father,

•	 Special Opportunity through affirmative action in education, health, employment 
and social security, 

•	 Identity and special provisions for gender and sexual minorities, 

•	 Equal pay for equal value of work, 
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Other initiatives:

•	 National Gender Equality Policy, 2077 has been approved and in implementation 
with the objective of adopt gender responsive governance system, economic 
empowerment of women, elimination of gender discrimination, violence and 
exploitation and establish the equitable society with gender equality with enhanced 
structure.

•	 15th periodic plan is in implementation with the objective of ensuring gender friendly 
governance system, ending of all forms of discriminations, violence and exploitation 
against women, participation and ensuring access to resource, opportunity and 
benefits for women .

•	 The government has the commitment to achieve the goal of Sustainable Development 
Goal (SDG) till 2030 with SDG Road Map (2016-2030) . Specially SDG 5 is related 
to gender equality and women empowerment.

•	 The government of Nepal has ratified the "The Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), 1979" in 1991 which is 
focused on eliminate discrimination and ensure gender equality.

•	 Annual Policy, programs and budget also have included various programs like 
women's economic empowerment,  generate employment, ending gender based 
violence etc. 

•	 Ministry of women, children and senior citizen, National Women Commission, 
Women Cell (Nepal Police), Gender Based Violence Elimination Fund,  Women 
Protection Fund, Anti-human trafficking bureau, Ministry of Social Development in 
all  provinces, Women and Children Division in the structure of  local  government, 
different NGOs and INGOs are currently in function for ensuring women right, 
gender equality, economic empowerment and  preventing and responding to abuse 
and violations of  women right.

Some legal provisions:
Some of the laws have been enacted which are specially focused on  the right of women and 

against gender based violence. National Penal Code, 2017 is in implementation for addressing the 
issues of violence against women, harmful social practices like rape, polygamy, forced marriage, 
child marriage, nonconsensual marriage, Chaupadi, dowry, sex selective or forced abortion, 
trafficking of women, sexual harassment at workplace and slavery etc. National Civil Code, 2017 
is in implementation addressing the issues discrimination in wages and social security, equal 
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inheritance rights in property and  Acid and Other Lethal Chemical Substances (Regulation) 
Ordinance and the Ordinance to Amend the Penal Code and Criminal Procedure Code have been 
enacted to control and penalize acid attack. Palermo Protocol has been ratified and the Human 
Trafficking and Transportation (Control) Act, 2007 is in the process of amendment. Likewise, 
Sexual Harassment at Workplace Prevention Act, 2015 with the provision of protecting the 
right of every individual to work in safe environment, Witchcraft Related Acquisition (Crime 
and Punishment Act),2015 prohibits accusing or assaulting a woman on charge of practicing 
witchcraft and stipulates a jail term for five to ten years and fine of RS. 50,000 if a person is found 
guilty, Right to Safe Motherhood and Reproductive Health Act, 2018 establishes the sexual and 
reproductive rights of women and girl. Crime Victim Protection Act, 2018, Domestic Violence 
(Crime and Punishment) Act 2009, Code of conduct on sexual harassment in the workplace, 2074, 
The Gender Violence Elimination Fund (Operation) Regulations-2019 and The Single Women 
Protection Fund (operation) Regulation are in implementation in this sector.

President Women Empowerment  Project is in implementation  focusing in gender equality 
and women empowerment including  entrepreneurship development, livelihood improvement, 
employment generation, promotion of financial access, technical support, support in marketing 
and awareness program. Establishment of Women Entrepreneurship Facilitation Center in all 
local levels is another important program under the project. Heli -lifting program which has 
been offering free heli-rescue to pregnant and lactating   women in remote districts in  hilly and 
mountain region.

Likewise, the provision of positive discrimination has shown very encouraging result in 
participation of women in public organizations. Gender Focal Persons are active in all ministries 
in order to mainstream the gender issues and help to implement the policy, laws and programs 
relating to gender. Gender Responsive Budgeting is in implementation and currently it is in the 
process of internalization in provinces and local level as well. Hot Line Service 1145 is being 
run by National Women Commission for legal support to the Gender Based Violence (GBV) 
Survivors and victims.

In federal level, The Ministry of Women, Children and Senior Citizens is responsible for 
preparing policy, laws, and programs in the sector of gender equality and women empowerment. 
The ministry has been implementing lots of programs like awareness program with broadcasting 
the public service announcements for eliminating gender-based violence, women trafficking and 
social harmful practices through radio and television. Collaboration and coordination  with related 
non-governmental organizations  to raise awareness against gender based violence and harmful 
practices, campaigning  against social harmful practices in coordination with province and local 
government, providing psychosocial counseling,  running two long term rehabilitation centers 
and twenty one service centers for the victims of human trafficking and GBV survivors, provision 
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of  Immediate Relief and Rescue Committee are also important initiatives taken from the ministry. 

Due to the measures taken by the government, the indicators relating to gender are being 
improved like the gender development index is remaining as 0.886 percent,  gender inequality 
index  0.476 percent, the literacy rate of women has reached to 57.7 percent, female labor force 
participation 26.3% and the maternal mortality rate is 239 (in 1,00,000 live birth). Similarly, the 
political participation of women is really encouraging as women occupy 33% in Federal, 34%  
in Provincial, and 41%  in Local Legislatures. The representation of women in civil service has 
increased up to 26.11%. 

Although government has taken lots of initiatives for ensuring gender equality and women 
empowerment  our social structure with patriarchal mindset, harmful social practices, superstition 
and stigma in the society,  employment generation, Mental health problem due to COVID 19, 
internalization and mainstreaming the issue in all level of government, Proper coordination and 
cooperation among the three level of government, lack of disaggregated data regarding the status 
of women, low institutional capacity and inadequate resources, women’s trafficking etc. are 
remaining as challenge of this sector.

Conclusion
Moving ahead with changing mind set, full dedication, strong will power, adequate 

resources, enhanced institutional capacity, highly motivated service providers, strong monitoring 
mechanism and fair reward and punishment system, proper implementation of policy, laws and 
programs can ensure women empowerment and gender equality. Partnership, coordination and 
collaboration among three tiers government, inter-governmental agencies and private sector, non-
governmental organizations, civil society and development partners is another important factor to 
achieve the targeted result in this sector. Then only the establishment of just and equitable society 
is possible, and our national goal "Prosperous Nepal Happy Nepali" can easily be achieved.

***
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ज य्ेष्ठ नागरिकका समस्ा ि आगामी िणनीधत

 धनिाजन धिधमिये, उपसधचव 

“You don’t have a future when you refuse to accept the former generation.”
– Petra Hermans

१. पषृ्ठभूतम 

साठी िर्ष उमयेि पिूा गियेका ियेपालीहरूलाई जययेष्ठ िागरिक भविन्छ । जीििको ठूलो वहससा िाष्ट्रका लावग समप्षण 
गियेका जययेष्ठ िागरिकलाई जीििको उत्तिाध्षमा संिक्षण ि सतुिक्षा प्रदाि गितु्ष िाजयको दावयतिवभत्  पद्षछ ।  २०६८ सालको 
जिगणिाितुसाि  ६० िर्ष ि सोभन्दा मावथका जययेष्ठ िागरिकको कतु ल जिसङ्खया ८.१३ प्रवतशत िहयेको छ । करिब २६ 
लाखको हािाहािीमा जययेष्ठ िागरिकहरू िहयेका छि ्। जययेष्ठ िागरिकलये परिचयपत्सँगतै सामावजक सतुिक्षाभत्ता, यातायात तथा 
सिास्थय उपचािमा छतु ट उपलबध गिाउिये वयिसथाहरू िहयेका छि ्। 

आफिो जीििको लामो उकाली ि ओिालीमा भोगयेका िाम्ा ि ििाम्ा विरयका आधािमा प्राप्त गियेका अितुभि, सीप ि 
ज्ािको विशाल भण्डािलाई परििाि, समतुदाय ि िाष्ट्रलये सहीरूपमा उपयोग गि्ष सकये को खण्डमा जययेष्ठ िागरिक सियं ि परििाि, 
समतुदाय ि िाष्ट्रलये समयेत उवचत लाभ वलि सकिये हुन्छ  । जययेष्ठ िागरिक परििाि ि समाजका लावग आदश्ष ि पथप्रदश्षक भए 
तापवि तयसअितुरूपको सममाि ि सयेिा वयिसथापि गि्ष सवकएको छतैि । जययेष्ठ िागरिकको क्षयेत्मा दयेवखएका विद्यमाि चतुिौती 
तथा समसयाहरू विविध िहयेका छि,् जसलाई यस आलयेखमार्ष त उजागि गिने प्रयास गरिएको छ  । 

२. तवद्मान तस्ति

(क)  नीतिगि/कानुनी वयवस्ा

	 ियेपालको संविधािलये जययेष्ठ िागरिकको हकलाई मौवलकहकका रूपमा िाखी जययेष्ठ िागरिकलाई िाजयबाट 
विशयेर संिक्षण तथा सामावजक सतुिक्षाको हक हुियेछ भिी वयिसथा गियेको छ । 

	 संविधािको धािा १८ को प्रवतबन्धातमक िाकयांशमा मवहला, दवलत, मधयेसी, आवदिासी जिजावतलगायत 
जययेष्ठ िागरिकको संिक्षण, सशक्तीकिण िा विकासका लावग काितुिबमोवजम विशयेर वयिसथा गि्ष िोक 
लगाएको मावििये छतैि भन्िये वयिसथा िहयेको छ । 

	 संविधािको अितुसचूी–८ मा सथािीयतहको अवधकािको सचूीमा जययेष्ठ िागरिकको वयिसथापि विरय 
समयेटयेको छ । 

*      उपसवचि, मवहला, बालबावलका तथा जयेष्ठ िागरिक मन्त्ालय
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	 वदगो विकास लक्यमा जययेष्ठ िागरिकका लावग सामावजक सतुिक्षालगायत सतुरिक्षत, समाियेशी ि पहुचँयोगय 
हरित तथा साि्षजविक खतुला ठाउँहरूमा पहुचँ सि्षसतुलभ गिने विरय समाियेश भएको छ । 

	 िाजयलये जययेष्ठ िागरिकको विरयलाई समबोधि गि्षको लावग सावबकमा मवहला, बालबावलका तथा 
समाजकलयाण मन्त्ालय िहयेकोमा हाल मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालय भिी िामकिण 
गरिएको छ । 

	 जययेष्ठ िागरिकसमबन्धी ऐि, २०६३;

	 जययेष्ठ िागरिकसमबन्धी वियमािली, २०६५;

	 जययेष्ठ िागरिक सिास्थयोपचाि सयेिा काय्षक्रम काया्षन्ियि विदनेवशका, २०६१; 

	 साि्षजविक सिािी साधिमा जयेष्ठ िागरिकलाई छतु ट ि सतुविधा वदियेसमबन्धी काय्षविवध, २०७०;

	 जययेष्ठ िागरिक सयेिा तथा वमलि कये न्द् सञचालि तथा वयिसथापिसमबन्धी (िमतुिा) काय्षविवध–२०७६; 

	 जययेष्ठ िागरिक परिचयपत् वितिण विदनेवशका २०७४(िमतुिा);

	 जययेष्ठ िागरिक िावष्ट्रय काय्षयोजिा, २०६२;

	 United Nations Principles for older Persons, 1991;

	 Macau Plan of Action on Ageing, 1998;

	 Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002.

(ख) जयरेष्ठ नागररक कलयाणककोष :  जययेष्ठ िागरिक समबन्धी ऐि, २०६३ को दरा १७ मा  जययेष्ठ िागरिकको 
संिक्षण ि सामावजक सतुिक्षा गि्ष एक जययेष्ठ िागरिक कलयाणकोर सथापिा गरििये  वयिसथा िहयेको छ । सो कोरमा हाल 
रु.८१,७७,०२०/३२ िहयेको छ । 

(ग)  जयरेष्ठ नागररककको क्रेत्मा म्त्ालयबाट तवतनयकोतजि बजरेट 

मवहला बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयबाट जययेष्ठ िागरिकक्षयेत्का लावग गत तीि आवथ्षक िर्षको बजयेट 
विवियोजि विमिाितुसाि िहयेको छ  । 

आ. व.
कैतफयि

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८
विवियोजि: १ किो्ड ५९ लाख 
अितुदाि: रु.१ किो्ड १७ लाख)

विवियोजि: ५ किो्ड ९८ लाख 
अितुदाि: रु.५ किो्ड ९६ लाख)

विवियोजि: ७ किो्ड ८२ लाख 
अितुदाि: रु.७ किो्ड २१ लाख)

(घ) आ. व. २०७७/७८ कको हालसममकको प्रगति

•	 ५० शयया ि ५०० जिा क्षमताको जययेष्ठ िागरिक असपतालसवहत िदृ्ाश्रम विमा्षण गि्ष पशतुपवत विकास 
कोरलये काठमा्डौंको गोठाटािमा उपलबध गिाएको १० िोपिी जगगाको घयेिाबाि गिी विसततृ परियोजिा 
प्रवतियेदि तयाि भइिहयेको । 

•	 जययेष्ठ िागरिक वमलि कये न्द् सथापिा तथा सञचालि काय्षविवध तयाि गिी सोबमोवजम प्रदयेश सामावजक 
विकास मन्त्ालयबाट प्राप्त प्रसतािमधययेबाट ११ सथािीयतहमा िकम उपलबध गिाइएको । वमलिकये न्द्को 
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सङ्खया २११ पतुगयेको । 

•	 असहाय १०५ जिा जययेठ िागरिकलाई मन्त्ालय अन्तग्षतको पशतुपवत िदृ्ाश्रममा पालिपोरण ि संिक्षण 
गरिएको  । 

•	 ियेपालको मतुलतुकभिमा िहयेका विवभन्ि जययेष्ठ िागरिक आश्रम, िदृ्ाश्रम, वदिासयेिा कये न्द्हरूको संसथागत 
सतुदृढीकिण, काय्ष सञचालि गि्ष संसथागत सहयोग अितुदाि उपलबध गिाउँदतै आइएको छ । चालतु आ. ि. 
मा जययेष्ठ िागरिकको क्षयेत्मा काम गिने ३४ संघसंसथालाई समबवन्धत सथािीयतहमा अितुदाि पठाइएको । 

•	 जययेष्ठ िागरिकलाई लवक्षत गिी विवभन्ि सिकािी असपतालमा (Geriatric ward) सथापिा  गिी  सयेिा 
प्रदाि गरिदतै आएको छ । 

•	 जययेष्ठ िागरिककलयाण कोरको सथापिा भएको छ । 

३.  सरकोकारवालासगँकको समब्ि

o जययेष्ठ िागरिकका विरयमा विमा्षण हुिये ऐि काितुि िीवत आवदमा सिोकाििाला संघसंसथाहरूका 
प्रवतविवधहरूसँग अन्तवक्र्ष या गिने ि तयसबाट आएका विरयिसततुहरूलाई समयेट्िये गरिएको  छ । 

o विपन्ि,  असहाय,  बयेिारिसी जययेष्ठ िागरिकहरूलाई संिक्षण संिक्षण गदा्ष सिोकाििाला संघसंसथाहरूसँग 
समन्िय गिने गरिएको । सो कय्षका लावग विगत दतुई िर्षदयेवख मािि सयेिा आश्रमलाई िावर्षकरूपमा अितुदाि 
उपलबध गिाइएको । 

o िदृ्ाश्रम, वदिासयेिा कये न्द्हरूलाई िावर्षकरूपमा अितुदाि वदिये ि कोही ि कये ही िभएका जययेष्ठ िागरिकहरूको 
संिक्षण गिने समबन्धमा ती संसथासाग साझयेदािीमा काय्षक्रम सञचालि गिने गरिएको छ । 

४.  तवद्मान समसया ि्ा िुनौिी 

 जययेष्ठ िागरिकसमबन्धी विद्यमाि काितुि, आिवधक योजिा, अन्तिा्षवष्ट्रय एिं क्षयेत्ीय घोरणा, प्रवतबद्ताअितुरूप 
जययेष्ठ िागरिकको विरयमा िाजयलये विवभन्ि िीवत, िणिीवत तथा काय्षक्रम काया्षन्ियि गददै आए तापवि पया्षप्त मात्ामा काय्ष 
गि्ष िसवकिहयेको अिसथा विद्यमाि िहयेको छ । 

नीतिगि समसया

•	 सङ्घीय प्रणालीअितुकूल हुिये गिी संशोधिका लावग पयेस भएको जययेष्ठ िागरिकसमबन्धी ऐि सिीकृत हुि 
िसकदा िीवतगत अन्योलता ि असपटिता िहयेको  । 

•	 जययेष्ठ िागरिकको जिसङ्खया बढ्दो अिसथामा भए पवि यसलाई समबोधि गिने पया्षप्त काय्षक्रम, स्ोतसाधि 
ि जययेष्ठ िागरिकमतैत्ी विवभन्ि काय्षक्रममा छरिएको अिसथामा िहयेको । 

•	 जययेष्ठ िागरिकको ज्ाि, सीप ि अितुभि िाष्ट्रलये उपयोग ि ियाँ वपँढीमा हसतान्तिण गि्ष  िसवकएको  । 

•	 सामावजक/पारििारिक सिंचिामा आएको परिित्षिका कािण सयंतुक् परििािबाट एकल परििािको प्रथालये सथाि 
पाउँदतै गएको ि सन्तािलये बाबतु आमाप्रवत पिूा गितु्षपिने दावयति िहि ि हयेिचाहमा क्रमशः ह्ास हुदँतै गएको । 

•	 बतुढ्यौलीका कािण लागिये विवभन्ि िोगहरूको समयमा विदाि ि उपचािको यथोवचत वयिसथा हुि िसकये को  । 
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•	 जययेष्ठ िागरिकप्रवत गितु्षपिने श्रद्ा, सममाि ि सकािातमक समबोधिमा ह्ास आएको  । 

•	 जययेष्ठ िागरिकको ज्ाि ि सीप हसतान्तिणको उपयतुक् मो्डावलवट तय हुि िसको  । 

•	 दीघ्षकालीि योजिा, िीवत, वियम ि काितुिको प्रभािकािी काया्षन्ियिका विवमत्त उपयतुक् समन्ियको अभाि 
िहयेको । 

•	 सतिीय एिं उपयतुक् िदृ्ाश्रम, वमलि कये न्द्/वदिा सयेिा कये न्द् तथा कलबहरूको संसथागत ि वदगो विकास हुि 
िसकये को । 

वयवहारगि समसया

•	 विवश्त सिकािी असपतालहरूमा जयेरियावट्षक िा्ड्ष सञचालिमा िहये पवि सबतै सिकािी तथा विजी 
असपतालहरूमा यो काय्षक्रम सञचालि हुि िसकितु । 

•	 विवभन्ि असपतालमा ियेपाल सिकािलये तोकये को सतुविधामा एकरूपता िहुितु । ६० िर्ष पतुगयेका जययेष्ठ िागरिकलये 
सिलरूपमा सतुविधा उपलबध हुि िसकितु । 

•	 यातायात सतुविधाको प्रभािकािी अितुगमि हुि िसकितु । हिाई क्षयेत्मा यो सतुविधा उपलबध हुि िसकितु  । 

•	 जययेष्ठ िागरिक संिक्षणसमबन्धी कये न्द्ीय तथा वजललागत सवमवतहरू सञचालिमा आउि िसकितु । 

•	 असहाय, विपन्ि जययेष्ठ िागरिकहरूलाई सहयोग ि िाहतका लावग सथापिा भएको जययेष्ठ िागरिक कलयाणकोर 
िाम्ोसँग सञचालिमा आउि िसकितु  । 

•	 जययेष्ठ िागरिकको सामान्य जािकािी, उमयेि, विज्ता, गमभीि प्रकािका िोगहरूबाट पीव्डत, परििािमा आवश्रत, 
एकलरूपमा बसिये, िदृ्ाश्रमा आवश्रत आवद खतुलियेगिी यवकि त्थयाङ्क उपलबध िहुितु  । 

•	 जययेष्ठ िागरिकहरूमा िहयेको ज्ाि, सीप, अितुभि पवहचाि ि तयसको उपयोग हुि िसकितु  । 

•	 जययेष्ठ िागरिकहरूलये प्राप्त गिने सयेिासतुविधाहरूका समबन्धमा एिं  सञचालिमा िहयेको िदृ्ाश्रमहरूको वियमि 
ि समन्िय प्रभािकािी हुि िसकितु  । 

•	 जययेष्ठ िागरिकहरूको लावग काितुिद्ािा प्रदत्त वयिसथाहरू प्रभािकािी काया्षन्ियिका लावग संयन्त्हरूको 
अभाि हुितु  । 

•	 असहाय, विपन्ि, विपत/् द्न्द्पीव्डत जययेष्ठ िागरिकहरूको समसया समबोधि हुि िसकितु  । 

•	 जययेष्ठ िागरिकप्रवत परििाि ि समाजलये पतु¥ofउितु पिने सयेिा सतुविधाका समबन्धमा हयेिचाह गिने प्रवशक्षण (Care 
Giver Training) यथयेष्ठ मात्ामा सञचालि हुि िसकितु  । 

•	 गतैिसिकािी संसथा /अन्तिविकायबीचको समन्िय हुि िसकितु । 

•	 समबद् विकायहरूमा जययेष्ठ िागरिकका विरयलये कम चासो प्राप्त गितु्ष  । 

•	 जययेष्ठ िागरिकसँग समबवन्धत संघसंसथामा जािये अितुदाि सथािीयतहमार्ष त जािये भएकालये यसको 
काया्षन्ियका समबन्धमा प्रभािकािी अितुगमि हुि िसकितु  । 

िुनौिीहरू
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•	 जययेष्ठ िागरिकको सङ्खया िवृद् हुदँतै जाँदा सोअितुरूपको सयेिासतुविधा ि सतुिक्षाको पया्षप्त वयिसथा  
गितु्ष  । 

•	 जययेष्ठ िागरिकको सिास्थय, ियेखदयेख, सतुिक्षा, वदिासयेिा कये न्द्, कलब, आिोगय आश्रमको वयिसथा ि  
बतुढ्यौलीमा हुिये मिोितैज्ाविक समसयाको प्रभािकािी समबोधि गितु्ष । 

•	 जययेष्ठ िागरिकमावथ हुिये वहसंा ि दतुवय्षिहािको अन्तय ि उिीहरूको आवथ्षक तथा सामावजक हक अवधकािको 
संिक्षण गितु्ष  । 

•	 जययेष्ठ िागरिकको संिक्षण ि सममावित जीििको प्रतयाभवूत गिी उिीहरूको जीििलाई सहज ि सिल ि 
मया्षवदत बिाउितु  । 

•	 जययेष्ठ िागरिहरूप्रवत समतुदाय/समाजमा सकािातमक भाििाको विकास गितु्ष । 

५.  सिुारका रणनीति

उवललवखत समसयाहरूको सामिा गि्ष जययेष्ठ िागरिकहरूको आवथ्षक, सामावजक अिसथामा सतुधाि गददै संविधािप्रदत्त 
हक प्रावप्तमा सतुविवश्तता लयाउि विमिाितुसाि काय्षहरू गितु्षपिने दयेवखन्छ:

क) नीतिगि सिुार

– जययेष्ठ िागरिकको सामावजक सतुिक्षा ि संिक्षणका जयरेष्ठ नागररक सरंक्ण नीति  बिाउितु पिने । 

– जययेष्ठ िागरिकसमबन्धी पाँच िरने ठोस काय्षयोजिा बिाई लागतु गितु्षपिने । यो काय्षक्रमको लावग आ. ि. 
२०७७/७८ को िावर्षक काय्षक्रममा समाियेश भएको छ  । 

– जययेष्ठ िागरिकको ज्ाि, सीप ि अितुभिको उपयोग गि्षसमयेत हुिये गिी जययेष्ठ िागरिकलाई सथािीय विकास 
विमा्षणका क्रममा गठि हुिये उपभोक्ा सवमवतमा सहभावगता सतुविवश्त गिने  । 

– साि्षजविक भिि, सथल, काया्षलयहरूको पिूा्षधाि तयाि गदा्ष जययेष्ठ िागरिकमतैत्ी बिाउितु पिने िीवत 
अिलमबि गिने  । 

– ियेपालीको औसत आयतु िवृद् भएसँगतै जययेष्ठ िागरिक परिचयपत् प्राप्त गिने योगय उमयेिसमयेत सोहीअितुसाि िवृद् 
गददै जाितु पिने  । 

– मन्त्ालयलये ठोस, उपलवबधमलूक ि जययेष्ठ िागरिककलये अितुभवूत गि्ष सकिये खालका काय्षमा जो्ड वदितु पिने  । 

ख) कानुनी सिुार

– संशोधिको लावग विधयेयको रूपमा पयेस भएको जययेष्ठ िागरिकसमबन्धी ऐिलाई जवतसकदो चाँ्डो सिीकृत 
गिाई अन्य िीवत विमा्षणमा सहजता लयाउितु पिने । 

– जययेष्ठ िागरिकहरूलाई प्रदाि गरििये परिचयपत्बाट प्राप्त सतुविधाका समबन्धमा एकतीकृत काय्षविवध तयाि गिने  । 

– जययेष्ठ िागरिक अिास गहृ (िदृ्ाश्रम) विमा्षणसमबन्धी मापदण्ड तयाि गिने  । 

– जययेष्ठ िागरिकलाई काितुिबमोवजम प्राप्त हुिये सयेिासतुविधा, अन्तिा्षवष्ट्रय प्रवतबद्ताबमोवजमका हक अवधकाि 
प्रावप्तको सतुविवश्तताका लावग मन्त्ालयलये समन्िय, अितुगमि ि वियन्त्णमा ियेततृिदायी भवूमका वििा्षह 
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गिनेगिी सतुविधासमबन्धी मापदण्ड सतुधाि गिने (परिचयपत् िाहकलये प्राप्त गिने सथल तथा हिाई यातायात, 
सिास्थय सतुविधाहरू)  । 

– विद्यमाि जययेष्ठ िागरिक कोर  सञचालि काय्षविवधमा परिमाज्षि गिने  । 

ग) ससं्ागि सिुार

– जययेष्ठ िागरिक संिक्षणसमबन्धी कये न्द्ीय तथा वजललागत सवमवतहरूलाई पतुिग्षठि गिी वक्रयाशील गिाउिये  । 

– मन्त्ालयमा िहयेको जययेष्ठ िागरिक संिक्षण शाखालाई साधिसमपन्ि गिाउितु पिने  । 

– विद्यमाि जययेष्ठ िागरिक कोरलाई प्रभािकािी बिाई जययेष्ठ िागरिक संिक्षण ि सामावजक सतुिक्षाका लावग 
उपयोग गितु्षपिने  । 

– जययेष्ठ िागरिक Help line सञचालि गिी बयेिारिसी जययेष्ठ िागरिकहरूलाई संिक्षण गिने वयिसथा  
वमलाउिये  । 

घ) पूवामािार तनमामाण सिुार

– विपन्ि, असहाय तथा बयेिारिसी जययेष्ठ िागरिकहरूलाई िाजयको तर्ष बाट प्रतयरेक प्रदरेशमा जयरेष्ठ नागररक 
असपिालसतहिकको आश्म आरकोगय आश्म सञचालि हुितुपिने । 

– सबतै सथािीयतहमा जययेष्ठ िागरिक वमलि कये न्द्हरू सञचालिमा लयाउिये  । 

ङ) सरेवा सतुविाकको सहज उपल्ििा र एकरूपिा लयाउनरे

– सिास्थय मन्त्ालय, ियेपाल मयेव्डकल काउवन्सललगायत सिोकाििालासँगको सहकाय्षमा विवभन्ि 
असपतालमा ियेपाल सिकािलये तोकये को सतुविधामामा एकरूपता लयाउि मापदण्ड तयाि गिने । 

– सबतै क्षयेत्मा उमयेि पतुगयेका जययेष्ठ िागरिकलये सिलरूपमा सतुविधा उपलबध हुिये वयिसथा वमलाउिये । 

– यातायात सतुविधाको प्रभािकािी अितुगमि गि्ष मन्त्ालयलये ियेततृिदायी भवूमका वलिये । हिाई क्षयेत्मा यो 
सतुविधा उपलबध गिाउिये  । 

– सतुविधालगायतका विरयमा गतुिासो सतुन्ि हटलाइिको वयिसथा गिने  । 

ि) सवस्िा र जीवनमा सहजिा लयाउनरे 

– एक सयभन्दा बढी शयया भएका सिकािी असपतालमा जययेष्ठ िागरिक िा्ड्ष ि विजी क्षयेत्का असपतालमा 
कमतीमा १० प्रवतशत शययाको वयिसथा ि सहुवलयत दिमा उपचाि हुिये वयिसथा वमलाउिये  । 

– विवभन्ि प्राकृवतक प्रकोपमा, आन्तरिक द्न्द्हरूमा जययेष्ठ िागरिकको संिक्षण ि सामावजक सतुिक्षालाई 
प्राथवमकता वदिये । 

– जययेष्ठ िागरिक सयाहािकता्ष परििाि एिं आश्रम सञचालकहरूका लावग सयाहािकता्ष (care giver) तावलम 
प्रदाि गिने । 

– कोवभ्ड-१९ िोग जसता विरम परिवसथतहरूमा आिशयक पिने साम्ीहरू (सवज्षकल मासक, 
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सयाविटाइजि, हात धतुिये साबतुि), वियवमतरूपमा सयेिि गितु्षपिने औरवध, खाद्यान्ि सवजलतै उपलबध 
गिाउितु पिने । 

– परििािका सदसय, समाज, सिास्थय प्रदायक संसथा, सिोकाििाला संघसंसथा ि सिकािी विकायहरूलये खयेलितु 
पिने भवूमकाका बाियेमा प्रचािप्रसाि गितु्षपिने  । 

– जययेष्ठ िागरिकको जीिि सहज ि सिल बिाउि सहयोग पतुगिये सहायक साम्ीहरू लट्ी, वह्लवचयि, िाकि 
आवद समबवन्धत सथािमा ितै सि्षसतुलभरूपमा उपलबध गिाउिये  । 

– जययेष्ठ िागरिकलये प्राप्त गिने सिास्थय सतुविधा पाएिपाएको समबन्धमा अितुगमि गिने । 

छ) आत म्ाक सबलीकरण

– जययेष्ठ िागरिकहरूलये आरूसँग भएको ज्ाि, सीप प्रयोग गिी उद्यम-वयिसाय िा सििोजगािमलूक काय्षक्रम 
सञचालि गि्ष चाहयेमा सहुवलयतरूपमा ऋण उपलबध गिाउिये  । 

– विद्यमाि सामावजक सतुिक्षा भत्तालाई समयसापयेक्ष बिाउितु पिने  । 

ज) ज्ान, सीप र अनुभवकको उपयकोग गनने

– जययेष्ठ िागरिकहरू ज्ाि, सीप ि अितुभिको प्रदयेशगत व्डवजटल प्रोराइवलङ गिने  । 

– जययेष्ठ िागरिकहरू ज्ाि, सीप ि अितुभि उचच वशक्षामा पाहुिाकक्षाको रूपमा कये ही कक्षाहरू वलि लगाई 
ियाँ पतुसतामा हसतान्तिण गिाउिये काय्षक्रम सञचालि गिने  । 

झ) सममान अतभवतृद् गनने 

– जययेष्ठ िागरिकसमबन्धी विद्यमाि िावष्ट्रय तथा अन्तिा्षवष्ट्रय ऐि, काितुि ि सयेिासतुविधा आवद विरयमा 
जिचयेतिा जगाउिये काय्षक्रमहरू सञचालिमा लयाउितु पिने । 

– विद्यालयसतिमा हुिये पठिपाठिमा ितैवतक वशक्षालाई अवििाय्ष समाियेश गिाउितु पिने ि सो पतुसतकमा जययेष्ठ 
िागरिकहरूको महत्िलगायतका पाठहरू समाियेश गितु्ष पिने  । 

ञ) सम्वय र सहकायमा अतभवतृद् गनने 

– िीवत विमा्षण ि काय्षक्रम सञचालिमा प्रदयेश ि सथािीयतहका सिकािसँग सहकाय्ष गिने  । 

– जययेष्ठ िागरिक हकवहतका विरयमा िीवत तथा काितुि विमा्षण एिं विवभन्ि तावलम एिं जिचयेतिामलूक 
काय्षक्रमहरू सञचालिमा महासंघलगायत सिोकाििाला संघसंसथासँगको सहकाय्ष थप घविभतू ि 
िवतजामलूक बिाउिये । 

– विपन्ि,  असहाय,  बयेिारिसी जययेष्ठ िागरिकहरूलाई संिक्षण संिक्षण गदा्ष मािि सयेिा आश्रमलगायत 
संसथासँगको सहकाय्षलाई थप प्रभािकािी बिाउिये । 
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ट) अनुगमन प्रभावकारी बनाउनरे

– काितुिबमोवजम सथावपत अितुगमि/वियमि संयन्त्हरू (सवमवतहरू) लाई वक्रयाशील बिाउिये  । 

– जययेष्ठ िागरिकलये काितुिबमोवजम प्राप्त गिने सतुविधाहरू, िदृ्ाश्रम ि वमलिकये न्द्को अितुगमि गिने  । 

तनट्कषमा

जययेष्ठ िागरिकको विरयलाई उचच प्राथवमकता वदई प्रटि काय्षयोजिासवहत काय्ष गितु्षपिने अिसथा िहयेको छ । जययेष्ठ 
िागरिकहरूका ज्ाि, सीप ि अितुभिलाई सामावजक ि आवथ्षक विकासमा उपयोग गिी जीििसति सहज, सतुिवक्षत ि सममावित 
बिाउि दीघ्षकालीि अिधािणा तयाि गितु्षपिने दयेवखन्छ । उवललवखत समसयाहरूको सामिा गिी जययेष्ठ िागरिकहरूको आवथ्षक, 
सामावजक अिसथामा सतुधाि गददै संविधािप्रदत्त हक प्रावप्तमा सतुविवश्तता लयाउि सिकािी, गतैिसिकािी, विजी क्षयेत् एिं िागरिक 
समाजलगायत सबतै पक्षलये हातयेमालो गिी अगाव्ड बढ्ितु पिने दयेवखन्छ  । 

***
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मानव बयेचधबखन तथा ओसािपसाि   
धन्न्त्रणमा सिकािको फड्को

 अन्जु ढंुगाना*

चिाहरूको वचिवबिसँगतै वबहाितै बयतुवझए ँ । वबहाि करिब ४ बजयेको हुदँो हो मवहला तथा िालबावलका काया्षलय 
वसन्धतुपालचोक चतैतािाको भििबाट वचयाउँदा यसअवघ कवहलयतै िसतुविएको कलयाङकतु लतुङ हललाखलला  सतुवियो । उजयालो 
हुियेवबवत्तकतै  ढोका खोलये ँ। बावहि वघवमिये बाको पसलमा सोधये ँ। २७ असाि २०६९ का वदि वसन्धतुपालचोक वजलला सावबक 
वशखिपतुि वििासी प्रयेम भवििये बवजि वसंह तामाङको वजलला अदालत वसन्धतुपालचोकमा बहस पतैिबी, सतुितुिाइ ि विणय्ष हुिये 
वदि िहयेछ । ओहो कवत हो घतुइचँो टतुव्डखयेलदयेवख कतु वबन््डये चोकसमम । कवहलयतै िदयेवखएका ियॉियॉ अितुहाि । कतु खयात मािि 
तसकि बवजि वसंहको मतुद्ामा सतुििाइ हुिये वदि । पीव्डत वकशोिीका तर्ष बाट वजलला न्यायवधिक्ाका साथ सयेल्डका तर्ष बाट 
प्राइभयेट िवकल समयेतको सहभावगता भएको वथयो । सथािीय प्राइभयेट िवकलका साथ काठमा्डौंमा िाम चलयेका ४/५ जिा 
प्राइभयेट िवकलसवहत वदिभरिको वििन्ति बहस पतैिबी । पटकपटक बलातकािजसतो जघन्य घटिा दोह¥ofइ िहदँा पीव्डतलाई 
थप पी्डाबोध हुिये भएकालये बन्द इजालास ि बहस पतैिबीकतै  क्रममा वकशोिीहरूलये प्रहिीमा एक िर्ष अगाव्ड वदएको बयािको 
अव्डयो ियेक्ड्ष सतुन्िये वयिसथासमयेत वमलाइएको वथयो । पीव्डत बावलका ि वकशोिीको बयाि, सबतुद ि साक्षीसमयेत प्रमाण बतुझी 
कतु खयात अपिाधी प्रयेम भवििये बवजि वसंह तामाङलाई सतुितुिाइको परिवधवभत् िहयेि वजलला अदालतबाट वमवत २०६९/३/२७ 
मा मािि बयेचवबखि मतुद्ामा एक Land Mark रतै सला भयो । उक् रतै सलामा थतुप्रतै चयेलीहरूलाई ितैदयेवशक िोजगािीको 
वसलवसलामा विदयेश पठाइवदन्छतु  भन्दतै भाितको सवहदिगि ि आगिा कोठीमा पतु¥ofउिये, कोठी सञचालि गि्ष वकिबयेच गिने ि 
जबिजसती यौि काय्षमा लगाउियेजसता विष्कृटि अपिाधमा संलगि कतु खयात अपिाधी  बवजि वसंह तामाङलाई विवभन्ि ६ िटा 
मतुद्ाहरूमा गिी १७० िर्ष कतै द सजायको रतै सला भयो । 

साझ करिब ५ बजये अदालत परिसिमतै कतु खयात मािि तसकि बवजि वसंह तामाङलये ठूलो गौििको काम गिये झतै मतुसतुकक 
हासयेि श्रीमाि ्म पतुििाियेदि त जाि पाउँछतु  वि ? भिी प्रश्न u¥of] । न्यायधीशजयलूये अिशय पाउितु हुन्छ भन्ितु भयो  । 

मयेिो मािसपटलमा तयो कहाली लागदो वदि रिल जसततै घतुमि थालयो । सोह्खतुट्टये प्रहिीलये २०६८ ितैशाख मवहिाको 
पवहलो साता बवजि वसंहलाई समातयो । उजतुिी वदिये वकशोिीहरू मवहला तथा बालबावलका काया्षलय वसन्धतुपालचोकद्ािा 
शवक् समहूमार्ष त सञचालि गरिएको चौतािावसथत  पतुिसथा्षपिा कये न्द्को संिक्षणमा  हुितुहुन््थयो । बवजि वसंहलाई सोह्खतुट्टयेबाट 
वसन्धतुपालचोक चौतिामा लयाई वहिासतमा िावखयो । बवजि वसंह चौतािा आएसँगतै विवभन्ि माधयमबाट वकशोिीहरूका 
अवभभािकलाई बयाि रये ि्ष त्ास, दबाब ि धमकती वदिये गियेको । म जसिी पवि पतैसा खतुिाएि विसकन्छतु  । तयेिो परििाि धिसत 
पारिवदन्छतु  भिी धमकयाउिये गियेको भिी पीव्डतमधययेकती एक वकशोिीकती आमा काया्षलयमा आई रँुदतै सतुिाउितु भयो । एक 
वदि वदउँसोको करिब १२ बजयेको हुदँो हो प्रािवमभक बयािका लावग ६ जिा वकशोिीहरूलाई वजलला प्रहिी काया्षलयमा  
*  प्रमतुख मवहला विकास अवधकृत, मवहला, बालबावलका तथा जयेष्ठ िागरिक मन्त्ालय
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लयाइयो । प्रहिी िायब उपिीक्षक ि प्रहिी वििीक्षकलये कसिी बयेचवबखि भयो भिी प्रश्न कये  गितु्ष भएको िहयेछ घटिा बताउदतै 
गदा्ष ४ िर्ष अगाव्डको घटिा फलयास बयाक भई २ जिा वकशोिी बयेहोश हुि पतुगयेछि ् । अत्तावलँदतै शवक् समहूकती प्रमतुख 
मतुितु लामालये मयेिो मोबाइलमा रोि गिी बयेवलवबसताि लगाइि ् । हतािहताि ३/४ पयाकये ट गलतुकोज वकियेि दौव्ँडदतै वजलला 
प्रहिी काया्षलयमा पतुगयेको बयेहोश २ वकशोिीलाई पािी छमकँदतै गियेि मतुितु बवसिहयेकती िवहछि ् । वबसताितै वकशािीहरूलये 
आखा खोलये । गलतुकोज पािी तयाि गिी खतुिाइयो । कये ही समय मवहला प्रहिीको कक्षमा आिाम गिने वयिसथा  
वमलाइयो । प्रहिी प्रमतुखसँगको छलरलपश्ात ्मवहला सयेलकती प्रहिी जिाि ि हाम्ो सहभावगतामा प्रश्न सोधिये ि तयही जिारलाई 
ियेक्ड्ष गिने वयिसथा वमलाइयो । पीव्डतमधययेकती सबतैभन्दा कम उमयेिकती वकशोिी विमा श्रयेष्ठ (िाम परिित्षि) बलल ८ िर्षकती  
वथइि ् । 

