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महिला, बालबाललका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्बाट सशक्तीकिण जन्नल प्रकाशन गिी पाठकसमक्ष 
प्रसततुतगन्न पाउँदा समपादक मण्डल खतुसती व्क् गद्नछ ।

नयेपालको संहिधानलये समानतुपालतक समाियेशती ि सिभालगतामूलक लसद्ान्तका आधािमा हिभदयेिहित, 
समदृ् ि न््ा्पूण्न समाजको लनमा्नण गनने सङ्कलप गियेको छ ि ्सका लालग लैहगिकसमानता अलनिा््न शत्न 
िो । संिैधालनक प्रािधान, आिलधक ्ोजना ि हिलभन्न ऐन तथा कानतुन लैहगिक समानताको दृहटिकोणलये 
हिशयेष मित्िपूण्निियेको छ । लैहगिक समानतामूलक िाष्ट्र लनमा्नण गनने उद्येश्का साथ लैहगिक समानता 
नतीलत २०७७ समयेत का्ा्नन्ि्नमा आएको छ । 

गरिबती, पछौटयेपन, अन्धहिश्ास, कतु िीलत ि कतु संसकािका चक्रबाट अझैपलन समाजलाई पूण्नरूपमा मतुक् 
गिाउन नसहकएको अहिलयेको ततीतो ्थाथ्न िो । अझै पलन लैहगिक हिंसा, मानि बयेचहिखन जसता 
जघन्् अपिाधका घटना समबन्धती समाचाििरू दैलनकरूपमा आइिियेका छन ्। प्रलतभािान ्तुिािरूको 
हिदयेशप्रलतको मोिलये गदा्न एकल जतीिन लबताउन बाध् भएका ज य्ेष्ठ नागरिकको व्िसथापन िाज्को 
प्रमतुख च तुनौतती िियेको छ ।ज य्ेष्ठ नागरिकिरूमा िियेका सतीप, ज्ान तथा अनतुभििरूलाई न्ाँ प तुसतामा 
िसतान्तिण गन्न सहकएको अिसथा छैन साथै ्सतै च तुनौततीिरूको सामना गददै समतामूलक समाजको 
लनमा्नणमा मन्त्ाल्लये आफनो ध्ान कये न्न्रित गियेको छ ।

मन्त्ाल्लये प्रकाशन गनने गियेको सशक्तीकिण जन्नलमा समसामह्क हिष्िसततु,लयेखकका लनजती अनतुभिि 
महिला, बालबाललका, ज य्ेष्ठ नागरिक ि अपागिता भएका व्न्क्िरूसँग समबन्न्धत लयेख िचनािरू 
समाहिटि गरिएकाछन ।प्रसततुत जन्नलमा समाहिटि लयेख िचनािरू लयेखकका लनजती धािणा ि हिचाि 
भएकालये लयेखमार्न त प्रसततुत गियेका तथ्, तथ्ाङ्क ि धािणा सिकािको आलधकारिक तथ्ाङ्क ि धािणा 
िोइनन ्। जन्नलमा समाियेश भएका लयेखिचनाका माध्मबाट मन्त्ाल्को हिष्मा जानकािी प्रदान 
गनने ि सतुसून्चत गिाउनये अिसिका रूपमा ललएका छौं ।

अन््त्मा,  प्रसततुत जन्नल महिला,  बालबाललका,  अपागिता भएका व्न्क् ज य्ेष्ठ नागरिक तथा ्ौलनक 
तथा लैंलगक अलपसंख्किरूका हिष्मा खोज, अनतुसन्धान तथा अध््न गन्नका लालग सि्ोगती ितुनयेछ 
भन्नये अपयेक्षाका साथ िचना्तमक सतुझािका लालगअनतुिोध गद्नछौँ ।
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ज य्ेष्ठ नागरिकसम्बन्धी संवै् ाननक ि  
काननूधी प्ाव्ानको का्ायानव्न स्थिनि

Ho]i7 gful/s d'n'ssf uxgf x'g\ . oyf{ydf, pd]/n] kfsf dflg; ;fRr} k|1f x'g\ . oL hLpbf Oltxf; 
x'g\ . dfq[ b]jf] ej, lkq[ b]jf] ej cyf{t\ dftf lktf :jo+ eujfg ;/x k'lhG5g\ . h'g d'n'sdf Ho]i7 gful/ssf] 
;Ddfg x'G5, Tof] d'n's ;Eo sxlnG5 . 

g]kfnsf] ;+lawfgsf] wf/f $! df Ho]i7 Ho]i7 gful/snfO{ /fHoaf6 ljz]if ;+/If0f tyf ;fdflhs 
;'/Iffsf] xs x'g]5 elgPsf] 5 . o:sf] x"ax" sfof{Gjog x'g'k5{ . ;+ljwfgdf pNn]lvt ljz]if ;+/If0fsf] zflAbs 
cy{ vf]Hbf cGo gful/seGbf leGg cyf{t\ pRr k|fyldstfsf ;fy ;]jf, ;'ljwf / 5'6x¿ pknJw u/fpg] eGg] 
g} a'lemG5 . o;sf] cy{ Ho]i7 gful/ssf ljz]if cfjZostfx¿ k"lt{ ug'{ eGg] klg nfU5 . o;y{, /fHok|0ffnLn] 
Ho]i7 gful/ssf kIfdf uj{ ug{ nfos ljz]if sfo{qmdx¿ 3f]if0ff u/L nfu" ug'{k5{ . o:sf nflu ;/sf/n] Ho]i7 
gful/s;DaGwL gLlt hf/L ug'{k5{ . xfn g]kfndf ljleGg If]qnfO{ ;Daf]wg ug]{ () j6f gLlt hf/L ePsf] ePklg 
cfh;Dd Ho]i7 gful/s;DaGwL gLlt 3f]if0ff ePsf] 5}g .

@)^# ;fndf hf/L ePsf] Ho]i7 gful/s;DaGwL P]gdf Ho]i7 gful/s eGgfn] ;f7L jif{ pd]/ k"/f u/]sf 
;a} gful/s x'g\ elgPsf] 5 . o:df c;xfo Ho]i7 gful/s / czQm Ho]i7 gful/ssf] kl/efiff klg ;d]l6Psf] 5 . 
o;}u/L, Ho]i7 gful/s ;DaGwL lgodfjnLn] Psn Ho]i7 gful/ssf] klg kl/efiff /x]sf] 5 . ;fy}, lgodfjnLdf 
a]jfl/;] Ho]i7 gful/s eGg] zJb klg k/]sf] 5 . o;y{, slDtdf oL $ j6f cj:yfaf6 u'lh|/x]sf Ho]i7 
gful/snfO{ ;/sf/n] ljz]if ;+/If0fsf] Joa:yf ug'{k5{ . o;cg';f/ logLx¿sf] ;d'lrt nfngkfngsf nflu 
k'Ug] u/L dfl;s eQf lbg' k5{ . ;a}eGbf pTs[i6 s'/f eg]sf] o; alu{s/0fleq k/]sf JolQm :jf:Yo ;]jf;lxtsf] 
cfjfl;o ejgdf a:g rfxG5g\ eg] pgLx¿nfO{ u'0f:t/Lo j[4f>ddf /fVg' k5{ . o; au{leq 7"nf] hg;+Vof 
kb}{g . xfn g]kfndf;+rflnt !!% j6f j[4f>ddf s]an !* ;o Ho]i7 gful/s /x]sf 5g\ . 

g]kfn ;/sf/n] ;fdflhs ;'/Ifftkm{ xfn ;Q/L jif{ k"/f u/]sf gful/snfO{ dfl;s ¿kdf ;fdflhs 
;'/Iff eQf lbO{cfPsf] 5, hf] ckof{Kt 5 . cfufdL cf=a= @)&(÷*) b]lv of] pd]/nfO{ ^* jif{df emfl/g] 
;/sf/sf] k|lta4tf 5 . t/, dfl;s eQf Go"gtd\ hLjgofkg ug{ k'Ug] j/fj/sf] x'g'k5{ . jt{dfg dx+uLdf dfl;s 
rf/xhf/ eQf xflQsf] d'vdf lh/f;/x ePsf] 5 . tTsfnLg ;dodf dfl;s Ps;osf] eQf klg 7"nf] xf] . of] 
eQf a9]/ dfl;s rf/xhf/ k'Ug' k|z+;gLo 5 . t/, o;nfO{ ;do ;fk]If j[l4 ub}{ hfg'k5{ . 

o;sf nflu g]kfn ;/sf/n] dhb"/sf] Go"gtd\ Hofnf dfl;s ? kGw| xhf/ tf]s]sf] 5 . ;fy}, /f]huf/Lsf] 

s[i0fxl/ af:sf]6f*

* ;"rgf cfof]usf k"j{ k|d'v cfo'Qm tyf g]kfn ;/sf/sf k"j{ ;lrj x'g'x'G5 .
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xs;DaGwL P]g, @)&% sf] bkmf @@ df k|To]s a]/f]huf/ gful/sn] jif{df ;/sf/n] tf]s]sf] Ps;o lbgsf] 
kfl/>lds /sdsf] cfwf lgjf{x eQf kfpg] Joa:yf 5 . o; b'O{ Joa:yfnfO{ eQf lbg] /sd lgwf{/0fsf] cfwf/ 
dfGg ;lsG5 . o;af6 klg xfnsf] dfl;s eQfnfO{ bf]Ja/ t]Ja/ t'Nofpg' kg]{ b]lvG5 . o:df cfly{s¿kdf 
;DkGgnfO{ eQf glbg] k|0ffnL nfu" ug{ cWoog ug{ ;lsG5 . z'?df cfd gful/snfO{ cfJxfg u/L of] eQf 
cfjZos gx'g]n] glng] u/L :jo 3f]if0ff ug]{ k|0ffnL nfu" ug{ klg ;lsG5 . t/, o:sf] la:t[t ;DefJotf cWoog 
gu/L s'g} lg0f{odf k'Ug' eg] 3fts x'g ;S5 .

csf]{ Pp6f dxTjk"0f{ kIf eg]sf], ;fdlhs ;'/Iffleq dfl;s eQfsf] cltl/Qm Go"gtd\ s] s] ;'ljwf 
k5{g egL ;/sf/n] cGt/f{li6«o cEof; ;d]tsf cfwf/df Go"gtd\ Kofs]h ;'ljwf 3f]if0ff ug'{k5{ . xfn ;+3Lo 
;/sf/n] cNhfO{d/ nufotsf * j6f s8f /f]udf Psnfv;Ddsf] cfly{s ;xfotf k|bfg u/]sf] 5 . a;ef8fdf 
%) k|ltzt 5'6 x'g] u/L sfg"g lgdf{0f u/]sf] 5 . k|b]z ;/sf/x¿n] klg lglZrt pd]/;d"xsf Ho]i7 gful/snfO{ 
cltl/Qm eQf lbPsf 5g\ . cf/f]Uo cf>d lgdf{0fdf nufgL u/]sf 5g\ . o;}u/L, :yfgLo ;/sf/x¿n] klg wfld{s 
ko{6gdf n}hfg], :jf:Yo lzla/sf] cfof]hgf ug]{, Gofgf] sk8f ljt/0f ug]{ nufotsf /rgfTds sfd ul/cfPsf 
5g\ . o;y{, Pp6f dfkb08 tf]sL Ho]i7 gful/sn] kfpg] ;'ljwfsf] ;"rL ;fj{hlgs ug{ ;lsPdf o:n] Ho]i7  
gful/sdf ;'/Iff / ljZjf;sf] jftfj/0f >[hgf x'g]5 .  

Ho]i7 gful/s;DaGwL P]g, @)^# sf] k|:tfjgfdf Ho]i7 gful/ssf] ;+/If0f / ;fdflhs ;'/Iff ug]{, 
lghx¿df /x]sf] 1fg, ;Lk, Ifdtf / cg'ejsf] ;b'kof]u ug]{ / lghx¿k|lt >4f, cfb/ tyf ;b\efjsf] clej[l4 
ug]{ s'/f n]lvPsf] 5, h:sf] cIf/zM sfof{Gjog ul/g' k5{ . xgnsf] cj:yf eg]sf] kmN; xf]k cyf{t\ cfsfzsf] 
kmn cfvftl/ d/ eGg] pvfg rl/tfy{ e}/x]sf] 5 . o;af6 P]gdf w]/} /fd|f s'/f n]Vg'sf] ;§f yf]/} t/ sfof{Gjogof]Uo 
s'/f n]Vg kfP x'GYof] eGg] cg'e"lt ePsf] 5 .  

o;} P]gsf] bkmf # df Ho]i7 gful/snfO{ ;Ddfg ug{'kg]{ s'/f n]lvPsf] 5 . o:sf nflu xfn :s"nsf] 
kf7\oqmddf of] ljifo ;d]l6O{g' v';Lsf] ljifo xf] . ca, ljZj ljBfnox¿df h]l/ofl6«s ;+sfo vf]lng' k5{ . 
oyf{ydf, Ho]i7 gful/ssf] ;Ddfg ug'{ eg]sf] ;Eo ;dfhsf] kl/ro lbg' xf] . o:sf nflu k|To]s 3/kl/jf/df Ho]i7 
gful/s b]jtf;/L k"lhg' k5{ . ;dfhdf ltgsf] pRr ;Ddfg x'g'k5{ . k|To]s ufpF jf 6f]nsf] ;8ssf] gfdfs/0f, 
;fj{hlgs ejgsf] gfd /fli6«o g]tfsf] ;§f kfsf dflg;sf] gfddf /xg' k5{ . nlntk'/ dxfgu/kflnsfn] 
;Todf]xg hf]zLsf] gfddf ;8s / kfs{sf] gfdfs/0f u/]sf] 5 . pxf+ /fli6«o JolQmTj ePklg nlntk'/sf nflu 
:yfgLo jfl;Gbf x'g'x'G5 . o; s'/fsf] cg'z/0f ;a} kflnsfn] u/L cfcfk\mgf] :yfgsf kfsf dflg;sf] ;Ddfg 
ug'{k5{ .

Ho]i7 gful/sx¿ cfˆgf] kl/jf/sf ;b:ox¿af6 x]lnt ePsf], b'Jo{jxf/df k/]sf] ;'lgG5 . o:tf 36gf 
clt lgGbgLo 5g\ . o:tf] cj:yfdf Ho]i7 gful/s jf eb| gful/saf6 ph"/L k/]df cljnDa sf/jfxL ug]{ / 
kfl/jfl/s bfloTj a'emfpg] sfo{ ug'{k5{ . ;fy}, cfd Ho]i7 gful/snfO{ cfd ;dfhn] h'g;'s} avt, h'g;'s} 
:yfg / ;dodf pRr ;Ddfg ug]{ g}lts lzIffdf hf]8 lbFb} o;sf nflu Jofks k|rf/ k|;f/ ug'{k5{ . ;a}n] Pslbg 
d klg Ho]i7 gful/s x'G5' eGg] x]Ssf /fVg' k5{ . 

P]gsf] bkmf $ df Ho]i7 gful/snfO{ cly{s x}l;ot tyf O{Hht cfdb cg';f/ kfngkf]if0f tyf 
x]/rfx ug'{ kl/jf/sf k|To]s ;b:osf] st{Jo x'g]5 elgPsf] 5 . o;y{, s]xL k|b]z ;/sf/x¿n] nfu" u/] em}F 
lglZrt ;"rssf] cfwf/df Ho]i7 gful/ssf] plrt kfngkf]if0f ug]{ kl/jf/nfO{ k'/:s[t ug]{ gLlt lng'k5{ . o; 
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cltl/Qm, Ho]i7 gful/s ePsf] 3/df kflnsfn] jflif{s c;'nL ug]{ 3/w'/L s/, kmf]xf]/ ;+sng z'Ns nufotdf 
5'6 lbg ;S5 . o;af6 3/kl/jf/df Ho]i7 gful/ssf] ;Ddfg j[l4 x'g]5 . xfn ;/sf/n] ;+;bdf Ho]i7 gful/
s;DaGwL P]g ;+zf]wgsf] ljwo]s k]z u/]sf] 5 . o:df Ho]i7 gful/snfO{ lghsf] ;Gtfgn] cfk\mgf] dfl;s 
cfDbfgLsf] Go"gtd\ bz k|ltzt /sd pknJw u/fpg' kg]{ k|fawfg /flvPsf] 5 . of] ;+;baf6 kfl/t x'g'k5{ . ;fy}, 
Ho]i7 gful/sdWo]af6 klg of]Uo JolQm /fli6«o ;efdf k'Ug] / cGo lgo'lQmdf klg pgLx¿nfO{ cj;/ lbFbf Ho]i7 
gful/sdf ePsf] 1fg, ;Lk / cg'ejaf6 /fi6«nfO{ nfe k'Ug] x'G5 . 

Ho]i7 gful/s;DaGwL P]gsf] bkmf % df Ho]i7 gful/snfO{ dsf{ k/]df ph'/L lbg ;Sg] Joa:yf 5 . 
o:sf] k|efjsf/L sfof{Gogsf nflu 6f]nk|mL gDa/ / ;xfotf sIf :yfkgfsf] kxn ug'{k5{ . ;fy}, k|To]s j8fdf 
:yfkgf ul/g] Ho]i7 gful/s lbjf ;]jf s]Gb|df klg ph"/L lbg ;lsg] k|aGw ug'{k5{ . k|To]s j8f sfof{non] cfk\
mgf $ hgf j8f ;b:ox¿nfO{ rf/ If]q tf]sL Ho]i7 gful/ssf] xssf] ;+/If0f ug]{ / ;'/Iff k|bfg ug]{ lhDd]jf/L 
lbg'k5{ . o; cltl/Qm, ;a} k|x/L rf}sL, O{nfsf k|x/L sfof{no, lhNnf k|x/L sfof{no nufotdf ph"/L ug{ 
;lsg] / Ho]i7 gful/ssf] kIfdf lgMz'Ns sfg"gL ;]jf k|bfg ug{ g]kfn jf/ Pzf]l;o;g h:tf lgsfo;Fu 
;/sf/n] ;xsfo{ ug'{k5{ . 

P]gsf] bkmf ^ df  k|rlnt sfg"g adf]lhd c+zj08f u/L /fVg' gkg]{, cfˆgf] c+zefusf] rn, crn / 
;f]af6 a9] a9fPsf] ;DkQL Ho]i7 gful/sn] cfkm"v'z ug{ kfpg] sfg"gL Joa:yf 5 . o;/L 3/kl/jf/df snxsf] 
ljifo ag]sf] ;DkQLdf Ho]i7 gful/ssf] dfq} xs nfUg] / kmsfO{k'mnfO{ lnPsf] ;DkQL ph"/L k/]df tTsfn} lkmtf{ 
x'g] sfg"gL Joa:yf ug{ ;s]klg Ho]i7 gful/sdf Gofo k'Ug] lyof] . ;fy}, o; sfg"gL k|fjwfgnfO{ cem} al9 Ho]i7 
gful/ssf] kIfdf x'g] u/L cfaZos ;+zf]wg ug'{sf ;fy} xfn lhNnf k|zf;g sfof{nox¿n] Ho]i7 gful/ssf] 
;DkQL laqmLdf nufPsf] cgfaZos /f]snfO{ v's'nf] t'Nofpg' k5{ . o; cltl/Qm, Ho]i7 gful/sn] cfk\mgf] 
;DkQL 6«i6df /fVg kfpg] / ;f] 6«i6n] ;d'lrt nfng kfng u/]df z]ifkl5 ;f] ;DkQL 6«i6s} x'g] sfg"gL Joa:yf 
zL3| ug'{k5{ . 

P]gsf] bkmf !# df Ho]i7 gful/s ljifo x]g]{ dGqLsf] cWoIftfdf s]Gb|Lo Ho]i7 gful/s sNof0f ;ldlt 
u7g x'g] Joa:yf 5 . o; ;ldltsf] u7g / ;lqmotfn] Ho]i7 gful/ssf] sNof0fsf If]qdf y'k|} sfd ug{ ;lsG5 . 
;fy}, lhNnf:t/Lo ;ldltnfO{ klg ;lqmo Pj+ lqmofzLn t'Nofpg' k5{ . o;}u/L, P]gsf] bkmf !& df Ho]i7 gful/s 
sNof0f sf]if v8f ul/g] k|lta4tf pNn]v ul/Psf] 5 . lz3| o:tf] sf]if v8f ug'{k5{ . o:tf] sf]if v8f u/L 
;/sf/n] jif]{gL lglZrt /sd /fvL lbg], o; sf]ifdf s'g} Jofkfl/s ;+:yfn] rGbf /sd /fvL lbPdf ;f] vr{ ;/x 
dflgg] / bft[ lgsfon] klg ;xof]u ug{ ;Sg] sfg"gL k|aGw ug'{k5{ . o; cltl/Qm, o; sf]ifdf a}+sdf, aLdfdf 
nfdf] ;dob]lv bfjL geO{ To;} a;]sf] /sd klg ;fg]{ sfg"g hf/L ug{ ;lsG5 .

P]gsf] bkmf @% df Ho]i7 gful/snfO{ kl/rokq pknAw u/fpg] k|fawfg 5 . o;y{, ;a} Ho]i7 
gful/snfO{ kl/rokq pknJw u/fO{ ;f] kl/rokqsf] pkof]usf] cfrf/;+lxt, ;f] kl/rokqaf6 pknJw x'g] 
;'ljwf nufotsf] lgb]{lzsf hf/L ug'{k5{ . Ho]i7 gful/s;DaGwL lgodfjnL, @)^% sf] lgod * df Ho]i7 
gful/ssf] clen]v tof/ ug{'kg]{ k|fawfg 5 . o; cg'¿k g]kfndf /x]sf Ho]i7 gful/sdWo] slt hgf s'g s'g 
ljifo lj1 lrlsT;s 5g\ . slt hgf s'g s'g ljwfsf O{lGhlgo/ 5g\ . slthgf k|zf;s, s'g s'g If]qdf lj1tf 
xfl;n u/]sf 5g\ . s'g If]qsf snfsf/, ;flxTosf/ kqsf/ nufot Ho]i7 gful/ssf] ;d"xdf 5g\ egL /fli6«o 
k|f]kmfO{n tof/ ug{ ;s] :jtM Ho]i7 gful/s d'n'ssf af]em xf]O{gg\, lglw x'g eGg] k|i6 x'g] lyof] . ;f] cg'¿k 
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pgLx¿nfO{ /fi6« lgdf{0fdf of]hgfa49+un] kl/rfng ug{ ;lsg] lyof] . o;y{, g]kfn ;/sf/n] Pp6f u'?of]hgf g} 
th'{df u/L sfd cl3 a9fpg' k5{ .

o;}u/L, lgodfjnLsf] lgod !@ df x]/rfx s]Gb| / lbjf ;]jf s]Gb|sf] Go"gtd\ k"jf{wf/ tyf ;'ljwfsf] 
Joj:yf ls6fgL ul/Psf] 5 . o;cg';f/, eP gePsf] PsLg ug{ cg'udgnfO{ k|efjsf/L t'Nofpg' k5{ . o;/L, 
Ho]i7 gful/s;DaGwL ;Da}wflgs / sfg"gL Joa:yfsf] k|efjsf/L sfof{Gjog u/L Ho]i7 gful/ssf] hLjgdf 
;xhtf Nofpg ;lsg] x'G5 .

oyf{ydf, Ho]i7 gful/s d'n'sf ef/ xf]O{gg\, a? oL ;DkQL x'g\ . oL /fi6«sf lglw x'g\ . oL hLpbf Oltxf; 
x'g\ . logsf] st} PSnf] hLjg 5 eg] To;nfO{ ;fd"lxstfdf ¿kfGtl/t ug'{k5{ . pgLx¿;Fu ePsf] ;DklQsf] 
pkof]u pgLx¿n] g} ug{ kfpg] jftfj/0f lgdf{0f ug'{k5{ . o:sf nflu /fHon] o; If]qsf] bL3{sfnLg of]hgf th'{df 
u/L nfu" ug'{k5{ . h; cg';f/ pgLx¿sf] lxtsf sfo{qmd ;+rfng ug'{k5{ . /fHon] pgLx¿sf] 1fg / ;Lksf] 
pkof]u ug'{k5{ . pgLx¿sf] ljz]if ;+/If0f ug'{k5{ . 

g]kfnsf] Oltxf;, g]kfn kl/rodf Ho]i7 gful/sx¿sf] ufyf n]lvO{g'k5{ . jt{dfg k':tfn] Ho]i7 
gful/ssf] ck'tfnL vfg] xf]O{g lj/f;t y]Ug' k5{ . xfdLn] Ho]i7 gful/ssf xsdf u/]sf] cGt/f{li6«o k|lta4tf 
cg'¿k sfd ug'{k5{ . jfg ;fO{h lkm6 cn x'b}g, o;y{ lg8 j]i8 kf]ln;Ldf hfg'k5{ . afFr'Gh]n d/]h:tf] ug]{ 
/ d/]kl5 cd/Tj k|fKt u/] eGg'sf] t's 5}g . s}of}+ Ho]i7 gful/sn] gful/stf geP/ dfl;s eQf kfpg ;s]sf 
5}gg\ . o:sf] tTsfn ;Daf]wg ug'{k5{ . o;/L Ho]i7 gful/ssf nflu ;+af]wg ul/Psf ;+ljwfgsf k|fawfgx¿, 
hf/L ePsf sfg"gx¿ / ;/sf/L gLlt tyf ;fdflhs lhDd]jf/L / hjfkmb]lxtf k"/f ug{ ;/sf/, ;dfh / 3/ 
kl/jf/ dg, jrg / sd{n] sfo{If]qdf v/f] plqg' ;dosf] dfu xf] . 

mmm
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ul/aL lgjf/0fsf /0fgLlt 

ul/aL ax'cfoflds ljifo xf] / sltko ;Gbe{df :yfg j}z]lifs klg x'G5 . s;/L ul/aL lgjf/0f ug{ ;lsG5 eGg] 
ljifodf ul/aLsf] k|s[lt, ;3gtf / :yfgLo ljifon] klg k|efj kfg]{ ub{5 . t/ ul/aLsf cfwf/e"t ljz]iftf k|fo ;dfg 
/xg] ePsfn] ul/aL lj?4sf /0fgLltdf klg ;femf rl/q kfpg ;lsG5 . 

cdTo{;]gsf cg';f/ cfk\mgf] hLjgsf] cfjZostf k"/f ug{ dflg; cfkm} ;a}}eGbf lqmofzLn kfq xf] . ul/a;Fu 
ePsf] ;Lk / ;Defjgf pkof]u ljgf ljt/0fd'vL sfo{qmdaf6 dfq ul/aL 36fpg ;lsFb}g .  ul/asf] ;fdYo{ ljsf; u/]/ 
p;sf] hLjg:t/ psf:g / /fli6«o ljsf;df p;nfO{ pGgog ug{ ;lsG5 . of] g} ;fdflhs Gofosf] dfu{ xf] . 

;]gn] eg] em} dflg;sf] ;fdYo{ ljsf;sf kfFr cfofd 5g\ M -s_ cfly{s ;fdYo{, h;n] JolQmsf] nflu 
cfjZos pkef]u Ifdtf;Fu ;DaGw /fVb5, -v_ dfgj k"FhL ljsf;, hf] lzIff, ;Lk, :jf:Yo, ;/;kmfOaf6 k|fKt ug{ 
;lsG5, -u_ /fhg}lts Ifdtf, dfgj clwsf/ / cfjfhsf] cEof;sf6 gLlt / /fhgLlts k|fyldstfnfO{ k|efj kfg{ 
;lsG5, -3_ ;fdflhs ;f+:s[lts ;fdYo{, h;n] AolQmnfO{ cfk"m To; ;dfhsf] d"Nojfg ePsf] jf]w u/fO{ ;fd'bflos 
sfo{df ;xefuL x'g cfGtl/s phf{ lbG5 / -ª_ ;+/If0fTds ;fdYo{, h;n] x/kIfdf /fHon] cfktsf] cleefjsTj lnG5 
eGg] 9f8; lbG5 . ;fdYo{ ljsf; g} ul/aL lgjf/0f / ;fdflhs Gofosf] dfu{ xf] . 

ul/aLlj?4 nl8/x]sf d'n's / cGt/f{li6«o ;xsfo{sf cfwf/df ul/aL lgjf/0fsf nflu lnOPsf ;fdfGo 
/0fgLltnfO{ oxf pNn]v ul/G5 M  

o cfly{s j[l4÷ul/ad'vL cfly{s j[l4 M ul/ad'vL cfly{s j[l4nfO{ b'O{ cfofdaf6 x]g{ ;lsG5 . klxnf], 
ul/ax¿sf] cfly{s:t/ a9fpg] u/L cfly{s lqmofsnfk lj:tf/ ug]{ . bf];|f], cfly{s j[l4 x'Fbf ;d:t 
hg;+Vofsf] cfo:t/ eGbf ul/ax¿sf] cfly{s :t/ a9fpg' . klxnf] ul/ad'vL cfly{s j[l4sf] lg/k]If cy{ xf] 
eg] bf];|f] ;fk]If . cfly{s j[l4 dfq ul/aL 36fpg kof{Kt x'b}g, Tof] ul/ad'vL / ;dfj]zL klg x'g'kb{5 . Nofl6g 
cd]l/sL / Sof/]ljog d'n'sdf @) k|ltzt wgLsf] cfo !&)) cd]l/sL 8n/ xF'bf ul/a @) k|ltztsf] (#) 
cd]l/sL 8n/ k|ltjif{ lyof] . @( ljsf;zLn d'n'sdf of] l:ylt b]lvG5 . g]kfn klg o; l:yltaf6 ckjfb 
5}g . gJj]sf] bzsaf6 ;a}}h;f] ljsf;zLn d'n'sx¿ ul/ad'vL cfly{s j[l4sf] /0fgLltdf 5g\ . g]kfndf klg 
bzf} of]hgf b]lv ul/ad'vL j[l4nfO{ hf]8 lbg yflnPsf] kfOG5 . 

o cj;/ lj:tf/ M ul/a / ljkGgx¿ ;a}} k|sf/sf cj;/sf kx"Fraf6 6f9f x'G5g\ . clzIff, ;fdYo{ / ;fdflhs 
Pjd\ ;f+:s[lts cj/f]wsf sf/0faf6 ul/a tyf ljkGgx¿ cfwf/e"t ;]jf pkef]u ug{ al~rtLdf k/]sf x'G5g\ .  

गरि्बधी ननवािण ि मनिला  
ससनतिकिणमा सिकािधी

uf]kLgfy d}gfnL*

* gLlt ljZn]if0f, ljsf; Joj:yfkg / cfly{s ljwfdf ;'kl/lrt >L d}gfnL g]kfn ;/sf/sf k"j{ ;lrj x'g\ .
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/fHosf ;]jfx¿ ;dGoflos ¿kdf ljt/0f x'g ;s]sf] x'Fb}g . To;}n] Jofks ¿kdf cj;/ lj:tf/ / cj;/sf 
kx"Frx¿ ;xh agfpg] sfdaf6 ul/anfO{ ;Daf]wg ug{ ;lsG5 eGg] /0fgLlt lng yflnPsf] 5 . 

o ;zQmLs/0f  / Ifdtf lj:tf/ M k"lt{ kIfaf6 ul/Psf ljt/0fd'vL sfo{x¿ Ifl0fs x'g;Sb5g\, olb :jod\ 
ul/asf] Ifdtf ljsf; ul/Pg eg] . ul/asf cy{zf:qLsf kl/lrt cdTo{;]gn] ul/aL 36fpg ;a}}eGbf ;zQm 
kfq :jod\ ul/a xf] . :ood\ p;nfO{ ;zQmLs[t u/]/ kl/rfng gu/];Dd ul/aL lgd"{n ug{ ;lsFb}g . ul/a;Fu 
/x]sf] ;Defjgf / >dnfO{ pkof]u ug{ tfnLd, lzIff / ;r]tgf ljsf;fsf sfo{qmdx¿ ;~rfng, ;xhLs/0ff 
h:tf ;zQmLs/0fsf cf}hf/ pkof]u ug]{ cfjZos 5 . 

o n}ª\lus ;dfgtf / ;dfj]lztf M If]qLo, n}ª\lus / ;+f:s[lts ¿kdf kl5 k/]sf÷hf]lvddf /x]sf ju{x¿df g} 
ul/aL / ljkGgtf /x]sf] 5 . pgLx¿ Zf;sLo, ;fdflhs / cfly{s lqmofsnfkdf ;xefuL ge}sg ;fdflhs, 
cfly{s / dfgjLo k"FhL lgdf{0f gx'g] dfq xf]Og, ul/asf cfk\mg} ;jfnx¿ ;+jf]lwt x'Fb}gg\ . To;}n] ;fd'bflos 
Pjd\ zf;sLo ;dfj]zLs/0f ul/aL lgjf/0fsf] ;zQm xltof/ xf] . g]kfndf gjf} of]hgfb]lv d"nk|jflxs/0fsf] 
gLlt, bzf}b]lv ;dfj]zLs/0fsf] gLlt cjnDjg ul/Psf] 5 . g]kfnsf] ;+ljwfgn] g]kfnL ;dfhdf /x]sf] 
ljljwtfnfO{ ;Daf]wg ug{ /fHonfO{ lglb{i6 u/]sf] 5 . ;fd'bflos If]qdf km:6fpFb} uPsf] ;xsf/L cleofg 
;dfj]zL ;dfh lgdf{0f / ul/aL lgjf/0fsf] cfwf/ aGb} cfPsf] 5 . 

o lj:t[t ;xfotf k|0ffnL M ul/aL lgjf/0fsf nflu ;fdflhs ;'/Iff, ;fdflhs ;+/If0f k|0ffnL nufot ;]jf 
;'ljwfsf ul/ad'vL gLlt / ahf/ lj:tf/sf cf}hf/x¿ k|of]udf Nofpg] ul/Psf] 5 . of] ;xfotf k|0ffnL gubdf 
cfwfl/t, gLlt ;x'lnot, ;sf/fTds lje]b ljleGg k|sf/sf] x'Fb} cfPsf] 5 . 

o nlIft sfo{qmd ;~rfng M klxrfg ePsf ul/a tyf ljkGg kl/jf/ nlIft u/L ;zQmLs/0f, ;Lk, shf{, 
ljt/0f, ;fdflhs kl/rfng h:tf sfo{qmdaf6 ul/aL lgjf/0f sfo{qmd ;~rfng ul/Fb} cfPsf] 5 . g]kfndf 
dlxnf ljsf; sfo{qmd, ;fgf ls;fg ljsf; sfo{qmd, b'u{d If]q ljsf; sfo{qmd, s0ff{nL If]q ljsf; 
sfo{qmd, s0ff{nL /f]huf/ sfo{qmd, klZrd t/fO{ ul/aL lgjf/0f sfo{qmd, ;]jf tyf cj;/df cf/If0f, ljz]if 
If]q ljsf; sfo{qmdx¿, ljkGg If]q shf{ sfo{qmd cflb o;sf pbfx/0f x'g\ .  

oL /0fgLltx¿sf] Psn -Stand alone_ pkof]u xf]Og ls Ps;fy Jofks pkof]uaf6 dfq ul/aL lgd{"Nf kfg{ 
;lsG5 . ul/aLsf cfofd cg';f/ klg ul/aL lj?4sf] /0fgLlt pkof]u ug'{kb{5 . g]kfn nufot ljsf;zLn d'n'sx¿df 
ul/asf] klxrfg / ul/aLsf] sf/0f klxrfg j]u/ g} ul/aL lgjf/0fsf sfo{qmd ;~rfng ul/Psfn] klg ul/aL lgjf/0f 
x'g g;s]sf] tYo Psflt/ 5 eg] csf]{lt/ ul/a nlIft sfo{qmd ;~rfngsf] df]8fln6Ldf Ps¿ktf 5}g, sfo{qmdx¿ 
5l/Psf 5g\, sfo{qmdx¿ ;Lk / Ifdtfd'vL eGbf klg ljt/0fd'vL b]lvPsf 5g\ . sfo{qmdx¿ jf:tljs ;d:of ;Daf]wg 
ug{df eGbf nf]sk|Lotfdf b]lvPsf 5g\ . To;}n] g]kfn ;/sf/n] @)&$ h]i7df ul/aL ;DaGwL ;Dk"0f{ sfo{qmdsf] 
;dGjo / ;xhLs/0f ug{ ;Dks{ dGqfnosf] ¿kdf ;fljs ;xsf/L tyf ul/aL lgjf/0f dGqfnonfO{ tf]s]sf] lyof] . 
kl5 dGqfnox¿sf] k'g;+/rgfdf pQm dGqfno vf/]h e} o;af6 ;Dkfbg ul/cfPsf sfo{x¿ e"ld Joj:yf, ;xsf/L tyf 
ul/aL lgjf/0f dGqfnoaf6 ug]{ u/L g]kfn ;/sf/ sfo{ljefhg lgodfjnL, @)&$ df pNn]v 5 . t/ o'jf :j/f]huf/ 
sf]if nufot sltko sfdx¿ cGo dGqfno dftxt /flvPsf] 5 . u}/;/sf/L ;+:yfx¿n] ug]{ ul/a nlIft sfo{x¿sf] klg 
;dGjo x'g ;s]sf] 5}g eg] ljleGg :yfgLo tyf k|b]z ;/sf/sf] sfddf ;dGjo / pgLx¿sf] Ifdtf ljsf;sf] sfo{x¿ 
ug'{kg]{ cj:yf b]lvPsf] 5 . 

ul/aL lgjf/0fsf] /0fgLltsf ¿kdf ;xsf/L

;xsf/L ;b:ox¿sf] :j]lR5s cfkl;stf / ;xsfo{ xf] . ljkGgx¿ cfkm\gf ;dfg cfjZostf / cfsfª\Iff k"/f 
ug{ ;fdflhs–cfly{s k|lqmofdf cfj4 x'g rfxG5g\ . lsgsL pgLx¿nfO{ g} cfly{s ;+u7g / ;fdflhs cfj4tfsf] 
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a9L cfjZostf x'G5 . ;dfg :jfldTj, kmfobf / hf]lvdsf sf/0f ;b:ox¿ ljZjf;sf] pmhf{df ultzLn x'G5g\ . 
;fdflhs, cfly{s / dfgjLo tLg} k|sf/sf] k"FhL lgdf{0fsf] sfo{ ;xsf/Ln] ug{;Sg] ePsf]n] of] ul/aL lgjf/0fsf] dfWod 
/ cfly{s ;d[l4sf] cfwf/ xf] . 

cfly{s k|ltkmn / ahf/sf] ;Lldttfsf sf/0f lghL If]q nufgL ug{ guPsf] jf grfx]sf] u|fdL0f If]qdf ;xsf/L 
g} ;d'bfo:t/sf] pTkfbg ;+u7g / /f]huf/L l;h{gfsf] dfWod xf] . o;n] :yfgLo ;Defjgf / u|fdL0f ;d'bfosf] ;Lk Pjd\ 
;;fgf] k"FhLnfO{ pTkfbg k|lqmofdf nuL pkof]lutf l;h{gf ub{5 .

u|fdL0f If]q k|fotM s[lif tyf jg k}bfjf/df lgjf{x ug]{ If]q xf], cfw'lgs Joj;fo / snsf/vfgf u|fdL0f If]qdf 
sdL x'G5 . u|fdL0f If]qdf s[lif ;xsf/Lx¿dfkm{t s[lif km;nsf] pTkfbg tyf pTkfbsTj a9fpg], k|zf]wg, ;~ro–
e08f/0f ug]{ / ahf/Ls/0fsf dfWodaf6 cfo:t/ a9fpg ;lsG5 . 

g]kfnsf] s[lif pTkfbg k|ljlw k/Dk/ut 5 / v]tL lgjf{xd'vL 5 . ;Lldt s[lifof]Uo e"ld v08Ls/0f e}/x]sf] 5, 
s[lif ;fwgsf] kof{Kttf 5}g . pTkflbt s[lif km;nsf] Jojl:yt ahf/ 5}g . pTkfbs / pkef]QmfaLr ;DaGw :yflkt 
5}g . ljrf}lnofn] pTkfbg–pkef]Qmf ;DaGwnfO{ cj/f]w u/L b'j}tkm{ 7lu/x]sf] 5g\ . ;xsf/Ln] s[lifnfO{ lgjf{xsf] 
k]zfaf6 Joj;fosf] :t/df n}hfg ;S5 . s[lifdf cfw'lgs k|ljlw leq\ofpg, s[lif pTkfbgsf] ;~ro e08f/0f ug{, 
ahf/ Jojl:yt ug,{ df}lns laplahg ;+/If0f ug{, s[lifsf] hf]lvd Go"gLs/0f ug{ / s[ifsnfO{ ;zQmLs/0f ug{ ;Qm5 . 
kfl/jfl/s Pjd\ v08Ls[t k/Dk/fut v]tLnfO{ ;fd"lxs, Jofj;flos / cfw'lgs v]tLdf abNg cleofg rnfpg ;Sb5 . 
s]xL s[lif ;xsf/Ln] o; If]qdf pNn]v sfd u/L k|bz{g k|efj klg kfl//x]sf 5g\ . o;y{ u|fdL0f s[lifleqsf] ul/aL 
36fpg ;xsf/L cfkm}Fdf /0fgLlts cleofg aGg ;S5 . 

;xsf/L k|ToIf k/f]If ¿kdf gful/s ;zQmLs/0fsf] ;zQm dfWod xf] . lj:tf/sf] r/0f k"/f u/L ;jnLs/0fdf 
k'u]sf ;xsf/Lx¿ ljifout Joj;fodf ;b:ox¿nfO{ ;zQmLs/0f u/L pkef]Qmf ahf/df bl/nf] pkl:ylt b]vfpg ;Ifd 
x'G5g\ . o'/f]k tyf Plzofsf s]xL d'n'sdf vfB a:t', lah'nL, pkf]Uo a:t',  aLdf Pjd\ ljQLo ;]jfdf ;xsf/Ln] ahf/sf] 
pNn]Vo lx:;f lnPsf 5g\ . cGt/f{li6«o ;xsf/L ;+3n] s]xLcl3 k|ltj]ng cg';f/ g]b/Nof08df cfn' pTkfbgsf] 
!)) k|ltzt, blIf0f sf]l/ofdf s[lif pTkfbgsf] $) k|ltzt, lkmgNof08df b}lgs ;]jfsf] ## k|ltzt, cd]l/sfdf phf{ 
cfk"lt{sf] !# k|ltzt lx:;f ;xsf/Lsf] 5 . To:t} ef/tdf s[lif pTkfbgsf] #& k|ltzt, dfN6fdf df5f cfk"lt{df () 
k|ltzt / xf]08'/;df aLdf ;]jfsf] @& k|ltzt ;xsf/Ln] cf]u6]sf] 5 . g]kfndf ljQLo ;]jfsf] sl/j !( k|ltzt 
;xsf/Lsf] lx:;f 5 . o;/L ljsl;t tyf ljsf;f]Gd'v b'j} k|s[ltsf d'n'sx¿df ;xsf/Ln] cfkm\gf] sfo{If]q lj:tf/ 
ub}{ uPsf 5g\ . 

;xsf/L ;fdflhs ;zQmLs/0f / g]t[Tj ljsf; ug{ klg ;kmn 5g\ . ;xsf/Ldf ;+nUg ;b:ox¿ cfkm\gf 
ljifonfO{ ;d"x k|lqmofdf n}hfg / cGttM lj:t[t sfo{;"rL lbg ;kmn 5g\ . sl/j &# nfv ;j{;fwf/0f ;xsf/Ldf 
cfj4 e} b'O{nfveGbf a9L Joj:yfkg txdf k'u]sf 5g\ . g]kfndf ;fdflhs d"No;+:s[ltsf sf/0f dlxnfx¿ g]t[Tj 
ljsf;df kl5 kb}{ cfPsf 5g\ . xfn ;xsf/L ;+:yfdf dlxnf ;b:o %!=% k|ltzt 5g\ . ;fy} dlxnf ;~rflnt ;xsf/L 
$@&# k'u]sf] 5 . o;n] dlxnf ;zQmLs/0f Pjd\ g]t[Tj ljsf;df pNn]Vo of]ubfg k'¥ofPsf] 5 . 

ul/ad'vL cfly{s j[l4sf nflu ;xsf/L Pp6f ;zQm cleofg xf] . cfly{s j[l4sf nflu :jod ul/a kl/rfng 
/ k|fKt k|ltkmnsf] ;dGoflos ljt/0f ;xsf/L lqmofsnfkdf b]Vg ;lsG5 . pTkfbgsf k|lqmofx¿ zx/ s]Gb|Lt, ;'ljwf 
s]Gb|Lt / ahf/ s]Gb|Ltdfq xF'bf gLlt sfo{qmd lgdfgjLs[t x'g] ;Defjgf /xG5 . of] lbuf] ljsf; / cfly{s j[l4sf] e/kbf]{ 
dfWod klg xf]Og . ;dfgtf / Gofosf] dfWod klg xf]Og . To;f] x'gglbg ;xsf/L h:tf ;fd'bflos cleofg ;zQm x'g] 
ub{5 . ;fy} lj:t[ttfdf cfwfl/t cfly{s j[l4 / ;dfj]zL cfly{s j[l4sf nflu ;xsf/L kl/rflnt x'g] ub{5 . g]kfnsf] 
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cfly{s j[l4 g ;dfj]zL 5 g lj:t[t g} . s]xL cfly{s If]q / zx/ahf/dfq l;ª\uf] cy{tGqsf] cfwf/ alg/x]sf] ;Gbe{df 
ufpF3/df :yflkt ;xsf/Lx¿n] pTkfbg If]qsf] ljljwLs/0f / lj:tf/ ul//x]sf 5g\ . 

g]kfnL ;dfh k//Dk/fut ¿kdf g} n}ª\lus tyf ;f:s[lts ¿kdf ljeflht 5 . hGd;Fu} e"ldsf / lhDd]jf/L 
;Ldfª\sLt x'Fb} cfPsf 5g\ . k':tf}b]lv x:tfGt/0f x'b} cfPsf] o; k|sf/sf] sfo{;+:s[lt / d"Nok|0ffnLnfO{ ;xsf/Ln 
;dfj]zL agfpFb} nu]sf] 5 . ;xsf/Ldf dlxnf, k'?if, wgL u/La / cGo klxrfg ge} s]jn ;b:osf] klxrfg dfq x'G5 . 
o;n] ;fdflhs d"No k'g;+/rgf ul//x]sf] 5 . 

o'jfx¿ ;xsf/L dfkm{t kl/rflnt e} :j/f]huf/ aGg ;Sb5g\ . g]kfndf ;fF3'/f] >d ahf/sf sf/0f cf}krfl/s 
If]qn] /f]huf/Lsf kof{Kt cj;/x¿ l;h{gf ug{ ;s]sf] 5}g . o'jfx¿ ;'/lIft eljiosf nflu ljb]lzg] qmd tLj| 5 . 
hf]lvd / c;'/Iffsf afjh'b klg j}b]lzs /f]huf/Ldf hfg o'jfx¿ afWo 5g\ . o; cj:yfdf pknJw cfly{s tyf 
;fdflhs ljk|]if0fsf] pkof]u ug{ / :yfgLo tj/df g} >lds sfnLu9x¿ ;+ul7t e} :j/f]huf/Lsf cj;x¿ l;h{gf ug{ 
;xsf/L pko'Qm dfWod x'g\ . ;xsf/L P]g, @)&$ n] o:tf ;xsf/LnfO{ /fHo:t/af6 ;x'lnot lbg] s'/f ;d]t pNn]v 5 . 

;xsfo{ / ;xpTkfbg /fHo k'gjf]{wsf ;Gbe{df cfPsf] gjLg cjwf/0ff xf] . /fHosf tkm{af6 ljt/0f xF'b} cfPsf 
gful/s ;]jfx¿ k|jfxdf /fHodfq Psn k|bftf ge} ljleGg ;fd'bflos kfqx¿;Fu ;xsfo{ / ;]jfa:t' pTkfbgdf g} 
;xsfo{ x'g yfn]sf] 5 . ;xsf/L o;sf] ;lqmo kfq xf] . ;xsf/L ;+:yfx¿ :yfgLo cfjZostfsf] ;]jf -lzIff, :jf:Yo, 
cfjf;, ljB't, ;~ro tyf e08f/0f, ljt/0f, ;fdflhs ;'/Iff cflb_ cfkm} pTkfbg ub{5g\, o:tf ;]jf a:t' pTkfbg / 
ljt/0fdf ;xsfo{ ub{5g\ . o;af6 ;]jf pTkfbg tyf ljt/0f k|lqmofdf nfut Go"gLs/0f x'g hfG5, u'0f:t/ a9\g hfG5, 
lbuf] ;]jf Joj:yfkg ;Dej kfb{5 / cGttM ;]jf hjfkmb]lxtf ;d]t :yflkt x'g u} ;'zf;g ;+:yfut ;d]t x'ghfG5 . 

k/Dk/fut cfly{s ;+u7g k|lqmofdf pTkfbgsf ;fwgx¿sf] cljj]zLn pkof]u u/L pTkfbg u/L cfly{s j[l4 
ul/G5 . o;nfO{ /]vLo cy{tGq eGg ;lsG5 . t/ rqmLo cy{tGq To:tf] gofF cjwf/0ff xf] h;n] jftfj/0fLo ljljwtf 
/ ;|f]tnfO{ Iflt gu/L÷sd Iflt u/L dfgjLo cfjZostf k"/f ug]{ lbuf] ;f]r /fVb5 . rqmLo cy{tGqn] -s_ ;fdu|Lsf] 
lg/Gt/ pkof]u u/L pRr d"No k|fKt ug{ ;lsG5, -v_ ;a}} phf{ ;|f]tx¿ k'gk|of]Ho 5g\, -u_ h}ljs ljljwtfn] ;a}} 
k|sf/sf dfgjLo cfjZostf k"/f ug{ ;xof]u k'¥ofp5, -3_ dfgj ;dfh / ;+:s[ltsf] ;/Iff ug'{ kb{5, -ª_ dfgj / 
cGo k|hfltsf] :jf:Yo /Iff Pscsf{df cjl4t 5g\, -r_ cfly{s lqmofsnfksf] dfkg cfly{s ;"rseGbf dfly /x]/ 
ug'{ kb{5 / -5_ cfly{s k|0ffnL jftfj/0f -h}ljs ljljwtf_ d}qL x'g'kb{5 eGg] dfGotf /fVb5 . ;xsf/L ;d'bfosf] 
nflu ;d'bfon] g} sfd ug]{ :jpQ/bfoL cleofg ePsfn] o;n] ;|f]t ;fwgsf] lbuf] Joj:yfkg ug{df ;3fp k'¥ofp5 . 

zx/ cj;/sf] s]Gb| xf], ufpF ;Defjgfsf] :yn . ufpn] pTkfbg u/]sf a:t'x¿ zx/n] pkef]u ub{5 . ;xsf/L 
dfkm{t ufp–zx/ cGt/;DaGw dhj"t agfpg ;lsG5 . pbfx/0fsf nflu b'Uw ;xsf/LnfO{ lng ;lsG5 . ufpFdf pTkflbt 
b"w / b'Uw kbfy{ ;xsf/Ldfkm{t zx/ k'U5 eg] s[ifsx¿ cfkm\gf] pTkfbgsf] d"No kfpg ;Sb5g\ . t/sf/L, df5f, df;', 
kmnkm"nsf If]qdf sfo{ug]{ ;xsf/Lx¿ ufpF zx/ cfj4tfsf alnof ;"q x'g] ub{5g\ .

d'n's ;+3Lo ;+/rgfdf lqmofzLn 5 . ;+3Lo ;+/rgfnfO{ lqmofzLn u/fpg] dfWod :yfgLo txn] cfkm\gf] klxnf] 
sfo{sfn ;fdfGo pknlJw;fy labf x'Fb} 5g\ . o; cjlwdf :yfgLo cfly{s ;+/rgf lgdf{0f e};s]sf 5}gg\ . cfly{s 
;+/rgfx¿sf] lqmofzLntfn] ufpF j:tL;Dd pTkfbg ;DaGw :yfkgf ub{5, ljQLo dWo:ytf ub{5 . :yfgLo :t/;Dd 
cfly{s ;+/rgf lj:tf/ u/L ;+3Lotfdf k|f0f eg{ ;xsf/L Pp6f dfWod xf] . o;n] b'O{ k|sf/n] :yfgLo cfly{s ultljlw 
a9fpg ;S5 M klxnf] ;;fgf] kl/df0fdf /x]sf] artnfO{ k"FhLdf ¿kfGt/0f u/L pBdLsf] ;b:osf] xftdf k'¥ofP/ . bf];|f], 
pBdL Joj;foL tyf artstf{ ;b:osf] hf]lvd 36fpF5 . zx/L :j¿k ePsf / ;'ljwfsf 3gfj:tLdf a}+s tyf ljQLo 
;+:yfsf] pkl:ylt ePklg ufpF / ljkGg :yfg ljQLo kx'reGbf lgs} 6f9f 5g\ . a}+s tyf ljQLo ;+:yfx¿sf] :jefj klg 
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ahf/ ;ª\s]tdf bf}l8g] xf], t'ngfTds k|ltkmn lbg] If]qdf bf}l8g] xf] . ufpFj:tLsf ;xsf/LnfO{ :yfgLo Joj;fo ljsf;, 
;Lk ljsf; / pTkfbgdf Jofks pkof]u ug{ ;lsG5 . ;xsf/LnfO{ e"ld a}+ssf] cjwf/0ffdf ljsf; u/L sfof{Gjogdf 
Nofpg ;s] pkof]u gul/Psf] hdLg lglZrt cfwf/df pTkfbgzLn xftdf k'¥ofO{ lqkIfLo kmfObf lng ;lsG5 .  

:jlge{/ cy{tGqsf] cfwf/ lgdf{0fdf ;xsf/L 

;xsf/L cy{tGq ljsf; ePsf] d'n'sdf :jlge{/ cy{tGq lgdf{0fsf] cfwf/ dhj't ePsf] kfOG5 . :jlge{/sf] 
cy{ ;a}} s'/f cfkm} pTkfbg ug]{ eGg] xf]Og, cfkm}df wflgg ;Sg] -Stands on its own feet_ eGg] klg xf]Og . o;sf] 
Jofjxfl/s cy{ pknJw k|fs[lts ;|f]t ;fwgsf] ljj]sk"0f{ pkof]u / :yfgLo ;Defjgf -kF"hL k|ljlw / >d;Lk_ sf] 
cEof;dfkm{t a:t' ;]jfsf] pTkfbgdfkm{t hLjg:t/ ;wf/ eGg] xf] . cfkm\gf] ;|f]t, ;fwg / ;fdYo{k|ltsf] ljZjf;df 
pleP/ j6d ck cjwf/0ffdf ljZjf; /fVg] cfly{s ;+/rgf xf] . o:tf cy{tGq afXo cfly{s em8\sf / k|efjaf6 w]/} 
k|efljt xF'b}gg\ . o:tf cy{tGq ;fdYo{sf] ;Ldfdf /xG5g\, :jod\ k|lt/f]w zlQm cfh{g ub{5g\, ljj]szLntf cjnDjg 
ub{5g\, g}lts / cWoflTds cfrf/0fdf hf]8 lbG5g\, alnof] hu agfpF5g / ;a}}eGbf dxTjk"0f{ kIf o;n] l;4fGt / 
bz{geGbf Jofjxfl/s kIf / cfr/0fdf hf]8 lbG5 .  

g]kfnsf] cy{tGq r/d ul/aLsf] b'':rqmdf 5, Jofks a]/f]hfuf/L ->d ahf/df aflif{s % nfv ylkG5g\_, Jofkf/ 
3f6f -!M!# ¿k}of_ cTof;nfUbf] x'b} uPsf] 5 . cgf}krfl/s ljQLo dWo:ytf rfk klg ef]Ub} cfPsf] 5 . cg'Tkfbs 
If]qdf nufgL / cgf}krfl/s cy{tGqsf] lgdf{0fsf] qmd /f]lsPsf] 5}g . cy{tGqsf k|d'v kfqaLr xflb{s ;DaGwsf] 
cefj 5 . ljsf; ;+:s[ltsf] cefj 5 . :jnufgL kl/rfngsf] klg cefj 5 -;g\ @)@@ sf] nIo k"/f ug{ tTsfnLg 
d"Nodf sl/j ? (^)) cj{ /sd nufgL cfjZos, lbuf] ljsf; nIo k"/f ug{ aflif{s ? !*)) cj{ cfjZos, ljqmdsf] 
@!)) ;Dd dWod cfo d'n'sdf k'Ug aflif{s vjf]{ ¿k}of cfjZos_ . nufgL ;LdfGt pTkfbg cg'kft M %=@ M !  5 
/ vfB ;'/Iff vfB c;'/Iff -jflif{s $#@ s]hL k|ltJolQm vfBfGg cfjZos_ ef]lu/x]sf] 5 . ;fj{hlgs / lghL If]q 
cy{tGqsf] ultzLntf lj:tf/ u/L :jlge{/ cfly{s hu :yfkgf ug{ kof{Kt 5}gg\ . t/ ;xsf/Ldf /xg] ;fd"lxstf, 
hjfkmb]lxtf / ;zQmLs/0f, Nff]stGq Pjd\ /0fgLlts g]t[Tjn] :jlge{/ cy{tGq lgdf{0f ug{ dxTjk"0f{ kfq x'g ;Sb5g\ . 
k|d'vtM oL If]qdf ;xsf/Ln] sfo{ ug]{ ePsfn] :jlge{/tfsf] cfwf/ v8f ug{ ;Sb5g\ . 

•	 5l/P/ /x]sf] >d, ;Lk / k"FhL kl/rfng  
•	 :yfg ljz]if ;]jf 
•	 :j/f]huf/L / ul/aL Go"gLs/0f
•	 ;fdflhs cGt/3'ng / ;xsf/L ;+:s[lt ljsf; 
•	 pTkfbgzLn /f]huf/L l;h{gf 
•	 ljQLo lzIff / dWo:ytf 
•	 dlxnf ;zQmLs/0f 
•	 ;fdflhs pBdzLntf ljsf; 
•	 s[lifsf] Jofj;foLs/0f dfkm{t vfB ;Dk|e'tf / ;'/Iff 
•	 åGå ;+j]bgzLn ljsf; 
•	 g]t[Tj ljsf;  . 

g]kfnh:tf] d'n'sdf u|fdL0f If]q cf}krfl/s ljQLo ;]jfsf] z[ª\vnfdf cfj4 xF'b}g . cgf}krfl/s ¿kdf ljQLo 
sf/f]jf/ ubf{ ljkGg dflg;x¿ emg} ljkGg x'g] ub{5g\ . To;}n] ;;fgf] art kl/rfng dfkm{t k"FhL lgdf{0fsf] sfo{ ug{ 
;lsG5 . o;n] u|fdL0f ;d'bfos} lxtdf phf{, x:tsnf, ko{6g, cfjf; Joj;fo ;]jf ;~rfng ug{;S5 . 
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;xsf/Ldf cfj4tf / ul/aL lgjf/0f 

;xsf/L >d, k"FhL ;Lk / ;do kl/rfngsf] dfWod xf] . To;}n] ;xsf/Ldf cfj4 x'g' eg]sf] pBdzLn aGg' xf] . 
dfgjLo, ;fdflhs / cfly{s k"FhL lgdf{0f ug'{ xf] . JolQm :j]lR5s ¿kdf ;xsf/L pBddf ;+nUg x'g] ePsfn] p;sf] 
j[lQ rog p;sf] Ifdtfsf] ;a}}eGbf ;DefJo If]q klg xf] . o; cj:yfdf cfk\mgf cfjZostf k"/f ug{ cfkm} kl/rfng 
x'g] k|lqmof ePsfn] ul/aL 36fpg / :j/f]huf/L l;h{gf ug{ of] e/kbf]{ dfWod xf] . To;}n] s] ljsl;t af ljsf;zLn 
;a}} d'n'sdf ;xsf/L hg:t/sf] cfly{s cleofg xf] . ljZjdf Ps cj{ dflg; ;xefuL e} #) nfv ;xsf/L ;+:yf 
vf]n]sf 5g\, h;n] @% s/f]8 dflg;nfO{ k|ToIf /f]huf/L lbPsf] 5 . cu|–k[i7 ;DaGwsf cfwf/df c? w]/}nfO{ /f]huf/L 
pknJw u/fPsf] 5 . 

g]kfnsf] s'/f ug]{ xf] eg] ;xsf/Ldf ;+nUgtf / ul/aL lgjf/0faLr ;x;DaGw b]lvPsf] 5 . kl5Nnf 
cWoog cg';f/ ;xsf/Lsf ;b:o ePsf JolQmx¿ sd ul/a b]lvPsf] 5g\ . klxnf] cWoog ;xsf/L tyf ul/aL 
lgjf/0f dGqfnon] @% lhNnfsf !@ nfv @$ xhf/  $!& kl/jf/df ul/aL klxrfgsf nflu u/]sf] klxnf] 
;a}] {If0fdf k|ltlglw dfg ;"rs -Proxy Mean Test_ ljZn]if0f u/L lgsflnPsf] lg:sif{df ;xsf/L ;b:o 
ePsfx¿ @@=% k|ltzt ul/a / ;b:o gePsf #$=# k|ltzt ul/a /x]sf] b]lvPsf] 5 . pQm k|ltj]bg cGt/f{li6«o 
ul/aL lgjf/0f lbj; -cS6f]j/ !&_ sf pknIoodf cfof]lht sfo{qmddf ;fj{hlgs ul/Psf] lyof] . ;xsf/Ln] 
cfly{s ;DaGwnfO{ ultzLn agfpg] ePsfn] ul/aL 36fpg of] Ps ;kmn dfWod xf] . cdTo{ ;]gn] eg] em} 
;xsf/L ;b:o cfkm} kl/rflnt e} cfkmgf] ul/aL 36fgp ;S5g\ . art tyf C0f kl/rfng, Jofj;flos v]tL, 
ahf/ Joj:yf,  e08f/0f tyf ;~ro nufotsf lqmofsnfkaf6 ;xsf/Ln] cfo cfh{g / /f]huf/L l;h{gfsf sfd 
ub{5 . ;xsf/Ln] a}+sn] g;d]6]sf, ahf/ k|lqmofdf cfj4 gePsf ;;fgf] >d tyf ;Lkdfkm{t ;fd"lxs lxtsf 
nflu pBzLntf k|j4{g ub{5g\ . To;}n] ul/a hxfF 5, ToxL ;xsf/L k'U5 . 

g]kfn ;/sf/, /fli6«o of]hgf cfof]u / cS;kmf]8{ dfgj ljsf; k|of;af6 ul/Psf] cWoogsf glthf ljZn]if0f 
ug]{ xf] eg] klg ;xsf/L ;+:yf ePsf] :yfgdf ul/aL ax';"rsf+ssf] :t/ /fd|f] b]lvPsf] 5 . :jf:Yo, lzIff / hLjg:t/;Fu 
;DalGwt bz ;"rssf cfwf/df ljZn]if0f ul/Psf] ul/aL ax';"rsfª\s ljlw cg';f/ g]kfnsf] /fli6«o cf};t PdkLcfO{ 
@*=^@ xf] . sd ;xsf/L ;+:yf ePsf] k|b]z k|b]z s0ff{nLsf] PdkLcfO{ :t/ %!=@@ xf], To;kl5 yf]/} ;xsf/L ePsf] 
k|b]z dw]z k|b]zsf] PdkLcfO{ :t/ $&=*( xf], hjls w]/} ;xsf/L ePsf jfUdtL k|b]z # / k|b]z n'lDjgLsf] ;"rsf+s 
:t/ qmdzM !@=@$ / !$=!( 5 . ul/aL ax';rsfª\s ;'wf/ ug{ ;xsf/Ln] dfq Psn of]ufbg u/]sf] xf]Og, t/ o;n] 
cfly{s lqmofsfnkdf /fVg] cu|k[i7 ;DaGwsf sf/0f ul/ad'vL ljsf;nfO{ ;xof]u k'¥ofpF5 . To;}n] rfn" kGw|f} 
of]hgfn] ;xsf/LnfO{ cGt/;DalGwt ljifosf ¿kdf /fv]sf] 5 . 

;xsf/L lbuf] ljsf;sf] cfwf/ xf] . ;+o'Qm /fi6«;+3sf] kxndf ;g\ @)#) ;Ddsf nflu ljsf;sf] cGt/f{li6«o 
dfu{lrqsf ¿kdf cfPsf] lbuf] ljsf; nIodf g]kfnn] klg k|ltj4tf hgfP/ !& j6} nIodf ljleGg kfFr ;do;Ldfdf 
nIo ;"rs ;lxtsf] sfo{of]hgf agfPsf] 5 . ;a}} k|sf/sf] ul/aL / alx:s/0f cGt -nIo !_, ef]sd/L / s'kf]if0f 
cGTo -nIo @_, ;a}}sf nflu ;xh :jf:Yo ;]jf ;'ljwf -nIo #_, u'0f:t/Lo lzIff / hLjgkof{Gtsf] ;Lk -nIo 
$_, n}ªlus ;dfgtf / dlxnf tyf ls;f]/L ;zQmLs/0f -nIo %_, ;k}sf nflu ;'/lIft kfgL / ;/;kmfO -NfIo ^_, 
;a}}sf nflu cfw'lgs phf{ -nIo &_ nufot w]/}h;f] nIo sfof{Gjog ug{ ;xsf/Ln] dxTjk"0f{ of]ubfg lbg ;Sb5g\ . 
;/sf/ PSn}n] olt lj:t[t nIo k"/f ug{ ;Sb}g . To;}n] lbuf] ljsf;sf] sfof{Gjog ;+oGqsf ;Gbe{df h;nfO{ nIo 
!& df pNn]v 5, sf] Ps dxTjk"0f{ kfq ;xsf/L xf] . ;xsf/lh:tf ;fd'bflos cleofgn] lbuf] ljsf;sf] nIonO{ 
;fd'bfoLs/0f÷:yfgLos/0f ug{ of]ubfg lbg;S5g\ . 
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;xsf/L / n}lª\u ;zQmLs/0f 

g]kfnL ;dfh k/Dk/fut lkt[;QfTds 5 . ue}{b]lv dlxnf / k'?ifsf] e"ldsf ;Ldflª\st xF'b} cfPsf] 5 . 
cfwf/eGbe a9L ;+Vofdf /x]sf dlxnfx¿ zlQm, ljsf; / cj;/ ;+/rgfsf] kL+wdf 5g\ . cfly{s ultljlw / ;DklQ 
:jfldTjdf sdhf]/ 5g\ . t/ 3/ kl/jf/ Joj:yfkg b]lv 3/fo;L Joj;fodf pgLx¿n] lhDd]jf/L lnFb} cfPsf 5g\ . 
dlxnfx¿nfO{ 3/kl/jf/sf] rf}3]/faf6 zlQm, ;fwg / cj;/df k'ofpg n}lª\us dfgsx¿ --s_ n}ª\lus dfgs kl/jt{g, 
-v_ z}lIfs dfgs kl/jt{g, -u_ k|hgg :jf:Yo / of}g dfgs kl/jt{g, -3_ cgf}krfl/s If]qsf sfo{sf] dfgs 
kl/jt{g / -ª_ /fhg}lts cfjfh Pjd\ k|ltlglwTj k|0ffnLsf dfgs kl/jt{g_ kl/jt{g ug'{ cfjZos 5 . h;sf nflu 
;xsf/L Ps ;zQm dfWod aGg ;S5 . ;xsf/L r]tgf / g]t[Tj lgdf{0fsf] klg d~r xf] eGg] s'/f :yfgLo txsf #%)$! 
kbflwsf/LdWo] klxnf] lgjf{rgdf !$#%# dlxnf /x]sfx¿ clwsf+z ;xsf/L ;+:yfdf ;+nUg /x]sfaf6 l;4 x'G5 . 

sltko d'n's / g]kfns} s]xL ;xsf/Lx¿n] b]vfPsf] pknlJwaf6 ;xsf/Lx¿ ;;fgf cfly{s ultljlw dfkm{t 
dlxnfnfO{ cfkm\g} v'§fdf pleg ;Sg] agfpg] dfWod x'g\ eGg ;lsG5 . h:tf] ls Hffkfgsf pkef]Qmf ;xsf/Ldf (% 
k|ltzt dlxnf ePsfn] Joj:yfkgdf k|efj kf/L n}+lus ;xeflutf a9fPsf 5g\ . O6fnLsf (% k|ltzt >lds ;xsf/L 
-km];g pBf]u_ / :k]g ;xsf/L dxf;+3df #( k|ltzt pRr sfo{sf/L dlxnf 5g\ . o;n] >d ljefhg, n}ª\lus ;xeflutf 
/ ;dfj]zL ;dfh agfpg of]ubfg lbPsf] 5 . g]kfndf klg dlxnf g]t[Tjdf /x]sf w]/}h;f] ;xsf/Ln] dlxnf lxt / 
;zQmLs/0f ul//x]sf 5g\ . :yfkgfsf] /ht aif{ agfpg nfu]sf] dlxnf ;fsf]; O6x/Ln] ljleGg art of]hgf tyf ;]jf 
sfo{qmddfkm{t ;kmntfsf] Oltxf; /Rb}5 . 

pk;+xf/

…;xsf/L cfGbf]ngh:tf] ;Dk"0f{ ¿kn] ;fdflhs p2]Zosf] zlQmzfnL cf}hf/ c? s'g} 5}gÚ -OlGb/f ufGwL_ . 
;xsf/L cfkm} cfly{s ;+u7g xf], art tyf nfugLdfkm{t cfly{s ;xeflutf, /f]huf/L l;h{gf, cfk"lt{ ;DaGw / ;Lk 
ljsf; ug{;S5 . ;xsf/L ;fdflhs ;+u7g xf], h;n] ;'/Iff, ;xof]u, of]ubfg, ;fdflhs x]/rfx, Gofo / ;dfj]lztf 
dfkm{t ;fdflhs ¿kfGt/0fdf of]ubfg ug{;S5 . ;xsf/L jftfj/0fLo kfq xf], k|fs[lts ;|f]t ;fwg Joj:yfkg / pkof]udf 
lbuf]kgf k|j4{g ug{ ;S5 . To;}n] of] ljsf; / ;d[l4sf] cfwf/ aGg;Sg] ;Defjgf ePsf] cleofg xf] . t/ xfn}sf 
lbgdf sltko ;xsf/Lx¿df ;xsf/Ldf dfGo l;4fGtaf6 ljrlnt x'Fb} uPsf 5g\, cGtl/s ;'zf;gsf] cefjsf sf/0f 
;d:ofu|:t aGb} uPsf 5g\ . To;}n] o;nfO{ hlt Jojl:yt ug{ ;Sof], Tolt g} ljsf;nfO{ ;+:yfut ug{ Tolt g} ;xof]u 
k'¥ofpFb5 .

mmm
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१. चवषय प्रवनेश
नयेपालको इलतिासमा आधतुलनक लनिा्नचन प्रणालीको शतुरुिातको कतु िा गदा्न िाणाशासनकालको अिलधमा हि.सं. 
२००४ साल जयेठ ३ मा भएको सथानती् लनका् अन्तग्नत काठमा्डौं म्तुलनलसपललटीको लनिा्नचन नै पहिलो ि 
ऐलतिालसक लनिा्नचन िो। ति ्ो लनिा्नचनमा महिलािरू मातालधकािबाट िन्चित लथए। ्त्सपलछ हि.सं. २०१० 
साल भदौ १७ गतये भएको काठमा्डौं नगिपाललकाको लनिा्नचनमा महिलालये पहिलो पटक उममयेद्ाि बन्नये ि 
मतालधकाि प्र्ोग गनने अिसि प्राप्त गियेका लथए। ्त्सपलछ हिलभन्न सम्मा भएका सथानती् लनका्को लनिा्नचनमा 
महिलाको सिभालगता क्रमशः िढोत्तिी ितुदै हि.सं.२०७४ सालमा भएको सथानती् तिको लनिा्नचन महिलाको 
सिभालगता करिि ४१ प्रलतशतको िािािािीमा प तुगयेको लथ्ो। िालै मात् समपन्न भएको सथानती् तिको लनिा्नचनलये 
महिलाको सिभालगता िहृद् ितुन तुका साथै नयेत्ृति तिमा पलन महिलाको सिभालगता कये िी बढयेको दयेन्खएको छ। ्स 
लयेखमा सथानती् तिमा भएका लनिा्नचन ि ्सलये महिलाको अथ्नपूण्न सिभालगता सन्दभ्नमा ल्ाएको परिणामका 
िाियेमा हिश्येषण गनने प्र्ास गरिएको छ।  

२.  स्ानीय तहमा मचहला सहभाचिता समब्िी सवैंिाचनक त्ा कानूनी वयवस्ा

२.१ ननेपालको सचंविान
नयेपालको संहिधानको धािा ३०६(ढ) मा सथानती् तिको परिभाषा गरिएको छ, जस अनतुसाि सथानती् ति 
भन्नालये ्स संहिधान िमोन्जम सथापना ितुनये गाउँपाललका, नगिपाललका ि न्जलला सभालाई समझनतुपछ्न भलनएको 
छ। सोिी संहिधानको धािा २१५(४) मा गाउँ सभाका सदस्िरूलये आरूमध य्ेबाट लनिा्नन्चत गियेका चाि जना 
महिला सदस् ि दललत िा अलपसङख्क समतुदा्बाट गाउँ सभालये लनिा्नन्चत गियेका दतुई जना सदस् समयेत गाउँ 
का््नपाललकाको सदस् ितुनये, धािा २१६ (४) मा नगि सभाका सदस्िरूलये आरूमध य्ेबाट लनिा्नन्चत गियेका पाँच 
जना महिला सदस् ि दललत िा अलपसङख्क समतुदा्बाट नगि सभालये लनिा्नन्चत गियेका ततीन जना सदस् समयेत 
नगि का््नपाललकाको सदस् ितुनये, धािा २२० (घ) मा न्जलला सभालये एक जना प्रमतुख, एक जना उपप्रमतुख, 
कमततीमा ततीन जना महिला ि कमततीमा एक जना दललत िा अलपसङख् सहित बढीमा नौ जना सदस् िियेको 
न्जलला समन्ि् सलमलतको लनिा्नचन गननेछ भन्नये व्िसथा गरिएको छ। ्त्सैगिी नयेपालको संहिधानको धािा २२२ 
(२) मा गाउँ सभामा गाउँ का््नपाललकाको अध्क्ष ि उपाध्क्ष, ि्डा अध्क्ष ि प्र्त य्ेक ि्डाबाट लनिा्नन्चत चाि 
जना सदस् ि दललत िा अलपसङख्क समतुदा्बाट लनिा्नन्चत गाउँ का््नपाललका सदस् ििनये ि धािा २२२ (३) 
मा गाउँ सभामा प्र्त य्ेक ि्डाबाट कमततीमा दतुई जना महिलाको प्रलतलनलध्ति ितुनये व्िसथा छ। धािा २२३(२) 

्थिानधी् ननवायाचन ि मनिला सिभानगिा

/flwsf cof{n*

* उद्योग वाणिज्य तथा आपणूतति मन्त्ाल्यमा सहसणिव हुनहुुन््छ ।
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मा नगि सभामा नगि का््नपाललकाका प्रमतुख ि उपप्रमतुख, ि्डा अध्क्ष ि प्र्त य्ेक ि्डाबाट लनिा्नन्चत चाि जना 
सदस् ि दललत िा अलपसङख्क समतुदा्बाट लनिा्नन्चत नगि का््नपाललकाका सदस् ििनये ि धािा २२३(३) 
मा नगि सभामा प्र्त य्ेक ि्डाबाट कमततीमा दतुई जना महिलाको प्रलतलनलध्ति ितुनये व्िसथा छ । 

२.२ चनवामािन समबन्धती ऐन त्ा कानुन
(क) िाजनीचतक दल समब्िी ऐन, २०७३ : दलको सगिठना्तमक संिचना हिधान बमोन्जम लनिा्नचन, मनोन्न िा 
लन्तुन्क् गदा्न नयेपालको सामान्जक हिहिधता प्रलतलबन्मबत ितुनये गिी आफना सदस्िरू मध य्ेबाट ्त्सता सलमलतमा 
समानतुपालतक समाियेशती लसद्ान्तका आधािमा सिभालगता ितुनये व्िसथा गनतु्न पनने (दरा १५(३), दलको सबै 
तिको सलमलतमा कमततीमा एक लतिाई महिला सदस् ितुनये व्िसथा गनतु्न पननेछ (दरा १५उपदरा (४) भन ्नये 
व्िसथा छ ।  

(ख) स्ानीय तह चनवामािन ऐन २०७३ : लनिा्नचन प्रणालीमा गाउँपाललका िा नगिपाललकाको ि्डा सलमलतका एक जना 
दललत महिला सहित दतुई ि्डा सदस् ि दतुई ि्डा सदस्को लनिा्नचनमा सबै भन्दा बढी मत ल्ाउनये दतुई दतुई जना 
लनिा्नन्चत ितुनये लनिा्नचन प्रणाली अपनाइनये (दरा ६ उपदरा २)।, गाउँ का््नपाललका तथा नगि का््नपाललकाका 
महिला सदस्को लालग समबन्न्धत गाउँ सभा िा नगि सभाका सदस्लये आरूमध य्ेबाट गाउँ का््नपाललकाको 
िकमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गनने पाँच जना लनिा्नन्चत ितुनये लनिा्नचन प्रणालीको आधािमा गोप् मतदानद्ािा 
लनिा्नचन गरिनये (दरा ६ उपदरा ३)। न्जलला समन्ि् सलमलतको लालग समबन्न्धत न्जलला सभाका सदस्लये 
समबन्न्धत न्जललालभत्का गाउँ सभा िा नगि सभाका सदस्िरू मध य्ेबाट एक जना प्रमतुख, एक जना उपप्रमतुख, 
कमततीमा ततीन जना महिला ि कमततीमा एक जना दललत िा अलपसङख्क समतुदा्का व्न्क्लाई लनिा्नन्चत गनने 
(दरा ६ उपदरा ५)। उममयेदिािको मनोन्न गदा्न दललये अध्क्ष ि उपाध्क्ष, प्रमतुख ि उपप्रमतुख तथा न्जलला 
समन्ि् सलमलतको प्रमतुख ि उपप्रमतुखमध य्े पचास प्रलतशत महिला उममयेदिाि ििनये गिी मनोन्न पत् पयेश गनने 
व्िसथा लमलाउनतु पनने (दरा १७ उपदरा ४)। उममयेदिाि मनोन्न गदा्न महिला ि दललत िा अलपसङख्क 
समतुदा् िा आलथ्नक रूपलये हिपन्न उममयेदिािको िकमा पचास प्रलतशत धिौटी छतुट ितुनये (दरा ६२ उपदरा 
(२)) व्िसथा छ । 

३. स्ानीय तहको चनवामािन त्ा मचहला सहभाचिता
लनिा्नचन आ्ोगबाट प्रकाशन गरिएको नयेपालको लनिा्नचन इलतिास तथा लनिा्नचन आ्ोगिाट प्रकान्शत दसताियेज 
अनतुसाि नयेपालमा िालसमम समपन्न भएका सथानती् लनिा्नचनको हिििण लनमन बमोन्जम िियेको छ ः

१. काठमाडौं मयुचनचसपचलटी चनवामािन (चव.स.ं२००४)
नयेपालमा सि्नप्रथम िाणाशासन कालमा हि.सं.२००४ साल जयेठ २९ गतये पहिलो पटक सथानती् तिको लनिा्नचन 
समपन्न भएको लथ्ो। ्स लनिा्नचनमा काठमा्डौंका शििी क्षयेत्का जनतालये आफनो प्रलतलनलध आरैं  छान्नका 
लालग मतालधकािको प्र्ोग गिी प्रलतलनलध छानयेका लथए। काठमा्डौंमा मात् लनिा्नन्चत म्तुलनलसपललटी ख्डा भएको 
लथ्ो। ्स लनिा्नचनमा २१ िष्न नान्घसकये का पतुरुषको नाममात् समाियेश गिी मतदाता नमािली त्ाि गिी सोिी 
बमोन्जम लनिा्नचन समपन्न गरिएको लथ्ो। उक् लनिा्नचनमा महिलालये पलन भोट िालन पाउनतु पछ्न भनती श्ती ३ 
पद्म शमशयेि समक्ष माग िाखयेपलन महिलािरू मतालधकािबाट िन्चित भएका लथए।  

्स लनिा्नचनमा काठमा्डौं म्तुलनलसपललटीमा २१ िटा बलक(ि्डा) मा २१ जना सदस् लनिा्नन्चत भएका ि 
सिकािलये मनोलनत गियेका १० जना भनती ३१ जना सदस् ििनये गिी ३१ जनाको नगिपाललका बो्ड्न गठन 
गरिएको लथ्ो। मनोलनत सदस्बाट सभापलत ि लनिा्नन्चत सदस् मध य्ेबाट उपसभापलत छनौट गनने व्िसथा 
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अनतुसाि गियेन्रि शमशयेि थापा सभापलत ि शंकिदयेि पन्त उपसभापलत छालनएका लथए। ्सै गिी भक्पतुि ि 
लललतपतुि नगिपाललकाको लनिा्नचन पलन २००४ साल मै समपन्न भएको लथ्ो। ्ती नगिपाललकामा लनिा्नन्चत 
सदस् संख्ा क्रमशः १० ि १२ लथए भनये मनोलनत संख्ा ४ लथ्ो।  

२. काठमाडौं नििपाचलका चनवामािन (चव.स.ं२०१०)
हि.सं. २००७ सालमा नयेपालमा प्रजातन्त्को सथापना भएपलछ सथानती् शासनलाई जनप्रलतलनलध मूलक तथा 
जनमतुखती िनाउन नगिपाललका कानून तजतु्नमा गरिएको ि सोिी कानूनको आधािमा काठमा्डौं नगिपाललकाको 
लनिा्नचन हि.सं.२०१० साल भारि १७ गतये समपन्न भएको लथ्ो। ्स लनिा्नचनमा काठमा्डौं नगिपाललकामा 
का्म िियेका २१ िटा ि्डालाई घटाएि १८ का्म गरिएको लथ्ो। ्स लनिा्नचनमा २१ िष्न उमयेि पतुिा 
भएका िाललकबाट प्र्त्क्ष गतुप्त मतदान गनने व्िसथा गरिएको लथ्ो। ्सै लनिा्नचनबाट नयेपालको लनिा्नचन 
इलतिासमा महिलािरूलये मतालधकाि प्राप्त गिी उममयेद्ाि बन्नये अिसिप्राप्त गियेका लथए। ्सै लनिा्नचनमा काठमा्डौं 
नगिपाललकाको ि्डा नं. ८ िाट साधनादयेिती प्रधान नयेपालको पहिलो महिला जनप्रलतलनलध च तुलनएकी लथइन। पहिलो 
पटक महिलालये मतालधकाि प्राप्त गियेको ्स च तुनािमा महिलालये प्रशसत मात्ामा मतदान गियेका लथए।  

३. नििपाचलकाको चनवामािन (चव.स.ं२०१४)
प्र्त य्ेक ४ िष्नमा ितुनये नगिपाललका लनिा्नचन हि.सं.२०१४ सालमा हिलभन्न नगिपाललकामा समपन्न भ्ो। काठमा्डौं 
नगिपाललकाको लनिा्नचन हि.सं.२०१४ माघ ७ गतये भएको ि ्स नगिपाललकामा १८ िटा नै ि्डा का्म 
लथ्ो। हि.सं.२०१० सालको नगिपाललका च तुनाि भन्दा हि.सं.२०१४ सालको च तुनािमा भोट खसालनये महिलाको 
संख्ा धयेिै दयेन्खएको लथ्ो। अन्् नगिपाललका भक्पतुिको २०१४/७/२३ मा लललतपतुिनगिपाललकाको 
(२०१४/१०/०२), हििगञ्ज नगिपाललकाको लनिा्नचन (२०१४/११/३०), भरिपतुि नगिपाललकाको लनिा्नचन 
२०१४ रागतुनमा ि तानसयेन नगिपाललकाको लनिा्नचन २०१४/८/११ मा भएको लथ्ो।  

४.  स्ानीय चनवामािन (चव.स.ं२०१८ -२०३१)

४.१ िाउँ पञिायत चनवामािन ( चव.स.ं २०१८ -२०३१)
नयेपालमा हि.सं. २०१७/९/१ मा पचिा्तती शासन व्िसथा लागतु भए पश्ात २०१५ सालको संहिधान लनलमबन 
गिी गाउँ पचिा्त ऐन,२०१८ ि गाउँ पचिा्त (लनिा्नचन समबन्धती) लन्मिरू, २०१८ जािी गरिएको लथ्ो। 
उक् ऐन तथा लन्म ि श्ती ५ को लनदनेशन िमोन्जम दयेशभि चाि िजाि गाउँ पचिा्त गठन गनने लक्् िाखती 
२०१८/११/१७ गतये दयेन्ख गाउँ पचिा्तको लनिा्नचन गनने घोषणा गरिएको लथ्ो। २०१९ जयेठ महिनाको 
पहिलो सातासमम अलधिाज्भि ४२०० गाउँ पचिा्तिरूको च तुनाि गिाउनये लक्् िियेको लथ्ो। ्स लनिा्नचनमा 
मत ददनये तरिका िात उठाइ मत गन्नये लथ्ो।  

४.२ िाउँ पञिायत चनवामािन २०२०
गाउँ पचिा्त ऐन, २०१८ ि लन्मािली २०१८ खाियेज गिी गाउँ पचिा्त ऐन, २०२० ि गाउँ पचिा्त 
(लनिा्नचन) लन्मािली, २०२० जािी भई लनिा्नचन प्रहक्र्ामा व्ापक सतुधाि गिी मतदाताको गोप् मतदान गन्न 
पाउनये अलधकािलाई ्स लनिा्नचनद्ािा सतुलनन्श्त गरिएको लथ्ो। ्स लनिा्नचनमा उममयेद्ािको लनिा्नचन िङ का्म 
गिी मतदातालाई मतदान पत् पाएपलछ गोप् कोठामा गई आरूलये िोजयेको उममयेद्ािको लनिा्नचन िङ िान्खएको 
मतपयेहटकामा मतदान पत् खसालनये व्िसथा गरिएको लथ्ो। 
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४.3 नििपञिायत चनवामािन (चव.स.ं २०१९-२०३१) 
पचिा्तती शासन व्िसथाको शतुरुिातसँगै सिकािलये १० िजाि िा सो भन्दा बढी जनसंख्ा भएको कतु नै नगिमा 
नगिपचिा्तको सथापना गन्न सकनये व्िसथा िमोन्जम अलधिाज्का १४ घोहषत नगिपचिा्तको च तुनाि २०१९ 
साल जयेठ महिना लभत् समपन्न भएको लथ्ो।  

४.४ चजलला पञिायत चनवामािन (चव.स.ं २०१९-२०३१)
न्जलला सभाको सथापना भएपलछ न्जलला सभाका सदस्िरू मध य्ेबाट गतुप्त मदतानद्ािा एक सभापलत, एक उपसभापलत 
ि नौ जना सदस्िरू समयेत गिी जममा ११ जनाको का््नकारिणती सलमलतको च तुनाि हि.सं.२०१९ सालको माघ महिना 
दयेन्ख रागतुन महिना समम पहिलो न्जलला पचिा्तको लनिा्नचन हिलभन्न लमलतमा समपन्न भएको लथ्ो। 

 4.5 अञिल पञिायत चनवामािन (चव.स.ं २०१९–२०३०)

अचिल पचिा्त ऐन, २०१९ जािी भएपलछ प्र्त य्ेक अचिलमा अचिल सभा सथापना गिी अचिल सभामा सदस्िरू 
मध य्ेबाट गतुप्त मतदानद्ािा एक सभापलत, एक उपसभापलत एिं नौ सदस्िरू गिी जममा ११ जनाको एक 
का््नकारिणतीको च तुनाि गरिनये व्िसथा लथ्ो। अचिल पचिा्तको लनिा्नचन २०२० िैशाख दयेन्ख शतुरु भई अषाढ 
महिना लभत् हिलभन्न लमलतमा समपन्न भएको लथ्ो।  

५. स्ानीय चनवामािन (चव.स.ं २०३२-२०३५)

५.१ िाउँ/निि ि चजलला पञिायत चनवामािन (चव.स.ं२०३२-२०३५) 
नयेपाल अलधिाज्का १४ अचिललाई ४ भागमा बाँ्डती प्र्त य्ेक समूिको लनिा्नचन हिलभन्न लमलतमा समपन्न गिीएको 
लथ्ो। पहिलो समूिको लनिा्नचन हि.सं.२०३२, दोश्ो समूिको हि.सं.२०३३, तयेश्ो समूिको लनिा्नचन २०३४ ि 
चौथो समूिमा पियेका न्जललािरूको समपूण्न गाउँ पचिा्त, नगि पचिा्त ि न्जलला पचिा्तको लनिा्नचन गरिएको 
लथ्ो। ्स लनिा्नचनमा अप्र्त्क्ष लनिा्नचन पद्लतबाट जनप्रलतलनलधको छनौट गरिएको लथ्ो।

६. स्ानीय चनवामािन (२०३९)
६.१ िाउँ पञिायत/नििपञिायत चनवामािन (चव.स.ं२०३९) 
अलधिाज्भिका ४,०२२ गाउँ पचिा्त ि २९ िटा नगि पचिा्तको लालग हि.सं. २०३९ िैशाख २८ ि ३१ 
गतये ि जयेठ ३ ि ४ गतये गिी दतुई समूिमा लनिा्नचन समपन्न गियेको लथ्ो। 

६.२ चजलला पञिायत चनवामािन (चव.स.ं२०३९) 
हि.सं.२०३९ असाि २ गतये ७५ न्जलला पचिा्तको सभापलत, उपसभापलत ि सदस्को लालग लनिा्नचन भएको 
लथ्ो। ्स लनिा्नचनमा सभापलत पदको लालग दतुई जना, उपसभापलत पदका लालग १२ जना ि सदस् पदको 
लालग १२ जना महिलािरू उममयेद्िािको रूपमा िियेका लथए। ्ती मध य्े सभापलत पदका एक जना ि सदस् 
पदमा ६ जना महिला लनिा्नन्चत ितुन सरल भएका लथए।  

७. स्ानीय चनवामािन (२०४३)
७.१ िाउँ पञिायत/निि पञिायत/चजलला पञिायत चनवामािन, २०४३
हि.सं. २०४३ चैत् ७ गतये ि १० गतये गिी दतुई चिणमा समपूण्न गाउँ पचिा्त ि नगि पचिा्तको लनिा्नचन समपन्न 
भएको लथ्ो।  ्स लनिा्नचनमा दयेशभि ४,०१५ िटा गाउँ पचिा्त ि ३३ िटा नगिपचिा्त का्म गरिएको 
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लथ्ो।  ्स लनिा्नचनबाट लसन्धतुली न्जललाको ६ गाउँ पचिा्तमा महिला प्रधानपचि लनिा्नन्चत भएका लथए।  

७.२ चजलला पञिायत चनवामािन, २०४४
२०४४/१०/२६ गतये हिमाली न्जलला बाियेकका न्जललामा न्जलला पचिा्तको लनिा्नचन भएको लथ्ो। हिमाली 
न्जललामा २०४४ जयेठ तयेश्ो िप्तासमम लनिा्नचन समपन्न गरिएको लथ्ो। 

८. स्ानीय चनवामािन (२०४९)

८.१ िाउँ चवकास सचमचत ि नििपाचलका चनवामािन (चव.स.ं२०४९)
नयेपालमा प्रजातन्त्को पतुनसथापना भैसकये पलछ भएको ्स लनिा्नचनमा गाउँ हिकास सलमलतको ३९९५ ि 
नगिपाललकाको संख्ा ३६ िटा का्म गरिएको लथ्ो। ्ती गाउँ हिकास सलमलत ि नगिपाललकाको लनिा्नचन दतुई 
चिणमा गिी पहिलो चिणको लमलत २०४९।१।२४ दयेन्ख सतुरु भई जयेठ १५ समम ि दोश्ो चिणको लनिा्नचन  
२०४९।१।२७ गतयेदयेन्ख जयेठ १८ गतये समम समपन्न गरिएको लथ्ो। ्स लनिा्नचनमा गाउँ हिकास सलमलतका 
३९९५ अध्क्ष ि ्त्लत नै उपाध्क्ष ि ३५९५५ सदस् ि नगिपाललकाका ३६ प्रमतुख, ्त्लत नै उपप्रमतुख ि 
५२२ सदस्को लनिा्नचन भएको लथ्ो। 

८.२ चजलला चवकास सचमचत चनवामािन (चव.स.ं २०४९)
नयेपाल अलधिाज्का ७५ न्जललामा प्र्त य्ेक न्जललालाई कमततीमा नौ ि बढीमा १७ इलाकामा हिभाजन गरि 
प्र्त य्ेक न्जलला हिकास सलमलतमा घटीमा ११ जना ि बढीमा १९ जनासमम िियेको का््नसलमलत गठन गन्न लमलत 
२०४९/२/२५ मा न्जलला हिकास सलमलतको लनिा्नचन भएको लथ्ो। 

९. स्ानीय चनवामािन,२०५४ 

९.१ िाउँ चवकास सचमचत ि नििपाचलका चनवामािन, २०५४
लमलत २०५३/१/२२ मा जािी भएको अध्ादयेशमा गाउँ हिकास सलमलतको गठन प्रहक्र्ामा परिित्नन गिी प्र्त य्ेक 
ि्डामा एकजना ि्डाअध्क्ष ि १ जना महिला सदस् पनने गिी चाि जना ि्डा सदस् ििनये तथा एकजना महिला 
सहित हपछल्डएका जालत जनजालत मध य्ेबाट ६ जना व्न्क्िरू थप ितुनये गिी गाउँपरिषद् गठन ितुनये व्िसथा 
गरिएको लथ्ो। नगिपाललका लनिा्नन्चत प्रमतुख, उपप्रमतुख, ि्डाअध्क्ष ि नगिपाललका सदस्िरू मध य्ेबाट एकजना 
महिला सहित नगिपाललकाद्ािा मनोलनत दतुई सदस् ििनये व्िसथा लथ्ो। ् स लनिा्नचनमा गाउँ हिकास सलमलतको 
संख्ा ३,९१३ ि नगिपाललकाको संख्ा ५८ का्म गरिएको लथ्ो। ्ो लनिा्नचन लमलत २०५४/२/१३ मा 
भएको लथ्ो। उक् लनिा्नचनबाट गा.हि.स.का ३९१३ जना अध्क्ष मध य्े २० जना (०.५१प्रलतशत) ि उपाध्क्ष 
मध य्े १४ जना (०.३६प्रलतशत) मात् महिला लनिा्नन्चत भएका लथए। ्त्सैगिी ३५,२१७ ि्डा अध्क्षिरू मध य्े 
२४० जना महिला लथए। ्त्सैगिी नगिपाललका प्रमतुख, उपप्रमतुख मध य्े एकजना पलन महिला लनिा्नन्चत भएका 
लथएनन भनये ि्डा अध्क्षमा ततीन जना (०.६९प्रलतशत) महिला लनिा्नन्चत भएका लथए।  

९.२ चजलला चवकास सचमचत चनवामािन,२०५४
७५ िटा न्जलला हिकास सलमलतको लनिा्नचन २०५४/०३/२७ मा समपन्न भएको लथ्ो। न्जलला हिकास 
सलमलतको लनिा्नचनमा महिला पदमा कोिी पलन लनिा्नन्चत भएनन ्भनये उपसभापलत पदमा १जना (१.३ प्रलतशत) 
महिला लनिा्नन्चत भएका लथए। 
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१०. नििपाचलका चनवामािन, २०६२
२०६१ माघमा िाजालये समपूण्न का््नकािी अलधकाि आरूमा ललई शासन सचिालन गियेपलछ हि.सं.२०६२/१०/ 
२६ मा ५८ नगिपाललकाको लनिा्नचन घोषणा गिये िमोन्जम लनिा्नचन भएको लथ्ो। ् स लनिा्नचनमा ३ जना प्रमतुख 
पदमा, ७ जना उपप्रमतुख पदमा, ५३ जना ि्डाध्क्ष ि ३४६ जना ि्डा सदस् पदमा महिलािरू लनिा्नन्चत भएका 
लथए। ्स लनिा्नचनमा २० प्रलतशत मात् मतदान भएको ि प्रमतुख िाजनतीलतक दलिरूलये लनिा्नचनमा सिभागती 
नभएको तथा हि.सं. २०६२/६३ को िाजनैलतक परिित्ननका कािण ्स लनिा्नचनलये संिैधालनक मान््ता प्राप्त 
गन्न सकये न। 

११. स्ानीय तहको चनवामािन, २०७४
हि.सं.२०७२ साल असोज ३ गतये नयेपालको संहिधान जािीसँगै मतुलतुक सङ्ती् लोकतान्न्त्क गणतन्त्मा प्रियेश गियेको 
छ। नयेपालको संहिधान िमोन्जम साहिकका ३९१३ गाउँ हिकास सलमलत ि ५८ नगिपाललकाको सट्ा ७५३ िटा 
सथानती् ति ििनये व्िसथा गरिएको छ, जसमध य्े गाउँपाललकाको संख्ा ४६० ि नगिपाललकाको संख्ा २९३ 
िियेको छ। सथानती् तिको लनिा्नचन २०७४ ततीन चिणमा समपन्न गरिएको लथ्ो। पहिलो २०७४ साल िैशाख 
३१ गतये, दोश्ो २०७४ असाि १४ गतये ि तयेश्ो चिणको असोज २ गतये समपन्न भएको लथ्ो। ्स लनिा्नचनमा 
सथानती् तिको कतु ल ३५,०४१ पदको लालग भएको लनिा्नचनमा १४,३५३ (४०.९६प्रलतशत) महिला लनिा्नन्चत 
भएका लथए जसमा गाउँपाललका अध्क्ष ि नगिपाललकाको प्रमतुख पदमा १८ जना (२.३९प्रलतशत),उपाध्क्ष ि 
उपप्रमतुखमा ७००(९२.९६प्रलतशत), ि्डाध्क्षमा ६१ जना, महिला सदस् ६,७४२ ि दललत महिला सदस् 
६,५६७ िियेका छन ्। महिलाको सिभालगताको दृहटिकोणलये ियेदा्न ्स सथानती् तिको लनिा्नचनमा महिलाको 
सममानजनक सिभालगता िियेको दयेख्न सहकन्छ।  

्त्सैगिी ७७ िटा न्जलला समन्ि् सलमलतको लनिा्नचन पलन समपन्न भएको लथ्ो। ्स लनिा्नचनमा २ िटा 
न्जलला समन्ि् सलमलतमा महिला प्रमतुख लनिा्नन्चत भएका लथए भनये २८ ओटा न्जलला प्रमतुख ि उपप्रमतुख दतुिै 
प तुरुष लनिा्नन्चत भएका लथए।   

१२. स्ानीय तहको चनवामािन, २०७९
मतुलतुकमा सङ्ती् शासन व्िसथा शतुरु भएपलछको दोस्ो सथानती् तिको लनिा्नचन लमलत २०७९/१/३० गतये 
एकैपटक दयेशभि समपन्न भएको छ। सथानती् ति सदस् लनिा्नचन २०७९ मा ५५ िजाि ६९९ महिला 
उममयेद्ाि िियेकोमा १४ िजाि ४०२ जना महिला लनिा्नन्चत भएका छन।् दयेशभिका ३ ततीन पाललकामा प्रमतुख 
ि उपप्रमतुख दतुिै जना महिला लनिा्नन्चत भएका छन ्भनये १३ िटा नगिपाललका ि १२ िटा गाउँपाललका गिी 
२५ िटा पाललका प्रमतुखमा महिला लनिा्नन्चत भएका छन ्। ्सैगिी उपप्रमतुख पदमा २३२ जना ि उपाध्क्ष 
पदमा ३३४ जना गिी ५६६ पाललकाको उपप्रमतुख/उपाध्क्ष पदमा महिला लनिा्नन्चत भएका छन ्। पाललकाको 
मि्तिपूण्न पद ि्डाअध्क्ष पदमा ६९ जना महिला लनिा्नन्चत भएका छन ्। प्रदयेशगत रूपमा ियेदा्न प्रदयेश १ 
मा २४७८, मधयेश प्रदयेशमा २७७०, िागमतती प्रदयेशमा २३५६, गण्डकी प्रदयेशमा १६२३, लतुन्मिनती प्रदयेशमा 
२१३१, कणा्नली प्रदयेशमा १५२७ ि सतुदतुिपन्श्म प्रदयेशमा १५६० गिी जममा १४,४४५ महिला लनिा्नन्चत भएका 
छन ्। जसलाई ताललकामा लनममबमोन्जम प्रसततुत गरिएको छ ।  
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१. ताचलकाः स्ानीय तहको चनवामािन २०७९ मा चवचभ्न पदमा चनवामाचित मचहलाको सखंयाः प्रदनेशित चवविण

प्रदयेश प्रमतुख अध्क्ष उप प्रमतुख उपाध्क्ष
ि्डा

अध्क्ष
महिला 
सदस्

दललत महिला 
सदस्

सदस्

म. पतु. म. प तु. म. प तु. म. प तु. म. प तु. म. प तु.