गाँउकतै  विद्यालयमा कक्षा ३ मा पढ्दतै गियेकती बावलकालाई भाितमा बोव्ंडग सकतु लमा पढाइवदिये प्रलोभिमा पािी 
आमासँग ललाइरकाइ  िकसौलको बाटो हुदँतै भाित पतु¥ofएछ । बवजिलये ितै रिकसामा काखमा िाखयेको वथयो िकसौल बो्ड्षिमा 
चयेकजाँच हुदँा को हो भिी सोधदा छोिी भिी बताएको कतु िा बयािकतै  क्रममा विज वकशोिीलये भविि ्। तयसिी काखमा िाखयेि 
िाका कटाई भाितको सवहदिगिवसथत आरतै लये सञचालि गियेको कोठीमा पतु¥ofयो । आठ िरधीया बोव्ंडग सकतु लमा पढ्िये सपिा 
बोकये ि भाित पतुगयेकती ती अबोध वकशोिीलाई विम्षम तरिकालये वििन्ति एक मवहिा आरतै लये बलातकाि गियेको दद्षिाक घटिा 
सतुिाउँदा विमाको अितुहािमा आक्रोश झवलकन््थयो । पटकपटक भककाको पाियेि रँुदतै आसँतु पतुछदतै पतुिः समहावलदतै उिलये सविसताि 
बयाि सतुिाइि ्। पीव्डतमधययेकती अवल उमयेि पतुगयेकती अकधी वकशोिी वििा वब.क. (िाम परिित्षि) उिको बयाि सतुन्दा हामीलाई 
कतु ितै चलवचत्को कहािी जसततै लागयो । १४ िरधीया वििाको परििाि गरििीको चपयेटमा वथयो । परििािमा धयेितै जहाि । दतुई 
छाक खाि पवि धौ धौ । उिलाइ्ष िाम्ो जावगि लगाइवदिये प्रलोभिमा दलाललये भाित पतु¥ofएको िहयेछ । भाितको सवहदिगिको 
कोठीमा एक वदि सथािीय गतुण्डा ्ाहकको रूपमा उिको कोठीमा आएछ । उसलये मायालतु सििमा घि ठयेगािा ि कसिी यहाँ 
आइपतुगयौ भिी सोधयेछ । वििालये सबतै कतु िा बताइि ्ि आरूलाइ्ष यो काल कोठिीबाट  विकालल अितुियवििय गरिि ्। उिको 
सबतैकतु िा सतुियेपश्ात ्उक् वयवक्लये पछाव्डको झयालबाट ्डोिीको सहािालये वििालाई भगाउि सरल भएछ । वििा उसतैसँग वििाह 
गियेि बवसि ् । करिब ६ मवहिापश्ात ्भोकाएको बाघझतै ँ वििालाई खोजदतै बवजि उिको श्रीमाि ्िभएको मौका पािी ्डयेिामा 
ितै आइपतुगयो । मतैलये ियेपालबाट तयेिी कान्छी बवहिीलाई वलएि आएको छतु  । वददीसँग भयेट्िये भन्दतै िोइिहयेकती छ भिी बवजिलये 
भन्यो । १० िरधीया कवलली बवहिी पवि आरूजसततै िािकतीय जीििमा होवमितु पिने वचन्तालये वििा बवहिी भयेट्ि जाि िाजी 
भइि ्। बवजिलये बहािा मात् बिाएको िहयेछ बवजिलये वििालाई पतुिः धन्दामा लगायो । तयसपवछ बवजि पतुिः दिूदिाजमा िहयेका 
गाँउका अबोध चयेलीहरूलाई लाइरकाइ प्रलोभिमा पाि्ष ियेपाल आएको समय वथयो । वििालाइ्ष खोजी गददै पतुि ्ाहकका 
रूपमा श्रीमाि कोठीमा आइपतुगये । वतमीलाई जसिी पवि यस दलाललये सतुखसँग बाँचि िवदिये भयो बरु मतैलये वतमीलाइ्ष ियेपालको 
बो्ड्षिसमम पतु¥ofइवदन्छतु  । आमा बाबतुसँगतै ियेपालमा बसितु भिी िकसौलसममको ियेलको वटकट काटयेि ियेलमा पठाइ वदए  । उितै 
वििालये ियेपाल आउियेवबवत्तकतै  वदएको वलवखत उजतुिीको आधािमा बवजि वसंहको खोजी भयो ि ियेपाल प्रहिीलये समाति सरल 
भएको विििण पीव्डत वििालये सतुिाइि ्। 

वजलला अदालत वसन्धतुपालचोकको उक् Land Mark रतै सलापश्ात ्मवहला बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयका 
सवचि बालािन्द पौ्डयेलजयलूये हर्ष ि खतुसी हुदँतै वजलला न्यायाधीशजय ूि हामीलाई टयेवलरोिमार्ष त  बधाई तथा धन्यिाद वदितु भयो 
। उक् रतै सलालये ियेपाल मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसािसमबन्धी प्रभािकािी काितुि ि काितुिको काया्षन्ियिसमयेत प्रभािकािी ितै 
भएको मतुलतुकका रूपमा सतिोन्िवत भई अमयेरिकाबाट प्रकावशत हिुये TIP रिपोट्षमा TIP 3  बाट TIP 2 मा मा प्रियेश गियेको बताउितु  
भयो । सो रतै सला ियेपालको न्यावयक इवतहासमा सबतैभन्दा बढी कतै दको सजाय गिने रतै सला हुि पतुगयेको  Milestone सिह भयो । 
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बरेितबखन प्रतक्रयाका  िरणहरू

मिलये अिलोकि गिी विश्येरणातमक परिियेशबाट वचन्ति गदा्ष मािि बयेचवबखिको प्रवक्रयामा विमिवलवखत पाँच 
चिण पिूा भएको दयेवखन्छ  । 

बयेचवबखिको पवहलो चिणमा आपिावधक वयवक्लये प्रयेमको बहािा, वििाहको िाटक, अवभभािकतिको ्हण, 
वशक्षा सिस्थय ि िोकिीजसता प्रलोभिहरूको आकर्षण (Pull factor) ि न्यिूतम अिसि, अवत गरििी, साक्षिताको 
कमी, सामावजक तथा सांसकृवतक अिसथाको दयिीयता, घियेलतु वहसंा, समबन्ध विचछयेद, लोगियेद्ािा अपहयेवलतजसता Push 
factor को राइदा उठाएको दयेवखन्छ । वतिीहरूलाई पीव्डत (Victim) लये िवजकतै बाट वचियेका हुन्छि ्। यसतो अिसथामा 
उिीहरूको दयिीय पी्डा सतुविवदएको खण्डमा मात् पवि सवजलतै मि वजति सकिये अिसथा िहन्छ भिये िोकिी प्रलोभि त 
वयिीहरूको बहवकएको मि वजतिये ब्रह्मस्त ितै हुि पतुगदछ । यस चिणमा संलगि वयवक्हरू वतितै हुन्छि ्जतुि पीव्डतका आफितै 
गाउँघिका वछमयेकती भएि बसयेका हुन्छि ्। दतुःख सतुखमा सँगतै काम गिने साथीहरू ि वशक्षा दीक्षा खािवपि ि िहिसहिको ठयेकका 
वलएका अवभभािकहरूका साथसाथतै आफितै हा्डािाता वभत्का इटिवमत्हरू जसततैः– सािीआमा, मामा, काका, दाजतुभाइ, 
आमाबतुबा समयेतको तयस काय्षमा संलगिता िहयेको भयेवटन्छ । ति पवछललो समयमा पीव्डतहरूबाट खतुलि आएको त्थयहरूतर्ष  
िजिअन्दाज गिने हो भिये बाबतुआमा ि दाजतुभाइहरू पतैसाको प्रलोभिमा हाततैमा पतैसा बतुझयेि आफिा चयेलीहरूलाई विदयेश पठाउिये 
गियेका पाइएको छ । यसिी विदयेवशियेहरूमा विशयेर गिी दवलत ि जिजावत समतुदायका यतुितीहरू ितै बढी प्रभावित भएका  
छि ्। ति यी चयेलीहरू ितैदयेवशक िोजगािीको बहािामा विदयेशी कोठीहरूमा पीव्डत भएका त्थयहरू एकाएक खतुलदतै आएका 
छि ्। 

बयेचवबखि प्रवक्रयाको दोस्ो चिणमा Traffickers लये गाउँको साहुको ऋण वतिी वदिये, िाहदािी बिाउिये जसता 
काय्षहरूमा पतैसा खच्ष गि्ष अ्सिता दयेखाई विदयेश लतैजादा लागिये लगािीलाई समयेत आरतै लये बयेहोि्ष सकिये वकवसमको िाताििण 
वसज्षिा गिी विश्वसत पारिसकये का हुन्छि ्। गाउँबाट वह्डाँएि िवजकतै को सहि जोिपाटी, कपि, चािवहलवसथत आरन्तको घि 
िा कोठामा २–५ वदिसमम िाखदा िहयेछि ्। तयवत समयवभत्मा पीव्डत वयवक्लाई सिसामाि खरिद गिने बहािा दसा्षइिहयेका 
हुन्छि । ति िासतविकता आफिो तालमयेल वमलाउिये प्रवक्रयातर्ष  उन्मतुख हुन्छ । जतुि पीव्डतलये पत्ततै पाउिये अिसथा िहदँतैि 
। बयेचवबखिको यो प्रवक्रयासमम उिीहरूसँग आरूसँग परिवचत भएका वयवक्हरू ितै िहयेका हुन्छि ् । 

तयेस्ो चिणमा यातायातको प्रयोग होवसयािीसाथ िाटकतीय ढङ्गलये गियेका हुन्छि ्। सकये समम िात्ीबसबाट यात्ा गिने 
गद्षछि ्। िातको यात्ामा विद्ा लागिये, विद्ा िलागयेमा विद्ा लागिये औरधी िा लठ् पािने औरधी कतु ितै खाद्य िा पयेय पदाथ्षमा 
वमसािट गिी तथा िान्ता िहुिये औरधी भिी िजाविँदो वकवसमलये खतुिाउिये गद्षछि ्। िाजमाग्षको सतुिक्षा जाँच प्रहिीलये होस ्
िा संिक्षण िा वियन्त्णमा लागयेका सङ्घ संसथालये सोधखोज गियेका बखत होस ् गहवकलो ि पतयारिलो जिार वदन्छि ्
। पीव्डतलाई पवहलये ितै यसो भन्ितु भिी पाठ वसकाएका हुन्छि ि बसको अवन्तम सटपसमम पतु¥ofउँछि ् । 

बयेचवबखिको चौथो चिणमा ियेपाल भाितको िाका सीमामा पाि गि्ष अपाउितुपिने चलाखीपिलाई समयेवटएको  
छ । यस चिणमा रिकसाको यात्ा, भाितमा िहयेका आरन्तसँगको भयेटघाट, औरधोपचाि, शतैवक्षक संसथा वबदा भएकालये विदा 
मिाउि, लोगियेलये बोलाएकालये भयेटघाट गि्ष, वयापािको वसलवसलामा लगायत मामा, आमा, बाबतु, लोगिये, दाजतु, भाइ, अकंल, 
सािीआमा जसता िवजकको िाता समबन्ध दसा्षई सीमा सतुिक्षा बलको शकंालाई दिू बिाउिये गद्षछि ्। 

बयेचवबखिको अवन्तम चिणमा गन्तवय (Destination) समम पतु¥ofउँदा िहयेछि ्। सँगतै गएका आरन्त भविएकाहरू 
खलतीमा खच्ष कतु मलयाई एकलतै रक्ष न्छि ्। आरू बसयेको कोठामा िवचियेको िौलो माविस शािीरिक समबन्ध िाखि आउँदा अवि 
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मात् आरू बयेवचएको थाहा पाउँदछि ्। यसिी थाहतै िपाई बयेवचएकाहरू विवभन्ि वकवसमका यातिाहरूको भोगाइलये जबिजसती 
यौिकाय्षमा संलगि भई िािकतीय जीिि वबताउि बाधय हुन्छि ् । 

मानव बरेितबखन र ओसारपसारतवरुद् भएका नीतिगि ि्ा कानुनी वयवस्ा

मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसािमा ियेपाललये धयेितै पवहलये दयेवख ितै रुकका, सिद, सिालहरू जािी गिी 
काितुिीरूपमा ितै वियन्त्ण प्रयासको थालिी गियेको पाइन्छ । माविसको वजउ मासि ि बयेचि िहुिये ऐि, १९२४, 
कमािाकमािी बयेचि विरयेध गिने ऐि, १९५८, दासप्रथा उन्मलूि ऐि, १९८२ जसता विशयेर ऐिमा समयसमयमा भएका 
संशोधि ि परिमाज्षिलये अपिाधको गामभीय्षलाई आकृटि गिाउँदतै आफिो क्षयेत्ावधकािलाई विसताि गददै आइिहयेको  
दयेवखन्छ । ियेपालको अन्तरिम संविधाि, २०६३ को धािा २९ मा शोरणविरुद्को हक (Right against exploitation) 
लाई मौवलक हकको रूपमा सथावपत गददै यसअन्तग्षत माविसलाई बयेचवबखि गि्ष, दास िा बाँधा बिाउि पाइिये छतैि (No 
person shall be subjected to human trafficking, slavery or bonded labor) भन्िये कतु िाको प्रतयाभवूत गियेको 
छ । यसका सथसाथतै मािि बयेचबयेवखि का विरुद्मा अन्तिा्षवष्ट्रयसतिमा गरिएका प्रवतबद्घताहरूको काया्षन्ियि गितु्ष ियेपाल 
िाजयको दावयति हुिये कतु िा ियेपालको अन्तरिम संविधाि २०६३ को धािा ३३ (ढ) मा उललयेख  छ भिये सवन्धको वयिसथा 
ियेपाल काितुिसिह लागतु हुिये प्रािधाि ियेपाल सवन्ध ऐि, २०४७ को दरा ९(१) लये गियेको छ । पवछललो समयमा जािी भई 
हाल प्रचलिमा िहयेको मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि (वियन्त्ण) ऐि, २०६४ लये ऐिको बहुपक्षीय प्रयोगलाई समयेटयेको 
छ । यस ऐिलये कसतैलये कतु ितै पवि उद्येशयलये माविस बयेचिये िा वकन्िये काय्ष गियेमा, कतु ितै प्रकािको राइदा वलई िा िवलई ियेशयािवृत्तमा 
लगाउिये काय्ष गियेमा, काितुिबमोवजम बाहयेक माविसको शिीिको अङ्ग वझकिये काय्ष गियेमा ि ियेशयागमिको काय्ष गियेमा मािि 
बयेचवबखिको काय्ष गियेको माियेको छ । यस ऐिको सजायसमबन्धी प्रािधाि (दरा(१५) लाई हयेिने हो भिये माविस  वकन्िये िा 
बयेचियेलाई २० िर्ष कतै द ि २ लाख रुपतैया जरिमािा,  कतु ितै प्रकािको राइदा वलई िा िवलई ियेशयािवृत्तमा लगाउियेलाई कसतुिको 
मात्ाअितुसाि १० दयेवख १५ िर्षसमम कतै द ि ५० हजािदयेवख १ लाखसमम जरिमािा, प्रचवलत काितुिबमोवजम बाहयेक माविसको 
कतु ितै अङ्ग वझकियेलाई १० िर्ष कतै द ि २ दयेवख ५ लाखसमम जरिमािा ियेशयागमि गिनेलाई १ दयेवख ३ मवहिासमम कतै द ि २ 
दयेवख ५ हजािसमम जरिमािा, वकन्ि, बयेचि िा ियेशयािवृत्तमा लगाउिये उद्येशयलये माविसलाई विदयेशमा लतैजाियेलाई १० दयेवख 
१५ िर्षसमम कतै द िा ५० हजािदयेवख १ लाखसमम जरिमािा ि बालबावलका लगयेको भएमा १५ दयेवख २० िर्षसमम कतै द ि १ 
दयेवख २ लाखसमम जरिमािा, वकन्ि बयेचि िा ियेशयािवृत्तमा लगाउिये उद्येशयलये माविसलाई ियेपालवभत्को एक ठाउँबाट अकवो 
ठाँउमा लतैजाियेलाई १० िर्ष कतै द ि ५० हजािदयेवख १ लाखसमम जरिमािा ि बालबावलका लगयेको भए १० दयेवख १२ िर्षसमम 
कतै द ि १ लाख जरिमािा िा बयेचिये ि ियेशयािवृत्तमा लगाउिये, ओसािपसाि गिने वयवक् एउटतै भएमा सबतै कसतुिमा छतु ट्टाछतु ट्टतै सजाँय 
कसतुि गि्ष दतुरुतसाहि, र्डयन्त् िा उद्योग गिने िा सो कसतुिको मवतयािलाई सो कसतुि गदा्ष हुिये सजाँयको आधा सजाँय, उजतुि 
गिनेलये एकपटक वदएको बयाि विपिीत हुिये गिी मतुद्ाको पतुप्षक्षको वसलवसलामा कतु ितै बयाि वदएमा िा अदालतलये बोलाएको 
समयमा उपवसथत िभएमा िा अदालतलाई सहयोग िगियेमा ३ मवहिादयेवख १ िर्षसमम कतै द साि्षजविक पद धािकलाई थप 
२५%,संिक्षक, अवभभािक, हा्डिाताको १०% ि पतुिः कसतुिमा प्रतययेक पटक कसतुिमा हुिये सजायको एक चौथाई थप 
सजाँयको वयसथा गियेको छ  । 

कानुनकको कायामा्वयन 

'Law is not for the shake but to be done' अथा्षत ्काितुि कतु ितै सजािटको िसततु होइि, यसको काया्षन्ियि 
पवि हुिपछ्ष । काितुिको सरल काया्षन्ियि ितै दण्डहीिताको प्रसथाि विन्दतु हो । ियेपालमा मािि बयेचवबखिको काितुि 
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काया्षन्ियि गिने सिकािी संयन्त् प्रहिी, सिकािी िवकल ि अदालत हो । अपिाध वियन्त्णको सतुरु विकाय प्रहिी काया्षलय 
हो । यो विकायलये मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसािको कसतुि गियेको, गरििहयेको िा गि्ष लागयेको थाहा पाएमा अितुसन्धाि 
तथा तहवककातको भवूमकालाइ्ष सवक्रय बिाउँछ । मािि बयेचवबखि मतुद्ाको अितुसन्धाि तथा तहवककातलाई सरल बिाउि 
विमिवलवखत माग्षहरू लाई अिलमबि गितु्ष पद्षछ  । 

•	 पीव्डतलाई थप पी्डामा पाि्ष सकिये कतु ितै पवि काय्ष िगिने साथतै पीव्डतसँग सभय, भद् ि उवचत माििीय वयिहाि 
गिने  । 

•	 सिवोचच अदालतबाट जािी गोपिीयता समबन्धी विदनेवशका  ि सोअितुसाि पवछ बन्िये काितुिको जािकािी 
िाखिये  । 

•	 जाहयेििाला पीव्डत भएमा ततकालतै प्रहिी काया्षलयमतै बयाि गिने ि बयाि प्रमावणतका लावग िवजकको 
वजलला अदालतमा लतैजािये  । 

•	 घटिासथलमा पतुगी घटिा विििण सङ्कलि गिने तथा जाहयेिीमा उललयेख भएका अवभयतुक्लाई पक्राउ गिने िा 
सो को प्रबन्ध गिने  । 

•	 घटिा विििण सङ्कलि गिने तथा अवभयतुक् पक्राउ गिने क्रममा जाहयेिी िा घटिा समबद् प्रमाण कागजात 
खोजिये ि रये लापाियेमा िीतपिू्षक बिामद गिने  । 

•	 न्यायाधीशबाट बयाि प्रमावणत भएपश्ात ्पीव्डतलाई सतुिक्षाको प्रतयाभवूत वदिये  । 

•	 मतुद्ा पतुप्षक्षका वसलवसलामा भएका अदालतको आदयेश ि विदनेशिलाई शीघ्र पालिा गिने  । 

 यसिी अितुसन्धाि तथा तहवककात प्रवक्रयालाई सरल, भिपदवो, विश्वसिीय ि शङ्कािवहत बिाउिका लावग 
मावथ उललयेख गरिएका कतु िाहरूमा विशयेर धयाि पतु¥ofउितु पद्षछ । 

सिकािी िवकल अपिाध वियन्त्णको काितुि काया्षन्ियि गिने दोस्ो सिकािी विकाय हो । ियेपालको अन्तरिम संविधाि 
२०६३ बमोवजम ियेपाल सिकािको मतुखय काितुिी सललाहकाि, अवन्तम अवभयोजिकता्ष, ियेपाल सिकािको प्रवतिक्षाकाि,काितुिी 
वसद्घान्तको काया्षन्ियिकाि, माििोवचत वयिहािको संिक्षणकता्षको भवूमका सिकािी िवकललये िहि गितु्ष पद्षछ । यसतैका 
आधािमा मािि बयेचवबखि ऐि ि अन्य प्रचवलत काितुिलये सिकािी िवकलको भवूमकामा अपिाध अितुसन्धाि तहवककातका 
क्रममा अितुसन्धाि अवधकािीलाई आिशयक विदनेशि वदिये, प्रमाण कागजहरूको प्रवतवलवप वमवसल संलगि गिने, पीव्डतको 
अिसथा खतुलाउिये, ऐिको परिभारा ि कसतुिको प्रकृवत वमलछ वमलदतैि यवकि हुि, पीव्डत सियं सियेचछालये उपवसथत भएको हो 
होइि, सिास्थय पिीक्षण गिाउितु पिने छ वक, मवहला हो भिये मवहला ्डाकटि उपलबध छ छतैि यवकि हुिये, शवंकत वयवक्उपि 
न्यिूतम माििोवचत वयिहाि भए िभएको अितुगमि गिी आिशयक विदनेशि वदिये, वमवसल संलगि प्रमाण कागजहरूको 
सान्दवभ्षकता, पािसपारिक सँगत असगँतता ि प्रमावणक तौलको विश्येरण गि्ष पीव्डतको वयवक्गत विििण गोपय िाखिये, 
बन्द इजलासमा काििाही हुितुपिने ि ितैवतक पति हुिये रौजदािी कसतुि कायम गरिपाउि अवभयोग माग दाबी गिने साक्षी प्रमाण 
प्रसततुवत एिं पिीक्षणका क्रममा सिकािको तर्ष बाट  भवूमका विभाउिये, आदयेवशत वमवत ि समयमा साक्षी उपवसथत गिाउिमा 
तदारुकता दयेखाउिये, आिशयकता ि औवचतयका आधािमा मौकामा साक्षीको बकपत् गिाई पाउि अितुिोध गिने साथसाथतै 
घटिासमबन्धी त्थयको विश्येरण, काितुिको विियेचिा, काय्षविवधसमबन्धी सतैद्ावन्तक मान्यता ि काितुिी वयिसथाको विियेचिा, 
प्रमाण काितुिको विियेचिा, काितुिका सामान्य वसद्ान्तको विियेचिा, सान्दवभ्षक िवजिको प्रसततुवतका माधयमबाट बहस पतैिबी 
तथा प्रवतिक्षामा उपवसथत हुिये  भवूमका तोकये को पाइन्छ । साथतै पीव्डत न्यायको वजममयेिािी िाजयलये वलएको, िाजयको प्रवतविवध 
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भएको िातालये सिकािी िवकललये मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि मतुद्ामा भएका रतै सला काया्षन्ियिमा बढी सजग ि 
वक्रयाशील पवि िहितु पछ्ष  । 

अपिाध वियन्त्णको काितुि प्रयोग गिने अवन्तम विकाय अदालत हो । अदालत यसतो विकाय हो जसलये कसतैको 
हक अवधकािमा आघात पाददैि । प्रचलि गिाउँछ । आरू सितन्त्, सक्षम ि विष्पक्ष िहन्छ । अरूलाई पवि सियेचछाचािी 
हुिबाट िोकदछ । सबतै िागरिकलाई Guardian का रूपमा संिक्षकति वदन्छ । न्यावयक प्रवक्रया एउटा एकांकती प्रवक्रया िभएि 
सामावजक प्रवक्रया हो । अदालतबाट अवभयतुक्लये पवि त न्यायको अपयेक्षा िाखदछ । पीव्डत ि अवभयतुक् दतुबतैको वहत संिक्षण गितु्ष 
अदालतको दावयति हो । तयसतैलये न्यायसमपादिको वसलवसलामा अदालतलये Umpire को भवूमका वििा्षह गद्षछ । सामान्यतः 
रौजदािी मतुद्ामा  दोरी प्रमावणत गितु्षपिने भाि  सिकािी िवकलको हुन्छ । दोरी प्रमावणत िभएसमम विदवोर मान्ितुपछ्ष । ति मािि 
बयेचवबखि मतुद्ामा भिये प्रवतिादीलये प्रमाणको भाि पतु¥ofउितुपिने गिी कठोि दावयति (Strict Liability) अवभयतुक्मा िाखी 
पीव्डत विवधशास्त (Doctrine of Victim logy) को विकास गियेको छ । अदालतमा मािि बयेचवबखि मतुद्ाको सतुििाइमा 
विमि वलवखत कतु िाहरूको सतुविवश्तता हुन्छ  । 

•	 मौवलक अवधकािको सममािको सतुविवश्तता हुन्छ  । 

•	 पीव्डतको बयाि प्रमावणत गरिन्छ  । 

•	 थतुिामा िाखी मतुद्ाको सतुितुिाइ हुन्छ  । 

•	 प्रमाणको भाि अवभयतुक् सियंलये पतु¥ofउितुपछ्ष  । 

•	 पीव्डतलये छतु ट्टतै काितुि वयिसायी िाखि चाहयेमा िाखि पाउिये वयिसथा छ । 

•	 बन्द इजलाशमा मतुद्ाको सतुितुिाइ हुन्छ  । 

•	 साक्षीको संिक्षणका लावग पहल गछ्ष  । 

•	 पीव्डतको गोपिीयताको संिक्षण हुन्छ  । 

•	 दोभारये तथा साङ्कये वतक भाराको प्रयोग गि्ष पाइन्छ  । 

•	 कसतुिको मात्ा ि सङ्खयाका आधािमा सजाय तोवकन्छ  । 

•	 आतमिक्षाको अवधकािको सममाि हुन्छ  । 

•	 दण्ड सजायको काया्षन्ियि ि क्षवतपवूत्ष असतुलीमा पणू्ष जो्ड वदइन्छ  । 

•	 मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि अपिाधबाट चलअचल समपवत्त जो्डयेको िहयेछ भिये समपवत्त जरत 
हुन्छ  । 

•	 अवभयतुक्लये कसतुि सिीकाि गियेमा सजायमा छतु ट वदि सकियेछ  । 

मानव बरेितबखन ि्ा ओसारपसार तनय्त्णसमब्िी सङ्घ, प्रदरेश र स्ानीयिहकको भूतमका 

सङ्घकको भूतमका 

१.  मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि वियन्त्णको समबन्धमा बहृत ्िीवत तजतु्षमा गिने । 

२.  िावष्ट्रय तथा अन्तिा्षवष्ट्रय सवन्ध समझतैताको काया्षन्ियिका लावग िावष्ट्रय काय्ष योजिा तजतु्षमा गिने । 

३.  मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि वियन्त्णसमबन्धी िावष्ट्रय विदनेशकलाइ्ष थप प्रभािकािी बिाउिये  । 
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४.  मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि वियन्त्ण एकतीकृत िावष्ट्रय सचूिा प्रणालीको विकास गिने  । 

५.  मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि वियन्त्णसमबन्धी भएका अन्तिा्षवष्ट्रय सवन्ध समझतैता (TIP) को 
प्रगवत प्रवतियेदि समय पयेश गिने । 

६.  मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि वियन्त्णसमबन्धी प्रदयेश ि सथािीयतहमा अिशयक िमतुिा काितुि 
बिाइ्ष पठाउिये । 

७.  मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि वियन्त्णका लावग वक्रयाशील सिोकाििाला विकाय गहृ मन्त्ालय, 
श्रम िोजगाि तथा सामावजक सतुिक्षा मन्त्ालय, काितुि मन्त्ालय, पििाष्ट्र मन्त्ालय, प्रहिी ि बयेचवबखि 
वियन्त्ण बयतुिोसँग समन्ियकािी भवूमका वििा्षह गिने । 

८. पतुिसथा्षपिा कये न्द्को सञचालि गिने । 

९. मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि वियन्त्ण कोरको प्रभािकािी परिचालि गिने । 

प्रदरेशकको भूतमका 

(१)  मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि वियन्त्ण समबन्धमा सङ्घ ि सथािीयतहबीच समन्ियतमक भवूमका 
वििा्षह गिने  । 

(२)  प्रदयेश मातहतका सथािीयतह ि अन्तिा्षवष्ट्रय  वसमािामा मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि 
वियन्त्णसमबन्धी सन्दयेशमलूक स्डक िाटक, वजंगल टयेवलवरलम, पोटिि, पमपलयेट, व्डवजटल होव्डङबो्ड्ष, 
उतपादि तथा प्रसािण गिने । 

(३)  मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि वियन्त्णसमबन्धी वजलला ि सथािीय संयन्त् विमा्षणमा सहजीकिण  
गिने । 

(४)  मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि वियन्त्णका लावग प्रदयेशलये हटलाइि सयेिा सञचालि गिने । 

(५)  मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि समबन्धमा भएका गतुिासो, उजतुिी, मतुद्ा, घटिालगायत  विरयलाइ्ष 
एकतीकृत प्रवतियेदि तयाि गिी सङ्घीय मन्त्ालयमा पठाउिये  । 

स्ानीयिहकको भूतमका 

(१)  सङ्घबाट प्राप्त माग्षदश्षि ि िमतुिा काितुिलाइ्ष आधाि मािी मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि 
वियन्त्णसमबन्धी सथािीयतहलये काितुि तजतु्षमा गिने  । 

(२)   मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसािसमबन्धी सथािीय संयन्त् विमाण्ष गिने । 

(३)  मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि वियन्त्णका क्षयेत्मा वक्रयाशील गतैसससँग समन्िय ि सहकाय्षमा 
सचयेतिामलूक काय्षक्रमहरू समतुदायसतिमा सञचालि गिने । 

(४)  सथािीय भारामा मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि वियन्त्णसमबन्धी सन्दयेशमलूक स्डक िाटक, 
वजंगल टयेवलवरलम, पोटिि,पमपलयेट, व्डवजटल होव्डङबो्ड्ष, उतपादि तथा प्रसािण गिने  । 

(५)  ितैदयेवशक िोजगािीमा जािये यतुिा िग्षलाइ्ष अवििाय्षरूपमा  मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि 
वियन्त्णसमबन्धी अवभमतुखीकिण काय्षक्रम सञचालि गिने  । 
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(६) टोल समतुदायमा अपरिवचत वयवक्को अगममि ि अिावन्छत वक्रयाकलापको विगिािी गिी समबवन्धत 
प्रहिी काय्षलयमा सचूिा वदिये । 

(७)   मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि वियन्त्णसमबन्धी सथािीय कोर सथापिा गिी प्रभािकािी परिचालि 
गिने  । 

तनट्कषमाः

मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि वियन्त्ण समबन्धी  काितुि काया्षन्ियिमा लयाइएकोछ । समतुदायसतिमा 
सचयेतिामलूक काय्षक्रम सञचालि, प्रहिीको खोज तलास ि प्रभािकािी अितुसन्धािका लावग मानव बरेितबखन ि्ा 
ओसारपसार तनय्त्ण ्युरको  को सथापिा भएको छ । पवछललो समयमा काितुिबमोवजम अितुसन्धाि अवभयोजिबीच 
समन्ियतमक ढङ्गबाट काय्ष प्रवक्रया अगाव्ड बढाइएको हुदँा मािि बयेचवबखिका कतु खयात तसकि प्रयेम भन्िये बवजि तामाङलाइ्ष 
अदालतलये सतुिाएको सजायलये अमयेरिकाबाट प्रकावशत हुिये TIP 3 बाट  TIP2 मा सतिोन्तवत गिी न्यावयक इवतहास कायम 
गियेको छ । ियेपाललये मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि वियन्त्णसमबन्धी पालनेमो प्रोटवोकलको पक्ष िाष्ट्र भइ्ष मािि बयेचवबखि 
तथा ओसािपसाि वियन्त्णको क्षयेत्मा अन्तिा्षवष्ट्रय ऐकयबद्तासमयेत प्रकट गियेको छ । 

मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि जसतो आधतुविक यतुगको कलङ्कको समलू अन्तय गि्ष सङ्घीय सिकािको 
िीवतगत सपटिता, सचयेत िावगिक, िागरिक समाज समतुदाय, वक्रयाशील सङ्घ संसथा, प्रदयेश ि सथािीय सिकािको समन्िय ि 
सहकाय्ष अपरिहाय्ष िहयेको छ । 
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मधहला सशक्तीकिण : एक अनभूुधत

 िोशनी दयेवी काककी

१.  कायामानुभवकको सरेरकोफरे रको 

प्रदयेश िं १ अन्तग्षत ओखलढतुंगा वजललाको वसवद्चिण िगिकाय्षपावलकाको काया्षलयबाट करिब १० 
मवहिाको काया्षितुभि बोकये ि  वमवत २०७४ असोजको ६ गतयेदयेवख मयेिो काय्षसथल मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ 
िागरिक मन्त्ालय बन्यो । करिब ९ वदिको वजममयेिाि विहीिपश्ात ् मवहला सशक्तीकिण महाशाखाअन्तग्षतको 
मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि वियन्त्ण शाखाको वजममयेिािी समालये ँ । सतुरुमा मािि बयेचवबखि पवि  
हुन्छ ? २१ औ ंशताबदीमा आएि पवि कही ँमान्छयेको वकिबयेच हुन्छ ? भन्िये लागयेको वथयो । माविसलाई कसिी बयेचवबखि 
हुन्छ होला ? यो कही मतुद्ाको विरयिसततु हुि सकछ ? भन्िये मयेिो सोचाइ बन्यो । वबसताितै जान्िये बतुझिये कोवसस गददै जादाँ 
यो विरय त विकिाल िहयेछ । विवभन्ि सिरूपमा माविसको वकिबयेच हुिये, ललाइरकाइ, धाक, धमकती, प्रलोभि, कबजा 
गिी शािीरिक, मािवसक, यौिजन्य वहसंा, श्रमशोरण जसतो जघन्य अपिाध ि ितैदयेवशक िोजगािीमा लतैजािये धयेितै पतैसा 
कमाउिये ि सतुखसयलको जीिि वजउिये भन्िये प्रलोभि दयेखाएि समयेत वकशोिी, मवहला तथा पतुरुरहरूको वकिबयेच हुिये गियेको 
दयेवखयो । करिब १० मवहिाजवत काम गियेपवछ  िाष्ट्रपवत मवहला उतथाि काय्षक्रम इकाइमा मयेिो पदसथापि भयो । मवहला 
सशक्तीकिण, लतैङ्वगक वहसंा, मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसािबाट पीव्डत तथा प्रभावितहरूको उद्ाि, िाहत, संिक्षण 
तथा दतुग्षम क्षयेत्का गभ्षिती तथा सतुतकये िीहरूको हिाई उद्ाि ि सामावजक सचयेतिा अवभिवृद् गि्ष साझा अवभयािमतुखी 
काय्षक्रम, बहस, छलरल, अन्तवक्र्ष यासममको वजममयेिािी िह्ो । करिब ५ मवहिाजवत मलाई मन्त्ालयलये तीििटा शाखा हयेि्ष 
वजममयेिािी तोवकवदएको वथयो । मवहला विकास तथा लतैङ्वगक मलूप्रिाहीकिण शाखाको करिब ५ मवहिाको वजममयेिािी प्राप्त 
गिये  ँ । मवहला विकास तथा लतैङ्वगक मलूप्रिाहीकिण शाखाको मतुखय वजममयेिािी अन्तिा्षवष्ट्रय सवन्ध समझौता काया्षन्ियि 
गिाउितु पिने ि वकशोिी तथा मवहलाहरूको जीििसति सतुदृढ गि्ष िीवत, योजिा, काय्षक्रममा सामावजक रूपान्तिण ि आवथ्षक 
सशक्तीकिणका योजिाहरू मलूप्रिाहीकिण गिने मतुखय उद्येशय िह्ो । लतैङ्वगक वहसंा वििािण शाखामा करिब १ िर्ष काम 
गिने मौका वमलयो । यो शाखा अतयन्ततै संियेदिशील, सामावजक भाििा, ि पिोपकािी मिबाट सयेिा गरिितुपिने प्रकृवतको  
िहयेछ । घियेलतु वहसंालगायत यौिजन्य वहसंा, बलातकाि, बलातकािजन्य प्रयास, काय्षसथलमा हुिये यौिजन्य दतुवय्षिहाि, 
कतु टवपट, गालीगलौज शािीरिक तथा मािवसक शोरणबाट बावलका, वकशोिी तथा मवहलाहरू लतैङ्वगक वहसंामा पिने, ि 
तीितै तहका अदालतलये लतैङ्वगक वहसंाबाट पीव्डत तथा प्रभावितको क्षवतपवूत्ष काया्षन्ियि गिने यस शाखाको प्रमतुख काय्ष  
दयेवखयो । पीव्डत तथा प्रभावितको क्षवतपवूत्षका लावग लतैङ्वगक वहसंा वििािण शाखामा लतैङ्वगक वहसंा वििािण कोर, कोरको 
सञचालक सवमवत, ि लतैङ्वगक वहसंामा पि्ष िवदि ि वहसंामा पियेपवछ ततकाल उद्ाि, िाहत, मिोसामावजक पिामश्ष, काितुिी 
*      उपसवचि, सिास्थय तथा जिसखंया मन्त्ालय
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उपचाि, क्षमता विकास, वबउ पतुँजी वितिण ि सामावजक पतुिवम्षलिसममको काय्ष गिने कये न्द्ीय ततकाल उद्ाि तथा िाहत 
सवमवत काया्षन्ियिमा िहयेको छ  । 

२.  लैङ्तगक तहंसा तनवारण शाखाकको आ.व. २०७७/०७८ कको कायमाक्रम र बजरेटः 

  यस आ.ि. मा हामीलये सामावजक क्षयेत्मा समयेत यतुगान्तकािी ि गौििको आयोजिा मवहला सशक्तीकिण 
परियोजिा काया्षन्ियिमा लयाएका छौं । यो अतयन्ततै महत्िपणू्ष उपलवबध हो । तयसततै यस आ.ि. पिू्ष लतैङ्वगक वहसंा 
वििािण शाखाको बजयेट तथा काय्षक्रम भन्िये वथयो । ति यस आ.ि. दयेवख यतुगान्तकािी काय्षक्रमका साथतै मतुखय काय्षक्रम 
ि अन्य काय्षक्रम भिी काया्षन्ियिमा लयाइएको छ । सोहीअितुसाि लतैङ्वगक वहसंा वििािण शाखा ि मािि बयेचवबखि तथा 
ओसािपसाि वियन्त्ण शाखाको िावर्षक सिीकृत काय्षक्रम एकतै  िामबाट मतुखय काय्षक्रम अितुसाि “लतैङ्वगक वहसंा वििािण 
तथा मािि बयेचवबखि वियन्त्ण काय्षक्रम” एकतै  बजयेट उपशीर्षक िमबि ३४०००१०१ लये समबोधि भएको छ । लतैङ्वगक वहसंा 
वििािण शाखालये यस आ.ि.मा समपन्ि गितु्षपिने मतुखयमतुखय काय्षक्रमहरू तपवसल बमोवजम छि ्-

ब.उ.वश.िं.                            काय्षक्रम                       िकम (लाखमा)

३४०००१०१ मवहलाविरुद् हुिये वहसंा (VAW) सिनेक्षणका लावग Matching Fund सथापिा ५०

मवहलाविरुद् हुिये वहसंा (VAW) सिनेक्षणको विदनेशक सवमवतको बतैठक ३

मवहलाविरुद् हुिये वहसंा (VAW) सिनेक्षणको प्राविवधक सवमवतको बतैठक ८

विवभन्ि आिोप तथा अपिाधबाट जयेल सजाय भोवगिहयेका मवहला तथा वकशोिीहरूको लावग 
जिचयेतिामलूक सकािातमक सोचसमबन्धी प्रवशक्षण 

५

लतैङ्वगक वहसंा समबन्धमा घट्िये विविध प्रकृवतका घटिा (छाउप्डी, बलातकाि ,घियेलतु वहसंा, 
बोकसीको आिोप, काय्षसथलमा हुिये यौिजन्य वहसंा) वहसंाविरुद् ततकाल उद्ाि तथा संिक्षण 
समबन्धमा बतैठक तथा सथलगत अितुगमि 

५ 

सचूिा, सञचाि, वशक्षा, सिास्थय उद्योग क्षयेत्मा काय्षित मवहलाहरू तथा सो संसथाका 
सञचालक तथा वयिसथापकका लावग काय्षसथलमा हुिये यौिजन्य दतुवय्षिहाि ऐि आचिण 
लगायतका काितुिी विरयमा अितुवशक्षण / अन्तवक्र्ष या काय्षक्रम 

८

लतैङ्वगक वहसंा, सामावजक कतु िीवत तथा मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसािविरुद् प्रदयेश 
ि सथािीयतहबाट भएका प्रवतबद्ता घोरणा आवदको काया्षन्ियि अिसथाको अितुगमि 
प्रभाि मलूयाङ्कि 

३.७२

लतैङ्वगक वहसंाविरुद्को अवभयाि िर्ष, २०७६ िावर्षक काया्षन्ियि समीक्षा २

पतुिसथा्षपिा कये न्द्, लतैङ्वगक वहसंा वििािण कोर, लतैङ्वगक वहसंाबाट उपलबध गिाइएको 
क्षवतपवूत्ष समबन्धमा अितुगमि 

  १.७१

पतुिसथा्षपिा कये न्द् सञचालक तथा वयिसथापकहरूको लावग सकािातमक सोचसमबन्धी 
प्रवशक्षण

३

यी बाहयेक प्रतययेक आ.ि.मा वििन्तिरूपमा गरिँदतै आएका काय्षक्रमहरू जसततै- िावष्ट्रयसतिको दीघ्षकालीि पतुिसथा्षपिा 
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कये न्द् (मगंला सहािा) सञचालि तथा वयिसथापिका लावग ससत्ष अितुदाि, लतैङ्वगक वहसंा वििािण कोरमा िकम जममा, 
प्रदयेश तथा सथािीयतहका लावग लतैङ्वगक वहसंा वििािण कोरमा ससत्ष अितुदाि वितिण, ५ िटा प्रदयेशका लावग एकतीकृत 
सयेिासवहतको दीघ्षकालीि पतुिसथा्षपिा कये न्द् सञचालिका लावग ससत्ष अितुदाि तथा २१ िटा सयेिा कये न्द् सञचालिका लावग 
ससत्ष अितुदाि उपलबध गिाइदँतै आएको छ  । 

  यस शाखाको अकवो महत्िपणू्ष काय्षक्रम अवघललो आ.ि. २०७६/ ०७७ दयेवख िाष्ट्रपवत मवहला उतथाि 
काय्षक्रमअन्तग्षत लतैङ्वगक वहसंा, कतु िीवत, कतु संसकाि ि हाविकाि अभयासविरुद् सामावजक जागिणमलूक काय्षक्रम ि सचयेतिा 
अवभिवृद्का लावग सन्दयेशमलूक साम्ी विमा्षण ि सञचािका माधयमबाट प्रचािप्रसाि गिने उद्येशयलये बजयेटसवहत काय्षवजममयेिािी 
प्राप्त हुिये गियेको छ । तयसततै कतु िीवतविरुद् साझा अवभयािमलूक काय्षक्रम तीितै तहका सिकािको प्रवतविवधतिमा सञचालि 
गिने (प्रदयेश िं. २ ि गण्डकती प्रदयेश)  काय्ष वजममयेिािीसमयेत लतैङ्वगक वहसंा वििािण शाखामा िहयेको  । तयसततै कतु िीवतविरुद् 
५ िरधीय िणिीवतक काय्षयोजिा ि कतु िीवतविरुद्को साझा अवभयाि सञचालि गिने काय्षविवध विमा्षणका लावग बजयेटसवहत 
काय्षक्रम वजममयेिािी प्राप्त भएको छ । सम्मा यस लतैङ्वगक वहसंा वििािण शाखामा ३ प्रकािका काय्षक्रम सञचालि गरिितुपिने 
दयेवखन्छ । ती हुि-्