१ २ ४७ ४ ८४ ४२ ७ ५९ २९ ५ ११५२ ११५७ ११५१ ५८ २२५६

मधयेश ४ ७३ - ५९ ६८ ९ ५९ - १२ १२५९ १२७१ १२६५ ९१ २४५१

बागमतती ३ ४२ ३ ७१ २९ १६ ४० ३४ १२ ११०९ ११२१ १०८४ ६४ २१७८

गण्डकी - २७ ३ ५५ २१ ६ ४१ १७ १४ ७४५ ७५८ ७३२ ५४ १४६४

लतुन्मिनती १ ३५ १ ७२ ३० ६ ५९ १४ १४ ९६९ ९८३ ९८३ ६० १९०६

कणा्नली १ २४ १ ५३ १८ ७ ३५ १९ ६ ७१२ ७१८ ६८१ ६७ १३६९

सतुदतुि
पश ्न्चम

२ ३१ - ५४ २४ ९ ४२ १२ ६ ७१८ ७२४ ७१४ ४८ १४००

जममा १३ २७९ १२ ४४८ २३२ ६० ३३५ १२५ ६९ ६६६४ ६७३२ ६६१० ४४२ १३०२४

कूल जममा  २९२ ४६० २९२ ४६० ६७३३ ६७३२ ६६१० १३४६६

स्ोतः चनवामािन आयोि २०७९-२-२३ ितने सममको तथयाङ्क (https://result.election.gov.np/LocalElectionResultDetails.aspx)

मालथको तथ्ाङ्कमा १ िटा सथानती् ति बाजतुिा न्जललाको बतुढीगंगा नगिपाललकाको प्रमतुख तथा उपप्रमतुख ि 
्सका १० िटा ि्डाका पदालधकािीको लनिा्नचन हिििण समाियेश भएको छैन । ्स नगिपाललकाको लनिा्नचन 
पलछ प्राप्त हिििण ्समा समाियेश गरिनये छ । ्सलये गदा्न मालथ प्रसततुत गरिएका तथ्ाङ्कमा कये िी रिक पन्न 
सकछ ति समग्रमा महिलाको प्रलतलनलध्तिको तन्सिि ्ो लनिा्नचनलये प्रसततुत गरिसकये को छ। 

२. ताचलकाः स्ानीय तहको चनवामािन २०७४ ि स्ानीय तहको चनवामािन २०७९ मा मचहला सहभाचिताको 
तुलनातमक अवस्ा

स्ानीय तहको 
चनवामािन

चलङ्ि
प्रमुख/
अधयक्ष

उपप्रमुख/
उपाधयक्ष

वडाअधयक्ष
मचहला 
सदसय

दचलत मचहला 
सदसय

सदसय
खुला

जममा

२०७४

महिला
१८

(२.३९ %)
७००

(९२.९६%)
६१

(०.९०%)
६७४२ ६५६७ २६४

१४३५३
(४०.९६%)

पतुरुष
७३५

(९७.६१%)
५३

(७.०४%)
६६८१

(९९.०९%)
- - १३२२०

२०६८९
(५९.०४%)

२०७९

महिला
२५

(३.३२%)
५६७

(७५.३%)
६९

(१.०२%)
६७३२ ६६१० ४४२

१४४४५
(४१.२३%)

पतुरुष
७२७

(९६.६८%)
१८५

(२४.७%)
६६६४

(९८.९८%)
- - १३०२४

२०६००
(५८.७८%)

 स्ोतः चनवामािन आयोि, स्ानीय तहको चनवामािन २०७४ ि २०७९ को चनवामािन नचतजा

मालथको ताललकामा सथानती् तिको लनिा्नचन २०७४ भन्दा समग्रमा सथानती् तिको लनिा्नचन २०७९ मा महिला 
सिभालगताको संख्ा बढयेको छ । ति पलछललो लनिा्नचन २०७९ मा उपप्रमतुख तथा उपाध्क्ष तिमा महिलाको 
सिभालगता घटयेको दयेन्खन्छ । 
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३. ताचलकाः चवचभ्न समयमा समप्न स्ानीय चनवामािनमा मचहला सहभाचिताको सखंया
चस.नं. चनवामािन तह मचहला पुरुष जममा

1 काठमा्डौं म्तुलनलसपललटी 
लनिा्नचन, २००४

काठमा्डौं म्तुलनलसपललटी - ३१ ३१

2 काठमा्डौं नगिपाललका 
लनिा्नचन, २०१०

काठमा्डौं नगिपाललका १ १७ १८

3 नगिपाललकाको  लनिा्नचन, 
२०१४

काठमा्डौं नगिपाललका - १८ १८

4 सथानती् लनिा्नचन,२०१८ 
-२०३१

गाउँ पचिा्त
नगि पचिा्त
न्जलला पचिा्त
अञ् चल पचिा्त

प्राप्त नभएको प्राप्त नभएको प्राप्त नभएको

5 सथानती्  लनिा्नचन, 
२०३२-२०३५

गाउँ पचिा्त
नगि पचिा्त
न्जलला पचिा्त
अञ् चल पचिा्त

प्राप्त नभएको प्राप्त नभएको प्राप्त नभएको

6 सथानती् लनिा्नचन, २०३९ गाउँ पचिा्त
नगि पचिा्त
न्जलला पचिा्त

१ ७४

१८९०३४
२५००
७५

7 सथानती् लनिा्नचन, २०४३ गाउँ पचिा्त
नगि पचिा्त
न्जलला पचिा्त

प्राप्त नभएको प्राप्त नभएको प्राप्त नभएको

8 सथानती् लनिा्नचन, २०४९ न्जलला हिकास सलमलत ७ 
(०.६९%)

१,०६७
(९९.३१%) १,०७४

9 गाउँहिकास सलमलत ि 
नगिपाललका

२४१
(०.५४ %)

४४,२२१
(९९.४६%)

४४,४६२

10

सथानती् लनिा्नचन, २०५४

न्जलला हिकास सलमलत ७५ 
(६.७%)

१,०४२
(९३.३ %) १,११७

गाउँहिकास सलमलत ि 
नगिपाललका

४७१९
(८.६%)

५०,२८५
(९१.४%)

५५,००४

ि्डा सलमलत ३५२०८
(२०%)

१४०८२३
(८०%)

१७६०३१
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चस.नं. चनवामािन तह मचहला पुरुष जममा

11 नगिपाललका लनिा्नचन, 
२०६२

नगिपाललका ४१८ ३७२८ ४१४६

12 सथानती्तिको लनिा्नचन, 
२०७४ 

सथानती् ति १४३५३
(४०.९६%)

२०६८८
(५९.०४%)

३५०४१

13 सथानती्तिको लनिा्नचन, 
२०७९

सथानती् ति १४,४४५
(४१.२३%)

२०,६००
(५८.७८%)

३५,०४५

स्ोतः ननेपालको चनवामािन इचतहास, २०७३
स्ानीय तहको चनवामािन, २०७४
स्ानीय तहको चनवामािन, २०७९

४. स्ानीय चनवामािनलने मचहलाको सहभाचिताको स्दभमामा चदएको स्दनेश 
सथानती् ति नयेपालको िाजनैलतक पदसोपानको शतुरुको तिको रूपमा िियेको छ। ्सलाई प्रजातान्न्त्क अभ्ास 
गनने मि्तिपूण्न थलोको रूपमा ललन सहकन्छ। महिलाको सिभालगता ि सशक्तीकिणको बितुआ्ालमक पक्षलाई 
ियेदा्न िाजनतीलतक आ्ाम मि्तिपूण्न ितुन्छ। ् सलये महिलाको प्रलतलनलध्ति बढाउन, नतीलतगत िसतक्षयेप मार्न त ् सको 
का्ा्नन्ि्नमा प्रभािकािी भलूमका लनिा्नि गद्नछ। ्त्सैलये सथानती् तिको लनिा्नचनलाई महिला सशक्तीकिण 
ि सिभालगता अलभिहृद् गनने िाजनैलतक सं्न्त्को रूपमा ललन सहकन्छ। सथानती् तिको लनिा्नचनलये महिलाको 
सिभालगता संख्ा्तमक तथा गतुणा्तमक अलभिहृद् गन्न मद्त गछ्न।  

नयेपालको इलतिासमा हि.सं.२००४ साल दयेन्ख हि.सं.२०७९ सालसमम करिि ७५ िष्नको अिलधमा १२ पटक 
सथानती् लनिा्नचन समपन्न भएको दयेन्खन्छ। लनिा्नचनको शतुरुिातती चिणमा महिलािरू मतालधकािबाट िञ् न्चत 
लथए। ्त्सपलछ भएका लनिा्नचनमा महिलालये मतालधकाि प्राप्त गनतु्नका साथै महिला उममयेद्ाि भई लनिा्नन्चत पलन 
भएका लथए। पलछललो सम्मा भएको सथानती् तिको लनिा्नचनमा महिलाको सिभालगता करिि ४१ प्रलतशत 
पतुगयेको छ। ्ो सिभालगतालये नयेत्ृति तथा नतीलत लनमा्नण तिमा महिलाको उपन्सथलत आशालागदो दयेन्खएको छ। 

नयेपालको इलतिासको हिलभन्न शासनकालमा भएको सथानती् लनिा्नचनको परिणाम ि ्सको अनतुभिलये महिलाको 
सिभालगता सन्दभ्नमा लनमन सन्दयेश सपटि रूपमा ददएको छः-

१.मचहला अचिकाि वासतचवक रूपमा अनुभूत िनमा मचहला आ्दोलनलाई चनि्तिता चदई अझै सशक्त बनाउनुपनने
हि.सं.२००४ मा भएको पहिलो लनिा्नचनमा २१ िष्न प तुिा भएका पतुरुषलये मात् मतदान गन्न पाउनये गिी मतदाता 
सूचती त्ाि गरिएको ि पतुरुषमात् उममयेद्ाि भई लनिा्नचनबाट छालनएका लथए। हि.सं.२००४ सालमा गठन 
गरिएको नयेपाल महिला संघको दिािमूलक आन्दोलनको परिणाम सिरूप नयेपाली महिलालये मतालधकाि प्राप्त 
गिये। हि.सं. २०१० सालमा भएको काठमा्डौं नगिपाललकाको लनिा्नचनमा श्ती साधना दयेिती प्रधान काठमा्डौं 
नगिपाललकाको ि्डा नं. ८ को अध्क्ष पदमा लनिा्नन्चत भएकी लथइन। ्त्सपलछ हिलभन्न सम्मा भएका महिला 
आन्दोलनलये महिलाको िक अलधकाि सतुलनन्श्त गन्न मि्तिपूण्न ्ोगदान ददएको पाईन्छ। हि.सं. २००८ साल 
रागतुनमा गदठत अन्खल नयेपाल महिला संघको सथापना हि.सं. २०१४ सालको प्रजा परिषद ि नयेपाली काङग्रयेसको 
भरि अिज्ा आन्दोलन, ्त्सैगिी पचिा्तकालको अिलधमा भएको आन्दोलन, २०४६ तथा २०६२/६३ को 
जन आन्दोलनलये महिलाको अलधकाि सथाहपत गनतु्नका साथै महिला समानता अलभिहृद् गन्न मि्तिपूण्न भलूमका 
लनिा्नि गियेको पाइन्छ। हि.सं. २०४६ को आन्दोलनलये नयेपाल अलधिाज्को संहिधान, २०४७ मा िाजनैलतक 
दललये प्रलतलनलध सभाको लनिा्नचनमा ५ प्रलतशत महिला उममयेद्ाि उठाउनतुपनने अलनिा््न व्िसथा गियेको, िाहष्ट्र् 
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सभामा एकल संक्रमणती् मतको आधािमा लनिा्नन्चत ितुनये कन्मतमा ३ जना महिला सहित ३५ जना सदस् ितुन तु 
पनने व्िसथा गरिएको। हि.सं.२०६२/६३ को जनआन्दोलन पलछको नयेपालको अन्तरिम संहिधान २०६३ मा 
३३ प्रलतशत महिलाको प्रलतलनलध्ति संसदमा ितुन तु पनने व्िसथा गरिएको ि नयेपालको संहिधान,२०७२ मा महिला 
सिभालगताको लालग मि्तिपूण्न व्िसथा भएको छ। ्ती सबै प्र्ासिरूलाई महिला आन्दोलनको उपलन्बधको 
रूपमा ललन सहकन्छ। अझै पलन नयेपालको संहिधान लगा्त कानूनमा भएका व्िसथािरूको पूण्न का्ा्नन्ि्नको 
लालग लनिन्ति दिाि, खबिदािीको लालग पलन महिला आन्दोलनलाई अझै सशक् बनाउनतुको साथै ्सको 
लनिन्तिता पलन जरूिी दयेन्खएको छ।  

२. मचहला अचिकाि सचहत सहभाचिताको चवषय कानूनमा नै सपष्टरूपमा वयवस्ा िनुमा पनने
हि.सं.२०१० को काठमा्डौं नगिपाललकाको लनिा्नचनमा महिला उममयेद्ाि भई लनिा्नन्चत भएका ि ्सपलछ 
हिलभन्न सम्मा भएका सथानती् लनिा्नचनमा पलन महिलािरूलये उममयेद्िािी दता्न गिी लनिा्नचनमा सिभागती 
भएको दये न्खन्छ।  ति कानूनमा नै महिलाको सिभालगता समबन्धती सपटि व्िसथा गरिदा महिलाको सिभालगता 
दयेख्न सहकनये गिी िृहद् भएको छ। हि.सं.२०५३ सालमा जािी भएको अध्ा्ादयेशबाट गाउँ हिकास सलमलत 
गठन प्रहक्र्ामा परिित्नन भई प्र्त य्ेक ि्डामा एक जना ि्डाध्क्ष ि एक जना महिला सदस् पनने गिी चाि 
जना ि्डा सदस् ििनये व्िसथा गरिए िमोन्जम हि.सं. २०५४ सालमा भएको सथानती् लनिा्नचनमा महिलाको 
सिभालगता २० प्रलतशत पतुगयेको लथ्ो। ्त्सैगिी सथानती् लनिा्नचन ऐन,२०७३ को दरा १७ बमोन्जम 
दलिरूलये उममयेद्ािको मनोन्न दता्न गदा्न प्रमतुख िा उपप्रमतुख, अध्क्ष िा उपाध्क्ष, न्जलला समन्ि् 
सलमलतको प्रमतुख िा उपप्रमतुख मध य्े पचास प्रलतशत महिला उममयेद्ाि ििनये गिी मनोन्न पत् पयेश गनतु्न पनने 
व्िसथा गियेको छ।  

्त्सैगिी गाउँपाललका िा नगिपाललको ि्डा सलमलतमा १ जना दललत महिला सहित दतुई महिला ि्डा सदस् ि दतुई 
ि्डा सदस्को लनिा्नचन गनतु्न पनने व्िसथा गरिएको, न्जलला समन्ि् सलमलतको लालग एक जना प्रमतुख, एक जना 
उपप्रमतुख कमततीमा ततीनजना महिला ि कमततीमा एकजना दललत िा अलपसंख्क समतुदा्का व्न्क्लाई लनिा्नन्चत 
गनतु्न पनने व्िसथा गरिएको छ। ्स हकलसमलये ऐनमा नै सपटिरूपमा गरिएको अलनिा््न व्िसथालये पलछललो दतुई 
िटा सथानती् लनिा्नचनमा महिलाको सिभालगता करिि ४१ प्रलतशत पतुगयेको छ। 

४. स्ानीय तहको चनवामािन २०७९ मा प्रमुख उपप्रमुख पदमा मचहला उममनेद्ाि मनोनयनमा कमी दनेचखएको
सथानती् लनिा्नचन ऐन, २०७३ मा मनोन्न पत् पयेश गदा्न िाजनतीलतक दललये सथानती् तिको प्रमतुख/उपप्रमतुख 
िा अध्क्ष/उपाध्क्ष मध य्े पचास प्रलतशत महिला उममयेद्ाि ििनये गिी मनोन्न पत् पयेश गनतु्न पनने व्िसथा 
गियेको ति एकजना मात् उममयेद्िािी ददएमा उन्ललन्खत प्रािधान लागतु नितुनये गिी प्रलतिन्धा्तमक व्िसथा 
गियेको छ।  ति उकत्त ऐनमा दलको गठिन्धन िा पाटटी एकीकिण िा कतु नै दललये एउटा मात् पदमा 
उममयेद्ािी ददंदाको अिसथालाई परिकलपना गियेन।्स समिन्धमा लनिा्नचन आ्ोगिाट लमलत २०७८/१२/१६ 
गतये नयेपालको संहिधान, िाजनतीलतक दल समबन्धती ऐन, २०७३, सथानती् लनिा्नचन ऐन, २०७३, लनिा्नचन 
आ्ोगको तयेस्ो पञ् चिषषी् िणनतीलतक ्ोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) ि लनिा्नचन व्िसथापनमा 
लैंलगक तथा समाियेशती नतीलत, २०७७ मा भएको व्िसथा बमोन्जम सथानती् ति २०७९ को लनिा्नचनको 
व्िसथापन ि सचिालनलाई लैंलगक तथा समाियेशती बनाई महिला तथा समाियेशती समूिका व्न्क्िरूलाई 
लनिा्नचन प्रहक्र्ामा बढी भन्दा बढी सिभालगता तथा प्रलतलनलध्ति गिाउन िाजनैलतक दलिरूलाई १७ िटा 
बतुँदामा लनदनेशन ददएको लथ्ो । ्ो लनदनेशनिाट ्स पटकको लनिा्नचनमा महिलाको सममानजनक सिभालगता 
ितुन सकनये अपयेक्षा पलन गरिएको लथ्ो। मतुख्तः उक् लनदनेशनको बतुँदा नं. ६ मा उललयेन्खत "सथानती् तिको 
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प्रमतुख ि उपप्रमतुख िा अध्क्ष ि उपाध्क्षको पदमध य्े कतु नै एक पदमा मात् उममयेद्ािी ददनये िाजनैलतक दललये 
महिलाको मनोन्नको व्िसथा गनने" भन्नये लनदनेशनलाई लनिा्नचन आ्ोगको लमलत २०७८/१२/१९ को 
प्रयेस हिज्लप्त मार्न त सच्ाएि —सथानती् तिको प्रमतुख ि उपप्रमतुख िा अध्क्ष ि उपाध्क्षको पदमध य्े कतु नै 
एक पदमा मात् उममयेद्ािी ददनये िाजनैलतक दललये महिलालाई उममयेद्ाि मनोन्नमा प्राथलमकता ददनये‘ भन्नये 
लनदनेशन जािी गि ्् ो । ्सिी कानूनमा सपटिरूपमा उललयेख नभएको हिष्मा कानूनती लछरि ि प्रलतिन्धा्तमक 
व्िसथालाई टयेकये ि िाजनैलतक दललये सिहिियेक प्र्ोग गिी गठिन्धन तथा पाटटी एकीकिणको नाममा कलतप् 
पदमा महिलाको उममयेद्ािी नै पयेश गियेनन ्साथै एक जनाको मात् मनोन्न दता्न गदा्न प तुरुषको मात् मनोन्न 
दता्न गिये। ्सिी सानो कानूनती लछरिको प्र्ोग गददै रिक - रिक िाजनतीलतक दलिरूलये गियेको मनोन्नको 
नलतजा न्जलला समन्ि् सलमलतको लनिा्नचन, २०७४ मा सपटि दयेख्न सहकन्छ। जममा ७७ न्जलला मध य्े 
२८ िटा न्जलला समन्ि् सलमलतको प्रमतुख तथा उपप्रमतुख दतुिै पदमा पतुरुषिरू लनिा्नन्चत भएका लथए। साथै 
२०७९ को सथानती् तिको लनिा्नचनमा प्रमतुख ि उपप्रमतुख िा अध्क्ष ि उपाध्क्षको पदमा महिलाको 
मनोन्न दता्न नै कम भ्ो। रलसिरूप उपप्रमतुख िा उपाध्क्षमा लनिा्नन्चत ितुनये महिलाको संख्ा सथानती् 
तिको २०७४ को ततुलनामा लनकै कम िियेको छ।  

४. िाजनीचतक दलहरूमा कानून परिपालनामा इमा्दारिता नदनेचखएको
सथानती् लनिा्नचन ऐन, २०७३ तथा सो समयेतका आधािमा लनिा्नचन आ्ोगलये ददएको लनदनेशन बमोन्जम 
िाजनतीलतक दललये सथानती् तिको प्रमतुख ि उपप्रमतुख िा अध्क्ष ि उपाध्क्षको पदमा मनोन्न गदा्न 
महिलालाई प्राथलमकता ददएनन।् मनोन्न गदा्न नै महिलाको संख्ा कमती ितुँदा ्सलये समग्रमा महिलाको 
संख्ा घटनये समभािना प्रलत दलिरू सचयेत ि समियेदनशतील दये न्खएनन ्। ्सलये गदा्न दलिरू आफनो िाजनैलतक 
घोषणापत् ि िाजनैलतक दलसमबन्धती ऐन का्ा्नन्ि्नप्रलत इमान्दाि दये न्खएको पाइएन। महिलाको सिभालगता 
तथा प्रलतलनलध्ति भए पलन दठकै नभएपलन दठकै भन्नये रूपमा ललएको जसतो दये न्खएको छ । कलतप् िाजनतीलतक 
दलिरूलये हि.सं. २०७४ को सथानती् तिको लनिा्नचनमा हिज्ती भई पाँच िष्नको नयेत्ृति सरलतापूि्नक समपन्न 
गियेका महिलालाई हि.सं. २०७९ सथानती् तिको लनिा्नचनमा मनोन्न नै गियेनन ्। ्सको कािण कलतप् 
सथानती् तिलये सक्षम ि अनतुभिती महिला नयेत्ृतिकता्न गतुमाउन पतुगये भनये ्त्सता ठाउँमा मनोन्न गियेका महिला 
उममयेद्ाि लनिा्नचनमा पिान्जत ितुन पतुगये। ्सिी दोिोिो हकलसमबाट महिलािरू नयेत्ृतिमा पतुगनबाट बन्चित ितुन 
पतुगयेको दये न्ख्ो।  

५. प्रमुख पद लिायत अ्य पदमा मचहलाको सहभाचितामा क्रमशः वचृधि भएको ति उपप्रमुख ि उपाधयक्ष पदमा 
मचहलाको सहभाचिता घटनेको 
सथानती् तिको लनिा्नचन, २०७९ लये नयेत्ृति तथा नतीलत लनमा्नण तिमा महिलाको सिभालगता हिगतको ततुलनामा 
िढोत्तिी भएको दयेखाएको छ। ्स लनिा्नचनमा प्रमतुख तथा अध्क्ष पदमा २५ जना महिला लनिा्नन्चत भएका 
छन ्। ्ो कये िल ३.३४ प्रलतशत िो ति अन्घललो लनिा्नचनमा ्ो प्रलतलनलध्ति करिब एक प्रलतशत मात् लथ्ो। 
उपप्रमतुख तथा उपाध्क्षको पदमा महिला संख्ा ५६७ पतुगयेको छ, जतुन ७५.३ प्रलतशत िो। ्ो पदमा अन्घललो 
लनिा्नचनमा महिलाको सिभालगता ७०० लथ्ो जतुन ९२.९६ प्रलतशत लथ्ो। सथानती् लनिा्नचन, २०५४ मा भएको 
व्िसथालये ि्डा सलमलतमा महिलाको सिभालगता २० प्रलतशत िियेको लथ्ो भनये सथानती् लनिा्नचन ऐन, २०७३ 
मा भएको व्िसथालये ि्डा सलमलतमा एक जना महिला ि्डा सदस् ि एक जना दललत महिला अलनिा््न ितुन तु 
पनने व्िसथालये गदा्न ि्डा सलमलतमा महिलाको संख्ा चालीस प्रलतशत नाघयेको छ ।२०७९ को लनिा्नचनमा कूल 
महिला सिभालगता ४१.२३ प्रलतशत पतुगयेको छ । 
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६. आम नािरिकलने प्रमुख त्ा उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुषलाई नरुिाएको दनेचखयो 
हि.सं. २०७९ को लनिा्नचनमा गठिन्धनलये महिला उपप्रमतुखको मनोन्न नगियेपलन कलतप् सथानती् तिमा 
जनतालये अकदै  दललये उठाएका महिला उममयेद्ािलाई मतदान गिी न्जताएको पलन पाइएको छ । ्स हकलसमको 
नलतजालये आमजनतालये दतुिै पदमा पतुरुषलाई हिज्ती िोउन भन ्नये चािना पलन निाखयेको दयेन्खन्छ ।  

७. कने ही प्रदनेशका पाचलकाको प्रमुख वा अधयक्ष पदमा मचहला ननेतृतव शु्य िहनेको
सथानती् तिको लनिा्नचन, २०७९ को लनिा्नचन परिणामलये मधयेश प्रदयेशको गाउँपाललकाको अध्क्ष पदमा, गण्डकी 
प्रदयेशको नगिपाललकाको प्रमतुख पदमा ि सतुदतुिपन्श्माचिल प्रदयेशको गाउँपाललकाको अध्क्ष पदमा महिला नयेत्ृति 
शतुन्् नयेन्खएको छ । ्स परिणामलये नयेपालको संहिधान प्रदत्त महिलाको िक - िाज् सं्न्त् तथा नतीलत लनमा्नण 
तिमा महिलाको समानतुपालतक सिभालगता ितुन तुपनने व्िसथाको का्ा्नन्ि्नमा सिकाि ि प्रमतुख िाजनतीलतक दललाई 
च तुनौलत ददएको छ । 

८. मचहला सशक्ततीकिण त्ा क्षमता चवकासका ्प चक्रयाकलाप आवशयक दनेचखएको 
हि. सं. २०७४ को लनिा्नचनमा उपप्रमतुख पदमा महिलाको सिभालगता करिि ९३ प्रलतशत लथ्ो । पाँच बष्नको 
अनतुभिसहित िाजनैलतक सशक्तीकिणको माध्मिाट ्सपटकको लनिा्नचनमा धयेिै महिलािरू प्रमतुख नयेत्ृति पदमा 
लनिा्नन्चत ितुनये आशा गरिएको लथ्ो । ति सोिी पदमा पतुनः मनोन्न भएका महिलालये पलन लनिा्नचनमा सरलता 
िालसल गन्न सकये नन ्भनये कलतप् मालथललो पदमा हटकट प्राप्त गियेका महिला हिज्ती ितुन सकये नन ्। ्त्सैलये ्स 
पटकको लनिा्नचनको परिणामलये महिला सशक्तीकिण तथा क्षमता हिकासको लालग थप प्र्ास तथा ्ोजनािद् 
का््नक्रम आिश्क दयेन्खएको छ । ्सको लालग मतुख्तः ततीनिटा िणनतीलत ििनतुपनने हिज्िरूको िा् िियेको छ। 
एक, िाजनतीलतक दलको नतीलत ि हिलधमा महिला सिभालगताको आिश्कताको अनतुभलूत ि ्त्सको काषा्नन्ि्नको 
लालग प्रलतिद् नयेत्ृति, मतुख् कािणिरूमा हपतसृत्तामा आधारित शासन प्रणाली, समपन्त्तमा महिलाको न््ून पितुँच। 
दतुई, पाहट्न सदस् हिसताि, का््नकता्न लनमा्नण ि नयेत्ृति हिकासको व्ििारिक ्ोजना लनमा्नण ि का्ा्नन्ि्न। 
ततीन, िैधालनकरूपमा महिला सिभालगताको कोटा लनधा्निण एिम ्प्रणालीगत रूपमा सोंच ि व्ििाि रूपान्तिणको 
गलतहिलध सचिालन। ्ती िणनतीलतको का्ा्नन्ि्निाट महिलालाई सथानती्तिदयेन्ख नै महिलाको सिभालगता बलल्ो 
बनाउन सहकन्छ ।  

अन््त्मा, नयेपालको संहिधान िमोन्जम नयेपालमा प्र्त य्ेक पाँच बष्नमा आिलधक लनिा्नचन ितुनये व्िसथा छ। 
अबको सथानती् तिको लनिा्नचन पाँच बष्नपलछ हि.सं. २०८४ सालमा ितुनयेछ । उक् लनिा्नचनमा नयेपालको 
संहिधानका साथै नयेपाललये महिला सिभालगताको लालग अन्तिा्नहष्ट्र् सतिमा गियेको प्रलतिद्ता बमोन्जमको महिला 
सिभालगता सतुलनन्श्त गन्न लनिा्नचन समबन्धती कानूनमा दयेन्खएका असपटितािरूलाई कानून संशोधन गिी महिला 
सिभालगतासमबन्धती प्रािधानलाई सपटि बनाउनये ि अझै कये िी िष्नसममको लालग महिला कोटा कानूनमा नै 
सपटिरूपमा उललयेख गनतु्न पद्नछ। िाजनतीलतक दलिरूलये आफनो हिधान तथा घोषणापत्मा संहिधान तथा कानूनमा 
उललयेख भए बमोन्जम नै महिला सिभालगता गिाउनये हिलध सबैभन्दा तललो तिदयेन्ख नै अलनिा््नरूपमा अिलमिन 
गनतु्न पद्नछ। महिला सिभालगता बढाउनये सन्दभ्नमा लनिा्नचन आ्ोगको भलूमका झनै मि्तिपूण्न ितुन्छ। तसथ्न 
लनिा्नचन आ्ोगलये नयेपालको संहिधान ि महिला िक अलधकाि समबन्धती नयेपालको अन्तिा्नहष्ट्र् प्रलतिद्ताको 
आधािमा मि्तिपूण्न लनण््न  गिी महिलाको सिभालगता अलभिहृद्मा सि्ोग पत्ु ा्नउन सकदछ। साथै िाजनतीलतक 
दलिरूको घोषणापत् लगा्त लनिा्नचन कानून का्ा्नन्ि्नको अनतुगमनमा पलन आ्ोगलये मजितुत दृहटि िाख्नतुपखने 
ितुन्छ। ्सको अलतरिक् महिलाको िाजनैलतक लगा्त नतीलत लनमा्नणमा सिभालगताको बाधकको रूपमा दयेन्खएको 
हपतसृत्ताको अन््त्, महिलाको लैंलगक भलूमकाको रूपान्तिण, महिला उपि ितुनये हिलभन्न हकलसमका हिंसाको 
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अन््त्, सथानती्सति दयेन्खनै महिलाको नयेत्ृति हिकास ि नयेत्ृतिको अिसि लसज्नना गन्न क्षमता हिकास कये न्न्रित 
जनचयेतना तथा प्रन्शक्षण का््नक्रम सचिालन गनने ि मतुख्रूपमा महिलाको न्शक्षा, सिासथ्को सति अलभिहृद् गिी 
सशक्तीकिणको सूचक िहृद् गन्न सकये मा सथानती् तिदयेन्ख नै सबै ति ि क्षयेत्मा महिलाको सिभालगता क्रलमक 
रूपमा सतुधाि ितुन्छ ि सिभालगता गतुणसतिी् ितुन तुको साथै अथ्नपूण्न ितुनसकछ ।  

mmm
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चवषय प्रवनेश
बालबाललकालये आफनो शािीरिक, बौहद्क, सामान्जक तथा नैलतक हिकासका लालग उपभोग गन्न पाउनये हिलभन्न 
िक ि अलधकािलाई बाल अलधकाि भलनन्छ ।जतुन बालबाललकाको नैसलग्नक तथा जन्मलसद् अलधकाि पलन िो । 
हिंसा, शोषण, दतुव््नििाि ि उपयेक्षाबाट सतुिन्क्षत ितुन तु समपूण्न बालबाललकाको अलधकाि िो । बाल अलधकािलाई 
चाि समूिमा िाखयेि हिश्येषण गनने गरिन्छ ।

(१) बाँचन पाउनये अलधकािअन्तग्नत बालबाललकाको स्ािािसतुसाि, पौहटिक आिाि, आिास, खोप, प्राथलमक 
उपचािलगा्तका कतु िािरू पद्नछन ्।

(२) संिक्षण पाउनये अलधकािअन्तग्नत बालबाललकालाई भयेदभाि, सबै प्रकािका हिंसा, शोषण, दतुव््नििाि, दतुव््नसन, 
बयेचलबखन, बला्तकािलगा्तका कतु िािरूबाट संिक्षण गनतु्न पद्नछन ्।

(३) हिकास गन्न पाउनये अलधकािअन्तग्नत बालबाललकाको न्शक्षा, खयेलकूद, मनोिञ्जन, मा्ा…ममतालगा्तका 
कतु िािरू पद्नछन ्।

(४) सिभागती ितुन पाउनये अलधकािअन्तग्नत हिलभन्न सामान्जक, सांसकृलतक, िचना्तमक, लसज्ननशतील 
हक्र्ाकलापिरूमा सिभालगताका कतु िािरू पद्नछन ्।

नयेपालमा बालबाललका (१८ िष्न मतुलनको) जनसङख्ाको हिससा ४१.८२% छ। संिैधालनकरूपमा बालअलधकािको 
प्र्त्ाभलूत गियेअनतुसाि नयेपाललये ३० भन्दा बढी कानतुनद्ािा बालबाललकाको िक संिक्षण गियेको छ ।

नयेपाललये बालबाललकाको खोप, निजात न्शशतुको बचािट, मात ृ सिासथ्, प्राथलमक हिद्ाल् न्शक्षामा करिब 
९७% नयेट भना्नमा उललयेख् िहृद्सँगै उललयेखनती् प्रगलत गियेको छ। नयेपाललये सन ्२०१२ मा अनतुमालनत १६ 
लाख बालश्मको सङख्ा एक लतिाइलये घटाउन सरल भएको छ।बालहििाि ि बालहििािका घटना अनतुपातमा 
उललयेख् कमती आएको छ । बाल ियेलपलाइन (१०९८), बयेपत्ता बालबाललका खोजतलास सयेिा (१०४), 
असथा्ती सतुिक्षा सतुहिधा, सतुधारिएको न््ा् समपादन प्रणालीको हिकास ि बान्झएका कानतुनिरूको संशोधन 
गिी बालबाललकाको संिक्षणलगा्त बाल सतुिक्षा सयेिािरू हिसताि गियेको छ। जोन्खममा िियेका अलधकतम 
बालबाललकालाई समयेटन बालबाललकालन्क्षत सामान्जक सतुिक्षा ्ोजनािरू हिसताि गरिएको छ । 

नयेपाललये सं्तुक् िाष्ट्रसंघती् बालअलधकाि मिासन्न्ध, १९८९ ि मिासन्न्धअन्तग्नतका दतुईिटा ऐन्चछक प्रलयेखिरू 
सशस्त्र द्न्द्मा बालबाललकाको प्र्ोगहिरुद् बालअलधकािसमबन्धती मिासन्न्धको ऐन्चछक प्रलयेख, २००० तथा 

 नयेपालमा ्बालअन्काि संिक्षण: सन्दभया ि सवाल

pd]z 9'ª\ufgf*

* नेपाल सरकारका सहसणिव हुनहुुन््छ ।
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बालबाललकाको बयेचलबखन, बालबयेश्ािनृ्त्त ि अन्श्ल न्चत्णहिरुद् बालअलधकािसमबन्धती मिासन्न्धको ऐन्चछक 
प्रलयेख, २००० अनतुमोदन गिी नयेपाल सिकाि बालबाललकाका अलधकाि प्र्त्ाभलूतको सबालमा प्रलतबद् िियेको 
सन्दयेश अन्तिा्नहष्ट्र् समतुदा्लाई ददएको छ ।

नयेपालको संहिधान (२०७२) लये बालअलधकािलाई मौललक िककारूपमा प्र्त्ाभलूत गियेको छ ि बालबाललकाको सिवो्तकृटि 
हितलाई िाज्को नतीलतकारूपमा मान््ता ददएको छ । ्त्सैगिी कतु नै पलन बालबाललकालाई कतु नै पलन सशस्त्र बल िा 
समूिमा भतषी गन्न लनषयेध गियेको छ ि ्त्सलाई दण्डनती् का््नकारूपमा मान््ता ददएको छ।मतुलतुकी दयेिानती संहिता, २०७४, 
बालबाललकासमबन्धती ऐन, २०७५ लये बालबाललकाका अलधकाि तथा बालन््ा्का समबन्धमा थतुप्र ैव्िसथािरू गियेको  
छ । बालबाललकासमबन्धती ऐन, २०७५ को का्ा्नन्ि्न गननेगिी सिवोचच अदालतबाट बालन््ा् समपादन 
का््नहिलध लन्मािली, २०७६ जािी भइसकये को छ भनये नयेपाल सिकािबाट बालबाललकासमबन्धती लन्मािली जािी 
ितुन बाँकी िियेको छ । 

नयेपाललये सं्तुक् िाष्ट्रसंघती् बालअलधकाि मिासन्न्ध, १९८९ अन्तग्नतको सचिाि प्रहक्र्ासमबन्धती तयेस्ो ऐन्चछक 
प्रलयेख, २००० अनतुमोदन गन्न बाँकी छ । मिासन्न्धको सलमलतको समापन टपपणतीमा उठाइएका हिष्िरू ितुन ्
िा दयेशलभत्का बालबाललकाको क्षयेत्मा हक्र्ाशतील िाहष्ट्र् तथा अन्तिा्नहष्ट्र् गैिसिकािी संसथा िा हिद्त ्िग्नबाट 
उठाइएका हिष्िरू ितुन ्बालअलधकाि तथा बालन््ा्को प्र्त्ाभलूतका लालग सिकािलये गनतु्नपनने अझै थतुप्र ैनतीलतगत 
तथा का््नक्रलमक कामिरू बाँकी दयेन्खन्छन ्।

बाल अचिकाि सिंक्षणसिँ समबच्ित प्रमुख िाचट्रिय त्ा अ्तिामाचट्रिय कानुनहरू
नयेपाललये सं्तुक् िाष्ट्रसंघती् बालअलधकाि मिासन्न्ध, १९८९ लाई अनतुमोदन गिी बालअलधकाि संिक्षणको लालग 
प्रलतबद्ता जनाएअनतुरूप नयेपालको संहिधान, मतुलतुकी संहिता तथा बालबाललकासमबन्धती हिशयेष कानतुनिरू तजतु्नमा 
गिी का्ा्नन्ि्न गददै आइिियेको दयेन्खन्छ ।बाल अलधकाि संिक्षणसमबन्धती प्रमतुख िाहष्ट्र् नतीलतगत दसताबयेजिरू 
दयेिा्अनतुसाि छन-्

•	 नयेपालको संहिधान (२०७२); 

•	 मतुलतुकी दयेिानती संहिता, २०७४; 

•	 बालबाललकासमबन्धती ऐन, २०७५;

•	 बालश्म (लनषयेध ि लन्लमत गनने) ऐन, २०५६;

•	 बालबाललकासमबन्धती िाहष्ट्र् नतीलत,२०६९; 

•	 बालबाललकासमबन्धती लन्मािली,२०५१;

•	 बालन््ा् समपादन का््नहिलध लन्मािली, २०७६;  

•	 बालश्म (लनषयेध ि लन्लमत गनने) लन्मािली, २०६२; 

•	 आपतकालीन बाल उद्ाि कोष (सचिालन) लन्मािली, २०६७ ;

•	 बालबाललकासमबन्धती १० बषने िणनतीलत परिमाज्ननको मस्ौदा;

•	 प्रािन्मभक बालहिकाससमबन्धती १० बषने िाहष्ट्र् िणनतीलत (हि.सं.२०७७…८८);

•	 बालहििाि हिरुद्को िणनतीलत, २०७२;

•	 बालसतुधाि गिृ सचिालन लनदने न्शका, २०५७;

•	 बाल संिक्षण आलथ्नक िाित सि्ोग का््नहिलध, २०७६;
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•	 बाल ियेलप लाइन १०९८ सचिालन का््नहिलध, २०७६;

•	 बालबाललका खोजतलास १०४ सचिालन का््नहिलध, २०७६;

•	 स्डक बालबाललकाको व्िसथापन खच्न का््नहिलध, २०७५;

•	 अपागिता भएका बालबाललकाको संिक्षणको लालग सथापना भएका बालगिृलाई अनतुदान उपलबध 
गिाउनयेसमबन्धती का््नहिलध, २०७७; 

•	 बाल गिृ सचिालन नमतुना का््नहिलध, २०७५;

•	 बाल उद्ान तथा मनोिञ्जनसथल लनमा्नण तथा सचिालन नमतुना मापदण्ड, २०७८;

•	 आिासती् बालगिृको सचिालन तथा व्िसथापनसमबन्धती मापदण्ड, २०६९; 

•	 ददिा न्शशतु स्ािाि कये न्रि सचिालन का््नहिलध, २०७१;

•	 अनलाइन बाल सतुिक्षा का््नहिलध,२०७८; 

•	 लसज्ननशतील बाल प्रलतभा प्रो्तसािन का््नहिलध, २०७७ ि

•	 सं्तुक् िाष्ट्रसंघको बाल अलधकाि सलमलतमा नयेपालको आिलधक प्रलतियेदनिरू । 

बाल अलधकाि संिक्षणसमबन्धती प्रमतुख अन्तिा्नहष्ट्र् नतीलतगत दसताबयेजिरू दयेिा्अनतुसाि छन-्

•	 ियेश्ािनृ्त्तको लालग महिला तथा बालबाललकाको न्जउ मासनयेबयेचनये काम िोकथाम गनने ि सो हिरुद् संघष्न 
गननेसमबन्धती साक्न  मिासन्न्ध, २००२;

•	 दन्क्षण एलस्ामा बालकल्ाण प्रबध्ननका लालग क्षयेत्ती् व्िसथासमबन्धती साक्न  मिासन्न्ध, २००२;

•	 सं्तुक् िाष्ट्रसंघती् बालअलधकािसमबन्धती मिासन्न्ध, १९८९;

•	 सशस्त्र द्न्द्मा बालबाललकाको प्र्ोगहिरुद् बालअलधकािसमबन्धती मिासन्न्धको ऐन्चछक प्रलयेख, 
२०००;

•	 बालबाललकाको बयेचलबखन, बालियेश्ािनृ्त्त ि अन्श्ल न्चत्णहिरुद् बालअलधकािसमबन्धती मिासन्न्धको 
ऐन्चछक प्रलयेख, २०००;

•	 बालबाललका सि्ंलये आरूहिरुद् भएको हक्र्ाकलापको गतुनासो सचिाि गन्न पाउनये बालअलधकािसमबन्धती 
मिासन्न्धको ऐन्चछक प्रलयेख, २०००;

•	 बालश्मका लनकृटि सिरूपसमबन्धती अन्तिा्नहष्ट्र् श्म संगठन मिासन्न्ध, १९९९ ि

•	 बालबाललका िोजगािीमा संलगन ितुन पाउनये न््ूनतम उमयेिसमबन्धती अन्तिा्नहष्ट्र् श्म संगठन मिासन्न्ध, 
१९७३ ।

बाल अचिकाि सिंक्षणका कायमाक्रमहरू कायामा्वयनसिँ समबच्ित प्रमुख स्ाचपत सिंिनाहरू
नयेपाल सिकाि का््नहिभाजन लन्मािली, २०७६ अनतुसाि बालअलधकाि ि संिक्षणका हिष् का्ा्नन्ि्नमा मूलत: 
सात िटा मन्त्ाल्िरू- (१) महिला बालबाललका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक, (२) न्शक्षा हिज्ान तथा प्रहिलध, (३) 
सिासथ् तथा जनसङख्ा, (४) श्म िोजगाि तथा सामान्जक सतुिक्षा, (५) सङ्ती् मालमला तथा सामान्् प्रशासन, 
(६) गिृ ि (७) सचिाि तथा सूचना प्रहिलध मन्त्ाल् हक्र्ाशतील ितुन तुपनने दयेन्खन्छ । ्ती मध य्े पलन हिशयेषगिी 
बाल बचाउमा सिासथ् तथा जनसङख्ा मन्त्ाल्;  बाल हिकासमा न्शक्षा हिज्ान तथा प्रहिलध मन्त्ाल्;  बाल 
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संिक्षणमा महिला, बालबाललका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल् ि श्म िोजगाि तथा सामान्जक सतुिक्षा मन्त्ाल् 
तथा बाल सिभालगतामा सङ्ती् मालमला तथा सामान्् प्रशासन मन्त्ाल्को अिम ्भलूमका ििनतुपनने दयेन्खन्छ ।

o सङ्ती् सिकािका लनका्िरूमा

	 महिला, बालबाललका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्;

	 न्शक्षा हिज्ान तथा प्रहिलध मन्त्ाल्;, 

	 सिासथ् तथा जनसङख्ा मन्त्ाल्;

	 श्म िोजगाि तथा सामान्जक सतुिक्षा मन्त्ाल्;

	 संघती् मालमला तथा सामान्् प्रशासन मन्त्ाल्;

	 गिृ मन्त्ाल् ि 

	 सचिाि तथा सूचना प्रहिलध मन्त्ाल् ।

	 िाहष्ट्र् बाल अलधकाि परिषद्;

	 कये न्रिी् बाल न््ा् सलमलत;

o प्रदयेश सिकािका लनका्िरूमा

	 बालबाललकाको हिष् ियेनने मन्त्ाल् ि

	 प्रदयेश बालकल्ाण सलमलत ।

o सथानती् तिका लनका्िरूमा

	 पाललकाको समबन्न्धत शाखा िा इकाइ ि

	 सथानती् बालकल्ाण सलमलत ।

बाल अचिकाि सिंक्षणसिँ समबच्ित चवद्यमान िुनौती त्ा प्रमुख सबालहरू 
हिंसा, शोषण, दतुव््नििाि ि उपयेक्षाबाट सतुिन्क्षत ितुन तु समपूण्न बालबाललकाको अलधकाि िो। तथाहप, सबै प्रकािका 
आलथ्नक-सामान्जक पषृ्ठभलूम, उमयेि समूि, धम्न तथा संसकृलतका कै्न बालबाललका हिंसा, शोषण ि दतुव््नििािबाट 
पतील्डत छन।् बालहििाि, बाल श्म, बयेचलबखन, महिला ि बाललका हिरुद्को हिंसा, बालबाललकालाई अनािश्क 
रूपमा अनाथाल् िा सतुधाि गिृमा िान्खनतु, बालमैत्ती तथा लैहगिक संियेदनशतील न््ा् सयेिामा अपतुिो पितुँच जसता 
बाल संिक्षणसँग समबन्न्धत मतुद्ािरू नयेपालमा हिद्मान िियेको दयेन्खन्छ । 

•	 बाल चववाह : बालहििािमा ितुनये सङख्ामा लगिािट आए पलन बाललकािरूलाई उन्चत सथान नददनये 
खालका सामान्जक िीलतरििाजिरू, ि बलल्ो हपतसृत्ता्तमक समाजका कािण बालहििािको लगिािट 
दिलाई बढाउन ि ददगो िाख्न ठतुलो च तुनौतती छ। बाललका बधतुिरूलये हिद्ाल् छोडनतुपनने, सम्अगािै 
गभ्नितती ितुन तुपनने, दाइजोजसता समस्ािरूका कािण घियेलतु हिंसा ि दतुव््नििािको लसकाि ितुन तुपनने अिसथा 
हिद्मान दयेन्खन्छ ।

•	 बाल श्रम: बाल श्म ततुलना्तमक हिसािमा घटयेको छैन। आज पलन इँटाभट्ा, कािखाना, मनोिञ्जनको 
क्षयेत्, घियेलतु कामलगा्तमा बालबाललका जोन्खम्तुक् श्ममा हक्र्ाशतील भएको पाइन्छ ।

•	 बालिृह: बाल-गिृिरूमा िाम्ो ियेिचाि ितुन्छ ि उन्चत न्शक्षाको अिसि पाइन्छ भन्नये जसता गलत 
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बतुझाइ ितुन तु जसता कािणलये तथा िैकन्लपक स्ािाि आिश्कताका कािणलये बालबाललकािरू बालगिृमा 
आइपतुगदछन।् नयेपाल सिकािको सिालम्ति िा व्िसथापनमा िाल कतु नै पलन बालगिृिरू छैनन ्। 
िाहष्ट्र् लनदनेशक ऐन, २०१८ अनतुसाि सथापना भएको नयेपाल बाल संगठनको व्िसथापनमा ििनये गिी 
कये िी बाल मन्न्दििरू सचिालनमा िियेका छन ्भनये लनजती क्षयेत्को सिालम्तिमा हिलभन्न कानतुनबमोन्जम 

दता्न भई िा नभई सचिालनमा िियेका करिि ४५० भन्दा बढी बाल गिृिरू सचिालनमा िियेका 
छन ्।िैकन्लपक ियेिचािका अन्् व्िसथा ितुन नसकये मा ि अलत आिश्क भएका अिसथामा मात् 
मापदण्ड पूिा गियेका बालगिृमा बालबाललकाको सिवोत्तम हित का्म ितुनयेगिी बालबाललका िाख्न 
ददनयेगिी लन:संसथाकिणको नतीलत ललइएको भए पलन सोअनतुरूप संसथा घटाउन सहकएको दयेन्खदैँन । 

संसथा दता्न ऐन, २०३४ अनतुसाि दता्न भई समाजकल्ाण परिषदसँग आबद्ता ि िाहष्ट्र् बाल अलधकाि 
परिषदसँग सचिालन अनतुमलत ि लन्लमत नितीकिण ितुन तुपनने बाल गिृिरू कंपनती ऐनअनतुसाि समयेत दता्न 
भई सचिालनमा िियेका दयेन्खन्छन ्।मानि सयेिा ि संियेगसँग प्र्त्क्ष जोल्डएका ्सता संसथाका कलतप् 
सचिालकिरूलये अनतुन्चत लाभ ललनये पयेशाको रूपमा समयेत ललनये गियेको पाइन्छ । महिला, बालबाललका 
तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्लये बालगिृ सचिालन तथा व्िसथापनको मापदण्ड त सितीकृत गियेको 
छ ति अनतुगमनका क्रममा कतु नै बालगिृ सितीकृत मापदण्डअनतुकूल नभएमा नितीकिण नगनने िा दता्न 
खाियेजती गनने हिष्मा कानतुनको अभाि छ ।अकवोलति नयेपाल बाल संगठन आरूलाई मन्त्ाल्भन्दा 
लभन्न सिा्त्त िियेको भन्दै आरूमातितका बाल मन्न्दििरू सचिालनका लालग समाजकल्ाण परिषदसँग 
आबद्ता ि िाहष्ट्र् बाल अलधकाि परिषदसँग सचिालन अनतुमलत ललन, नितीकिण गन्न तथा नयेपाल 
सिकािका समबन्न्धत लनका्िरूलाई अनतुगमन गन्न ददन त्ाि दयेन्खदैँन ।

•	 ्यायमा बालबाचलकाको सीचमत पहुिँ त्ा कमजोि बाल ्याय समपादन: न््ा्मा बालबाललकाको 
पितुँच सतीलमत छ। कानतुनतीरूपमा समस्ामा पियेका, पतील्डत तथा घटनाका साक्षती बालबाललकािरूका 
लालग सामान्जक सयेिािरूमा पितुँच ि लसरारिस सयेिा सतीलमत छ। हिद्मान प्रहक्र्ाका सबै खण्डिरू 
बालबाललकाप्रलत संियेदनशतील छैनन।् बालबाललका पतील्डत तथा साक्षती भएका अिसथासहित 
बालबाललकासँग सिोकाि िाख्नये सबै मतुद्ािरू बाल इजलासमा ियेनने गियेको पाइँदैन। कानतुनको 
लबजाइँमा पियेका बालबाललकािरूलाई बाल न््ा् समपादन गदा्न अन्तिा्नहष्ट्र् बाल अलधकाि मिासन्न्ध 
ि  अन्् िाहष्ट्र् तथा अन्तिा्नहष्ट्र् कानतुनिरूलये प्र्त्ाभलूत गियेका आधािभतू मान््तािरूको परिपालना 
ितुन तुपनने ितुन्छ । िाम्ो सबालमा ्त्सतो कानतुनको लबजाइँमा पियेका बालबाललकािरूलाई लनजलये 
गियेका कसतुिको मात्ा ि प्रकृलतअनतुसाि दयेशान्ति गिी न््ूनतम बालबाललकािरूलाई मात् अदालतती 
प्रहक्र्ामा लैजानतुपनने,  पतुप्नक्षको अिलध अ्त्न्तै न््ून ितुन तुपनने तथा सन्ङक्षप्त का््नहिलधअनतुसाि तोहकएको 
म्ादलभत् मतुद्ा टतुङग्ाउनतुपननेमा सो ितुन सकये को दयेन्खदैँन ।दयेशान्तिको भलूमकामा ििनतुपनने प्रोियेसन 
अलधकािीको लन्तुन्क् ितुन नसकनतु,  छतु टै् बाल अदालत सथापना ितुन नसकनतु, छतु टै् लनगिानती कक्ष 
सथापना गन्न नसहकनतु,  मतुद्ाका रैसला सम्मा ितुन नसकनतु आदद कािणिरूलये एकालति बालसतुधाि 
गिृमा बालबाललकािरूको चाप बढयेको छ भनये अकवोलति बालबाललकामा नकािा्तमक मनोिैज्ालनक 
असिसमयेत पियेको छ ।

•	 कानुनी  चववादमा पिनेका बालबाचलकाको आश्रय वयवस्ापन : कानतुनती समस्ामा पियेका 
बालबाललकाको िकमा कानतुनती प्रािधानिरू ि िैकन्लपक तथा कािािासको लबकलपसहितको 
सजा्को प्रािधान आददको व्िसथापन भइसकये को छैन । पतुनसथा्नपना कये न्न्रित सयेिा एकदमै सतीलमत 
छ।नयेपालमा िाल आठिटा बालसतुधाि गिृिरू सचिालनमा िियेकोमा ततीनको भौलतक संिचना  तथा 
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क्षयेत्रल मापदण्डको ततुलनामा अ्त्न्त नाजतुक िियेको छ । बालअलधकािका सबालिरू त कतु िै 
छो्डौँ न््ूनतम आधािभतू मापदण्डसमयेत पत्ु ा्नउन समस्ा भएको दयेन्खन्छ ।तनितुँको आबतुखैँियेनतीमा 
करिि २७ िोपनती क्षयेत्रलमा बन्दै गियेको बालसतुधाि गिृ पलन लागत सटमयेटको ततुलनामा 
हिलन्ोजन अ्त्न्तै न््ून भएकोलये लछटै् समपन्न नितुनये अनतुमान लगाउन गाह्ो पददैन । सचिालनमा 
िियेकामध य्े चाििटामा मन्त्ाल्लये सालबसाली असथा्ती दिबन्दी लसज्नना गियेि सचिालन गददैआएको 
छ भनये बाँकी चाि िटाको सचिालन पलन मन्त्ाल्लये नै गननेगिी दिबन्दी सितीकृत भए पलन अझै 
गैिसिकािी संसथामार्न त नै सचिालन भइिियेका छन ्।्ती गिृिरूको जनशन्क् व्िसथापन महिला 
बालबाललका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्बाट, िासन लसदा गिृ मन्त्ाल्बाट, सिासथ् सयेिा 
सिासथ् तथा जनसङख्ा मन्त्ाल्को समन्ि्मा, ि पठन पाठन सयेिा न्शक्षा हिज्ान तथा प्रहिलध 
मन्त्ाल्को समन्ि्मा ितुनये गियेबाट बालसतुधाि गिृ प्रमतुखलये व्िसथापन गदा्न महिला बालबाललका 
तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्, कािागाि व्िसथापन हिभाग, अदालत, प्रमतुख न्जलला अलधकािी, 
न्जलला न्शक्षा समन्ि् इकाइ, न्जलला प्रििी का्ा्नल्, न्जलला जनसिासथ् का्ा्नल्लगा्तका 
बितुसिोकाि लनका्िरूप्रलत समन्ि् िाख्नतुपनने तथा  उत्तिदा्ती ितुन तुपनने जहटल अिसथा िियेको  
दयेन्खन्छ । 

•	 अस्ायी सिंक्षण त्ा पुन्ामापना कने ्द्र ः स्डकबाट उद्ाि गरिएका बालबाललकािरू तथा  हिलभन्न 
कािणलये जोन्खम ि बयेिारिस अिसथामा पियेका बालबाललकालाई उद्ाि गिी अलपकालीन आश्् 
ददनये, सामान्जकीकिण गनने तथा मनोसामान्जक हिमश्न, अनौपचारिक न्शक्षा, अलतरिक् हक्र्ाकलाप ि 
ताललमलगा्तका सयेिा प्रदान गनने उद्येश् िाखती गैिसिकािी क्षयेत्बाट करिि ्डयेढ दज्नन सङख्ाको 
िािािािीमा असथा्ती संिक्षण सयेिा कये न्रि तथा पतुनःसथापना कये न्रििरू सचिालनमा िियेका छन ्। ्सता 
कये न्रििरूमा बालबाललका संिक्षण गियेबापत कये स बयेलससमा (मतुद्ाका आधािमा?) िाहष्ट्र् बाल अलधकाि 
परिषद् बाट अनतुदान भ तुक्ानती ितुनये गियेको छ । तती कये न्रििरूबाट बालबाललकाका लालग उपलवध गिाउनतु 
पनने सयेिा, सतुहिधा तथा ्त्सतो कये न्रिको व्िसथापन, सचिालन, अनतुगमनलगा्तका हिष्मा कानतुनको 
अभाि खन्डकएको दयेन्खन्छ ।

•	 सिकािी िा गैिसिकािी दतुबै क्षयेत्मा स्ोत ि साधनको सतीलमतता िियेको दयेन्खन्छ। सूचना अलभलयेखतीकिण 
ि सूचना व्िसथापन प्रणालीका साथसाथै समस्ाको पहिचान, सूचना समप्रयेषण ि उप्तुक् लनका्मा 
लसरारिस गनने प्रणाली पलन अपतुग छन।्

•	 अनतुशासनका सकािा्तमक हिलधबािये अलभभािकलाई आिश्क ज्ान छैन । समाजमा हिंसा सितीकृत 
छ, ि ्सका नकािा्तमक असििरूबािये सि्नसाधािणलाई सचयेत गिाउनतुपनने दयेन्खन्छ ।

•	 बालबाललकामालथ ितुनये हिंसा भनये धयेिैजसो दता्न ितुनये गियेका छैनन;्

•	 मानि तसकिीको लालग नयेपालबाट बालबाललकाको ओसाि-पसाि बढदै गएको दयेन्खन्छ।

बालबाललकासमबन्धती ऐन जािी भए लगतै्त लन्मािली सितीकृत ितुन नसकदा मूलत: लनमन हिष्िरू अझै सपटि 
छैन :…

िाहष्ट्र् बाल अलधकाि परिषदको संगठन संिचना, काम, कत्नव् ि अलधकाि तथा जनशन्क् 
व्िसथापनलगा्तका हिष्; 

	 अनाथ, अपागिता भएका, द्न्द् पतील्डत, हिसथाहपत, जोन्खममा पियेका िा स्डकमा बसनये बालबाललका 
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लन्क्षत हिशयेष संिक्षण सयेिाको आधाि ि प्रहक्र्ाको हिष्;

	 हिशयेष संिक्षणको आिश्कता भएका बालबाललकाको िैकन्लपक ियेिचािसमबन्धती व्िसथा गदा्न 
उचचतम हित लनधा्निण प्रहक्र्ा ि आिश्कतानतुसाि उद्ाि, असथा्ती संिक्षण्, सिासथ् उपचाि, 
मनोसामान्जक सि्ोग, पारििारिक पतुनलम्नलन, पतुन:सथापना, परििाि सि्ोग, सामान्जक सतुिक्षा ि 
सामान्जकीकिणलगा्त अन्् सयेिा तथा सि्ोगसमबन्धती हिष्; 

	 बाल गिृको सथापना, सचिालन मापदण्ड, सचिालन अनतुमलत, नितीकिण, अनतुगमन ि काििािीको 
हिष्; 

	 असथा्ती संिक्षण सयेिा िा प तुनसथा्नपना कये न्रिमा उपलवध गिाउनतु पनने सयेिा, सतुहिधा तथा ्त्सतो 
कये न्रिको व्िसथापन, सचिालन, अनतुगमनलगा्तका हिष्;  

	 बालसतुधाि गिृको सथापना, सचिालन मापदण्ड,  सचिालन हिलध, अनतुगमनलगा्तका हिष्;

	 कानतुनको लबजाइँमा पियेका बालबाललकाको लनगिानती प्र्ोजनका लालग आिश्क लनगिानती कक्षको 
सथापना, सचिालन, व्िसथापन तथा अनतुगमनसमबन्धती व्िसथाको हिष्;

	 सथानती् तिमा बालकल्ाण अलधकािीको लन्तुन्क्, समाजसयेिती तथा बालमनोहिज्को सूचतीकिण तथा 
लन्तुन्क्, लनजिरूको काम, कत्नव् ि अलधकाि तथा सयेिाका शत्नलगा्तका हिष्;

	 सथानती् तिमै ितुन तुपनने बालकलब िा संसथाको सथापना, सचिालन, नितीकिण तथा हिघटनसमबन्धती 
प्रहक्र्ाको हिष्;

	 सथानती् तिमा सथापना गनतु्नपनने बाल कोषको व्िसथापन, सचिालन ि प्र्ोगसमबन्धती हिष् ि

	 सथानती् तिलये आफनो क्षयेत्का बालबाललकाको अलधकाि संिक्षणका लालग बनाउनतुपनने बाल संिक्षण 
का््नहिलधको लालगसमयेत नतीलतगत माग्नदश्ननको हिष् ।

बाल अचिकािको प्रभावकािी सिंक्षणका लाचि िनुमापनने कामहरू
बाल अलधकाि संिक्षणसँग समबन्न्धत हिद्मान च तुनौतती तथा प्रमतुख सबालिरूलाई हिश्येषण गददै सं्तुक् िाष्ट्र संघती् 
बाल अलधकाि मिासन्न्धमा नयेपाललये गियेको प्रलतबद्ता, नयेपालको संहिधानको प्र्त्ाभलूत गियेको बाल अलधकािका 
व्िसथािरू, बालबाललकासमबन्धती ऐन तथा अन्् प्रचललत कानतुनिरूमा बालबाललकाका सबालमा गरिएका 
व्िसथािरूको प्रभािकािी का्ा्नन्ि्नका लालग आिश्क का््नहिलधगत तथा संिचना्तमक पूिा्नधाििरू त्ाि 
गिी  प्ा्नप्त हित्तती् तथा मानिती् स्ोत साधनसहितको आिलधक तथा िाहष्नक ्ोजना ि का््नक्रम हिलन्ोजन 
ितुन तुपनने ितुन्छ ।्सका लालग :…

•	 िाहष्ट्र् बाल अलधकाि परिषदको क्षमता अलभिहृद् गिी अन्तिमन्त्ाल् तथा अन्तिसिकाि समन्ि्, 
बाल अलधकािका हिष्मा अध््न तथा अनतुसन्धान गन्न ि  नतीलतगत पैििती गन्न सकनये लनका्का रूपमा 
हिकास गनतु्नपनने ।

•	 बालबाललकालाई सबै प्रकािका हिंसा, दतुव््नििाि ि शोषणबाट सतुिन्क्षत गिी बाल संिक्षण प्रणालीको 
सतुदृढीकिण गन्न सिकािी, गैिसिकािी (नतीन्ज क्षयेत् तथा नागरिक समाजका संसथा) तथा हिकास 
साझयेदाििरूको स्ोत, साधन तथा भलूमकालाई एहककृत एिम ्समन्ि््तमक ढंगलये परिचालन गनतु्नपनने ।

•	 बालबाललकामालथ ितुनये हिंसा (हिंसा्तमक अनतुशासन, लैहगिक हिंसा ि बाल-हििाि) ि शोषण (बाल श्म 
तथा बालबाललका बयेचलबखन) को िोकथाम ि समबोधन गनने ज्ान, सतीप ि क्षमतामा अलभिहृद्का लालग 
सथानती्सतिसमम प्ा्नप्त ि लनिन्ति का््नक्रमिरू सचिालन गनतु्नपनने ।
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•	 बाल न््ा् लनरूपण लछटो छरितो ितुनयेगिी बाल न््ा्समपादन प्रणालीको सतुदृढीकिण  
गनने । ् सका लालग ददशान्तिलाई प्रभािकािी बनाउनये, बाल इजलासलाई अथ्नपूण्न बनाउनये, न््ा्प्रणालीको 
समपक्न मा आएका बालबाललकािरूको बाल अलधकाि संिक्षण गन्न, बालमैत्ती तथा लैहगिक संियेदनशतील 
सयेिािरू प्रदान गन्न तथा कानतुनलये संिक्षण गियेका हिष्िरूको व्िसथापन गन्नका लालग  समबन्न्धत 
सिोकाििालािरूको ज्ान ि क्षमता अलभिहृद् गननेगिी प्ा्नप्त ताललम तथा न्शक्षाको व्िसथा गनने । 
बाल सतुधािगिृिरूको सतिोन्नलत गिी ्त्िाँ आन्श्त बालबाललकाको बाल अलधकाि सतुलनन्श्त ितुन सकनये 
अिसथामा पतुि ्् ाउनतु  पनने । 

•	 हिशयेष संिक्षणको आिश्कता भएका िैकन्लपक स्ािाि गनतु्नपनने बालबाललकाका लालग परििािमा आधारित 
संिक्षण प्रणालीलाई उ्तप्रयेरित गिी आिासती् बालगिृिरूमा बालबाललका िाख्नये व्िसथालाई लनरु्तसाहित 
गनने । सबै बालगिृिरूलाई समाजकल्ाण परिषदसँग आबद्ता ि िाहष्ट्र् बाल अलधकाि परिषदसँग 
सचिालन अनतुमलत अलनिा््न गनने । सितीकृत मापदण्डअनतुकूल नभएका बालगिृिरू नितीकिण नगनने िा 
दता्न खाियेजती गनने हिष्लाई क्डाइका साथ लागतु गनने ।अनतुगमन प्रणालीलाई शतीघ्र, च तुसत ि दतुरुसत  
िाख्नतुपनने ।

•	 असथा्ती संिक्षण तथा पतुनसथा्नपना कये न्रििरूबाट बालबाललकाका लालग उपलवध गिाउनतु पनने सयेिा, सतुहिधा 
तथा ्त्सतो कये न्रिको व्िसथापन, सचिालन, अनतुगमनलगा्तका हिष्मा कानतुनमा सपटिता ितुन तुपनने तथा 
्त्सता कये न्रििरूको लगत सूचतीकृत ितुन तुपनने । 

•	 बाल अलधकािको संिक्षणसँग प्र्त्क्ष जोल्डएका ि जोल्डन सकनये बालकल्ाण अलधकािी, बालहिज् िा 
समाजसयेिती, सथानती् अगतुिा एिम ्सामान्जक का््नकता्न, न््ा् समपादनसँग समबन्न्धत व्न्क्िरू, नतीलत 
लनमा्नणसँग समबन्न्धत व्न्क्िरू, कये स व्िसथापनसँग समबन्न्धत व्न्क्िरू, न्शक्षाको क्षयेत्मा काम 
गननेिरू, सिासथ्कमषीिरू, कानतुनती सयेिा, मानि अलधकाि, मनोसामान्जक सि्ोग तथा उद्ािलगा्तका 
बाल संिक्षणको क्षयेत्मा हक्र्ाशतील व्न्क्िरूसँग लनिन्ति संिाद तथा पैििती ितुन तुपनने ।

•	 बालबाललकाको न्सथलत एिम ्बाल अलधकाि संिक्षणको एकीकृत ि खण्डतीकृत तथ्ाङ्क प्राप्त ितुन सकनये 
बाल अलधकाि संिक्षण सूचनाप्रणाली सथापना गनतु्नपनने । 

•	 प्रादयेन्शक तथा सथानती् तिमा बाल श्म, बालहििाि, बालबाललकामालथ हिंसा, मानि बयेचलबखन तथा 
बालगिृमा िियेका बालबाललकाको सङख्ा न््ूनतीकिण तथा िोकथाम गनने क्षमताको सतुदृढीकिण 
गनतु्नपनने।

•	 समाजमा जिा गा्डयेका कतु प्रथािरूको अन््त् गन्न, धालम्नक तथा सामतुदा्का नयेत्ृतिमा िियेका तथा अगतुिा 
व्न्क्िरूको पहिचान गिी सचयेतनामूलक का््नक्रमिरू सचिालन गनतु्नपनने ।

•	 मानि ियेचलबखनलाई लन्न्त्ण गन्न लछमयेकी तथा गन्तव् िाष्ट्रिरूसँगको कूटनतीलतक समिाद ि 
सिका््नमा हिसताि ितुनयेगिी सिोकाििाला लनका् तथा पदालधकािीिरूको क्षमता िहृद् गनतु्नपनने ।

•	 कसता का््नक्रमिरू प्रभािकािी ितुन सकछन भनती लनिन्ति अध््न अनतुसन्धान एिम ्प्रमाण सङ्कलन गनने 
ि नितीनतम हिलधिरूको प्र्ोग गनतु्नपनने आदद ।

ननषकषया 
सािमा भन्नतुपदा्न बालबाललकासमबन्धती अन्तिा्नहष्ट्र् मिासन्न्ध, १९८९ लये घोषणा गियेका बाल अलधकािको संिक्षणका 
मान्् लसद्ान्तको परिपालनामा नयेपाललये लनिन्ति प्र्ास गददै आइिियेको छ । मानि अलधकािसमबन्धती नौ िटा 
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मतुख् मिासन्न्धमध य्े नयेपाल सात िटाको पक्ष िो। ्त्सैगिी अन्तिा्नहष्ट्र् श्म संगठनको सातिटा मौललक 
मिासन्न्ध, एउटा शासन मिासन्न्ध ि ततीनिटा प्राहिलधक मिासन्न्धसहित ११ िटा मिासन्न्धको नयेपाल पक्ष 
िाष्ट्र िो ।नयेपालको संहिधान, मलतुकी दयेिानती संहिता, बालबाललकासमबन्धती ऐन तथा अन्् थतुप्र ैबालबाललकासँग 
समबन्न्धत कानतुनिरू िामतीकिाँ हक्र्ाशतील छन ्।कानतुनती तथा नतीलतगत प्रबन्धिरू का्ा्नन्ि्नका लालग सङ्ती् 
सिकािका बालबाललकासँग सिोकाि िियेका मन्त्ाल्िरू तथा लनका्िरू, सात िटै प्रादयेन्शक सिकाििरू तथा 
७५३ िटा सथानती् तििरू ्ोजना तथा का््नक्रमसहित हक्र्ाशतील िियेका छन ्। तथाहप सामान्जक कतु िीलत 
तथा धालम्नक अन्धहिश्ास, पिमपिागत सोच मूल् एिम ्मान््तािरू, समाजमा व्ाप्त गरिबती एिम ्पछौटयेपन, 
सिकािको सतीलमत हित्तती् तथा मानिती् स्ोत तथा साधन, कमजोि ्ोजना तथा हिलन्ोजन अकतु शलता, 
प्रभािकािी सूचनाप्रणाली तथा सतुझबतुझको कमती जसता कािणिरूलये गदा्न सोचयेअनतुसािको नलतजा प्राप्त ितुन 
सकये को छैन । ्त्सैलये उपलबध स्ोत साधनको मित्तम सदतुप्ोग ितुनयेगिी गैि सिकािी, नतीन्ज एिम ्हिकास 
साझयेदाििरूसँग स्ोत, साधन एिम ्प्रहिलधमा सिका््न, साझयेदािीसहित एकीकृत एिम ्समन्ि्ती का््नक्रमिरू 
गन्न सकये मा अपयेन्क्षत परिणाम िालसल गन्न सहकनये दयेन्खन्छ ।सबै तिका सिकाििरू, िाजनतीलतक दलिरू, पयेशा 
व्िसा्तीिरू, अलधकािकमषीिरू, अलभ्न्तािरू, समाज, परििाि, बालबाललका सि्ंलगा्त बालबाललकाको िक 
हित ि सिा्नगितीण हिकाससँग जोल्डएका सबै सिोकाििालािरूलये लनिन्ति आफनो कत्नव् तथा दाह््तिलाई बोध 
गिी आ…आफनो तिबाट बालबाललकाको बचाउ, संिक्षण, हिकास ि सिभालगतामा सचयेतनापूण्न, हिियेकी, सि्ोगती 
एिम ्सकािा्तमक भलूमका लनिा्नि गनतु्न जरुिी दयेन्खन्छ ।

mmm

सन्दभया सामग्धीिरू
•	 नयेपालको संहिधान, नयेपाल सिकाि, कानतुन हकताब व्िसथा सलमलत काठमा्डौं ।

•	 बालबाललकासमबन्धती ऐन, २०७५ नयेपाल सिकाि, कानतुन हकताब व्िसथा सलमलत काठमा्डौं ।

•	 सं्तुक् िाष्ट्रसंघती् बालअलधकाि मिासन्न्ध, १९८९ ।

•	 बालसतुधाि गिृ सचिालन का््नहिलध, २०५७ नयेपाल सिकाि, महिला बालबाललका तथा समाजकल्ाण 
मन्त्ाल्, काठमा्डौं ।

•	 बाल सतुधािगिृको न्सथलत अध््न, २०७१, कये न्रिी् बालकल्ाण सलमलत, लललतपतुि ।

•	 बालबाललकासँगसमबन्धतीत हिलभन्न प्रकान्शत लयेख िचनािरू ।
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हिलभन्न कालखण्डको अध््न गदा्न महिलाको अन्सत्ति पतुरुषसँग जो्डयेि अन्घ बढयेको दयेन्खन्छ । प्राचतीनकाल, 
हकँिातकाल, ललचछितीकाल, मललकाल, शािकाल ि िाणाशासनकालीन घटनाक्रमिरू, बाइसये चौलबसये िाज्िरू 
ि लतनको व्िसथापनका लालग अपनाइनये िणनतीलतिरूमा महिलालाई िाजनतीलतक शासन सत्ताको लालग कतु नै न 
कतु नैरूपमा प्र्ोग गरिएको छ । ति आफनै िैलस्त बनाउनका लालग त्ाि गरिएको ्ा िाताििण बनाएको 
भनये दयेन्खदैँन । िानतीको रूपमा िा िाजकतु मािीको रूपमा महिलािरूलये कतु नै न कतु नै पक्षबाट िाष्ट्रलाई ्ोगदान 
पत्ु ा्नएका छन ्। 

नयेपालको इलतिासमा सिण््न तुग भलननये ललचछितीकालमा िाजकतु मािी भकृतु टीको हििाि लतबबतका िाजा स्गिचगि 
गमपोसँग गरि्ो । नयेपाल ि लतबबतबतीचको समबन्ध सतुमधतुि बनाउनका लालग गरिएको एउटा िणनतीलतक हििाि 
लथ्ो ्त्ो । न भाषा लमलनये न संसकाि लमलनये, न भयेषभ तुषा न खाना, भकृतु टीको जतीिन कलत कदठन भ्ो िोला 
अनतुमान गन्न सहकन्छ । दयेशको पििाष्ट्र नतीलतमा महिलाको ्ोगदान भकृतु टीकै पालादयेन्ख भएको िो । मतुलतुकको 
हितका लालग आफनो जतीिन दाउमा िाख्नतु चानच तुनये कतु िा िोइन । 

ललचछितीकालीन इलतिासको अध््न गदा्न ्त्लतबयेला सततीप्रथा अलनिा््न लथएन । सियेचछालये कोिी सतती जान 
चािन्छ भनये िोहकदैनथ्ो ति जानै पछ्न भन्नये लथएन । पलतको दयेिान्तपलछ महिलालये अकवो हििाि गन्न  
पाउँथये । बालहििाि लथएन । ललचछितीकालमा हििािपलछ सँगै बसन नसकनये अिसथामा पतुगयेका पलत पत्तीका 
लालग समबन्ध हिचछयेदको व्िसथा लथ्ो । हििाि ि समबन्ध हिचछयेदका मतुद्ालाई ियेन्नका लालग अड्ा नै ख्डा 
गरिएको लथ्ो जसलाई मापचोक भलनन्थ्ो । 

शाििंशती् िाजा िणबिादतुि शािकी माता िाजयेन्रि लक्मतीलये िणबिादतुि शािको ि पत्ती िाजिाजयेश्िीलये आफना छोिा 
गिृाण्तुद् हिक्रम सानै छँदा ना्िती ललई शासन गियेका लथए । िणबिादतुि शािलये िाजाको रूपमा उत्तिदा्ती 
भलूमका लनिा्नि नगियेकालये िाजिाजयेश्िीलये छोिालाई गद्तीमा िाखयेि शासन गियेकी लथइन । ्द्हप ता्तकालीन 
जालझयेलपूण्न िाजनतीलतलये िणबिादतुि शािको ि्त्ा गियेि िाजिाजयेश्िीलाई सतती पठा्ो । 

शाििंशती्काल ि िाणाकालमा बितुहििाि ि सततीप्रथालये लनिन्तिता पा्ो । ्त्लतबयेला महिलाको दोस्ो हििािलाई 
िये्का भािलये ियेनने गरिन्थ्ो । महिलािरूलये दोस्ो हििािका बाियेमा सोचदैनथये । भोजपतुिकी ्ोगमा्ाँको दोस्ो 
हििाि ितुँदा ता्तकालीन समाजमा ठूलो न्च्ोचचवो भएको लथ्ो भलनन्छ । िाणाकालमा िाणािरूका मात् नभई 
सि्नसाधािणका पलन एकभन्दा बढी पत्तीिरू ितुन तु सिाभाहिक मालनन्थ्ो । िाणाकालको सबै भन्दा ठूलो उपलन्बध 
सततीप्रथाको उन्मूलन िो । सन ्१९२० जतुन २८ तारिखका ददन िाणा प्रधानमन्त्ती चन्रि शमशयेिलये सततीप्रथाको 

नयेपालमा मनिला नवकास ि सिभानगिाका चिणिरू

alatf a:g]t*

* बररष्ठ पत्कार बणबता बसनेत घटना र णविार तथा णमणि्या एि्भयोकेसी ग्पूसँग समबद्ध हुनहुुन््छ
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उन्मूलन गियेका लथए । ्ो ता्तकालीन समाजका लालग क्रान्न्तकािी कदम लथ्ो । ्त्सअन्घ आफनो पलतको 
म्ृत्तुमा महिलािरू लाइन लागयेि (बितुहििाि छतुट भएकालये एक जनाका धयेिै पत्ती ितुन्थये) सतती जानये चलन लथ्ो । 

नालापानीमा सहभाचिता
िाष्ट्रका लालग महिलाको प्र्त्क्ष सिभालगताको कतु िा गदा्न नालापानती ्तुद्मा महिलाको सिभालगता िियेको लथ्ो भन्नये 
हिलभन्न दसताबयेजिरूमा उललयेख भएको पाइन्छ । ति तती महिलािरू को लथए भनयेि नाम चाहिँ उललयेख गियेको 
पाइएको छैन । साि्नभौलमकता, अखण्डता ि मतुलतुकको िाहष्ट्र् सतुिक्षासँग जोल्डएको नालापानती ्तुद् नयेपाललये 
बहृटशसँग ल्डयेको ऐलतिालसक ्तुद् लथ्ो । अमिलसंि थापाको पालामा (सन ्१८१४, अकटतुबि २२) भएको 
्ो ्तुद्मा बलभरिलसंि कतुँ िि कमाण्डि लथए । अंग्रयेजलये ्त्लतबयेला शत्तुलाई पलन ितीि भनयेि समबोधन गरिएको 
्तुद्का रूपमा पलन नालापानतीलाई ललइन्छ । अंग्रयेजलये 'िाम्ा ितीि शत्तु बलभरि कतुँ िि' भनती लयेखयेको दसताबयेज 
अहिलये पलन भाितती् लाइब्येिीिरूमा भयेहटएलान । आफना कमाण्डिलाई ितीि बनाउन ्ो दयेशमा धयेिै महिलालये 
्तुद् ल्डये । कहिलये घि परििािसँग, कहिलये समाजसँग, कहिलये िाज्सँग त कहिलये आरैसँग । नालापानतीदयेन्ख 
माओिादीसममको इलतिास ियेदा्न ्सतै दयेन्खन्छ । ितीििरूलये मिान बन्दै इलतिास िचये ि िचनये क्रममा छन । 
महिलािरूको ्ोगदानलाई छा्ामा पानने गरिएको छ । नयेपालको िाजनतीलतक इलतिासमा महिलाको ्ोगदान 
हिजो पलन छा्ाँमा लथ्ो आज पलन छ ।

िाजनीचतमा सहभाचिता

सन १९४७ मा सथाहपत नयेपाली काँग्रयेस ि सन ्१९४९ सालमा सथापना भएको नयेपाल कम्तुलनटि पाटटी नयेपालको 
प्रजातान्न्त्क िाजनतीलतमा अहिलयेसमम प्रभाि पारिििनये िाजनतीलतक दल ितुन ्। सन ्१९३७ मा सथापना भएको 
प्रजा परिषद् प्रजातन्त् प्रलप्तका लालग लडन भनती गठन भएको पहिलो िाजनतीलतक दल िो । सन ्१८४६ दयेन्ख 
१९५१ समम १ स् ४ िष्न चलयेको िाणा शासनका हिरुद् आिाज उठाई मतुलतुकमा प्रजातन्त् ल्ाउन सथापना 
भएका ्ती दलिरूमा सतुरुदयेन्ख नै महिलाको सिभालगता लथ्ो । सन ्१९४७ जनििीमा कलकत्तामा समपन्न 
नयेपाली काँग्रयेसको भयेलामा कतु मािी लक्मतीको सिभालगता लथ्ो भनती लबन्दा पाण्डयेलये आफनो पतुसतक —ितीमयेन इन 
पोललहटकस‘ मा उललयेख गनतु्नभएको छ । सन ्१९५१ मा हििाटनगिमा िाणा शासन हिरुद् प्रदश्नन गियेबापत 
ददव्ा कोइिाला, नललनती उपाध्ा्, नोना कोइिाला ि इन्न्दिा आचा््न धनकतु टाको जयेलमा दतुई साता बसयेको 
कतु िा प तुसतकमा उललयेख छ । मोततीदयेिती शमा्न प तुषपलालको नयेत्ृतिमा गठन भएको नयेकपाको संसथापक सदस्  
ितुन तुन्थ्ो । नयेपाली काँग्रयेस ि नयेकपा दतुबै दललये आफनो हिधानमा महिला सिभालगताको कतु िा उललयेख गियेका 
लथए । 

नयेपाली काँग्रयेसको सथापनासँगै सोिी िष्न सन ्१९४७ (हि. सं २००४ साल) मा मंगलादयेिती लसंिको नयेत्ृतिमा 
नयेपाल महिला संघको सथापना भएको िो । ्सैगिी सन ्१९४९ (हि.सं २००६) मा अन्खल नयेपाल महिला 
संघको सथापना भएको िो । ्सअन्घ १९४६ ( हि.सं. २००३) मा ियेिन्त कतु मािी आचा््नको नयेत्ृतिमा आदश्न 
महिला समाज गठन भएको लथ्ो भनती हिलभन्न दसताबयेजिरूमा उललयेख छ । ियेिन्त प्रजापरिषदका अध्क्ष टंक 
प्रसाद आचा््नकी श्तीमतती ितुन तुितुन्थ्ो । सन ्१९५५ मा काठमाण्डौ नगि प्रलतलनलधको रूपमा साधना प्रधानको 
नाम अंहकत छ । ्सैगिी सन ्१९५८ (हि.सं २०१५) मा बतीपती कोइिालाको मन्त्ती मण्डलमा उपमन्त्ती भएकी 
द्ारिका दयेिती ठकतु िानती नै नयेपालको इलतिासमा पहिलो महिला मन्त्ती ितुन ्। उनती ्त्लतबयेला सिासथ तथा सिा्त्त 
शासन उपमन्त्ती बनयेकी लथइन ्। 
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पञिायतकालमा मचहला
सन ् १९६० दयेन्ख १९९० समम ३० बषने शासनकालमा पचिा्तलये महिलाको सबालमा कये िी सतुधािा्तमक 
व्िसथािरू ल्ा्ो । सथानती् हिकास मन्त्ाल्अन्तग्नत महिलाका लालग ताललमका का््नक्रमिरू अगाल्ड 
बढाइ्ो । महिलाको पयेिा बढाउनये का््नक्रमलये पलन ्त्लतबयेला लनकै चचा्न पा्ो । मतुलतुकी ऐनलाई संशोधन 
गिी बितुहििािमा िोक लगाइ्ो । सन ्१९७५ मा मयेन्कसकोमा समपन्न पहिलो महिला हिश् सममयेलनमा नयेपाली 
महिलाको प्रलतलनलध्ति लथ्ो । कमल िाणा, प तुण् प्रभादयेिती ढतुंगानालगा्तका महिलािरू उक् सममयेलनमा 
सिभागती लथए भन्नये छ । सन ्१९८० मा कोपन ियेगनमा भएको दोस्ो ि सन ्१९८५ मा नैिोबतीमा भएको 
तयेस्ो हिश् महिला सममयेलनमा नयेपाली महिलाको सिभालगता िियेको लथ्ो । नैिोबतीमा भएको तयेस्ो हिश् महिला 
सममयेलनमा चाँदनती जोशतीलगा्तको सिभालगता िियेको लथ्ो । ता्तकालीन ब्डामिािानती ऐश्््न समाजकल्ाण 
परिषदको अध्क्ष ितुनये प्रचलन लथ्ो जसलये महिला हिकासका कामिरू ियेनने गथ्वो । 

छैटौं पचििषषी् ्ोजनामा महिला हिकासको अिधािणा िान्ख्ाये । पचिा्तमा सथानती् हिकास मन्त्ाल् शाखाको 
सथापना गियेि मतुलतुकभरि महिला हिकासका का््नक्रमिरू अगाल्ड बढाइ्ो । 

पचिा्तकालमा िाजनतीलतमा पलन महिलाको सहक्र्ता बढयेको दयेन्खन्छ । सतुन्शला थापा, शािदा मलललगा्तका 
महिलािरू मन्त्ती बनयेका लथए । ्ता प्रजातन्त्को माग गददै पचिा्तको हिरुद्मा ल्डयेि हिरिोिी महिलाका रूपमा 
शैलजा आचा््न, मंगलादयेिती लसंि, सिाना प्रधान, साधना प्रधान, लीला कोइिाला, लक्मती काककी, सतुशतीला श्येष्ठ, 
सतीता खडकािरू आफनै नाम पहिचान बनाई िियेका लथए ।

मचहलाको दृचष्टकोणबाट सन ्१९९० को प्रजात्त्र

सन १९९० अथा्नत २०४६ सालको प्रजातन्त्लये नयेपाली महिलािरूको आफनै िैलस्त लनमा्नण गन्नका लालग 
मित्िपूण्न मालनन्छ । िाजनतीलतकरूपमा शैलजा आचा््न, सािना प्रधान, लीला कोइिाला लगा्तका महिलािरू 
पदी् दाह््तिमा आए । मंगलादयेिती लसंिलये कतु नै पदी् दाह््ति ललन पाउनतु भएन ति नयेपाल महिला संघलाई 
सशक्रूपमा अन्घ बढाउनतु भ्ो । सन ्१९९० को संहिधानमा महिलाका लालग ५ प्रलतशत आिक्षणको व्िसथा 
गरि्ो । नयेपालमा िाजनतीलतमा महिलाको सिभालगता बढाउनका लालग पहिलो संिैधालनक व्िसथा लथ्ो ्त्ो । 
्द्हप सािना प्रधान, शैलजा आचा््न जसता सशक् नयेतिृरूलाई पलन िाजनतीलतक दलिरूलये ् िी पाँच प्रलतशत कोटा 
लमत् िाखयेि हटकट ददए । जतुन िाजनतीलतक दलिरूलये गियेको ठूलो गलतती लथ्ो । कोटाको व्िसथा िाजनतीलतमा 
पतुरुषसँगै एउटै थलोमा लडन लभडन नसकनये महिलािरूका लालग लथ्ो ति ्सलाई सबै महिलाका लालग झैं गिी 
प्र्ोग गरि्ो । ्त्लतबयेला दयेन्खको ्ो िोग नयेपालको िाजनतीलतमा अहिलयेसमम का्म छ । 

चनजी त्ा िैिसिकािी क्षनेत्रमा मचहला सहभाचिता 
सन १९९० को प्रजातन्त्लये सि्नसाधािणका लालग िाजनतीलतमा मात् िोइन लनजती क्षयेत्, गैिसिकािी 
संघसंसथािरू, लमल्ड्ा सबैलति समभािनाका ढोकािरू खोललदद्ो । िाज्का हिलभन्न सं्न्त्मा महिलाको 
सिभालगताका कतु िा जो्डदािरूपमा उठ्ो । महिला आन्दोलनलये सशक् रूप लल्ो । व्ापकरूपमा 
गैिसिकािी संघसंसथािरूको सथापना भ्ो जसमध य्े धयेिैलये महिला समानतालाई प्रिध्नन गनतु्न आफनो लक््  
बनाए । लमल्ड्ाको हिकाससँगै सचिाि माध्ममा महिलाको सिभालगता बढ्ो । लनजती क्षयेत्मा महिलािरूलये 
सहक्र्ता बढाए । नागरिक समाजका तर्न बाट महिलािरूलये आिाज उठाउन थालये । कानतुन तथा अन्् क्षयेत्का 
महिलािरूलये महिलाका सबालमा नतीलत, कानतुनिरू परिित्ननको कतु िा गिये । महिलाको अंश ि िंश अलधकािको 
कतु िा सन ्१९९० को प्रजातन्त्पलछ नै उठये को िो । 
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िौ्ो चवश्व मचहला सममनेलनको उपलच्ि
्सैबतीच सन ्१९९५ मा चतीनको िाजधानती बयेइन्जङमा चौथो हिश् महिला सममयेलन भ्ो । सममयेलनलये महिला 
सिोकािका १२ बतुदँािरू पारित ग्वो । जसमा महिला ि गरिबती, महिला न्शक्षा ि ताललम, महिला ि सिासथ, 
महिला हिरुद्को हिंसा, महिला ि सशस्त्र संघष्न महिला ि अथ्नतन्त्, नतीलत लनमा्नण तिमा महिला, महिला उ्तथानका 
लालग संसथागत संिचना, महिला ि मानि अलधकाि, महिला ि सचिाि, महिला ि िाताििण ि बाललका िियेका  
लथए । चौथो हिश् महिला सममयेलनमा ठूलो सङख्ामा नयेपाली महिलाको सिभालगता िियेको लथ्ो । 
प्रलतलनलधमण्डलको नयेत्ृति ता्तकालीन मन्त्ती सिाना प्रधानलये गनतु्नभएको लथ्ो । चौथो हिश् महिला सममयेलनपलछ 
सन ्१९९५ मैं (हि.सं२०५२ साल) नयेपालमा महिला, बालबाललका तथा समाजकल्ाण मन्त्ाल्को सथापना 
भ्ो । जतुन महिला हिकासको सबालमा ठूलो उपलन्बध लथ्ो । पलछ सन ्२००२ को माच्न महिनामा िाहष्ट्र् 
महिला आ्ोगको गठन भ्ो । चोथो हिश् सममयेलनलये उठाएका १२ िटै सिोकािका बतुदँािरूमा कामिरू अन्घ 
बढये । महिला मन्त्ाल्दयेन्ख सचिारिका समूि जसता संसथािरूसमम बयेइन्जङ सममयेलनको उपलन्बध ितुन ्। 

मचहलाको अविािणाबाट माओवादी आ्दोलन
सन ् १९९६ दयेन्ख सन ् २००६ समम भएको दश िषने माओिादी आन्दोलनलये मतुलतुकलाई लनकै पछाल्ड  
धकये ल्ो । हिकास बजयेट सतुिक्षामा खच्न भ्ो । लामो सम् (२० िष्न) समम सथानती् लनिा्नचन ितुन  
सकये न । नयेत्ृतिमा एउटा ठूलो खा्डलको लसज्नना भ्ो ति महिला सशक्तीकिणका दृहटिकोणलये ्ो कालखण्ड 
लनकै मित्िपूण्न िह्ो । माओिादीलभत् ल्डाकतु कारूपमा महिलाको सिभालगतालये महिलालये पलन िलत्ाि बोकन 
सकछन ्भन्नये मान््ता सथाहपत गरिदद्ो । जसका कािण नयेपाली सयेनालये आफनो नतीलतमा परिित्नन गिी महिलािरू 
पलन प्रलतसपधा्नबाट कतु नै पलन तिमा जान सकनये नतीलत बना्ो । सन ्२००५ (हि.सं२०६२) सालमा ता्तकालीन 
शािी नयेपाली सयेनालये भना्न नतीलतमा परिित्नन गियेको िो । ्त्लतबयेला ्तुद्ित माओिादीलये आरतु िरूसँग ४० प्रलतशत 
महिला ल्डाकतु  िियेको बताउनये गियेको लथ्ो । ्द्हप पलछ सयेना समा्ोजनका बयेला ४० प्रलतशत महिला ल्डाकतु  
लथएनन ्तापलन नयेपालको इलतिासमा महिला ल्डाकतु सहितको ्तुद् लथ्ो माओिादी ्तुद् । सयेना समा्ोजन गनने 
क्रममा माओिादी न्शहििमा िियेका १९ िजाि ६ स् २ ल्डाकतु मध य्े ३ िजाि ९ स् २० जना महिला  
लथए । १९६०२ मध य्े १५ िजाि ६ स् ३० जना कये िी िकम ललएि सियेन्चछकरूपमा घि रहक्न ए भनये १ 
िजाि ४ स् २ जना नयेपाली सयेनामा समा्ोजनमा पिये । 

माओिादी आन्दोलनलये एकालति महिलालये िलत्ाि उठाउन सकछन ्भन्नये कतु िा सथाहपत गि ्् ो भनये अकवोलति 
िाजनतीलतकरूपमा पलन महिलाको बलल्ो उपन्सथलतलाई प्रमान्णत गि ्् ो । सामान्जकरूपमा पलन महिला 
सशक्तीकिणमा िहृद् भ्ो । गाउँ गाउँबाट पतुरुषिरू हक त ्द्मा लागये हक त ्तुद्बाट बचँनका लालग घि 
छो्डयेि हि्डये । घि छाउनये दयेन्ख िलो जोत्ये ितुँदै मालनसिरू मदा्न लास बोकनये कामसमयेत महिलालये गनतु्न पि ्् ो । 
बाध्तालये महिलाको लैहगिक भलूमकालाई परिित्नन गरिदद्ो । घि छाउनये, िलो जोत्ये, लास बोकनये कामिरू 
हिगतमा पतुरुषलये मातै् गददै आएका लथए । गाउँघिका ससाना बैठकदयेन्ख, पतुल पतुलयेसो, बाटोघाटो लनमा्नण 
लगा्तका काममा महिलािरूको सिभालगता ििन थाल्ो । महिलािरू सामान्जक कामका साथै िाजनतीलतमा 
पलन सिभागती ितुन थालये । 

अ्तरिम सचंविानलने लयाएको परिवतमान

सन ्२००६ (हि.सं२०६३) को िाजनतीलतक आन्दोलनपलछ मतुलतुक अकदै  चिणमा प्रियेश ग्वो । भलूमगत ्तुद्मा 
िियेका माओिादीिरू मूलधािमा आए । हि.सं. २०६३ सालको अन्तरिम संहिधानमा िाज् संिचनाका सबै 
तिमा महिला सिभालगताको कतु िा उललयेख गरि्ो । जसअन्तग्नत बनयेको संहिधानसभा लनिा्नचन ऐन, २०६३ 
लये संहिधानसभामा महिलाको ३३ प्रलतशत सतुलनन्श्त ग्वो । ्त्सपलछ हि.सं. २०६४ सालमा लनजामतती सयेिा 
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ऐन संशोधन भ्ो । ्स ऐनमा लनजामतती सयेिाका खतुला प्रलत्ोलगताबाट पद पूलत्न ितुनये पदिरूमध य्े ४५% पदमा 
हिलभन्न समतुदा्, िग्न ि क्षयेत्का व्न्क्िरूका लालग आिन्क्षत गरिएको छ । ्त्सिी आिक्षण गरिएको  ४५% 
लाई १००% मानयेि ्त्समध य्े ३३% पद महिलाको लालग आिन्क्षत गरिएको छ । लनजामतती सयेिा प्रियेशका लालग 
आिश्क अलधकतम उमयेि ३५ िष्न भए पलन महिलाका लालग ४० िष्न का्म गिी हिशयेष व्िसथा गरिएको  
छ । महिला कम्नचािी बढतुिाका लालग पतुरुषको ततुलनामा एक िष्न कम सयेिा अिलध भए पलन समभाव् उममयेदिाि 
ितुनये व्िसथा छ । सयेिाप्रियेश गियेका न्ाँ कम्नचािीिरूको पिीक्षणकाल १ िष्न िियेकोमा महिलािरूको लालग ६ 
महिना मात् ितुनये व्िसथा गरिएको छ ।

अन्तरिम संहिधानको मूल्मान््ताअनतुरूप प्रििी ऐन, सशस्त्र प्रििी ऐन तथा सिकािी लनका्का समपूण्न ऐनिरूको 
संशोधन गिी महिलाको सिभालगता िहृद् गरि्ो ।

पुनस्ामाचपत प्रचतचनचिसभाको तयो घोषणा

जनआन्दोलन २०६२/०६३ पलछ पतुनःसथाहपत प्रलतलनलधसभालये िाज्का िियेक लनका्मा महिलाको ३३% 
सिभालगता सतुलनन्श्त गरिनये घोषणा ग्वो । सन ्२००६ को मये ३० (हि.सं. २०६३ साल जयेठ १६ गतये) 
गरिएको महिलासमबन्धती मित्िपूण्न घोषणा ता्तकालीन सांसद् हिद्ादयेिती भण्डािी प्रसतािक ि सांसदिरू कमलादयेिती 
पन्त तथा नािा्णप्रकाश साउद (एनपती साउद) समथ्नक िियेको जरुिी साि्नजलनक मित्िको प्रसतािमा आधारित  
लथ्ो । हिद्ा भण्डािी नयेकपा एमालयेकी सांसद् ितुन तुितुन्थ्ो भनये कमला पन्त ि नािा्णप्रकाश साउद नयेपाली 
काँग्रयेसका सांसद् ितुन तुितुन्थ्ो । संसद् सन्चिाल्मा दता्न गरिएको उक् जरुिी साि्नजलनक मित्िको प्रसताबमा 
लयेन्खएको लथ्ो —आमा िा बाबतुमध य्े कसैको नामबाट पलन सन्तानलये नागरिकता पाउन सकनये कतु िाको सतुलनन्श्तता 
गन्न, समानतुपालतक सिभालगताको लक््मा पतुगनये कतु िालाई ध्ानमा िाखती िाललाई कमततीमा एक लतिाइ महिलालाई 
िाज्का सबै संिचनामा सिभालगताको सतुलनन्श्तता गनने, ्त्सतै हिभयेदकािी कानतुनको खाियेजती गन्न ि महिलाप्रलत 
ितुनये गियेका हिंसाको अन््त् गन्न जरुिी भएकालये ्ो जरुिी साि्नजलनक मित्िको प्रसताि पयेश गियेको छतु ।‘ साथै 
छलरल गनतु्न पना्नको कािण भनती —समान नागरिकको िैलस्तलये महिलाको समान सथान िालसल गन्न आिश्क 
भएकोलये‘ उललयेख गरिएको लथ्ो । 

संसदको उक् घोषणाका आधािमा कलतप् कानतुनिरू बनयेि लागतु भइसकये को अिसथा छ भनये उक् घोषणाको 
भािना नयेपालको संहिधान २०७२ मा समयेत प्रलतलबन्मबत भएकालये समबन्न्धत कानतुनिरू बनयेका ्ा बन्नये क्रममा 
छन ्। ्त्सैलये हि.सं. २०६३ साल जयेठ १६ गतये संसदको उक् घोषणा नयेपालको महिला आन्दोलनका लनन्मत 
लनकै मित्िपूण्न िियेको छ । 

मचहलाको पक्षमा नीचत त्ा कानुनहरू 
नतीलत, कानतुनको कतु िा गदा्न मतुलतुकमा अहिलये लैहगिक उत्तिदा्ती नतीलत तथा कानतुनिरूको खासै खाँचो छैन । लैहगिक 
उत्तिदा्ती नतीलतिरूमा िाहष्ट्र् नतीलतिरूमा ्तुिा, सिकािी, अनौपचारिक न्शक्षा, सिासथ, लागतु औषध, सूचना प्रहिलध, 
लनिा्नचन, लनजामतती सयेिा, सूचनाको िक, नयेपाली सयेना, भलूम, सथानती् सिा्त्त शासन, िैदयेन्शक िोजगािलगा्त 
िियेका छन ्। ्सैगिी मानि बयेचलबखन तथा ओसािपसाि ऐन, घियेलतु हिंसासमबन्धती ऐन तथा मतुलतुकी दयेिानती 
संहिता ि मतुलतुकी अपिाध संहिता िियेका छन ्। दयेिानती ि अपिाध संहितामा बला्तकाि, िैिाहिक बला्तकाि, 
छाउप्डती, एलस्ड आक्रमण, भयेदभाि, बाल हििाि, अपमानजन्् व्ििािलगा्तका कतु िािरूमा सजा्को व्िसथा 
गरिएको छ । ् सिी ियेदा्न िामतीलाई कानतुनको अब खासै खाँचो छैन । भइिियेका कानतुनको का्ा्नन्ि्न अहिलयेको 
आिश्कता िो । 



dlxnf, afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfno48

सचंविानसभादनेचख प्रदनेशसभासमम 
संहिधानसभा लनिा्नचन ऐनमा नै व्िसथा गियेका कािण दतुईिटै संहिधानसभामा महिलाको ३३ प्रलतशत सिभालगता 
िियेको लथ्ो । ्त्सपलछ मतुलतुक सङ्ती् गणतन्त्ा्तमक प्रणालीमा गइसकये पलछ सातिटै प्रदयेशमा महिलाको ३३ 
प्रलतशत सिभालगता ििनये गिी लनिा्नचन ऐनलयेनै व्िसथा गियेअनतुरूप अहिलये सङ्ती् संसदलगा्त मतुलतुकका सातिटा 
प्रदयेशमा महिलाको ३३ प्रलतशत सिभालगता िियेको छ । संिैधालनक व्िसथाअनतुरूप सङ्ती् संसद् ि सातिटै 
प्रदयेशसभाका उपसभामतुखमा महिला िियेका छन ्। सभामतुख ्ा उपसभामतुखमध य्े एक जना महिला ितुन तु पनने 
संिैधालनक व्िसथा िियेको छ । 

सथानती् तिमा अहिलये ४१ प्रलतशत महिला सिभालगता िियेको छ । जसमा ९१ प्रलतशत महिला उपमये्ि ि 
उपाध्क्षिरू िियेका छन ्। सथानती् लनिा्नचन ऐनलये प्रमतुख ्ा उपप्रमतुखमध य्े एक महिला ितुन तुपनने व्िसथा गियेको 
छ । साथै लमल्ड्ा, कानतुनलगा्तका हिलभन्न क्षयेत्मा महिलाको सिभालगता बढदो छ । लनजामतती ि सतुिक्षा 
क्षयेत्मा नतीलत नै परिित्नन गियेि महिलाको सङख्ा बढाइँदै ललगएको छ । 

अन््त्मा, पलतको नाम, पद ि गतुणअनतुसाि महिलाको मान म्ा्नदा भि पनने पषृ्ठभलूमबाट मतुलतुकको सिवोचच पद 
िाष्ट्रपलतसमम ितुँदा महिलाको िैलस्तमा लनश्् नै परिित्नन आएको छ । महिलाको आफनै नाम, पहिचान, पद, 
प्रलतष्ठा ि आ्तमसममानमा िहृद् ितुँदैगएको छ । तथाहप समान िैलस्त का्म गन्नका लालग भनये अझै पलन गनतु्नपनने 
धयेिै छ । मूलतः दोस्ो दजा्नका नागरिकबाट समान िैलस्तका नागरिक बनाउनका लालग महिलालाई ियेनने 
दृहटिकोण ि गनने ब्ििािमा परिित्ननको आिश्कता छ । 

mmm
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भूचमका 

तथ्ाङ्कको ऐलतिालसक पषृ्ठभलूममा हढलो सतुरु भएको लैहगिक तथ्ाङ्कको अिधािणालये िालसमम पलन परिपकिता 
पाइसकये को अिसथा छैन ति पलछलला िष्निरूमा सशक्रूपमा हिकलसत भनये भइिियेको छ । लैहगिक तथ्ाङ्ककै 
पतुिककारूपमा िियेको हिंसा, बयेचलबखनजसता हिंसा, दतुव््नििाि, हिभयेद जसता तथ्ाङ्किरू भनये िालसमम पलन 
न््ूनरूपमा उपलबध छन ्। ्ती तथ्ाङ्किरू आपिालधक प्रकृलतका भएकालये ्सता तथ्ाङ्किरूको मतुख् स्ोत 
भनयेको अलभलयेख नै िो । घियेलतु हिंसा कसूि (सजा्) ऐन, बालबाललका समबन्न्ध ऐन, ज य्ेष्ठ नागरिक ऐन, 
अपागिता भएका व्न्क्िरूको अलधकािसमबन्धती ऐन,  मानब बयेचलबखन तथा ओसाि पसाि लन्न्त्ण ऐन ि 
ह्नका लन्मािलीिरूलये तथ्ाङ्किरूलाई अद्ािलधक गनने सबालमा कये िी व्िसथा गियेको छ ति व्ििािमा 
उतान्न बाँकी नै छ । सबै सिोकाििालािरूको समन्ि्हिना ्सता का््नको परिकलपना गन्न कदठन छ । 
िाहष्ट्र् जनगणना, २०७८ को  प्रािन्मभक तथ्ाङ्कअनतुसाि ५१.०४ प्रलतशत िियेका महिला तथा िाहष्ट्र् जनगणना 
२०६८ को  तथ्ाङ्क अनतुसाि १८ िष्नभन्दा मतुलनका करिब ४२ प्रलतशत बालबाललका, ६० िष्नभन्दा मालथका 
८.१३ प्रलतशत तथा ज य्ेष्ठ नागरिक १.९४ प्रलतशतको िािािािीमा िियेका अपागिता भएका व्न्क्िरूको न्सथलतमा 
सतुधाि ल्ाउन महिला बालबाललका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्लये ्सको सथापनाकालदयेन्ख नै हिलभन्न प्र्ासिरू  
गरििियेको छ । 