  १. वििन्ति गरिितुपिने काय्ष,
  २.  ििीि प्रकािका काय्ष,
  ३. मवहला सशक्तीकिण परियोजिालये परिलवक्षत गियेका काय्ष  । 

३. लैङ्तगक तहंसा तनवारण शाखाकको प्रा्तमकिाः

१.  क्तिपूतिमा उद्ार ि्ा सरंक्णसमब्िी कायमाः साधािण बतुझाइमा यस शाखाको मतुखय काम लतैङ्वगक वहसंामा 
पियेपवछ मात् दयेवखिये गियेको छ । जसततै लतैङ्वगक वहसंाबाट पीव्डत तथा प्रभावितहरूको क्षवतपवूत्ष समबन्धमा 
अदालतबाट रतै सला भएको विण्षय काया्षन्ियि, लतैङ्वगक वहसंापीव्डत प्रभावितहरूको ततकाल उद्ाि, 
िाहत, औरधोपचाि, काितुिी सयेिा , मिोपिामश्ष सयेिा, क्षमता विकास ि सामावजक पतुिवम्षलिसममको काय्ष  
गरिन्छ । तयसततै लतैङ्वगक वहसंामा पियेका पीव्डत तथा प्रभावितहरूका लावग अलपकालीि तथा दीघ्षकालीि 
पतुिसथा्षपिा कये न्द्मा संिक्षण काय्ष हुिये गियेको छ । यसतै आ.ि.दयेवख लतैङ्वगक वहसंा मािि बयेचवबखि तथा 
ओसािपसािबाट पीव्डत तथा प्रभावितहरूको तावलममार्ष त क्षमता विकास गिी आतमविभ्षि बिाई 
िोजगािी वदइिये सममको काय्षक्रम िहयेको छ । 

२.  लैङ्तगक तहंसामा पनमा नतदन रकोक्ामसमब्िी कायमाः वहसंामा पियेपवछको उद्ाि तथा संिक्षणको 
काय्षभन्दा वहसंामतै पि्ष िवदिये काय्षक्रम गितु्ष िाम्ो हुन्छ  । जसका लावग लतैङ्वगक वहसंा वििािण शाखालये आरतै लये 
काय्षक्रम ि काया्षन्ियिका लावग बजयेट माग गियेितै िोकथाममलूक कायक्रम गितु्षपिने हुन्छ । काय्षक्रम तय गिी 
बजयेट माग गि्ष तयवत सहज छतैि । कािण मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयको मवहला 
सशक्तीकिण महाशाखावभत्का शाखाहरूको िामकिण तथा काय्षप्रकृवत वभन्ि भए तापवि मन्त्ालयइतिको 
सोचाइमा उसततैउसततै लागिये समाि प्रकािको हुदँा अन्य शाखालये बजयेट ि काय्षक्रम वदएमा मात् अथा्षत ्
विगाहमा यस प्रकािको काय्षक्रम सञचालि गि्ष सवकिये हुदाँ कये िल वहसंामा पियेपवछ मात् यस शाखाको काम  
दयेवखन्छ । यद्यवप मवहला सशक्तीकिण परियोजिाअन्तग्षत सामावजक सचयेतिा िवृद् गिने प्रयोजिाथ्ष 
सन्दयेशमलूक साम्ी विमा्षण ि प्रचािप्रसाि काय्ष हुदँतैआएको छ  । 

३. सवंमाद्नातमक/ सम्वयातमक कायमाक्रमहरूः आ.ि. २०७६ लाई लतैङ्वगक वहसंाविरुद्को अवभयाि 
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िर्ष घोरणा गिी तीितै तहको सहभावगता ि समन्ियमा लतैङ्वगक वहसंाविरुद्को अवभयाि िर्ष काया्षन्ियि 
काय्षयोजिा तय गिी काय्षन्ियिमा िहयेको छ । कोवभ्ड-१९ का कािण यसको काया्षन्ियिको समयािवध 
यस आ.ि. सममका लावग थप गरिएको छ । तयसततै लतैङ्वगक वहसंा वििािण कोर (सञचालि) वियमािली 
२०६७ दोस्ो संशोधि २०७६ लये सबतै सथािीयतहमा लतैङ्वगक वहसंा वििािणका लावग लतैङ्वगक वहसंा 
वििािण कोर सथापिा गरिितु पछ्ष ि यसको सञचालक सवमवत गठि गिी आिशयक प्रवक्रया गि्ष सवकन्छ 
भन्िये प्रािधाि िहयेको छ । तयसतैगिी लतैङ्वगक वहसंाबाट पीव्डतहरूको ततकाल उद्ाि, िाहत ि संिक्षणका 
लावग ततकाल उद्ाि तथा िाहत सवमवत तीितै तहका सिकािलये गठि गि्ष विदनेशि वदएको छ । तयसततै प्रतययेक 
प्रदयेश ि सथािीयतहलये क्रमशः एकतीकृत सयेिासवहतको दीघ्षकालीि पतुिसथा्षपिा कये न्द् ि सबतै सथािीयतहमा 
आिशयकताका आधािमा अलपकालीि सयेिा कये न्द् सञचालिमा लयाउितु पिने भविएको छ । यी सबतै काय्षको 
प्रभािकािी काय्षन्ियिका लावग   तीितै तहका सिकािबीच सीधा समपक्ष , सहयोग आपसी समन्िय ि 
सहकाय्ष हुि अवििाय्ष माविन्छ । आिवधक योजिाको दीघ्षकालीि सोच, लतैङ्वगक मतैत्ी िाताििण ि 
लतैङ्वगक वहसंामतुक् समाज, प्रदयेश ि सथािीयतह बिाउँदतै अन्तयमा लतैङ्वगक समाितामलूक िाष्ट्र विमा्षण 
गिने िहयेको छ । वदगो विकासको लक्य िं ५ बावलका, वकशोिी तथा मवहलाहरूको सशक्तीकिण ि समािता 
कायम गिाउिये हम्ो दावयति छ । सिकािी , गतैिसिकािी संघसंसथा, विकास साझयेदाि, िागरिक समाज, 
विजी क्षयेत्, सहकािी सबतैको सहयोग ि समन्ियमा सामावजक सचयेतिामलूक सन्दयेश विमा्षण तथा प्रसािण, 
लतैङ्वगक वहसंामा पियेकाहरूको उद्ाि, िाहत, जीविकोपाज्षिमा सहयोग ि सामावजकतीकिण गिने सन्दभ्षमा 
हातयेमालो गितु्षपिने दयेवखन्छ  । 

४ .  लैङ्तगक तहंसा तनवारण आगातम कायमातदशाः

 लतैङ्वगक वहसंा वििािणका लावग  विगतमा सञचालिमा लयाइएका काय्षक्रमलाई वििन्तिता वदितुभन्दा कये ही रिक 
ि वभन्ि प्रकािका काय्षक्रम सञचालि गि्ष सकये  लतैङ्वगक वहसंा न्यिूीकिण गददै वििािणउन्मतुख हुि सवकन्छ । जसिी समाजमा 
लतैङ्वगक वहसंाका विविध सिरूपहरू दयेवखदँतै आएका छि ् तयसतैगिी िोकथामका बहुआयावमक ि ितैकवलपक उपायहरू 
सञचालि गरिितुपिने हुन्छ । जसका लावग दयेहायबमोवजका काय्षक्रम सञचालि गि्ष सवकन्छः- 

१. लैङ्तगक तहंसा तनय्त्ण/रकोक्ाम समब्िी कायमाः सन्दयेशमलूक साम्ी विमा्षण ि प्रसािण गिने  । 
 लतैङ्वगक वहसंा वििािणका लावग काया्षन्ियिमा िहयेका काितुिहरूका प्रमतुख प्रािधाि, (परिभारा, लतैङ्वगक 

वहसंा गि्ष िहुिये, वहसंा गियेमा हुिये सजाय ि उपचािका लावग गरििये प्रवक्रयाका) बाियेमा वयापकरूपमा बहस, 
छलरल, अन्तवक्र्ष या, पतैििी काय्षक्रम  । 

 प्रदयेश तथा सथािीयतहमा लतैङ्वगक वहसंा  वियन्त्णका विरयहरू हुितै िवदि िीवत, योजिा तथा बजयेटको 
वयिसथापि गिी वििन्ति अवभयाि सञचालि गिने जसततै- सचयेतिामलूक साम्ीहरूको विमा्षण ि प्रसािणका 
लावग सथािीय सञचाि माधयमसँग समझौता गिी वििन्ति प्रसािण गिने । सङ्घीय मन्त्ालयलये यस काय्षका 
लावग ससत्ष अितुदािको लावग वयिसथा वमलाउिये । प्रािवमभक कक्षादयेवख ितै वकशोि वकशोिीहरूलाई 
यौविकता, यौिवशक्षाका विरयहरू सिल ि सहज तििबाट वसकाइ माधयम हुितुपिने । लतैङ्वगक वहसंा ि 
यसको िोकथामका बाियेमा वसकाइका विरयहरूमार्ष त जािकािी गिाउिये  । 

 वकशोि वकशोिीहरूलाई आतमिक्षा समबन्धी सीप, क्षमता विकास ि आइलागियेप्रवत जाइलागिये प्रकािका 
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सीपहरू वसकाउितु पिने । काय्षसथललाई सिचछ, सिसथ ि मया्षवदत िाताििणमा काय्ष गि्ष ि काय्षसथल 
भयिवहत बिाउिका लावग प्रविवधको प्रयोग, वस.वस.वट.भी कयामयेिाको ज्डाि गिने, सितन्त्रूपमा गतुिासो 
िाखि पाउिये िाताििण ि गतुिासो सतुितुिाइको वयिसथा हुितुपिने  । 

 अन्तिा्षवष्ट्रय मवहला वदिस माच्ष ८ का वदि सममाििीय प्रधािमन्त्ीजयबूाट िाचि गरिएको प्रवतबद्ता 
फलयेकस बो्ड्षमा तयाि पािी सबतै काय्षसथलमा अवििाय्ष िावखितुपिने । सङ्घीय मन्त्ालयमा मवहला, 
बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयलये उपलबध गिाउिये वयिसथा वमलाउिये  । 

 हियेक साि्षजविक विकायहरूलये काय्षसत्ष तोकती लतैङ्वगक समपक्ष  वयवक्लाई वजममयेिाि बिाउिये  । 
 काय्षक्रमगत/उपशीर्षकगत लतैङ्वगक उत्तिदायी बजयेटको सथािीयतहदयेवख ितै काया्षन्ियि गिने  । 

२. तहंसापीतडि तकशकोरी ि्ा मतहलाहरूका लातग सीपमूलक िातलम माफमा ि समाजमा 
सहज जीवन यापनका लातग वैकतलपक वयवस्ापनका कायमाक्रम सञिालन गननेः

 प्रदयेशसतिमा सथापिा गरििये सहजीकिण कये न्द् सञचालिमा लतैङ्वगक वहसंाबाट पीव्डत तथा प्रभावितलाई 
िोजगािीको वयिसथा वमलाउिये । मवहला सशक्तीकिण परियोजिामार्ष त प्रतययेक िर्ष लतैङ्वगक वहसंामा 
पियेकाहरूको लावग वबउ पतुँजी/टयेिापतुँजी सञचालिका लावग आवथ्षक सहयोगको वयिसथापि वमलाउिये  । 

 पतुिसथा्षपिा कये न्द् सञचालि तथा वयिसथापि कये न्द्का पदावधकािीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय काय्षमा 
मवहलाहरूलये प्राप्त गिने छतु ट तथा सतुविधा तथा सहुवलयत समबन्धमा तावलम सञचालि गिने । लतैङ्वगक 
वहसंामा पियेका पीव्डत तथा प्रभावितहरूलये तयाि गियेका साम्ीहरू मवहला उद्यमीलगायत घियेलतु तथा 
सािा उद्योग तथा अन्य वयिसायीहरूलये खरिद गिने सतुविवश्तताका लावग िाताििण वमलाउिये । मवहला 
विकास तथा लतैङ्वगक मलूप्रिाहीकिण शाखालये लतैङ्वगक वहसंामा पियेका पीव्डत तथा प्रभावितहरूका 
लावग मिोसामावजक पिामश्ष एिम ्मिोबल उचच ि उतप्रयेिणामलूक काय्षक्रम सञचालि लयाउिये  । 

 सीप, मयेवसि, औजाि तथा प्रविवध हसतान्तिणसमबन्धी उपलबध गिाउि पणू्ष तावलम सचालि गिने  । 

३. पुनस्ामापना करे ्द्र सञिालन मापदणड िजुमामा गररनुपननेः 

 दीघ्षकालीि तथा अलपकालीि पतुिसथा्षपिा कये न्द् सञचालि मापदण्ड तथा सयेिाकये न्द् सञचालि मापदण्ड 
विमा्षण गिने  । 

 प्रकोप, सङ्कट तथा महामािीको समयमा हुिये लतैङ्वगक वहसंा िोकथामका/ वयिसथापिका लावग 
सङ्कटकालीि वयिसथापि मापदण्ड तजतु्षमा गिने । वहसंापीव्डत तथा प्रभावितहरूको वशक्षा, तावलम तथा 
वयािसावयक विकासका लावग लतैङ्वगक वहसंा प्रभावित वयिसथापि कये न्द् होसटयेल सञचालि गिने । पीव्डत 
तथा प्रभावितहरूको आवथ्षक सशक्तीकिणका लावग सिकािी, विजी ि गतैिसिकािी संघसंसथासवहतको 
समन्ियमा िोजगािमलूक तावलम सञचालि गिी िोजगािी वसज्षिा गिने । 

४. तवगिका कायमाक्रमलाई तनर्िरिा तदनुपनने कायमाक्रमः

 कोरमा िकम जममा गिने (न्यिू बजयेट माग गिने)
 दीघ्षकालीि पतुिसथा्षपिा कये न्द् मगंला सहािाको वयिसथापि तथा सञचालि  । 
 विवभन्ि अपिाधबाट जयेल सजाय भोवगिहयेका वकशोिी तथा मवहलाहरूका लावग मिोसामावजक पिामश्ष २ 

वदिये तावलम सञचालि, सञचावलत काय्षक्रमको अितुगमि । धयेितै काय्षक्षयेत्लाई समयेटिये गिी काय्षसथललाई 
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मया्षवदत बिाउँदतै लतैङ्वगकमतैत्ी बिाउि काय्षसथलमा हुिये अमया्षवदत वयिहािको अन्तयका लावग 
लतैङ्वगक वहसंा वििािणमा िहयेका काितुिहरूको जािकािी गिाउि बहस, छलरल ि अन्तिवक्रया काय्षक्रम 
। मवहलामावथ हुिये वहसंा समबन्धमा सिनेक्षण काय्षक्रम सञचालि गिने  । 

५. नवीन कायमाक्रमहरू

 वहसंापीव्डत तथा प्रभावितहरूलये विमा्षण गियेका साम्ीको कलयेकसि गिी आकर्षण वयिसथापि, 
(शाखामतै गिने) लतैङ्वगक वहसंा वकि गछ्षि ्भन्िये समबन्धमा खोज तथा अितुसन्धाि गिने । वहसंापीव्डत तथा 
प्रभावितहरूलाई सामावजक पतुिवम्षलि गिाउि आवथ्षक सहयोग तथा प्रदयेश ि सथािीयतहसँग समन्िय 
। वहसंापीव्डत तथा प्रभावितहरूको काितुिी सहायता ि सयेिा सतुविधा समबन्धमा सहजीकिण । वहसंापीव्डत 
तथा प्रभावितहरूको वशक्षा, तावलम तथा वयािसावयक विकासका लावग लतैङ्वगक वहसंा प्रभावित 
वयिसथापि कये न्द् होसटयेल सञचालि तथा वयिसथापि । 

 लतैङ्वगक वहसंाबाट पीव्डत तथा प्रभावितहरूको आवथ्षक सशक्तीकिणका लावग मवहला सशक्तीकिणका 
परियोजिासंग सामञजसय कायम गिने  । 

 िावष्ट्रयसतिको दीघ्षकालीि पतुिसथा्षपिा कये न्द् मगंला सहिाको आफितै भििको वयिसथा वमलाउिये । सबतै 
प्रकािका लतैङ्वगक वहसंाजन्य िोगको उपचाि विःशतुलक गिाउिये वयिसथा वमलाउिये । लतैङ्वगक वहसंा गिने 
जो कोहीविरुद् काितुिी सहायता गिनेलाई सममाि तथा पतुिसकािको वयिसथा वमलाउिये । सम्मा लतैङ्वगक 
वहसंाबाट पीव्डत तथा प्रभावितहरूका लावग ततकाल उद्ाि गिी औरधोपचाि गि्ष कोरबाट आवथ्षक 
सहयोग गिने काम साथ्षकता ि औवचतपणू्ष दयेवखन्छ ति अन्य शीर्षकको लावग आवथ्षक सहायतालये खासतै 
अथ्ष िाखयेको छ भन्ि सवकन्ि । अदालतबाट क्षवतपवूत्ष भिाइवदिये िकमसमयेत बावलका तथा वकशोिीको 
हकमा आमाबतुबालये ितै सो क्षवतपवूत्षबापतको िकम अन्य प्रयोजिका लावग खाइमासी गियेको दयेवखयो 
। यसतैलये अबका काय्षक्रम लतैङ्वगक वहसंामा पिदै िवदिये, वहसंामा परिगएमा ततकाल उद्ाि तथा संिक्षण गिने 
ि सबतैभन्दा महत्िपणू्ष सिाल भियेकतै  मवहलाहरूको जीििसति सहज ि सिल बिाउिये, आवथ्षक उपाज्षिका 
काय्षमा संलगि गिाउिये काय्ष गितु्षपद्षछ । महत्िपणू्ष पक्ष भियेकतै  लतैङ्वगक वहसंाका घटिा घट्ितै िवदि हियेक 
घिलाई लतैङ्वगकमतैत्ी बिाउि सथािीयतहदयेवख ितै  घि घिमा यौि वशक्षा, मया्षवदत िाताििण ि सभयता 
ि ितैवतकताका पाठ वसकाउिये काय्षक्रम सञचालि गरिितुपद्षछ । बावलका, वकशोिी तथा मवहलाहरू 
वहसंाबाट बचि आरतै  सजक, चिाखो ि जाइलागिये सिभािको हुितुपछ्ष । जसका लावग विद्यालयदयेवख 
खयेल वसकाइ हुितुपिने । खयेलमा ततैकन्दो, जतुड़ो, किातये ि जीिििक्षा सीप वसकाइितु पद्षछ । अपिाध गिने जो 
सतुकतै लाई ततकाल काितुिी दायिामा लयाउि समाज ितै अ्सि हुितुपिने दयेवखन्छ । अथा्षत ्लतैङ्वगक वहसंा गिने 
जोसतुकतै लाई  समाजलये बवहष्काि गिने संसकािको विकास गितु्ष आजको माग हो ि लतैङ्वगक समाितामलूक 
िाष्ट्र विमा्षणको बवलयो अस्तसमयेत हो  । 

***
(स्ोतः सिअितुभि )
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सामाधजक सिुक्ाभत्ा चासो ि धचन्ता

 धबनीता भट्टिाई*

दयेशका प्रमतुख काय्षकािी प्रमतुखलये साि्षजविक काय्षक्रममतै सामावजक सतुिक्षाभत्ता मावसक रु ५००० हजाि पतु¥ofउिये 
घोरणाका सन्दभ्षमा आम िागरिकबीच ठूलो चासो पतैदा भयो । एक िग्ष छ- जसलाई वचन्ता छ िाजयको ढतुकतु टीलये यो धान्दतैि 
घाँटी हयेिी हा्ड विलितु पछ्ष । यही विरयमा सामावजक सतुिक्षाभत्ता वलइिहितु भएकती ७० िर्षभन्दा मावथकती एक आमाको 
विश्येरण रिक पाइयो । कतु िाकािीको अशं यसतो वथयो 

वजज्ासतु: आमा कये  कये पी बालये भत्ता साचचतै बढाउितु हुन्छ त यस िर्ष पाँच हजाि पतु¥ofउिये कतु िा छ त ?

आमा: पतु¥ofउँछ वकि िपतु¥ofउितु । कये पीलये जये भन्छि ्तयो गछ्षि ् । 

वजज्ासतु: आमा उसो भए तपाईसँग कये ही समपवत्त छतैि छोिा छोिीलाई घि घ्डयेिी पतैसा अशं लगाई वदन्छतु  भियेि मात् हुन्छ 
त आफिो थतैली हयेितु्ष पियेि ?

आमा: ए बाबतु दयेशको प्रधािमन्त्ी ि मयेिो कसिी ततुलिा हुन्छ । प्रधािमन्त्ीलये अरू दयेशसँग मागयेि पवि हामी जसतालाई 
वदितु पछ्ष । 

ियेपाल सिकािको अवत लोकवप्रय काय्षक्रम सामावजक सतुिक्षाभत्ता हियेक िाजिीवतक दलका चतुिािी एजयेन््डा  
बन्दछि ्। हियेक बजयेट भारणमा िदृ् भत्ता बढ्यो वक बढयेि िागरिकको चासोको विरय  बन्छ । ियेपालको संविधािलये आवथ्षकरूपलये 
विपि ्ि, अशक् ि असहाय अिसथामा िहयेका असहाय एकल मवहला, अपाङ्गता भएका वयवक्, बालबावलका, आफिो 
हयेिचाह आरतै  गि्ष िसकिये तथा लोपन्मतुख जावतका िागरिकलाई काितुिबमोवजम सामावजक सतुिक्षाको हक हुिये वयिसथा गियेको 
छ । मौवलक हक काया्षन्ियि गिाउिये उद्येशयबाट सामावजक सतुिक्षा ऐि, २०७५ ि वियमािली, २०७६ काया्षन्ियिमा आएका 
छि ्। संविधाि ि काितुिलये सपटिरूपमा सामावजक सतुिक्षाको हक सबतै िागरिकलाई समािरूपमा पाउिये िभई आवथ्षकरूपमा 
अशक्, असहाय वयवक्लाई सामावजक सतुिक्षाको हकको सतुविश ्वचत गितु्षपिने वयिसथाअितुसाि सतुविधा प्राप्त गरििहयेको विदयेशी 
वििवृत्तभिण प्राप्त गियेका वयवक् ि ६० िर्ष मतुविका विधिा भएका मवहलालाई मावसकरूपमा वदइदँतै आएको भत्ता िवदिये 
वयिसथा काया्षन्ियि गि्ष सवकएि । रलतः अधयादयेशद्ािा संशोवधत उवललवखत ऐिलये सामावजक सतुिक्षाभत्ता प्राप ्त गिने 
वयवक्को आवथ्षक ि सामावजक हतैवसयतलाई पणू्षरूपमा अिज्ा u¥of] । विश्व धिीको सचूीमा िहयेका उद्योगपवत वििोद चौधिी, 
मावसक न्यिूतम रु ४०,००० विितृ्तभिण बतुझिये वयवक्, तिाईका दवलत सतुकतु मबासी ि काितुिि ७० िर्ष उमयेि पतुगयेपवछ सामावजक 
सतुिक्षाभत्ताबापत मावसक रु ३००० प्राप्त गिनेको बिाबिी हक छ । 

सामावजक सतुिक्षाभत्ता गतैियोगदािमलूक काय्षक्रम हो । ियेपाल सिकािबाट सञचावलत सामावजक सतुिक्षासँग समबवन्धत 

*  उपसवचि, गहृ मन्त्ालय



;zQmLs/0f 93

दज्षिौ ँकाय्षक्रम दज्षिौ ँविकायबाट सञचालिमा छि ्। छात्िवृत, वदिाखाजा, छात्ािास काय्षक्रम, सिास्थयवबमा, विःशतुलक 
सिास्थयोपचाि, कृवरअितुदाि, जिताआिास काय्षक्रम, प्रधािमन्त्ी िोजगाि काय्षक्रम, गरिबलाई आय विपि ्िलाई न्याय, 
गरिबसँग विशयेश ्िि, िाष्ट्रपवत मवहला उतथािलगायत विवभि ्ि विकायबाट सञचावलत यसता काय्षक्रमको प्रभाि अधययि 
त पितै जाओस ्कतु ल लागत ि लाभ्ाही  कवत छि ्भि ्िये अितुमाि गिने सकिये अिसथा ततकाल दयेवखन्ि । वितिणमतुखी यसता 
काय्षक्रम दीघ्षकालीि सोच ि विसततृ अधययिभन्दा पवि हचतुिाका भिमा हियेक िर्ष प्रियेश हुन्छि ् ि कये ही पािीका रोका 
जसता आउँछि ् हिाउँछि ् । सामावजक सतुिक्षाभत्ता मात् यसतो काय्षक्रम हो, जसको सतुरुआती चिणदयेवख वििन्तिता छ ि 
पतुसतौ ँवििन्तिता पाउिये कतु िामा शङ्का िहयेि । पतुिािा काय्षक्रमको प्रभाि मलूयाङ्कि िगरििये, उसततै प्रकृवतका दोहोरििये, पतुिािो 
गलतीबाट िवसकदा यसता काय्षक्रममा गरिएको लगािी बालतुिामा पािी खन्याएसिह भएको छ  । 

िा्न सकनरे क्मिा

वि.सं. २०५२ साल असाि २७ गतये ततकालीि अथ्षमन्त्ीलये रु.२० किो्ड रुवपयाँ बजयेट विवियोजि गिी जययेष्ठ 
िागरिकको सममाि गि्ष तथा जीिियापिमा टयेिा पतु¥ofउि ७५ िर्ष पिूा भएका जययेष्ठ िागरिकलाई प्रवतमवहिा रु.१०० का दिलये 
जययेष्ठ िागरिक भत्ता वदिये वयिसथा गितु्ष भयो । सि ्१९९९ को अन्तिा्षवष्ट्रय िदृ्िर्षको सममािसिरूप भत्ता िकम ५०% लये िवृद् 
गिने विण्षय हुदँा आवथ्षक िर्ष २०५६/५७ मा रु ५० किो्ड बजयेट विवियोजि भएको दयेवखन्छ । आवथ्षक िर्ष २०५५/५६ दयेवख 
असहाय भत्तासिरूप ६० िर्ष उमयेि िाघयेका विधिा मवहलालाई समयेत मावसक रु.१०० वदिये विण्षय भएको वथयो । आवथ्षक िर्ष 
२०५८/५९ को बजयेटबाट विधिालये भत्ता प्राप्त गिने उमयेिको हद हटाइयो  । 

सामावजक सतुिक्षाभत्ता बढाउिये विरय िाजयमा उपलबध स्ोतसाधि यसको दीघ्षकालीि उपयोग तथा वयिसथापि 
ि लाभ्ाहीको िासतविक आिशयकता ि अधययिमा आधारित िभई चतुिािी प्रयोजिमा हुदँा प्रायः हियेक बजयेट सामावजक 
सतुिक्षाभत्ता प्राप ्त गिने लाभ्ाहीको ियाँ िग्ष थप हुिये, उमयेिको हद घट्िये, भत्तािकम बढ्िये हुदँा प्रतययेक िर्ष िावष्ट्रय बजयेटमा 
यसको भाि बढ्दतै गएको छ । भत्ता वितिणको सतुरुको िर्ष कतु ल बजयेटको ०.३८% िकम विवियोजि भएकोमा हाल झण्डतै ६ 
प्रवतशत पतुगयेको छ । लाभ्ाहीको सङ्खया कतु ल जिसङ्खयाको १० प्रवतशत पतुगयेको छ । आवथ्षक िर्ष २०७७/७८ मा झण्डतै 
६७ अिब विवियोजि भएकोमा सो िकम यही आवथ्षक िर्षमा ितै प्रयाप्त िहुदँा झण्डतै ७२ अिब पतुगिये अितुमाि छ । ियेपालको 
जिसाङ् वखयकती संिचिामा बतुढयेउली उमयेिका माविसको सङ्खया बढ्िये गवत तीव्र हुदँा लाभ्ाहीको सङ्खया ि भत्ता िकम सोही 
अितुपातमा हियेक िर्ष बढ्छ  । 

िाजयको ठूलो िकम खच्ष हुिये सामावजक सतुिक्षाभत्ता काय्षक्रमको प्रभाि मलूयाङ्कि, अधययि हालसमम िहुितु आरतै मा 
दतुःखद छ । भत्ताको उपयोग लाभ्ाहीलये कतु िरूपमा प्रयोग गियेका छि ्भन्िये कतु िा अधययिको विरय बिाइितुपछ्ष । कवतपय 
िदृ्िदृ्ाहरूको जीिियापि सहज भएको छ । भत्ताको आशमा छोिाबतुहािीलये थप हयेिचाह गियेका छि ् । औरधोउपचाि 
तीथ्षव्रतलगायतका काय्षमा सहयोग पतुगयेको छ । अवत अशक् अपाङ्गहरूको सयाहाि सतुसािमा सहयोग पतुगयेको छ । बालपोरण 
भत्ता प्राप ्त गि्ष आमा भएसमम आमाकतै  िाममा बतैङ्क खाता खोलितु पिने प्रािधािलये तिाईका वजललामा मवहलालाई िागरिकता 
िबिाइवदिये परििािलये बाधय भएि िागरिकता बिाइवदएको उदाहिण थतुप्रतै छि ्। अतः यस काय्षक्रमलाई दीघ्षकालीि बिाउि 
ततकाल अधययि गिी उत्तम विकलप छिौट गि्ष जरुिी छ  । 

कायमाक्रमलाई दीघमाजीवी बनाउनरे बाटको

सामावजक सतुिक्षाभत्ता शीर्षकमा हियेक िर्ष िकम बढाउितु पिने मागलाई िोकि सकिये अिसथा िहुदँा यसको दीघ्षकालीि 
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समाधाि खोवजितुपछ्ष । सामावजक सतुिक्षाभत्ता वितिणमा दयेवखएको त्तुवटलाई कम गिी अमलूय स्ोतको सही सदतुपयोग  
गरिितुपछ्ष । त्तुवटसतुधाि िीवतगत ि प्रवक्रयागत दतुबतै हुितुपछ्ष । िीवतगत त्तुवट सतुधाि गि्ष िाजिीवतक ियेततृिलये आटँ वलिये ि प्रवक्रयागत 
त्तुवट कम गिने दावयति प्रशासविक ियेततृिको हो । भत्ता प्राप्त गिने िदृ्िदृ्ा पणू्षरूपमा सिकािबाट सञचावलत िदृ्ाश्रममा बसिये 
िागरिकको सिास्थयोपचािलगायत अन्य आिशयक वयिसथा सिकािबाटतै हुिये हो भिये तयसता वयवक्लाई भत्ता वितिण गिने 
विरयमा िीवतगत सतुधाि हुितुपछ्ष । सिकािलये जतुि प्रयोजिका लावग भत्ता वितिण गियेको हो सोभन्दा अन्य प्रयोजिका लावग प्रयोग 
हुितु पवि दतुरुपयोग हो । जसततै- कये ही लाभ्ाहीलये िदृ्ाश्रममा आश्रय वलई बतुझयेको भत्ता गाउँमा वयाजमा लगाएका उदाहिण पवि 
छि ्। काितुिि तोवकएका लोपोन्मतुख जावतका परििािलये प्रवतवयवक् रु ३००० प्राप्त गिने प्रािधाि छ । विगतमा भत्ता प्राप्त िहुदँा 
पिमपिागत सीप ि वयिसायमार्ष त जीविकोपाज्षि गिने समतुदायका परििािको सङ्खयाअितुसाि चौमावसक िकम वितिण हुदँा दतुई तीि 
लाखसमम बतुझिये हुदँा उक् समतुदायलये गददै आएको पयेसा छो्डयेि सामावजक सतुिक्षाभत्तामावथ पिविभ्षिता बढ्दतै गएको छ । सामावजक 
सतुिक्षाभत्ता बतुझिये समयमा वसन्धतुलीका हायतु समतुदाय भत्ता बतुझि बतैङ्क जाँदा साि्षजविकभन्दा विजी सिािी रिजभ्ष गिने गियेको  
पाइयो । भत्ता िकमको प्रयोग बालबावलकाको वशक्षा तथा पोरणयतुक् खािामा भन्दा मादकपदाथ्ष सयेिि गि्ष लगािी भएको 
दयेवखयो । यसतो दतुरुपयोग वियन्त्णका लावग िीवतगत विण्षय गरिितु पछ्ष । 

सबतै पावलकालये बतैङ्कबाट भत्ता वितिण गिाउँदा प्रवक्रयागत त्तुवट कम गि्ष सवकन्छ । संित ्२०७८ साल मङ् वसि १ 
गतयेवभत् सबतै सथािीयतहबाट सामावजक सतुिक्षाभत्ता अवििाय्षरूपमा बतैङ्कमार्ष त वितिण गिने ियेपाल सिकािको विण्षयाितुसाि 
हाल ४०० भन्दा बढी सथािीयतहलये उक् विण्षयको काया्षन्ियि गरिसकये का छि ्। दतुग्षम क्षयेत्मा बतैङ्क तथा वित्तीय संसथाको 
सहज पहुचँ िहुिये ि विद्यतुत तथा इन्टिियेटसमयेत िहुिये साथतै दक्ष जिशवक् अभाि बतैङ्क तथा सथािीयतह दतुबतैमा हुदँा ियेपाल 
सिकािको उक् विण्षय पणू्षरूपमा काया्षन्ियि गिाउितु आरतै मा चतुिौतीपणू्ष छ । बतैङ्क तथा सथािीयतहको समन्ियमा ९० 
िर्षभन्दा मावथका जययेष्ठ िागरिक तथा अशक् अपाङ्गता भएका वयवक्लाई घिदतैलोबाट सयेिा वदिये भविए पवि लाभ्ाहीको 
विश्वास वजति अझ मयेहित गि्ष जरुित छ । हातलये ियाँ िोट बाँ्डी लाभ्ाहीको मि वजति खोजिये कये ही जिप्रवतविवधलये 
बतैङ्कमार्ष त भत्ता वितिण गि्ष अटयेि गियेको अिसथा पवि छ । 

अयोगय वयवक्लये भत्ता िपाउिये प्रयोजिाथ्ष लाभ्ाहीको विििण अद्यािवधक गिाउिये ि वयवक्गत घटिा दता्षलाई 
शतप्रवतशत बिाउि सथािीयतहलये विरयेश पहल गितु्षपछ्ष । भत्ता वितिण सङ्घीय सवञचत कोरबाट भए पवि तीितै तहका 
सिकाि यस विरयमा गमभीि हुितुपछ्ष । हियेक िर्ष सामावजक सतुिक्षाभत्ताबापतको िकम बढ्दतै जािये हो भिये सोबमोवजम 
आन्तरिक िाजसि परिचालि क्षमता बढाउितुको विकलप छतैि । तयसका लावग दयेशवभत् लगािीको िाताििण बिाउँदतै उद्योग 
कलकािखािा ि वतिको उतपादकति क्षमता िवृद् गददै लाितुपछ्ष । हाल विप्रयेरणबाट धाविएको अथ्षतन्त्लाई  औधोवगकतीकिणमा 
रूपान्तिण गितु्षपछ्ष । आयात वयिसथापि गददै विया्षत प्रिध्षिका लावग विया्षतयोगय िसततुको उतपादि, गतुणसति अवभिवृद् 
गितु्षपिने हुन्छ । साथतै भौवतक पिूा्षधािको विकास ि गतुणसति अवभिवृद्मार्ष त िोजगािमलूक क्षयेत्मा ितैदयेवशक लगािी आकर्षण 
गरिितुपछ्ष । दयेशवभत्तै िोजगािीको सतुविवश्तता गददै योगदािमा आधारित सामावजक सतुिक्षामा सबतै िागरिकलाई समयेट्ितु  
पछ्ष । यसिी गतैियोगदािमलूक भन्दा योगदािमलूक सामावजक सतुिक्षा काय्षक्रमलाई दीघ्षजीिी बिाउि सवकन्छ  । 

***
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नैधतक समाज धनमायाणका लाधग  
बालबाधलकाको सामाधजक धवकास

 पुधणयामा उपाध्ा्* 

बालबावलका कतु ितै पवि मतुलतुकका सतुदूि भविष्य हुि् । आजका वदिमा बालबावलकामा गियेको लगािी तथा 
माग्षदश्षिलये भोवलको समाज कसतो हुिये भन्िये कतु िाको विकयवोल गद्षछ । असल, सभय ि सतुसंसकृत समाज विमा्षणका 
लावग बालबावलकालाई उपयतुक् वशक्षादीक्षा तथा आधािभूत माििीय मूलयमान्यताहरूका बाियेमा जािकािी 
गिाउितुपद्षछ । उपयतुक् ितैवतक चयेत भएका ि िाष्ट्रप्रयेमलये ओतप्रोत िागरिक सम् मतुलतुकको विकासका लावग अपरिहाय्ष 
िहन्छि् । हालका वदिहरूमा समाजमा ितैवतक मूलयमान्यताहरूको क्षयीकिण हुँदतैगएको ि सामूवहक भाििाभन्दा 
पवि वयवक्पिकता हािी हुँदतै गएको परिप्रयेक्यमा बालबावलकालाई समाज तथा िाष्ट्रका लावग वजममयेिाि िागरिक 
बिाउि सोहीअितुसाि उिीहरूको वयवक्ति विकास गिाउितु आिशयक छ । भविन्छ बालबावलका काँचो माटो िा 
कोिा कागज हुि् । उिीहरूलाई हामीलये जसतो आकािमा ढालयौ ँ तयसततै बन्दछि्, उिीहरूमा जसतो िङ भि ्यो तयसततै 
िङमा िङ्वगन्छि् । तसथ्ष भविष्यमा सतुयोगय िागरिक बन्िका लावग उिीहरूलाई सही माग्षदश्षि गिने वजममयेिािी हामी 
सबतैको हो । 

माविसको विकाससँगसँगतै उसमा आचिण तथा ितैवतक मूलयमान्यताको समयेत विकास भइिहयेको हुन्छ । कतु ितै 
पवि वयवक्मा ितैवतक आचािणको विकासका सन्दभ्षमा विवभन्ि विरयहरूलये प्रभाि पाद्षछि्, जसलाई ितैवतकताको 
विधा्षिकका रूपमा वलइन्छ । तयसता ितैवतकताका विधा्षिकहरू विमिाितुसाि िहयेका छि्  । 

•	 वयतति सवयम्: वयवक्को विकासको चिण जसततै बालयकाल, वकशोिािसथा, पारििारिक मूलयमान्यता, 
पारििाि तथा साथीभाइको प्रभाि, सामावजक, सांसकृवतक एिम् आवथ्षक अिसथाजसता विरयहरूलये 
वयवक्को आचिण तथा धािणामा प्रभाि पाद्षछ  । 

•	 पररवरेशः यस अन्तग्षत विद्यालयलये बालबावलकालाई प्रदाि गिने वशक्षादीक्षा ि वसकाइ, धम्ष संसकृवत, 
वयवक्लये अपिाएको पयेशा, वयिसाय, सङ्गठिको काय्षअिसथा, मूलयमान्यता, काय्षसंसकृवत, सञचाि 
समबन्ध ि भौगोवलक परिियेश आवद पद्षछि्  । 

•	 समयः समयको परिित्षिसँगतै सामावजक मूलयमान्यता पवि वबसताितै  परिमावज्षत ि परिष्कृत हुँदतै  
जान्छि् । कतु ितै समयमा समाजका आधािभूत वियमका रूपमा िहयेका विरयहरू समयसँगतै परिित्षि भएि 
जान्छि्  । यसको उदाहिणका रूपमा सवतप्रथालाई वलि सवकन्छ । तथावप कये ही मूलयमान्यताहरू 
समाजमा सदाबहाि िवहिहन्छि्  । 

*  उपसवचि,उद्योग, बावणजय तथा आपवूत्ष मन्त्ालय 
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•	 उद्रेशय वा साधयः कतु ितै काम कये  उद्येशय िा प्रयोजिलये गरिएको वथयो भन्िये कतु िालये पवि उक् काय्ष ितैवतक 
िा अितैवतक भन्िये बतुझाउछ । असल मिसाय िा सकािातमक िवतजाका लावग गरिएका काय्षहरू ितैवतक 
काय्षका रूपमा वलइन्छ  । 

•	 कानुनी वयाखयाः वयवक्लये गियेका कामलाई काितुिलये कसिी वयाखया गछ्ष  ? काितुिीरूपमा सिीकाय्ष 
छ िा दण्डिीय ?  भन्िये कतु िालये पवि वयवक्को ितैवतकताको विधा्षिण गद्षछ  । 

बालबातलकाकको सामातजक तवकासका लातग भएका वयवस्ाहरूः

बालबावलकामा असल आचिणको विकास, मािवसक तथा सामावजक विकासका लावग वसज्षिशील वक्रयाकलाप 
तथा सामावजक काय्षमा उिीहरूको सहभावगता प्रिध्षि गि्ष बालबावलकाका समबन्धमा भएका अन्तिा्षवष्ट्रय सवन्ध, 
समझौता तथा िावष्ट्रय काितुिहरूमा समयेत विवभन्ि वयिसथा गरिएको छ । बालबावलकाको सिा्षङ्गीण वयवक्ति विकासका 
सन्दभ्षमा बालबावलकासमबन्धी अन्तिा्षवष्ट्रय महासवन्ध (CRC), १९८९ को धािा २७ मा महासवन्धका पक्ष िाष्ट्रहरूलये 
प्रतययेक बालबावलकाको अवधकािको सममाि गददै उिीहरूको शािीरिक, मािवसक, सामावजक, ितैवतक तथा आधयावतमक 
विकासका लावग प्रया्षप्त वयिसथा गितु्षपिने उललयेख छ । उक् महासवन्धको धािा २९ मा बालबावलकालाई प्रदाि गरििये वशक्षा 
दयेहाएका विरयमा कये वन्द्त हुियेपिने उललयेख गरिएको छः