महिला, बालबाललका, ज य्ेष्ठ नागरिक, ्ौलनक तथा लैहगिक अलपसङख्क तथा अपागिता भएका व्न्क्िरूको 
हिकास, हित, प्रिध्नन, संिक्षण  एंि सामान्जक रूपान्तिण तथा आलथ्नक सशक्तीकिण तथा समाजका लन्क्षत एंि 
सतीमान्तकृत िग्नको संिक्षण ि सशक्तीकिण गनने ि प्र्त य्ेक ब्न्क्लाई समाजको मित्िपूण्न सदस्कारूपमा ियेरिनये 
ि व्ििाि गरिनये प्रणालीसहितको समतामूलक समाजको लनमा्नण प्रहक्र्ामा संलगन ििँदै उप्तु्नक् लक्् प्रालप्तप्रलत 
प्रलतबद् ििनये मन्त्ाल्को दृहटि िियेको छ । ्त्सैगिी सामान्जक-आलथ्नक सशक्तीकिणसहितको रूपान्तिण, सबै 
प्रकािका हिंसा ि हिभयेदको अन््त्, सामान्जक िालनकािक अभ्ास ि कतु िीलतको अन््त्, समानता, समाियेन्शता, 
समान अिसि, सयेिामा सबैको पितुँच, सममानजनक जतीिन लनिा्नि, सामान्जक संिक्षणसहितको सतुिन्क्षत िाताििण, 
हिकास, ददगो आलथ्नक िहृद् ि समहृद्का लालग ्ोगदानजसता हिष्िरू मन्त्ाल्को गन्तब् िियेका छन ्।

नयेपाल सिकाि (का््न हिभाजन) लन्मािली, २०७४ बमोन्जम मन्त्ाल्को मतुख् का््नक्षयेत् समाजकल्ाण, 
लन्क्षत िग्न (महिला, बालबाललका, ज य्ेष्ठ नागरिक, ्ौलनक तथा लैहगिक अलपसङख्क तथा अपागिता भएका 
व्न्क्िरू) कये न्न्रित सामान्जक सतुिक्षा ि सि्ोगका का््नक्रमिरू सचिालन गनने, िोजगािी ि आ् आज्ननका लालग 

मनत्ाल्मा सूचना व्व्थिापन प्णालधी: पिल ि प््ास 

e/t /fh zdf{*

* मणहला, बालबाणलका तथा ज्ेयष्ठ नागररक मन्त्ाल्यमा उपसणिव हुनहुुन््छ ।
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सतीपमूलक ताललम का््नक्रम सचिालन ि समन्ि् गनने, लन्क्षत िग्नमलथ ितुनये सबै खालये हिंसा, हिभयेद अन््त् एिं 
लैहगिक सचयेतनाका का््नक्रमिरू सचिालन गनने तथा मन्त्ाल्समबन्धती िाहष्ट्र् तथा अन्तिा्नहष्ट्र् संघ संसथासँग 
सन्न्ध, समझौता, अलभसन्न्ध, समपक्न  ि समन्ि् गनने िियेका छन ्। 

ति एकीकृत तथ्ाङ्किरूको अभािमा मन्त्ाल्लाई प्रभािकािीरूपमा का््न सचिालन गन्न, अन्तिा्नहष्ट्र् प्रलतबद्ता 
अनतुसाि प्रलतियेदन गन्न तथा नतीलत लनमा्नण गन्न समयेत कदठनाई पियेको दयेन्खन्छ । अत छरिएका तथ्ाङ्किरूलाई 
एकीकृत गिी सथानती् तिदयेन्ख कये न्रितिसमम तथ्ाङ्कको बिाबको का्म गन्न सूचना व्िसथापन प्रणाली सथापना 
गनतु्न जरुिी छ ।

उद्नेशय 
छरिएका तथ्ाङ्किरूलाई एकीकृत गिी सथानती् तिदयेन्ख कये न्रितिसमम तथ्ाङ्कको बिाब का्म गिी नतीलत लनमा्नण 
तथा का्ा्नन्ि्नमा सि्ोग पतुि ्् ाउनये सूचना ब्िसथापन प्रणालीको मतुख् उद्येश् िो । ्सको अलतरिक् सूचना 
व्िसथापन प्रणालीलये तपलसल बमोन्जमको का््नमा समयेत मद्त पत्ु ा्नउँछ । 

•	 सूचना ि का््नप्रिािलाइ व्िन्सथत गन्न; 

•	 कागजातको सम्मै पितुच पत्ु ा्नउन;

•	 अनतुगमनलाइ सन्जलो बनाउन; 

•	 प्रलतियेदन तथा नलतजा सन्जलै ियेन्न सहकनये बनाउँछ ि 

•	 लैहगिक तथ्ाङ्कमा भएको रिक्तालाई परिपूलत्न गन्न ।

सिूना वयवस्ापन प्रणालीको लाचि चवितमा भएका प्रयासहरू:
लैहगिक ि सामान्जक समाियेशती तथ्ाङ्कमा भएको रिक्ता परिपूलत्न गन्न हिगतमा पलन कये िी प्र्ासिरू भएको 
दयेन्खन्छ । ्सै सन्दभ्नमा त्तकालीन UNIFEM नयेपाल (िाल UNWOMEN) ि साक्न  सन्चिाल्को समन्ि्मा 
साक्न  िाष्ट्रिरूका लैहगिक सूचनािरू एकै ठाउमा िाख्नये ि ततुलना्तमकरूपमा ियेन्न लमलनये गिी साक्न  जयेन््डि इन्रो 
बयेस (saarckgenderinfobase) को सतुरुआत भएको लथ्ो । करिब एक दशकसमम प्रभाकािीरूपमा सचिालनमा 
आएको सो प्रणालीलये दन्क्षण एलस्ाली िाष्ट्रिरूका लैहगिक तथ्ाङ्कको ततुलना्तमक अध््नमा िाम्ो सि्ोग पतुगयेको 
नतीलत लनमा्नता ि अध््न अनतुसन्धानमा काम गननेिरूको अनतुभि िियेको लथ्ो । तथाहप पलछ सभ्नि व्िसथापनको 
समस्ालये गदा्न सो प्रणाली बन्द ितुन पतुग्ो । ्सबाियेक मन्त्ाल्लये आफनै पिलमा कहिलये लैहगिक समपक्न  
लबन्दतुिरूलये तथ्ाङ्क पठाउनये सूचकको ढाँचामा सूचना व्िसथापन प्रणालीलाई अगाल्ड बढा्ो भनये िाहष्ट्र् महिला 
आ्ोगलये पलन सं्तुक िाष्ट्रसंघको सि्ोग ि गैिसिकािी संसथािरूको समन्ि्मा GBVIMS मार्न त लैहगिक 
हिंसाका घटनािरूका सूचना व्िसथापन गनने का््न अगाल्ड बढाएको छ । ति समन्ि्को अभाि, दोिोिोपना ि 
पूण्नताको हिसाबलये ्ो प्रणालीलये पूण्नरूपमा काम गन्न सकये को दयेन्खदैँन । पलछललो चिणमा महिला बालबाललका 
तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्लये आरूमातितका ७७ िटै महिला तथा बालबाललका का्ा्नल्मार्न त सूचनािरू 
अद्ािलधक गनने तथा अपागिता ि ज य्ेष्ठ नागरिक परिच्पत् हिद्तुतती् माध्मबाट हितिण गनने गिी प्रहक्र्ा सतुरु 
गियेको लथ्ो ति सङ्ती्ता का््नन्ि्नसँगै महिला तथा बालबाललका का्ा्नल् खाियेजतीमा पियेपलछ उक् का््नलये 
लनिन्तिता पाउन सकये न । अतः िालसमम मन्त्ाल्को आफनो का््नक्षयेत्सँग समबन्न्धत सूचनािरूलाई व्िन्सथत 
गननेगिी िालसमम सूचना व्िसथापन प्रणाली सचिालनमा आउन सकये को छैन । 
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हालको अवस्ा ि सा्दचभमाकता 
सङ्ती्ता का्ा्नन्ि्नसँगै मन्त्ाल् अन्तग्नत ििी काम गददै आएका महिला तथा बालबाललका का्ा्नल् खाियेज 
भएपलछ उक् काम प्रदयेश तथा सथानती् तििरूलये गददै आएका छन ्। अत: मन्त्ाल्लको दैलनक काम तथा 
अन्तिा्नहष्ट्र् प्रलतबद्ताअनतुसाि प्रलतियेदनका लालग आिश्क पनने अलधकांश तथ्ाङ्क सथानती् तिमा िियेको अिसथा 
छ । अहिलये मन्त्ाल्सँग समबन्न्धत लैहगिक तथा सामान्जक क्षयेत् (अपागिता परिच् पत् हितिण, ज य्ेष्ठ नागरिक 
परिच् पत् हितिण समयेत) का सूचना तथा तथ्ाङ्किरू कये िी सथानती् तििरूलये न्चठीपत्मार्न त पठाउनये गियेका 
छन ्। ्सता तथ्ाङ्क सम्मा आइनपतुगनये, सन्दभ्न अिलध रिकरिक ितुनयेजसता समस्ालये तथ्ाङ्किरू सङ्कलन, 
प्रशोधन, हिश्येषण, प्रकाशन एिं भण्डािण गनने का््न व्िन्सथतरूपमा ितुन सकये को छैन ।मन्त्ाल्मा कतु नै सूचना 
व्िसथापन प्रणालीको (Information management system) हिकास भएको छैन।्सलये गदा्न दैलनक का््न 
प्रगलतमा समयेत असि पियेको छ भनये अन्तिा्नहष्ट्र् प्रलतबद्ताअनतुसाि आिलधकरूपमा प्रलतियेदन पठाउनये का््नमा समयेत 
असिज भएको छ ।  मन्त्ाल्लये सथानती् तििरूलाई सशत्न अनतुदान पठाई मन्त्ाल्सँग समबन्न्धत तथ्ाङ्किरू 
पठाउन अनतुिोध गियेको छ । ्त्सका लालग एक का््नहिलध लनमा्नण गिी पठाउनतु पनने सूचना तथा तथ्ाङ्क 
समयेत ्हकन गरिएको छ । ति तथ्ाङ्क पठाउनये प्रणाली प्रलतियेदन प्रणाली भएकालये ७५३ सथानती् तििरूबाट 
मन्त्ाल्मा लन्लमत ि भिपदवो तरिकालये तोहकएको सम्मा तथ्ाङ्किरू प्राप्त ितुन सकये को छैन । अतः तथ्ाङ्क 
एिं सूचना सङ्कलन तथा प्रशोधन गनने का््न लन्लमत ि व्िन्सथतरूपमा ितुन सकये को छैन भनये एकीकृत प्रलतियेदन 
बनाउनसमयेत असिज भएको छ । जसलये गदा्न स्ोत साधन खच्न भएि पलन अपयेक्षाकृत नलतजा िालसल ितुन सकये को 
छैन । साथै लैहगिक तथा सामान्जक क्षयेत्सँग समबन्न्धत सूचना तथा तथ्ाङ्कको सङ्कलन, प्रशोधन, हिश्येषण, 
प्रकाशन एिं भण्डािणका लालग मन्त्ाल्मा िालसमम सूचना व्िसथापन प्रणाली (Information management 
system) नभएकालये दैलनक का््न समपादन ि आिलधकरूपमा अन्तिा्नहष्ट्र् प्रलतबद्ता अनतुरूप गनतु्नपनने प्रलतियेदन 
प्रणालीमा समयेत ्सलये असि परििियेको छ । 

िालको समस्ामा सतुधािको लालग सथानती् तिबाट िाल प्रलतियेदन प्रणालीमार्न त प्राप्त तथ्ाङ्क एिं सूचनािरू 
लन्लमत सङ्कलन तथा प्रशोधन गनने, भण्डािण गन्न मन्त्ाल्मा सथा्ती संिचनाको हिकास गनतु्नपनने ितुन्छ | िाल 
प्रलतियेदन प्रणालीबाट तथ्ाङ्क तथा सूचना पठाउँदा सथानती् तििरूलाई सूचना सङ्कलन गिी प्रलतियेदनसमयेत बनाई 
पठाउनतु पनने भएकालये का््नबोझ पलन कम गिाउनतु पनने भएकोछ । अतः िालको प्रलतियेदन प्रणालीलाई हिद्तुतती् 
माध्मबाट तथ्ाङ्क तथा सूचना आदानप्रदान गनने व्िसथा गदा्न प्रलतियेदन प्रणालीमा सिज ि लछटोछरितो भई 
आिश्कतानतुरूपका तथ्ाङ्क सम्मा उपलबध ितुनये ितुन्छ । ्सका लालग महिला, बालबाललका, अपागिता भएका 
व्न्क्, ज य्ेष्ठ नागरिक, ्ौलनक तथा लैहगिक अलपसङख्कसँग समबन्न्धत सूचना तथा तथ्ाङ्कको सङ्कलन, 
प्रशोधन, हिश्येषण, प्रकाशन एिं भण्डािणका लालग समबन्न्धत सथानती् ति तथा अन्् सिोकाििाला लनका्िरूसँग 
लन्लमत बैठक तथा छलरल अगाल्ड बढाउनये ि सूचना व्िसथापन प्रणालीको (Information management 
system) को हिकाससमबन्धती का््निरू गनतु्न आिश्क पद्नछ। 

समनेट्नु पनने चवषयहरू 
मन्त्ाल्को का््नक्षयेत्अनतुसाि सथानती् तिमा उपलबध तथ्ाङ्किरू समयेटयेि सूचना व्िसथापन प्रणालीलाई अगाल्ड 
बढाउनतु पनने ितुन्छ । सथानती् तिमा का््नबोझ धयेिै िियेकालये तथ्ाङ्क सङ्कलन गियेि पठाउनयेभन्दा पलन सयेिा 
ददँदा प्राप्त ितुनये तथ्ाङ्किरू समयेटयेि सूचना व्िसथापन प्रणाली लनमा्नण गदा्न सथानती् तिलये सिालम्ति ललनये तथा 
मन्त्ाल्लये पलन सूचनािरू सिजरूपमा प्रकट गनने ितुन्छ । ्त्सैलये लनमनानतुसािको क्षयेत् समयेटयेि सूचना व्िसथापन 
प्रणाली बनाउँदा बढी प्रभाबकािी ितुनये दयेन्खन्छ ।

१. महिला सशक्तीकिणसँग समबन्न्धत सूचनािरू; 
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२. बालबाललका तथा हकशोिहकशोिी ;

३. लैहगिक हिंसासँग समबन्न्धत सूचनािरू; 

4.ज य्ेष्ठ नागरिकसँग समबन्न्धत सूचनािरू;

५. अपागिता भएका ब्न्क्सँग समबन्न्धत सूचनािरू ि

६. ्ौलनक तथा लैहगिक अलपसङख्कसँग समबन्न्धत सूचनािरू ।

िनुमापनने कायमाहरू 
सूचना व्िसथापन प्रणाली सथापना गनने का््न सथानती् तिमा का््न बोझ थहपनये का््न िो । ्ो प्रणाली सथानती् 
तिदयेन्खका तथ्ाङ्क कये न्रिसमम ल्ाउनये उद्येश् बोकये कोलये सथानती् तिमा सयेिा प्रिाि गदा्न प्राप्त ितुनये ि प्रथम 
चिणमा अ्त्ािश्क सूचना मात् िाखयेि सतुरुआत गरिनतु पद्नछ । ितािमा सचिालनमा ल्ाउँदा सथानती् ति 
तथा अन्् सिोकाििालािरूलये सिालम्ति नललनये ि प्रणालीलये काम नगनने ितुन सकछ । अतः प्रणाली सथापनामा 
पूण्न त्ािीका साथ सथानती् ति, प्रदयेश सिकाि ि सबै सिोकाििालािरूसँग छलरल तथा पिामश्न गिी अगाल्ड 
बढाउनतु पनने ितुन्छ । ्त्सका लालग समन्ि् ि माग्नदश्ननका लालग  सिजतीकिण सलमलत  तथा दैलनक आइपनने 
का््न गन्नका लालग का््नदल गठन  गदा्न का््न प्रािमभ गन्न सिज ितुनसकछ । ्त्सैगिी प्रदयेशसतिी् तथा सथानती् 
तिसतिी् पिामश्न गोष्ठतीिरू गिी प्रहक्र्ा तथा प्रािन्मभक सूचकिरूमा छलरल गनने तथा सतुचकिरूमा समबन्न्धत 
सिोकाििालािरूसँग समयेत पिामश्न गनतु्न पनने ितुन्छ । प्रणाली सथापना भइसकये पलछ सथानती् तिको क्षमता 
लबकासका का््नक्रम समयेत सचिालनमा ल्ाउनतु पनने ितुन्छ ।  

mmm
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चवषय प्रवनेश
महिलाको आलथ्नक सशक्तीकिणहिना मतुलतुक समहृद्को  ददशामा अन्घ बढन समभि छैन । ्िी तथ्लाई बतुझयेि 
पलछललो सम्मा नतीलतलनमा्नता तथा हिकासका पन्ण्डतिरूलये  महिलाको आलथ्नक समतुन्नलतलाई हिश्व्ापती एजयेन््डा 
बनाएका छन ्।  नयेपालको संहिधानलये लैहगिक हिभयेदको अन््त् गनने सङ्कलपसहित मौललक िकको प्र्त्ाभलूत गियेको 
छ । ददगो हिकास लक््मा  लैहगिक समानता तथा बाललकाको सशक्तीकिणको हिष् समाियेश गरिएको छ । 
पन्ध्ौं ्ोजनालये लैहगिक समानतामूलक िाष्ट्रको परिकलपना गददै स्ोतसाधन, अिसि तथा लाभमा महिलाको समान 
पितुँच सतुलनन्श्त गनने उद्येश् ललएको छ । नयेपाल सिकािलये महिला सशक्तीकिणका लालग हिलभन्न का््नक्रमसमयेत 
सचिालन गरििियेको छ । प्रदयेश ि सथानती् तिबाट पलन महिलाको आ्आज्ननलन्क्षत ताललम तथा सििोजगािका 
का््नक्रमिरू अगाल्ड बढाइएका छन ्। ्लत ितुँदाितुँदै पलन पतुरुषको ततुलनामा महिलाको आलथ्नक प्रलतरल ि 
उ्तपादक्ति  क्षमता कमजोि िियेको छ । साधनस्ोत, िोजगाि, अिसि ि शन्क्को पितुँचबाट महिला टाढा िियेका 
छन ्।आलथ्नकरूपमा महिलालाई सबल ि आ्तमलनभ्नि बनाउन मूल् नपाउनये घिा्सती काम (Unpaid Household 
work) मा बढी संलगन ितुन तुपनने अिसथाको अन््त् गन्न सहकएको छैन । ्स हिष्मा नतीलत लनमा्नण तिबाट चासो 
िाख्नये, छलरल गनने ि अध््न अनतुसन्धान गनने परिपाटीको हिकास ितुन सकये को छैन । आलथ्नकरूपमा सबल 
बनाउनये उपा्िरूको समतीक्षा गदा्न महिलाको घिा्सती बोझलाई गमभतीितापूि्नक ललनये गियेको पाइँदैन । महिलाको 
घियेलतु श्म ि ियेिचाि का््नलाई मूल् का्म गनने, ्स का््नमा प तुरुषको पलन संलगनता ि चासो बढाउनतुका साथै 
पारिश्लमक नपाउनये घिा्सती का््निरूलाई िाहष्ट्र् आलथ्नक आ्मा गणना गनने का््नमा नतीलतलनमा्नतािरूको ध्ान 
पतुगन जरुिी दयेन्खएको छ । ्सो ितुन सकये मा मातै् महिलाको आलथ्नक सशक्तीकिणमा दयेन्खएका अििोधिरूको 
सिी पहिचान गिी नतीलतगत गन्तव् पहिल्ाउन सिज ितुनयेछ ।

घिायसी काममा मचहलाको सलंगनता  
पारिश्ालमक नपाउनये घिा्सती काममा महिला तथा बाललकालये प तुरुषको ततुलनामा ततीन गतुणा बढी सम् व्ततीत 
गनने गियेको OECD को अध््नलये  दयेखाएको छ । घिा्सती कामअन्तग्नत खाना पकाउनये, भाँ्डा माझनये, लतुगा 
धतुनये, सिसराइ गनने, बचचा ितुका्नउनये िदृ्िदृ्ाको लालनपालन गनने इ्त्ादद पद्नछन ्। घिा्सती कामिरू गदा्न 
श्म ि सम्को धयेिै लगानती ितुनये ति पारिश्ालमक नपाउनये, कामको ्ोगदानको कदि नितुनये एिं िाहष्ट्र् आ्मा 
गणना नितुनये अिसथा हिद्मान िियेको छ । ्द्हप ्ती काम  तयेस्ो पक्षमार्न त गन्न लगाउँदा चकवो शतुलक भ तुक्ानती 
गनतु्नपनने ितुन्छ । हिश् बैंकको २०१७ मा प्रकान्शत प्रलतियेदनअनतुसाि महिला ि पतुरुषको श्म शन्क् सिभालगता 

सन्दभया मनिलाको आनथियाक सशतिधीकिणको  
चचाया घिा्सधी कामको

lgzfg /fh uf}td*

* प्रमखु प्रशासकी्य अणिकृत काणलका नगरपाणलका ।
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दि क्रमश: ५४% ि ८१% िियेको छ । ् सको अथ्न प तुरुषको ततुलनामा आ्आज्नन ितुनये औपचारिक श्म बजािमा 
महिलाको कम सिभालगता िियेको छ ।

दश िष्नका बालबाललकामा गरिएको अध््नलये घिा्सती काममा बालकलये २४ लमनयेट सम् व्ततीत गदा्न 
बाललकालये ४४ लमनयेट सम् लबताउनये गियेका छन ्। पाँचदयेन्ख नौ िष्न उमयेि समूिका बालबाललकामध य्े बाललकालये 
बालकको भन्दा ३०% बढी सम् घिा्सती का््नमा खहटनतु पियेको छ । एक अध््नअनतुसाि पयेरुका १५ 
िषने बालकलये एक घणटा घिा्सती काम गदा्न सोिी उमयेिकी बाललकालये दतुई घणटा काम गनने गियेकी छन ्। 
महिलािरूको हििािपश्ात ्घिा्सती कामको बोझ बढनये ि बचचा जन्मयेपलछ आमाको भलूमका लनिा्नि गनतु्नपदा्न 
उनतीिरूको कामको बोझ थप बढनये गियेको छ । ति पतुरुषिरूका िकमा हििािपश्ात ्ि बचचा जन्मयेपलछ घिा्सती 
कामको बोझ घटनये गियेको दयेन्खएको छ । उचच न्शक्षा अध््न गियेका महिलािरूको घिा्सती काममा लबताउनये 
सम् कम ितुनये गियेको ति आधािभतू न्शक्षा ललएका महिलािरूको घिा्सती बोझ कम नितुनये गियेको अध््नलये 
दयेखाएको छ । 

हिश्का अलधकांश मतुलतुकलये घिा्सती कामलाई आलथ्नक हक्र्ाकलापको रूपमा सितीकाि गियेको पाइँदैन । आरैं लये 
उपभोग गनने गिी परििािका सदस्लये उ्तपादन गियेका िसततु तथा सयेिालाई कतु ल ग्राह्सथ उ्तपादनमा समाियेश 
गनने गरिएको छैन । हिशयेषगिी हपतसृत्ता्तमक सोच भएको समाजमा मूल् का्म नभएका ि पारिश्लमक नपाउनये 
कामिरूमा महिलालाई संलगन गिाउनये प्रिनृ्त्त प्राचतीन सम्दयेन्ख हिद्मान िियेको पाइन्छ । महिलाको आलथ्नक 
सशक्तीकिणको ददशामा ् ो प्रमतुख अििोधक अिसथा िो । अनौपचारिक कतु िाकानतीका क्रममा एक जना महिलालये 
पैसा नआउनये घिलभत्को पतुजापाठका कम्न महिलालये गनतु्नपनने ति मूल् प्राप्त ितुनये जजमानको काम पतुरुषलये गनने 
संसकाि महिला हिभयेदको भद्ा रूप भएको बताएकी लथइन ्। 

िोजगाि ि सििोजगाि क्षयेत्मा संलगन महिलािरूमा घिा्सती कामको समयेत बोझ थहपएको ि ्सबाट कलतप् 
महिला मानलसक िोगको लसकाि ितुनये गियेका छन ्। । का्ा्नल् ि घिा्सती कामको दोिोिो बोझका कािण 
महिलालये सगिठनमा प्ा्नप्त सम् ि ऊजा्न ददन सकदैनन ्। ्सलये कामको गतुणसति कम ितुनये, का््नसमपादन 
कमजोि ितुनये, व्न्क्गत ि सागिठलनक नलतजा तथा उ्तपादक्तिमा असि पतुगनये गछ्न । का्ा्नल्मा प्ा्नप्त सम् 
ि नलतजा  ददन नसकदा सतुपरिियेक्षक तथा व्िसथापकबाट हिलभन्नरूपमा दन्ण्डत ितुन तुपनने, िोजगािबाट िात धतुन तुपनने, 
शािीिीक ि मानलसक हिंसा सिनतुपनने अिसथा ििोकोछ । ILO लये सन ्२०१८ मा गियेको एक अध््नलये ५ 
िष्नमतुलनका बचचा भएका आमाको िोजगाि दि जममा ४८% मातै् िियेको दयेखाएको छ । दोिोिो कामको बोझका 
कािणबाट का््नसमपादन कमजोि ितुँदा जालगि ि जतीिनबतीचको सन्ततुलन खलबललनये ि ्सलये लैहगिक हिंसा ि 
पारििारिक हिखण्डनसममका घटनािरू ितुनये समभािनालाई बढाउनये गियेको छ । घिा्सती तथा ियेिचािमूलक 
काममा बाललकाको अलधक संलगनतालये उनतीिरूको हिद्ाल् उपन्सथलतमा नकिा्तमक प्रभाि पानने गियेको छ ।

महिलािरूलये घिा्सती काममा खन्च्नन तु पनने सम् उ्तपादनमूलक ि आ्आज्ननका काममा लगाउन सकये मा 
उनतीिरूको आमदानती ि अिसि बढन गई आलथ्नक सशक्तीकिणमा टयेिा प तुगछ । महिलािरूको श्म सिभालगता 
दि बढाउनये ि आलथ्नक अिसि बढाउनये िो भनये ददगो ि समाियेशती हिकासमा समयेत ्ोगदान पतुगदछ । ्त्सैगिी 
महिलामालथ ितुनये हिभयेदको उन्मूलन गन्न सकये मा उनतीिरूको न्शक्षा ि श्ममा सिभालगता दि बढन गई हिश् 
अथ्नतन्त् १२ हरिलल्न ्डलिलये बढनये रये ियेणट ि कोलयेभ,2016 को अध््नलये दयेखाएको छ । 

नीचतित समबोिन कसिी
महिला ि पतुरुषबतीच पारिश्लमक नपाउनये घिा्सती काममा लबताउनये सम्मा हिद्मान हिभयेद समबोधनका लालग 
्डा्न एलसनलये '3Rs' ढाँचाको हिकास गियेका छन ् । ्स ढाँचालये महिलाको घिा्सती कामको पहिचान 
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(Recognition), न््ूनतीकिण(Reduction) ि पतुन:हितिण (Redistribution) गनतु्नपनने ततीनिटा िणनतीलतमा कये न्न्रित 
ितुन नतीलतलनमा्नतालाई सतुझाएको छ । पहिचान िणनतीलतअन्तग्नत पारिश्लमक नपाउनये घिा्सती कामलाई आलथ्नक 
हक्र्ाकलाप ि व्न्क््ति हिकासका लालग मित्िपूण्न पक्षका रूपमा ललनये, ्सता हक्र्ाकलापको मूल् का्म 
गनने, िाहष्ट्र् आ्मा गणना गनने ि कतु ल ग्रािसथ उ्तपादनको रूपमा लयेखाङ्कन गनने का््निरू पद्नछन ्। तथाहप 
घिा्सती कामको मापन गनने का््न च तुनौततीपूण्न िियेको छ । महिलाको बचचा ि बतुढाबतुढीको स्ािाि गनने काम 
भािना्तमक संियेगसँग पलन जोल्डएको ितुन्छ । भािनाको मूल् मापन गन्न कदठन ितुन्छ । साथै महिलालये एउटै 
काम धयेिै पटक गरिििनतुपनने ितुन्छ ि ्ती सबै कामको अलभलयेखतीकिण गन्न सन्जलो ितुँदैन । ितुन त आजकल 
घिा्सती कामको मापन गन्न सम् उप्ोग सिनेक्षण (Time Use Survey) गनने प्रचलन सतुरु भएको छ । अकवोतर्न  
घिा्सती काम गदा्न महिलालये आ्आज्ननका अिसि, मनोिञ्जन, रतु स्नददलो सम्, सामान्जक भयेटघाट ि छलरल 
आदद कलत गतुमाउनतु प्वो भन्नये कतु िाको मापन गन्न ्त्लत सन्जलो छैन । 

न््ूनतीकिण िणनतीलतअन्तग्नत घिा्सती काममा महिलालये व्ततीत गनने सम् ि कदठनता कटौतती गनने उपा्िरू पछ्नन 
। ्सका लालग गतुणसतिी् पूिा्नधाििरूको हिकास ि हिसतािमा लगानती गनने, घिा्सती का््न समपादनमा आधतुलनक 
प्रहिलधको अिलमबन गनने जसता का््ननतीलत अपनाउनतुपछ्न । उदाििणको रूपमा प्र्त य्ेक घिमा सिचछ खानयेपानती 
प त्ु ा्नउन —एक घि एक धािा‘ खानयेपानती परि्ोजना सचिालन  गन्न सकये मा महिलालये घिभन्दा टाढाबाट खानयेपानती 
ललएि आउनतुपनने बाध्ता िटी उनतीिरूको सम् ि कदठनतामा कमती ल्ाउन सि्ोग पतुगछ । िातलये लतुगा धतुनये 
का््नमा सम् धयेिै लागनये ि न्चसो पानती धयेिै खयेलाउदाँ महिलाको सिासथ्मा समयेत समस्ा ितुन सकनये भएकालये 
्सतो पिमपिागत अभ्ासलाई प्रलतसथापन गिी लतुगा धतुनये मयेन्शनको प्र्ोग गन्न सहकन्छ । अकवोतर्न  बचचाको 
ियेिचािका लालग समतुदा्मा बचचा तथा ज य्ेष्ठ नागरिक स्ािाि कये न्रिको सथापना गन्न सकये मा महिलाको ियेिचािमा 
लबत्ये सम्मा उललयेखनती् कटौतती गन्न सहकन्छ । मालथ उन्ललन्खत का््नक्रमिरूको का््नन्ि्नमा सथानती् तिको 
भलूमका अ्त्न्तै मित्िपूण्न ितुन्छ । हकनभनये पारििारिक तिबाट ्ती का््निरू गन्न असमभि नै नभए पलन ्त्लत 
सिज भनये ितुँदैन । अझ गरिब घिपरििािका लालग पूिा्नधाि ि प्रहिलधमा पितुँच सथाहपत गन्न सकनये अिसथा पलन 
ितुदैन । ्त्सैलये घिा्सतीरूपमा प्र्ोग ितुनये प्रहिलधिरूको प्र्ोग बढाउन सिकािलये आलथ्नक क्षमताअनतुसाि कमजोि 
परििािलाई अनतुदानसमयेत ददनतुपनने ितुन सकछ । 

तयेस्ो िणनतीलतक उपा्का रूपमा घिा्सती कामलाई परििािका सदस्, समतुदा् ि सिकािमा पतुन: हितिण गनने  
िो । उदाििणका रूपमा पलतपत्तीबतीचमा खाना पकाउनये,सिसराइ गनने, हकनमयेल गननेलगा्तका का््निरू 
बाँ्डराँ्ड गदा्न महिलाको का््नबोझ आधालये कटौतती ितुन्छ ि उक् सम् उ्तपादनमूलक का््न ि आ्आज्ननमा 
लगाउन सकये मा महिलाको आलथ्नक सशक्तीकिणमा टयेिा प तुगछ। ति गहििोरूपमा जिा गा्डयेि बसयेका लैहगिक 
भलूमका एिं सामान्जक मान््तालाई न्चददै घिा्सती कामको पतुन:हितिण गनने का््न च तुनौततीपूण्न ितुन जान्छ ।  ्त्सैलये 
्स का््नमा नतीलतलनमा्नता ि महिला अलभ्न्तािरूको भलूमका बढी मित्िपूण्न ितुन्छ । 

महिला ि पतुरुषबतीच पारिश्लमक नपाउनये घिा्सती काममा लबताउनये सम्मा हिद्मान हिभयेदलाई कसिी समबोधन 
गनने भन्नये समबन्धमा नतीलत लनमा्नतािरूलये लामो सम्समम चासो िाखयेको पाइँदैन । ्स हिष्लाई उनतीिरूलये 
लनतान्त व्न्क्गत तथा पारििारिक मालमलाका रूपमा ललनये गियेको अिसथा िह्ो । नयेपाल सिकािका नतीलत 
तथा का््नक्रमलये पलन पारिश्लमक नपाउनये घिा्सती कामलाई मूल् का्म गनने समबन्धमा पलछललो सम्मा 
आएि मातै् समबोधन गन्न सतुरु गियेका छन ् । पन्ध्ौ ्ोजनालये महिलाको घियेलतु श्म तथा पारििारिक 
ियेिचािसमबन्धती हक्र्ाकलापको मूल् का्म गिी िाहष्ट्र् आ्मा महिलाको ्ोगदानको गणना गरिनये 
का््ननतीलत ललएको छ ति का्ा्नन्ि्नको ढाँचाबािये खासै बिस ि छलरल ितुन सकये को छैन । लैहगिक 
समानता नतीलत, २०७७ लये लैहगिकतामा आधारित श्म हिभाजनको पिमपिालाई परिित्नन गिी श्म बजािमा 
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महिलाको सिभालगता िहृद् गददै अथ्नतन्त्मा महिलाको ्ोगदानको मूल्ाङ्कन गनने िणनतीलत अगितीकाि गियेको  
छ । ्सअन्तग्नतको का््ननतीलतमा घियेलतु कामकाज ि ियेिचाि का््नको आलथ्नक पक्षको मूल्ाङ्कन गनने, घियेलतु 
कामकाज, ियेिचाि का््न ि अलभभािकी् भलूमकामा महिला ि पतुरुषको समान भलूमकालाई प्रिद््नन गन्न का््नक्रम 
सचिालन गनने, महिलािरूलाई औपचारिक क्षयेत्मा िोजगािीउन्मतुख गिाउन, घियेलतु तथा ियेिचािजन्् का््नबोझ 
घटाउन प्रहिलधको प्र्ोग गन्न प्रो्तसािनमूलक का््नक्रम सचिालन गनने, महिलाको पारििारिक तथा व्ािसाह्क 
जतीिनबतीचको सन्ततुलन का्म गनने गिी पारििारिक काममा पतुरुषको भलूमका बढाउन प्रो्तसािनमूलक का््नक्रम 
सचिालन गनने जसता प्रािधानिरू समयेहटएका छन ्।

लनषकष्नमा महिलाको घियेलतु कामकाज, ियेिचाि का््न ि अलभभािकी् भलूमका समबोधनमा तजतु्नमा गरिएका  नतीलत 
तथा का््ननतीलतलाई प्रभािकािी ढगिलये का्ा्नन्ि्न गन्नको लालग सङ्लये प्रदयेश तथा सथानती् तिसँग समन्ि् तथा 
सिजतीकिण गनने, प्रदयेश तथा सथानती् तिलये नतीलत, ्ोजना तथा का््नक्रम तजतु्नमा गिी लैहगिकमैत्ती बनाउनये तथा 
महिलाको क्षमता बढाउन ि सिभालगता अलभिहृद् गन्न पिल गनतु्नपनने ितुन्छ । बजयेट तथा का््नक्रमलाई ्स 
का््नतर्न  माग्नलनदनेश गन्न सथानती् तिलये का््नहिलध ि लनदने न्शका तजतु्नमा गनने, हक्र्ाकलापिरू पहिचान गिी बजयेट 
व्िसथा गनने, का्ा्नन्ि्न का्््न ोजना बनाउनये साथै महिला सशक्तीकिणमा संलगन संसथा ि शाखािरूको क्षमता 
हिकासतर्न  पलन जो्ड ददनतुपछ्न । 

mmm
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श्म, सतीप ि पतुजँतीको सलमश्णद्ािा न्ाँ व्िसा् लसज्नना गनतु्न उद्मशतीलता िो । उद्मशतीलता मतुनाराको लालग 
आफनो सम् ि स्ोतको लगानती गिी आलथ्नक जोन्खम उठाउन सकनये एक कला, क्षमता िा कतु शलता पलन  
िो । अंग्रयेजती भाषामा entrepreneur भलननये ्स शबदलाई —नाराको अपयेक्षा ललई पतुजँती लगानतीको जोन्खम मोलनये 
हक्र्ाकलाप िो‘ भनती परिभाहषत गरिएको पाइन्छ । 

उद्मशतीलता न्ाँ व्िसा् लसज्नना गनने गनने प्रहक्र्ा िो । न्ाँ हिचाि ि पतुजँती लगानतीमार्न त शािीरिक, मानलसक 
ि आलथ्नक परिश्म, मयेिनत, सम्, जोन्खम बिन, उचच उपलन्बधको चािना, लसज्ननशतीलता तथा निप्रित्नन ि 
नाराको अपयेक्षा आदद उद्मतीका मित्िपूण्न हिशयेषतालभत् पद्नछन।्

नयेपालमा उद्मशतीलता हिकासका लालग नयेपाल सिकाि तथा अन्् हिलभन्न संघसंसथािरूलये सम्सम्मा हिलभन्न 
ताललम अलभमतुखतीकिण तथा लसकाइिरू गरििियेको पाइन्छ । तथाहप अपयेन्क्षतरूपमा उद्मशतीलताको हिकास भिइ् 
िोजगािी लसज्नना ितुन सकये को भनये पाइँदैन । ्त्समालथ पलन महिला उद्मतीको सङख्ा िातमा गन्न सहकनये मातै् 
छन ्। ह्नै तथ्लाई मध य्ेनजि गिी महिला बालबाललका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्द्ािा लागतु गरिएको 
िाष्ट्रपलत महिला उ्तथान का््नक्रमलये महिला उद्मशतीलताको हिकास ि प्रिध्ननमा जो्ड ददएको छ । 

संित ्२०७३ साल रागतुन २५ गतये (माच्न ८, २०१७) अन्तिा्नहष्ट्र् महिला ददिसको अिसिमा कहपलिसततुमा 
महिला उद्मतीिरूद्ािा उ्तपाददत सामग्रतीको प्रद्नशनती ि मयेला आ्ोजना गरिएको समािोिमा सममाननती् िाष्ट्रपलत 
हिद्ादयेिती भण्डािीबाट —िाष्ट्रपलत महिला उ्तथान का््नक्रम सचिालन का््नहिलध, २०७३‘ को हिमोचन गिी ्स 
का््नक्रमको शतुभािमभ गनतु्नभएको लथ्ो । िाल िाष्ट्रपलत महिला उ्तथान का््नक्रम सचिालन का््नहिलध २०७६ 
का्ा्नन्ि्नमा िियेको छ । 

महिला बालबाललका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्अन्तग्नत िियेको ्स का््नक्रमलाई िाल पन्ध्ौँ आिलधक 
्ोजनालये सामान्जक क्षयेत्को रूपान्तिणकािी परि्ोजनाका रूपमा (िाष्ट्रपलत महिला सशक्तीकिण परि्ोजना) समयेत 
उललयेख गियेको छ । ्सिी सचिालनमा आएको िाष्ट्रपलत महिला उ्तथान का््नक्रमका मतुख्तः लनमन उद्येश्िरू 
िियेका छन-् जसलये प्र्त्क्ष िा अप्र्त्क्षरूपमा महिलाको सशक्तीकिण ि आलथ्नक रूपान्तिणमा ्ोगदान पतुि ्् ाउनये 
अपयेक्षा गरिएको छ ।

•	 उद्मशतीलताको माध्मबाट जतीहिकोपाज्ननमा सतुधाि, हित्तती् पितुँच तथा महिलािरूको आलथ्नक 
सशक्तीकिण गददै ददगो हिकासको लक्् िालसल गन्न सि्ोग पत्ु ा्नउनतु ।

मनिला उद्यमशधीलिा नवकासमा   
िाष्ट्रपनि मनिला उतथिान का य्ाक्रम 

uf]dfb]jL 9sfn kf}8]n*

* कमपनी रणिष्ारकयो का्यातिल्यमा उपरणिष्ार हुनहुुन््छ ।



dlxnf, afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfno58

•	 लैहगिक हिभयेद, हिंसा ि सबै प्रकािका कतु िीलत अन््त्का लालग सामान्जक रूपान्तिणको अलभ्ान सचिालन 
गनतु्न।

•	 हिंसापतील्डत तथा प्रभाहितिरूका लालग िाित, उद्ाि ि प तुनसथा्नपना सयेिा उपलबध गिाउनतु। 

•	 दतुग्नम क्षयेत्का ज्ान जोन्खममा पियेका गभ्नितती तथा सतु्तकये िी महिलािरूलाई ििाई उद्ाि सयेिा सचिालन 
गिी मात ृम्ृत्तुदिमा कमती ल्ाउन सि्ोग पत्ु ा्नउनतु।

्ती प्रमतुख उद्येश्का साथ सतुरुआत गरिएको िाष्ट्रपलत महिला उ्तथान का््नक्रमलये िालसममका ५ िष्न पूिा 
गदा्न महिला उद्मशतीलताका क्षयेत्मा हिशयेष उललयेखनती् भलूमका खयेलयेको पाइन्छ । िाष्ट्रपलत महिला उ्तथान 
का््नक्रमअन्तग्नत ििी महिला उद्मशतीलता हिकासका लालग उललयेखनती् भलूमका खयेलयेका कये िी प्रमतुख का््नक्रमिरू 
तपलसलबमोन्जम िियेका छन-्

•	 जतीहिकोपाज्नन सतुधाि का््नक्रम;

•	 उद्मशतीलता हिकास सिजतीकिण कये न्रि सचिालन;

•	 हित्तती् पितुँच, टयेिा प तुजँती ि प्रहिलध का््नक्रम;

•	 बितुआ्ालमक नमतुनाग्रामको सथापना ि सचिालन;

•	 िाष्ट्रपलत महिला समतुन्नलत पतुिसकाि;

•	 ििाई उद्ाि का््नक्रम;

•	 कतु िीलत हिरुद्को अलभ्ान ि अलभमतुखतीकिण ि

•	 िातैमा उद्म एप ।

१. जीचवकोपाजमान सिुाि कायमाक्रम 
जतीहिकोपाज्नन सतुधाि का््नक्रममार्न त महिलािरूको आलथ्नक उन्नलत, प्रलतष्ठा तथा सममान िहृद् गिी समदृ् 
िाष्ट्र ि सतुखती नयेपालीको िाहष्ट्र् आकाङक्षामा टयेिा प त्ु ा्नउन, सबै हकलसमको भयेदभाि उन्मूलन गन्न, असिा् ि 
एकल महिलालाई सतीप, क्षमता ि ्ोग्ताको आधािमा िोजगािीमा प्राथलमकता ददन; मधयेसती समतुदा्, मतुन्सलम 
ि हपछल्डएको िग्नलाई आलथ्नक, सामान्जक तथा सांसकृलतक अिसि ि लाभको समान हितिण गन्न; ्त्सता 
समतुदा्लभत्का हिपन्न महिलाको संिक्षण, उ्तथान, सशक्तीकिण, हिकास ि आधािभतू आिश्कता परिपूलत्न गन्न ि 
सामान्जक सतुिक्षा तथा सामान्जक न््ा् प्रदान गिी िाहष्ट्र् हिकासमा मूलप्रिािीकिण गन्नका लालग िाष्ट्रपलत महिला 
उ्तथान का््नक्रमअन्तग्नत जतीहिकोपाज्नन सतुधाि का््नक्रम सचिालनमा ल्ाइएको िो । मानि हिकास सूचकाङ्कमा 
पछाल्ड पियेका न्जललािरूमा कये न्न्रित ितुनये गिी ्ो का््नक्रमको सतुरुआत गरिएको लथ्ो । 

्ो का््नक्रम सचिालन गन्नका लालग िाल जतीहिकोपाज्नन सतुधाि का््नक्रम सचिालन का््नहिलध, २०७७ का्ा्नन्ि्नमा 
ल्ाइएको छ । दयेशका अलतहिपन्न तथा पछाल्ड पियेका समतुदा्का महिलािरू (कोलभ्डबाट प्रभाहित समयेत) का 
लालग जतीहिकोपाज्नन सतुधाि तथा सििोजगाि का््नक्रमलाई प्रभािकािीरूपमा सचिालन गन्न आ.ि २०७७/७८ 
मा मानि हिकास सतुचकाङ्कमा पछाल्ड पियेका ५५ न्जललाका १०० िटा सथानती् तिमा प्रलत सथानती् ति रु. 
८९०,०००/- का दिलये हिलन्ोजन गिी जममा ९ किो्ड रूहप्ाँ सशत्न अनतुदानका रूपमा पठाइएकोमा ्स 
आ.ि. मा ११ िटा सथानती् तििरू थप गिी १११ िटा सथानती् तिमा ्ो का््नक्रमलाई का्ा्नन्ि्नमा 
ल्ाइएको छ । ्सलये हिकासका दृहटिकोणबाट पछाल्ड पियेका ि हिपन्न समतुदा्का महिलािरूलाई आफनो 
जतीहिकोपाज्ननमा सघाउ पत्ु ा्नउँदै भहिष्मा तती महिलािरूलाई एक उद्मती महिला बन्न प्रयेिणा ि आधािशतीला त् 
गननेछ ।
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२. मचहला उद्यमशीलता चवकास सहजीकिण कने ्द्र स्ापना ि सञिालन
महिलालाई उद्मशतीलता हिकासको माध्मबाट सििोजगाि तथा िोजगािमा संलगन गिाई आलथ्नकरूपमा समपन्न 
ि आ्तमलनभ्नि बनाउनये उद्येश्लये िाष्ट्रपलत महिला उ्तथान का््नक्रममार्न त प्र्त य्ेक सथानती् तिमा महिला उद्मतीको 
सूचनामा पितुँच, सतीप तथा लसज्ननाको उप्ोग, बजाि प्रिध्नन, हित्तती् पिँतुच, प्रहिलधमा सि्ोग, टयेिा प तुजँती 
लगा्तका प्राहिलधक पक्षमा सिजतीकिण गिी महिला उद्मशतीलता सिजतीकिण कये न्रि सथापना गन्न लालगएको  
िो । जसका उद्येश्िरू लनमनानतुसाि छन:्

•	 सथानती्सतिमा सचिालन ितुन सकनये उद्मिरूको पहिचन तथा अलभलयेखतीकिण गन्न सथानती् सिकाि तथा 
मन्त्ाल्लाई सिजतीकिण गनने ।

•	 उद्मशतीलताको माध्मबाट महिलािरूको आलथ्नक सशक्तीकिण गददै ददगो हिकास िालसल गन्न 
सथानती्सतिमा उप्ूक् िाताििण लसज्नना गनने । 

•	 उद्म सचिालन गन्न इचछतुक तथा उद्म सचिालन गियेका महिलािरूको ज्ान सतीप ि क्षमतामा अलभिदृद्  
गददै महिला उद्मतीको सङख्ामा उल य्ेख्रूपमा िदृद् गनने ।

्ती उद्येश्का साथ सथापना ि सचिालन गरिएका उद्मशतीलता सिजतीकिण कये न्रििरू आ.ि. २०७७/७८ मा 
७० िटा सथानती् तिमा सथापना गरिएकोमा ्स आ.ि. मा ्ो सङख्ालाई बढाएि १०० िटा सथानती् ति 
पतुि ्् ाइएको छ । ्सिी क्रमशः सबै सथानती् तििरूमा महिला उद्मशतीलता सिजतीकिण कये न्रि सथापना गददै 
महिलािरूको आलथ्नक सशक्तीकिणमा जो्ड ददइएको छ । 

३. चवत्ीय पहुिँ टनेवा पुजँी ि प्रचवचि कायमाक्रम
उद्मशतीलता ि सतीपमूलक ताललम प्राप्त गियेका उद्मती बन्न चािनये महिलािरूलाई प्रो्तसािन गन्न ि उद्मतीिरूलाई 
सतिोन्नलतका लालग उद्मशतीलता हिकास, हित्तती् पितुँच, टयेिा प तुजँती ि प्रहिलध सि्ोग प्रदान गिी सरल महिला 
उद्मती ि व्िसा्ती बन्न सि्ोग पतुि ्् ाउनये लक््का साथ िाष्ट्रपलत महिला उ्तथान का््नक्रमअन्तग्नत महिला 
उद्मशतीलता हिकास, हित्तती् पितुँच, टयेिा प तुजँती ि प्रहिलध सि्ोग का््नक्रम सचिालन गरिएको छ । उद्मशतीलताको 
माध्मबाट महिलािरूको आलथ्नक सशक्तीकिण गन्न ्ो का््नक्रमको अिधािणा ल्ाइएको िो । ्सका लालग 
मन्त्ाल्लये महिला उद्मशतीलता हिकास, हित्तती् पितुँच ि प्रहिलध सि्ोग का््नक्रम सचिालन का््नहिलध, २०७७”		

सितीकृत गिी लागतु गियेको छ । 

्स का््नक्रमका प्रमतुख उद्येश्िरू लनमनानतुसाि छन-्

•	 महिला उद्मतीलाई आिश्क टयेिा प तुजँती ि उप्तुक् प्रहिलध सि्ोगमार्न त उद्म ि व्िसा्तर्न  
आकहष्नत गददै महिला उद्मतीको सङख्ामा बढोत्तिी ल्ाउनतु;

•	 उद्म ि व्िसा् प्रिद््ननका लालग पतुजँती  ि प्रहिलध सि्ोग गिी महिला उद्मती तथा उद्मको क्षमता 
अलभिदृद् गनतु्न;

•	 छनौटमा पियेका महिला उद्मतीलाई हित्तती् पितुँचसमबन्धती अलभमतुखतीकिण का््नक्रम सचिालन गनतु्न ि 