•	 बालबावलकाको वयवक्ति विकास, क्षमता विकास, शािीरिक तथा मािवसक क्षमताको पणू्ष उपयोग;

•	 बालबावलकामा आफिा अवभभािकप्रवत सममाि, आफिो भारा, संसकृवत, सांसकृवतक मलूयमान्यता, आरू 
बसिये ि आफिो जवन्मएको मतुलतुकको िावष्ट्रय भाििाप्रवत सममाि तथा अन्य समप्रदायप्रवत सममाि भािको 
विकास ि

•	 समाजका सबतै जावत, वलङ्ग, भाराका माविसहरूप्रवत सममाि तथा सामञजसयपणू्ष वयिहाि कायम िाखदतै 
समाजमा शावन्त कायम िाखि बालबावलकालाई समाजप्रवत उत्तिदायी िागरिकका रूपमा विकास  । 

यसतैगिी बालबावलकासमबन्धी अन्तिा्षवष्ट्रय महासवन्ध, १९८९ को धािा ३१ को बतुदाँ िं १ मा बालबावलकालाई 
उिीहरूको उमयेिसमहूका आधािमा उपयतुक् वसज्षिशीलता प्रिध्षि गिने वक्रयाकलाप तथा सांसकृवतक वक्रयाकलापमा सहभागी 
हुि पाउिये अवधकािको सममाि गितु्षपिने उललयेख गरिएको छ । साथतै धािा ३१ को बतुदाँ िं २ मा महासवन्धका पक्ष िाष्ट्रहरूलये 
बालबावलकाको सांसकृवतक जीििमा पणू्ष सहभागी हुि पाउिये अवधकािको सममाि गददै बालबावलकालाई सांसकृवतक, 
वसज्षिशील तथा अवतरिक् वक्रयाकलापमा सहभागी हुि पाउिये वयिसथाको प्रिध्षि गितु्षपिने उललयेख गरिएको छ  । 

ियेपाललये संयतुक् िाष्ट्रसङ्घीय बाल अवधकािसमबन्धी महासवन्ध, १९८९ लाई १४ सयेपटयेमबि १९९० मा अितुमोदि 
गियेपश्ात ्बालबावलकाका समबन्धमा भएका अन्तिा्षवष्ट्रय प्रवतबद्ताहरूमा उललयेख भएका ४ िटा प्राथवमकताका क्षयेत्हरू 
बालबचाउ (Child Survival), बालसंिक्षण (Child protection), बालविकास (Child Development) ि 
बालसहभावगता (Child Participation) मा आधारित भई ियेपाल सिकािलये विवभन्ि  काितुिी तथा संिचिागत वयिसथा 
गिी काय्षक्रमहरू काया्षन्ियि गददै आइिहयेको छ । नरेपालकको सतंविानलरे बालबावलकाको हकलाई मौवलक हकका 
रूपमा वयिसथा गिी बालबावलकाको संिक्षण, विकास ि सहभावगताको विरयलाई प्रतयाभतू गियेको छ । संविधािको 
िारा ३९ मा बालबातलकाकको हकको वयिसथा गिी प्रतययेक बालबावलकालाई परििाि तथा िाजयबाट वशक्षा, सिास्थय, 
पालिपोरण, उवचत सयाहाि, खयेलकतु द, मिोिञजि तथा सिा्षङ्गीण वयवक्ति विकासको हक ि प्रतययेक बालबावलकालाई 
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प्रािवमभक बालविकास तथा बालसहभावगताको हकको सतुविवश्तता गियेको छ । बालबातलकासमब्िी ऐन, २०७५ मा 
बालबावलकालाई आफिो उमयेि, विकासको सतिअितुसाि उपयतुक् ढङ्गलये वसकि पाउिये, प्रािवमभक बालविकासको अवधकाि, 
आफिो वहत प्रवतकूल िहुिये गिी आफिो धम्ष, संसकृवत, िीवतरििाज ि आसथा अितुरूप सांसकृवतक वक्रयाकलापमा भाग वलि 
पाउिये अवधकाि हुिये उललयेख छ । यसतैगिी उक् ऐिमा बाल न्यायलाई सतुविवश्त गददै काितुिी वििादमा पियेका बालबावलकाको 
आचिणगत सतुधािमा जो्ड वदइएको छ  । 

विश्वभरि ितै हियेक मतुलतुकमा बालबावलकामा ितैवतक आचिणको विकासका लावग विवभन्ि प्रयासहरू गियेको  
पाइन्छ । बालबावलकामा माििीय मलूयमान्यताको विकास ि बालबावलकालाई प्रदाि गरििये ितैवतक तथा वयािहारिक 
वशक्षाका दृवटिकोणबाट हयेदा्ष जापािको बालविकास पद्वत अितुकिणीय माविन्छ  । 

बालतवकासका स्दभमामा जापानकको अभयासः

संसािभरि ितै जापािी िागरिकहरूलाई परिश्रमी, ितैवतकिाि ्तथा उचच माििीय मलूयमान्यता भएका िागरिकका 
रूपमा वलइन्छ । बालबावलकाको सिा्षङ्गीण विकास तथा उिीहरूलाई समाजको वजममयेिाि सदसय बिाउिका लावग 
बालबावलकाका अवभभािक, विद्यालय, समाज ि िाष्ट्रलये महत्िपणू्ष भवूमका वििा्षह गरििहयेका हुन्छि ् । बालबावलकाको 
घिपरििाि, विद्यालय, समाज ि िाष्ट्रलये आ-आफिो तहबाट बालबावलकालाई वजममयेिाि िागरिक हुिका लावग सिअितुशासि 
ि प्रवतबद्ताका बाियेमा वसकाउँदछि ् । बालबावलकाको वसकाइका सन्दभ्षमा जापािलये अिलमबि गिने पद्वत विन्िाितुसाि 
िहयेको छः

१. बालबातलकाकको तसकाइकको मूल म्त्ः सवअनुशासन र पररश्म

 बालबावलकाको वसकाइको सतुरुआत घिबाट हुन्छ जहाँ उिीहरूलाई सिअितुशासिमा िहि ि क्डा परिश्रम 
गि्ष प्रोतसावहत गरिन्छ । बालबावलकालाई आफिो जीििमा विवशटि उद्येशय िाखि ि उक् उद्येशय प्रावप्तका लावग 
कवठि परिश्रम गि्ष वसकाइन्छ । बालबावलकामा जसतोसतुकतै  परिवसथवतमा पवि विचवलत िभई वििन्ति वमवहियेत 
गिये जसतोसतुकतै  कवठि काय्षमा पवि सरलता प्राप्त गि्ष सवकन्छ भन्िये धािणाको विकास गिाइन्छ । जापािी 
समाजमा सबतै बालबावलका सक्षम हुन्छि ्ि यवद उिीहरूलये वमवहियेत गिये जये पवि गि्ष सकदछि ्भन्िये भाििा 
िहयेको पाइन्छ ि सोअितुरूप ितै बालबावलकाको वयवक्ति विकासलाई प्राथवमकता वदइन्छ । 

२. प्रारतमभक तशक्ाः नैतिक तशक्ा र शारीररक क्मिा अतभवतृद् 

 जब बालबावलका प्रािवमभक वशक्षाका लावग विद्यालय भिा्ष हुन्छि,् उिीहरूलाई लगिशील, धतैय्षिाि ् ि 
आतमविश्वासी बन्ि प्रयेरित गरिन्छ । जापािको विद्यालय वशक्षाको पवहलो उद्येशय ितै बालबावलकामा ितैवतक 
वशक्षा ि शािीरिक क्षमता अवभिवृद् गिने िहन्छ, जसलये बालबावलकालाई कतु ितैपवि विरयिसततुमा उपयतुक् 
धािणाको विकास ि वसज्षिातमक तरिकालये सोचिये कलाको विकास गिाउँदछ । साथतै यसलये बालबावलकामा 
उचच माििीय मलूयमान्यताको विकास गि्ष तथा समाजको सामवूहक वहतप्रवत ऐकयबद् िहि प्रयेरित  
गद्षछ । प्रािवमभक बालविकासमा काय्षित वशक्षकहरूलये बालबावलकालाई माििीय मलूयमान्यताहरूका 
बाियेमा वसकाउँदछि ्। यसता ितैवतक मलूयमान्यतालाई कक्षाको ground rule का रूपमा कक्षा १ का हियेक 
कक्षाकोठाका वभत्ताहरूमा लयेवखएको हुन्छ । कक्षा कोठाका कये ही वियमहरूमा सधतै हवसलो िहिये, सवक्रय 
िहिये, वजज्ासतु िहिये, मतुसकतु िाउिये, आफिो जीििको आिन्द वलिये अरूप्रवत सहाितुभवूत िाखिये, शालीि तथा भद् 
िहिये, अरू वयवक्हरूसँग सहकाय्ष गिने ि सामञजसय कायम गिने विरयहरू पद्षछि ्। प्रािवमभक विद्यालयमा 
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वशक्षकहरूलये बालबावलकालाई अरूको कतु िा धयाि वदएि सतुन्ि, सही तरिकालये वदइएको काय्ष गि्ष ि 
विद्यालयका वियमहरू मान्ि प्रोतसाहि गद्षछि ्। 

३. प्रारतमभक तशक्ाकको पाठ्यक्रमः नैतिक ि्ा सामातजक अधययन

 जापािको शतैवक्षक क्षयेत् हयेिने विकाय वशक्षा, विज्ाि तथा संसकृवत मन्त्ालय हो । उक् मन्त्ालयलये प्रािवमभक 
वशक्षाको पाठ्यक्रम बालबावलकाको सामावजक जीिि ि योगय िागरिक बन्ि आिशयक जािकािी प्रदाि गिने 
गिी तयाि गियेको छ । मन्त्ालयलये तयाि गियेको पाठ्यक्रम; प्रा्तमक नैतिक ि्ा सामातजक अधययनको 
उद्येशय ितै बालबावलकाको उवचत विकास िहयेको छ । जसलये बालबावलकालाई सबतैको सितन्त्ताको सममाि 
गि्ष ि आरूलाई सतुवमपएको काय्ष वजममयेिािी हिहालतमा पिूा गि्ष प्रोतसाहि गद्षछ । 

 ितैवतक विरय अधययिका चाि मतुखय उद्येशयमा लगनशीलिा, िैयमा, कतठन कायमा गनने क्मिाकको तवकास 
र कामप्रति पूणमा समपमाण िहयेका छि ्। सामावजक विरयको अधययिमा बालबावलकालाई प्रजातावन्त्क ि 
शावन्तपणू्ष दयेशको िागरिक भएको चयेतिाको विकास गिाइन्छ । उक् विरयमा परििाि, समाज, समाजका 
अन्य वयवक्हरूसँगको सामञजसय, work ethics, ि िावष्ट्रय सांसकृवतक तथा सामावजक समपदाहरूका 
बाियेमा जािकािी गिाइन्छ । विद्यालय वशक्षाको पाठ्यक्रम बालबावलकाको मािवसक विकास ि समाजलये 
उिीहरूप्रवत गिने अपयेक्षाका बाियेमा बतुझि सकिये गिी तयाि गरिएको हुन्छ । 

 यसिी जापािमा बालबावलकालाई िाजयलये िावष्ट्रय परििािको रूपमा सिीकाि गद्षछ ि उिीहरूको हयेिचाह 
सम् समाज, ि समाजका सबतै ियसकहरूलये गद्षछि ् । उिीहरूलाई सामावजक मलूयमान्यताका बाियेमा  
वसकाउँदछि ् । बालबावलकामा सामवूहक भाििाको विकास गिाई माविस एकलतै िहि सकदतैि भन्िये 
भाििाको विकास गिाउँदछि ्। जापािको संविधािमा ितै बालबावलकाका कये ही अवधकाि ि ियसकहरूको 
बालबावलकाप्रवत वजममयेिािी उललयेख गरिएको छ । 

 कतु ितै पवि वयवक्लये बालयािसथामा वसकये का/जाियेका कतु िाहरूलये उसको जीििपय्षन्त प्रभाि पाद्षछ । अतः 
बालबावलकावलकालाई बालयकालमतै उवचत वशक्षा तथा माग्षदश्षिमार्ष त सकािातमक सोचको विकास 
गिाउि सकये मा भविष्यमा समयेत उिीहरूलये तयसतैको वसको गिने अिसथा िहन्छ । तसथ्ष बालबावलकालाई 
घि/परििािका सदसय तथा औपचारिक वशक्षाको पाठ्यक्रममतै वयिसथा गिी दयेहाएका विरयहरूमा अधययि 
गिाउि उपयतुक् दयेवखन्छ  । 

१. आिारभूि मानवीय मूलयमा्यिाहरूः

 माििीय मूलयलये समाजद्ािा मान्यता प्राप्त माििीय गतुणहरूलाई बतुझाउँदछ । मािि जीिि तथा 
मािवसक विकास प्रवक्रयामा सिीकाि गरिएको आदश्ष वियम िा लक्य ितै माििीय मूलय हो, जसका 
आधािमा विवभन्ि माििीय परिवसथवत तथा विरयको मूलयाङ्कि गरिन्छ । जीििको माग्षदश्षक 
वसद्ान्तका रूपमा िहिये माििीय मूलयलाई कतु ितैपवि वयवक्लये आफिो सामावजक जीििमा महत्िपूण्ष 
विरयका रूपमा वलएको  हुन्छ । यसता माििीय मूलयहरू संसािभि सि्षमान्य वसद्ान्तका रूपमा 
िहयेका छि् । तसथ्ष बालबावलकालाई सािो उमयेिमा ितै माििीय मूलयमान्यताहरूका बाियेमा जािकािी 
गिाउितु पद्षछ । कये ही माििीय मूलयमान्यताहरू दयेहायअितुसाि िहयेका छि्:
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•	 भ्रातृति (Brotherhood),

•	 वमत्ता(friendship), 

•	 समाितुभूवत (empathy), 

•	 सहाितुभूवत (sympathy),

•	 दया/करुणा(compassion), 

•	 इमािदािी (honesty), 

•	 पक्षपात िगिने (fairness), 

•	 बरादािी (loyalty)

•	 ऐकयबद् (solidarity), 

•	 सतयता (truthfulness),

•	 अितुशासि (discipline), 

•	 माया(love), 

•	 सममाि(respect), 

•	 न्याय(justice), 

•	 खतुलापि (openness),

•	 सहृदयी (welcoming/well hearted)

•	 सिीकािोवक् (acceptance),

•	 मान्यता (recognition),

•	 प्रशंसा (appreciation), 

•	 विश्वास(trust) इतयावद

२. नैतिकिा/नैतिक तशक्ाः

असल आचिण ि खिाब आचिणका बाियेमा विसतृत अधययि गिने ि वयवक्लाई असल आचिण अिलमबि 
गि्ष प्रयेरित गिने वयािहारिक विज्ाि ितैवतकता हो । ितैवतकता सही ि गलत छतु ट्याउि वयवक्मा अन्तवि्षवहत गतुण हो, जतुि 
समाजबाट सथावपत ि सिीकृत मूलय, मान्यता तथा सामावजक वियमको पालिा, वयवक्मा विवहत मूलयमान्यताबाट 
विदनेवशत हुन्छ । यसलये मािि जीििमा कये  गितु्षहुन्छ िा कये  गितु्षहुँदतैि, कये  ठीक ि कये  बयेठीक हो भन्िये बाियेमा विण्षय 
गि्ष सघाउँदछ । ितैवतक वशक्षाको उद्येशय माविसको चरित् ि वयिहािलाई आदश्ष बिाउितु ितै हो । सािमा भन्ितुपदा्ष 
ितैवतकतालये असल ि आदश्ष जीिि कसिी वजउिये, हाम्ा अवधकाि, वजममयेिािी ि कत्षवय कये  कये  हुि् ? उवचत/अितुवचत 
काय्षहरू कये  कये  हुि् ? जसता प्रश्नहरूको जबारको खोजी गि्ष प्रयेरित गद्षछ । महाि् दाश्षविक Socrates का अितुसाि 
ितैवतकताका ५ वियमहरू दयेहायअितुसाि िहयेका छि्:

•	 आफिो िचिको पालिा गिने;

•	 कसतैलाई हावि िपतु¥ofउिये;

•	 आफिा आमाबाबतु ि गतुरुको आज्ापालिा एिं श्रद्ा गिने;

•	 िाष्ट्रसयेिा गिने ि

•	 वशक्षाआज्षि ि सोको सही उपयोग गिने  । 

बालबावलकामा ितैवतक आचिणको विकासका लावग यसता विरयिसततुहरू औपचारिक पाठ्यक्रममा उललयेख 
गितु्षपद्षछ । यसका साथतै ितैवतकताका विवभन्ि वसद्ान्तहरूका बाियेमा बालबावलकालाई वसकाउितुपद्षछ  । 

नैतिकिाका तसद्ा्िहरूः

•	 Principle of human dignity: अरूको विचाि, दृवटिकोण, भाििा, मूलय ि अवसततिलाई 
आदि गिने, सबतैलये आफिो जीिियापि गि्ष पाउितुपिने, आतमसममाि ि सिायत्तताको सममाि गितु्षपिने  । 
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•	 Principle of Justice: समािताको प्रतयाभूवत, साि्षजविक जीििमा समाि, सिचछ ि विष्पक्ष 
वयिहाि गिने, वयवक्को योगयता ि योगदािको कदि गिने, न्यायको समाि वितिण  । 

•	 Principle of non-malfeasance (principle of do not harm): स्ोतको दतुरुपयोग िगिने, 
प्रतययेक काम िा वयिहािबाट हाविभन्दा राइदा पतुगितुपिने  । 

•	 Principle of beneficence: सबतै माविसलये सबतैको वहतका लावग काम गितु्षपिने, तयसतो कामलये 
माििति ि ितैवतक मूलय प्राप्त हुि जािये  । 

•	 Principle of professional ethics: वयवक् आबद् पयेशागत ितैवतकताको पालिा गितु्षपिने । 

३. पूववीय दशमानकको जानकारीः 

 पिूधीय दश्षि ि सभयतालये ियेपाली समाज, संसकृवत, प्रथा ि मलूयप्रणालीमा गवहिो प्रभाि पाियेको छ । पञचकम्ष, शतुद् ि 
शाकाहािी भोजि, वितय पजूाअच्षिा ि दाि गिने, माििशत्तुका रूपमा िहयेका काम, क्रोध, लोभ ि मोहलाई तयागिये जसता 
विरयहरू पिूधीय दश्षिमा पाइन्छि ्। पिूधीय दश्षि ि संसकृवतको मलू स्ोत ितैवदक सावहतय हो । ऋगियेद, सामियेद, यजतुिनेद 
ि अथि्षियेद पिूधीय संसकृवतका भण्डाि हुि ्। पिूधीय दश्षिसँग समबवन्धत कृवतहरूको अधययिबाट बालबावलकामा 
सकािातमक सोचको विकास गि्ष सवकन्छ । संसकृवत समाज ि सभयता वसथि तत्ि होइिि ्। वयिीहरू वििन्ति परिित्षि 
भइिहन्छि ्। यद्यवप, यसका सकािातमक कतु िाहरूको अितुसिण गि्ष सकये  जीिि साथ्षक बन्दछ । 

४. आधयाततमक िरेिनाकको तवकासः

 अधयातमिादलये जीिि ि जगतप्रवतको परिष्कृत धािणाको विकास गिाउँदछ । अधयातमिाद तयसतो विज्ाि हो जसलये 
माविसलाई सही बाँटोतर्ष  ्डो¥ofउँदछ । अधयातमलये माविसमा प्रयेम, विश्वास, आशा, सदाचाि ि सौन्दय्ष उतपन्ि 
गिाउँदछ । कम्षविष्ठ जीिि ितै साथ्षक हो । िाम्ो कामको परिणाम िाम्तै हुन्छ । जो अरूको वहत वचताउछ, अरूलाई 
प्रयेम गद्षछ उ सबतैको पयािो हुन्छ भन्िये धािणा बाल मवसतष्कमा प्रियेश हुितुपद्षछ । यसतैका साथतै योग, धयािको वियवमत 
साधिालये बालबावलकामा एका्ता, संयमता, विश्येरणातमक क्षमताको विकास गिाउँदछ  । 

५. नागररक तशक्ाः

 िागरिकलये िाजयप्रवतको दावयति पिूा गिने ज्ाि, सीप ि दक्षता एिं क्षमताको प्रिध्षि ि विकास गि्ष आिशयक वशक्षा 
िागरिक वशक्षा हो । यो िागरिकमा सिशासिको क्षमता विमा्षण गिने प्रवक्रया हो  । िागरिक वशक्षालये साि्षजविक 
जीििमा वयवक्को आचिण ि भवूमकालाई मया्षवदत, सवक्रय, सिाधीि बिाउि वयवक्को सीमा ि समभाििाको बोध 
गिाउँदछ  । िागरिक वशक्षाका विवभन्ि क्षयेत्हरू (Dimensions) हुन्छि ् । 

•	 Developmental dimension:  लाभको समतापणू्ष प्रयोग गिने, सामवूहक सहभावगता, सबतै िग्षको पहुचँ/
प्रवतविवधति, विकासका समसया समाधाि, िाताििण संिक्षणलगायतका विरयिसततु यसअन्तग्षत पद्षछि ् । 

•	 Moral dimension: सामावजक मलूयमान्यता, ितैवतक आचिण ि अरूको भाििालाई कदि तथा 
सममाि, विश्व बन्धतुतिको भाििा भ्राततृि, प्रयेम, सचचरित्, इमान्दािी, सतयता, न्याय ि मािि अवधकािको 
सममािलगायतका विरयिसततु यसअन्तग्षत पद्षछि ् । 

•	 Cultural dimension: भारा सावहतयको जगयेिा्ष, कला संसकृवतको बचािट, ऐवतहावसक पतुिातावत्िक 
महत्िको संिक्षण, सांसकृवतक समपदाको संिक्षण ि उतथािजसता विरयिसततुहरूको ज्ाि िागरिक वशक्षाको 
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सांसकृवतक आयामबाट प्राप्त हुन्छ  । 

•	 Social dimension: िागरिक हक/अवधकाि, सामावजकतीकिण, सामवूहक प्रयास, भयेदभाििवहत 
िाताििण. सवहष्णतुता ि सामावजक एकतालगायतका विरयिसततुहरू सामावजक आयाम अन्तग्षत पद्षछि ् । 

बालबातलकाकको वयततितव तवकासका स्दभमामा समाजका तवतभ्न िहहरूकको भूतमकाः

बालबावलकाको शािीरिक, मािवसक तथा सामावजक विकासमा परििाि, समाज तथा शतैवक्षक संसथाहरूको 
आ-आफितै भवूमका हुन्छ ि हियेकलये आफिो भवूमका प्रभािकािीरूपमा विभाउि सकये मा मात् बालबावलकामा सकािातमक 
प्रभाि दयेवखन्छ  । 

पररवारकको भूतमकाः

परििाि समाजको आधािभतू इकाइ हो । परििािको मलूय (values) लये ितै वयवक्लाई समाजसँग जो््डछ । परििािलये 
एउटा बचचालाई समाजका आधािभतू मलूयमान्यता ि चरित्हरूका बाियेमा जािकािी प्रदाि गद्षछ । एकल परििािमा हुकने का 
बालबावलकामा वयवक्िावदता, वजममयेिािी, ियाँ मलूयमान्यताको अितुसिण तथा आधतुविकता वसकिये समभाििा बढी हुन्छ 
भिये संयतुक् परििािमा हुकने को बालबावलकामा पतैतकृ गतुणहरू, परििािमा अवधकाि प्राप्त वयवक्को सममाि, सतुखदतुख ि कामको 
बाँ्डराँ्ड, पिमपिागत मलूयमान्यताको अितुसिण गिने संसकािको विकास भएको हुन्छ । तसथ्ष बालबावलकालाई माििीय 
मलूयमान्यता, ितैवतक आचिण, आधािभतू वयािहारिक तथा जीििोपयोगी सीपहरू वसकाउि परििािको प्रमतुख भवूमका 
िहन्छ । सचूिा प्रविवधको विकाससँगतै आधतुविक तथा विदयेशी संसकृवतको अिलमबि ि आफिा पिमपिागत सांसकृवतक 
मलूयमान्यतामा क्षयीकिण आइिहयेको सन्दभ्षमा परििािका ियसकहरूलये बालबावलकालाई आफिो िीवतरििाज, संसकृवत, 
पिमपिाको महत्िका बाियेमा वसकाई तयसको अितुसिण गि्ष प्रयेरित गितु्षपद्षछ  । 

समाजकको भूतमकाः

वयवक् एक सामावजक प्राणी हो । उसको ितैवतक मलूयमान्यता विधा्षिणमा समाजको महत्िपणू्ष भवूमका िहयेको  
हुन्छ । असल चरित्यतुक् सदसय विमा्षणका लावग समाजलये विकृत वयिहािलाई विरुतसावहत ि बवहसकाि गिने तथा असल काय्षको 
पक्षपोरण गि्ष जरुिी छ । समाजलये कतु ितै पवि वयवक्बाट अपयेक्षा गिने सकािातमक आचिण/सदाचािका मूलयमान्यताहरू 
culture ि society specific हुन्छि् । तसथ्ष समाजका हियेक वयवक्हरूलये आफिा सामावजक वयिहािलाई सामावजक वहत 
ि भलाइउन्मतुख बिाउि प्रयेरित गितु्ष आिशयक  छ । बालबावलकामा सामतुवहक भाििाको विकास गिाउि बालबावलकाको उमयेि 
समहू तथा क्षमताका आधािमा सामावजक काय्षहरू तथा सांसकृवतक वक्रयाकलापहरूमा सहभागी गिाउिये गितु्षपद्षछ  । यसलये 
बालबावलकामा विवभन्ि जातजावत, धम्ष भाराका वयवक्हरूप्रवत सममाि भाि तथा सामावजक विविधताप्रवत सहिशीलता 
बढाउँदछ  । 

शैतक्क ससं्ाकको भूतमकाः

हियेक वयवक्लये आफिो बालयकालदयेवख वकशोिािसथासममको महत्िपणू्ष समय शतैवक्षक संसथामा वबताएको  
हुन्छ । जहाँबाट उसलये आफिो सतुन्दि तथा सरल भविष्यको सपिा दयेखदछ । कतु ितैपवि कतु िामा सरलता प्राप्त गि्ष तयसका 
लावग वििन्ति तथा क्डा परिश्रम गितु्षपछ्ष । यसका साथसाथतै सरलता धयेितै हदसमम वयवक्मा अन्तवि्षवहत तथा उसलये आज्षि 
गियेको मलूयमान्यतालये तय गियेको हुन्छ । शतैवक्षक संसथालये आयोजिा गिने वियवमतबाहयेकका अन्य शतैवक्षक तथा सामावजक 
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काय्षक्रमहरूलये बालबावलकामा आफिो ियेततृि क्षमता बढाउिये, सहयोग सममाि ि सहिशीलता जसता गतुणहरूको विकास हुिये 
अिसि प्राप्त गद्षछ । अतः शतैवक्षक संसथालये उचच मलूययतुक् जिशवक् उतपादिमा विशयेर जो्ड वदितुपछ्ष । बालबावलकालाई 
परिश्रम गि्ष प्रोतसाहि गददै िावष्ट्रय तथा अन्तिा्षवष्ट्रयसतिमा शतैवक्षक क्षयेत्मा अिलमबि गरिएका असल अभयासहरूको 
अितुसिण गितु्षपद्षछ  । 

सरकारकको भूतमकाः

बालबावलकामा ितैवतक मलूयमान्यताको विकास गिने, विवभन्ि सामावजक मलूय/मान्यता, भारा, संसकृवतको 
जािकािी प्रदाि गिने, मतुलतुकको इवतहास तथा सभयताका बाियेमा जािकािी वदिये, वयािहारिक जीििमा अतयािशयक 
आधािभतू जीििोपयोगी वशक्षाका विरयिसततु औपचारिक वशक्षाको पाठ्यक्रममा समाियेश गिने िीवत सिकािलये अिलमबि  
गितु्षपद्षछ । यसका साथतै सिकािलये िावष्ट्रय तथा अन्तिा्षवष्ट्रय काितुिहरूमा बालअवधकािका समबन्धमा भएका वयिसथाहरूको 
काया्षन्ियि तथा काया्षन्ियि अिसथाको अितुगमि गितु्षपद्षछ । समाजलाई एकतीकृत गिाइिाखि िावष्ट्रय एकताका प्रतीकहरूको 
विमा्षणमार्ष त अियेकतामा एकताको भाििाको विकास गिाउितु  पद्षछ । सबतैलाई िावष्ट्रय वहतका विवमत्त समवप्षत िहि उतपयेरित 
गिने िाताििण विमा्षण गिी भविष्यका कण्षधािका रूपमा िहयेका बालबावलकालाई दयेश विमा्षणको बवलयो खमबाका रूपमा 
विकास गितु्षपद्षछ  । 

तनट्कषमाः

असल िागरिक कतु ितैपवि मतुलतुकका अमूलय िीवध हुि् । बालबावलकाको सतुन्दि भविष्य तथा उिीहरूलाई 
सतुयोगय िागरिक बिाउिका लावग विद्यमाि औपचारिक पाठ्यक्रममा ििीि मान्यताअितुरूप परिमाज्षि गितु्ष 
अतयािशयक भइसकये को छ । कोवभ्ड १९ को विशवयापी महामािीसँगतै विगत १ िर्षदयेवख बालबावलका प्रभावित हुितुका 
साथतै उिीहरूमा शािीरिक तथा मािवसक समसयाहरू दयेखा पि्ष थालयेका छि ्। घि, विद्यालय ि साि्षजविक सथलहरूमा समयेत 
बालबावलकाको सतुिक्षा चतुिौतीपणू्ष बन्दतै गएको छ भिये विद्यतुतीय साम्ीमा बालबावलकाको पहुचँ बढयेसँगतै विद्यतुतीय माधयमबाट 
बालबावलका वहसंा तथा दतुवय्षिहािमा पि्ष सकिये खतिा बढ्दो छ । यसतो विरम परिवसथवतमा बालबावलकाको सतुिक्षा ि संिक्षण 
हामी सबतैको वजममयेिािी हो । सङ्कटको अिसथामा बालबावलकाको सतुिक्षालाई पवहलो प्राथवमकतामा िाखी ितैकवलपक 
माधयमबाट बालबावलकाको वशक्षा तथा वयवक्ति विकासका वक्रयाकलापहरू सञचालि गितु्षपद्षछ । दतैविक जीििमा उपयोग 
हुिये सीप वसकाई बालबावलकाहरूलाई वयािहारिक बिाउि अवभभािकलये महत्िपणू्ष भवूमका वििा्षह गि्ष अतयािशयक भएको  
छ । बालबावलकाका लावग सतुिमय पारििारिक तथा सामावजक िाताििण विमा्षण गिी वसज्षिाका आधािभवूम हाम्ा 
बालबावलकामा सकािातमक ि जीििमतुखी िङ भि्ष अवभभािक, परििाि ि िाजयलये आफिो ितैवतक आचिणमार्ष त सकािातमक 
ज्ाि समप्रयेरण गितु्षपद्षछ  । 

***
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सङ्िी्ता/सथानी् सिकाि ि मधहला  
धवकास का य्ाक्रमः एक समीक्ा

 शान्ताकुमािी पौडयेल* 

१. तवषय प्रवरेशः

ियेपालको इवतहासका विवभन्ि कालखण्डमा आएका परिित्षिलाई ियेपाली जितालये आतमसात ्गददै आएका छि ्। जहाविया 
िाणा शासिको अन्तय गि्ष वसङ्गो ियेपाली जिता जतुमतु्षिाए । यसको अन्तय गिाएितै छा्डये । प्रजातन्त्को सथापिाथ्ष धयेितै ियेपाली आमाका 
सन्तवतलये िगतको खोलो बगाए । िाणा शासिको अन्तयका लावग िाजा ि जिताको एकतीकृत प्रयासबाटतै यो वयिसथाको अन्तय 
समभि भयो । दयेशमा प्रजातावन्त्क वयिसथा लागतु भयो । एकसय चाि िर्षसमम सञचावलत वयिसथाको अन्तयबाटतै प्राप्त परििवत्षत 
प्रजातावन्त्क िाजतन्त्ातमक शासि वयिसथा लामो समय वटकि सकये ि । िाजिीवतक अवसथिताको परिणामतः २०१७ सालमा िाजा 
महयेन्द्लये सत्ताको बाग्डोि आरूलये समहालये । िाजिीवतक दलहरूमावथ प्रवतबन्ध लगाइयो । िागरिकको िाक सितन्त्ता कतु वणठत हुि  
पतुगयो । वििङ्कतु श पञचायती वयिसथाविरुद् जितालये थतुप्रतै सङ्घर्ष ि बवलदाि गिये । साि्षभौम अवधकाि ियेपाली जितामा ितै हुितुपिने 
माग गददै विवभन्ि समयमा गरिएका आन्दोलिबाट दयेशमा पतुिः २०४६ सालमा प्रजातावन्त्क वयिसथा लागतु हुि पतुगयो । जिता ितै 
साि्षभौमसमपन्ि भएको अितुभवूत वदलाउिये वयिसथाको अङ्गीकाि गि्ष िाजा ि जिता सहमत भए । दयेशमा बहुदलीय वयिसथा 
आयो । विवभन्ि िाजिीवतक दलहरूमावथ लगाइएका प्रवतबन्ध रतु कतु िा भयो । प्रजातावन्त्क वयिसथाको अभयास भइिहयेकतै  
वथयो । तथावप पतुिः दयेशमा िाजिीवतक अवसथिता दयेवखि थालयो । प्रजातन्त् प्रावप्तलाई संसथागत अभयास हुि िभयाउदतै दश िरने 
लामो जियतुद् सतुरु भयो । यसबीचमा द्न्द्लाई शावन्त प्रवक्रयामा लयाउि विवभन्ि प्रयासहरू गरिए । सशस्त सङ्घर्षका कािण 
ियेपाली जिता अतयन्ततै दतुःवखत बिये । विकासका सिंचिाहरू तहसिहस भए । दयेश विकासका कामहरू प्रायः ठपपको अिसथामा  
पतुगये । गाउँगाउँमा विकासका काय्ष पतु¥ofउिये काममा अििोध आए । जिताको दतैविकती ्डि, त्ास ि भयमा वबतथये । जितालये विश्वास 
ि भिोसा ि त िाजयपक्षलाई गद्षथये, ि त सशस्त सङ्घर्षित पक्षलाई । २०६२/६३ मा दयेश पतुिः परिित्षिको वदशातर्ष  अवभमतुख 
भयो । सबतै िाजिीवतक शवक्हरू एकतै  ठाउँमा उवभए । िाजदिबाि हतयाकाण्डपश्ात ्दयेशमा शाही सिकािलये िाजयसत्ता हातमा  
वलयो । िाजिीवतक शवक्को ऐकयबद्तालये दयेशमा लामो इवतहास बोकये को िाजससथाको अन्तय भई लोकतन्त् सथावपत हुि पतुगयो । 

सशस्त सङ्घर्षका ती काला वदि जितालये आउँदा वदिमा कवहलयतै अितुभतू िहुिये गिी काय्ष गि्ष समपणू्ष िाजिीवतक 
दलहरू एकतीकृत भए । हामी सबतैलये द्न्द् ि तयसको परिणामलये परििाि, समाज ि िाष्ट्रमा पाियेको प्रभािका समबन्धमा प्रतयक्ष 
अितुभतू गियेकतै  वथयौ ँ। हियेक पलपलमा ्डि, त्ास ि भयमा हियेक ियेपाली समतुदाय गतुज्येको वथयो । कवत वददी बवहिीका वसउँदो  
रिवत्तए । कवतको काख खोवसयो । कवत बालबावलका टतुहुिा भए । कवतलये आफिो पतुखययौली थात थलो छो्डयेि जाितु  
पयवो । विद्यालयमा पढ्ि गएका छोिा छोिी बयेलतुकती घि रकने ि आउिये हुि ्िा होइिि ्भियेि अवभभािकलाई सदा त्ास भई ितै  
िह्ो । विद्यालयलाई शावन्तक्षयेत् बिाउि ठूलतै सकसहरू उतपन्ि भए । यसता थतुप्रतै पी्डाबाट मतुवक् वदलाउि ि दयेशलाई वदगो 
*  प्रमतुख मवहला विकास अवधकृत, भिपतुि महािगिपावलका
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शावन्त, सहमवत ि एकताको आिशयकताको अितुभवूत गिाउि उचचसतिमा िाजिीवतक सहमवत भए । द्न्द्लाई शावन्त 
प्रवक्रयामा रूपान्तिण गददै प्राप्त गियेका उपलवबधलाई संसथागत गिाउँदतै लोकतन्त्ातमक गणतन्त् ियेपाल विमा्षण भयो । जिताका 
लावग जिताद्ािा ितै वलवखत संविधाि जािी भयो । दयेशका साङ्गठविक संिचिामा आमलू परिित्षि भए । वहजोको एकातमक 
िाजय वयिसथा ित्षमािमा सङ्घीय संिचिाअितुरूप तीि तहमा विभक् भए । िाजय सञचालिलाई वयिवसथत बिाउि 
पवहलो संविधािसभालये समपन्ि गि्ष िसकये को संविधाि विमा्षण काय्षलाई अकवो संविधािसभाको चतुिािपश्ात ् वििा्षवचत 
जिप्रवतविवधहरूलये यसलाई पिूा गिाए । २०७२ साल असोज ३ गतयेका वदि ियेपालको संविधाि जािी गरियो । संविधाितः 
िाजयको सङ्गठिातमक संिचिालाई एक सङ्घ, सात प्रदयेश ि सातसय वत्पन्ि सथािीयतहमा विभक् गरियो । िाजय 
सञचालिका लावग तीि तहका सिकािहरू बिये । सङ्घ, प्रदयेश ि सथािीय सिकािका कये ही साझा अवधकाि ि कये ही एकल 
अवधकािका सचूीहरू संविधािमा ितै उललयेख गरिए । सबतै प्रदयेश ि सथािीयतहमा काय्षपावलका, वयिसथापकतीय ि न्यावयक 
अवधकाि प्रतयाभतू गरियो । सबतै तहका सिकािहरू आरतै मा सितन्त् एिम ्अवधकाि समपन्ि भए तथावप कये ही काितुिहरू भिये 
सङ्घीय सिकािका काितुिसँग बावझिये गिी प्रदयेश तथा सथािीयतहलये विमा्षण गि्ष िपाइिये गिी सथािीयतहलाई सितन्त् हुिबाट 
कये ही हदसमम िोकये को पवि दयेवखन्छ  । 

२. नरेपालमा मतहला तवकासका प्रयास एक तसहंालकोकन

दयेशमा िाजिीवतक परिित्षि धयेितै भए । परिित्षिसँगतै दयेशको विकासलाई रिक-रिक कोणबाट हयेरियो । योजिाबद् 
विकास धयेितै अवघ (२०१३ साल) दयेवख सतुरु गरिए । विकासमा मवहलालाई समाियेश गिने सोचको विकास भिये धयेितै पवछ मात् भयो 
। छतैटौ ँयोजिा (२०३७-०४२) अिवधमा मात् विकासमा मवहलाको सहभावगतालाई समाियेश गरियो । विकासका लाभावन्ित 
िग्षका रूपमा मवहलाहरूलाई सोचिये गरियो । मवहलाको साथ्षक सहभावगताभन्दा पवि मवहलालाई कलयाणमतुखी दृवटिकोणलये 
विकास काय्षक्रमहरू सञचालिमा लयाइए । एकावति मवहलाको विकासमा सहभावगता त दयेवखयो ति अकवोतर्ष  मवहलाको 
विणा्षयक सहभावगता भिये शनू्य प्रायः भए । तसथ्ष विकासमा मवहला ि पतुरुरबीच दयेवखएका असमाि शवक् समबन्ध ि यसलये 
पाियेको प्रतयक्ष असिलये विकास प्रवक्रयामा समाियेश गिी विश्येरण गितु्षपिने आिशयकता ठावियो । सि ्१९९० को दशकपवछ ितै 
विकासमा लतैङ्वगकताको विरयलाई समयेटयेि हयेि्ष थावलयो । विकासका लगािी ि तयसको प्रवतरललाई विश्येरण गदा्ष मवहला 
ि पतुरुरका बीच सथावपत सामावजक भवूमकाहरूलाई विश्येरण गि्ष जरुिी ठावियो । मवहला अवधकाि ि मवहला सशक्तीकिणका 
लावग विवभन्ि अिधािणाहरू अिलमबि गरियो । तयसतैक्रममा ियेपाललये पवि मवहलाविरुद् हुिये सबतै प्रकािका भयेदभाि उन्मलूि 
गिने महासवन्ध, १९७९ लाई सि ्१९९१ मा अितुमोदि u¥of] । सि ्१९९५ मा संयतुक् िाष्ट्रसंघलये चीिको बयेइवजङमा आयोजिा 
गियेको चौथो विश्व मवहला सममयेलिमा लतैङ्वगक मलूप्रिाहीकिणलाई एक प्रमतुख िणिीवतको रूपमा वलई १२ िटा सिोकािका 
क्षयेत्हरूमा परिित्षिको प्रवतबद्ता गियेको वथयो । जतुि प्रवतबद्ता सवन्ध ऐि, २०४७ लये ियेपालमा काितुिसिह लागतु हुिये गिी 
सतुविवश्त गरिवदयो । वतितै बाह्िटा सिोकािका पक्षहरूलाई काया्षन्ियिमा लयाउि ियेपाल सिकािलये िावष्ट्रय काय्षयोजिा तयाि 
पािी काया्षन्ियिमा लयायो । ियेपालको अन्तरिम संविधािमा पवहलो पटक मवहलाको हकलाई मौवलक हकको रूपमा सथावपत 
गरियो भिये २०७२ को ियेपालको संविधािमा ती वयिसथालाई वििन्तिता वदइयो । तयवत मात् िभई संविधािलये ितै समिताको 
हक पवि सतुविवश्त गरिवदएको छ । संविधािको प्रसताििामा ितै लतैङ्वगक समिताको विरय उललयेख छ । 

३. तवद्मान राजय प्रणालीमा मतहलाकको सशतिीकरणका सवालः 

दयेशमा वयिसथा परिित्षि भयो । परििवत्षत वयिसथालये ियेपालमा पवहलो पटक सङ्घीयता काया्षन्ियिको चिणमा  
आयो । सङ्घीयता काया्षन्ियि गि्ष सबतै िाजिीवतक दल, कम्षचािी संयन्त् एिम ्समपणू्ष ियेपाली जितामा उतसाह ि उमङ्ग 
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थवपएकतै  वथयो । विगत लामो समयदयेवख ियेपाली ्ामीण परिियेशका मवहला वददीबवहिीको प्रतयक्ष भिोसामा िहयेका हामीमा 
पवि एक प्रकािको उतसाह ि उमङ्ग िभएको कहाँ वथयो ? वहजो दयेशको विकासका लावग बिाइएका योजिा, िीवत ि 
िणिीवतहरूलाई एकतीकृतरूपमा लागतु गि्ष कवठिाइ महसतुस िभएको पवि  होइि । हियेक विरयगत मन्त्ालय, विभाग ि 
काया्षलयहरूलये आ-आफितै तरिकाबाट कामहरू समपादि गिने हुदँा तयसको प्रभािकारिता ि औवचतयका बाियेमा बयेला-बयेलामा 
प्रश्न उठाइिये गरिन््थयो । काय्षक्रमको दोहोिो पि एकावति वथयो भिये अकवोतर्ष  अिािशयक क्षयेत्मा स्ोतको अवधकतम प्रयोग 
भएको वथयो । तयसको उवचत वयिसथापि ि वियन्त्ण हुितु पवि जरुिी ितै दयेवखन््थयो । योजिाबद् विकासका क्रममा दयेश विकासका 
विवभन्ि मो्डलहरू प्रयोगमा लयाइएकतै  वथए । विगतका अितुभिहरूलाई समयेट्दतै ियाँ वयिसथाअितुरूप वजललातहमा िहयेका सबतै 
विरयगत काया्षलयहरूलये प्रिाह गिने सयेिा सतुविधालाई जिमतुखी, विश्वसिीय, पािदशधी ि वयािहारिकरूपमा अिलमबि गि्ष 
गिाउि प्रतययेक सथािीयतहमा विरयगत महाशाखा/शाखा सथापिा हुिये वयिसथा वमलाइयो । कये ही हदसमम काया्षन्ियि पवि 
भए । मन्त्ालयका सङ्खयाहरू समयेत कटौती भए भिये कवतपय दतुईिटा मन्त्ालयलाई एकतै  मन्त्ालयमा समयेत गावभए । तयसततै 
गिी विवभन्ि विरयगत मन्त्ालयका वजललातहका संिचिाहरू कये ही सङ्घीय संिचिाअितुरूप ितै िहये त कये ही भिये प्रदयेश मातहत 
िहिये गिी वयिवसथत गरिए । सङ्घीय संिचिामा िहयेको मवहला बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालय भिये कतु ितै पवि 
संिचिाविहीि बन्ि पतुगयो । वजलला तथा प्रदयेशतहमा कतु ितै पवि संिचिा ििहयेको यस मन्त्ालयको औवचतयमावथ पवि प्रश्न गितु्ष 
कतु ितै अिौठो मान्ितु पिने भएि । दयेशको जिसङ्खयाको ५१.५ प्रवतशत मवहला, ४१.८४ प्रवतशत बालबावलका, ८.१ प्रवतशत 
जययेष्ठ िागरिक ि १.९७ प्रवतशत अपाङ्गता भएका, यौविक अलपसङ्खयक जिसङ्खयाको हक अवधकाि संिक्षण ि प्रिध्षि 
गि्ष ि प्रतयक्षरूपमा सयेिा पतु¥ofउितु पिने यस मन्त्ालयमातहतमा वजलला तथा प्रदयेशतहमा कतु ितै पवि संिचिा ििहितु सियंमा थतुप्रतै 
प्रश्न िअितुत्तरित हयेका छि ्। एकावति िाजयलये िावष्ट्रय तथा अन्तिा्षवष्ट्रयतहमा जिाएका प्रवतबद्तालाई काया्षन्ियिमा लयाउि 
कवत समभि छ ? अकवोवति िाजयलये बिाएका िीवत ि योजिाहरू कागजी दसताियेजमा सीवमत िहिये िहयेछि ्भन्िये अितुमाि 
सहजतै लगाउि सवकन्छ । यसबाियेमा सिोकारित सबतैमा जगजाहयेितै भएको विरय हो । सिकािमा प्रवतविवधति गिने िाजिीवतक 
दलको कोणबाटतै विश्येरण गिने ितै हो भिये पवि मवन्त्परिरद ्गठि हुदँाका अिसथामा समयेत सबतैभन्दा पतुछािमा अथा्षत ्कम 
िोजाइमा पिने मन्त्ालयवभत्तै पियेको हामी सबतैलये दयेखये भोगयेकतै  कतु िा हो । तयसततैगिी दयेश सञचालिको सथायी सिकािका रूपमा 
िहयेको कम्षचािी प्रशासिवभत्का उचच ओहदामा िहियेहरूका लावग पवि यो मन्त्ालय कम िोजाइवभत् पितु्ष सिाभाविकतै   
माविन्छ । कही कततै सथाि िपाएपवछ मात् यहाँ आउिये गियेको प्रटि दयेवखन्छ । यहाँ यी पङ् वक्हरू उललयेख गरििहदँा सिकािी 
सयेिामा काय्षित िहयेकतै  वयवक्बाट िाजयलये गियेका िीवतगत वयिसथामा वटपपणी गिने भन्िये आिोप िलागला भन्ि पवि  
सवकँदतैि । तथावप यी पङ् वक्हरू मयेिा वयवक्गत दृवटिकोण मात् समाियेश गिी विश्येरण गियेको िभई सबतै िाजिीवतक दलका 
वजममयेिाि पदावधकािी, आम कम्षचािीजगत, बतुवद्जीिीलगायत िागरिक समाजको सामवूहक आिाजहरूको प्रवतविवधति 
भएको विश्वास वदलाउि चाहन्छतु  । वयवक्का धािणा सियंमा वयवक्गत हुि सकलाि,् यद्यवप यहाँ त सबतै क्षयेत्का वयवक्तिहरूका 
विचाि ि दृवटिकोणको प्रवतवबमबि हो भियेि विश्वसत पाि्ष चाहन्छतु   । 

४. तवप्न मतहलाकको आत म्ाक एवम ्सामातजक गतिशीलिामा हाम्को सा्ः

यहाँ म मवहला विकास काय्षक्रमको विगतलाई समिण गददै यहाँहरूसमक्ष यथाथ्षता प्रसततुत गिने प्रयास गियेकती  
छतु  । सतुरुआत अिसथामा मवहला विकास काय्षक्रम दयेशका पाँच वजललाका पाँचिटा गाविसका पाँचिटा ि्डाबाट 
पिीक्षणका रूपमा सञचालि गरिएको वथयो । काय्षक्रमको विसतािसँगतै सतहत्तििटतै वजललामा विसताि भई लाखौ लाख 
्ामीण मवहलालाई घिघिबाट बावहि लयाउिये प्रयासमा ठूलो मयेहित, सङ्घर्ष ि सरलता प्राप्त गियेका  वथयौ ँ । दवबएि 
बसयेका मवहलाका आिाजहरूलाई एकतीकृत गि्ष सकयौ ँ। शीत उभाएि घतैला भरिन्छ भन्िये भिाइलाई यथाथ्षमा रूपान्तिण 
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गिाउि सरल भयौ ँ। मवहलाको आवथ्षक पिविभ्षितालाई पन्छाउँदतै आवथ्षक आतमविभ्षितर्ष  अवभमतुख गिायौ ँ। विपन्ि 
मवहलाको साङ्गठविक गवतशीलतामा वयापक परिचालि गददै अिबौ रुवपयाँ बचत गिाउि ि उतपादिमा लगािी गिने 
बािीको विकास गिाउि सरल िह्ौ ँ । आरू अवि आरूजसततै पी्डामा छट्पवटएका वददीबवहिीको संयतुक् आिाजलाई 
बतुलन्द गिायौ ँ । मवहलालाई परििाि, समाज ि िाजयलये हयेिने सोच ि दृवटिकोण बदलिये प्रयासमा वििन्ति पतैििी ि िहस 
िाजी िाखयौ । समािताको ल्डाइ लव्डिह्ौ ँ । थोितै  माििीय स्ोत ि अतयन्ततै कमजोि भौवतक स्ोत साधिको बाबजतुद 
पवि अभाि ि पी्डाबाट छटपवटएका थतुप्रतै मवहला वददीबवहिीका लावग हौसला, प्रयेिणा ि आदश्ष बन्यौ ँ । पवछललो 
कये ही िर्ष मात् कम्षचािीहरूको विसताि हुँदतै लगभग १४५३ जिा मवहला कम्षचािीहरूबाट मवहला विकास काय्षक्रमको 
ियेतृति ि अगतुिाइ गिी घि-घिमा मवहलाको आवथ्षक ि सामावजक सशक्तीकिण, लतैङ्वगक समािता ि वहंसा वििािणका 
सबालमा थतुप्रतै उपलवबध हावसल गददै वथयौ ँ। तयसतैलये पवि मवहला विकास काय्षक्रम विपन्ि मवहलाको वयवक्ति विकास 
तथा कृवततिको विसताि गिने काय्षमा बसतीबसती ि झतुप्डीझतुप्डीवभत् समम पतुगयौ ँ । घिवभत् होस् वक मयेलापात अथा्षत ् 
बिजङ्गल । जहाँजहाँ मवहला वददी बवहिी पतुगछि् तयहाँतयहाँ मवहला विकासका कम्षचािीहरू पतुगयेि जागृत गिाइिये आतम 
विश्वास, साथ, हौसला ि प्रयेिणा वदिये काय्षमा कतु ितै कन्जतुसयाइँ गरिएि । मवहलाको वशक्षा, सिास्थय, पोरण, पारििारिक तथा 
सामावजक उत्तिदावयति बहि गि्ष, बालबावलकाको उवचत हयेिचाह गि्षदयेवख संिक्षणका सबालमा सशक् बिाउिये उपाय 
वसकायौ ँ। मवहलालये गियेका हियेक काम ि पारििारिक तहदयेवख समतुदायमा वििा्षह गियेको भूवमका अततुलिीय िहयेको महसतुस  
गिायौ ँ । आिाजविहीिका लावग आिाज बन्यौ ँ । अभाि, दतुःख ि पी्डाबाट छटपवटएका मवहलाहरूका लावग मलहम 
पट्टी लगाउि कवहलयतै पछाव्ड हटयेिौ ँ । िरयौदयेवख परििािबाट परितयक्/विखण्डि पियेका वददीबवहिीको सममािजिक 
पारििारिक वयिसथापि गिाउिमा तललीि िह्ौ ँ । पारििारिक वजममयेिािीलाई भन्दा बढी पयेशागत वजममयेिािीलाई 
आतमसात् गददै कतु शलतापूि्षक उक् वजममयेिािी ि भूवमका वििा्षह गरििह्ौ ँ । वजममयेिािीबाट कवहलयतै टाढा भागयेिौ ँ
। तयसतैलये त अवहलये पवि धयेितै  मवहला, बालबावलका, जययेष्ठ िागरिक, अपाङ्गता भएका वयवक्हरूको अन्तसकिणमा 
हामी अटाइिहि सरल बन्यौ ँ। कवहलयेकाही ँत लागछ कती आफितै जीििलाई रकने ि हयेिने हो भिये धयेितै  वददीबवहिीका लावग 
हामी त वहममत, साहस, भिोसा ि प्राण बियेका पो िहयेछौ ँ। तसथ्ष हाम्ा लावग जीििको सबतैभन्दा सतुखद क्षण ि सबतैभन्दा 
ठूलो समपवत्त (सामावजक पतुँजी) आज्षि गियेका िहयेछौ ँभन्िये गि्षको महसतुस गछतु ्ष  ि हृदय खतुसीलये पतुलवकत हुन्छ । हामी 
आरूलये जये जवत गि ्यौ,ँ तयो त जावगि होइि िहयेछ । तयहाँ त सयेिा ि समप्षण पो िहयेछ । जसलये गदा्ष संसािकतै  ठूलो खतुसी 
ि आिन्द वमलयेको महसतुस गछतु ्ष   । 

परिवसथवत रये रियो । दयेश सङ्घीयतामा गयो । सङ्घीयता काया्षन्ियिसँगतै वजलला तहबाट मवहला तथा बालबावलका 
काया्षलयका सबतै संिचिाहरू हटये । धयेितै वजललामा काया्षलयका सथायी संिचिाहरू अलपत् भए । वहजो भा्डाका घिबाट 
प्रिाह गरिएका सयेिाहरू वबसताितै आफितै भििबाट प्रिाह हुि थालयेका वथए । काया्षलय भिि कवत समपन्ि भए त कवत 
संिचिाहरू तयवतकतै  अलपत् अिसथामा िहये । बन्दतै गियेका भिि लामो समयसमम ि त सथािीयतहमा हसतान्तिण भयो । ि 
त तयसलाई समपन्ि गिनेतर्ष  सङ्घीय सिकािको चासो ितै दयेवखयो । मवहला संसथाहरू अवभभािकविहीि बियेको गतुिासो  
गछ्षि । लवक्षत मवहलालाई समयेट्िये खालका योजिा छतैिि ्। विपन्ि मवहलाको आवथ्षक उपाज्षिका समभाििाहरूको खोजी 
भएि । सामवूहकता ि वयािसायीकिणका असल अभयासहरूलाई महत्ि ितै वदइएि । आिाजविहीिको आिाज बन्ितुको सट्टा 
शवक्शाली ि पहुचँिाला सीवमत वयवक्सँग विकासका गवतविवधलये प्राथवमकता पाए । अथा्षत ्जसलये जये सकछ तयही गिने जसता 
परिपाटीलये वििन्तिता पायो । अितुशासि, मय्षदा, वजममयेिािी, उपयतुक् वयवक्लाई उपयतुक् सथाि वदिये काय्ष बोलीमा सीवमत  
बिये । बोली, वयिहाि ि काय्षशतैली रिकरिक । बतुझितै कवठि भयो । 
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५. परेशागि जीवनका फरक अनुभूति

कम्षचािीहरू सङ्घ, प्रदयेश ि सथािीयतहमा समायोजि भइयो । तोवकएको वजममयेिािी िहि गि्ष प्रतययेक कम्षचािी उतसावहत 
वथयौ ँि छौ ँपवि । वदििात िभिी अहोिात् मवहला, बालबावलका ि लवक्षत समतुदायको सशक्तीकिणको द्योतक बन्दतै अवभयािमा संलगि 
हामी कम्षचािीहरूलाई ित्षमाि अिसथामा आइपतुगदा सथािीयतहलये परिचालि गि्ष तयवत चासो ि आिशयकता िदयेवखिहयेको आभास 
वमलदछ । लामो समयसमम काय्ष गियेका हामीमा सामावजक परिचालिको मौवलक विवध ि अभयासहरू अितुकिणीय छि ्। आफिो 
विवशटिीकृत पयेशालये खारिएका हामीलाई उपयतुक् सथािमा िहयेि वजममयेिािी तोकिये ि काय्षसमपादि गिाउिये परिपाटीको अभाि दयेवखन्छ 
। पारििारिक विण्षयप्रवक्रयामा होस ्वक पयेशागत तथा वयािसावयक जीििमा सिविण्षय गिी काया्षन्ियि गि्ष सक्षम ि सङ्घर्षका कवठि 
यात्ाहरू पाि गददै आएका सशक् ि जतुझारु वयवक्ति भएका प्रवतभाशाली हामीलाई पाखा पारिएको  छ । जसलये गदा्ष भोवलका वदिमा 
आउिये िवतजालाई परिणाममतुखी बिाउि कवठि हुिये अितुमाि लगाउि  सवकन्छ । जवतबयेला यी विरयका महसतुस होला, तयवतबयेला 
विकतै  वढलो भइसकिये छ । तयसको क्षवतपवूत्षको मलूय कसलये चतुकाउिये हो ? बयेलतैमा सजग हुि आिशयक दयेवखन्छ  । 

 वहजोको विकास प्रवक्रयामा दयेवखएका वढलासतुसती ि प्रवक्रयागत जवटलतालाई सिलीकृत गददै जिताको आिशयकता 
ि चाहिालाई प्राथवमकतामा िाखी विकासका गवतविवधलाई सञचालि गि्ष वछटोछरितो सयेिा प्रिाह गिने सोचका साथ 
लयाइएको तहगत संिचिा प्रणालीमा जितालये सहज महसतुस गि्ष िसकये को तीतो यथाथ्षतालाई आतमसात ्गरिितुपद्षछ । अझ 
विशयेर गिी मवहला बालबावलका, जययेष्ठ िागरिक ि अपाङ्गता भएका वयवक्हरूलये सथािीयतहका प्रमतुखहरूसमक्ष आफिा 
समसयाहरू सहजरूपमा वयक् गि्ष पाउिये अिसि िपाएको, आिशयकतालाई समबोधि गि्ष अितुिोध गदा्ष तयसप्रवत दयेखाइिये 
अदिूदवश्षतालये अतयन्ततै ममा्षहत बिाउिये गियेको, जिताको मतबाट उक् पदमा पदासीि भएपवछ सीवमत वयवक्का िरिपरि मात् 
िहिये परिपाटीको विकास भएको अितुभि गियेको पाइन्छ । विकासका प्राथवमकताका कतु िा गिने हो भिये पवि अवहलये झि भौवतक 
विकासमा मात् सीवमत दयेवखन्छ । सि ्२०३० समम ियेपाललये वदगो विकास हावसल गिने लक्यलाई पिूा गि्ष अवहलये ितै सतुरु गितु्षपिने 
छ । माििीय विकास ि भौवतक विकास दतुबतैलाई सँगसँगतै जो््डदतै अवघ बढ्ितु पिने अिसथामा अवहलये एकपक्षीय विकासलये 
प्राथवमकता पाएको छ । भौवतक विकासको उपयोगकता्ष मािीिय  स्ोतलाई कम आकलि गरियो भिये यसलये पािने प्रभािलाई 
बयेलतैमा सचयेत हुि आिशयक छ । लवक्षत िग्षका लावग वििन्ति साथ, सहयोग ि समन्िय गददै आएका हामी वतितै लवक्षत िग्षका 
लावग आ्ड ि भिोसाको कये न्द् बन्ि सरल भएछौ ँ। उहाँहरूको सधतै एउटतै आिाज हुन्छ वक हाम्ो बोलीको कदि ि सममाि 
भएि । प्रतययेक घटिालाई जसताको तसततै गतुिासो िाखितुहुन्छ, जसको वििाकिण गिने साम्थय्ष आरूभन्दा धयेितै पि पतुवगसकये को छ । 

परििवत्षत सन्दभ्षमा िरयौदयेवख मवहला विकास काय्षक्रमका असल अभयासहरू दसताियेजमा मात् सीवमत बन्ि  
पतुगये । वहजोका वदिमा मवहला विकास काय्षक्रमको साङ्गठविक वसकाइ ि अभयासलाई सथािीयतहलये वििन्तिता वदि 
आिशयक ठाियेि । अथा्षत ्यसअवघ भएका वक्रयाकलाप ि उपलवबधलाई सथािीयतहमा संसथागत गददै वदगो विकास लक्य 
हावसल गि्ष अपिाइिये विवध ि प्रवक्रयाको प्रयास भएको खासतै दयेवखदँतैि । जसको प्रतयक्ष असि सङ्घीय संिचिामा पि्ष जािये 
सहजतै अितुमाि गि्ष सवकन्छ । कही ँकततै सङ्घीयता काया्षन्ियिको पक्ष कमजोि बन्दतैगएको त छतैि ? भन्िये आभास वदलाएको 
दयेवखन्छ । िाजय प्रणाली मवहलाको मतुद्ा ि योगदािलाई संियेदिशील हुि िसकये को ि यसलाई गौणरूपमा हयेरिएको छ भन्दा 
अतयतुवक् हुदँतैि होला । सथािीयतहका पदावधकािीहरूमा मवहला, बालबावलका, जययेष्ठ िागरिक, अपाङ्गता भएका वयवक् 
एिम ्यौविक अलपसङ्खयकको विरय बोलीमा प्राथवमकता ि काया्षन्ियि तहमा अतयन्ततै पछाव्ड पारिितु अवहलयेको ित्षमाि 
संिचिालाई कही कततै कमजोि बिाउिये काममा सहयोग पतुवगिहयेको त छतैि ? भन्िये महसतुस हुन्छ । जिप्रवतविवधको काय्षवयसतता 
बढी हुितु त सिाभाविकतै  हो । वतितै वयसततावभत्बाट लवक्षत िग्षका आिाजलाई सतुितुिाइ गिने परिपाटीको विकास गितु्ष महत्िपणू्ष 
वयिसथापकतीय पाटो हो । कतु शल ियेततृि क्षमता उजागि गियेि दयेखाउिये उपयतुक् समय यही बयेला हो भन्िये हाम्ो भिाइ हो । 
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६. उपसहंार 

िासतिमा पवछललो समयमा दयेशको जिप्रवतविवधमलूक संसथामा मवहला सहभावगतालये अ्गामी छलाङ माियेको  
छ । िीवत विमा्षणको उचच थलो वयिसथावपका संसद ् २०६३ मा पतुिसथा्षवपत हुदँासमम जममा १२ जिा मवहला सांसद ् 
वथए । २०७२ को संविधािलये सङ्घीय संसद ्ि प्रदयेशसभामा िवतजामतै एकवतहाइ मवहला हुितुपिने अवििाय्ष वयिसथा u¥of] 
। रलसिरूप २०७४ को सथािीय, प्रदयेश ि सङ्घीय तीितै तहमा मवहलाको उपवसथवत ४१ प्रवतशतभन्दा बढी िहि पतुगयो 
। दयेशका महत्िपणू्ष पदमा मवहलाको उपवसथवतलये आम मवहलाको प्रवतविवधति गियेको सबतै क्षयेत्बाट पं्रशसा योगय िहये । यवत 
हुदँाहुदँतै मलाई यहाँ ततकालीि उपसभामतुख (हाल न्याय, काितुि तथा संसदीय वयिसथा मन्त्ी) वशिमाया ततुमबाहामरये लये 
उपसभामतुख पदमा िाजीिामा वदि सिकािका तर्ष बाट दबाब वदइिहदँाको अिसथाको याद वदलायो । जसलये गदा्ष ियेपाली 
समाजमा आम मवहलामावथ हयेरििये दृवटिकोणलाई छल्षङ्ग पारिवदएको छ  । उहाँकतै  शबदलाई सापटी वलिये हो भिये 'वपतसृत्तासँग 
आरू ल््डि िसकये को ि यो िाजसंसथाभन्दा पवि जवटल िहयेको' अवभवयवक्लये सम् िाजय प्रणालीलये मवहलाप्रवत हयेिने दृवटिकोणको 
प्रवतविवधति गियेको छल्षङ्ग हुन्छ । तसथ्ष उहाँलये संसद ्मा उपसभामतुख पदबाट ततकाल िाजीिामा िवदिये ि संसदीय वयिसथालाई 
लामो समयसमम अविण्षयको बन्दी िबिाई पदबाट िअलवगगिये जये जवत  प्रयास गितु्षभयो, उहाँको यो प्रयास वपतसृत्ताको सोच 
बदलिका लावग भएको प्रयास हो भन्िये ठान्दछतु  । जसबाट आउँदो पतुसतालाई समयेत ऊजा्ष, साहस, प्रयेिणा ि हौसला वमलिये 
आभास वदलाउँछ । उहाँलये वलएको तयो अ्डाि ि हियेक पटकका बहसमा विरयको गवहिाइसमम पतुगयेि गरिएको तक्ष प्रवत 
हाम्ो उचच सममाि िहुिये कतु ितै भएि । तसथ्ष पवछललो अिसथामा दयेशमा िाजिीवतकरूपमा मवहलाको उपवसथवत उललयेखय  
दयेवखन्छ । तथावप िाजयको िीवत ि काितुि विमा्षणलाई सामावजक न्यायको दृवटिकोणबाट समाि ि सन्ततुवलत बिाउिये सन्दभ्षमा 
तीििटा पक्ष महत्िपणू्ष दयेवखयो । पवहलो मवहलाहरूको िाजिीवतक दलवभत्को उपवसथवत, पदीय हतैवसयत ि तावक्ष क हसतक्षयेप 
। दोस्ोमा मवहलाका साझा विरयमा दलगत दायिाभन्दा रिावकलो मवहला एकता, ऐकयबद्ता ि समन्िय । तयेस्ोमा िाजिीवतक 
दलवभत् मलूतः ियेततृिको सोच, दृवटिकोण, अवभवयवक् ि वयिहािमा आएको रूपान्तिण । यी तीि पक्षको सन्ततुलिबाट मात् 
िीवत, काितुि ि समाज रूपान्तिणको प्रमतुख संसथा िाजिीवतक दलहरू िोल मो्डल बन्ि सकितुपद्षछ । तयसो भएमा िाजय 
संयन्त्का अरु अङ्ग ि समाजका अन्य विकाय पवि तयही गोियेटोबाट अवघ बढ्ि प्रयेरित हुि सकछि ् । अवि सतुशासि ि 
समवृद्को अितुभवूतसँगतै िागरिक खतुसी ि सतुखी हुि सकदछि ्। तसथ्ष अितुहािमा लागयेको कालो दाग ऐिामा पतुछयेि होइि ्अितुहाि 
ितै सरा गिने प्रयास गितु्षपद्षछ । अरूलाई परिित्षि गिाउिये भन्दा पवि िाजिीवतकतहका उचचतहमा िहियेहरू ितै सियंमा परिित्षि 
हुितु अवहलयेको आिशयकता हो । यसतैलये मवहला ि पतुरुरप्रवतको असमाि दृवटिकोण ि शवक् संिचिामा मवहलाको सथािलाई 
मया्षवदत ि सममावित ततुलयाउि सवकन्छ । तयसतैको बाटोमा अ्सि हुिये प्रण गितु्ष अवहलयेको समयको माग हो । 

ियेपाली चलिचलतीको भारामा 'वबिालो कालो होस ्िा गोिो तयसलये मतुसा मािये पतुगछ' भियेजसततै शासि िाममा जसतो भए पवि 
काममा जिमतुखी, जिउत्तिदायी ि सहभावगतामलूक हुितुपद्षछ । आम िागरिकको चासो भियेकतै  िवजकको विकायबाट गतुणसतिीय सयेिा 
प्रावप्तको अपयेक्षा ितै हो । लोकतन्त्का सिवोचच मावलक भियेकतै  िागरिक हुि ्। वतितै िागरिकवभत्का लवक्यत िग्षको आिाजको सतुितुिाइ 
गितु्ष अवहलयेको प्राथवमकता अवि आिशयकता  हो । हामी सबतैलये कये  बतुझि जरुिी हुन्छ भिये "शासि गियेि सयेिा वदिये होइि, सयेिा गियेि 
शासि गि्ष सक्षम बिाइितु पद्षछ" । शासिको जग भियेकतै  सथािीय सिकाि हुि ्। अवहलये आम िागरिकलये मतुलतुकमा सथापिा भएको 
सङ्घीयताको अभयासका क्रममा सहज, सिल, वछटो सयेिा प्राप्त गियेको भन्दा अझ बढी झन्झवटलो महसतुस गरििहयेका छि ्। िीवत, वथवत, 
विवध ि प्रविवधअितुसाि अवघ बढ्ितु अवहलयेको सथािीय सिकािको िा शासि वयिसथाको प्राथवमकतावभत् पारिितु आिशयक छ । 

***
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बालमैत्री सथानी् शासन :  
अवसि ि चुनौती

 धवषणु कुमािी लाधमछानये* 

सारांश
प्रथम विश्वयतुद्को समयमा बालबावलकामा पियेको असि दयेखयेि एगलयेन्टाइि जयेबलये बालसंिक्षण ि बालवहतको सबालमा 

आिाज उठाइि ्  । यो आिाजको समबोधि गिने वलग अर ियेशि हुदँतै संयतुक् िाष्ट्रसङ्घ दरिलो अन्तिा्षवष्ट्रय संसथा बन्ि 
पतुगयो  । सि ्१९८९ मा संयतुक् िाष्ट्रसङ्घीय बालअवधकाि महासवन्ध पारित भयो । ियेपाल यस महासवन्धलाइ्ष सि ्१९९० 
मा अितुमोदि गिी पक्षिाष्ट्र भएसँगतै ियेपालमा पवि बालबावलकासमबन्धी ऐि, २०४८ ि बालबावलकासमबन्धी वियमािली, 
२०५१ जािी भयो । यी दसताबयेजलये बालअवधकािका चाि आयामलाइ्ष आतमसात ्गददै सथािीय, वजललादयेवख कये वन्द्यसतिसमम 
संसथागत वयिसथा हुितुपिने प्रािधािसमयेत समाियेश गियेको वथयो  । सोहीअितुरूप ियेपाल सिकािलये वि. स.ं २०६८ मा बालमतैत्ी 
सथािीय शासि िणिीवत ि बालमतैत्ी सथािीय शासि काय्षविवध तजतु्षमा गिी काया्षन्ियिमा लयाएपश्ात ् सथािीयसतिमा 
बालमतैत्ी अवभयािलये तीव्रता पाइिहयेको छ  । 

सङ्घीय संिचिामा बालमतैत्ी शासि सञचालिका लावग सङ्घ ि प्रदयेश उवत्तकतै  वजममयेिाि हुिये भए तापवि सतुगमता, 
विकटता ि संितैधाविक वहसाबलये समयेत सथािीयतहलये धयेितै वजममयेिािी िहि गितु्षपिने हुन्छ  । सथािीयतहलाइ्ष सथािीयसतिमा 
िहयेका बालबावलकाका समसयाका बाियेमा प्रटि जािकािी हुन्छ  । तयसतैलये बालमतैत्ी सथािीय शासि काय्षविवध २०६८ मा 
उवललवखत ३९ सचूकको अवतरिक् सथािीय आिशयकताअितुसाि थप सचूकहरू बिाई सचूक प्रावप्तमा कये ही सथािीयतहहरूलये 
पहल गरििहयेका छि ्। बालमतैत्ी अिधािणा बहुआयावमक भएको हुदँा यसको अिलमबिलये भौवतक विकास प्राथवमकतामा 
पियेको अवहलयेको परिियेशमा सामावजक विकासमा कये ही इट्टा थपिये काम गियेको छ । बालबावलका लगािीका आधाि बियेका 
छि ्। बालमतैत्ी सथािीय शासि अिलमबिलये सतुसभय ि सतुसंसकृत समाजको विमा्षणमा सहयोग पतु¥ofउिये हुदँा घोरणाको लावग 
मात् िभई सबतै सथािीयतहलये अिलमबि गददै वििन्तितामा धयाि पतु¥ofउितु जरुिी हुन्छ  । 

पषृ्ठभूतम
बालबावलकासमबन्धी ऐि, २०७५ लये अठाि िर्ष उमयेि िपतुगयेका वयवक्लाइ्ष बालबावलका जिाउिये कतु िा उललयेख गियेको 

छ । शािीरिक, मािवसक ि संियेगातमकरूपमा बालबावलका परिपकि भइसकये का हुदँतैिि ्। यसथ्ष बालबावलकाको बचािट, 
संिक्षण, विकास ि सहभावगताको लावग परििाि, विद्यालय, समाज ि सिकाि सबतैको अहम ्भवूमका िहयेको हुन्छ  । बालमतैत्ी 
सथािीय शासिलये सिकािका हियेक वक्रयाकलापमा बालमतैत्ी वयिहािलाइ्ष आतमीकिण गि्ष विशयेर जो्ड वदएको हुन्छ  । 

बालबावलकाको सम् क्षयेत्मा सकिातमक ि गतुणातमक विकासलाइ्ष संसथागत गददै िाजय विमा्षण गिने साधि ितै बालमतैत्ी 
सथािीय शासि हो  । यस शासिको अिलमबिबाट ितै बालअवधकािका चाि आयामलाइ्ष सथािीयतहको िीवत, संिचिा, काय्ष 
प्रवक्रया ि वयिहािमा संसथागत गददै जाि सवकन्छ  । बालमतैत्ी सथािीय शासिलये सथािीयतहलाइ्ष बालबावलकाको वहतमा 
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योजिा तजतु्षमा, स्ोतको विवियोजि, काया्षन्ियि, अितुगमि तथा मलूयाङ्कि जसता काय्ष गि्ष सघाउ पतु¥ofउँदछ  । आ.ि. 
२०७६/७७ समममा दयेशभिका ५ िटा सथािीयतहका (प्रदयेश-२ को एउटा, िागमती प्रदयेशको दतुई िटा,  गण्डकती प्रदयेशको एउटा 
ि प्रदयेश-५ को एउटा) सबतै ि्डाहरू ि २८ िटा सथािीयतहका ४७ िटा ि्डाहरू बालमतैत्ी घोरणा भएका छि ्। 

िीवत विमा्षताबाट बालसंियेदिशील भएि िीवत एिं योजिा िबन्िये हो भिये बालअवधकािको सतुविवश्त गि्ष 
सवकँदतैि । सथािीयतह अथिा विवभन्ि समाजअितुसाि बालबावलकाका समसयाहरू वभन्िवभन्ि हुि सकछि ् । सामावजक, 

सांसकृवतक एिं बसोिासको वसथवतलये पवि बालबावलकाका समसयाहरूमा रिकपि िहयेको हुन्छ । यसथ्ष सबतै सथािीयतह िा 
सबतै सथािका लावग एकतै  वकवसमका िीवत, योजिा ि काय्षक्रमलये बालअवधकाि प्रिध्षिमा न्याय वददँतैिि ् । आिशयकता ि 
अिसथाको आधािमा बालअवधकाि सतुविवश्त गि्ष िीवत, योजिा ि काय्षक्रम तय गददै बालसंिक्षण काय्षप्रणालीलाइ्ष संसथागत 
गिने शासकतीय पद्वत ितै बालमतैत्ी शासि हो । गतैिविभयेदीकिण, बालबावलकाको सिवोत्तम वहत, सिा्षङ्गीण विकास ि अथ्षपणू्ष 
सहभावगताको वसद्ान्तमा आधारित भइ्ष बालअवधकािको सममाि, संिक्षण ि संिध्षि गि्ष िाजयका तर्ष बाट गरििये समवटिगत 
पद्वत ि परिपाटी ितै बालमतैत्ी शासि हो  । 

बालमैत्ी स्ानीय शासनकको महत्व
बालमतैत्ी सथािीय शासि बालअवधकािको प्रिध्षि गिी संविधािबमोवजम सथािीयतहमा बालबावलकाका 

सबालहरूलाइ्ष शासकतीय पद्वतमा मलूप्रिाहीकिण गि्ष लयाइएको अिधािणा हो । यसप्रकािको शासिलये बालबावलकाका 
आिशयकता  ि अिसथालाई मधयिजि गददै बालबावलकालाइ्ष दक्ष, क्षमतािाि एिं योगय िागरिक बिाउि अिसि प्रदाि 
गितु्षका साथतै विचािको कदि गिने िाताििण वसज्षिा गद्षछ । लगािीका आधािको रूपमा बालबावलकालाइ्ष वलन्छ  । बालमतैत्ी 
सथािीय शासिको महत्ि यसप्रकाि िहयेको छ :
•	 बालबावलकाको सिा्षङ्गीण विकास गि्ष  । 
•	 योगय, दक्ष ि सक्षम भािी पतुसता तयाि गि्ष  । 
•	 बालबावलकासमबन्धी िावष्ट्रय एिं अन्तिा्षवष्ट्रयसतिमा मतुलतुकलये गियेका प्रवतबद्ता पिूा गि्ष  । 
•	 बालवहतको सबालमा िीवतगत, संसथागत ि प्रवक्रयागत प्रयासहरू गि्ष  । 
•	 सथािीय आिशयकताको मौवलक ढङ्गलये समबोधि गि्ष  । 
•	 सामावजक तथा सामतुदावयक परिचालिबाट अपिति बोधमार्ष त वदगोपि लयाउि  । 
•	 एकद्ाि प्रणालीमार्ष त बालबावलकाको क्षयेत्मा लगािी अवभिवृद् गि्ष  । 
•	 समाियेशीकिणलाइ्ष उचचतमरूपमा समबोधि गि्ष  । 
•	 बालबावलकालाइ्ष हियेक सथािमा मतैत्ीपणू्ष वयिहाि गि्ष  । 
•	 पणू्षरूपमा बालअवधकाि  अवधकाि प्रिध्षि गि्ष आवद  । 

कानुनी प्रयासहरू
विश्वका सबतै दयेशहरूमा अवत कवठि परिवसथवतमा िहयेका बालबावलकाहरूलाइ्ष विशयेर धयाि वदितुपिने कतु िालाइ्ष महत्ि 

वददँतै बालबावलकाको संिक्षण ि समाञजसयपणू्ष विकासको लावग बालअवधकाि महासवन्ध, १९८९ संयतुक् िाष्ट्रसङ्घलये पारित 
u¥of] । ियेपाललये बालअवधकािसमबन्धी महासवन्ध, १९८९ को अितुमोदि गियेपश्ात ् बालबावलकासमबन्धी ऐि, २०४८, 

वियमािली, २०५१, बालश्रम (विरयेध ि वियमि) गिने ऐि, २०५६, बालश्रम वियन्त्णसमबन्धी गतुरुयोजिा (२०६१/६२-
२०७१/७२) ि बालबावलकाको लावग १० िरने िावष्ट्रय काय्षयोजिा (२०६१-२०७१) बियेि काया्षन्ियिमा समयेत आए 
। वयितैका आधािमा बालमतैत्ी सथािीय शासि िावष्ट्रय िणिीवत, २०६८ ि बालमतैत्ी सथािीय शासि काया्षन्ियि काय्षविवध, 

२०६८ तजतु्षमा भए  । 
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ियेपालको संविधािको धािा ३९ मा बालबावलकाको अवधकािलाइ्ष मौवलक हकको रूपमा उललयेख गरिएको  
छ । यसअन्तग्षत प्रतययेक बालबावलकालाई  पवहचािसवहत िामकिण ि जन्मदता्षको हक हुिये, परििाि ि िाजयबाट वशक्षा, 
सिास्थय, पालिपोरण, उवचत सयाहाि, खयेलकतु द, मिोिन्जि तथा सिा्षङ्गीण वयवक्ति विकासको हकलाई गयाियेन्टी गियेको 
छ ।  यसतैगिी संविधािलये बालबावलकालाई बालविकास तथा बालसहभावगताको हक प्रदाि गितु्षका साथतै बालवििाह, 
गतैिकाितुिी ओसािपसाि, अपहिण ि बन्धक बिाउिये काय्षमा विरयेध गियेको छ । कतु ितै पवि बालबावलकालाई सयेिा, प्रहिी िा 
सशस्त द्न्द्मा प्रयोग गि्ष  िा सांसकृवतक िा धावम्षक प्रचलिका िाममा कतु ितै पवि प्रकािलये दतुवय्षिहाि, उपयेक्षा िा शािीरिक, 
मािवसक, यौिजन्य िा अन्य प्रकािको शोरण गि्ष िा अितुवचत प्रयोग गि्ष िपाइिये गिी िोक लगाएको छ । बालबावलकालाई 
घि, विद्यालय िा जतुिसतुकतै  सथािमा पवि यातिा वदि िपाइिये ि िाजयबाट विशयेर सतुविधा तथा सतुिक्षा प्राप्त गि्ष सकिये संविधािमा 
वयिसथा छ  ।  

मतुलतुक सङ्घीय संिचिामा प्रियेश गियेसँगतै भएको िाजय पतुिससंिचिामा सथािीयतह ि प्रदयेश सिकािको भवूमका थवपएको 
ि आिशयक अन्य कतु िाहरूमा परिमाज्षि गिी बालमतैत्ी सथािीय शासि िावष्ट्रय िणिीवत, २०७४ काया्षन्ियिमा आएको  
छ । सथािीय सिकाि सञचालि ऐि, २०७४ मा ि्डा सवमवतको काम, कत्षवय ि अवधकािमा समयेत ि्डालाइ्ष बालमतैत्ी बिाउिये 
उललयेख गरिएको छ । बालबावलकाको अवधकािको सममाि, संिक्षण, प्रिध्षि ि परिपवूत्ष गिी बालबावलकाको सिवोत्तम 
वहत कायम गि्ष बालबावलकासमबन्धी प्रचवलत काितुिलाइ्ष संशोधि ि एकतीकिण गिी बालबावलकासमबन्धी ऐि, २०७५ 
काया्षन्ियिमा आएको छ  । 

वयितै अन्तिा्षवष्ट्रय काितुि, ियेपालको संविधाि ि ऐिको काया्षन्ियि ितै बालमतैत्ी शासिको अिधािणा हो 
। बालअवधकािका चाि संिाहक बालसंिक्षण, बालबचाउ, बालविकास ि बालसहभावगताको संिक्षण गि्ष बियेका बालमतैत्ी 
शासिको सचूकको पणू्षता ितै बालमतैत्ी सथािीय शासि हो  । 

 स्ानीय सरकार सञिालन ऐन, २०७४ मा भएका वयवस्ा
संितैधाविक अवधकाि सचूीहरूको परिवधमा िही यस ऐिको माधयमबाट सथािीय सिकािलये शासि सञचालिको 

अभयास गरििहयेका छि ्। सामावजक, भौवतक एिं आवथ्षक विकासको माधयमबाट समवृद्को यात्ा अिलमबिमा प्रयासित  
छि ् । कये ही सथािीयतहहरूलये भौवतक विकासलाइ्ष सिवोपरि मान्दतै सामावजक विकासको क्षयेत्मा कम लगािी गियेको  
दयेवखन्छ । यद्यवप सथािीय सिकाि सञचालि ऐिलये सबतै सथािीयतहलाइ्ष एकतै खालको वदशाविदनेश गियेको छ  । 

सथािीय सिकाि सञचालि ऐि, २०७४ को दरा ११ गाउँपावलका तथा िगिपावलकाको अवधकािअन्तग्षत खण्ड 
(ज) मा अधािभतू ि माधयवमक वशक्षाअन्तग्षत वशक्षासमबन्धी विमिाितुसाि अवधकाि प्रदाि गियेको छ :

ज. आिारभूि र माधयतमक तशक्ा
१.  प्रािवमभक बालविकास तथा वशक्षा, आधािभतू वशक्षा, अवभभािक वशक्षा, अिौपचारिक वशक्षा, खतुला तथा 