•	 िोजगाि, सििोजगाि ि उद्मशतीलताको माध्मबाट महिलाको आलथ्नक सशक्तीकिणमा टयेिा  
पत्ु ा्नउनतु ।
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४. बहुआयाचमक नमुनाग्ाम
िाष्ट्रपलत महिला उ्तथान का््नक्रमको अकवो एक मित्िपूण्न का््नक्रम िो बितुआ्ालमक नमतुनाग्रामको  
सथापना । मानि हिकास सूचकाङ्कमा पछाल्ड पियेका सथानती् तिमा हिपन्न, सतीमान्तकृत समतुदा्लाई समयेटयेि 
लैहगिक समानता उन्मतुख नमतुना गाउँ सथापना गददै लैजानये उद्येश्लये सात प्रदयेशका सात  सथानती् तिको लन्क्षत 
समतुदा्को बाकलो बसतती िियेको सथानलाई बितुआ्ालमक नमतुनाग्रामका रूपमा सिकािलये सथापना गनने लक्् 
ललएको छ । जसका लालग बितुआ्ालमक नमतुनाग्राम सथापना तथा सचिालनको अिधािणा पत् सितीकृत भई 
समबन्न्धत सथानती् तिबाट नमतुनाग्राम सथापना तथा सचिालनको लालग आिश्क लागत अनतुमानसहितको DPR 
(Detailed  Project Report) त्ािीसमबन्धती अलभमतुखतीकिण का््नक्रम समयेत सचिालन गरिएकोमा िालसमम ३ िटा 
सथानती् तिबाट सो को DPR प्राप्त भइसकये को छ।

बितुआ्ालमक नमतुनाग्रामका गरिब तथा सतीमान्तकृत िग्नका लालग ्सै िष्नदयेन्ख सिकािलये हिलभन्न आ्आज्नन तथा 
िोजगािमूलक का््नक्रमिरू का्ा्नन्ि्न गियेको छ । जसअनतुसाि सथानती्सतिबाट प्राप्त ितुनये कचचा पदाथ्नलाई 
प्र्ोग गिी िसतकलाका सामग्रतीिरूको लनमा्नणसमबन्धती ताललमिरू प्रदान गरिएको छ । 

बितुआ्ालमक नमतुनाग्रामको DPR प्राप्त भइसकये पलछ तती गाउँिरूमा न्शक्षा, सिासथ्, िोजगािी, पूिा्नधाि 
लनमा्नणलगा्तका समपूण्न हिकासको एकीकृत ्ोजना लागतु गरिनयेछ । जसबाट ग्रालमण सतिमा िियेका महिला, 
दललत, अलपसंख्क, सतीमान्तकृत िग्नलगा्त सबैको हिकास ि उ्तथानमा टयेिा प तुगनये हिश्ास ललइएको छ । 

५. िाट्रिपचत मचहला समु्नचत पुिसकाि
सथानती् स्ोत, साधन, सतीपिरूको समतुन्चत प्र्ोग गददै सथानती् उ्तपादनलाई प्रिध्नन गिी उद्मशतीलतामार्न त 
महिलािरूलाई आलथ्नक शसक्तीकिणमा जोडनका लालग िाष्ट्रपलत महिला उ्तथान का््नक्रमअन्तग्नत िाष्ट्रपलत महिला 
समतुन्नलत पतुिसकाि प्रदान गनने गरिएको छ । जसअनतुसाि सात प्रदयेशबाट एक एक जनाका दिलये कतु ल ७ जना 
महिलािरूलाई रु १ लाख िान्शको पतुिसकाि ि कदिपत् प्रदान गनने गरिन्छ ।  
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६. दुिमाम क्षनेत्रमा जयान जोचखममा पिनेका िभमावती त्ा सतुकने िीहरूका लाचि हवाई उधिाि कायमाक्रम 
उद््मशतीलतासँग प्र्त्क्षरूपमा नजोल्डए तापलन महिलाको आधािभतू सिासथ् सयेिाको अलधकािलाई सतुलनन्श्त 
गन्नका लालग िाष्ट्रपलत महिला उ्तथान का््नक्रममार्न त दतुग्नम क्षयेत्मा ज्ान जोन्खममा पियेका गभ्नितती तथा 
सतु्तकये िी महिलािरूका लालग ििाई उद्ाि का््नक्रम लागतु गरिएको छ । जसअनतुसाि १९ न्जललामा पूण्नरूपमा 
ि २९ न्जललामा आंन्शकरूपमा गिी कतु ल ४८ न्जललामा ्ो का््नक्रम लागतु गरिएकोछ । तोहकएका न्जलला ि 
पाललकािरूका गभ्नितती तथा सतु्तकये िी महिलािरूको लनःशतुलक ििाई उद्ाि गिी उनतीिरूलाई रु.२०००० बतीस 
िजाि ्ाता्ात खच्नसमयेत ददनये गिी ्ो का््नक्रम लागतु गरिएको छ । ्सबाट िालसमम ३०० जनाभन्दा बढी 
महिलािरूको उद्ाि भइसकये को छ । 

७. कुिीचतचवरुधिको अचभयान 
महिलामालथ ितुनये हिंसाको अन््त्का लालग कतु िीलत ि िालनकािक अभ्ासहिरुद्का अलभ्ानिरू पलन ्स 
का््नक्रममार्न त लनिन्तिरूपमा सचिालन भइिियेका छन ्। जसबाट महिलालाई ि कतु िीलतहिरुद् आिाज उठािइ् 
आरै सक्षम बन्न प्रयेिणा लमलनयेछ । 

८. हातैमा उद्यम एपस 
उद्मती महिलािरूको उ्तपादनलाई बजािीकिणमा टयेिा प त्ु ा्नउनये उद्येश्लये िातैमा उद्म एपको लनमा्नण गरिएको 
छ । उद्मती महिलािरूलये आफना उ्तपादनिरूलाई उक् एपमा िाखती उ्तपादनको प्रिध्नन ि बजािीकिण 
गद्नछन ्भनये ग्रािकिरूलये समयेत आरतु लाई आिश्क सामग्रतीिरू उक् एपमार्न त खोजती अनलाइनबाटै खरिद गन्न  
सकनयेछन ्। ्सबाट महिला उद्मशतीलतामा टयेिा प तुगनये हिश्ास गरिएको छ । 

्सप्रकाि ्ती हिहिध का््नक्रमिरूमार्न त महिलाको जतीहिकोपाज्नन उद्मशतीलता ि िोजगािीमा टयेिा प तुि ्् ाउनका 
लालग िाष्ट्रपलत महिला उ्तथान का््नक्रमलये लनकै मित्िपूण्न भलूमका खयेलयेको छ । जसलये एकातर्न  लैंलगक हिंसा 
तथा मानि बयेचलबखनजसता जघन्् अपिाधिरूलाई लन्न्त्ण गन्न सघाउ पत्ु ा्नउनये छ भनये अकवोतर्न  गरिबती ि 
सतीमान्तकृत िग्नलाई उ्तथान ि महिला उद्मशतीलतालाई प्रिध्नन गददै समग्र दयेशको हिकासमा टयेिा प तुि ्् ाउनये  
छ । आगामती ददनमा ्सता का््नक्रमिरूलाई ग्रामतीणसतिसमम हिसताि गिी आम महिलालाई सक्षम ि सशक् 
बनाउँदै आलथ्नक सशक्तीकिणमा जो्ड ददनतुपननेछ । 

mmm
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सािांश
नयेपालजसतो हिकसोन्मतुख मतुलतुकमा सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षणका का््निरूलये अ्त्न्तै लोकहप्र्ता पाइिियेका  
छन ्। आलथ्नकरूपमा हिपन्न ि जोन्खमपूण्न अिसथामा िियेका नागरिकका लालग िाज्लये सममानपूि्नक तरिकालये 
बाँचनका लालग गनने सिा्ता नै सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षण िो । हिश्मा सामान्जक सतुिक्षा अिधािणाको 
अनौपचारिक सतुरुआत बयेला्तबाट १५ औ ंशताबदीलति Donate and Help Poor भन्नये नािाबाट भएको पाइन्छ । 
अहिलये हिश्का सबै मतुलतुकलये सामान्जक सतुिक्षाका कतु नै न कतु नै का््नक्रमबाट आफना नागरिकिरूलाई म्ा्नददत 
जतीिन न्जउनका लालग सि्ोग प्रदान गरििियेका छन ्। नयेपालमा ्सको सतुरुआत प्रथम हिश््तुद्पश्ात ्हि.सं. 
१९९१ मा सैलनक रिव्कोषको सथापना गिी हिश््तुद्बाट रहक्न एका घाइतयेिरूलाई िाहष्नकरूपमा सि्ोग गनने 
प्र्ाससँगै भएको लथ्ो । सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षणको दा्िा क्रलमकरूपमा हिकास ि हिसताि ितुँदै िाल 
आएि ्ो बितुआ्ालमक बितुहिष्क क्षयेत् बलनसकये को छ ।िाल िाज्लये नागरिकलाई न््ूनतमरूपमा आिश्कता 
पूलत्न गन्नका लालग नगद िा िसततु सिा्ता, सयेिामा छतुट िा सितुलल्त, जोन्खम न््ूनतीकिणका लालग हिशयेष 
सतुिक्षा, जतीहिकासमबन्धती अनतुदान, हिशयेष ियेिचाि का््नक्रमलगा्तका का््निरू गरििियेको छ । सामान्जक सतुिक्षा 
ि संिक्षणलाई मतुख्तः सामान्जक सिा्ता, सामान्जक लबमा ि श्मबजाि िसतक्षयेप गिी ततीन समूिमा बाँडन  
सहकन्छ ।्सलाई िसततुगत ि व्ाििारिक बनाउँदै आिश्कता ि उ्तपादनसँग जोडन सकनये िो भनये िाज्लाई 
पनने आलथ्नकभािलाई न््ूनतीकिण गन्न समभि ितुन्छ ।सामान्जक सतुिक्षाको दा्िा व्ापक ि रिाहकलो िियेकोमा 
्स लयेखमा हिशयेष गिी सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षणमा गरिएका अन्तिा्नहटि् एिं िाहष्ट्र्सतिमा गरिएका मतुख्मतुख् 
प्र्ासिरू ि सतुधािका क्षयेत्िरूका बाियेमा उललयेख गनने जमकवो गरिएको छ ।

चवषयप्रवनेश
सामान्जक, आलथ्नक, भौगोललक, शािीरिक एिं मानलसक दृहटिमा सबै नागरिक समान अिसथामा छैनन ्।मालनसको 
पयेसा, उमयेि, पोषण, शैन्क्षक अिसथा, मूल्मान््ता एिं संसकाि ि भौगोललक अिसथालये जतीिन लनिा्निमा प्र्त्क्ष 
ि पिोक्षरूपमा प्रभाि पारििियेको ितुन्छ । आलथ्नक न््ूनतालये कतु पोषण, अन्शक्षा, असिसथता, हिंसा, बयेिोजगािी, 
भोकमिी जसता जोन्खमिरूको लसज्नना गद्नछ ।्सता जतीिन्ापनका जोन्खमिरूको न््ूनतीकिण गन्न ि नागरिकलाई 
समाजमा आ्तमसममानपूि्नक जतीिनलनिा्नि गन्न िाज्लये प्रदान गनने सितुलल्त, अनतुदान, आलथ्नक ि िसततुगत सिा्ता, 
हिशयेष अिसि, लबमालगा्त सङ्कट लनिािणका प्र्ासिरू नै सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षण िो ।

 सामानिक सुिक्षा ि संिक्षणका  
लानग भएका प््ास 

lji0f's'df/L nfld5fg]*

* प्रमखु मणहला णवकास अणिकृत, हटेाैंिा उपमहानगरपाणलका ।
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सामान्जक सतुिक्षा बितुआ्ालमक हिष् िो ।आधािभतू आिश्कता आरैँ पूिा गन्न नसकनये नागरिकिरूलाई 
नकिा्तमक असि पन्न सकनये न्सथलतको िोकथाम गन्नका लालग मानिती् आिश्कता पूिा गन्न सघाउ पतुि ्् ाउनये 
का््निरूको समहटिगतरूप िो ।्सलाई सामान्जक न््ा् प्रदान गनने एउटा औजािका रूपमा ललइन्छ ।गरिबती 
न््ूनतीकिण, म्ा्नददत जतीिन ि सतुिन्क्षत भहिष्का लालग कमजोि, हिपन्न ि हिलभन्न जोन्खममा िियेका नागरिकको 
जतीिन्ापनलाई सिज बनाउन ि सबै नागरिकको जतीिन सतुिन्क्षत, संिन्क्षत ि गतुणसतिी् बनाउन सामान्जक सतुिक्षा 
उपलबध गिाउनतु िाज्को दाह््ति िो । 

सामान्जक सतुिक्षाको क्षयेत्मा िाज्लये छतुट्ाउनये बजयेट  िषनेनती बढदै गइिियेको छ । आ.ि. २०७७/७८ मा 
सामान्जक सतुिक्षा भत्ताका लालग रु.६७ अब्न ५० किो्ड हिलन्ोजन भएकोमा आ.ि. २०७८/७९ मा भत्ता 
३३ प्रलतशत िहृद् भई १ खि्न हिलन्ोजन भएको छ । जतीिनचक्रमा आधारित सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षणको 
अिधािणाअनतुरूप गभा्निसथामा सिासथ् जाँच ि पोषण, बाल्ािसथामा लन:शतुलक खोप, पोषण, आधािभतू न्शक्षा ि 
छात्िनृ्त्तको व्िसथा; ्तुिािसथामा न्शक्षा, सिासथ् ि िोजगािीको प्र्त्ाभलूत; िदृ्ािसथामा लन:शतुलक उपचाि ि 
म्ा्नददत जतीिन सतुलनन्श्त गन्न सिकाि प्रलतबद् िियेको बजयेट िक्व्मा उललयेख गरिएको छ ।

सामाचजक सिुक्षा ि सिंक्षणका लाचि िरिएका प्रयास 

अ्तिामाचट्रिय प्रयास
हिश्का िियेक मतुलतुकलये कतु नै न कतु नैरूपमा सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षणका का््निरू गददै आएका छन ्।१५ औ ं
शताबदीमा बयेला्तमा ्डोनयेट एन््ड ियेलप पतुअि भन्नये नािाबाट अनौपचारिकरूपमा सामान्जक सतुिक्षाको अिधािणाको 
सतुरुआत भएको मालनन्छ ।कमजोि ि हिपन्न नागरिकिरूलाई िाज्, गैिसिकािी संसथा ि धालम्नक तथा लनजती 
संसथािरूमार्न त सि्ोग गनने परिपाटीको क्रलमक हिकास ितुँदै आएको लथ्ो ।ति पलन गरिबतीको अिसथामा 
अपयेन्क्षत सतुधाि नआएपलछ काम लगाऊ ि अलनिा््न कि लगाऊ भन्नये नािाको हिकास भएको पाइन्छ ।

औपचारिकरूपमा सबैभन्दा पहिला जम्ननतीलये सन ्१८८० को दशकदयेन्ख लबिामती कामदािको सिासथ् लबमाबाट 
सामान्जक सतुिक्षा का््नक्रम अगाल्ड बढाएको लथ्ो । ्त्सैगिी फ्ान्सलये सन ्१९०५ दयेन्ख बयेिोजगािी भत्ताको 
व्िसथा गियेि; बयेला्तलये सन ्१९११ दयेन्ख सिासथ् लबमा, ज य्ेष्ठ नागरिकको लबमा तथा भत्ताको का््नक्रमबाट 
ि सन ्१९२२ दयेन्ख त्तकालीन सोलभ्त सङ्लये बिृत ्सामान्जक सतुिक्षाको का््नक्रम सतुरुआत गियेको पाइन्छ । 
्त्सपलछ सन ्१९३० को हिश् आलथ्नक मन्दीबाट ्तुिोपमा बढयेको पिलनभ्निता कम गन्न सामान्जक सतुिक्षाको 
थालनती भएको लथ्ो । अमयेरिकालये सन ्१९३५ मा बयेिोजगाि, िदृ्िदृ्ा ि सयेिालनितृ्त कम्नचािीका लालग भत्ता ि 
लबमाको व्िसथा गियेको लथ्ो ।

अन्तिा्नहष्ट्र्सतिमा सं्तुक् िाष्ट्रसङ्ती् मिासन्न्ध एिं अन्् हिलभन्न घोषणािरूमा पलन सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षणको 
हिष् समबोधन भएको पाइन्छ । 

१. मानव अचिकाि समब्िी चवश्ववयापी घोषणापत्र, सन ्१९४८
हिश्व्ापतीरूपमा सामान्जक संिक्षणका आधािभतू मान््तािरूको का्ा्नन्ि्न गन्न सं्तुक् िाष्ट्रसङ्बाट घोहषत 
मानि अलधकािसमबन्धती हिश्व्ापती घोषणापत्, १९४८ मा समबोधन गरिएको छ।घोषणापत्को धािा २२ मा 
प्र्त य्ेक व्न्क्लाई समाजको एक सदस्को िैलस्तलये सामान्जक सतुिक्षाको अलधकाि ितुनये ि िाहष्ट्र् प्र्त् ि 
अन्तिा्नहष्ट्र् सि्ोगमार्न त प्र्त य्ेक िाष्ट्रको संगठन ि स्ोतअनतुरूप लनजको प्रलतष्ठाका लालग अपरििा््न आलथ्नक,  
सामान्जक ि सांसकृलतक अलधकाि प्रालप्तको अलधकाि ितुनये हिष् उललयेख गरिएको छ।धािा २३ मा बयेिोजगािी 
हिरुद्को संिक्षणको अलधकाि ितुनये, काम गनने प्र्त य्ेक व्न्क्लाई आरू ि आफनो परििािका लालग मानिती् 
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प्रलतष्ठाअनतुकूलको न्सथलतको हिद्मानता सतुलनश्त गनने कामका उप्तुक् ि अनतुकूल अिसथािरूको अलधकाि  
छ ि आिश्क भएमा ्सतो अलधकािलाई सामान्जक संिक्षणका अन्् साधनबाट परिपूिण गरिनयेछ भन्नये उललयेख 
गरिएको छ ।

्त्सैगिी धािा २५ लये प्र्त य्ेक व्न्क्लाई सिासथ्, खाद्ान्न,	आिास,	कप्डालगा्त सामान्जक सयेिािरू साथै 
बयेिोजगािी,	लबिामती, अशक्ता, हिधिा िा बतुढयेशकाल िा काबतुबाहििको परिन्सथलतमा सतुिक्षा पाउनये अलधकािको 
व्िसथा गियेको छ ।्सिी ्स घोषणापत्लये सामान्जक सतुिक्षालाई मानि अलधकािको अगिकारूपमा  
ललएको छ ।

२. सयुंक्त िाट्रिसङ्घीय नािरिक त्ा िाजनीचतक अचिकािसमब्िी अ्तिामाचट्रिय महासच्ि, १९६६
अन्तिा्नहष्ट्र्सतिमै सामान्जक संिक्षणलाई व्िसथापन गन्नका लालग सं्तुक् िाष्ट्रसङ्ती् नागरिक तथा िाजनतीलतक 
अलधकािसमबन्धती अन्तिा्नहष्ट्र् मिासन्न्धमा बालबाललका ि गभा्निसथाका महिलािरूलाई अपिाधमा म्ृत्तुदण्ड 
नगरिनये, कसैलाई पलन बलजरत श्ममा लगाउन नपाइनयेलगा्त िै्न्क्क सितन्त्ता ि न््ा्मा सबैको पितुँचको 
हिष्लाई कये न्न्रित गियेको छ । ्ो परििाि समाजको प्राकृलतक तथा मौललक एकाइ भएकालये परििािलये समाज 
तथा िाष्ट्रबाट संिक्षण पाउनये व्िसथा ्समा गरिएको छ । 

३. आच म्ाक, सामाचजक त्ा सांसकृचतक अचिकािसमब्िी अचभसच्ि, १९६६ 
आलथ्नक, सामान्जक तथा सांसकृलतक अलधकािसमबन्धती अलभसन्न्धलये अझ थप सपटि व्िसथा गियेको छ। 
बालबाललकाको ियेिचाि ि न्शक्षाका लालग समभि भएसमम व्ापक सतुिक्षा तथा सिा्ता ददइनतुपनने, न्शशतु 
जन्मनतुअन्घ ि जन्मयेपलछको उन्चत अिलधभि आमािरूलाई हिशयेष संिक्षणसहित सामान्जक सतुिक्षा प्रदान 
गरिनतुपनने, सबैका लालग लन:शतुलक न्शक्षा ि सिासथ्को प्रबन्ध गरिनतुपननेलगा्तका व्िसथा उललयेख गियेको  
छ ।

४. मचहलाचवरुधि हुनने सबै प्रकािका भनेदभाव उ्मूलन िनने महासच्ि, १९७९
मानि अलधकािको हिश्व्ापती घोषणापत्को बािजतुत कये िी व्ाििारिक अलन कये िी िणनतीलतक आिश्कतािरूका 
कािण महिलाको मानि अलधकाि संिक्षण ि प्रिद््नन गनतु्नपनने मिसतुस गिी महिलाहिरुद् ितुनये सबै प्रकािका भयेदभाि 
उन्मूलन गनने मिासन्न्ध, १९७९ सं्तुक् िाष्ट्रसङ्बाट पारित भएको लथ्ो । ्ो मिासन्न्धलये सािभतूरूपमा 
लैहगिक समानता प्रिद््नन गन्नका लालग १७ िटा का््नगत लसरारिसिरू साथै समतामूलक ढगिबाट व्ाििारिक 
आिश्कतािरूका बाियेमा उललयेख गियेको छ ।

५. बाल अचिकािसमब्िी महासच्ि, १९८९
समाजको मूलभतू समूिको ि ्सका सबै सदस्िरू ि खासगिी बालबाललकाको हिकास तथा कल्ाणका लालग 
प्राकृलतक िाताििणकारूपमा िियेको परििािलाई आिश्क संिक्षण तथा सि्ोग प्रदान गरिनतुपनने हिष्लाई 
कये न्न्रित गददै बाल बचाउ,	बालसंिक्षण,	 बालहिकास ि बालसिभालगताको क्षयेत्मा गरिनतुपनने हिशयेष पिलको बाियेमा 
्ो मिासन्न्धलये व्िसथा गियेको छ ।

६. अपाङ्िता भएका वयचक्तहरूको अचिकािसमब्िी महासच्ि, २००६
अपागिता भएका व्न्क्िरूलाई धािणागत एिं िाताििणती् अििोधिरूलये गदा्न अन्् व्क्िरूसिि समान 
आधािमा समाजमा पूण्न ि प्रभािकािी ढगिमा सिभागती ितुन बाधा पत्ु ा्नउनये भएकोलये कानतुन लनमा्नणदयेन्ख ललएि 
मानि अलधकाि तथा आधािभतू सितन्त्तािरूको उपभोगमा सक्षम ततुल्ाउन भौलतक, सामान्जक, आलथ्नक तथा 



dlxnf, afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfno66

सांसकृलतक िाताििण, सिासथ्, न्शक्षा एिं सूचना ि सचिािमा पितुँचको मित्िलाई सितीकाि गियेको छ ।्सलये 
अपागिता भएका व्न्क्िरूको गमभतीि सामान्जक असतुहिधालाई पतुन:	समबोधन गन्न तथा िियेक क्षयेत्मा उनतीिरूको 
सिभालगतालाई प्रिद््नन गन्नका लालग पिल गरिनतुपनने हिष् उललयेख गियेको छ ।

्तीलगा्त अन्् थतुप्र ै अन्तिा्नहष्ट्र् कानतुनिरूमा समयेत भएका ्सता समतामूलक प्र्ासिरूलये नागरिकिरूको 
सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षणको सिाल िाहष्ट्र् तथा अन्तिा्नहष्ट्र् तिको मतुद्ा िियेको प्रटि ितुन्छ।

िाचट्रिय प्रयासहरू
नयेपालमा लनिनृ्त्तभिण, उपदान तथा सचि्कोष ितुँदै सामान्जक सतुिक्षा तथा संिक्षणका क्षयेत्मा क्रलमकरूपमा 
हिकास ि हिसताि ितुँदै आएको छ । सयेिाित ्ा सयेिालनितृ्त कम्नचािीको सतुिक्षामा मात् सतीलमत नभई िाल 
सामान्जक सतुिक्षालये ज य्ेष्ठ नागरिक, अपागिता, बालबाललका, गरिब हिपन्न, लोपोन्मतुख, असिसथता, दतुघ्नटना, 
बयेिोजगािीलगा्तका व्ापक दा्िा समाियेश गियेको छ ।सतुरुआतमा प्रथम हिश््तुद्बाट रहक्न एका नयेपाली 
सैलनकिरूलाई िाहष्नकरूपमा एकमतुटि सिा्ता उपलबध गिाउनका लालग सैलनक रिव्कोषको सथापना भएको 
लथ्ो । सो कोषको सथापनादयेन्ख िालसमम नयेपालमा भएका प्र्ासिरूलाई बतुदँागतरूपमा लनमनानतुसाि उललयेख 
गरिएको छ :

•	 वि.सं. १९९१ मा सैनिक द्रव्यकोषको स्ापिा (घाइते सैनिकलाई िावषषिकरूपमा सहा्यता उपलब्ध 
गराउि) ।

•	 हि.सं. १९९८ मा नयेपाली सयेनालाई िाज्कोषबाट पयेन्सनको सतुरुआत ।

•	 हि.सं. १९९९ मा लनजामतती सयेिाबाट लनितृ्त कम्नचािीलाई पयेन्सन प्रदान ।

•	 हि.सं. २०१९ मा कम्नचािी सचि्कोषको सथापना ।

•	 हि.सं. २०४७ मा नागरिक लगानती कोषको सथापना ।

•	 हि.सं. २०४८ मा श्म ऐन ि हि.सं. २०५० मा श्म लन्मािली जािी भएको ।

•	 हि.सं. २०५१ सालदयेन्ख ज य्ेष्ठ नागरिक भत्ताको प्रािमभ ।

•	 हि.सं. २०६३ दयेन्ख एक परििाि एक िोजगाि का््नक्रम (कणा्नली सििोजगाि का््नक्रम) ।

•	 हि.सं. २०६६ दयेन्ख सामान्जक सिक्षा किको सतुरुआत ।

•	 हि.सं. २०६७ मा सामान्जक सतुिक्षा कोषको सथापना ।

•	 हि.सं. २०७२ सालदयेन्ख सिासथ् सयेिाको सतुलनन्श्तताको लालग सिासथ् लबमाको सतुरुआत ।

•	 हि.सं. २०७३ रागतुन २४ मा िाष्ट्रपलत महिला उ्तथान का््नक्रमको शतुभािमभ ।

•	 हि.सं. २०७४ मा ्ोगदानमा आधारित सामान्जक सतुिक्षा का््नक्रम ।

•	 हि.सं. २०७५ मंलसि ११ मा सामान्जक सतुिक्षा ्ोजनाको प्रािमभ ।

•	 हि.सं. २०७५ साल रागतुन १ दयेन्ख —सबैका लालग िोजगाि: संिैधालनक अलधकाि‘  भन्नये नािाका साथ 
प्रधानमन्त्ती िोजगाि का््नक्रमको सतुरुआत ।

•	 हि.सं. २०७८ साल चैत् १३ मा मगृौला प्र्त्ािोपण गियेका, ्डा्लाइलसस गरििियेका, क्ान्सि िोगती 
ि मयेरुदण्ड पक्षघातका लबिामतीलाई औषधती उपचािबापत मालसक रु ५ िजािका दिलये तै्मालसकरूपमा 
खच्न उपलबध गिाउन का््नहिलध सितीकृत
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सामाचजक सिुक्षा त्ा सिंक्षणसमब्िी चवद्यमान कानुनी वयवस्ा
सामान्जक न््ा् प्रदान गन्न िाज्लये संिैधालनक, नतीलतगत एिं कानतुनतीरूपमा थतुप्र ै व्िसथा गियेको छ । 
सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षण प्रदान गन्न गरिब, अशक्, असिा्, अपागि, बालबाललका, एकल महिलािरूको 
लालग आलथ्नक सिा्ता, लबमा, सिासथ्ोपचाि, सतीप तथा िोजगािी, लबउपतुजँती, संिक्षण कये न्रि आददको व्िसथा 
गरिएको छ ।नयेपालमा िाल का्ा्नन्ि्नमा िियेका ्स समबन्धती संिैधालनक एिं कानतुनती व्िसथािरू लनमनानतुसाि 
सन्ङक्षप्तरूपमा उललयेख गरिएको छ :

१. ननेपालको सचंविान
संहिधानलये प्रसतािनामा नै आलथ्नक समानता, समहृद् ि सामान्जक न््ा् सतुलनन्श्त गन्न समानतुपालतक 
समाियेशती ि सिभालगतामूलक लसद्ान्तका आधािमा समतामूलक समाजको लनमा्नण गनने सङ्कलप गियेको  
छ । सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षणलाई मौललक िकका रूपमा संहिधानलये उललयेख गियेको छ ।संहिधानमा 
उन्ललन्खत मतुख् प्रािधानिरू ्सप्रकाि िियेका छन ्-

•	 समानताको िकमा महिला, दललत, आददिासती, आददिासती जनजालत, मधयेशती, थारु, मतुन्सलम, उ्तपतील्डत 
िग्न, पछाल्ड पियेका िग्न, अलपसङख्क, सतीमान्तकृत, हकसान, श्लमक, ्तुिा, बालबाललका, ज य्ेष्ठ 
नागरिकलगा्त नागरिकको संिक्षण, सशक्तीकिण िा हिकासका लालग कानतुनबमोन्जम हिशयेष 
व्िसथा गन्न  सहकनये ।

•	 प्र्त य्ेक नागरिकलाई िोजगािीको िक, उन्चत श्म अभ्ास गनने, उन्चत पारिश्लमक तथा सतुहिधा 
ि ्ोगदानमा आधारित सामान्जक सतुिक्षाको िक  ितुनये ।

•	 प्र्त य्ेक नागरिकलाई आधािभतू सिासथ् सयेिा लन:शतुलक प्राप्त गनने िक ितुनयेछ ि कसैलाई पलन 
आकन्समक सिासथ् सयेिाबाट िन्चित नगरिनये । 

•	 प्र्त य्ेक नागरिकलाई खाद् समप्रभ तुता तथा आिासको ि महिलालाई सकिा्तमक हिभयेदका आधािमा 
सामान्जक सतुिक्षामा हिशयेष अिसि प्राप्त गनने, िक ितुनये ।

•	 असिा्, अनाथ, अपागिता भएका, द्न्द्पतील्डत, हिसथाहपत एिं जोन्खममा िियेका बालबाललकालाई 
िाज्बाट हिशयेष संिक्षण ि सतुहिधा पाउनये ।

•	 ज य्ेष्ठ नागरिक, दललत, अलपसङख्क, अपागिता भएका व्न्क्, जनआन्दोलनमा जतीिन उ्तसग्न 
गनने सहिदका परििाि, बयेपत्ता पारिएका व्न्क्का परििाि, लोकतन्त्का ्ोद्ा, द्न्द्पतील्डत, घाइतये 
तथा हिसथाहपतलाई न््ा् एिं उन्चत सममानसहित न्शक्षा, सिासथ्, िोजगािी, आिास ि सामान्जक 
सतुिक्षामा कानतुनबमोन्जम प्राथलमकताका साथ अिसि पाउनये ।

मालथ उन्ललन्खत मौललक िकको अलतरिक् िाज्लये म्ा्नददत श्मको अिधािणाअनतुरूप सबै श्लमकको आधािभतू 
अलधकाि सतुलनन्श्त गददै साममान्जक सतुिक्षा प्र्त्ाभतू गनने तथा सामान्जक सतुिक्षा ि सामान्जक न््ा् प्रदान गदा्न 
सबै ललगि, क्षयेत् ि समतुदा्लभत्का आलथ्नकरूपलये हिपन्न िग्नलाई प्राथलमकता ददनये नतीलत ललएको छ ।सामान्जक 
सतुिक्षा ि गरिबती लनिािण सङ्को एकल अलधकाि ि सङ्, प्रदयेश ि सथानती् तिको साझा अलधकािका सूचतीलाई 
अनतुसूचतीमा उललयेख गरिएको छ ।सङ् ि प्रदयेशको साझा अलधकािको सूचतीमा सामान्जक सतुिक्षा ि िोजगािी िियेको 
ि सथानती् तिको अलधकािको सूचतीमा ज य्ेष्ठ नागरिक, अपागिता भएका व्न्क् ि अशक्िरूको व्िसथापन साथै 
बयेिोजगािको तथ्ाङ्क सङ्कलन िियेको छ ।
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२.प्ध्ौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) 
पन्ध्ौं ् ोजनालये सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षणलाई ददगो, सि्नव्ापती ि पितुँच्ोग् बनाई नागरिक िकको का्ा्नन्ि्न 
गनने ि िाज्प्रलत नागरिकको हिश्ास सतुदृढ गनने साथै आ.ि. २०८०/८१ मा आधािभतू सामान्जक सतुिक्षामा 
आबद् जनसङख्ा ६० प्रलतशत  पत्ु ा्नउनये जसमा िाहष्ट्र् बजयेटमा सामान्जक सतुिक्षा खच्न १३.७ प्रलतशत पतुि ्् ाइनये 
लक्् िाखयेको छ ।नागरिकलाई अलनिा््न ि सि्नव्ापती सामान्जक सतुिक्षा प्रणालीमा आबद् गनने, आलथ्नक सामान्जक 
िन्चिततीकिण ि जोन्खममा पियेका समतुदा्लाई सामान्जक संिक्षण प्रदान गनने ि आलथ्नक, समान्जक, प्ा्नििणती् ि 
अन्् जोन्खम न््ूनतीकिण गनने उद्येश् ्स ्ोजनालये ललएको छ ।

३. सामाचजक सिुक्षा ऐन २०७५ ि चनयमावली २०७६
नयेपालको संहिधानबमोन्जम आलथ्नकरूपलये हिपन्न, अशक् ि असिा् अिसथामा िियेका, असिा् एकल महिला, 
अपागिता भएका, बालबाललका, आफनो ियेिचाि आरैँ गन्न नसकनये तथा लोपोन्मतुख जालतका नागरिकको सामान्जक 
सतुिक्षाको अलधकाि सतुलनश्त गनने समबन्धमा आिश्क व्िसथा गन्न ्ो ऐन बनाइएको छ ।सामान्जक सतुिक्षा 
भत्ता प्राप्त गन्न ि  सामान्जक सतुिक्षा भत्ता ललन नचािनये व्न्क्लये सियेन्चछक घोषणा गिी  समबन्न्धत सथानती् 
तिमा लनियेदन ददनतुपनने, एक व्न्क्लये एकभन्दा बढी प्रकािको सामान्जक सतुिक्षा भत्ता नपाउनये, सामान्जक सतुिक्षा 
भत्ता बैहङ्कगि प्रणालीबाट मात् गरिनयेलगा्तका प्रािधानिरू ्स ऐनमा िियेका छन ्।

नयेपाल सिकािलये ऐनबमोन्जम साथै िाजपत्मा सूचना प्रकाशन गिी तोकये का लोपोन्मतुख जालतको व्न्क्लाई 
परिच्पत्का आधािमा ्त्सतो व्न्क्लये चाियेको सथानती् तिबाट भत्ता उपलबध गिाइनये, सामान्जक सतुिक्षा भत्ता 
प्राप्त गन्न पयेस गनतु्नपनने कागजात, हिलध ि प्रहक्र्ा, परिच्पत् एिं नितीकिण समबन्धमा व्िसथा गियेको छ ।

४. चनजामती सनेवा ऐन, २०४९ ि चनयमावली
लनजामतती सयेिा ऐन ि लन्मािलीमा लनजामतती कम्नचािीलये काम गियेको सम्को आधािमा उपदान, लनितृ्ततीभिण, 
पारििारिक लनिनृ्त्तभिणसमबन्धती व्िसथा, हिशयेष आलथ्नक सतुहिधाका साथै सिासथ्ोपचाि खच्नको व्िसथा गियेको  
छ । लनजामतती कम्नचािीको लबमाबापत नयेपाल सिकािलये एउटा सािलधक जतीिन लबमा कोष सथापना गनने व्िसथा 
िियेको छ । ्सिी िाज्लये लनजामतती कम्नचािीलाई सयेिाित ितुदँा ि सयेिालनितृ्त ितुदँा समयेत सतुिक्षा प्रदान गियेको छ ।

५. स्ानीय सिकाि सञिालन ऐन, २०७४
संहिधानमा साझा ि एकल अलधकािको सूचतीमा उललयेख भएबमोन्जम सथानती् तिलये गनतु्नपनने सामान्जक सतुिक्षा तथा 
संिक्षणसमबन्धती व्िसथा सथानती् सिकाि सचिालन ऐनलये गियेको छ ।कये िी मित्िपूण्न प्रािधानिरू ्सप्रकाि 
छन ्:

१. जयनेष्ठ नािरिक, अपाङ्िता भएका वयचक्त ि अशक्तहरूको वयवस्ापन 

•	 सङ् ि प्रदयेश कानतुनको अधतीनमा ििी सामान्जक सतुिक्षा का््नक्रमको का्ा्नन्ि्न, सचिालन तथा 
व्िसथापन ।

•	 ज य्ेष्ठ नागरिक, अपागिता भएका व्न्क् तथा असिा्को लगत अद्ािलधक, परिच्पत् हितिण, 
सामान्जक सतुिक्षा तथा सतुहिधाको व्िसथापन तथा  हितिण ।

•	 ज य्ेष्ठ नागरिक कलब, ददिा सयेिाकये न्रि, भयेटघाटसथल, आश््कये न्रिको सचिालन तथा व्िसथापन ।

•	 सङ् ि प्रदयेशसँगको समन्ि्मा अपागिता पतुनसथा्नपनाकये न्रि, ज य्ेष्ठ नागरिककये न्रि तथा अशक् 
स्ािािकये न्रिको सचिालन ि व्िसथापन ।
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•	 स्डक बालबाललका, अनाथ, असिा्, अशक् ि मानलसक असन्ततुलन भएका व्न्क्िरूको 
पतुनसथा्नपना कये न्रिको सचिालन, व्िसथापन, अनतुगमन ि लन्मन ।

•	 ज य्ेष्ठ नागरिक, अपागिता भएका व्न्क् ि अशक्िरूको व्िसथापनसमबन्धती अन्् का््न ।

२. बनेिोजिािको तथयाङ्क सङ्कलन

•	 िोजगाि तथा बयेिोजगाि श्मशन्क्को तथ्ाङ्क सङ्कलन, प्रशोधन ि सूचना प्रणालीको सथापना ।

•	 सथानती्सतिमा िियेका सिदयेशती तथा हिदयेशती श्लमकको लगत सङ्कलन तथा सूचना व्िसथापन ।

•	 हिलभन्न क्षयेत् तथा हिष्का दक्ष जनशन्क्को तथ्ाङ्क सङ्कलन तथा व्िसथापन ।

•	 सतुिन्क्षत िैदयेन्शक िोजगािी ि िैदयेन्शक िोजगािीमा िियेको श्मशन्क्को सूचना तथा तथ्ाङ्कको सङ्कलन 
तथा व्िसथापन ।

•	 िोजगाि सूचना कये न्रिको व्िसथापन तथा सचिालन ।

•	 िैदयेन्शक िोजगािीमा जानये श्म शन्क्को लालग हित्तती् साक्षिता ि सतीपमूलक ताललमको सचिालन ।

•	 िैदयेन्शक िोजगािीबाट रकने का व्न्क्िरूको सामान्जक पतुनिए्कीकिण ।.

•	 िैदयेन्शक िोजगािीबाट प्राप्त ज्ान, सतीप ि उद्मशतीलताको उप्ोग ।

•	 बयेिोजगािको तथ्ाङ्क सङ्कलनसमबन्धती अन्् का््निरू ।

३. सामाचजक सिुक्षा ि िरिबी चनवािण

•	 सामान्जक सतुिक्षा तथा गरिबती लनिािणसमबन्धती सथानती् नतीलत, कानतुन, मापदण्ड, लन्मन ि अध््न 
अनतुसन्धान

•	 लन्क्षतसमूिसमबन्धती सथानती् ्ोजना, का््नक्रम, स्ोत परिचालन ि व्िसथापन

•	 सामान्जक सतुिक्षाको का्ा्नन्ि्नका लालग सङ्, प्रदयेश ि सथानती् सङ् संसथासँग समपक्न , समन्ि् ि 
सिका््न

•	 सामान्जक सतुिक्षासमबन्धती सथानती् तथ्ाङ्क ि सूचना व्िसथापन 

•	 गरिब घि परििाि पहिचानसमबन्धती सथानती् सिनेक्षण, सूचना व्िसथापन ि लन्मन
•	 सथानती् सामान्जक सतुिक्षा ्ोजना ि व्िसथापन ।

्तीगा्त सिासथ् सयेिा प्रदान गनने, सतुकतु मबासती समस्ा समाधान, सचयेतनामूलक का््नक्रम, हिलभन्न िग्नका लालग 
आलथ्नक उ्तथानका का््नक्रम, हिपद् व्िसथापन आदद थतुप्र ैन्जममयेिािी ि्डाको िियेको समयेत ्स ऐनमा उललयेख 
गरिएको छ ।

६. जनसवासथय सनेवा ऐन, २०७५

जनसिासथ् सयेिा ऐनको दरा २८ मा सिासथ् हित्त ि सामान्जक सतुिक्षा समबन्धमा व्िसथा गरिएको छ ।जसमा 
जनसिासथ्लाई प्रभाि पानने िसततु उ्तपादन तथा हक्र्ाकलाप लन्न्त्णका लालग लगाइनये किबाट सङ्कलन भएको 
िकम िाख्नये गिी एउटा छतु टै् सिासथ् कोष ख्डा गरिनये ि ्समा सङ्, प्रदयेश ि सथानती् सिकािबाट, गैिसिकािी 
तथा लनजती सङ् संसथाबाट ि हिदयेशती सङ् संसथाबाट प्राप्त िकम जममा गरिनये व्िसथा गियेको छ ।

्सै ऐनको दरा ३३ मा गरिब तथा हिपन्न, घि ठये गाना पत्ता नलागयेका व्न्क्, जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्ष्न ि 



dlxnf, afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfno70

क्रान्न्तका क्रममा जतीिन उ्तसग्न गनने सहिदका परििाि, बयेपत्ता पारिएका व्न्क्का परििाि, लोकतन्त्का ्ोद्ा, 
द्न्द्पतील्डत ि हिसथाहपत, अपागिता भएका व्न्क्, घाइतये तथा पतील्डतलाई उपचाि गदा्न लागयेको खच्न व्िोन्न 
नसकये को अिसथामा ्त्सता व्न्क्लाई उपचाि गन्न आकन्समक सिासथ् उपचाि कोषको सथापना गनतु्नपनने उललयेख 
गरिएको छ । जोन्खम्तुक् क्षयेत्मा काम गनने कामदािको सिासथ् सतुिक्षा समबन्धमा िोजगािदातालये सिासथ् 
लबमा गरिददनतुपनने, घाइतये िा लबिामती भएमा सिासथ्ोपचाि तथा उप्तुक् क्षलतपूलत्नको व्िसथा साथै जोन्खमभत्ता 
उपलबध गिाउनतुपनने पननेछ ।

लन्क्षत समूिका लालग हिशयेष सामान्जक सतुिक्षा तथा का््नक्रमिरूमा महिला, बालबाललका, हकशोि, हकशोिी, 
दललत, सहिद परििाि ि नयेपाल सिकािलये तोकये का अन्् लन्क्षत समूिका लालग हिशयेष सामान्जक सिासथ् सतुिक्षाका 
का््नक्रमिरू का्ा्नन्ि्न गन्न सथानती् ति तथा प्रदयेश सिकािलये आिश्क व्िसथा लमलाउनतुपनने भलनएको छ ।

७. िोजिािीको हकसमब्िी ऐन, २०७५ ि चनयमावली २०७५

बयेिोजगाि व्न्क् भन्नालये एक आलथ्नक िष्नमा न््ूनतम एक स् ददन िोजगािमा संलगन नभएको िा कमततीमा 
तोहकएबमोन्जमको आ्आज्नन ितुनये सििोजगािमा संलगन नभएको १८ दयेन्ख ५९ िष्न उमयेि समूिको नागरिकलाई 
बतुझाउँछ ।्सता बयेिोजगाि व्न्क्लाई ्स ऐनबमोन्जम बयेिोजगाि सिा्ता पाउनये अलधकाि ितुनये उललयेख गरिएको 
छ ।

सथानती् तिमा िियेको िोजगाि सयेिाकये न्रिलये सथानती् तिमा भएका बयेिोजगाि व्न्क्िरूको सूचती त्ाि गनतु्नपनने, 
िोजगािदाताबाट श्लमक माग भएपश्ात ्िोजगाि सयेिा कये न्रिलये सूचतीकृत व्न्क्को ्ोग्ता, सतीप ि अनतुभिका 
आधािमा िोजगािीका लालग िोजगािदातासमक्ष लयेखती पठाउनतुपनने व्िसथा छ । िोजगाि सयेिा कये न्रिमा सूचतीकृत 
बयेिोजगाि व्न्क्लये िाहष्नक न््ूनतम एक स् ददन पलन िोजगािी नपाएमा नयेपाल सिकािलये तोकये को न््ूनतम 
पारिश्लमकको एक स् ददन बिाबिको िकमको पचास प्रलतशत िकम लनिा्नि भत्ता प्रदान गरिनयेछ ।१ स् 
ददनभन्दा कम अिलध िोजगािी पाएकाको िकमा १ स् ददन पतुगन बाँकी अिलधको िकमको पचास प्रलतशत 
िकम प्रदान गनने व्िसथा छ ।

८. सिुचक्षत मातृतव त्ा प्रजनन सवासथय अचिकाि ऐन, २०७५ ि चनयमावली, २०७५

संिैधालनकरूपमा उललयेख भएका महिलाको िकअन्तग्नत सतुिन्क्षत मात्ृति तथा प्रजनन सिासथ् अलधकाि प्रदान 
गन्न ्ो ऐन ि लन्मािली तजतु्नमा भएको छ ।्सलये प्र्त य्ेक महिला, हकशोि हकशोिीलाई ्ौन तथा प्रजनन 
सिासथ्समबन्धती न्शक्षा, सूचना, पिामश्न तथा सयेिा प्राप्त गनने अलधकाि ितुनये कतु िा उललयेख गियेको छ ।गभ्नितती 
सयेिा, प्रसूलत सयेिा, आकन्समक प्रसूलत तथा निजात न्शशतुको स्ािाि, सतुिन्क्षत गभ्नपतन साथै परििाि लन्ोजनका 
सयेिािरू प्राप्त गननेलगा्तका अलधकािको व्िसथा गियेको छ ।

सतुिन्क्षत मात्ृति तथा प्रजनन सिासथ् अलधकाि लन्मािली, २०७५ मा अलत हिपन्न सतु्तकये िी महिलालाई नयेपाल 
सिकािलये तोकये बमोन्जम सतु्तकये िी भत्ता उपलबध गिाइनये व्िसथा गरिएको छ ।

९. बालबाचलकासमब्िी ऐन, २०७५

बालबाललकाको अलधकािको सममान, संिक्षण, प्रिद््नन ि परिपूलत्न गिी बालबाललकाको सिवोत्तम हित क्म 
गन्न आएको ्ो ऐनमा हिलभन्न परिन्सथलत ि जोन्खममा पियेका िा पन्न सकनये बालबाललकालाई हिशयेष संिक्षणको 
अलधकाि, अपागिता भएका बालबाललकालाई साि्नजलनक सयेिा सतुहिधामा समान पितुँच ि अलधकाि, आधािभतू 
तिसममको न्शक्षा अलनिा््न ि लन:शतुलक तथा माध्लमक तिसममको न्शक्षा लन:शतुलकरूपमा बालमैत्ती िाताििणमा 
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पाउनये, दललत बालबाललकालाई छात्िनृ्त्तसहित लन:शतुलक न्शक्षा पाउनये अलधकाि ितुनये व्िसथा गियेको छ ।

दरा १८ मा हिशयेष संिक्षणको आिश्कता भएका बालबाललकाको पालनपोषण, संिक्षण, सिासथ् ि 
न्शक्षालगा्तका आधािभतू आिश्कताको व्िसथा गन्न िाज्लये उपलबध स्ोत साधनका आधािमा आिश्क 
व्िसथा लमलाउनये उललयेख गियेको छ । हिशयेष संिक्षणको आिश्कता भएका बालबाललकाको उद्ाि, असथा्ती 
संिक्षण, सिासथ् उपचाि, मनोसामान्जक सि्ोग, पारििारिक पतुनलम्नलन, पतुनसथा्नपना, िैकन्लपक ियेिचाि, परििाि 
सि्ोग,  सामान्जक सतुिक्षा, सामान्जकीकिणलगा्त अन्् सयेिा तथा सि्ोग तोहकएबमोन्जम ितुनयेछ ।

१०. चवप्न नािरिक औषिी उपिाि कोष चनदनेचशका, २०७५

्स लनदने न्शकामा आलथ्नकरूपलये हिपन्न नागरिकलाई क्डा िोग (मतुटतुिोग, मगृौलािोग, क्ान्सि, पाहक्न न्सन्स, 
अलजाइमस्न, सपाइनल इन्जतु्निी, िये्डइन्जतुिी तथा लसकलसयेल एलनलम्ा) लागयेमा नयेपाललभत् उपचाि गिाउँदा 
तोहकएबमोन्जम उपचाि सितुलल्त िकम असपतालबाट पाउनये व्िसथा गियेको छ ।

११. सामाचजक सनेवा एकाइ (स्ापना त्ा सञिालन) कायमाचवचि, २०७८

्स का््नहिलधलये लन्क्षतसमूि (अलतगरिब, असिा्, अपागिता भएका परिच्पत्िािक व्न्क्, ज य्ेष्ठ नागरिक, 
लैहगिक हिंसापतील्डत, हिपद् एिं प्राकृलतक प्रकोपबाट पतील्डत, गरिब तथा हिपन्न आकन्समक लबिामती, सतीमान्तकृत 
तथा लोपोन्मतुख आददिासती जनजालत आदद) लाई सामान्जक सतुिक्षा एकाइमार्न त लन:शतुलक िा आंन्शक छतुटमा 
सिासथ् सयेिा उपलबध गिाउनये उललयेख छ ।

्तीलगा्त नयेपालमा सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षणको समबोधन गनने अरू थतुप्र ैऐन कानतुनिरू पलन छन ्।

•	 ज य्ेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ ि लन्मािली, २०६५ ।

•	 सिासथ् लबमा समबन्धमा व्िसथा गन्न बनयेको ऐन, २०७४, लन्मािली, २०७५ ।

•	 हिद्ाल् छात्िनृ्त्त व्िसथापन लनदने न्शका, २०७४ ।

•	 अलनिा््न तथा लन:शतुलक न्शक्षासमबन्धती ऐन, २०७५ ि लन्मािली, २०७५ ।

•	 अपागिता भएका व्न्क्को अलधकािसमबन्धती ऐन, २०७४ ि लन्मािली २०७७ ।

•	 सामान्जक सयेिा एकाइ का््नक्रम सचिालन माग्नदश्नन, २०७७/७८ ।

•	 मगृौला प्र्त्ािोपण गियेका, ्डा्लाइलसस गरििियेका, क्ान्सि िोगती ि मयेरुदण्ड पक्षघातका लबिामतीलाई 
औषधती उपचािबापत खच्न उपलबध गिाउनयेसमबन्धती का््नहिलध, २०७८ आदद ।