ितैकवलपक वििन्ति वसकाइ, सामतुदावयक वसकाइ ि विशयेर वशक्षा समबन्धी िीवत, काितुि, मापदण्ड, योजिा तजतु्षमा, 
काया्षन्ियि, अितुगमि, मलूयाङ्कि ि वियमि  । 

४.  मातभृारामा वशक्षा वदिये विद्यालयको अितुमवत, अितुगमि तथा वियमि  । 
१३.   सामतुदावयक विद्यालयको शतैवक्षक पिूा्षधाि विमा्षण, मम्षत, समभाि, सञचालि ि वयिसथापि  । 
१६.  वि:शतुलक वशक्षा, विद्याथधी प्रोतसाहि तथा छात्िवृत्तको वयिसथापि  । 
१७.  ट्यतुसि, कोवचङ्ग जसता विद्यालयबावहि हुिये अधयापि सयेिाको अितुमवत तथा वियमि  । 
१९.  सथािीय पतुसतकालय ि िाचिालयको सञचालि तथा वयिसथापि  । 
२०.  माधयवमक तहसममको शतैवक्षक काय्षक्रमको समन्िय ि वियमि  । 
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२१.  सामतुदावयक विद्यालयलाइ्ष वदिये अितुदाि तथा सोको बजयेट वयिसथापि, विद्यालयको आयवययको लयेखा 
अितुशासि कायम, अितुगमि ि वियमि  । 

२३.  अवतरिक् शतैवक्षक वक्रयाकलापको सञचालि  । 

झ.  आिारभूि सवास्थय र सरसफाइ
१.  आधािभतू सिास्थय ि सिसराइ तथा पोरणसमबन्धी िीवत, काितुि, मापदण्ड, योजिाको तजतु्षमा, काया्षन्ियि ि 

वियमि
२.  आधािभतू सिास्थय, प्रजिि सिास्थय ि पोरण सयेिाको सञचालि ि प्रिध्षि  । 
५.  सिचछ खाियेपािी तथा खाद्य पदाथ्षको गतुणसति ि िायतु तथा धिविको प्रदरूण वियन्त्ण ि वियमि  । 
६.  सिसराइ सचयेतिाको अवभिवृद् ि सिास्थयजन्य रोहोिमतैलाको वयिसथापि  । 
११.  परििाि वियोजि तथा मातवृशशतु कलयाणसमबन्धी सयेिा सञचालि, अितुमवत, अितुगमि तथा वियमि  । 
१२.  मवहला तथा बालबावलकाको कतु पोरण न्यिूीकिण, िोकथाम, वियन्त्ण ि वयिसथापि  । 

ि. असतिहरूकको वयवस्ापनअ्िगमाि 
५.  स्डक बालबावलका, अिाथ, असहाय, अशक् ि मािवसक असन्ततुलि भएका वयवक्हरूको पतुिसथा्षपिा कये न्द्को 

सञचालि, वयिसथापि, अितुगमि ि वियमि
 तयसतैगिी दरा १२ ि्डा सवमवतको काम, कत्षवय ि अवधकाि को खण्ड (ग) मा दयेहायका काय्ष गिने 

वजममयेिािीतोवकएको छ :
१.  बालउद्यािको वयिसथा गिने  । 
२.  अिौपचारिक वशक्षा काय्षक्रम, वशशतुसयाहाि तथा प्रािवमभक बालविकास कये न्द् सञचालि ि वयिसथापि  

गिने  । 
३.  पतुसतकालय, िाचिालय, सामतुदावयक वसकाइ कये न्द्, बालकलि तथा बालसञजालको सञचालि ि वयिसथापि  

गिने  । 
५. खोप सयेिा काय्षक्रमको सञचालि, वयिसथापि तथा समन्िय गिने  । 
६. पोरण काय्षक्रमको सञचालि तथा समन्िय गिने  । 
१९.  ि्डावभत् खयेलकतु द पिूा्षधािको विकास गिने  । 
२०.  अन्तिविद्यालय तथा कलबमार्ष त खयेलकतु द काय्षक्रमको सञचालि गिने गिाउिये  । 
२९.  ि्डालाइ्ष बालमतैत्ी बिाउिये
३०.  ि्डावभत् आवथ्षक तथा सामावजकरूपमा पवछ पियेका मवहला, बालबावलका, दवलत, अपाङ्गता भएका वयवक्, जयेष्ठ 

िागरिक, अलपसङ्खयक, सीमान्तकृत समतुदायको अवभलयेख िाखी समावजक ि आवथ्षक उतथािसमबन्धी काम गिने
३२.  बालवििाह, बहुवििाह, लतैङ्वगक वहसंा, छतु िाछतु त, दहयेज तथा दाइजो, हवलया प्रथा, छाउप्डी, कमलिी प्रथा, 

बालश्रम, मािि बयेचवबखिजसता सामावजक कतु िीवत ि अन्धविश्वासको अन्तय गिने, गिाउिये  । 
३४. असक् वबिामी भएको बयेिारिसी िा असहाय वयवक्लाइ्ष िवजकको असपताल िा सिास्थय कये न्द्मा पतु¥ofइ्ष 

औरधोपचाि गिाउिये  । 
३६.  स्डक बालबावलकाको उद्ाि ि पतुिसथा्षपिाको लावग लगत सङ्कलि गिने  । 
४०.  प्राङ्गारिक कृवर, सतुिवक्षत माततृि, विद्याथधी भिा्ष, पणू्ष खोप, खतुला वदसामतुक् सिसराइ, िाताििण ि बालमतैत्ी 

शासिजसता प्रिध्षिातमक काय्षहरू गिने गिाउिये  । 
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मावथ उललयेख गरिएका कतु िाहरू सँगसँगतै बालमतैत्ी सथािीय शासि सञचालिसँग समबवन्धत अन्य विरयहरू पवि 
समाियेश गरिएका छि ्। अवधकाि क्षयेत्वभत्का विरयमा सथािीयसतिको विकासका लावग आिवधक, िावर्षक, िणिीवतगत विरय 
क्षयेत्गत मधयकालीि तथा वदघ्षकालीि विकास योजिा बिाई लागतु गदा्ष बालमतैत्ी, लतैङ्वगक तथा सामावजक समाियेशीकिण 
जसता अन्तिसमबवन्धत विरयलाइ्ष धयाि वदितुपिने साथतै योजिा बिाउँदा मवहला, बालबावलका  तथा वपछव्डएका िग्ष, क्षयेत् ि 
समतुदायलाइ्ष प्रतयक्ष लाभ पतुगिये हुितुपिने कतु िा उललयेख भएको  छ । योजिा तजतु्षमा एिं काया्षन्ियिको चिणमा सिोकाििालाको 
अवधकतम सहभावगता  गितु्षपिने कतु िामा जो्ड वदएको छ  । 

यसिी सथािीय सिकाि स़ञचालि ऐिलये ि्डा एिं सथािीयतहलाइ्ष बालमतैत्ी अवभयािमा वजममयेिाि बिाएको  
छ । ततैपवि भौवतक विकासलाइ्ष मात् विकास मान्िये प्रिवृत्त मौलाएको यस अिसथामा सामावजक विकासलाइ्ष विकास हो 
भन्िये बतुझाइको अभाि छ । जतातततै बाटोघाटो, पतुलपतुलयेसा, भौवतक संिचिा एिं पिूा्षधाि विमा्षणमा मोटो िकम विवियोजि 
गिने प्रचलि सथािीयतहमा अवधक िहयेको पाइन्छ । सबतैलये दयेखि सकिये ि भौवतकरूपमा दयेखाउि सवकिये कामलाई मात् काम 
भन्िये गरिन्छ । सचयेतिामलूक काय्षक्रम एिं पछाव्ड पियेका िा पारिएका िग्षको उतथाि गिने काम हुितुपिने मान्यता कमतै दयेवखन्छ 
। यसको सट्टा ियेततृितह बढी प्रचािप्रसाि हुिये, प्रवतरलभन्दा पवि लोकवप्रयता कमाउि सवकिये, आगामी चतुिािहरूमा भोट 
तान्ि सघाउ पतु¥ofउिये, काय्षकता्षलाइ्ष खतुसी पाि्ष सकिये एिं वयवक्गत लाभ वमलिये योजिा छिौटतर्ष  उन्मतुख भएको पाइन्छ 

। यसतो प्रिवृत्तलये बालबावलकालगायत अन्य वपछव्डएका िग्षको उतथाि हुि िसकिये हुदँा प्रिवृत्तमा सतुधाि गितु्षपिने अपरिहाय्ष 
दयेवखन्छ  । 

बालमैत्ी स्ानीय शासनका सिूकहरू एवं ससं्ागि सरंिना समब्िी वयवस्ा
बालमतैत्ी सथािीय शासि काया्षन्ियि काय्षविवध, २०६८ मा बालमतैत्ी सथािीय शासिका सयेिाप्रिाहसमबन्धी २७ ि 

संसथागत विकाससमबन्धी १२ सचूकहरू गिी जममा ३९ सचूकहरू उललयेख गरिएको छ । सयेिाप्रिाहसमबन्धी २७ सचूकहरूमा 
बालबचाउका १०, बालसंिक्षणका ५, बालविकासका ६ ि बालसहभावगता अन्तग्षत ६ सचूकहरू िहयेका छि ् । 

बालबचाउअन्तग्षत सतिपाि, पणू्ष खोप, वभटावमि ए कयापसतुल, दक्ष सिास्थयकमधीबाट सतुतकये िी, प्रसवूतपिू्ष ि प्रसवूतपश्ात ्
सिास्थय जाँच, गभ्षिती मवहलालये व्डपीटी खोप लगाउितुपिने, आइिि चककती खाएको हुितुपिने, एचआइभी सङ्क्रवमत आमाबाट 
जवन्मएका बालबावलकालये ARV Prophylaxis  पाएका हुिये, सबतै घिधतुिीमा सिचछ खाियेपािीको वयिसथा एिं साबतुि 
पािीलये हात धतुिये परिपाटीको विकास भएको हुितुपिने सचूकहरू िहयेका छि ्। बालसंिक्षणअन्तग्षत सबतै बालबावलकाको जन्मदता्ष 
हुिये, बालवििाहका घटिामा कमी आएको हुिये, विकृटि प्रकािको बालश्रमको दि घटयेको हुितुपिने, घिपरििाि ि समतुदायबाट 
बालबावलकाविरुद् हुिये वहसंा, शोरण, दतुवय्षिहाि जसता घियेलतु वहसंा कम गि्ष पहल भएको हुितुपिने ि समतुदायमा आधारित 
बालसंिक्षण प्रणाली सवक्रय भएको हुितुपिने िहयेका छि ् । 

बालविकासअन्तग्षत ४ िर्षसममका बालबावलकाहरू प्रािवमभक बालवबकास कक्षामा भिा्ष भएका हुितुपिने, ५ दयेवख 
१२ िर्षसममका बालबावलकाहरूलये आधािभतू वशक्षा पाएका हुिये, विद्यालय जािये उमयेि समहूका बालबावलका शतप्रवतशत 
भिा्ष भएका हुिये, अिौपचारिक वशक्षाको वयिसथा भएको, प्रतययेक विद्यालयमा छात् छात्ाको लावग अलग शौचालय 
हुितुपिने ि अवतरिक् वक्रयाकलापसमबन्धी काय्षक्रम सञचालि भएको हुितुपिने िहयेका छि ्। यसतैगिी बालसहभावगताअन्तग्षत 
सथािीयतहको विण्षय प्रवक्रयामा १२ दयेवख १८ िर्षसममका बालबावलकाको संसथागत सहभावगताका लावग संयन्त् विकास गिी 
सहभागी गिाइएको हुिये, योजिामा बालबावलकाका योजिा तथा काय्षक्रम समयेवटएको हुिये, विद्यालय वयिसथापि सवमवतमा 
बालबावलकाको आिाज सतुवििये वयिसथा हुिये, सिास्थय वयिसथापि सवमवतमा बालकलबको सहभावगताको सतुविवश्त हुिये, 
बालसमहू सञजाल गठि एिं सवक्रय भएका हुितुपिने प्रािधाि अितुसचूीमा उललयेख गियेको छ । 

संसथागत विकासतर्ष  परिरद ् वियवमत हुितुपिने, बालमतैत्ी आचािसंवहता, बालमतैत्ी वयिहाि, विवियम, विदनेवशका 
तथा काय्षविवधहरू पणू्षरूपमा काया्षन्ियिमा लयाइएको हुिये, बालमतैत्ी सथािीय शासि प्रिध्षि सवमवत गठि भएको, 
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विद्यालय वयिसथापि सवमवत, बालकलब ि सिास्थय वयिसथापि सवमवत सवक्रय भएको हुितुपिने, प्रािवमभक बालविकास 
कये न्द् सञचालिमा आएको हुिये, बालअवधकाि संिक्षण ि संिध्षिमा वक्रयाशील समहूहरू हुिये, सथािीय बालसञजाल बिी 
वजललासतिमा समयेत संलगिता हुितुपिने, लगािी योजिा तयाि भई काया्षन्ियिमा आएको हुितुपिने, बालबावलकासमबन्धी 
वसथवतपत् तयािी तथा प्रकाशि गियेको हुितुपिने  प्रािधाि िहयेको छ  । 

सथािीयतहहरूलये मावथ उवललवखत सचूकहरूबाहयेक पवि आिशयक सचूकहरू थप गिी सचूकहरू विधा्षिण गि्ष 
सकियेछि ्ति ३९ सचूकहरू अवििाय्षरूपमा हावसल गितु्षपिने हुन्छ  । 

बालमतैत्ी सथािीय शासि िावष्ट्रय िणिीवत, २०७४ मा उललयेख भएको संसथागत संिचिामा सङ्घीय मन्त्ालयलये 
बालमतैत्ी सथािीय शासि प्रिध्षिका लावग ियेततृिदायी भवूमका वििा्षह गिने ि प्रदयेशवभत्का सथािीयतहबीच सहजीकिण 
गरििहयेको प्रदयेश समपक्ष  मन्त्ालयलये ियेततृिदायी ि समन्ियकािी भवूमका वििा्षह गिने उललयेख गरिएको छ  । बालमतैत्ी 
अवभयािलाइ्ष वयिवसथत गिी समन्ियातमकरूपमा अवघ बढाउि कये न्द्सतिमा बालमतैत्ी सथािीय शासि िावष्ट्रय सवमवत, 
प्रदयेशसतिमा बालमतैत्ी सथािीय शासि प्रादयेवशक सवमवत एिं सथािीयतहमा बालमतैत्ी सथािीय शासि िगि/गाँउ सवमवत एिं 
बालमतैत्ी सथािीय शासि ि्डा सवमवत गठि गरिितुपिने हुन्छ । 

ियेपाल सिकाि, श्रम, िोजगाि तथा सामावजक सतुिक्षा मन्त्ालयलये वमवत २०७७/८/२३ गतये बालश्रममतुक् सथािीयतह 
घोरणा काय्षविवध, २०७७ सिीकृत गिी घोरणाको लावग अवभमतुखीकिण काय्षक्रम सञचालि गददै आएको छ । यो काय्षविवध 
बालमतैत्ी सथािीयतह घोरणा काय्षविवधको एक सचूक पिूा गिने भए तापवि विकतै  झन्झवटलो सिनेक्षण रािाम अवििाय्ष भिने 
प्रािधाि यसमा िावखएको छ । तयसतैगिी िालवििाह अन्तयका लावग िावष्ट्रय िणिीवत एिं प्रादयेवशक िणिीवतहरू तजतु्षमा भई 
काया्षन्ियिमा आइसकये का पवि छि ्। अलगअलग सचूक पिूा गि्ष अलगअलग संयन्त् ि विवध अिलमबि गितु्षभन्दा बालमतैत्ी 
अवभयािलाइ्ष साथ्षक ततुलयाउि एकतीकृत प्रयासको थालिी हुितुपिने दयेवखन्छ  । 

 

बालमैत्ी स्ानीय शासन सञिालनका करे ही अवसर र िुनौिीहरू
अवसरहरू

बालअवधकािको संिक्षण, संिध्षि ि सममाि गि्ष िाजयका तर्ष बाट गरििये समवटिगत पद्वत ि परिपाटीलाइ्ष बालमतैत्ी 
बिाउिये सोच बालमतैत्ी शासिअन्तग्षत पद्षछ । िाजयलये सामावजक विकासको पाटोमा पवि उललयेखय लगािी गियेको हुदँा 
बालमतैत्ी सथािीय शासिका लावग थतुप्रतै आधािहरू तय भइिहयेका छि ्। बालमतैत्ी सथािीय शासि सञचालिका लावग कये ही 
अिसिहरू विमिाितुसाि उललयेख गि्ष सवकन्छ :

•	 बालबावलकाका हक मौवलक हकको रूपमा संितैधाविक मान्यता पाउितु  । 
•	 सिास्थय क्षयेत्का अवधकांश सचूकहरूमा सतुधाि हुितु  । 
•	 बालक ि बावलकाहरू दतुबतैको वशक्षामा उललयेखय सहभावगता िहितु  । 
•	 अवधकाि ि स्ोतसाधिको पणू्ष विक्षयेपण भएको हुदँा सथािीयतहहरूलये बालमतैत्ी अवभयािलाइ्ष तीव्रता वदि सकितु  । 
•	 बालबावलकाको अवधकाि प्रिध्षिमा विवभन्ि िावष्ट्रय अन्तिा्षवष्ट्रय  गतैिसिकािी संसथाहरूलये उललयेखय लगािी 

गितु्ष  । 
•	 बालबावलका खोजतलास समन्िय कये न्द्को वि:शतुलक टयेवलरोि सयेिा सञचालिमा िहितु  । 
•	 स्डक बालबावलकाको उद्ाि, िाहत, मिोविमश्ष, पारििारिक पतुिवम्षलि ि पतुिसथा्षपिाका लावग बालहयेलपलाइि 

सञचालिमा हुितु  । 
•	 सथािीयसतिमा िहयेका बालबावलकाका समसयाहरू पवहचाि गि्ष सथािीयतह सक्षम हुितु एिं सोहीबमोवजमका 

सचयेतिामलूक काय्षक्रमहरू सञचालि भइिहितु   । 
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िुनौिीहरू
बालमतैत्ी सथािीय शासि अिलमबि गि्ष कये ही अवभयाि सञचालि गिने अवि घोरणा गिने ि वििन्तिता प्रदाि 

गिने जसततै दयेवखएको छ । सबतै सचूकहरू एकतै पटक पिूा गियेि घोरणा गिये तापवि तयो सँधतैका लावग प्रयाप्त  हुदँतैि । तयसतैलये 
अिलमबि  ि घोरणापश्ात ्वििन्तिता वदइिहितुपिने हुन्छ । यस समबन्धमा दयेवखएका कये ही चतुिौतीहरू- 

•	 बालमतैत्ी सथािीय शासि पद्वतबािये सथािीयतहको ियेततृिलाइ्ष बोध गिाउितु  । 
•	 बालबावलकालाइ्ष उिीहरूका आधािभतू हक ि अवधकाि उपभोग गि्ष सहजता ततुलयाउितु  । 
•	 ऐि, िणिीवत एिं काया्षन्ियि काय्षविवधमा उललयेख भएबमोवजमका सबतै संसथागत संिचिाहरूलाइ्ष सवक्रय 

बिाउितु  । 
•	 बालमतैत्ी सथािीय शासि सञचालिमा गतैसस, विजी क्षयेत् एिं विकास साझयेदािको भवूमका विसताि  

गितु्ष  । 
•	 सबतै सथािीयतहलये बालमतैत्ी सथािीय शासि अिलमबि गिी बालअवधकाि सतुविवश्त गितु्ष  । 
•	 बालबावलकाउपि हुिये वहसंा, भयेदभाि, बयेचवबखि, एिं पिमपिागत हाविकािक अभयासलाइ्ष पणू्षरूपमा 

वियन्त्ण गितु्ष  । 
•	 समतुदायमा आधारित बालसंिक्षण प्रणाली ि बालमतैत्ी सथािीय शासि पद्वतलाइ्ष पणू्षरूपमा वयिहािमा 

उताितु्ष  । 
•	 श्रममा या कवठि परिवसथवतमा िहयेका बालबावलकाहरूका लावग दीघ्षकालीिरूपमा पतुिसथा्षपिा गितु्ष  । 

गनुमापनने ्प प्रयासहरू 
ियेपालमा बालबावलकाको हकवहतसमबन्धी संितैधाविक तथा काितुिी प्रािधािहरू िहये तापवि यसको काय्षन्ियिको 

पक्ष अपयेक्षाकृतरूपमा अगाव्ड बढ्ि सकये को छतैि । अझतै पवि बालबावलकाहरूलाई श्रवमकको रूपमा होटल, ियेटुििा ि वयवक्को 
घिमा काममा लगाइितु ि  दतुग्षम तथा विपन्ि, सीमान्तकतीकृत समतुदायका बालबावलकाहरू वशक्षा ि सिास्थयको पहुचँबाट 
टाढा बसितु पिने, अिसथा विद्यमाि छ । संविधािलये आधािभतू ि प्राथवमक वशक्षा सबतैलाई उपलवध गिाउिये प्रवतबद्ता वयक् 
गियेको भए पवि विद्यालय गएकतै  बालबावलकाहरूमा कक्षा छा््डिये समसया चकवोरूपमा िहयेको छ । गतैिियेपाली समतुदायका 
बालबावलकाको संिक्षण एिं वशक्षामा पहुचँ पतुगि सकये को छतैि  ।  

बालबावलकाहरू यौिजन्य दतुवय्षिहाि, घियेलतु तथा मािवसक यातिालगायत खिाब साथी सङ्गतका कािण घि छो्डी 
भागिये गद्षछि ्। बयेपत्ता बालबावलकाको सङ्खया बढ्दतै गइिहयेको छ  । भकूमप, पवहिो, ्डतुबािलगायत प्राकृवतक प्रकोपबाट 
सबतैभन्दा बढी  बालबावलका पीव्डत हुन्छि ् । झतुट्टा विििण बिाएि आफिा छोिाछोिीलाइ्ष बाबतुआमा/अवभभािकलये 
बालगहृमा िाखिये प्रयास गद्षछि ्। यसतैकािण घिदयेवख साि्षजविक सबतै वक्रयाकलापमा बालमतैत्ी वयिहािका लावग बालमतैत्ी 
शासिलाई संसथागत गददै लतैजाितु पिने आिशयक छ  ।  जसका लावग विमिबमोवजमका थप प्रयासहरू गितु्षपद्षछ:
•	 ियेततृिदायी भवूमकामा िहयेको सङ्घीय मावमला तथा सामान्य प्रशासि मन्त्ालयलये सशक्रूपमा ियेततृि िहि 

गिने, सथािीयतहलाइ्ष बालमतैत्ी अवभयाि सञचालिमा उतप्रयेरित गिने, सथािीयतहमा काय्षित कम्षचािीको क्षमता 
विकास गिने । 

•	 बालमतैत्ी सथािीय शासि िावष्ट्रय सवमवत ि बालमतैत्ी सथािीय शासि प्रादयेवशक सवमवत वक्रयाशील भई 
सथािीयतहको बालमतैत्ी सथािीय शासि िगि/गाँउ सवमवतसँग समन्िय गिने, सललाह सतुझाि प्रदाि गिने साथतै 
समपावदत काय्षको अितुगमि गिने  । 

•	 समबवन्धत वजललाअन्तग्षतका सथािीयतहहरूलाइ्ष बालमतैत्ी अवभयािलाइ्ष प्राथवमकताका साथ अगाव्ड बढाउि 
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एिं अितुगमि मलूयाङ्कि गिने काय्षमा वजलला समन्िय सवमवतलाइ्ष वजममयेिाि बिाउिये  । 

•	 बालमतैत्ी सथािीय शासिको पणू्ष अिलमबि गि्षका लावग सथािीय जिप्रवतविवधहरूलाइ्ष वजममयेिाि ि  जिारदयेही 
बिाउिये  । 

•	 काया्षन्ियिको वजममयेिािी मतुखयगिी सथािीयतहमा हुिये भएको हुदँा सथािीयतहमा पया्षप्त जिशवक् वयिसथापि 
आिशयक हुितुका साथतै भइिहयेका जिशवक्को क्षमता अवभिवृद् गरिितुपिने  । 

•	 बालमतैत्ी सथािीयतह घोरणा गियेपश्ात ्पवि वििन्तिता ि वदगोपिका लावग सथािीयतह बढी वजममयेिाि हुितुपिने  । 

•	 अवभभािकविहीि बयेिारिसी ि अतयन्ततै कवठि परिवसथवतमा िहयेका बालबावलकाका लावग िाजयबाट पतुिसथा्षपिा 
गिी उवचत हयेिचाह ि विकासको वयिसथा वमलाउितुपिने  । 

•	 अरूकतै  संिक्षणमा िहयेका अवभभािकविहीि बालबावलकाका लावग वि:शतुलक वशक्षा ि सिास्थयको वयिसथा 
िाजयलये गितु्षपिने  । 

•	 अवभभािकको उवचत संिक्षणको अभािमा बालबावलकालये अियेकि कटि, दतु:ख झयेलितुपियेको हुदँा बालबावलकाप्रवत 
अवभभािकलाइ्ष बढी वजममयेिाि बिाउिये  । 

•	 विद्यालय वसकाइको ज्ािकये न्द् भएको हुदँा वशक्षकिग्षबाट बालमतैत्ी आचिणको पणू्ष परिपालिा हुितुपिने  । 
•	 बालबावलकाको लावग पतुिसथा्षपिाको अवन्तम विकलपको रूपमा मात् बालगहृलाइ्ष वलइिये भएको हुदँा 

बालगहृको सङ्खया कम गिी थप वयिवसथत गददै सिकािलये पवि अपिति वलितुपिने  । 

अ्िमा 
एक सथािीयतहलये मात् या कये ही सथािीयतहबाट मात् गरिएको अवभयािलये साथ्षकता प्राप्त गि्ष सकदतैि । अवभयािमा 

जतुटयेका सथािीयतहबाट अन्य सथािीयतहहरूलये पवि वसकदतै अझ सबल ि प्रभािकािी ढङ्गबाट यस बालमतैत्ी महाअवभयािलाइ्ष 
काितुि ि वयिहािमा उताितु्ष अपरिहाय्ष छ । एक दशकअगाव्ड ितै जािी गरिएका बालमतैत्ी सथािीय शासि िावष्ट्रय िणिीवत 
(२०७४ मा परिमावज्षत) ि काया्षन्ियि काय्षविवध हालसमम पवि धयेितै सथािीयतहलये अिलमबि गि्ष सवकिहयेका छतैिि ्। कये हीलये 
अिलमबि गिी घोरणा गिये तापवि तयसको वििन्तितामा कवठिाइ भोगितुपियेको छ  । 

बालमतैत्ी सथािीय शासि बालअवधकाि प्रिध्षिको गवतलो माधयम हो । यसलये पारििारिकसतिबाट ितै बालमतैत्ी 
वयिहािलाइ्ष अिलमबि गि्ष प्रयेरित गद्षछ । परििाि, विद्यालय, समाज एिं सिकािबाट बालमतैत्ी आचिणको पालिा गददै 
सोहीअितुरूप वयिहाि ि काय्षहरू सञचालि गि्ष वदशाविदनेश गद्षछ । यसलये गदा्ष भािी पतुसता सबल, सक्षम ि अितुशावसत बन्ि 
सकछि ्। अवहलये हामीलये चालयेका कदमलये बालबावलकाको मात् िभई मतुलतुकको भविष्य ितै उजजिल बन्िये हुदँा बालबावलकाको 
क्षयेत्मा गियेको खच्ष खच्ष िभई लगािीको रूपमा अिशय सथावपत हुियेछ । जय बालबावलका  । 

***
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लैङ्धगक धहसंा धनवािणका क्येत्रमा एकद्ाि सङ्कट 
व्वसथापन कये न्द्रको भूधमका तथा महत्व

 इधन्दिा आचा य्ा

सामान्यतः वलङ्गको आधािमा गरििये वहसंालाई “लतैङ्वगक वहसंा” भविन्छ । अथा्षत ्“लतैङ्वगक वहसंा” अन्तग्षत 
साि्षजविक िा विजी जीििमा वलङ्गको आधािमा मवहला िा बालबावलका िा अन्य जोसतुकतै  वयवक्लाई शािीरिक, 
यौिजन्य िा मािवसक क्षवत िा पी्डा पतु¥ofउिये काय्ष पद्षछि ्। साथतै वलङ्गको आधािमा हुिये िा हुि सकिये कतु ितै पवि प्रकािको 
अपमािजन्य, पी्डाजन्य िा धमकतीपणू्ष वयिहाि, दबाब, किकाप िा सियेचछाचािीरूपमा मवहला िा बालबावलका िा अन्य 
वयवक्लाई सितन्त्ताको उपभोग गि्षबाट िवञचत गिने काय्षसमयेत लतैङ्वगक वहसंाअन्तग्षत पद्षछ । ियेपाललये लतैङ्वगक विभयेदका 
आधािमा गरििये वहसंा तथा विभयेदहरूको अन्तयको लावग विवभन्ि िावष्ट्रय तथा अन्तिा्षवष्ट्रय सवन्ध समझौताहरूमा प्रवतबद्ता 
जिाइसकये को छ तापवि वदिाितुवदि लतैङ्वगक वहसंाबाट पीव्डत तथा प्रभावितहरूको सङ्खयामा िवृद् भइिहयेको छ   । 

ियेपालको संविधािलये ितै मौवलक हकअन्तग्षत धािा ३८ मा मवहलाको हकको वयिसथा गितु्षको साथतै मवहलाविरुद् 
धावम्षक, सामावजक, सांसकृवतक पिमपिा, प्रचलि िा अन्य कतु ितै आधािमा शािीरिक, मािवसक, यौिजन्य, मिोितैज्ाविक 
िा अन्य कतु ितै वकवसमको वहसंाजन्य काय्ष िा शोरण गरििये छतैि, तयसतो काय्ष काितुिबमोवजम दण्डिीय हुियेछ ि पीव्डतलाई 
काितुिबमोवजम क्षवतपवूत्ष पाउिये वयिसथा छ  । 

मतुलतुकती अपिाध (संवहता) ऐि, २०७४ को किणीसन्बन्धी कसतुिको दरा २१९ लये कसतैलये कतु ितै मवहलालाई विजको 
मञजतुिी िवलई किणी गियेमा िा मञजतुिी वलएि भए पवि अठाि िर्षभन्दा कम उमयेिको कतु ितै बावलकालाई किणी गियेमा विजलये 
तयसतो मवहला िा बावलकालाई जबिजसती किणी गियेको मावििये छ भिी परिभावरत गियेको छ । 

ियेपालको  जिसाङ् वखयकती सिास्थय सिनेक्षण, २०१६ अितुसाि ियेपालमा २२% मवहलालये आफिो जीििको 
कालखण्डमा शािीरिक वहसंा भोगयेका छि ्भिये ७% मवहलालये आफिो जीििको कालखण्डमा यौविक वहसंा भोगयेका छि ्
। यसतैगिी २७% वििावहत मवहलालये आफिो जीििको कालखण्डमा कतु ितै ि कतु ितै  (शािीरिक, मािवसक, यौविक) वहसंा भोगयेका 
छि ्। यसको साथतै लतैङ्वगक वहसंामा पियेका २२% मवहलालये मात् सहयोग वलि ततपिता दयेखाउिये गियेको ि ६६%लये कसतैलाई 
िभिी वहसंा सहयेि बसयेको दयेवखन्छ । 

यसता जघन्य प्रकृवतका बलातकाि, यौिजन्य शोरणलगायतका घटिाहरूबाट बढी मात्ामा बावलकाहरू पीव्डत भएको 
अिसथा छ । यसिी गरििये विवभन्ि प्रकृवतका वहसंाहरूलये पीव्डतको सिास्थयमा गमभीि असि पि्ष  जान्छ । जसततै- वशशतु तथा बाल 
मतृयतु, कम तौलको वशशतुको जन्म, कमजोि मािवसक सिास्थय कमजोि शािीरिक सिास्थय, चोटपटक, पाठयेघि/पयेटसमबन्धी समसया, 
तिाि/वििाशा/वचन्ता, आतमहतया, िचाहयेको गभ्ष/गभा्षिसथाको जवटलता, असतुिवक्षत गभ्षपति, यौििोग/एच.आइ.भी. तथा ए््डस 

*      शाखा अवधकृत, सिास्थय तथा जिसखंया मन्त्ालय
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आवद । लतैङ्वगक वहसंाका दद्षिाक घटिाहरू वदिाितुवदि घवटत भइिहयेको कतु िा विवभन्ि पत्पवत्का तथा सञचाि माधयममा आइिहयेका  
छि ्  । ,अबोध बावलकाहरू बलातकािको वसकाि भएका छि ् । जसको जिलन्त उदाहिणहरू पत्पवत्का तथा सञचाि 
माधयममा आएका घटिालाई वलि सवकन्छ । यसता घटिा प्रवतविवध पात् मात् हुि ्। यसिी मवहला तथा बावलकाविरुद् हुिये 
सबतै प्रकािका वहसंाजन्य काय्षहरू जसततै घियेलतु वहसंा, बलातकाि, यौिजन्य शोरण, मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसाि ि विभयेद 
आवदलाई विमू्षल  गि्षका लावग  काितुि काया्षन्ियिको प्रभािकारिता बढाउितुको साथतै िागरिक सचयेतिाको समयेत उवत्तकतै   
आिशयकता िहयेको छ  । 

सि्षप्रथम ियेपाल सिकािलये लतैङ्वगक वहसंाको समसयालाई समबोधि गि्ष “लतैङ्वगक वहसंाविरुद् िावष्ट्रय काय्षयोजिा 
२०१०” को बतुँदा िं.९३० अितुसाि लतैङ्वगक वहसंालाई प्रभािकािी ि कतु शलतापिू्षक समबोधि गि्षका लावग वजलला 
असपताल, सामतुदावयक असपताल, प्रादयेवशक असपताल, सङ्घीय असपताल ि सिास्थय विज्ाि प्रवतष्ठािहरूमा यो कये न्द् 
सथापिा गरिएको छ । लतैङ्वगक वहसंापीव्डत मवहला तथा बालबावलकाहरूलाई एकतीकृतरूपमा सिास्थय सयेिा, मिोसामावजक 
विमश्ष, वचवकतसाजन्य प्रमाण सङ्कलि ि संिक्षण, अलपकालीि आश्रय, काितुिी उपचाि, आिशयक सतुिक्षा वयिसथा ि 
परििाि िा समतुदायमा पतुिसथा्षपिा तथा जीविकोपाज्षिमा सहयोग गिनेलगायत अन्य आिशयक सयेिाहरू एकद्ािबाट उपलबध 
गिाउिये वयिसथा वमलाई लतैङ्वगक वहसंा वियन्त्णमा योगदाि पतु¥ofउिये उद्येशयलये असपतालहरूमा एकद्ाि सङ्कट वयिसथापि 
कये न्द् (One Stop Crisis Management Center) सथापिा गरिएको  हो । 

लतैङ्वगक वहसंाविरुद्का काय्षक्रमहरूमधयये प्रमतुख काय्षक्रमको रूपमा असपतालमा आधारित एकद्ाि सङ्कट 
वयिसथापि कये न्द् िहयेको छ । यस कये न्द्लये एकतीकृतरूपमा मवहलाविरुद्का वहसंालाई समबोधि गिनेछ भिये वहसंापीव्डत 
मवहलाका साथ आएका बालबावलकासमयेतलाई उपचाि तथा आश्रयको वयिसथा वमलाउिये गद्षछ । यद्यवप कये ही समययता 
पतुरुरहरू पवि वहसंापीव्डत हुितुपियेका यदाकदा घटिाहरू साि्षजविक भएकालये वहसंापीव्डत पतुरुरलाई यस कये न्द्लये सिास्थय 
उपचाि एिम ्मिोसामावजक पिामश्ष उपलबध गिाउँदतै आएको छ ि आगामी वदिमा पवि सो सयेिा उपलवध गिाइिये छ । आवथ्षक 
िर्ष २०७६/७७ समम ६७ िटा कये न्द् सथापिा भएकोमा चालतु आवथ्षक िर्ष ०७७/७८ मा थप १० िटा असपतालहरूमा कये न्द् 
सथापिा  भई ७७ वजललाका ८७ िटा असपतालबाट सयेिा उपलबध हुियेछ । 

असपतालबाट शिीरिक चोटपटकको उपचाि, मािवसक अिसथाको पिीक्षण, उमयेि प्रमाणीकिण, जििजसती किणी, 
यातिाको वचवकतसकतीय जाँच, पिीक्षण, उपचाि, मिोसामावजक पिामश्ष सयेिा उपलबध गिाउिये, वचवकतसाजन्य प्रमाणहरू 
सङ्कलि पिीक्षण ि सतुिक्षणको प्रबन्ध वमलाउि सवकिये, साथतै असपताल शावन्त क्षयेत् भएकालये एकद्ाि सङ्कट वयिसथापि 
कये न्द् असपतालमा सथापिा गरिएको हो । उक् कये न्द्बाट मात् गत आवथ्षक िर्षमा मात्तै करिब ८२६५ जिा लतैङ्वगक वहसंापीव्डत 
तथा प्रभावितहरूलये सयेिा वलएका छि ्। पवछललो समयमा पतुरुरहरू पवि वहसंामा पियेको दयेवखन्छ । एकद्ाि सङ्कट वयिसथापि 
कये न्द्मा आएका जममा वहसंापीव्डत तथा प्रभावितमधयये किीब ७ प्रवतशत पतुरुर िहयेका छि ्। 

एकद्ाि सङ्कट वयिसथापि कये न्द्लये सयेिा वदितुपिने वयवक् ि समहूअन्तग्षत सबतै वकवसमका लतैङ्वगक वहसंाबाट 
प्रभावित वयवक्हरू, लतैङ्वगक वहसंापीव्डत एकल मवहला, अपाङ्गता भएका मवहला, बालबावलका िा जययेष्ठ िागरिक 
मवहला, लतैङ्वगक वहसंाको जोवखममा िहयेका बयेिारिसी एिं शािीरिक तथा मािवसकरूपलये अशक् मवहला तथा बालबावलका, 
मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसािमा पिी वहसंामा पियेका मवहला िा बालबावलका, सशस्त द्न्द् तथा प्राकृवतक विपदक्ा 
कािण वहसंामा पियेका ि पि्ष सकिये मवहला िा बालबावलका, एच.आई.भी. तथा ए््डसबाट सङ्क्रवमत भई लतैङ्वगक वहसंाबाट 
प्रभावित मवहला िा बालबावलका िहयेका छि ्। 
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यसका साथतै एकद्ाि सङ्कट वयिसथापि कये न्द्लये बहुपक्षीय संयोजि प्रवक्रयाद्ािा प्रदाि गरििये सयेिाहरूमा सिास्थय 
उपचाि, वचवकतसाजन्य प्रमाण सङ्कलि एिं संिक्षण, मािवसक एिम ् मिोसामावजक पिामश्ष, सतुिक्षा (वजलला प्रहिी), 
आश्रयसथल, पतुिसथा्षपिा कये न्द् (मवहला बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालय, सथािीय सिकाि, िागरिक समाज,गतैसस), 
काितुिी उपचाि (वजलला न्यायावधिक्ा, वजलला बाि एसोवसएसि), जसता सयेिाहरू पीव्डत तथा प्रभावितलाई प्रदाि गिने  
गद्षछ  । 

एकद्ाि सङ्कट वयिसथापि कये न्द्लये वििा भयेदभाि सबतै लतैङ्वगक वहसंापीव्डत/प्रभावितलाई एकतीकृतरूपमा गतुणसतिीय 
सयेिाको सतुविवश्तता, पीव्डतलये घटिा विििण दोहो¥ofउिये  ि पतुिः मािवसक पी्डा सहितु पिने अिसथाको अन्तय, सयेिा प्रिाहमा 
एकद्ाि-प्रणाली कायम गिने, पीव्डतको सतुिक्षा तथा गोपिीयता कायम, बहुपक्षीय साझयेदािी एिं सहकाय्ष (सथािीयतह, 
समबवन्धत विकाय/ संसथाहरूबीच) जसता माग्षदश्षक वसद्ान्तहरूको अिलमबि गिी सयेिा प्रदाि गियेको छ  । 

मतुखयरूपमा एकद्ाि सङ्कट वयिसथापि कये न्द्लये गिने प्रमतुख वक्रयाकलापहरूमा मिोसामावजक पिामश्ष सयेिा (लतैङ्वगक 
वहसंापीव्डत तथा प्रभावितहरूलाई) पणू्ष सतुिक्षाको प्रतयाभवूतको लावग प्रहिीसँग समन्िय, उपचाि खच्ष ि अतयािशयक 
साम्ी खरिद, ियेरिल खच्ष, उद्ाि एिम ्पतुिसथा्षपिा तथा सयेिाकये न्द्सँग प्रतयक्ष काय्षगत समबन्ध कायम गिने, असपतालका 
कम्षचािी एिम ्सिास्थयकमधीको क्षमता विकास, प्रिध्षिातमक तथा प्रवतिोधातमक जसता मतुखय विरयहरूमा काय्ष गरििहयेको  
छ । असपतालबाट महत्िपणू्ष प्रमाण सङ्कलि हुियेहुदाँ अदालतबाट लतैङ्वगक वहसंापीव्डत तथा प्रभावितहरूलाई न्याय 
वदलाउिये औजािको रूपमा प्रयोग गि्ष सवकन्छ  । 

लतैङ्वगक वहसंा वििािणको क्षयेत्मा एकद्ाि सङ्कट वयिसथापि कये न्द्को अतयन्ततै महत्िपणू्ष भवूमका हुदँाहुदँतै पवि यो 
कये न्द्लये विकतै  समसया तथा चतुिौतीहरूको सामिा गितु्षपियेको छ । मलूभतूरूपमा हयेिने हो भिये पीव्डतहरूको समयमा उद्ाि िहुिये, 
आिशयकताअितुसाि ि वदगोरूपमा पतुिसथा्षपिामा कवठिाइ, सिोकाििालाहरूबीचको अथ्षपणू्ष समन्िय ि सहकाय्ष प्रभािकािी 
िहुितु (असपताल, प्रहिी, महान्यायवधिक्ा), प्रयेरण गिी पठाएका संसथाको जिारदयेवहतामा कमी, पीव्डत ि प्रभावितहरूको 
वशक्षामा धयाि पतुगि िसकये को, वचवकतसाजन्य प्रमाण तथा प्रवतियेदि कमजोि हुितु, द्तुतरूपमा न्याय विरूपण िहुितु, पीव्डतको 
गोपिीयतामा कमी, वियवमत अितुगमि तथा सहयोगमा कमी जसता समसयाहरू ट््डकािोरूपमा िहयेका छि ्। 