्सिी सिकािलये लन्क्षत िग्न ि समतुदा्का लालग न्शक्षा, सिासथ्, जतीहिकोपाज्नन, िोजगािीलगा्तका क्षयेत्मा 
छतुट, सितुलल्त, लबमा, जतीिन लनिा्निभत्ता, आददका माध्मबाट सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षण प्रदान गियेको  
छ ।नयेपाल न््ूनआ् भएको मतुलतुक भए तापलन धयेिै क्षयेत्लाई समाियेश गिी नागरिकलाई सामान्जक सतुिक्षाको 
छत्छाँ्ामा िाख्न सक्षम भएको दयेन्खन्छ । गरिबती न््ूनतीकिणमा पलन ्सलये प्र्त्क्ष ि पिोक्ष भलूमका 
खयेलयेको छ । सामान्जकरूपमा लन्क्षतिग्नका व्न्क्लाई आ्तमसममानपूि्नक बाँचन ्सलये सघाउ पत्ु ा्नएको  
छ ।

सामाचजक सिुक्षा ि सिंक्षणका लाचि िरिएका वयवस्ा

सिकािलये नतीलत, ऐन, कानतुन, का््नहिलध, मापदण्ड तथा लनदने न्शका जािी गिी सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षणमा हििध 
पिलिरू गददै आएको छ । ज य्ेष्ठ नागरिक, अपागिता, असिा् व्न्क्, हिसथाहपत, हिपन्त्तमा पियेका, बयेिोजगाि, 
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गरिब, श्लमक तथा कामदािको लालग गरिएका पिललाई िगषीकिण गिी लनमनानतुसाि उललयेख गरिएको छ :

१. निदमा आिारित सहायता

•	 िदृ् भत्ता, आलथ्नकरूपलये हिपन्न, अशक् ि असिा् अिसथामा िियेका व्न्क्, असिा् एकल 
महिला, अपागिता भएका, बालबाललका, आफनो ियेिचाि आरैँ गन्न नसकनये ि लोपोन्मतुख जालतका 
लालग समान्जक सतुिक्षाभत्ता (सामान्जक सतुिक्षा ऐन, २०७५) ।

•	 मगृौला प्र्त्ािोपण गियेका, ्डा्लाइलसस गरििियेका, क्ान्सि िोगती ि मयेरुदण्ड पक्षघातका 
लबिामतीलाई औषधती उपचािबापत खच्न ।

•	 लनिनृ्त्तभिण तथा उपदान ।

•	 छात्िनृ्त्त।

२. वसतुित सहायता

दतुग्नममा खाद्ान्न हितिण, आ्ोल्डन नतुनको हितिण, हिद्ाल्मा ददिा खाजा हितिण ।

३. सनेवाित सहायता

•	 लैहगिक हिंसापतील्डत प्रभाहित, आलथ्नकरूपमा हिपन्न, ियेबारिस अिसथामा िियेका मालनसलगा्तका 
लन्क्षतिग्नका लालग एकद्ाि सङ्कटव्िसथापन कये न्रि तथा सामान्जक सतुिक्षा एकाइमार्न त 
उपचाि सयेिा लन:शतुलक िा छतुट ।

•	 आलथ्नकरूपलये हिपन्न नागरिकलाई क्डा िोग लागयेमा असपतालबाट सितुलल्त पाउनये ।
•	 ्डा्लाइलसस ि क्ान्सिको उपचाि ।
•	 लन:शतुलक प्रसूलत सयेिा । 
•	 लन:शतुलक न्शक्षा ।
•	 लन:शतुलक आधािभतू सिासथ् उपचाि सयेिा आदद ।

४. सामाचजक चबमा 

•	 नागरिक लगानती कोष, सािलधक जतीिन लबमा, कम्नचािी सचि् कोष, दतुघ्नटना लबमा साथै 
सिासथ् लबमा ।

५. िोजिाि त्ा सीप चवकास

•	 गरिबती लनिािणका लालग लघतु उद्म हिकास का््नक्रम ।
•	 प्रधानमन्त्ती िोजगाि का््नक्रम ।
•	 प्रदयेश िा सथानती्सतिका सििोजगाि का््नक्रमिरू ।

६. ऋण सहायता

•	 ्तुिा तथा साना व्िसा्ती सििोजगाि कोष ।
•	 सितुलल्तपूण्न कजा्न ।
•	 व्ािसाह्क कजा्न ।

•	 उचच ि प्राहिलधक तथा व्ािसाह्क न्शक्षा कजा्न आदद ।
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७. हनेििाहसमब्िी सनेवाहरू 

•	 कदठन परिन्सथलतमा िियेका बालबाललका, ज य्ेष्ठ नागरिक एिं अपागिता भएका व्न्क् ि 
हिंसापतील्डत तथा प्रभाहित महिला एिं हकशोिीको लालग आश््सथल, न्शक्षा, कानतुनती उपचाि, 
पारििारिक पतुनसथा्नपना साथै उपचाि ।

सामाचजक सिुक्षा त्ा सिंक्षणको क्षनेत्रमा दनेचखएका समसया त्ा िुनौती

िाहष्ट्र् तथा अन्तिा्नहष्ट्र् प्रलतबद्ता पूिा गनतु्नका साथै  गरिबती न््ूनतीकिण, सतुिन्क्षत भहिष् ि म्ा्नददत जतीिनका 
लालग सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षणको मित्िपूण्न भलूमका िियेको छ ।सिकािलये पलन ्स क्षयेत्मा क्रलमकरूपमा 
हिलभन्न न्सकमिरू ल्ाउँदै ्स क्षयेत्को क्रलमक सतुधाि गददै आएको छ, ्द्हप ्स क्षयेत्मा कये िी समस्ािरू  
छन ्।जतुन लनमनानतुसाि प्रसततुत गरिएको छ : 

•	 हिलभन्न लनका् ि तिबाट प्रदान गरिनये सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षणका का््नक्रमिरूमा एकीकृत 
ढाँचा नितुँदा खण्डतीकृत, दोिोिो ि असामञ्जस् ितुन तु ।

•	 लन्क्षतिग्नका सबै व्न्क्लाई िाज्लये प्रदान गनने सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षणका ्ोजनािरूमा 
समयेटन नसहकनतु ।

•	 कानतुनती मान््ता प्राप्त गियेका सितीकृत सामान्जक संिक्षणका ्ोजनािरूको व्ाििारिक का्ा्नन्ि्न 
ितुन नसकनतु, जसतै बयेिोजगाि व्न्क्लाई लनिा्निभत्ता, अपागिता भएका व्न्क्लाई उनतीिरू 
अनतुकूलको न्शक्षाको प्ा्नप्त अिसि । अपागिता  भएका ग ि घ िग्नका व्न्क्लाई सिासथ्मा 
छतुट साथै मोरसलमा ्ाता्ातमा छतुट आदद ।

•	 सामान्जक सतुिक्षा भत्तालाई गरिब िा हिपन्नतासँग जोडन नसकदा मतुलतुकलाई बढी आलथ्नक भाि 
पनतु्न ।

•	 लनजती, सामतुदाह्क ि सिकािी क्षयेत्लये सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षणको सिालमा दाह््तिबोध गन्न 
नसकनतु ।

•	 लोकहप्र्ताका लालग सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षणका का््नक्रमिरू ल्ाउनतु ।

•	 सिकािी तििमा गरिएका बयेसिािा नागरिकको दीघ्नकाललन संिक्षणका ्ोजनािरू प्रभािकािी बन्न 
नसकनतु,

•	 सामान्जक सतुिक्षाका ्ोजना तजतु्नमाको लालग सि्ोग पतुि ्् ाउनये खण्डतीकृत तथ्ाङ्कको कमती ितुन तु ।

सिुािका लाचि िनुमापनने उपायहरू 

सामान्जक सतुिक्षा एिं संिक्षणका का््निरूलये नागरिकलाई िाज्को अनतुभलूत ददलाएको छ। लन्क्षत 
िग्नका हिपन्न मालनसिरू जो सामान्जक सतुिक्षासँग आबद् भएका छन,् उनतीिरू िाज्लाई अलभभािक ठालनिियेका 
ितुन्छन ् । आफनो जतीिन लनिा्निको सिािाका रूपमा ग्रिण गरििियेका ितुन्छन ् ।्सता का््नक्रमलये िाज्को 
नागरिकप्रलतको दाह््ति पूिा गन्न ि नागरिकको सममालनत जतीिन न्जउनमा अिम ्भलूमका खयेलयेको छ ।्सथ्न 
सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षणलाई व्िन्सथत, सि्नव्ापती ि पितुँच्ोग् बनाउन ्स क्षयेत्मा सम्ानतुकूल सतुधािको 
खाँचो छ, जसलाई लनमनानतुसाि उललयेख गरिएको छ:

•	 गरिब घिपरििाि पहिचान का््नक्रम ्थाशतीघ्र समपन्न गिी सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षणका 
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का््नक्रमलाई हिपन्नतासँग जोडनतुपनने ।

•	 स्ोतसाधनको उपलबधताअनतुरूप कानतुन तजतु्नमा ि लतनको व्ाििारिक का्ा्नन्ि्न गनतु्नपनने ।

•	 िाज्लये प्रदान गनने लन्क्षत िग्नको सिासथ् सयेिालाई सिज, सिल, सि्नव्ापती एिं पािदशषी 
बनाउनतुपनने ।

•	 सबै अपागिता भएका व्न्क्िरूलाई प्रलतशतका आधािमा सिासथ्मा छतुट ददनये व्िसथाका 
साथै लन:शतुलक ि अलनिा््न व्न्क् अनतुकूलको न्शक्षा प्रदान गनने व्िसथा लमलाउनये ।

•	 िोजगािका का््नक्रमिरूलाई प्ा्नप्त मात्ामा हिसताि गिी सथानती् उ्तपादनसँग जोडनतुपनने,
•	 सामान्जक सतुिक्षा सबै नागरिकसँग जोल्डएको हिष् भएको ितुँदा सङ्ती् सिकािलये अपन्ति 

ग्रिण गिी एकीकृत ढाँचामा सबै पाललकामा हिसताि गनतु्नपनने । 
•	 तथ्मा आधारित ्ोजना तजतु्नमा गन्नका लालग खण्डतीकृत तथ्ाङ्कका साथै सूचनाको प्ा्नप्ततामा 

हिशयेष जो्ड ददनतुपनने, ्सको लालग सथानती् तििरूलाई न्जममयेिाि बनाउनतुपनने ।

•	 न्ाँन्ाँ का््नक्रमिरू ल्ाइििनतुभन्दा घोषणा गरिएका ति आंन्शकरूपमा का्ा्नन्ि्नमा 
ल्ाइएका प्रभािकािी का््नक्रमिरूको का्ा्नन्ि्नमा जो्ड ददनतुपनने ।

•	 सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षणको क्षयेत्मा लनजती तथा अनौपचारिक क्षयेत्को दाह््तिलाई क्डाइका 
साथ का्ा्नन्ि्नमा ल्ाउनतुपनने ।

•	 सयेिा सतुहिधाको दोिोिोपना िटाउनतुका साथै का््नप्रहक्र्ालाई सिलीकृत गनतु्नपनने ।

•	 सक्षम नागरिकलाई सामान्जक सतुिक्षा भत्ता तथा सयेिा सतुहिधा इन्काि गन्न प्रो्तसािन गनने िा 
सिघोषणाका लालग अलभप्रयेरित गनने ।

्सिी िाज्मालथ बढदै गएको आलथ्नक भािलाई कम गिी आिश्कताको आधािमा सामान्जक सतुिक्षाका 
का््नक्रमिरू सचिालन गन्न सकये मा िासतहिक लन्क्षत िग्नलये लाभ ललनये सतुलनन्श्त गन्न सहकन्छ । िषनेनती बढदै 
गएको बजयेटको ठूलो हिससालाई व्िन्सथत, पािदशषी, व्ाििारिक, एकीकृत एिं लमतव््ती बनाउन नसकनये िो 
भनये िाम्ो जसतो अथ्नतन्त् भएको मतुलतुकलाई ्सता का््नक्रमिरू बोझ बन्न सकछन ्। ्त्सैलये सम्मै ्स क्षयेत्मा 
सतुधािको खाँचो दयेन्खन्छ ।

चनट्कषमा 

नागरिकको हितमा सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षणका का््नक्रमिरू सचिालन गनतु्न लोककल्ाणकािी िाज्को 
न्जममयेिािीलभत् पद्नछ ।बसोबास गनने नागरिकको संियेदनशतीलतालाई ध्ान ददँदै आिश्कतानतुसाि सामान्जक 
सतुिक्षा ि संिक्षणका नतीलत तथा का््नक्रमिरू अद्ािलधक गददै जानतुपद्नछ ।सिकािलये तोकये को भन्दा न््ून आ् 
भएका, श्म गन्न नसकनये अशक् ि असिा्, जतीिन्ापन गन्न आ्स्ोत नभएका, एकल महिला, अपागिता भएका, 
बालबाललका, आफनो ियेिचाि आरैं  गन्न नसकनये तथा लोपोन्मतुख जालतका नागरिकको पहिचान गिी संिक्षणको 
व्िसथा लमलाउनतुपछ्न ।

िाज्लये सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षणलाई ्ोगदान अथिा सयेिासँग जोडन सकये मा अझै प्रभािकािी बन्नयेमा दतुईमत 
निोला । सयेिा गन्न सकनये हिपन्न, बयेिोजगाि, ज य्ेष्ठ नागरिक तथा अन्् लन्क्षत िग्नका व्न्क्बाट िाज्लये 
चाियेका बखत क्षमताअनतुरूपको सयेिामा आबद् गिाउन सकदा िाज्लाई कम भाि पन्न सकछ ।अनौपचारिक 
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क्षयेत्का सबै श्लमक तथा िैदयेन्शक िोजगािमा गएका कामदािलाई समयेत ्ोगदानमा आधारित सामान्जक सतुिक्षा 
का््नक्रममा आबद् गन्न सकनये िो भनये सामान्जक सतुिक्षाको दा्िा व्ापक बन्न सकछ । साथै िाज्का ततीनै 
तिका सिकािको न्जममयेिािीमा सामान्जक सतुिक्षा ि संिक्षण िियेको ितुँदा एकीकृत सूचना प्रणालीको हिकास 
गिी अन्तिा्नहष्ट्र् अभ्ासिरूको अध््न अनतुसन्धानमा जो्ड ददँदै अन्तिसिकाि समन्ि्लाई प्रभािकािी बनाउँदै 
जानतुपनने दयेन्खन्छ ।

mmm
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१. पषृ्ठभूचम 

प्रसिभन्दा पहिला नै गभ्नको अन््त् ितुन तुलाई गभ्नपतन भलनन्छ । कानतुनबमोन्जम बाियेकका गभ्नपतनलाई नयेपाली 
कानतुनलये अपिाधको रूपमा ललँदैआएको छ । गभ्नपतन लन्ोन्जतरूपमा गिाउनतु मानिताभन्दा बाहििको कतु िा  
िो । ्त्सैलये हिलभन्न धम्नशास्त्रिरू पलन गभ्नपतनको हिरुद्मा छन ्। धम्नशास्त्रअनतुसाि ब्ह्मि्त्ा गियेको पापभन्दा 
दतुई गतुणा बढी पाप गभ्नपतन गिाउँदा लागछ । िन्शटि ब्ाह्मणलये भ् तुणि्त्ा भनयेको ब्ह्म ि्त्ा नै िो भनयेका छन ्।1 
मनतुलये गभ्नपतन गनने व्न्क् असामान्जक, अमानिती् ि कू्रि ितुन्छ भन्नये ठिि गियेका छन ्। ्त्सैगिी अथि्न ियेदलये 
भ् तुण ि्त्ा िा बालघालतलाई क्डा दण्ड ददनतुपछ्न भन्नये उद् घोष गियेको छ ।2 प्राचतीन कालदयेन्ख नै गभ्नपतनसमबन्धती 
कानतुन तथा लन्मिरू बन्नतु पछाल्डको कािणनै गभ्नको सतुिन्क्षतता िो ।३  

आमाको गभ्नमा िियेको न्शशतुलाई न्जउँदै जन्मन नददई गभ्नमै मारिददनतु िा मियेको जन्मन ददनतुजसता का््न भएमा 
गभ्नपतन अपिाध भएको मालनन्छ । तसथ्न गभ्नपतन ज्ान माननेभन्दा पथृक अपिाध िो । ्समा आमाको िक 
अलधकाि पलन गालसएको ितुन्छ ।3 ति सबै  अिसथामा गभ्नपतन दोष्तुक् ि सजा्भोगती मान्न सहकँदैन । कये िल 
अप्राकृलतक एिं कानतुनद्ािा लनषयेध गरिएको गभ्नपतनलाई मात् दोष्तुक् िा आपिालधक गभ्नपतन मानती सजा् 
गरिन्छ ।4 गभ्नपतनलाई अहिलये पलन कानतुनलये छतुट ददएको ि कानतुनलये लनधा्नरित प्रहक्र्ा पूिा गिी गरिएको 
अिसथामा मात् कानतुनती मान््ता ददएको छ ।्त्सदयेन्ख बाियेक अन्् अिसथामा गभ्नपतनलाई अहिलये पलन 
अपिाधकै रूपमा ललई सजा्को समयेत व्िसथा गियेको छ ।

नयेपालमा गभ्नपतनको हिष्लाई पहिलो पटक मतुलतुकी ऐन ज्ानसमबन्धती मिललये समयेटयेको लथ्ो । मतुलतुकी ऐनमा 
२०५८ मा एघािौँ संशोधन ितुन तुअन्घ गभ्नपतन गन्न पाउनये व्िसथा लथएन । उपकािका लालग कये िी गदा्न गभ्न 
त तुहिन गएमा बात लागदैन भन्नये व्िसथा लथ्ो ।5 महिलािादी आन्दोलनको परिणामसिरूप ्ो संशोधनलये लनन्श्त 
अिसथामा महिलाको आफनो सियेचछामा गभ्नपतन गन्न पाउनये अलधकािलाई व्िन्सथत ग्वो । सतुिन्क्षत गभ्नपतन 

1 ल्डललीिाम गौतम, पूिषी् सोच ि स्ोत ,भाग १,  काठमा्डौ सकतु ल अर ल, २०६६, प.ृ २०६
2 पूि्नित,् प.ृ ३०७
3 पूि्नित्
4 मधि प्रसाद आचा््न ि बदरि प्रसाद भण्डािी, रौजदािी कानतुनको समतीक्ष्तमक हिियेचना, भकृतु टी एकये ्डयेलमक पन्बलकये शन्स, 

प्रथम संसकिण २०६३, प.ृ १८३
5 सतुियेन्रि भण्डािी, रौजदािी कानतुन, तयेस्ो संसकिण, २०५५, पैििती प्रकाशन, प.ृ ३६२

गभयापिनसम्बन्धी काननु:  
नवशलयेषणातमक अध्ा्न

;Demgf km'ofn*

* उपप्राध्यापक हुनहुुन््छ ।
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सयेिालाई व्िन्सथत गन्न सतुिन्क्षत गभ्नपतन सयेिा प्रहक्र्ा, २०६० लये कये िी लनन्श्त अिसथा ि परिन्सथलतमा गभ्नपतन 
गिाउन कानतुनती मान््ता प्रदान गियेको िो । ्सैगिी मतुलतुकी अपिाध संहिता २०७४ लये पलन गभ्नपतनसमबन्धती 
कानतुनलाई लनिन्तिता ददएको छ । नयेपालको संहिधान २०७२ को धािा ३८ को (२) मा प्र्त य्ेक महिलालाई 
सतुिन्क्षत मात्ृति ि प्रजनन सिासथ्समबन्धती िक ितुनये भनती प्रजनन सिासथ्लाई महिलाको अलधकािको रूपमा 
ललएको छ । साथै उक् मौललक िक तथा महिलाको सतुिन्क्षत मात्ृति तथा प्रजनन सिासथ्समबन्धती िकको 
सममान ि संिक्षणसमबन्धती छतु टै् सतुिन्क्षत मात्ृति तथा प्रजनन सिासथ् अलधकाि ऐन, २०७५ तथा सतुिन्क्षत 
मात्ृति तथा प्रजनन सिासथ् अलधकाि लन्मािली, २०७७ का्ा्नन्ि्नमा आएको छ । ति नयेपालमा अहिलये 
पलन धयेिै महिलािरूलये सतुिन्क्षत तथा कानतुनती मान््ता प्राप्त गभ्नपतन सयेिा ललनका लालग हिलभन्न हकलसमका 
बाधािरूको सामना गनतु्न परििियेको छ । तती बाधािरूमा गभ्नपतनसमबन्धती कानतुनती व्िसथाको बाियेमा जानकािी 
नितुन तु, सबैका लालग सिज तथा पितुँच्ोग् सयेिा ितुन नसकनतु, लैहगिक असमानताको कािणलये महिला आरैलये लनण््न  
ललन नसकनतु,गभ्नपतनप्रलतको समाजको नकािा्तमक धािणा ि गभ्नपतन गनने महिलािरूमालथ लागनये लान्छना आदद  
ितुन ्।6

भ् तुणको जतीिनको अलधकाि, महिलाको शिीिमालथको अलधकाि, प्रजनन अलधकाि ि ्स समबन्धमा हिलभन्न धालम्नक 
अिधािणासमयेतलये गभ्नपतन हिष्लाई हििादासपद बनाएको छ । मूलतः भ् तुणको िक्षा ितुन तुपद्नछ भन्नये जतीिनदा्ती  
(Pro-life) ि सियेचछामा गभ्नपतन गन्न पाउनतुपद्नछ भन्नये इचछािादीिरू (pro-choice) का बतीचको द्न्द्ा्तमक 
बिसको अिसथा िाल पलन का्मै िियेको पाइन्छ । मानि जतीिनको प्रािन्मभक चिण भएकालये भ् तुण िा गभ्नलाई 
संिक्षण गनतु्नपनने हिष् कसैलये बदलन्त, जबिजसतती, गैिकानतुनती िा अन्् कतु नै हकलसमलये आमाको इचछा हिपिीत 
गभ्नपतन गिाएको अिसथामा उक् का््नलाई कसतुिका रूपमा परिभाहषत गिी ्सको संिक्षण गनने दाह््ति िाज्को 
िो ि ्िी दाह््ति पूिा गन्नका लालग रौजदािी कानतुनको हिष्को रूपमा गभ्नपतन ििन गएको िो ।

गभ्नपतन अन्् ज्ानसमबन्धती अपिाधभन्दा पथृक प्रकृलतको अपिाध िो । महिलालाई आफनो शिीिमालथको 
अलधकाि तथा प्रजनन अलधकािसमयेत ितुनये भएकालये लनजलये आफनो सियेचछामा गभ्नपतन गिाउन पाउनये अलधकाि 
ितुन तुपछ्न भन्नये महिलािादी हिलधशास्त्रलये सथाहपत गियेको मान््ता िो । ्सतो अलधकािलाई सितीकाि गिी संहिधान 
तथा कानतुनलये समयेत व्िसथा गरिएको अिसथामा महिलाको इचछा हिपिीत िा झतुक्ाई, गैिकानतुनती तथा अन्् 
कतु नै प्रकािलये गभ्नपतन गिाएमा सो का््नलाई रौजदािी कानतुनलये लनषयेध गनतु्न आिश्क ितुन्छ । ्सकािण 
गभ्नपतनको हिष् रौजदािी कानतुनको हिष्लभत् पद्नछ । तसथ्न ्ो लयेखमा गभ्न संिक्षणसमबन्धती कसतुिलाई 
नयेपालको रौजदािी कानतुनलये कसिी अपिाधतीकिण गियेको छ ि ्ससमबन्धती कये  कसता कानतुनिरू िियेका छन ्तती 
कानतुनको हिश्येषण गरिएको छ ।

२. परिभाषा 

प्राकृलतक िा कृलत्म तििलये गभ्नको बचचा आरै सितन्त्रूपलये बाचन सकनये ितुन तुभन्दा पहिलयेनै गभ्नको अन््त् ितुन तु 
गभ्नपतन िो ।—नयेपालको कानतुनलये  गभ्नपतनलाई गभ्नमा िियेको भ् तुण सिाभाहिकरूपमा जन्मन सकनये ितुन तुभन्दा अगािै 
गभा्नश्बाट भ् तुण बाहिि लनसकनये िा लनकालनये का््न समझनतु पछ्न‘ भनती परिभाहषत गियेको छ । साथै गभ्नपतन 
गनने काम गदा्न त्तकाल गभ्नपतन नभई बचचा न्जउँदो जन्न्मई ्त्सतो कामको परिणामसिरूप जन्न्मएको बचचा 
त्तकाल मियेमा पलन कानतुनबमोन्जम ्सलाई गभ्नपतन भलनन्छ ।7  तसथ्न गभ्नितती महिलाको गभा्नश्मा िियेको 

6 िन्जतभक् प्रधानागि, ि सोमाकान्त भण्डािी, रौजदािी कानतुनको परिच्, चौथो संसकिण, २०७७, प.ृ ४०५
7 नयेपालमा ितुनये अलनन्चछत गभ्न ि गभ्नपतनको न्सथलत, available at https://crehpa.org.np/wp-content/uploads 

/2017/05 /	 Fact-Sheet-on-abortion-and-unintended-pregnancy-in-Nepal-Nepali-version-final.pdf	 date	
2078/11/14
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 काठमा्डौं सकतु ल अर ल 

भ् तुणलाई सिाभाहिक एिं प्राकृलतकरूपमा जन्मन नददई कतु नै अप्राकृलतक िा बल प्र्ोग गिी त तुिाउनये, नाश गनने 
िा लगिाउनये का््नलाई गभ्नपतन भलनन्छ ।

३. िभमापतनका प्रकाि 

क. प्राकृलतक गभ्नपतन 

कतु नै पलन गभ्नितती महिलाको सिासथ्समबन्धती समस्ा िा शािीरिक िोग िा दतुघ्नटनाको कािणबाट गभ्नमा भएको 
भ् तुण आरै प्राकृलतकरूपमा ततुहिनतुलाई प्राकृलतक गभ्नपतन भलनन्छ । अकवो अथ्नमा भन्नतुपदा्न कतु नै पलन बाह् शन्क् 
िा बल प्र्ोग नगिी प्राकृलतकरूपमा गभ्न त तुहिनतुलाई प्राकृलतक गभ्नपतन भलनन्छ । प्राकृलतक गभ्नपतन आरैमा 
अपिाध िोइन । 

ख. कृचत्रम िभमापतन 

मानिती् शन्क् प्र्ोग गिी गभ्नपतन गिाउनतुलाई कृलत्म गभ्नपतन भलनन्छ । अकवो अथ्नमा भन्नतुपदा्न  कतु नैपलन 
गभ्नितती महिलाको गभ्नमा िियेको भ् तुणलाई कतु नै बाहििी बल िा कतु नै साधन प्र्ोग गिी गभ्न नटि गनतु्नलाई कृलत्म 
गभ्नपतन भलनन्छ । कृलत्म गभ्नपतन २ प्रकािको ितुन्छ । 

 १. सवनेच्छिक िभमापतन 

सियेन्चछक गभ्नपतनलाई कानतुनसममत गभ्नपतन पलन भलनन्छ । कानतुनलये लनन्श्त अिसथामा गभ्नपतन गन्न पाउनये 
िा गिाउनये छतुट ददएको छ । ्दद कानतुनलये ्त्सिी ददएको छतुटको सतीमालभत् िियेि कसैलये गभ्नपतन गद्नछ भनये 
्त्सतो गभ्नपतनलाई दोष्तुक् मालनदैँन ि सजा् पलन गरिँदैन । ति कानतुनलये ददएको छतुटको सतीमाको उललघन 
गिी गभ्नपतन गरिएमा ्त्सतो गभ्नपतनलाई गैिकानतुनती गभ्नपतन मानती सजा्समयेत गरिन्छ । मतुलतुकी अपिाध 
संहिता, २०७४ ि सतुिन्क्षत मात्ृति तथा प्रजनन सिासथ् अलधकाि ऐन, २०७५ लये महिलालये गभ्नपतन गिाउन 
पाउनये  अलधकािको व्िसथा गिी लनन्श्त अिसथा ि परिन्सथलतमा मात् गभ्नितती महिलाको इचछा ि मञ्जतुिीलये 
गभ्नपतन गिाउन पाउनये कानतुनती व्िसथा गियेको छ ।—्सलये गभ्नितती महिलाको सितीकृलत ि मञ्जतुिीलाई गभ्नपतन 
गिाउँदा अलनिा््न तत्िका रूपमा ललएको छ । तोहकएको मापदण्ड पूिा गियेको सिासथ् संसथालये मात् सतुिन्क्षत 
गभ्नपतन सयेिा उपलवध गिाउन सकछ । सतुिन्क्षत गभ्नपतन सयेिा सचिालन गन्न पाउनये गिी प्रचललत कानतुनबमोन्जम 
इजजातपत् प्राप्त सिासथ् संसथा‘ ि सतुिन्क्षत गभ्नपतन गिाउन इजाजत प्राप्त सिासथ्कमषीलये —मात्  कानतुनती प्रहक्र्ा‘ 
पूिा गिी  गभ्नपतन गन्न पाउँदछन ्। 

२.  असवनेच्छिक िभमापतन 

कानतुनलये छतुट ददएको अिसथाबाियेक अन्् कतु नै गैिकानतुनती उद्येश्, तरिका, अिसथा, परिन्सथलत तथा कानतुनलये 
लनधा्निण गियेको प्रहक्र्ा —भन्दा अन्् तौितरिकाबाट गभ्नपतन गियेमा ्त्सतो गभ्नपतनलाई गैिकानतुनती अथा्नत ्
असियेन्चछक गभ्नपतन भलनन्छ ।8 ् सता हकलसमका गभ्नपतनलाई मतुलतुकी अपिाध संहिता २०७४ लये अपिाधतीकिण 
समयेत गियेको छ ।‘

४. भु्णको जीवन  ि सवनेच्छिक िभमापतन 

भ् तुणको जतीिन 

जतीिनिादी (Pro-life)  भन्नालये गभ्नमा भ् तुणको हिकास ितुनयेहिन्त्तकै ्त्सको जतीिनिक्षाका बाियेमा सोचनतु पछ्न । 
8   िन्जतभक् प्रधानागि, ि सोमाकान्त भण्डािी, रौजदािी कानतुनको परिच्, चौथो संसकिण, २०७७, प.ृ ४०५ 
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्दद गभ्नको भ् तुणलाई पतन गिाएमा ्त्सलाई ि्त्ा, हिंसा मालनन्छ । भ् तुण प्राकृलतक व्न्क् िो ति गभ्नमा 
भएको भ् तुणलाई प्रदान गनने िकअलधकाि अपिादका रूपमा ििनये गियेको छ । सालमण्डको हिश्येषण अनतुसाि  
मतृ व्न्क्को व्न्क््ति ितुँदैन, ति जन्न्मई नसकये को व्न्क्को िकमा भनये व्न्क््ति नितुनये भन्नये ितुँदैन । अतः 
गभ्नमा िियेको बालकको कानतुनती िैलस्त ितुन्छ भन्नये बतुन्झन्छ ।—गभ्नलभत्को भ् तुणको समपन्त्तमा िक,9 सतुिन्क्षत जन्म 
ललन पाउनये िक ि कानतुनमा उललयेख गरिएको बाियेक अन्् गभ्नपतन अपिाध ितुनये जसता कानतुनती व्िसथािरूलये 
गभ्नलभत्को बालकको अलधकाि संिक्षण गियेको भन्न सहकन्छ । कानतुनती व्िसथािरूमा पलन सो कतु िा उललयेख 
गरिएको छ उदाििणका लालग अपिाध संहिताको पिीचछयेद १३ मा गभ्न संिक्षण हिरुद्को कसतुि भनयेि उललयेख 
गरिएको छ । कानतुनहिपिीत भ् तुण ि्त्ा आपिालधकका््न मालनन्छ । ति कये िी अपिाद अिसथा जसतै जबिजसतती 
किणती,  िा्डनाताकिणती, आमाको सिासथ्लाई िालन पत्ु ा्नउनये न्सथलत आदद भएमा उललयेख गरिएको सम् सतीमामा 
गभ्नपतन गन्न नयेपालको कानतुनलये िोक लगाएको छैन । नयेपाली कानतुनमा बचचा गभ्नमा भएपलन अंशबन््डा गदा्न सो 
बचचाको िक लागनये कतु िा उललयेख गियेको पाइन्छ ।‘ बचचा जन्मयेपलछ उसलये ्त्ो बण्डा भएको समपन्त्त पाउँछ 
ि लनजलाई चाहिएको अिसथामा उत्तिालधकारि्ति पलन प्रदान गरिन्छ । तसथ्न उक् कतु िािरू ियेदा्न गभ्नमा िियेको 
बालकको कानतुनती व्न्क््ति ितुनये प तुहटि ितुन्छ ।

सवनेच्छिक िभमापतन 

महिलाको प्रजनन अलधकािसमबन्धती हिश्व्ापती मान््ताअनतुसाि गभ्नधािण गनने अथिा नगनने ि गभ्नधािण 
गरिसकये पलछ पलन सन्तान जन्माउनये िा नजन्माउनये भन्नये समबन्धमा लनण््न  गनने समपूण्न अलधकाि महिला सि्ंको 
ितुन्छ । तसथ्न कानतुनलये लनदद्नटि गियेको सतीमालभत् िियेि गभ्नपतन गन्न पाउनतु पलन महिलाको प्रजनन अलधकािलभतै्  
पद्नछ । ्त्सैगिी सतुिन्क्षत मात्ृति तथा प्रजनन सिासथ् अलधकाि ऐन, २०७५ दरा ३ (३) लये प्र्त य्ेक 
महिलालाई सतुिन्क्षत मात्ृति तथा प्रजनन सिासथ् िक ितुनयेछ ि प्र्त य्ेक महिलालाई गभा्नन्ति िा सन्तानको सङख्ा 
लनधा्निण गनने अलधकाि ितुनयेछ भनती ्स अलधकािलाई सतुलनन्श्त गियेको छ । ्सअन्तग्नत गभ्नमा िियेको बचचालाई 
जन्म ददनये हक नददनये भन्नये कतु िा महिलाको इचछामा भि पनने कतु िा िो । नयेपालको संहिधान, २०७२ लये प्र्त य्ेक 
महिलाको प्रजनन सिासथ्समबन्धती िकलाई मौललक अलधकािको रूपमा सतुलनन्श्त गियेको छ । ्त्सैगिी सतुिन्क्षत 
मात्ृति तथा प्रजनन सिासथ् अलधकाि ऐन, २०७५ लये पलन कानतुनको परिलधलभत् ििी गभ्नितती महिलालये सतुिन्क्षत 
गभ्नपत गिाउन पाउनये व्िसथा गियेको छ । लक्मतीदयेिती लधक् समयेत हिरुद् नयेपाल सिकाि २०६७ लनण््न  नं. 
८४६४,  को मतुद्ामा  सममालनत सिवोचच अदालतलये भ तुण्को सितन्त् अन्सत्ति ितुँदैन ि ्त्सको अन्सत्ति भनयेको 
आमाको गभ्नलभत् मातै् ितुन्छ । आमाको कािण अन्सत्तिमा ििनये ितुनालये भ् तुणलाई आमाको भन्दा रिक व्न्क््ति 
को मान््ता ददएको पाइँदैन भन्नये लसद्ान्त समयेत प्रलतपादन गियेको छ  ।

५. ननेपालमा िभमापतनसमब्िी कानुनी वयवस्ाहरू  

मतुलतुकी अपिाध संहिता, २०७४ ि सतुिन्क्षत मात्ृति तथा प्रजनन सिासथ् अलधकाि ऐन, २०७५ लये लनन्श्त 
अिसथामा गभ्नपतन गन्न पाउनये अलधकािलाई सतुलनन्श्त गियेको छ । ति कानतुनको उललङ्न गिी गभ्नपतन गियेमा 
्त्सलाई अपिाधतीकिण गिी सजा्को समयेत व्िसथा गियेको छ । ्ससमबन्धती कसतुि भएको छ भनये कसतुि 
भएको थािा पाएको लमलतलये ६ महिनालभत् समबन्न्धत लनकाएमा उजतुि गनतु्नपद्नछ ।—्ो गभ्नपतनसमबन्धती कसतुि 
अनतुसतुचती १ लभत्को कसतुि भएकालये ्ो मतुद्ा सिकाििादी भई चलदछ ।‘ गभ्नपतनसमबन्धती नयेपालमा भएका 
कानतुनती व्िसथािरूलाई लनमनानतुसाि उललयेख गरिएको छ । 

9 िन्जतभक् प्रधानागि, ि सोमाकान्त भण्डािी, रौजदािी कानतुनको परिच्, चौथो संसकिण, २०७७, प.ृ ४०५
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 क. िभमापतन िनमा पाउनने अवस्ा 

गभ्नितती महिलाको मञ्जतुिीलये दयेिा्का अिसथामा लनधा्नरित ्ोग्ता पतुगती गभ्नपतन गिाउन इजाजत प्राप्त गियेका 
सिासथ्कमषीलये दयेिा्को अिसथािरूमा मात् सतुिन्क्षत गभ्नपतन गिाउन पाउनये व्िसथा गियेको छ ।10 

क्र. स.ं िभमापतन िनमा पाउनने अवस्ा
मुलुकती अपिाि  
सचंहतालने ििनेको  

वयवस्ा 1

सिुचक्षत मातृतव त्ा प्रजनन 
सवासथय अचिकाि ऐन, 

२०७५ लने ििनेको वयवस्ा 2

१. गभ्नितती महिलाको मञ्जतुिीलये १२ िप्तासममको गभ्न १२ िप्तासममको गभ्न

२. गभ्नपतन नगिाएमा गभ्नितती महिलाको ज्ानमा 
खतिा ितुन जान्छ िा लनजको शािीरिक ि मानलसक 
सिासथ्मा खिाि ितुन सकछ भन्नये न्चहक्तसकको िा् 
भई गभ्नितती महिलाको मञ्जतुिी भएमा 

सम् नतोहकएको २८ िप्ता सममको गभ्न 

३. हिकलागि बचचा जन्मन्छ भन्नये न्चहक्तसकको िा् भई 
गभ्नितती महिलाको मञ्जतुिी भएमा 

सम् नतोहकएको २८ िप्ता सममको गभ्न

४. िोग प्रलतिोध क्षमता उन्मतुन्क् गनने जतीिाणतु –एच.आई.
भती.) िा लनको नितुनये िोग लागयेको महिलाको मञ्जतुिी 

सपटि नभएको २८ िप्ता सममको गभ्न

५. गभ्नमा िियेको भ् तुणको अशक्ता िियेको िा भ् तुणमा 
कलमकमजोिी भएको कािणलये गभ्नमै नटि ितुन सकनये 
िा जन्मयेि पलन बाचन नसकनये अिसथा िियेको भन्नये 
न्चहक्तसकको िा् भई गभ्नितती महिलाको मञ्जतुिी भएमा

व्िसथा नै नभएको २८ िप्ता सममको गभ्न

६. जबिजसतती किणती ि िा्डनाता किणतीबाट ििन गएको 
गभ्न गभ्नितती महिलाको मञ्जतुिी भएमा

१८ िप्तासममको गभ्न २८ िप्ता सममको गभ्न

ख. दणडनीय हुनने िभमापतन 

कानतुनलये तोकये को परिलधलभत् गभ्नपतन गिाएको अिसथाबाियेक अन्् अिसथामा भएको गभ्नपतन दण्डनती्  
ितुन्छ । कानतुनती अिसथाबाियेक कसैलये गभ्नपतन गन्न िा गभ्नपतन गिाउनये लन्तलये िा गभ्न पतन ितुन सकछ 
भन्नये जानती जानती िा हिश्ास गनतु्नपनने कतु नै काम गिी गभ्नपतन गिाउनतु ितुँदैन11 भनती मतुलतुकी अपिाध संहितालये 
गभ्नपतनलाई अपिाधतीकिण गियेको छ । 

 १. मचहलालाई किकाप, िमकती, ललाइफकाइ, प्रलोभनमा पािी वा बलपूवमाक िभमापतन ििाएमा

कसैलये गभ्नितती महिलालाई किकाप गिी, िा धमकी ददई िा ललाइरकाइ िा प्रलोभनमा पािी12 ि बल प्र्ोग 
गिी गभ्नपतन गिाउनतु ितुँदैन । ्दद महिलालाई किकाप, धमकी ददई, ललाइरकाइ, प्रलोभनमा पािी िा 

10 ज्ाइन्रि बिादतुि श्येष्ठ ि कये शिी िाज पन्ण्डत, रौजदािी कानतुनको परिच्, दोस्ो संसकिण, २०५०, नयेपाल कानतुन हकताब  कमपनती प्रा.

लल., प.ृ २५८ 

11 मतुलतुकी अपिाध संहिता २०७४ को दरा १८८(१) ि सतुिन्क्षत मात्ृति तथा प्रजनन सिासथ् अलधकाि ऐन २०७५ को दरा १६(१)

12 मतुलतुकी अपिाध संहिता २०७४ को दरा १८८(२)  ि सतुिन्क्षत मात्ृति तथा प्रजनन सिासथ् अलधकाि ऐन २०७५ को दरा १६(२)
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बलपूि्नक13 गभ्नपतन गिाएमा लनमनबमोन्जमको सजा् ितुन्छ ।14 

क्र. स.ं िभमा सिंक्षण चवरुधिको कसिु सजाय

१. १२ िप्तासममको गभ्न भएमा १ िष्नसमम कैद ि १० िजाि रूहप्ाँसमम जरििाना 

२.
१२ िप्ताभन्दा बढी पचचतीस िप्तासममको 
गभ्न भएमा 

३ िष्नसमम कैद ि ३० िजाि रूहप्ाँसमम जरििाना

३. पचचतीस िप्ताभन्दा बढीको गभ्न भएमा ५ िष्नसमम कैद ि ५०  िजाि रूहप्ाँसमम जरििाना

 २. कसैलने कुनै िभमावती मचहला माच् कुनै रिसइवीलने कुनै कायमा िदामा िभमापतन हुन िएमा हुनने सजाय 15

क्र. स.ं िभमा सिंक्षण चवरुधिको कसिु सजाय

१. १२ िप्तासममको गभ्न भएमा १ िष्नसमम कैद 

२. १२ िप्ताभन्दा बढी पचचतीस िप्तासममको गभ्न भएमा ३ िष्नसमम कैद 

३. पचचतीस िप्ताभन्दा बहढको गभ्न भएमा ५ िष्नसमम कैद 

३. िभमामा भएको भु्णको चलङ्ि पचहिान ििी िभमापतन ििनेमा हुनने सजाय

गभ्नपतन गिाउनये उद्येश्लये गभ्नमा भएको भ् तुणको ललगि पहिचान ितुनये कतु नै काम गन्न िा गिाउन ि ्त्सिी ललगि 
पहिचान ितुनये कतु नै काम गन्न िा गिाउन ि ्त्सिी ललगि पहिचान भएपलछ गभ्नपतन गन्न िा गिाउनतु ितुँदैन ।16  
्दद ्सतो का््न गियेमा लनमनबमोन्जमको सजा् ितुन्छ । 

क्र. स.ं कसिु सजाय

१.
गभ्नपतन गिाउनये उद्येश्लये गभ्नमा िियेको भ् तुणको 
ललगि पहिचान गनने िा गिाउनयेलाई 

३ महिनादयेन्ख ६ महिनासमम कैद 

२. ललगि पहिचान गिी गभ्नपतन गनने िा गिाउनयेलाई गभ्नपतन गिाउँदा ितुनये सजा्मा थप १ िष्न कैद

४. िभमावती मचहलाको जयान चलनने उद्योि िदामा तयसती मचहला नमिी चनजको िभमापतन भएमा  

कसैलये कतु नै गभ्नितती महिलाको ज्ान ललनये उद्ोग गदा्न ्त्सतती महिला नमिी लनजको गभ्नमा िियेको पचचतीस 
िप्ता िा पन्चचस िप्ता भन्दा बढी अिलधको गभ्न पतन ितुन गएमा सो काम गनने कसतुिदािलाई कानतुनबमोन्जमको 
सजा्मा थप ५ िष्नसमम कैद ितुनयेछ । 

६. चवश्नेषण (Analysis)  

मतुलतुकी ऐन, २०२० को एघािौँ संशोधनपलछ गभ्नपतनलये कानतुनती मान््ता प्राप्त गियेको िो । नािीिादीिरूको 
आन्दोलनको परिणामसिरूप ्स गभ्नपतनसमबन्धती महिलाको अलधकािको सतुलनन्श्तता भएको िो । नयेपालको 
गभ्नपतनसमबन्धती कानतुनलाई ियेदा्न कानतुनतीरूपमा गभ्नितती महिलालये गभ्नपतन गिाउन पाउनये व्िसथा एकालति छ 
भनये गैिकानतुनतीरूपमा गभ्नपतन गिाएमा सजा् ितुनये व्िसथा अकवोलति िियेको छ । गभ्नितती महिलालये अलनन्चछत 

13 सतुिन्क्षत मात्ृति तथा प्रजनन सिासथ् अलधकाि ऐन २०७५ को दरा १६

14 मतुलतुकी अपिाध संहिता २०७४ को दरा १८८(३)

15 मतुलतुकी अपिाध संहिता २०७४ को दरा १८८(६)

16 मतुलतुकी अपिाध संहिता २०७४ को दरा १८८(८)
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गभ्न १२ िप्तासममको, िा्डनाता किणती तथा जबिजसतती किणतीमा १८ िप्ताको गभ्न ि महिलालाई शािीरिक तथा 
मानलसक असि पन्न सकनये अिसथाममा गभ्नपतन गन्न पाउनये कानतुनती व्िसथा मतुलतुकी अपिाध संहितालये गियेको 
छ भनये सतुिन्क्षत मात्ृति तथा प्रजनन सिासथ्समबन्धती ऐन, २०७५ लये लनन्श्त अिसथामा २८ िप्तासममको गभ्न 
सूचतीकृत सिासथ् संसथामा गएि गभ्नपतन गिाउन सकनये व्िसथा गियेको छ । ्ो व्िसथा ियेदा कानतुनतीरूपमा 
गभ्नपतन गिाउँदा महिलाको मञ्जतुिीलाई नै मतुख् प्राथलमकता ददएको दयेन्खन्छ । ्ो व्िसथा ियेदा्न गभ्नपतन गनने 
िा नगनने कतु िा गभ्नितती महिलाको इचछामा भि पनने ितुँदा ्ो अलधकाि कानतुनलये महिलाको अलधकाि मात् िो भनती 
सतुलनन्श्त गियेको दयेन्खन्छ । 

्सैगिी नयेपालको गभ्नपतनसमबन्धती हिद्मान कानतुनको अध्ा्न गदा्न मतुलतुकी अपिाध संहिता, २०७४ लये गभ्नपतन 
नगिाएमा गभ्नितती महिलाको ज्ानमा खतिा ितुन जान्छ िा लनजको शािीरिक ि मानलसक सिासथ्मा खिाब ितुन 
सकछ  िा  हिकलागि बचचा जन्मन्छ भन्नये न्चहक्तसकको िा् भई गभ्नितती महिलाको मञ्जतुिी भएमा जहिलयेसतुकै पलन 
गभ्नपतन गिाउन पाउनये अिसथामा  सतुिन्क्षत मात्ृति तथा प्रजनन सिासथ् अलधकाि ऐन, २०७५ लये अलधकतम 
२८ िप्तासममको मात् गभ्न पतन गन्न पाउनये अलधकाि ददएको छ । २८ िप्तापलछ बचचालाई जतीहित नै जन्म 
ददन सहकन्छ भन्नये मान््तालाई आ्तमसात गियेको भन्नये बतुझन सहकन्छ । ्समा अलधकतम २८ िप्तासमम गभ्न 
पतन गिाउन सकनये कतु िाको िकमा ्सलये कये  कसिी महिलाको िक अलधकािलाई सतुलनन्श्त गछ्न भन्नये कतु िामा 
सपटिता छैन । ्सिी कानतुनको अध्ा्न गदा्न गभ्नमा िियेको भ् तुणको बाचन पाउनये अलधकािको समबन्धमा कानतुन 
लनमा्नतािरूलये ख्ाल नगियेको दयेन्खन्छ । 

्सै परिप्रयेक््मा गभ्नपतनसमबन्धती कानतुन मतुलतुकी अपिाध संहिता ि सतुिन्क्षत मात्ृति तथा प्रजनन सिासथ् अलधकाि 
ऐन, २०७५ बतीचनै सामञ्जस्ता िियेको छैन । मतुलतुकी अपिाध संहितालये गभ्नितती महिलालये अलनन्चछत गभ्न 
१२ िप्ता सममको, िा्डनाता किणती तथा जबिजसतती किणतीमा  १८ िप्ताको गभ्न ि महिलालाई शािीरिक तथा 
मानलसक असि पन्न सकनये अिसथामा गभ्नपतन गन्न पाउनये कानतुनती व्िसथा गियेकोमा सतुिन्क्षत मात्ृति तथा प्रजनन 
सिासथ्समबन्धती ऐन, २०७५ लये लनन्श्त अिसथामा २८ िप्ता सममको गभ्न सूचतीकृत सिासथ् संसथामा गएि 
गभ्नपतन गिाउन सकनये व्िसथा उललयेख गियेबाट ्ती दतुबै कानतुन एक अका्नमा बान्झएका छन ्। ्सैगिी मौजतुदा 
कानतुनलये एक अका्नसँग बान्झएको ितुँदा सतुहिधा तथा अलधकाि प्रदान गन्नका लालग बनयेका कानतुनती व्िसथाको 
मािमा सि्नसाधािण पनने जोन्खम िियेकालये ्त्सता कानतुन संशोधन गिी एकरूपता का्म गनतु्नपनने दयेन्खन्छ । 

नयेपालको गभ्नपतनसमबन्धती कानतुनलाई लन्ालनतुपदा्न नयेपाली कानतुनलये गभ्नपतनको समबन्धमा सियेचछािाद (Pro 
choice) समबन्धती लसद्ान्तलाई अगँालयेको दयेन्खन्छ । तसथ्न नयेपाली कानतुनलये गभ्नपतन गदा्न बाबतुको इचछाको 
व्िसथा गियेको अिसथा छैन ।  

महिलालाई आफनो शिीिमालथको अलधकाि तथा प्रजनन अलधकािसमयेत ितुनये भएकालये लनजलये आफनो सियेचछामा 
गभ्नपतन गिाउन पाउनये अलधकाि भए तापलन गैिकानतुनती तरिकालये गभ्नपतन गियेमा ्त्ो कसतुि ितुन जान्छ । ्त्सैगिी 
मतुलतुकी अपिाध संहितालये गैिकानतुनती रूपमा गरिएको गभ्नपतनलाई कसतुि मानती ्सतो कसतुि गनने िा गिाउनये 
व्न्क्लाई सजा्को समयेत व्िसथा गियेको छ । ्सता हकलसमका कसतुि सिकाििादी रौजदािी मतुद्ा ितुन ्। कतु नै 
पलन गभ्नलाई गभ्नपतन गिाउँदा कानतुनअनतुरूप गनतु्नपनने ि कानतुनलये तोकये को मापदण्ड पूिा नगिी गिाएमा ्त्ो का््न 
सजा््ोग् ितुन्छ । 

आलथ्नक  िष्न २०७५/०७६ दयेन्ख २०७७/०७८ समममा नयेपाल प्रििीका का्ा्नल्मा दता्न भएका गभ्न संिक्षण 
हिरुद्को कसतुिको हिििण लनमनललन्खत िियेको छ । 
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आच म्ाक वषमा उपतयका प्रदनेश १ प्रदनेश २ प्रदनेश ३ िणडकती 
प्रदनेश