जबसमम एकद्ाि सङ्कट वयिसथापि कये न्द्लाई शसक् ि प्रभािकािी बिाइदँतैि तबसमम पीव्डतको ततकाल उपचाि, 
प्रमाण सङ्कलि, पतुि्षसथापिा लगायतका काय्षहरू पीव्डतकतै  पक्षमा हुि कवठि हुन्छ ि पीव्डतलये न्याय पाउि सकदतैिि ्। तयसतैलये 
यसता कये न्द्हरूलाई विसताि ि प्रभािकािी बिाउिका लावग यी  तत्िहरूमा धयाि जाितु जरुिी दयेवखन्छ । जसततै- कये न्द्मा मा 
२४ सतै घणटा सयेिाको वयिसथा, पिामश्ष सयेिा कये न्द्, प्रहिी, सिकािी िवकल, पतुिसथा्षपिा कये न्द्, गतैिसिकािी संसथा आवद 
सिोकाििाला विकायहरूसँग प्रभािकािी समन्िय हुितुपछ्ष । यसका साथतै िावष्ट्रय तथा सथािीयसतिमा लतैङ्वगक वहसंाबािये 
सचयेतिामलूक अवभयाि काय्षक्रमहरू सञचालि, कये न्द्को सयेिाबािये सञचाि माधयमहरूबाट (ियेव्डयो, टयेवलवभजि, एर.एम. 
ियेव्डयोहरू) सचूिा तथा सन्दयेश प्रसािण, ब्रोसि तथा प्रचािप्रसािलाई वयापकता वदितुपद्षछ । 

अतः ियेपालको संविधािको मम्ष, वदगो विकास लक्य, पन्ध्रौ योजिा, दीघ्षकालीि लक्य सतुखी ियेपाली समदृ् ियेपाल 
जसता उपलवबध हावसल गि्ष लतैङ्वगक वहसंा विकासको बाधक बियेको छ । तयसतैलये यसको  वििािण गितु्ष अपरिहाय्ष छ । अबको 
बाटो भियेको  तीितै तहका सिकाि, विजी क्षयेत्, िागरिक समाज ि गतैिसिकािी क्षयेत्बीच मजबतुत समबन्ध, समन्िय ि सहकाय्ष गददै 
एकतीकृतरूपमा अगाव्ड बढयेमा िवतजामलूक उपलवबध हावसल गि्ष सवकन्छ  । 

*** 
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नयेपालमा मधहला सशक्तीकिणको िाजनीधतक पाटो

 उधमयाला ढकाल* 

१. पषृ्ठभूतम

िािी ि पतुरुर सवृटिका दतुई महत्िपणू्ष अङ्ग हुि ्। तयसकािण मािि जीिि ि सभयताको विकासका लावग यी दतुईको 
समाि भवूमका, महत्ि ि वजममयेिािी िहन्छ । िािी ि पतुरुरमधयये कये िल एकको मात् उन्िवत ि प्रगवतलये सिसथ, समतुन्ित ि विकवसत 
मािि समाजको विमा्षण हुि सकदतैि । उक् सतयको बोध हुि िसकदा सामावजक, आवथ्षक, िाजिीवतक अियेक दृवटिकोणबाट 
मवहलाहरू पतुरुरका ततुलिामा विकतै  पछाव्ड पियेका छि ्। तयसतैलये आजको एककाइसौ ँशताबदीमा समयेत मवहला सशक्तीकिण 
विश्ववयापी चचा्षको विरय बियेको छ । 

िाजिीवत िाजय सञचालिको मलू आधाि हो । िाजय वयिसथा माविसको भौवतक एिम ्आवतमक आिशयकताको पवूत्ष 
हयेततु सङ्गवठत मािि समतुदायको उन्ित रूप हो । मािि जावत ि  सभयताको सतत उन्ियि ि विकासको क्रवमक प्रवतरलिका 
रूपमा िाजय वयिसथाको प्रादतुभा्षि भएको हो । माििीय ितैयवक्क तथा सामावजक वहत िक्षा गितु्ष एिम ्सामावजक न्याय 
प्रिध्षि गितु्ष िाजय वयिसथा विमा्षणको मलू अभीटि हो । िाजय शवक् सञचालिको िीवतगत आयाम िाजिीवत ितै भएकालये यो 
िाजयको आतमाका रूपमा िहयेको हुन्छ । तयसतैलये िाजय वयिसथाको समतुवचत सञचालि ि विकासका लावग यसको आतमाका 
रूपमा िहिये िाजिीवतको अहम ्भवूमका िहन्छ । न्यायपणू्ष, समतामलूक ि सन्ततुवलत मािि विकासका लावग शवक्को प्रावप्त ि 
प्रयोगको विज्ािका रूपमा िहयेको िाजिीवतमा िािी ि पतुरुरको उवत्तकतै  सहभावगता ि योगदािको आिशयकता िहन्छ । मवहला 
सशक्तीकिणको िाजिीवतक पक्षलये सशक्तीकिणका अन्य आयामलाई समयेत प्रभावित गद्षछ । तयसतैलये प्रसततुत आलयेखमा 
ियेपालको सन्दभ्षमा मवहलाको िाजिीवतक सशक्तीकिण कसिी हुदँतैगएको छ भन्िये विरयलाई वसंहािलोकि गददै यसको भािी 
वदशा कये लाउिये प्रयास गरिएको छ  । 

२. राजनीतिक सशतिीकरण र नरेपाली मतहलाकको तस्ति

िाजिीवतक सशक्तीकिणलये िाजिीवतक विरयहरूमा मवहलाको समाि सहभावगता, प्रवतविवधति ि ियेततृिलाई  
बतुझाउँछ । विणा्षयकतहमा मवहलाहरूको उपवसथवत हुितुलाई मात् मवहलाको िाजिीवतक सशक्तीकिण मान्ि सवकँदतैि 
। िाजिीवतक क्षयेत्मा मवहलाको सशक् उपवसथवत, अथ्षपणू्ष सहभावगता, शवक्, स्ोतमावथ मवहलाको पहुचँ ि वियन्त्ण, लाभको 
बाँ्डराँट ि उपभोगमा पतुरुरसँग समािता हावसल गि्ष सकिये वसथवत मवहलाको िाजिीवतक सशक्तीकिणको परिचायक हो । 

ियेपालको िाजय सञचालिको इवतहास हयेदा्ष मवहलाहरूको उपवसथवत वलचछिी कालदयेवख ितै प्रतयक्ष ि पिोक्षरूपमा िहदँतै 
आएको सन्दभ्ष भयेवटन्छ । वलचछिी कालमा रुद्ममादयेिी, िीिममादयेिी, पदतुमलदयेिी, दयेिलदयेिी, िायकदयेिी, िाजललदयेिी आवद 

*      मवहला विकास अवधकृत, महालक्मी िगिपावलका
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मवहलाहरूलये िाजय सञचालिमा प्रभाि पाियेको दयेवखन्छ । िायकदयेिी त िाजगद्ीको उत्तिावधकाि पाउिये पवहलो मवहला ितै वथइि ्
(ियेपाल,२०५५:१५६-१६२) । तयसतैगिी शाहकालमा िाजयेन्द्लक्मी ि लवलत वत्पतुिसतुन्दिीलये लामो समयसमम िायिी भएि 
िाजय सञचालि गियेको इवतहास भयेवटन्छ । यी त दिबािवभत्का विरय भए । िाणाकालमा सि्षसाधािणका तहबाट ततकालीि 
सामवयक िाजिीवतक, धावम्षक, आवथ्षक, सामावजक कतु िीवतविरुद् बतुलन्द आिाज उठाउिये मवहलामा योगमाया न्यौपाियेको 
िाम अ्सथािमा आउँछ । उिको ियेततृिमा वि.स.ं १९७४ सालमा सथापिा गरिएको मवहला सवमवत ियेपालको पवहलो मवहला 
सङ्गठि हो (ततुलाधि, २०७२:६) । िाणाकालमा ियेपाल तथा भाितमा विवभन्ि मवहला सङ्गठिहरू मवहलाको अवधकािका 
विवमत सवक्रय वथए । ियेिन्त कतु मािी आचाय्षको ियेततृिमा आदश्ष मवहला समाज (२००३), मगंलादयेिी वसंहको ियेततृिमा ियेपाल 
मवहला संघ  (२००४), पतुणयप्रभादयेिी ढतुङ्गािाको ियेततृिमा अवखल ियेपाल मवहला सङ्गठि, कमला िाणाको ियेततृिमा मवहला 
सियंसयेिी सङ्गठि वक्रयाशील वथए । मगंलादयेिी वसंहको ियेततृिमा सहािा प्रधाि, साधिा अवधकािी िहयेको ियेपाल मवहला 
सङ्गठिलये मवहलालाई संगवठत गददै मतदािको अवधकाि, वशक्षाको अवधकािलगायतका विरय उठायो (पन्त,२०७४:४) 
। यसप्रकाि २००७ सालको प्रजातन्त् प्रावप्तका लावग लव्डएको ल्डाइकँा पषृ्ठभवूममा मवहलाहरूको योगदाि अविसमिणीय छ 
। जसलये िाजयको िीवतमा प्रभाि पाितु्षका साथतै मवहलाहरूका लावग कये ही काितुिी अवधकाि पवि प्राप्त भएको दयेवखन्छ । 

ियेपालमा २००७ सालको क्रावन्तपश्ात ् सथावपत प्रजातावन्त्क वयिसथामा मवहलाहरूको िाजिीवतक सचयेतिा 
ि सवक्रयता अवभिवृद् भएको दयेवखन्छ । २०१५ सालको आम वििा्षचिमा ्ड्डयेलधतुिाबाट वििा्षवचत द्ारिकादयेिी ठकतु िािी 
तयसपवछ गवठत मवन्त्परिरद ्मा सहायक मन्त्ी बविि ् । जसबाट मवन्त्परिरद ्मा मवहलाको प्रवतविवधतिको सतुरुआत भयो 
। २०१७ सालमा िाजा महयेन्द्लये बहुदलीय वयिसथाको अन्तय गददै पञचायती शासि वयिसथा लागतु गियेि दलीय गवतविवधमा 
प्रवतबन्ध लगाए तापवि मवहलाहरू संगवठत भएि, सावहतय ि कलालाई आधाि बिाएि िाजय वयिसथाप्रवत वििोध जिाउँदतै 
मवहलाको िाजिीवतक सशक्तीकिण गि्षमा वििन्ति  लावगिहये । २०४६ सालमा बहुदलीय वयिसथाको पतुिब्षहालीका लावग 
जिआन्दोलि भयो । उक् जिआन्दोलिमा मवहलाहरूको उललयेखय सहभावगता एिम ् भवूमका िह्ो । २०४६ सालमा 
प्रजातन्त्को पतुिसथा्षपिा भएपवछ बियेको ियेपाल अवधिाजयको संविधाि, २०४७ को धािा ४६ लये  िावष्ट्रयसभामा कमतीमा 
३ जिा मवहला हुितैपिने बाधयकािी वयिसथा गियेको वथयो । तयसपवछ वि.सं २०४८ मा समपन्ि आम वििा्षचिमा विवभन्ि 
पाटधीबाट ७३ जिा ि  सितन्त् ८ जिा गिी ८१ जिा मवहला उममयेदिािमधयये ६ जिा (२.९ प्रवतशत) मवहला वििा्षवचत 
भएि संसद ्मा गएका वथए । तयसतैगिी २०५१ को मधयािवध वििा्षचिमा विवभन्ि पाटधीबाट ७४ जिा ि  सितन्त् १२ जिा 
गिी ८६ जिा मवहला उममयेदिािमधयये ७ जिा (३.४ प्रवतशत)  वििा्षवचत भए भिये वि.स.ं २०५६ को संसदीय वििा्षचिमा 
११७ जिा पाटधीबाट ि २६ सितन्त् गिी १४३ जिामधयये १२ जिा (५.९ प्रवतशत)  मवहलाहरू संसद ् सदसयका रूपमा 
वििा्षवचत भएका वथए (ततुलाधि, २०७२:१०) । तयसतैगिी २०५२ सालबाट सतुरु भई दस िर्षसमम चलयेको सशस्त विद्ोहमा 
मवहलाहरूको सहभावगता ि सवक्रयतालये वसङ्गो दयेशभिका मवहलाहरूमा िाजिीवतक जागिण लयाउिये काम u¥of] । वि.स.ं 
२०६२-६३ को जिआन्दोलिका समयमा हियेक क्षयेत्बाट मवहलाहरूलये आन्दोलिमा सहभावगता जिाए । २०६३ जयेठ १६ मा 
प्रवतविवधसभामा िाजयका हियेक विकायमा मवहलाको ३३ प्रवतशत सहभावगता हुितुपिने, मवहलासमबन्धी विभयेदपणू्ष काितुिको 
खाियेजी हुितुपिने ि आमाको िामबाट िागरिकता पाउितुपिने विरय समयेवटएको तीिबतुँदये जरुिी साि्षजविक महत्िको प्रसताि पारित 
भयो (सोही वदिको समिणमा प्रतययेक िर्ष जयेठ १६ गतये िावष्ट्रय मवहला वदिस  मिाइन्छ) । परिणामतः ियेपालको अन्तरिम 
संविधाि, २०६३ लये िाजयका हियेक विकायमा मवहला सहभावगता कमतीमा एक वतहाइ हुितुपिने वयिसथा u¥of] । ियेपालको 
इवतहासमा पवहलो पटक वि.स.ं २०६४ चतैत २८ मा समपन्ि भएको संविधािसभाको वििा्षचिपश्ात ्गवठत ६०१ सदसयीय 
संविधािसभामा पवहलो हुिये वििा्षवचत हुिये प्रणालीबाट ि समाितुपावतक प्रणालीबाट गिी कतु ल ३२.७८ प्रवतशत मवहलाको 
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प्रवतविवधति िह्ो भिये २०७० मा समपन्ि अकवो संविधािसभाको वििा्षचिबाट २९.७८ प्रवतशत मवहलाहरू सभासद ् 
बिये । सङ्खयातमकरूपमा मवहलाको उपवसथवतमा िवृद् भएसँगतै संविधािसभाबाट जािी भएको ियेपालको ित्षमाि संविधािमा 
मवहलाको सामावजक एिम ्िाजिीवतक उन्ियिका लावग विकतै  िाम्ा वयिसथाहरू िहि गए । आमाको िामबाट िागरिकता 
प्राप्त गि्ष सवकिये, मवहलालाई लतैङ्वगक भयेदभािवििा समाि िंशीय हक हुिये, िाजयका सबतै विकायमा मवहलाको समाितुपावतक 
समाियेशी वसद्ान्तका आधािमा सहभावगता िहिये, मवहलालये वशक्षा, सिास्थय, िोजगािी ि सामावजक सतुिक्षामा सकािातमक 
विभयेदका आधािमा विशयेर अिसि प्राप्त गिने, समपवत्त तथा पारििारिक मावमलामा दमपवत्तको समाि हक हुिये, सङ्घीय संसद ्
ि प्रदयेशसभामा वििा्षवचत हुिये कतु ल सदसयको कमतीमा एकवतहाइ मवहला सदसय हुिये, िाष्ट्रपवत ि उपिाष्ट्रपवतमधयये एक जिा, 
प्रवतविवधसभाको सभामतुख ि उपसभामतुखमधयये एक जिा ि िावष्ट्रयसभाको अधयक्ष ि उपाधयक्षमधयये एक जिा मवहला हुिये, 
प्रदयेश सभामतुख ि उपसभामतुखमधयये एक जिा, िगिपावलकाका प्रमतुख ि उपप्रमतुखमधयये एक जिा, गाउँपावलकाका अधयक्ष ि 
उपाधयक्षमधयये एक जिा मवहला हुिये, गाउँ काय्षपावलकामा चाि जिा तथा िगि काय्षपावलकामा पाँच जिा मवहला सदसय िहिये, 
वजलला समन्िय सवमवतमा कमतीमा तीि जिा मवहला िहिये, गाउँपावलका ि िगिपावलकाको प्रतययेक ि्डाबाट कमतीमा दतुई जिा 
मवहलाको प्रवतविवधति हुियेगिी गाउँसभा ि िगिसभाको गठि हुिये, िावष्ट्रय मवहला आयोग संितैधाविक विकायका रूपमा िहिये ि 
सोका अधयक्ष ि सदसयहरू मवहला मात् िहियेलगायतका महत्िपणू्ष हक अवधकािहरू ियेपालको संविधािमा वयिसथा गरिएका 
छि ्। यसिी ियेपालको ित्षमाि संविधािलये िाजयका तलला तहदयेवख मावथलला विकायहरूमा समयेत मवहलाको प्रवतविवधति 
सतुविवश्त गियेको छ । संविधािलये प्रतयाभतू गियेका उक् अवधकािबमोवजम वि.स .ं २०७४ मा समपन्ि वििा्षचिपवछ सङ्घीय 
संसदक्ो प्रवतविवधसभामा ३२.७३ प्रवतशत, िावष्ट्रयसभामा ३७.२९ प्रवतशत, प्रदयेशसभामा ३४.३६ प्रवतशत ि सथािीयतहमा 
४०.९६ प्रवतशत िहयेको छ (CEDAW, छतैटौ ँिावर्षक प्रवतियेदि) । सङ्घीय संसदक्ा एकल ि संयतुक् गिी जममा १६ िटा 
सवमवतमधयये हाल ९ िटा सवमवतमा मवहला सभापवत िहयेका छि ्। यसबाट दयेशको काितुि विमा्षणका साथतै काय्षकारिणीमावथको 
वियन्त्ण ि वदशाविदनेशिका विरयमा समयेत मवहलाहरूको भवूमका प्रिध्षि हुदँतै गएको बतुझि सवकन्छ । यसिी समयक्रमाितुसाि 
ियेपालमा मवहलाको िाजिीवतक सशक्तीकिणको पाटो क्रमशः सतुधािोन्मतुख िहयेको दयेवखन्छ । 

३. राजनीतिक सशतिीकरणका िुनौिीहरू

जिसाङ् वखयकती वहसाबलये ियेपालमा आधाभन्दा बढी (५१.५ प्रवतशत) सङ्खया मवहलाको ितै िहयेको छ । ियेपाली 
माटोमा टयेवकएका आधाभन्दा बढी पाइला मवहलाका हुन्छि ्भिये हियेक विण्षयमा आधा अवधकाि मवहलालाई वकि िहुिये? 
िाजयका हियेक विकायमा ५० प्रवतशत मवहला सहभावगता सतुविवश्त गि्ष वकि पवछ हट्िये? न्यतुवजलयान््ड, वरिलयान््ड, ्डयेिमाक्ष , 
जम्षिी, बयेलायत, भाित, पावकसताि, बङ्गलादयेश, तान्जाविया, इसटोविया, वलथतुआवियालगायत दज्षिौ ँदयेशका मवहलाहरू 
काय्षकािी प्रमतुख बियेि दयेश चलाउि सकिये अवि ७० िर्षको  प्रजातावन्त्क इवतहास भएको ियेपालमा दयेशको काय्षकािी प्रमतुख 
पदमा मवहला िपतुगिये वकि? यी ि यसता अियेकौ ँप्रश्न तबसमम उठ्ि सकछि ्जबसमम मवहलालये पतुरुरसिह अवधकाि पाउँदतैिि ्
। अब दयेशमा वशवक्षत मवहलाहरूको अभाि छतैि । विण्षय वलि सकिये ि ियेततृि गि्ष सकिये क्षमता मवहलामा पवि छ । ति मवहलाको 
क्षमताप्रवत गरिएको अविश्वास ि शवक्मावथ पतुरुर हतैकम कायम िाखी वपतसृत्तालाई वििन्तिता वदिये चाहिालये मवहलाको सति 
उठ्ि वददँतैि । मवहलालाई ियेततृिका रूपमा संसथागत गिाउि िाजिीवतक दलहरू तयाि िहुिये, मवहलाको क्षमतालाई कम आकँिये 
प्रिवृत्त, महत्िपणू्ष पद, वजममयेिािी ि विण्षयप्रवक्रयाबाट मवहला प्रवतविवधलाई िवञचत गिाउिये, वलङ्गका आधािमा विभयेद 
गिने, क्षमतािाि मवहलालाई समयेत हतोतसावहत ततुलयाउिये एिम ्अिसि िवदई क्षमता कतु वणठत गिने, िातािाद ि कृपािादका 
आधािमा समाितुपावतक कोटामा मवहलाको प्रवतविवधति गिाउिये, अतयन्त सीवमत मात्ामा मवहलाहरूलये िाजिीवतक सिाल 
एिम ् विण्षयप्रवक्रयामा अथ्षपणू्ष सहभावगता जिाउिये काय्षहरूका साथतै धावम्षक एिम ् सामावजक मलूयमान्यता, विश्वास, 
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िीवतपिमपिा, पतुिाति सोच ि वयिहािहरू मवहलाको िाजिीवतक सशक्तीकिणमा चतुिौतीका रूपमा िहयेका दयेवखन्छि ्। 

४. भावी कायमातदशा

हाम्ो जसतो विकासोन्मतुख मतुलतुकमा मवहलाको िाजिीवतक सशक्तीकिण गिने काय्ष सहज छतैि ति असममभि पवि 
होइि । तयसतैलये दयेहायका काय्षहरू गि्ष सकये  पककतै  पवि भािी वदिमा िाजिीवतक सशक्तीकिणमा सहयोग पतुगियेछः

•	 मवहलाका लावग विवभन्ि सचयेतिामलूक काय्षक्रम सञचालि गिने, 

•	 िाजयलये विभयेदिवहत िीवत एिम ्काितुिहरू विमा्षण ि काया्षन्ियिमा जो्ड वदिये, 

•	 िाजिीवतक दलहरूलये दलीय संिचिा ितै मवहला मतैत्ी बिाउिये, 

•	 प्रतययेक िाजिीवतक पदमा मवहलाको पहुचँ िवृद् गिने, 

•	 िीवत विमा्षण एिम ्विणा्षयकतहमा मवहला सहभावगता बढाउिये/अिसि वदिये, 

•	 मवहलामा ियेततृि गतुणको विकास गिने गिी वशवक्षत गिने, 

•	 समाितुपावतक प्रवतविवधति ि सकािातमक विभयेदजसता समाियेशीकिणका माधयमको उपयोग गिी क्षमतािाि 
मवहलाहरूलाई िाजिीवतमा समाियेश गिाउिये, 

•	 सथािीयतहदयेवख िावष्ट्रयसतिसमम विणा्षयक भवूमकामा मवहलाको सहभावगता िहिये िाताििण ि पिूा्षधािको 
विकास गिने ि

•	 पतुिातििादी सोच ि वचन्तिमा परिित्षि गिी मवहलाको क्षमता विकासमा जो्ड वदिये आवद  ।  

५. तनट्कषमा 

मवहला सशक्तीकिण लतैङ्वगक विभयेदको परिणामसिरूप उवबजएको विरय हो । जहाँ वपतसृत्ता झाँवगएको हुन्छ, तयहाँ 
मात् मवहला सशक्तीकिण चचा्ष गितु्षपिने विरय बन्छ । सशक्तीकिण लतैङ्वगक समािता कायम गिने माधयम हो । ियेपालको 
सन्दभ्षमा हयेदा्ष विवभन्ि कालखण्डमा भएका जिआन्दोलिहरूमा मवहलाहरू अ्पङ् वक्मा िहयेि प्रजातन्त् ि लोकतन्त्का 
विवमत बतुलन्द आिाजसवहत दरिलो उपवसथवत जिाएको इवतहास छ । ती आन्दोलिहरूलये िाजय वयिसथा ि िाजिीवतक 
संिचिामा परिित्षि लयाए । सँगसँगतै िाजिीवतमा मवहलाको पहुचँमा िवृद् भयो ति िाजिीवतक सोच ि आचिणमा परिित्षि 
लयाएि संसकाियतुक् िाजिीवतको विकास हुि सकये ि । विवभन्ि समयमा भएका िाजिीवतक परिित्षिलये जन्माएका िीवतगत 
विण्षय ि काितुिी वयिसथाको परिणामसिरूप सथािीयतहदयेवख सङ्घीय संसदस्मम मवहलाहरूको सङ्खयातमक उपवसथवत 
बढयेको छ ति तयसलये गतुणातमक परिित्षि हुि सकये को दयेवखदँतैि । जयेजवत मवहला सहभावगता भएको छ, तयो संविधािलये 
वदएको अवधकािको प्रयोग मात् भएझतै ँदयेवखन्छ । िाजयका हियेक विकायमा मवहला सहभावगता कमतीमा एकवतहाइ हुितुपिने 
वयिसथा संविधािलये गियेको भए पवि वयिहािमा तयसो हुि सकये को छतैि । जबसमम मवहलाहरूको सामावजक एिम ्िाजिीवतक 
चयेतिाको सति उठ्दतैि तबसमम आिक्षणलये उठाएको सति कायम िावखिहि िा तयसभन्दा मावथ जाि मवहलाहरूलाई सकस ितै  
हुन्छ । तयसका लावग पतुिाति सोच ि विचािभन्दा मावथ उठयेि मवहलाहरू सियम ्िाजिीवतक विरयलये वशवक्षत ि वसवञचत हुितु 
आिशयक छ । मवहलाको सामावजक, सांसकृवतक एिम ्आवथ्षक सशक्तीकिणवििाको िाजिीवतक सहभावगता पणू्ष ि वदगो 
हुि सकदतैि । तयसतैलये मवहलाको िाजिीवतक सशक्तीकिणका लावग सामावजक सांसकृवतक परिित्षिसँगतै आवथ्षक सतिोन्िवत 
हुि आिशयक दयेवखन्छ । िािीहरूका विवशटि अवधकािहरूको संिक्षण, उिीहरूलये भोगितुपियेका समसयाहरूको समाधाि 
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एिम ्िािीहरूको क्षमताको पणू्ष विकासका लावग िाजिीवतक क्षयेत्मा मवहला अ्सिता िहितु जरुिी हुन्छ । िाजिीवतमा िािी 
प्रवतभाको िचिातमक योगदािलये समतामलूक लतैङ्वगक परिपाटीका साथतै सन्ततुवलत, न्यायपणू्ष ि पणू्ष माििीय विकासलाई 
साथ्षक गन्तवयमा पतु¥ofउि सकछ । अतः हाम्ो दयेशको िाजिीवतमा मवहलाको दह्ो उपवसथवत, अथ्षपणू्ष सहभावगता ि विणा्षयक 
भवूमका हुितु पद्षछ ।  

***
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अपाङ्गता भएका व्धक्हरू  
ि उनीहरूका सबाल

 जगदीशप्रसाद अधिकािी * 

वि.सं.२०४६ सालको जिआन्दोलिपश्ात ् प्राप्त उपलवबधअितुरूप मतुलतुकमा प्रजातावन्त्क वयिसथा सथापिा 
भयो । ततपश्ात ्गतैिसिकािी संसथाहरू सवक्रयरूपमा काम गददैगदा्ष अपाङ्गता भएका वयवक्हरूको हक, वहत ि अवधकाि 
सतुविवश्त गि्षका लावग अपाङ्गता भएका वयवक्हरूकतै  लावग काम गिने विवभन्ि संघसंसथाहरू ियेपाल िावष्ट्रय अपाङ्ग संघ, 
सतुसत मिवसथवत कलयाण संसथालगायत १८ िटा संसथाहरूको सवक्रय सहभावगतामा कामको सतुरुआत भएको पाइन्छ । यसिी 
अपाङ्गता भएका वयवक्हरूको हकवहत ि अवधकािका लावग काम गिने क्रममा वयितै संघसंसथाहरूको सवक्रय सहभावगतामा 
वि.सं.२०५० सालमा अपाङ्गता भएका वयवक्हरूको हक ि अवधकाि सहजरूपमा प्राप्त गि्ष िावष्ट्रय अपाङ्ग महासंघ 
ियेपालको सथापिा गरियो । साथतै अपाङ्गतासमबन्धी काम गिने थतुप्रतै संघसंसथाहरू सथापिा हुि थालये । 

ियेपाल अपाङ्ग मवहला संघ, िावष्ट्रय शािीरिक अपाङ्ग संघ, सतुसत मिवसथवत अवभभािक संघ, काठमा्डौं बवहिा 
संघ, ियेपाल अपाङ्ग मािि अवधकाि कये न्द्लगायत थतुप्रतै संसथाको सवक्रय सहभावगतामा अपाङ्गता भएका वयवक्हरूको हक 
ि अवधकाि सथावपत गि्ष एक जतुटका साथ अगाव्ड बढ्ि थावलएको कये ही त्थयहरूबाट सपटि हुि आउँछ । अझ भिौं ०६२/०६३ 
को जआन्दोलि भाग २ पश्ात ्त दयेशभिमा धयेितै सङ्खयामा संसथाहरू सथापिा भई विवभन्ि वजललाहरूमा काय्षक्रमहरू 
सञचालि गियेि अपाङ्गता समाियेशीका सबाललाई वलएि आबाज उठाउि सतुरु गरियो । अपाङ्गता भएका वयवक्हरूका कये ही 
सबालहरूसवहत अन्तरिम संविधािदयेवख संविधािसभामा समयेत अपाङ्गता भएका वयवक्हरूको प्रवतविवधतिसमयेत भएको 
वथयो । 

अपाङ्गतासमबन्धी काम गिने संघसंसथाहरू जसततैः िावष्ट्रय अपाङ्ग महासंघ ियेपाल, ियेपाल ियेत्हीि संघ, ियेपाल 
अपाङ्ग मवहला संघ, ियेपाल अपाङ्ग मािि अवधकाि कये न्द्, सिािलमिि जीिि पद्वत कये न्द्, बौवद्क अपाङ्ग अवभभािक 
महासंघ ियेपाल, िावष्ट्रय शािीरिक अपाङ्ग संघ, िावष्ट्रय बवहिा महासंघ ियेपावलय िवहिा महास, बवहिा तथा सतुसतश्रिण 
संघलगायत थतुप्रतै संसथाहरूको अगतुिाइ अवि ियेपालका प्रमतुख िाजिीवतक दलहरू जसततैः ियेपाली काङ््येस, ियेकपा एमालये, 
ियेकपा माओिादी कये न्द्, िावष्ट्रय प्रजातन्त् पाटधीहरूका आफिा जिसङ्गठिमार्ष त अपाङ्गता भएका वयवक्हरूका मतुखय 
सबालहरूका साथतै समाियेशीकिणका मतुखय मतुद्ाहरूलाई एकताबद्रूपमा अगाव्ड बढाउिये प्रयाससिरूप ियेपालको संविधाि 
२०७२ मा अपाङ्गता भएका वयवक्हरूका धयेितै सबालहरू समाियेशीको वसद्ान्तअितुरूप समयेट्िये काय्ष भएको दयेवखन्छ । यस 
काय्षलये अपाङ्गता भएका वयवक्हरू, अपाङ्गतासमबन्धी काम गिने विवभन्ि संघसंसथाका प्रवतविवध ि अपाङ्गता भएका 
वयवक्हरूका अवभभािकहरूलये खतुसी वयक् गरििहदँा पवछलला वदिहरूमा भिये संविधाि काया्षन्ियिको वसलवसलामा आशा 
गियेअितुरूप ििहयेको दयेवखयो  । 
*    काय्षकािी विदनेशक, ियेपाल अपाङ्ग मािि अवधकाि कये न्द्
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खासगिी अपाङ्गता भएका वयवक्हरूको अवधकािकमधीको हतैवसयतलये विचाि, दृवटिकोणलाई प्रसततुत गददैगदा्ष 
रये रि पवि ियेपाल सिकािबाट अपाङ्गताको क्षयेत्मा काम हुि सकये ि, अपाङ्गता क्षयेत् अझतै पवि पवछ ितै परििह्ो भन्ि पवि  
वमलदतैि । यसो भवििहदँा अपाङ्गता भएका वयवक्हरूको आिक्षणका कतु िा समझि सकछौं । जसततै: साि्षजविक यातायात तथा 
हिाई यातायातमा छतु टको कतु िा, िोजगािी तथा सििोजगािमा आिक्षण, अपाङ्गता भएका वयवक्हरूलये प्रयोग गिने चािपाङ््ये 
सकतु टि खरिदमा भन्साि छतु ट, सिास्थय सयेिामा छतु ट, विःशतुलक वशक्षा ि छात्िवृत्त, घिजगगा दता्ष (िवजष्ट्रयेशि) मा २५% छतु ट, 
क ि ख िग्षको अपाङ्गता परिचयपत् प्राप्त गिने अपाङ्गता भएका वयवक्हरूलाई सामावजक सतुिक्षा भत्ता उपलबधलगायतका 
सयेिा सतुविधाहरू िाजयबाट वयिसथा गरिएको छ । िाजयलये अपाङ्गता भएका वयवक्हरूका लावग गरिएका यी सकािातमक 
काय्ष हुि ्। 

यसका साथतै ियेपाल सिकाि मवहला बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयबाट अपाङ्गता भएका वयवक्हरूका 
लावग काम गिने विवभन्ि संघसंसथाहरू जसततै: िावष्ट्रय अपाङ्ग महासंघ ियेपाललगायत अन्य संघसंसथाहरूलाई आ-आफिो 
सथािीय पावलकामार्ष त पतुिसथा्षपिा गहृ सञचालि, आिशयकताितुसािका सहायक साम्ी उतपादि, यसमा पवि वह्लवचयि 
विमा्षण,  एिम ्वितिण, सचूिा तथा सञचािअन्तग्षत ियेव्डयो काय्षक्रम सञचालि, साङ्कये वतक भारा एिम ्वसपचथयेिापी तावलम, 
आयआज्षि तथा अन्य काय्षक्रमका लावग अितुदाि सहयोग उपलबध गिाउँदतै आएको छ । अपाङ्गताका सबाललाई िीवत 
विमा्षणतहका वयवक्हरूसँग अन्तिवक्रया, िकालत, पतैिबीजसता वक्रयाकलाप सञचालि गि्ष पाएकोमा यस क्षयेत्मा काय्षित 
अगतुिा वयवक्हरूबाट खतुसी वयक् गितु्ष भएकालये पवि मवहला बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालय धन्यिादको पात् 
िहिये कतु िामा दतुईमत छतैि । अझ यस मन्त्ालयको ियेततृिमा अपाङ्गता भएका वयवक्हरूको अवधकाि समबन्धी ऐि लयाउि 
सरल हुितु दश िरने काय्षयोजिा अवन्तम अिसथामा िहितु, कोवभ्ड-१९ जसता महामािीको चपयेटामा पियेका अपाङ्गता भएका 
वयवक्हरूको समसया समाधाि गि्षको लावग  विदनेवशका ितै विमा्षण गिी दयेशभरिका सथािीयतहलाई सोहीअितुसाि काय्ष गि्ष 
अवभप्रयेरित गिाउि पवि यस मन्त्ालयलये आफिो वजममयेिािी कतु शलतापिू्षक समपन्ि गि्ष सक्षम िहयेको दयेवखन्छ  । 

यद्यवप हाल अपाङ्गता भएका वयवक्हरूको अवधकािसमबन्धी वियमािलीबाट अपाङ्गता भएका वयवक्हरूलये धयेितै 
िर्षदयेवख िाजयबाट प्राप्त गददै आइिहयेका सयेिा सतुविधाहरू प्राप्त गि्ष कवठिाइ हुिये दयेवखन्छ । जसततै: पणू्षअशक् अपाङ्गता ि 
अवतअशक् अपाङ्गता भएका वयवक्हरू मात् अपाङ्गता भएका वयवक् हुि ्भियेि बतुझि खोवजएको वियमिालीबाट सपटि 
हुि आउँछ । यसलये गदा्ष अन्य प्रकािका अपाङ्गता भएका वयवक्हरू  जसततै: मधयम तथा सामान्य अपाङ्गता भएका 
वयवक्हरू िाजयलये प्रदाि गियेका सयेिा सतुविधाहरूबाट िवञचत हुिये अिसथा छ । प्राप्त गददै आइिहयेका सयेिा सतुविधाका सबालमा 
विवभन्ि समयमा यो िा तयो  बाहिामा सामावजक सतुिक्षाभत्ता उपलबध गिाउि िसकिये भन्िये कतु िाहरूलाई समाधाि गि्ष अझतै 
जरुिी दयेवखन्छ । यद्यवप ियेपाल सिकािलये यस सामावजक सतुिक्षाभत्तालाई अधयादयेशमार्ष त समाधाि गिनेतर्ष  अगाव्ड बढ्ितुलाई 
सिाहिीय कामका रूपमा वलि सवकन्छ । साथतै अपाङ्गता भएका वयवक्हरूको अवधकािसमबन्धी ऐिलये विवद्षटि गियेका 
कवतपय धािा उपधािाहरू सवक्रयरूपमा काया्षन्ियि हुितु सतुखद पक्ष हो । जसततै: अपाङ्गतासमबन्धी िावष्ट्रय विदनेशि सवमवत 
गठिको प्रवक्रया सङ्घ हुदँतै कये ही प्रदयेशहरूमा समयेत गठि भई बतैठकहरू समयेत सञचालि भएको दयेवखन्छ । 

साथतै अपाङ्गता भएका वयवक्हरूको अवधकािसमबन्धी वियमािलीलाई वछटोभन्दा वछटो अपाङ्गतासमबन्धी काय्ष 
गिने संघसंसथाहरूको समन्िय एिम ्विदनेशक सवमवतका सललाह तथा सतुझािका आधािमा माििीय मन्त्ीजयकूो अगतुिाइमा 
मवन्त्परिरद्ाट सकये समम सामावजक सयेिा वदिसको अिसिमा िा अपाङ्गता भएका वयवक्हरूको ३० औ ं अन्तिा्षवष्ट्रय 
वदिसको अिसिमा संशायेधि भयो भियेि सतुिाउि पाइयो भिये मात् पवि हाल प्राप्त भइिहयेका सयेिा सतुविधा तथा उपलवबधहरू 
प्राप्त गि्ष सहज हुिये छ  । 
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खासगिी अपाङ्गता क्षयेत्मा मािि अवधकािको चशमालये वियालदा मतैलये मावथ उवललवखत हिरमा गरिएको 
वयिसथालये मात् मािि अवधकािको हक अवधकालाई संिक्षण ि संिध्षि गि्ष िपतुगिये प्रटि दयेवखन्छ । रलसिरूप हामीलगायत 
अपाङ्गतासमबन्धी काय्ष गिने संघसंसथाका अगतुिाइ गिने वयवक्ति, अवभभािकजयहूरू, अपाङ्गता मािि अवधकािकमधीहरू, 
अपाङ्गता भएका पत्काि तथा सञचािकमधीहरू, काितुि वयिसायी एिम ्सावहवतयक वसज्षिामार्ष त िकालत गिने अपाङ्गता 
भएका स्टिाहरू, वशक्षक एिम ्प्राधयापकहरू, तथा अपाङ्गता भएका वयवक्हरू पवि एकताबद् भई अपाङ्गता भएका 
वयवक्हरूको गतुमयेका िा प्राप्त गिने कवठिाइ भएका ि विभयेदका कािण उपलबध हुि िसकये का वयिसथाहरूका लावग रये रि पवि 
मािि अवधकािको प्रिध्षि ि संिध्षिका लावग काम गितु्ष पिने सपटि दयेवखन्छ  । 

जसततै: विजामती सयेिामा ५ प्रवतशत आिक्षण, सिकािका सबतै संिचिाहरूमा जसततै: आयोगहरू, परिरदहरू, प्रवतष्ठाि 
आवदमा समाियेशी वसद्ान्तका आधािमा वियतुवक् एिम ् मिोियि, मौवद्क िीवतहरूमा अपाङ्गता भएका वयवक्हरूलाई 
समबोधि गरिितु पिने, विभयेदकािी िीवतवियमहरू शसंोधि हुितु पिने जसततै: वबमामा अपाङ्गता भएका वयवक्हरूलाई रु २ 
लाखको सीमा िहितु, बतैङ्क खाता सञचालिमा दृवटिविहीि अपाङ्गता भएका वयवक्हरूलाई सितन्त्रूपमा खाता सञचालि 
गि्ष िवदितु, प्रमाण ऐि एिम ्साक्षीप्रमाणमा दृवटिविहीि अपाङ्गता भएका वयवक्हरूलाई िवञचत गिाइितु, प्रजिि सिास्थयजसता 
काय्षक्रममा अपाङ्गता भएका मवहलालाई प्रोतसाहि हुिये खालका काय्षक्रम िलयाइितु, साङ्कये वतक भाराको कक्षा एिम ्
तावलम वयापकरूपमा सञचालि िहुितु, अ््ड्डा अदालतमा बवहिा अपाङ्गता भएका वयवक् एिम ्बौवद्क अपाङ्गता भएका 
वयवक्हरूको लावग साक्षी बसिये वयिसथा िहुितु, िा मतैत्ी िहुितु, अपाङ्गतामतैत्ी खयेल मतैदाि, खयेलकतु द साम्ी एिंम िावष्ट्रय 
प्रवतयोवगताजसता वक्रयाकलापहरू पया्षप्त मात्ामा सञचालि िहुितु । अपाङ्गता भएका वयवक्हरूको सङ्खयाको आधािमा 
उिीहरूको सशक्तीकिणका लवग p1Budget (प्राथावमकता १ अितुरूप) को वयिसथा िहुितु, अपाङ्गता अितुकूलको 
सिािी साधिहरूमा (चािपाङ््ये सकतु टि बाहयेक) भन्साि छतु टको वयिसथा अझतै पवि िहुितु, दतैविक जीिियापि गि्ष कवठिाइ 
हुिये अपाङ्गता भएका वयवक्हरूलाई सहयोगीको सहयोगलये मात्तै उसका दतैविक वक्रयाकलापहरू सञचालि गितु्ष पिने जसततै: 
खािा खाि, वदसा वपसाब गिाउि, लतुगा लगाउि ि सिसराइ गिाउितु पिने वयवक्हरूका लावग यसता वयिसथाहरू गिाउि जरुिी 
दयेवखन्छ  । 

वि.सं.२०६९ सालमा सिवोचच अदालतलये रतै सला गियेबमोवजम अपाङ्गता भएका वयवक्हरूका लावग पया्षप्त मात्मा 
सामावजक सतुिक्षाभत्ताको वयिसथालाई पणू्षरूपमा काया्षन्ियि गि्ष आिशयक छ । साथतै, सहायक साम्ीहरूलाई ियेपालमतै 
उतपादि गि्ष, विशयेर उद्योग एिम ्तावलम कये न्द् सथापिा गि्ष, अपाङ्गतासमबन्धी काम गिने संघसंसथाहरूको क्षमता विकास, 
आवथ्षक सबलीकिणउन्मतुख काय्षक्रम पवि सञचालि गि्ष सकये मा अपाङ्गता भएका वयवक्हरूको जीिियापिमा सहजता 
हुियेछ । 

साथतै, विवभन्ि महामािी एिम ्विपतमा अपाङ्गता भएका वयवक्हरूलाई प्राथवमकताका आधािमा वयिसथा िगरिितु 
ि अपाङ्गता भएका वयवक्हरूलाई हतोतसावहत, भाििामा चोट पतु¥ofउियेजसता, सावहवतयक क्षयेत्, पत्कारिता एिम ्सञचाि, 
चलवचत् तथा टयेवलचलवचत्मार्ष त वजसकयाउिये, वगजयाउिये, होचयाउिये, वब्येको भतकये को, काम ितै िलागिये ठाउँमा अपाङ्गता 
शबदहरूलाई प्रयोग गरििये, जसततै: अपाङ्ग संविधाि, अन्धो सिकाि, यसलये कये ही दयेखदतैि आवद । अवि गलत उखाि टतुककाहरू 
प्रयोग हुितु, जसततै िहुितु मामाभन्दा कािो मामा जाती आवद । यसता अपमाि बोध हुिये शबद, िाकय ि उखािहरूलाई विरुतसावहत 
गि्ष २०७३ माघ २६ गतये प्रयेस काउवन्सलद्ािा जािी गरिएको विदनेवशकालाई अक्षिशः पालिा गिाउि अझतै पवि िसवकितु 
समसयाको रूपमा दयेवखन्छ । 

CTEVT जसता सिकािी तावलम कये न्द्हरूमा सङ्खया ितै तोकये ि आिक्षणको वयिसथा िगरिितु, विवभन्ि टयेवलवभजिहरूमा 
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साङ्कये वतक भाराको दोभारये वयिसथा अवििाय्ष गिाउितुका साथतै छापा माधयमअन्तग्षतका विवभन्ि पत्पवत्काहरू प्रकाशि 
गदा्ष न्यिूदृवटियतुक् अपाङ्गता भएका वयवक्हरूलये पवि पढ्ि सकिये गिी अक्षिको साइज बढाएि प्रकाशि गि्ष तथा यतुविको्डमा 
टाइप गिी प्रकाशि गिाउि, अपाङ्गता भएका बालबावलकालाई समाियेशी वशक्षाअन्तग्षत पाठ्यपतुसतक पिीक्षाप्रणाली 
अपाङ्गतामतैत्ी शबदहरू (जसततै हयेि, लयेख, सतुि) को प्रयोग,  दृवटिविहीि ि बवहिा अपाङ्गता भएका बालबावलकाहरूलाई 
कवठिाइ ि पाठ्यपतुसतक पवि समयमा उपलबध िहुदँा हामी अवधकािकमधीहरूलये पटकपटक समबवन्धत सिोकाििाला 
विकायका वयवक्हरूसँग समसया समाधािका लावग  पहल कदमी गि्ष अतयन्ततै जरुिी छ । यसका लावग हामी अपाङ्गता 
भएका वयवक्हरू, अपाङ्गता अवधकािकमधीहरू तथा सिोकाििाला विकायहरू सबतै एकजतुट भएि अपाङ्गता अवधकािका 
लावग अगाव्ड बढ्ि जरुिी छ । 

***
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िाधषरि् लैङ्धगक समानता नीधत,  
२०७७: सािाशं

 िोशनीकुमािी श्येष्ठ * 

ियेपालको संविधािको प्रसताििामा िगधीय जातीय क्षयेत्ीय भावरक धावम्षक लतैङ्वगक विभयेद ि सबतै प्रकािका 
जातीय छतु िाछतु तको अन्तय गिी आवथ्षक समािता, समवृद् ि सामावजक न्याय सतुविवश्त गि्ष समाितुपावतक, समाियेशी 
ि सहभावगतामलूक वसद्ान्तका आधािमा समतामलूक समाजको विमा्षण गिने सङ्कलप गियेको छ । यसतैगिी 
मौवलक हकअन्तग्षत धािा ३८ मा मवहलाको हक ि धािा ४२ मा सामावजक न्यायसमबन्धी हकको वयिसथा गियेको  
छ । मवहला हकअन्तग्षत प्रतययेक मवहलालाई लतैङ्वगक भयेदभािवििा समाि िंशीय हक हुिये, सतुिवक्षत माततृि ि प्रजिि 
सिास्थयसमबन्धी हक हुिये, मवहलाविरुद् कतु ितै वकवसमको वहसंाजन्य काय्ष िा शोरण गरििये छतैि ि तयसतो काय्ष काितुिबमोवजम 
दण्डिीय हुिये ि पीव्डतलाई काितुिबमोवजम क्षवतपवूत्ष पाउिये हक हुिये वयिसथा गियेको छ । यसका साथतै िाजयका सबतै विकायमा 
मवहलालाई समाितुपावतक समाियेशी वसद्ान्तको आधािमा सहभागी हुिये ि वशक्षा सिास्थय िोजगािी ि सामावजक सतुिक्षामा 
सकािातमक विभयेदका आधािमा विशयेर अिसि प्राप्त गिने हकका साथतै समपवत्त तथा पारििारिक मावमलामा दमपतीको समाि 
हक हुिये वयिसथा गियेको छ । सामावजक न्यायको हकअन्तग्षत सामावजकरूपलये पछाव्ड पियेका मवहलालगायत लतैङ्वगक 
तथा यौविक अलपसङ्खयक िागरिक तथा आवथ्षकरूपलये विपन्िलाई समाियेशी वसद्ान्तका आधािमा िाजयको विकायमा 
सहभावगता हुिये हकको वयिसथा गियेको छ । 

उवललवखत संितैधाविक वयिसथाको काया्षन्ियिका लावग ियेपाल सिकािको (काय्षविभाजि) वियमािली, २०७४ 
अितुसाि मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयलाई तोकये को छ । यस मन्त्ालयको काय्षक्षयेत्वभत् मवहला 
हक एिं सशक्तीकिणसमबन्धी िीवत, काितुि ि मापदण्ड, अन्तदनेशीय धम्षपतुत् ि धम्षपतुत्ी, मवहला वहसंा, मािि बयेचवबखि 
तथा ओसािपसाि वियन्त्ण, जययेष्ठ िागरिक, बालबावलका ि अपाङ्गता भएका वयवक्हरू, मवहला सशक्तीकिण तथा 
लतैङ्वगक समािताका विरयमा अधययि, अितुसन्धाि, लतैङ्वगक वहसंासमबन्धी वििोधातमक ि पतुिसथा्षपिासमबन्धी 
िीवत, काितुि ि मापदण्ड, बालबावलका, बालकलयाण, उद्ाि, पतुिसथा्षपिा ि िदृ्ाश्रमसमबन्धी िीवत, काितुि ि मापदण्ड, 
गतैिसिकािी संसथासमबन्धी िीवत, काितुि, मापदण्ड विमा्षण तथा वियमि ि अितुगमि, िावष्ट्रय मवहला आयोग, समाजकलयाण 
परिरदसमबन्धी, िावष्ट्रय, अन्तिा्षवष्ट्रय संघसंसथासँग सवन्ध, समझौता, अवभसवन्ध, समपक्ष  ि समन्िय ि मन्त्ालयसमबन्धी 
साि्षजविक संसथाि प्रावधकिण, सवमवत, प्रवतष्ठाि, कमपिी आवदको सञचालि ि वियमि गिनेलगायतका विरयहरू िहयेका 
छि ्। यस मन्त्ालयको काय्षक्षयेत्सँग समबवन्धत काय्षसमपादिका लावग िीवत, ऐि, वियम, विदनेवशका, काय्षविवध, मापदण्ड, 
काय्षयोजिाहरू तजतु्षमा भई काया्षन्ियिमा िहयेका छि ्। 

*      सहसवचि, मवहला, बालबावलका तथा जयेरतुठ िागरिक मन्त्ालय
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िाजयका विवभन्ि संिचिा तथा विकायमा मवहला सहभावगता ि प्रवतविवधतिमा उललयेखय सतुधाि हुदँतै आएको  
छ । िावष्ट्रय मािि विकास प्रवतियेदि, २०२० अितुसाि िाजिीवतक क्षयेत्मा मवहला सहभावगताको अिसथा सङ् घ, प्रदयेश ि 
सथािीयतहको वििा्षचिपश्ात ् सथािीयतहमा ४१%, प्रदयेशसभामा ३४.४%, प्रवतविवधसभामा ३२.७% ि िावष्ट्रयसभामा 
३७.७% िहयेको छ । तयसतैगिी विजामती सयेिालगायत विवभन्ि सिकािी तथा साि्षजविक सयेिामा मवहलाका लावग आिक्षणको 
वयिसथा गरिएको छ । यसलये गदा्ष विजामती सयेिामा मवहलाको सहभावगता २६.१७% िहयेको छ भिये सिास्थय सयेिामा ४७% 
िहयेको छ । सहकािीको सञचालकमा मवहला सहभावगता ४०% िहयेको छ भिये मवहला सदसयको सङ् खया करिब ५१% िहयेको 
छ । वदगो विकास लक्यको िावष्ट्रय पतुििािलोकि प्रवतियेदिअितुसाि मवहलाको घिजगगामा सिावमति ३३.९३% पतुगयेको छ ।  
सिकािी बजयेटप्रणालीमा लैंङ्वगक उत्तिदायी बजयेटको अभयास बढ्दतै गएको छ । आ.ि. ०७७/७८ मा लतैङ्वगक उत्तिदायी 
बजयेट ियेपालको िावर्षक बजयेटको ३८.१६% िहयेको छ  । 

 मवहलाको आवथ्षक तथा सामावजक रूपान्तिणका लावग भएका िीवतगत, काितुिी वयिसथा ि सञचावलत 
काय्षक्रमहरूलये मवहला प्रवतविवधति, सहभावगता, विद्यमाि स्ोतसाधिमा पहुचँमा िवृद् हुदँतै गएको छ । साथतै, जीविकोपाज्षि, 
उद्यमशीलता ि िोजगािीमा समयेत सतुधाि भएको अिसथा छ । यद्यवप घियेलतु वहसंा,  मािि बयेचवबखि तथा ओसािपसािलगायत 
लतैङ्वगकतामा आधारित मवहला, वकशोिी, बावलकाप्रवत हुिये वहसंा, यस क्षयेत्का प्रमतुख समसयाका रूपमा िहयेका छि ्। धावम्षक 
तथा प्रथा पिमपिाका िाममा प्रचलिमा िहयेका खिाब अभयासहरू जसततै बोकसी, छाउप्डी, बालवििाह, बहुवििाह, दाइजो 
तथा वतलक प्रथालये मवहला, वकशोिी तथा बावलकामावथ हुिये शािीरिक तथा मािवसक वहसंा कायम ितै छ । लतैङ्वगक तथा 
यौविक अलपसङ् खयकमावथ हुिये शािीरिक तथा मािवसक वहसंा विद्यमाि िहितु, सामावजक मलूयमान्यता, सामावजक समबन्ध 
एिम ्सोचको कािणबाट लतैङ्वगक भवूमकामा परिित्षि आउि िसकितु, मवहलाको विकासमा पतुरुरको सहभावगता न्यिू िहितु, 
मवहलाको आवथ्षक सशक्तीकिण हुि िसकितु, मवहलाको घियेलतु कामकाजलाई आवथ्षक पक्षसँग जो्डयेि िहयेरिितु, श्रम बजािमा 
मवहला ि पतुरुरबीच विभयेद िहितु, सबतै क्षयेत्का विणा्षयक तहमा मवहलाको न्यिू सहभावगता िहितु ि मवहला, बालबावलका, 
लतैङ्वगक तथा यौविक अलपसङ्खयकको खण्डीकृत त्थयाङ्क िहुितु जसता समसया यस क्षयेत्मा विद्यमाि  छि ्। 

सामावजक संिचिा ि सोच परिित्षि गितु्ष, ियेततृिमा िहयेका मवहला ियेततृिको विणा्षयक भवूमका िवृद् गितु्ष, िाजयका 
साि्षजविक िीवतमा लतैङ्वगक मलूप्रिाहीकिण गितु्ष, लतैङ्वगक वहसंाको अन्तय गिी न्यायमा पहुचँ बढाउितु, हाविकािक 
कतु िीवत ि कतु प्रथाको अन्तय गितु्ष, सङ् घ, प्रदयेश ि सथािीयतहमा लतैङ्वगक सबाललाई आन्तरिकतीकिण ि संसथागत गितु्ष, 
मवहलाको प्राकृवतक, वयािसावयक एिम ्सामावजक भवूमकालाई सन्ततुलि गितु्ष, खास लवक्षत समहूलाई लाभावन्ित बिाउितु, 
लतैङ्वगक उत्तिदायी शासि वयिसथाको विकासमार्ष त मवहला तथा वकशोिीमावथ हुिये सबतै वकवसमका विभयेद हटाई लतैङ्वगक 
समाितासवहत सामावजक रूपान्तिण गितु्ष यस क्षयेत्का चतुिौती हुि ् । 

ियेपालको संविधािमा वयिसथा भएको मौवलक हक, िाजयको पतुिससंिचिा ि अवधकािको बाँ्डराँटको काया्षन्ियिलाई 
प्रभािकािी बिाउि, चालतु पन्ध्रौं योजिाका लक्य एिम ्उद्येशय हावसल गि्ष, वदगो विकासको लक्य प्रावप्तका लावग समाजमा 
िहयेका कतु िीवत, कतु प्रथा ि भयेदभाि हटाई समाि पहुचँ ि अिसि प्रदाि गिी समािता कायम गि्षका लावग न्यायपणू्ष समाजको 
सथापिा गितु्ष आिशयक िहयेको छ । ियेपाललये गियेका अन्तिा्षवष्ट्रय प्रवतबद्तालाई पिूा गिी लतैङ्वगक समािता कायम गि्षका 
लावग िावष्ट्रय लतैङ्वगक समािता िीवत आिशयक िहयेको छ । 

लतैङ्वगक समािता कायम गिने वदशामा मतुलतुकलये हावसल गियेको उपलवबधलाई वििन्तिता वददँतै लतैङ्वगक उत्तिदायी 
शासि पद्वतलाई सथािीयतहदयेवख संसथागत गि्ष यस िीवतलये मलू िीवतको रूपमा माग्षविदनेश  गिनेछ । यस िीवतलये साि्षजविक 
क्षयेत्, विजी क्षयेत्, सहकािी क्षयेत्, गतैिसिकािी संसथा एिम ्सामतुदावयक संसथा सबतैमा लतैङ्वगक संियेदिशील वयिहािको विकास 
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गिी लतैङ्वगकमतैत्ी िीवत, योजिा एिम ्काय्षक्रममा सामञजसय लयाउि समन्िय गिनेछ । 'समदृ् ियेपाल, सतुखी ियेपाली' को 
साझा िावष्ट्रय आकाङ्क्षा पिूा गि्षसमयेत यस िीवतलये सहयोग  गिनेछ । यस िीवतको दीघ्षकालीि सोच, सोचको परिदृष्य, लक्य, 
उद्येशय, िणिीवत, काय्षिीवत, संसथागत संिचिा, काितुिी वयिसथा, अितुगमि तथा मलूयाङ्कि, समभावित जोवखम न्यिूीकिण 
योजिा ि न्यिूीकिणका उपायहरू दयेहायबमोवजम िहयेका छि ्। 

िावष्ट्रय लतैङ्वगक समािता िीवतको दीघ्षकालीि सोच लतैङ्वगक समाितायतुक् िाष्ट्र विमा्षण  गितु्ष िहयेको छ भिये दीघ्षकालीि 
सोचको परिदृशय सबतै क्षयेत्मा मवहलाको सािभतू ि अथ्षपणू्ष सहभावगता सतुविवश्त गददै आवथ्षक ि सामावजक रूपान्तिणद्ािा 
लतैङ्वगक समािता कायम गिने िहयेको छ । यसतैगिी गिी मवहलाको आवथ्षक, सामावजक ि िाजिीवतकरूपमा सशक्तीकिणसवहत 
काितुिी  तथा वयिहारिकरूपमा मवहला, पतुरुर, लतैङ्वगक तथा यौविक अलपसङ्खयकबीच समािता सथावपत गिने लक्य िहयेको 
छ । यस िीवतका ४ िटा उद्येशयहरू विमिाितुसाि िहयेका  छि ्- 

क.  मवहला, वकशोिी तथा बावलकाको सामावजक-आवथ्षक विकासका लावग िीवतगत ि सिंचिातमक वयिसथा गितु्ष  । 

ख . लतैङ्वगक भयेदभाि,  वहसंा ि शोरणको  अन्तय गिी समािता ि लतैङ्वगक मलूयमान्यतामा आधारित समाज 
सथावपत गितु्ष, 

ग.  लतैङ्वगक उत्तिदायी शासिपद्वत अिलमबि गितु्ष,

घ.  मवहलाको आवथ्षक सशक्तीकिण गितु्ष  । 

 यसतैगिी यस िीवतका ६ िटा िणिीवतहरू िहयेका छि ्। ती िणिीवतहरू विमिाितुसाि प्रसततुत गरिएको छ- 

ङ.  विद्यमाि ि ियाँ तजतु्षमा हुिये काितुिलाई लतैङ्वगकमतैत्ी बिाउिये ि सकािातमक विभयेदको िीवत तजतु्षमा ि 
काया्षन्ियिलाई वििन्तिता वदिये  । (उद्येशय १) 

च.  वििोधातमक, उपचािातमक तथा वियमिकािी उपायद्ािा सामावजक मलूय ि मान्यतामा परिित्षि गददै लतैङ्वगक 
विभयेदजन्य वहसंाको अन्तय गिने  । (उद्येशय २) 

छ.  काितुिी प्रबन्ध, संसथागत सतुधाि तथा क्षमता विकासका माधयमबाट तीि िटतै शासकतीयतहमा लतैङ्वगक 
उत्तिदायी शासिप्रणालीको विकास गिने  । (उद्येशय ३)

ज.  लतैङ्वगकतामा आधारित श्रम विभाजिको पिमपिालाई परिित्षि गिी श्रम बजािमा मवहलाको सहभावगता िवृद् 
गददै अथ्षतन्त्मा मवहलाको योगदािको मलूयाङ् कि  गिने  । (उद्येशय ४)

झ.  सििोजगाि, िोजगािी ि उद्यमशीलताको एकतीकृत काय्षक्रमका माधयमबाट मवहलाको आवथ्षक सशक्तीकिण 
गिने । (उद्येशय ४)

ञ. स्ोतसाधिमावथ मवहलाको समाि पहुचँ, वियन्त्ण ि विण्षय प्रवक्रयामा अथ्षपणू्ष सहभावगता हुि सकिये गिी 
आवथ्षक सशक्तीकिणको माधयमबाट मवहलालाई आतमविभ्षि बिाउिये । (उद्येशय ४)

िीवतका उद्येशय हावसल गि्ष तय गरिएका उवललवखत ६ िटा िणिीवत अन्तग्षत ६५ िटा काय्षिीवतहरू अिलमबि गरिएका 
छि ्। विद्यमाि ि ियाँ तजतु्षमा हुिये काितुिलाई लतैङ्वगकमतैत्ी बिाउिये ि सकािातमक विभयेदको िीवत तजतु्षमा ि काया्षन्ियिलाई 
वििन्तिता वदिये िणिीवतअन्तग्षत आिशयकताअितुसाि ियेपाल काितुिलाई परिमाज्षि गिने; काितुिको प्रभािकािी काया्षन्ियका 
लावग संसथागत सतुदृढीकिण, सामावजक जागिण ि सचयेतिा अवभयाि सञचालि गिने; विद्यमाि काितुिको काया्षन्ियि ि 
काितुिी सतुधाि गिने; विभयेदमा पियेकाको विशयेर संिक्षण गिने; मवहलाको सहभावगतालाई अथ्षपणू्ष बिाउि क्षमता अवभिवृद् 
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गिने; मवहलाको समाितुपावतक सहभावगताका लावग िीवतगत ि काितुिी वयिसथा गिने; विद्यालय वशक्षादयेवख ितै लतैङ्वगकमतैत्ी 
पाठ् यसाम्ी तयाि गिने; साि्षजविक तथा विजी, भौवतक संिचिाको लतैङ्वगकमतैत्ी मापदण्ड विमा्षण गिी लागतु गिने; मवहलाको 
मया्षदालाई अिमलूयि गिने हाविकािक सामावजक अभयास ि कतु प्रथाविरुद् अवभयाि सञचालि गिने; परििाि, समाज तथा 
काय्षसथलमा मवहलाप्रवत मया्षवदत वयिहाि तथा भारा शतैलीलाई प्रोतसावहत गि्ष विवभन्ि सङ्घ संसथाहरूलाई वक्रयाशील 
गिाउिये; लतैङ्वगक भवूमकामा रूपान्तिण लयाउि उदाहिणीय काय्ष गिने; सञचाि माधयमबाट वियवमतरूपमा लतैङ्वगक समािता 
तथा मवहला, वकशोिी ि बावलकाप्रवत मया्षवदत वयिहािलाई प्रोतसावहत गि्ष श्रवय-दृशय साम्ीको उतपादि तथा प्रसािणको 
वयिसथा वमलाउिये साथतै लतैङ्वगक समािता ि मवहला विकासका अवभयािमा पतुरूरको सहभावगता अवभिवृद् गिने समयेत गिी 
१३ िटा काय्षिीवतहरू िहयेका छि ्। 

वििोधातमक, उपचािातमक तथा वियमिकािी उपायद्ािा सामावजक मूलय ि मान्यतामा परिित्षि गददै लतैङ्वगक 
विभयेदजन्य वहंसाको अन्तय गिने िणिीवतअन्तग्षत मवहला, वकशोिी तथा बावलकामावथ हुिये वहंसालाई वििोधातमक, 
उपचािातमक ि वियमिकािी वयिसथाको माधयमबाट समबोधि गिने; लतैङ्वगक वहंसाको अन्तयका लावग काय्षयोजिा 
बिाई काया्षन्ियि गिने; विद्यमाि काितुिी वयिसथाको प्रचािप्रसाि गिने; न्यावयक तथा अध्षन्यावयक विकायका 
पदावधकािीलाई लतैङ्वगक विरयमा क्षमता अवभिवृद् तथा पतुिता्षजगी तावलम सञचालि गिने; ियेपाल प्रहिीको मवहला, 
बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक क्षयेत् हयेिने विकायलाई स्ोतसाधिसमपन्ि बिाई अितुसन्धािलाई थप सतुदृढ बिाउिये; 
लतैङ्वगक वहंसाविरूद् शून्य सहिशीलताको िीवतलाई काया्षन्ियि गि्ष दण्ड ि पतुिसकािको वयिसथा गिने; वहंसा 
पीव्डत/प्रभावितलाई सतुिक्षा, संिक्षण तथा पतुिसथा्षपिा गि्ष मापदण्ड तयाि गिी अलपकालीि सयेिा कये न्द् ि दीघ्षकालीि 
पतुिसथा्षपिा कये न्द् सञचालि गिने; वहंसा पीव्डत/प्रभावितलाई मिोसामावजक पिामश्ष/विमश्षलगायतका सयेिा उपलबध 
गिाई परििाि ि समतुदायमा पतुिवम्षलि गिाउिये; पीव्डत ि प्रभावितका लावग जीविकोपाज्षिका काय्षक्रम सञचालि 
गिने; मवहला तथा बालबावलकासमबन्धी हयेलपलाइि सथापिा ि विसताि गिने; अितुगमि तथा विगिािीलाई प्रभािकािी 
बिाउिये सामावजक जागिणको अवभयाि सञचालि गिने; बढ्दो साइबि अपिाधका विरयमा सतुसूवचत गिाउिये; वहंसा 
प्रभावित ि ितैदयेवशक श्रम बजािमा जोवखममा पियेकालाई तावलम तथा आयमूलक काय्षक्रम सञचालि गिने, मया्षवदत 
मवहिािािीसमबन्धी प्रिध्षिातमक वक्रयाकलाप सञचालि गिने; मया्षवदत मवहिािािीको विरयमा छलरल तथा 
अन्तिवक्रया काय्षक्रम सञचालि गिने, कतु िीवतको विरुद्का काितुिको काया्षन्ियि ि वियमिलाई प्रभािकािी बिाउिये; 
बोकसी प्रथाविरुद् काितुिी वयिसथालाई काया्षन्ियि गिी सचयेतिामूलक काय्षक्रम सञचालि गिने ि लतैङ्वगक तथा 
यौविक अलपसङ्खयकप्रवतको सामावजक सोच ि वयिहािमा परिित्षि गि्ष सचयेतिामूलक अवभयाि सञचालि गिनेसमयेत 
गिी १८ िटा काय्षिीवतहरू िहयेका छि् । 

काितुिी प्रबन्ध, संसथागत सतुधाि तथा क्षमता विकासका माधयमबाट तीििटतै शासकतीयतहमा लतैङ्वगक 
उत्तिदायी शासिप्रणालीको विकास गिने िणिीवतअन्तग्षत सङ् घ, प्रदयेश तथा सथािीयतहमा लतैङ्वगक उत्तिदायी िीवत, 
योजिा तथा काितुि विमा्षण गिने; समबवन्धत शासकतीयतहको क्षमता अवभिवृद् काय्षक्रम सञचालि गिने; लतैङ्वगक 
संियेदिशीलता, लतैङ्वगक रूपान्तिण ि लतैङ्वगक उत्तिदायी बजयेट प्रवक्रयाबािये  अवभमतुखीकिण गिने; साि्षजविक िीवतमा 
लतैङ्वगक समािता तथा मवहला सशक्तीकिणका विरयलाई समाियेश गिी काया्षन्ियिमा लयाउिये; लतैङ्वगक उत्तिदायी 
बजयेटप्रणालीलाई िाजयका सबतै शासकतीयतहमा संसथागत गिने; लतैङ्वगक उत्तिदायी बजयेट विवियोजि ि काया्षन्ियि 
समयेतलाई विश्येरण गि्ष लतैङ्वगक पिीक्षण काय्षको थालिी गिने; लतैङ्वगक समपक्ष  वयवक्को भूवमकालाई क्षयेत्गत िीवत 
विमा्षण तथा िीवत काया्षन्ियिको अितुगमिमा प्रभािकािी बिाउिये, काय्षसथलमा लतैङ्वगक समािता आचािसंवहता तथा 
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उजतुिी एिम् सतुितुिाइ संयन्त् विमा्षण गिने; िावष्ट्रय गणिा तथा सिनेक्षणमा गरििये खण्डीकृत लतैङ्वगक त्थयाङ्क सङ्कलि 
ि विश्येरणलाई आिवधक योजिा ि वदगो विकासका लक्यको प्रगवत विश्येरणसमयेत गिने; लतैङ्वगक सूचिामा सहज 
पहुँचको वयिसथा वमलाउिये; साि्षजविक क्षयेत्मा हुिये वियतुवक्मा लतैङ्वगक समािता तथा समाितुपावतक समाियेवशताको 
प्रािधािलाई काया्षन्ियि गिने,  विजी क्षयेत्मा मवहलाका लावग सकािातमक विभयेदको िीवत अिलमबि गिने ि विजी 
क्षयेत्का सयेिा प्रिाहलाई मवहला, बालबावलका, लतैङ्वगक तथा यौविक अलपसङ्खयक मतैत्ी बिाउि प्रोतसाहि गिने; 
बहुविभयेदमा पियेका सीमान्तकृत, अलपसङ्खयक, अपाङ्गतालगायतका िग्षका मवहलालाई समाि अिसि, पहुँच 
ि प्रवतरल प्राप्त गि्षका लावग विशयेर वयिसथा वमलाउिये तथा लतैङ्वगक समािता ि लतैङ्वगकमतैत्ी वयिहािसमबन्धी 
विरयमा खतुला छलरल ि अन्तिवक्रया गरिियेछ । यस काय्षमा पतुरुर अवभयन्ता, मवहला, वकशोिी एिम् लतैङ्वगक तथा 
यौविक अलपसङ्खयक पतैिबीकता्षको परिचालि गिने गिी १४ िटा काय्षिीवतहरू िहयेका  छि् । 

लतैङ्वगकतामा आधारित श्रम विभाजिको पिमपिालाई परिित्षि गिी श्रम बजािमा मवहलाको सहभावगता िवृद् गददै 
अथ्षतन्त्मा मवहलाको योगदािको मलूयाङ्कि गिने िणिीवतअन्तग्षत घियेलतु कामकाज ि हयेिचाह काय्षको आवथ्षक पक्षको 
मलूयाङ्कि गिी अथ्षतन्त्मा पतु¥ofएको योगदािको गणिा गिने; मवहला ि पतुरूरको समाि भवूमकालाई प्रिध्षि गि्ष काय्षक्रम 
सञचालि गिने; मवहलाहरूको काय्षबोझ घटाउि प्रविवधको प्रयोग गि्ष प्रोतसाहिमलूक काय्षक्रम सञ ्चालि गिने; पारििारिक 
काममा पतुरुरको भवूमका बढाउि प्रोतसाहि गिने; प्राविवधक वशक्षामा िहयेको लतैङ्वगक अन्ति घटाउि विशयेर काय्षक्रम सञचालि 
गिने ि श्रमप्रवतको सममाि गिने परिपाटी बसाउि विद्यालय वशक्षा एिम ्सञचाि माधयममा चयेतिामलूक सचूिा प्रिाह एिम ्
बहस, सामावजक अवभयाि सञचालि गिने गिी ६ िटा काय्षिीवतहरू िहयेका छि ्।          

सििोजगाि, िोजगािी ि उद्यमशीलताको एकतीकृत काय्षक्रमका माधयमबाट मवहलाको आवथ्षक सशक्तीकिण गिने 
िणिीवतअन्तग्षत मवहलाको समपवत्तमावथ पहुचँ बढाउिये; विण्षय प्रवक्रयामा अथ्षपणू्ष सहभावगता िवृद् गिने; मवहलाको िाममा 
समपवत्त िाखिये प्रवक्रयालाई थप सिलीकिण गिने; आवथ्षक वक्रयाकलापमा मवहलाको सहभावगता िवृद् गिने; मवहलाको आवथ्षक 
वक्रयाकलापमा पहुचँ, अिसि ि लाभ सतुविवश्त गिने; मवहला उद्यमीद्ािा उतपावदत िसततुको एकतीकृत बजािीकिणमा जो्ड वदिये; 
साि्षजविक विजी साझयेदािीमा सञचालि गरििये परियोजिामा मवहला प्रिवध्षत लगािीलाई विशयेर सहुवलयतसाथ समाियेश 
गिने; विपन्ि तथा सीमान्तीकृत मवहलाका लावग विशयेर संिक्षणातमक एिम ्जीविकोपाज्षि सतुधािका काय्षक्रम सञचालि गिने; 
वयापाि-वयिसाय एिम ्उद्योग गि्ष आिशयक जािकािी तथा सचूिा प्रदाि गिने एिम ्अितुदाि, छतु ट सतुविधा प्राप्त गि्ष समन्िय 
ि सहजीकिण गिनेगिी ७ िटा काय्षिीवत िहयेका छि ्। 

स्ोतसाधिमावथ मवहलाको समाि पहुचँ, वियन्त्ण ि विण्षय प्रवक्रयामा अथ्षपणू्ष सहभावगता हुि सकिये गिी आवथ्षक 
सशक्तीकिणको माधयमबाट मवहलालाई आतमविभ्षि बिाउिये िणिीवतअन्तग्षत सिदयेशी पतुँजीबजाि, वयिसाय ि गतैिकृवर क्षयेत्को 
िोजगािीका साथतै समपणू्ष आवथ्षक क्षयेत्मा मवहला सहभावगता अवभिवृद् गिने; मवहला उद्यमशीलता प्रवशक्षण कये न्द्’ सथापिा 
गिी एकतीकृत काय्षक्रम सञचालि गिने, मवहलाद्ािा प्रिवध्षत उद्योग वयिसाय दता्ष, ऋण ि बीमामा छतु ट, सतुविधा तथा सहुवलयत 
प्रदाि गिने; प्रतययेक सथािीयतहमा मवहला उद्यमशीलता सहजीकिण कये न्द्को सथापिा गिने; मवहलाको आवथ्षक वक्रयाकलापमा 
वयािसावयक ि सामावजक जोवखम न्यिूीकिण गि्ष सचूिा प्रिाहको सहज वयिसथा वमलाउिये; काय्षसथलमा सतिपाि कक्ष ि 
वदिा वशशतु सयाहािकये न्द् सञचालि गिने ि औद्योवगक क्षयेत्, विशयेर आवथ्षक क्षयेत् तथा औद्योवगक्ाममा मवहला उद्यमीलाई 
उद्योग वयिसाय सञचालि गि्ष सथाि उपलबध गिाउिये गिी ७ िटा काय्षिीवतहरू िहयेका छि ्। 



dlxnf, afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfno134

ससं्ागि सरंिना

यस िीवतलाई प्रभािकािी ढङ्गलये काया्षन्ियि गि्षका लावग प्रदयेश सिकाि ि सथािीयतहसँग समन्िय तथा सहजीकिण 
गि्ष, िीवत काया्षन्ियिको अितुगमि तथा मलूप्रिाहीकिण गि्ष ि िीवतमा समसामवयक सतुधािलगायत िीवतगत सहजीकिण गि्ष, 
मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ीको संयोजकतिमा प्रदयेश सिकािका सामावजक विकास मन्त्ीहरू, िावष्ट्रय 
योजिा आयोगको सामावजक क्षयेत् हयेिने सदसय, मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयका सवचि ि प्रदयेश योजिा 
आयोगका सामावजक विकास हयेिने सदसयहरू सदसय तथा मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ िागरिक मन्त्ालयका सहसवचि 
सदसय-सवचि िहिये गिी एक लतैङ्वगक समािता िावष्ट्रय समन्िय परिरद ् िहियेछ । 

िावष्ट्रय समन्िय परिरद ्लये आिशयकता अितुसाि अि ्य पदावधकािी तथा विरयविज्लाई सवमवतको बतैठकमा आमन्त्ण 
गि्ष सकिये वयिसथा छ भिये िावष्ट्रय समन्िय परिरद ्लये आिशयकताअितुसाि अन्य सवमवत, उपसवमवतहरू गठि गिी काम 
गिाउि सकिये वयिसथा छ ।  प्रदयेशमा िीवत समन्िय तथा अितुगमिका लावग सामावजक विकासमन्त्ीको संयोजकतिमा प्रदयेश 
योजिा आयोगका सदसय ि आिशयकताअितुसाि विरयविज्हरू सदसय तथा सामावजक विकास मन्त्ालयका सामावजक 
विकास महाशाखा प्रमतुख सदसय-सवचि िहिये गिी प्रदयेशसतिीय लतैङ्वगक िीवत समन्िय तथा अितुगमि सवमवत गठि हुिये 
वयिसथा गरिएको छ । सथािीयतहमा प्रमतुख िा अधयक्षको संयोजकतिमा काय्षपावलकाको एक जिा मवहला सदसय, 
आिशयकताअितुसाि विरयविज्हरू सदसय तथा मवहला तथा बालबावलका शाखा प्रमतुख सदसय-सवचि िहिये गिी िीवत 
काया्षन्ियि तथा समन्िय सवमवत गठि हुिये वयिसथा छ । 

प्रदयेश तथा सथािीयतहका सवमवतलये िीवतको काया्षन्ियिका लावग काितुि, िीवत, योजिा, काय्षक्रमलाई लतैङ्वगकमतैत्ी 
बिाउि तथा मवहला ियेततृिको क्षमता ि मवहला सहभावगता अवभिवृद्का लावग आिशयक पहल तथा समन्िय गितु्षपिनेछ  । 

कानुनी वयवस्ा 

यस िीवत काया्षन्ियिका लावग आिशयक काितुिी वयिसथा वमलाइियेछ ि आिशयकताअितुसाि विदनेवशका एिम ्
काय्षविवध तजतु्षमा गिी लागतु गि्ष सवकियेछ । यस िीवतको प्रभािकािी काया्षन्ियिका लावग मवहला, बालबावलका तथा जययेष्ठ 
िागरिक मन्त्ालयलये समन्िय ि सहजीकिणको भवूमका वििा्षह गिनेछ । 

अनुगमन ि्ा मूलयाङ्कन

यस िीवतको काया्षन्ियिको अिसथा अितुगमि गि्ष ि िीवतमा समसामवयक परिमाज्षिका लावग आिशयक लतैङ्वगक 
सचूक दयेवखिये गिी सङ् घ, प्रदयेश ि सथािीयतहको एकतीकृत विद्यतुतीय लतैङ्वगक सचूिाप्रणाली काया्षन्ियि गरिियेछ । यस 
सचूिाप्रणालीमा आिशयक सचूिाको िगधीकिण गिी सङ् घ, प्रदयेश ि सथािीयतहलये वियवमतरूपमा प्रविटि गिने प्रणालीको 
विकास गरिियेछ । सबतै मन्त्ालय तथा विकायबाट आ-आफिो क्षयेत्गत िीवत तथा काय्षक्रम काया्षन्ियिको समीक्षा गदा्ष 
िावष्ट्रय लतैङ्वगक समािता िीवतको काया्षन्ियिलाई समयेत समीक्षा गिी समसयाको पवहचाि ि समसयाको समाधाि गिने 
। िावष्ट्रय विकास समसया समाधाि सवमवतको बतैठकमा लतैङ्वगक उत्तिदायी बजयेट तथा िावष्ट्रय लतैङ्वगक समािता िीवतको 
काया्षन्ियिको समीक्षा गिने वयिसथा वमलाइिये ि िीवतको पतुििािलोकि पाँच िर्षमा गिने प्रािधाि छ । 

समभातवि जकोतखम ्यूनीकरण यकोजना 

यस िीवतको प्रकृवत ि सिरूप बहृत ्तथा साझा सिोकािको विरय भएकालये दयेहायका जोवखम हुिसकिये अितुमाि 
गरिएको छ  । लतैङ्वगक समाितासमबन्धी बतुझाइमा विविधता हुि सकिये । लतैङ्वगक समािता िीवत काया्षन्ियिमा आिशयक 
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ज्ाि, क्षमतायतुक् ि दक्ष जिशवक् तथा स्ोतसाधिको सीवमतता हुि सकिये । लतैङ्वगक विरय बहुपक्षीय सिोकाि िाखिये विरय 
भएकालये समन्िय ि सहयोगमा समसया हुि सकिये ि िाजयका विवभन्ि विकायका बीच िीवत काया्षन्ियिका लावग आ-आफिा 
भवूमकामा अन्यौल ि दोहोिोपिा आउि सकिये जसता विरय िीवतको जोवखम पवहचाि गरिएका छि ्। 

जकोतखम ्यूनीकरणका उपायहरू:- 

सङ् घ, प्रदयेश तथा सथािीयतहको भवूमका ि वजममयेिािी सपटि गिी यस िीवतको काया्षन्ियि काय्षयोजिा तयाि गिी 
काया्षन्ियि गरिियेछ । िीवत काया्षन्ियिको अितुगमि तथा मलूयाङ्कि गितु्षपिने वयिसथा छ । सङ् घ, प्रदयेश ि सथािीयतहमा 
समन्िय संयन्त्को रूपमा समपक्ष  विन्दतुको वयिसथा गिी क्षमता विकास गरिियेछ । लतैङ्वगक सबालको विरयमा दक्षतासवहतको 
जिशवक् परिचालि गिने ि लतैङ्वगक समािताबािये मन्त्ालयमा विज्, प्राज् ि वयािसावयक दक्षता भएका वयवक्हरूको विज्समहू 
(Think Tank) विमा्षण गिी िीवतको अधययि एिम ्विश्येरण गरििये गिी जोवखम न्यिूीकिणका उपायहरू पवहलयाएको छ  । 

तनट्कषमा

मवहला, बालबावलका तथा जयेष्ठ िागरिक मन्त्ालयलये मवहला, वकशोिी तथा बावलकाको सामावजक-आवथ्षक 
विकासका लावग िीवतगत ि संिचिातमक वयिसथा गि्ष,  लतैङ्वगक मलूयमान्यतामा आधारित समाज सथावपत गि्ष,  लतैङ्वगक 
उत्तिदायी शासि पद्वत अिलमबि गि्ष ि मवहलाको आवथ्षक सशक्तीकिण गिने उद्येशयलये िावष्ट्रय लतैङ्वगक समािता िीवत, 
२०७७ काया्षन्ियिमा लयाएको छ । यस िीवतका उद्येशयहरू हावसल गि्षका लावग ६ िटा िणिीवतहरूअन्तग्षत विवभन्ि 
काय्षिीवतहरू तय गरिएका छि ्। िावष्ट्रय लतैङ्वगक समािता िीवत काया्षन्ियिका लावग संसथागत संिचिाको समयेत वयिसथा 
गरिएको छ । 

उवललवखत संसथागत संिचिाका बाहयेक िणिीवत तथा काय्षिीवतहरूको काया्षन्ियिका क्रममा विवभन्ि सिोकाििाला 
विकायको भवूमका समयेत महत्िपणू्ष हुिये दयेवखन्छ । लतैङ्वगकताका विरयहरू बहुविकाय तथा बहुपक्षीय भएकालये यसको 
प्रभािकािी काया्षन्ियिका लावग सबतैको उवत्तकतै  भवूमका जरुित पद्षछ । िीवतको प्रभािकािी काया्षन्ियिका लावग समभावित 
जोवखमको न्यिूीकिण योजिाअितुसाि न्यिूीकिणका उपायहरू अिलमबि गिी िीवत काया्षन्ियिको अितुगमि तथा मलूयाङ्कि 
काय्षलाई प्रभािकािी बिाउितुका साथतै बहुविकायसँगको समन्िय ि सहकाय्षलाई मजबतुत बिाउि सवकएमा िीवतलये िाखयेको 
लक्य तथा लतैङ्वगक समाितायतुक् िाष्ट्र विमा्षण गिने दीघ्षकालीि सोच हावसल गि्ष सवकन्छ  । 

***
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