लुचमबनी 
प्रदनेश ५

कणमाली 
प्रदनेश

सदुुिपचचिम 
प्रदनेश जममा

२०७५/०७६ ४ ५ १० ४ ० ३ ० १ २७

२०७६/०७७ २ ३ १२ १ ४ २ ४ ३ ३१

२०७७/०७८ ३ ५ १० १ ३ ४ १ १ २८

(स्ोत : मिान््ा्लधिक्ाको िाहष्नक प्रलतियेदन २०७५/०७६ प ृ१६, मिान््ा्लधिक्ाको िाहष्नक प्रलतियेदन २०७६/०७७,प.ृ २०, 

मिान््ा्लधिक्ाको िाहष्नक प्रलतियेदन २०७७/०७८ ,प.ृ १३)

मालथको तथ्ाङ्कलये आलथ्नक िष्न २०७५/०७६ दयेन्ख २०७७/०७८ समममा गभ्नपतनसमबन्धती अपिाधको 
सङख्ा िहृद् भएको दयेखाउँछ । आलथ्नक िष्न २०७५/०७६ मा नयेपालको प्रििी का्ा्नल्मा जममा २७ िटा 
गभ्नपतनसमबन्धती अपिाध दता्न भएका लथए भनये २०७६/०७७ मा ३१ िटा ि २०७७/०७८ मा २८ िटा 
गभ्नपतनसमबन्धती अपिाधिरू दता्न भएका लथए । ्सबाट कये  दयेन्खन्छ भनये आलथ्नक िष्न २०७६/०७७ मा 
गभ्नपतनसमबन्धती अपिाध को सङख्ा बढी दयेन्खन्छ । ्सैगिी प्रदयेशअनतुसाि ्स अपिाधको हिश्येषण गनने िो 
भनये प्रदयेश नं. २ मा ्ससमबन्धती अपिाध धयेिै भएको पाइन्छ । आलथ्नक िष्न २०७५/०७६ मा प्रदयेश नं . 
२ मा गभ्नपतनसमबन्धती कसतुिको सङख्ा १० दयेन्खन्छ भनये ्त्ो सङख्ा बढयेि आलथ्नक िष्न २०७६/०७७ मा 
१२ पतुगयेको ि आलथ्नक िष्न २०७७/०७८ मा  कसतुि सङख्ा १० दयेन्खन्छ । ्सबाट कये  सपटि ितुन्छ भनये 
गभ्नपतनसमबन्धती कसतुि सबै  भन्दा धयेिै प्रदयेश नं. २ मा ितुनये गियेको दयेन्ख्ो । ्सबाट अध्ा्नबाट कये  सपटि 
ितुन्छ भनये गभ्नपतन गन्न पाउनये अलधकाि कानतुनलये सतुलनन्श्त गदा्न गदने पलन हिहिध कािणलये गभ्न संिक्षण हिरुद्को 
कसतुि नयेपाली समाजमा भई नै िियेको छ । 

्सै गिी आलथ्नक िष्न २०७७/०७८ मा गभ्न संिक्षण हिरुद्को कसतुिमा सबैभन्दा धयेिै १९ दयेन्ख २५ िष्नसमम 
उमयेि समूिका व्न्क्िरू संलगन िियेको छन ्भनये  पतील्डत ि पती्डक दतुबै  सङख्ा १९ दयेन्ख २५ िष्नसमम उमयेि 
समूिका धयेिै िियेको छ । ्त्सैगिी ्स हकलसमका धयेिैजसो अपिाधमा ततुलना्तमकरूपमा कम शैन्क्षक ्ोग्ता 
तथा साधािण लयेखपढ गनने िग्न बढी पतील्डत ि पती्डक भएको दयेन्खन्छ । ्स तथ्ाङ्कबाट कये  सपटि ितुन्छ भनये 
सतुिन्क्षत गभ्नपतन गन्न पाउनये अलधकाि तथा गभ्न संिक्षण हिरुद्को कसतुिको बाियेमा जनचयेतना रैलाउनतु आिश्क  
दयेन्खन्छ । 

गभ्नपतनसमबन्धती अपिाध सिकाििादी रौजदािी मतुद्ा िो17 ि ् सको अलभ्ोजनसमबन्धती काम सिकािी िहकलबाट 
ितुन्छ ।आलथ्नक  िष्न २०७५/०७६ दयेन्ख २०७७/०७८ समममा मिान््ा्लधिक्ाको का््नल्, उचच सिकािी 
िहकल का्ा्नल् तथा न्जलला सिकािी िहकल का््नल्मा िियेका गभ्न संिक्षण हिरुद्को कसतुिको हिििण 
लनमनप्रकाि िियेको छ ।

आच म्ाक वषमा महा्यायचिवक्ताको 
कायामालय

उ्ि सिकािी वचकल 
कायामालय चजलला सिकािी वचकल कायामालय

२०७५/०७६ ५ ३७ ४४

२०७६/०७७ ४ १६ ५६

२०७७/०७८ ४ २३ ६९

(स्ोत : महा्यायचिवक्ताको वाचषमाक प्रचतवनेदन २०७५/०७६, महा्यायचिवक्ताको वाचषमाक प्रचतवनेदन २०७६/०७७ ि महा्यायचिवक्ताको वाचषमाक प्रचतवनेदन २०७७/०७८)।

१७ लैङ्चिक चहंसाको बाचषमाक तथयपत्र, आ.व. २०७७/०७८, प्रहिी प्रिान कायामालय, available	 at	 https://www.nepalpolice.gov.np/media/filer_

public/bf/ef/bfef77fd-ceed-453e-ac17-20e901b35024/final_-_fy_2077-78_annual_infographics.pdf,	date	2078/11/14
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मालथको तथ्ाङ्क ियेदा्न मािान््ा्लधिक्ाको का्ा्नल्मा आलथ्नक िष्न २०७५/०७६ मा गभ्न संिक्षण हिरुद्को 
कसतुिको सङख्ा ५ िियेको छ । ्त्सैगिी २०७६/०७७ मा ४ िियेको छ भनये २०७७/०७८ मा ४ िियेको  
छ । ्त्सैगिी उचच सिकािी िहकल का्ा्नल्को तथ्ाङ्क ियेनने िो भनये आलथ्नक िष्न २०७५/०७६ मा गभ्न संिक्षण 
हिरुद्को कसतुिको सङख्ा ३७ िियेको छ । ्त्सैगिी २०७६/०७७ मा १६ िियेको छ भनये २०७७/०७८ मा 
२३ िियेको छ ।  नयेपालको न्जलला सिकािी िहकल का्ा्नल्मा  आलथ्नक िष्न २०७५/०७६ मा गभ्न संिक्षण 
हिरुद्को कसतुिको सङख्ा ४४ िियेको छ । ्त्सैगिी २०७६/०७७ मा ५६ िियेको छ भनये २०७७/०७८ मा 
६९ िियेको छ । ्स तथ्ाङ्कबाट कये  सपटि ितुन्छ भनये मिान््ा्लधिक्ाको का्ा्नल्को ततुलनामा उचच सिकािी 
िहकल का्ा्नल्मा गभ्न संिक्षण हिरुद्को कसतुिको सङख्ा धयेिै िियेको छ भनये उचच सिकािी िहकल का््नल्को 
ततुलनामा न्जलला सिकािी िहकल का्ा्नल्मा ्ससमबन्धती कसतुिको सङख्ा धयेिै िियेको छ । 

न्जलला सिकािी िहकल का्ा्नल्को तथ्ाङ्कमा ियेनने िो भनये आलथ्नक िष्न २०७५/०७६ मा गभ्न संिक्षणसमबन्धती 
कसतुिको सङख्ा ४४ िियेकोमा ्त्ो सङख्ा बढयेि आलथ्नक िष्न २०७६/०७७ मा ५६ पतुगयेको छ भनये ्त्ो 
सङख्ा बढयेि आलथ्नक िष्न २०७७/०७८ मा ६९ मा पतुगयेको छ । ्सबाट कये  सपटि ितुन्छ भनये गभ्न संिक्षण 
हिरुद्को कसतुिमा िहृद् भएको कतु िामा कतु नै दद्हिधा छैन । 

गभ्नपतन कसतुि न्चहक्तसक ि बतुबालाई कैद —भन्नये पलत्कामा खिि लनन्सकएको छ ि ्ो खिि अनतुसाि म्ागदी 
न्जलला अदालतलये गभ्नपतन गिाउनये न्चहक्तसक ि साक्षती बसनये महिलाको बाबतुलाई कैद तथा जिीिाना लतिाउनये 
रैसला गियेको छ । ्त्सैगिी सतुिन्क्षत तरिकाबाट गभ्नपतन गिाउनये कानतुन ितुँदाितुँदै पलन असतुिन्क्षत तरिकालये 
गभ्नपतन गननेको सङख्ा धयेिै छ ।असपताल जाँदा झन्झट ितुन सकनये, न्चनयेजानयेका मान्छये भयेट ितुन सकनये, सिकािी 
अलभलयेखमा नाम दता्न ितुन सकनये ्डिका कािण लनजती न्कललनक तथा न्जललाबाहिि पतुगयेि गभ्नपतन गिाउनये तथा 
घिमै लगयेि औषलध सयेिन गननेिरूको सङख्ा पलन भयेिै छ‘ असतुिन्क्षत गभ्नपतन गिाउँदा महिलाको ज्ानसमयेत 
जानये खतिा ितुन्छ ।18  

नयेपाली समाज पतुरुष प्रधान समाज िो । धम्न, पिमपिा ि िीलतरििाज सबै कतु िाबाट महिलालाई पतुरुषभन्दा कमजोि 
ि दोस्ो िग्न बनाइएको पाइन्छ । िंश धान्न छोिा चाहिन्छ भन्नये सामान्जक मान््तालये गदा्न छोिाको जन्मलाई 
प्राथलमकता ददनये ि छोिी भए गभ्नपतन गिाउनये प्रिनृ्त्त बढयेको19 छ जतुन कानतुनअनतुसाि दण्डनती् िियेको छ । ्ौन 
न्शक्षाको कमती, छोिा पाउनये चािनाका कािण गभ्नपतन गननेको सङख्ा बढयेको छ । 

७. चनट्कषमा (Conclusion) 
नयेपालको कानतुन अनतुसाि सतुिन्क्षत गभ्नपतन तथा प्रजनन सिासथ् लनतान्त महिलामतुखती अलधकाि ितुन ्। गभ्न 
संिक्षणसमबन्धती कानतुन महिलाको प्रजनन अलधकािसँग जोल्डएि आएको छ । ्सअन्तग्नत गभ्नमा िियेको 
बचचालाई जन्म ददनये हक नददनये भन्नये कतु िा महिलाको इचछामा भि पनने कतु िा िो । महिलाको सितीकृलतलाई गभ्नपतन 
गिाउनका लालग अलनिा््न तत्िको रूपमा ललएको छ । ति महिलाको आफनो शिीिप्रलतको सितन्त्ता बचाउन 
ददइएको अलधकािलये महिलािरू नै पतील्डत ितुन पतुगयेका छन ्। गभ्नपतनसमबन्धती कानतुनलये लनन्श्त अिसथामा मात् 
गभ्नपतन गन्न पाउनये व्िसथा गियेको छ । ्सिी सतुिन्क्षत गभ्नपतनलाई कानतुनलये मान््ता ददँदाददँदै पलन कानतुनको 
आखा छली गैिकानतुनती तरिकालये गभ्नपतन गिाउनये परिपाटी बढदै आएको छ । साथै महिलाकै इचछामा गभ्नपतन 
18 सतु्तकये िी ितुनये भन्दा गभ्नपतन गिाउनये बढी, नयेपाल समाचािपत् २०७७/१२/१५
19 गभ्नपतनलये लल्ो ज्ान, अन्नपूण्न पोटि, २०७६/०८/२४ ,असतुिन्क्षत गभ्नपतन ज्ानै जोन्खममा, गोिखापत्,  लमलत २०७६/०५/०८, 

अझै असतुिन्क्षत गभ्नपतन कान्न्तपतुि, लमलत २०७६/०१/२७
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गिये पलन ्दद ्त्ो असतुिन्क्षत गिाएको छ भनये ्त्ो गैिकानतुनती िो । गैिकानतुनतीरूपमा गियेको गभ्नपतन रौजदािी 
कानतुनअनतुसाि सजा्भागती छ । ्सिी कानतुनमा सजा्को व्िसथा ितुँदाितुँदै पलन अिैध गभ्नपतन बढदैगएको 
छ । सिकािलये सतुिन्क्षत गभ्नपतनसमबन्धती साहै् िाम्ो व्िसथा ल्ाउदा पलन गभ्नपतन सतुिन्क्षत ितुन सकये को  
छैन । ्त्सैलये ्सता अिैध गभ्नपतनको समस्ालाई समाधान गन्न सथानती्सतिमबाट नै सतुिन्क्षत गभ्नपतन सयेिा, 
्ौन न्शक्षा तथा गभ्न संिक्षण हिरुद्को कसतुिका बाियेमा जनचयेतना जगाउनतुपनने आिश्कता दयेन्खन्छ । 

mmm

1    मतुलतुकी अपिाध संहिता २०७४ को दरा १८९

2    सतुिन्क्षत मात्ृति तथा प्रजनन सिासथ् अलधकाि ऐन २०७५ को दरा १५
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k|of]usf s]xL zJbjln M hnjfo" kl/jt{g tyf o:sf] k|efjsf ;Gbe{df al9 dfqfdf k|of]u x'g] u/]sf 
s]xL zJbjlnx¿ dWo] s]xL o; k|sf/sf 5g . Weather -df};d_ Climate -hnjfo"_, Green House Gase 
-xl/t u[x Uof;_, REDD, UNFCCC, Conference of Parties/CoP -sGkm/]G; ckm kfl6{h_, Vulnerability 
-;ª\s6f;Ggtf_, IPPC -xl/t u[x Uof;_, Carbon Trade -sfj{g Jokf/_M, Mitigation -xl/t u[x Uof;_, 
Adaptation -xl/t u[x Uof;_, Global Warming, Resilience -;dfg's"ng_, Carbon Foot Print -dfgjLo 
lqmofsnfkjf6 pT;{hg x'g] sfj{g_, Carbon Sequestration -sfj{g zf]if0f_, Adaptive Capacity (cg's'ng 
Ifdtf_, cflb .

kl/ro 

hnjfo" kl/jt{g Ps k|lqmof xf] h;nfO{ k|fo 
h;f] dflg;x¿n] df};ddf x'g] kl/jt{gnfO{ 
eGg] tyf a'em\g] u/]sf] kfO{G5 . t/ o;nfO{ 
olt ;/n tyf xNsf lsl;dn] a'‰g' unt x'g 
hfG5 . t;y{ hnjfo" kl/jt{g ;Fu hf]l8Psf 
ljifoa:t'x¿ ljz]if ul/ df};d, xfjfkfgL, xl/t 
u[x Uof;, cfbL cfbL h:tf ljifo j:t'x¿sf] 
;Gbe{df oyf]lrt ulx/fO{df a'‰g' kg]{ x'G5 . 
o; kl/a]zdf oxfF hnjfo" kl/jt{gsf ;Gbe{df 
5f]6f] hfgsfl/d'ns n]v k|:t't ul/Psf] 5 .

k[YjLsf] jfo'd08ndf x/]s lbg kl/jt{g eO{ 
/xg] tfkqmd, jiff{, jfo"sf] rfk, cfb{tf, xfjf, 
cflbsf] cj:yfnfO{ df};d -Weather) elgG5 . of] k|To]s lbg, xKtf / dlxgfdf kl/jt{g eO{/x]sf] x'G5 . 
o;}ul/ xfjfkflg jf hnjfo" (Climate) eg]sf] dfly pNn]lvt If]qx¿ ;lxtsf] nfdf] cjlwsf] df};dsf] 
;/b/ cj:yfnfO{ hnjfo" cyf{t xfjfkflg -Climate) eGg] a'lemG5 . ;fdfGotof hnjfo' :yfg / Ct' ljz]if 
cg';f/ l:y/ /xG5 . o;}ul/ hnjfo" d]6]/f]nf]lhsn (Meteorological) cj:yfsf] em'08–xfjf, jiff{, lxp, 

िलवा् ूपरिवियान िथिा ््को प्भाव:  
एक संनक्षपि िानकािधी

8f= k|]daxfb'/ yfkf*

* समाि शास्त्र तथा वातावरि णवद ्हुनहुुन््छ ।
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3fd, tfkqmdsf] s'g} Ps :yfg tyf 
;do ljz]ifdf x'g] u/]sf] cGt/lqmofaf6 
k|fKt cj:yf eGg] a'lemG5 . o; 
qmddf ljleGg tTjx¿ tyf k|lqmofsf] 
canDag ;lxt cGt/lqmofaf6 xl/t 
u[x Uof;sf] pT;h{g x'g k'Ub5 .

xl/t u[x Uof; (Green House Gas) eGgfn]  
sfj{g8fO{ cS;fO{8 ldy]g, gfO{6«f]hg 
cS;fO{8, cflb h:tf Uof;nfO{ hgfpFb5 
h'g ljleGg\ k|lqmofaf6 pT;h{g x'g] 
u4{5 . jfo'd08ndf cGo xl/t u[x 
Uof; eGbf sfj{g 8fO{ cS;fO{8sf] dfqf 
w]/} 5 t/ o; ;Î} lrq÷u|fkmdf b]vfO{P 
h:t} ldy]g / gfO{6|; cS;fO{8 h:tf 
Uof;sf] dfqf yf]/} ePtf klg logsf] k|efj sfj{g 8fO{cS;fO{8sf] t'ngfdf qmdzM @% / @)) u'0ff 
al9 x'G5 . k[YjLsf] jl/kl/ jfo'd08ndf k|fs[lts ¿kd} lo xl/t u[x Uof;x¿ km}ln/x]sf] x'G5 h:n] 
k[YjLnfO{ sDan cf]9]sf] h:tf] ul/ Gofgf] agfO{ /fVg dbt ub{5 . abbf] hg;ªVof j[l4 b/, jftfj/0f 
k|ltsf] rf;f], ljsf; lgdf{0f / kflgsf] cfk"lt{df a9\bf] kl/jt{gn] kflg tyf cGo ljljw ;|f]tx¿ 
k|ltsf] k|lt:kwf{ lbgfg' lbg al9/x]sf] cj:yf 5 . o:tf dfgjLo vfnsf k|lt:kwf{ Pjd\ cGo lgoldt 
lqmofsnfkx¿sf sf/0f xl/t u[x Uof;df lg/Gt/ j[l4 x'g k'Ub5 / k'lu /fv]sf] cj:yf 5 . o; 
lsl;dn] k[YjLsf] jfo'd08ndf o; cl3g} k|z:t xl/t u[x Uof;sf] ;l~rlt a9bf] l:yltn] k[YjLsf] 
tfkqmd a9g' tyf kl/jt{g eO{/x]sf] 5 . 

t;y{ hnjfo" kl/jt{g nfdf] ;dosf] cGt/fndf df};dsf] cf};t cj:yfdf x'g] kl/jt{g k|fs[lts 
k|lqmof xf] t/ xl/t u[x Uof;sf] a9\bf] pT;{hgn] kl/jt{gsf] ult a9]sf] 5 . o;}af6 Ecological System 
df clglZrttf NofPsf] 5 / k[YjLsf] tfksddf j[l4 eO{/x]sf] 5 / tfTg] qmddf k'Ub5 . 

k[YjL lsg tflt/x]sf] 5 M o; ;Gbe{df dfly s]xL dfqfdf 
pNn]v ul/Psf] 5 / o;l/ g} xfdLn] g;{/Ldf Knfli6ssf] 
6g]naf6 xl/t u[x agfP h:t} jfo'd08ndf xl/t u[x Uof;x¿ 
pT;h{g eO{ 9fls k[YjLsf] tfkqmddf ;Gt'lnt cj:yf sfod 
ug{ dxTjk"0f{ e''ldsf lgjf{xf u/]sf] x'G5, t/ jg ljgf;, 
cf}Bf]lusLs/0f, oftfoft ;fwgsf] cTolws k|of]u, cflb 
cflb h:tf dfgjLo lqmofsnfkx¿sf sf/0fn] oL Uof;x¿sf] 
pT;h{gdf j[l4 x'g k'Ub5 / o; xl/t u[x Uof; a9\gfn] 
k'lYjsf] tx afSnf] eO{ ;"o{af6 k[YaLdf cfO{ kms]{sf] tfknfO{ 
k'gMk[YaLdf kmsf{pgfn] k'lYjsf] cj:yf tfTb5 h;nfO{ Global 
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Warming elgG5 / o;l/ k[YjL tfTg] qmd lbgfg' lbg a9\bf] cj:yf 5 . 

xl/t u[x pT;h{gsf ;|f]t M xl/t u[x Uof; pT;h{g ljleGg\ 
sf/0faf6 x'g] ub{5 / pT;h{gsf k|d'v >f]tx¿df 
;fdfGoto phf{ cfk"lt -@^Ü_, cf}Bflus/0f -!(Ü_, 
jgh+un -!&Ü_, s[lif -!$Ü_, oftfoft -!#Ü_, tyf 
ljlN8ª lgdf{0f -!!Ü_ k4{5g\ . ljleGg b]zsf !^& zx/
x¿sf] cj:yf laZn]if0f u4{ cf};t xl/t u[x Uof;sf] 
pT;{hg #=% Kt Co2-eg / !(( Mt CO2-eg ;Dd kfO{Psf] 
5 . h; dWo] @% -!%Ü_ j6f zx/n] %@Ü xl/t u[x 
Uof; pT;h{g ug]{ u/]sf 5g . g]kfnsf] xl/t u[x Uof; 
pT;h{g ;DalGwt tYofÍ k|fKt geP tfklg cGo b]zsf] 
bfFhf]df cTog\t Go"g pT;h{g /x]sf] 5 . tyflk hnjfo" 
kl/jt{gsf] k|efj ;Dk'0f{ laZj hut 7'nf] b]z xf]; jf 
;fgf] b]z, laslzt xf]; jf claslzt tyf cTolws pT;h{{g ug]{ xf]; jf gug]{ xf]; ;a}n] c;/sf] 
efu]bfl/ /xG5g\ -Ramay et al. 2011_ / o;sf] k|efj ;du| k|0fflndf kb{5 eg] k|d'vMt pRr tfkqmd, 
cfTolws tyf ptf/r9fj jiff{, cl:y/ df};dsf] cj:yfdf, cl;gfsf] jiff{, ;'Vvf, ;d'Gb| ;tx a9\g', 
gf}nf /f]u Joflwdf j[l4, cflb cfbL x'g . hnjfo" kl/jt{gaf6 x'g] o; lsl;dsf] kl/jlt{t cj:yfn] 
dfgjLo tyf kof{a/l0fo :jf:Yosf If]qdf c;/ u4{5 . o; qmddf ljz]if ul/ Vector born disease 
/ Destruction of Food and Water System Pj+ ljleGg lsl;dsf k|efj h:t} xfdLn] vfg] vfgf tyf 
kfgLdf, lng] xfjfdf tyf jl/kl/sf] jftfj/0fdf gs/fTds k|efj ub{5 . o;}ul/ hnjfo'df cfPsf 
kl/jt{gn] xfd|f] ;du| v]tL tyf kof{j/0f (Farming and Eco System) df k|efj kfb{5 h;sf] sf/0f 
dfgjLo tyf jtfa/l0fo :jf:Yo Pjd\ xfd|f] cfly{s ;fdflhs Jojxf/ tyf cGo If]qx¿df ;d]t c;/ 
k'Ub5 . o;sf ;Gbe{df s]xL ldNbfh'Nbf ljleGg ;dfrf/x¿ xfdL kqklqsfdf klg k9g kfpb5f} 
pbfx/0fsf nflu !_ df5fk'R5«] sfnf] b]lvg yfNof], @_ d':tfËsf] :ofp cldnf] x'g yfNof], #_ d':tfËdf 
wfg kmNg yfNof], $_ glb / kfgLsf d"n ;'Sb} 5g\, %_ t/fO{df lztnx/ 36bf]5, ^_ n' n] ubf{ t/fO{sf] 
hglhjg k|efljt, &_ kxf8 lt/ klg nfdv'6\6]n] ;tfof], *_ ;'Vvf tyf v8]l/n] lhjg tx;gx;, 
cflb cflb .

hnjfo" kl/jt{g Ps lg/Gt/ k|lqmof xf] / o;sf] k|efjaf6 sf]lx st} klg c5'tf] /xg ;Sb}g\ To; 
dWo] klg dlxnf afnaflnsf tyf ;+s6f;Gg cj:yfdf /x]sf JolSt tyf kl/jf/df cem al9 hf]lvdsf] 
cj:yf ;[lht u4{5 . pgLx¿sf] lzIff, :jf:Yo Pjd\ b}lgsLdf k|ToIf tyf ck|ToIf ¿kdf k|efj 
kl//x]sf] 5 h:n] u4f{ pgLx¿ o;} t ;Fs6f;Gg cj:yfdf /x]sf x'G5g\ eg] o;n]  cj:yf emg las/fn 
¿kdf ;[lht x'g] b]lvG5 . hnjfo" kl/jt{gsf] sf/0f dflg;nfO{ rflxg] dfgjLo ;xfotf @)#) ;Dddf 
bf]Aa/ cfjZostf kg]{ b]lvG5 (OCHA,	2018)	.

o; qmddf dlxnf, afnaflnsf tyf ;+s6f;Gg ;d"bfosf JolQm tyf kl/jf/ :yfgLo tyf k|lqmlts 
>]ft h:t} ag hÎn tyf k|flqmlts >f]t cflbdf lge{/ 5g pgLx¿sf] b}lgls tyf hLljsf]kfh{gsf 
sfo{x¿ cem al9 b'vbfoL x'g k'Ub5 . hnafo" kl/jt{gsf sf/0f pgLx¿df still birth, dfQ[ :jf:Yodf 

laZjJoflk pT;{hgsf] cj:yf
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sl7g, mis-carriage, pre-mature birth, gFof tyf k'/fgf /f]u Joflw h:t} dn]l/of cflbsf] Jofkstf nufot 
dfgl;s c;Gt'ng cflb cflbx¿ k|ToIf c;/ kg]{ laifoa:t' x'g . 

o; kl/k|]Iodf g]kfndf s_ ;fd'bflos hnjfo' cg's"ng tyf Go"gLs/0fsf] pkfox¿sf] klxrfg, 
sfo{qmd th'{df tyf sfof{Gjogn] /fli6«o tyf :yfgLo:t/df k|fyldstf gkfpg' . v_ e/kbf]{ hfgsf/L 
/ ;"rgf nufot If]qut tyf ljifout ;"rgf pknAw u/fpg] ;+oGq gx'g' . u_ gLlt tyf sfo{qmdsf] 
sfof{Gjogsf] nflu ;dGjosf] cefj x'g'sf] ;fy} cfjZos k|fljlws tyf cfly{s ;|f]t h'6fpg g;Sg', 
k|ljlw ljsf; / pkof]u tyf cfjZos hgzlQmsf] Ifdtf a9fpg k|fyldstf gkfpg' . 3_ gLlt 
sfof{Gjogsf] nflu cfjZos sfg'gL Joj:yf x'g g;Sg' . ª_ sfo{qmd th'{df tyf sfof{Gjogdf 
;DalGwt /fli6«o tyf :yfgLo ;/sf/, lghL If]q, u}/ ;/sf/L ;+3–;+:yf Pj+ pkef]Qmf ;d"xx¿sf] 
tTk/tf, ;xof]u / ;+nUgtf g/xg' . r_ hnjfo' cg's"ng tyf Ifdtf clej[l4sf sfo{x¿ nlIft 
;d"xdf k'Ug g;Sg' . 5_ hnjfo' kl/jt{g ;DaGwL dxf;lGwsf] s]Gb| ljGb' ty ;DalGwt lgsfox¿sf] 
Ifdtf j[l4 gx'g' . h_ jt{dfg ;DalGwt ;+:yfx¿aLr cfjZos ;dGjo x'g g;Sg' h:tf r'gf}tL xfd|f 
;fd' 5g\ .

hnjfo" kl/jt{gn] gsf/fTds k|efj kl//fv]sf] cj:yfdf xfdLn] ljz]if ul/ cg's'ng (Adaptation)  Pj+ 
Go"lgs/0f (Mitigation) sf] /0fgLlt Pjd\ sfo{qmd ;~rfng ug'{ kb{5 . o; ;Gbe{df cGt/f{li6«o :t/sf] 
!((@df l/of] lb h]g]l/of]df ePsf] k[YjL ;Dd]ngjf6 :yfkgf ePsf] Ps ;+oGq h;nfO{ United Nation 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) elgG5sf] :yfkgf eof] . o;df !%$ ;b:o 
b]zx¿n] cg's'ng tyf Go"lgs/0fsf] k|lta4tf ;lxtsf] x:tfIf/ u/]sf lyP . o; lsl;dsf] k|lta4tfsf 
;fy cg's'ng / Go"lgs/0fsf] laifo h'g df/fSo Ps{8 cg';f/ National Adaptation Programme for Action 
(NAPA) sf] ljifo cfPsf] xf] / $( sd ljsl;t d"n'sx¿n] NAPA jgfPsf] v08df ljsl;t d"n'sx¿n] 
;xof]u ug]{ k|ltj4tf hgfP / ;f]lx cg';f/ tt\ If]qdf NAPA Pjd\ LAPA (Local Adaptation Plan of Action) 
aGg] sfo{ rln/x]sf] 5 . g]kfndf lo sfo{sf nflu lj1fg, k|ljlw tyf jftfj/0f dGqfnosf] g]t[Tjdf tof/ 
ul/ sfo{Gjog eO{ /x]sf] cj:yf 5 . Pjd\ l/tn] h'g @))& df O08f]g]l;of sf] afnLdf ePsf] CoP-13  

af6 xl/t u[x Uof;sf] Go"lgs/0f ug{sf nfuL cfPsf] Reduced Emissions from Deforestation and 
Forest Degradation (REDD) ;+oGqsf] Joa:yf ePsf] 5 h:sf] d'Vo nIo eg]sf] ljz]if ul/ jgdf 
ePsf] sfj{gnfO{ zf]if0f ug{] / jgsf] ;+/If0faf6 sfj{gsf] ;Flrlt ug{] / ;FlrtL a9fpbf kfO{g] ;'ljwf 
;'lglZrt ub{5 . o; tl/sfaf6 cfjZostf ;Defjgfsf cfwf/df sfj{g Jofkf/ (Carbon trade);d]t 
ug{ ;Sg] Joa:yf u/]sf]5 .

cg's'ng tyf Go"lgs/0f /0fgLlt 

hnjfo' kl/jt{g / To;sf r'gf}tLx¿ xfn 68sf/f] ¿kdf b]vf kg{ yfn]sf] / o;af6 ljleGg If]qx¿ 
h:t} hn;|f]t, s[lif tyf vfBfGg, jg tyf h}ljs ljljwtf, ef}lts k"jf{wf/, hg:jf:Yo / ko{6g 
nufot hLljsf]kfh{gsf ;+;fwgx¿ cTolws dfqfdf k|efljt x'Fb} uO/x]sf5g\ . hnjfo" kl/jt{gsf 
;d:ofsf ;Gbe{df ljleGg tf}/tl/sfsf ;fy cg's'ng (Adaptation) tyf Go"lgs/0f (Mitigation) sf] 
/0fgLlt canDag ug'{ k4{5 . hnjfo" kl/jt{gsf ljWodfg / ;Defljt c;/x¿ ;Fu h'Wg tyf o;sf] 
cj:yfdf /xgsf nflu ul/g] pkfox¿ g} cg's'ng xf] h'g ckl/xfo{ 5 . o;sf s]xL pbfx/0fdf :ofp 
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x'g] If]qdf ;'Gtnf afln x'g], pRr kxfl8 If]qdf wfg v]lt x'g', cflb cflb sfo{nfO{ canDag ug]{ . 
o;}ul/ udL{ a9]sf] cj:yfdf kftnf] sk8f nufpg', afl9af6 aRr 3/sf] hu cunf] agfpg], pko"Qm 
hftsf] afln nufpg', kl/alt{t df};ddf x'g] vfnsf afln la¿jf nufpg', cfbL cfbLsf] cEof; tyf 
k|of]u h;nfO{ cg's'ng elgG5 / :yfg Pjd\ ;do ljz]if o; lsl;dsf cEof;x¿sf] ljsf; / la:tf/ 
ug'{ k4{5 . 

o;} ul/ jfo"d08ndf ePsf xl/t u[x 
Uof;x¿nfO{ zf]if0f (Absorb) ug{' / 
jfo"d08ndf ePsf lo Uof;x¿nfO{ a9\g 
glbg ljleGg lsl;dsf pkfo tyf k|lalw 
k|of]u ug'{ kb{5 h:nfO{ hnjfo" kl/jt{g 
Go"lgs/0f (Mitigation) eg]/ a'lemG5 . 
o; qmddf dfgjLo lqmofsnfkx¿af6 
pT;h{g x'g] sfj{g (Carbon Foot Print) 

 sf] dfqf ljleGg tf}/tl/sf canDagaf6 
36fpg' kb{5 . o;df ljz]if ul/ ¿v 
af]6 la¿jf nufpg], phf{lzn kbfy{sf] 
k|of]udf sld ug'{, v]ltkflt k|0fflnnfO{ 
Aoal:yt ug]{, cflb cflb h:tf 
laifoa:t'x¿ k4{5g\ . ?v lj?jfx¿ j[Iff/f]k0f u/]/ Vegetative Coverage j9fpg] h;af6 sfj{gnfO{ 
zf]if0f u/]/ nfdf] ;do ;Dd /fVg] sfd ul/G5 h;nfO{ Carbon Sequestration -sfj{g zf]if0f_ elgG5 . 
?v lj?jfx¿ j[Iff/f]if0f u/]/ Vegetation Cover j9fpg] h;a}f6 sfj{gnfO{ zf]if0f u/]/ nfdf] ;do ;Dd 
/fVg' .

hnjfo" kl/jt{g / o;sf] k|efjsf If]qx¿nfO{ ljZn]if0f ubf{ o;nfO{ ;du| dfgjLo, aftfj/l0fo, 
;fdflhs tyf ljleGg ljsf;sf If]qdf k|ToIf tyf ck|ToIf k|efj kf/]sf] / kg{ ;Sg] b]lvG5 . t;y{ 
hnjfo" kl/jt{gnfO{ xfdLn] ljsf;ssf ;a} If]qx¿ ;Fu hf]l8Psf] ;femf ;afn (Cross–cutting issues)sf] 
ljifo a:t'sf] ¿kdf lng' / Wofg lbg' kb{5 / ljsf; lqmosnfkx¿sf] of]hgf lgdf{0f tyf sfof{Gjog 
ubf{ hnjfo" kl/jt{g cg's'ng tyf Go"lgs/0fsf pkfox¿nfO{ ljsf; / la:tf/ u4}{ hfg' k4{5 . 

dfgj :jf:Yo ;]jf÷k|yf, v]tL k|0ffnL Pj+ ;du| ljsf;sf qmddf hnnjfo" kl/jt{gsf] Go"lgs/0f tyf 
cg's'ngdf x'g] vfnsf gLlt lgod, of]hgf tyf lqmofsnfk nfO{ ljz]if lsl;dn] hf]8 lbg'kb{5 . 
dlxnf, afnaflnsf tyf ;+s6f;Gg ju{sf] lxt ljz]if hf]8sf ;fy lolgx¿sf] ;alns/0f tyf 
z;lQms/0fsf] k|lqmofnfO{ ljz]if hf]8 lbg' k4{5 . dlxnf, afnaflnsf tyf ;+s6f;Gg kl/jf/ tyf 
;d"bfonfO{ ;zQm÷;zlQms/0f ug{'kg]{ x'G5 . ;zlQms/0f Ps o:tf] k|lqmof xf] h;df JolQm÷kl/
jf/÷;d'bfosf] ;"rgf / >f]tdf kx'r Pjd\ ;DaGw tyf lg0f{o k|lqmofdf ;xeflutfsf] ;'lglZrttf 
tyf Ifdtfsf] dxTjk'0f{ e"ldsf /xG5 . ;zlQms/0fsf ljleGg gd'gfx¿ dWo] lzIffljb\ kfpnf]km]l/sf] 
JoVofg';f/ lrq df k|:t't rf/ If]q ;lxtsf] lan]if0f ePsf] kfO{G5 . lo rf/} kIfx¿sf lar cGt/–;DaGw 
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/xG5 / Ps kIfsf] j[l4 tyf ;'lglZrttfn] csf]{{ kIfsf If]qdf ;d]t ljz]if of]ubfg k'–ofpb5 . ljz]if 
ul/ dlxnf, afnaflnsf tyf ;+s6f;Gg cj:yfdf /x]sf ;b:o÷kl/jf/ tyf ;d"bfonfO{ ;zlQms/0fsf] 
k|lqmofn] ;"rgf / >f]tdf kxF'r Pjd\ ;DaGw tyf lg0f{o k|lqmofdf ;xeflutfsf] ;'lglZrttf ug{ 
dxTjk'0f{ e"ldsf v]Nb5 . t;y{ ul/a, dlxnf, afnaflnsf tyf ;+s6f;Gg cj:yfdf /x]sf RolQm, 
kl/jf/ tyf ;d"bfonfO{ ljleGg pko'Qm lalw dfkm{t ;'rgf tyf >f]tdf kxF'r Pjd\ cGt/–;DaGw / 
lg0f{o k|lqmodf ;xeflutfsf] ;'lglZrttf ug{ u/fpg] vfnsf lqmofsnfkx¿ lgdf{0f tyf sfof{Gjog 
ug'{ k4{5 . o;n] pgLx¿ cfˆgf cj:yf / rfxfgf cg';f/ cl3 a9\g ;Sb5g\ . 

o;}ul/ NAPAn] klxrfg u/]sf] sfo{qmdx¿nfO{ ;d'bfo tx ;Dd k'¥ofFpgsf nflu tof/ ePsf] Ps 
;DoGq LAPA xf] . g]kfn] s]xL lhNnf -!@_df kl/If0f  kZrft :yfgLo cg's'ng sfo{ of]hgfsf] /fli6«o 
;+/rgf g]kfn ;/sf/ cg'df]bg ul/ sfo{fGog eO{/x]sf] 5 / o;nfO{ ljz]if hf]8sf ;fy sfof{Gjog 
ug'{ k4{5 . ;fd'bflos cg's'ng of]hgfsf nflu ;d'bfo :t/sf] tof/ cg's'ng of]hgf lgdf{0f tyf 
sfof{Gjog ug]{ . 

Sof]6f] cle;GwL cg'¿k xl/tu[x Uof;sf] pT;h{g Go'lgs/0f ug]{ sfo{qmd tyf ;+oGq h;nfO{ Clean 
Development Mechanism -:jR5 ljsf; ;+oGq_ elgG5 h:t}M uf]a/Uof;, hnlaB'Q cflbx¿nfO{ ;xof]u 
ug]{ Joj:yfdf ljz]if hf]8 lbg' k4{5  .   

hgr]tgf clej[l4, df};d k'a{cg'dfg tyf 3f]if0ff, pko'Qm k|lalwsf] ljsf; tyf la:tf/, lg/Gt/ 
cg';Gwfg k|;f/ k|;f/ cflb h:tf sfo{qmd ;~rfng ug'{ k4{5 .

mmm
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१. पषृ्ठभूचम
मालनस सभ्ताको आददम कालदयेन्ख नै लनन्श्त समूिमा ििँदै आएको पाइन्छ । समाजमा नै ििनये, समाजबाटै 
दैलनक व्ििाि चलाउनये, समाजमा अनयेक गलतहिलध सचिालन गनने ि समाजबाटै आफना आिश्कता परिपूलत्न 
गनने भएकालये मालनसलाई सामान्जक प्राणतीका रूपमा ललनये गरिन्छ । मालनस सामान्जक प्राणती भएको ितुँदा उसलये 
हिकलसत ितुनये क्रममा परििाि, साथतीसमूि, समाज, हिद्ाल्, हिलभन्न संघसंसथा आददका मूल्, मान््ता, प्रथा, 
प्रचलन, व्ििाि आददलाई ग्रिण गिी सोिीअनतुरूप आरूलाई हिकलसत गददै जान्छ । समाजमा ललगिका आधािमा 
गरिनये रिक व्ििािकै कािण लैहगिकताको जन्म ितुन्छ । लैहगिकता ि सामान्जकीकिणलये एकअका्नलाई प्रभाहित 
ततुल्ाउनये गद्नछन ्। लैहगिकता सामान्जक, सांसकृलतक मान््ताका आधािमा रिक ललगिका बतीच गरिनये रिक 
व्ििाि िो । ललगि प्राकृलतक ि सिाभाहिक हिभाजन िो, ्द्हप ललगिका आधािमा हिभयेदपूण्न व्ििाि गनतु्न 
अनतुप्तुक् एिम ्असान्दलभ्नक दयेन्खए पलन व्ििाितः समाजमा ्त्सतो न्सथलत हिद्मान दयेन्खन्छ हकनहक लैहगिकता 
ि सामान्जकीकिणका बतीच घलनष्ठ समबन्ध िियेको ितुन्छ ।

२. चलङ्ि ि लैङ्चिकता
ललगिलये स्त्रती ि पतुरुषका बतीचमा िियेको प्राकृलतक लभन्नतालाई बतुझाउँछ । स्त्रती ि पतुरुष जैहिकरूपमा नै लभन्न  
ितुन्छन ्। ्ो बाह् सिरूपमा दयेन्खनये रिकपन िो । ्सलये व्न्क्को शिीिको आकािप्रकाि लनधा्निण गनने 
भएकालये व्न्क्हपचछये लभन्नता ििन्छ । लनन्श्त उमयेिमा प्रियेश गियेपलछ पतुरुषिरूमा दािी, जतुगँा आउनये, ि महिलामा 
सतनको आकाि बढनये, िजसिला ितुनये आदद हिशयेषता दयेन्खन्छ । ललगि न्जन ि िमवोनबाट लनधा्नरित ितुन्छ । ्सिी 
ललगि व्न्क्का प्राथलमक तथा दद्तती्क हिशयेषतािरूसँग समबन्न्धत ििन्छ भनये लैहगिकता शबदलये ललगिका आधािमा 
ितुनये गियेका सामान्जक, सांसकृलतक एिम ्व्ििािगत हिभयेदलाई जनाउँछ । ्ो सथान हिशयेष, जालत हिशयेष, धम्न 
हिशयेषका मूल्मान््ता एिम ्धािणाअनतुसाि रिक ितुनये गद्नछ । लैहगिक अिधािणाको सतुरुआत सन ्१९७० बाट 
भएको िो । ्सलाई स्निप्रथम मनोहिज्ानियेत्ता एन्नये ओकलयेलये प्र्ोगमा ल्ाएका ितुन ्(कोइिाला ि बतुढा, २०६८: 
१४) । मानि लनलम्नत अिधािणा भएको ितुनालये ्ो सम्क्रमसँगै परिित्ननशतील ितुन्छ । लैहगिकतालये महिला 
ि पतुरुषको न्जममयेिािी लनधा्निण गद्नछ भनये लैहगिकताको लनधा्निण सामान्जकीकिणको प्रहक्र्ाबाट ितुनये गद्नछ । 
ललगिका आधािमा परििाि, समाज, िाहष्ट्र् तथा अन्तिा्नहष्ट्र्सतिमा व्न्क्लये लनभाउनये भलूमका, न्जममयेिािी, अलधकाि 
ि समबन्धिरूमा ितुनये हिभयेद िा रिकपन लैहगिकतालभत् पद्नछन ्।

लैन ग् गक सामानिकधीकिण

pld{nf 9sfn*

* महालक्मी नगरपाणलकामा मणहला णवकास अणिकृत हुनहुुन््छ ।
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३. सामाचजकतीकिण
सामान्जकीकिण जैहिक प्राणतीलाई सामान्जक प्राणती बनाउनये एक प्रहक्र्ा िो । सामान्जकीकिणलये व्न्क्लाई 
सामान्जक, सांसकृलतक मूल्, मान््ता ि हिश्ासअनतुरूप व्ििाि गन्न लसकाउनतुका साथै समाजप्रलत उत्तिदा्ती 
बन्न लसकाउँछ । सामान्जक दृहटिलये ियेदा्न एक पतुसताबाट अकवो पतुसतामा संसकृलतको िसतान्तिण गनने का््नमा 
सामान्जकीकिणको भलूमका मित्िपूण्न ितुन्छ भनये व्न्क्गत तबिबाट ियेदा्न व्न्क्लये सामान्जक व्ििाि लसकनये ि 
सोिीअनतुरूप आरूलाई हिकलसत गनने प्रहक्र्ाका रूपमा सामान्जकीकिणलाई बतुझन सहकन्छ । 

व्न्क् जतुनसतुकै उमयेिमा सामान्जकीकिणको प्रहक्र्ामा िियेको  ितुन्छ । बालक जन्न्मएपलछ आफनो परििािसँग 
प्र्त्क्ष समपक्न मा ििन्छ, जसबाट उसलये अनौपचारिकरूपमै भाषा, प्रथा, पिमपिा, मानक एिम ्मूल्िरू लसकदछ 
भनये साथतीसमूि ि हिद्ाल्बाट सामान्जक आचिणिरू लसकनये गद्नछ । ्त्सैलये सामान्जकीकिण सामान्जक 
अन्तहक्र्न ्ाको मित्िपूण्न तत्ि िो । सामान्जकीकिणलये गदा्न नै व्न्क्लये सामान्जक प्रणालीको एक अगिका रूपमा 
भलूमका लनिा्नि गनने आिश्क सतीप ि न्शक्षा लसकदछ ि समाजका अन्् व्न्क्िरूको अपयेक्षानतुरूप व्ििाि  
गद्नछ । ्ो लनिन्ति  चललििनये प्रहक्र्ा िो । सामान्जकीकिणका क्रममा औपचारिक एिम ्अनौपचारिकरूपमा 
हिलभन्न लनका्िरूलये भलूमका खयेललिियेका ितुन्छन ् । ्त्सतै सामान्जकीकिणको प्रहक्र्ा सितीकािा्तमक एिम ्
दमना्तमक प्रकृलतको  ितुन्छ । 

४. लैङ्चिक सामाचजकतीकिण
सामान्जक मूल्, मान््ता, चालचलन, समाजका का््नपद्लत, का््न हिभाजन, शन्क् समबन्धअनतुसाि स्त्रती ि पतुरुषलये  
व्ििाि गनतु्न ि सोिीअनतुरूप व्न्क््ति लनमा्नण गनतु्न लैहगिक सामान्जकीकिण िो । एउटा जैहिक प्राणतीका रूपमा 
जन्म ललएको व्न्क् ितुककँ दै जानये क्रममा ललगिगतरूपमा लभन्न व्ििाि गन्न लसकदछ । घिपरििाि, साथतीसमूि, 
समतुदा्, हिद्ाल्लगा्त हिलभन्न आमसचिािका माध्मिरूबाट समयेत ितुनये सामान्जकीकिणको प्रहक्र्ालये व्न्क्को 
व्न्क््ति हिकासमा अिम ् भलूमका खयेलयेको ितुन्छ । जसमा समाजका मूल्, मान््ता, संसकाि, प्रचलन, 
पिमपिाको प्रभाि िियेको ितुन्छ । लैहगिकता समाज ि सामान्जक मूल्सापयेक्ष ितुन्छ । ्ो सामान्जक व्ििािको 
संिचना पलन िो । ्त्सैलये सामान्जक संिचना ि सामान्जक पिमपिाअनतुसाि लैहगिक सामन्जकीकिणकये ा सति पलन 
बयेगलाबयेगलै ितुन्छ । लैहगिक सामान्जकीकिण सामान्जक लसकाइ लसद्ान्तसँग लनकट दयेन्खन्छ । सामान्जक लसकाइ 
लसद्ान्तका प्रलतपादक अलब्नट्न बान््डतुिा ितुन ्। उनका अनतुसाि बालकलये उप्तुक् एिम ्अनतुप्तुक् व्ििािका 
लालग सकािा्तमक एिम ्नकािा्तमक दतुबै हकलसमलये प तुनब्नल प्राप्त गद्नछ । ्स लसद्ान्तअनतुसाि बालबाललकालये 
समान ललगिका व्न्क्िरूको व्ििािको अिलोकन एिम ्अनतुकिण गियेि लसकदछन ्। ्त्समा पलन बालकको 
लसकाइ बाबतुका हक्र्ाकलापबाट ि बाललकाको लसकाइ आमाका हक्र्ाकलापबाट बढी प्रभाहित ितुनये गद्नछ । 
्सिी आमाबाबतुलये छोिा ि छोिी रिक हकलसमलये व्ििाि गन्न उ्तप्रयेरित गनने गद्नछन ्। 

समाजमा महिला ि पतुरुषका लालग अघोहषतरूपमा अलगअलग कामको न्जममयेिािी तोहकएको ितुन्छ । अलधकांश 
समाजमा सानै उमयेिदयेन्ख ललगिगत आधािमा लभन्न व्ििाि गरिन्छ ि गन्न  लसकाइन्छ । बालबाललकालये खयेलनये 
खयेलमा, उनतीिरूलये लगाउनये कप्डामा, घिलभत् गनने ससाना कामिरूमा समयेत हिभयेद गिी उनतीिरूलाई लभन्नरूपमा 
प्रसततुत ितुन लसकाइन्छ । िाम्ो समाजमा बालकलये बिादतुिीपूण्न खयेल खयेलदै गदा्न बाललकालये प तुतलीसँग खयेलनतु  
पद्नछ । कये टालाई स्नट पाइन्ट, दौिासतुरुिाल हकलनददँदा कये टीका लालग जामा, सकट्न हकलनन्छ । अबोध बालकलये 
खयेलनये क्रममै कतु चो समाइिालये छोिा मान्छये भएि छोिीजसतो काम गछ्न भनयेि न्जसकाइन्छ ति बाललकालाई 
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सानैदयेन्ख बढान्न लसकाइन्छ । ् सता उदाििण खोजदै जानये िो भनये प्रशसत रये ला पद्नछन ्। स्त्रती जालतलाई सानैदयेन्ख 
घिलभत्का काममा लगाइन्छ भनये प तुरुषिरूलाई घिबाहििका काम गनतु्नपनने बताइन्छ । ्सिी अलभभािक ि 
समाजलये स्त्रती ि पतुरुषप्रलत नजालनदँो तरिकालये लभन्न व्ििाि गरििियेको ितुन्छ । लैहगिक सामान्जकीकिणलये लैहगिक 
हिभयेदको लसज्नना ितुनये गद्नछ । 

५. लैङ्चिक सामाचजकतीकिणका चनकायहरू ि चतनको प्रभाव
बालकलये आफना अलभभािक, साथतीसमूि, हिद्ाल् आददबाट सामान्जक आचिणिरू  लसकदछन ्। सामान्जकीकिणका 
क्रममा प्र्त्क्षरूपलये दोिोिो अन्तहक्र्न ्ाद्ािा सामान्जकीकिणमा सि्ोग पत्ु ा्नउनये लनका्िरू (घिपरििाि, हिद्ाल्, 
समतुदा्, साथतीसमूि, सङ्संसथा आदद) सहक्र् लनका्िरू ितुन ्भनये एकोिोिोरूपमा सामान्जकीकिणमा सि्ोग 
पतुि ्् ाउनये लनका्िरू (चलन्चत्, पत्पलत्कािरू, िये ल्ड्ो, टयेलललभजनलगा्तका आमसचिािका माध्मिरू) लनन्षक्र् 
लनका्का रूपमा िियेका ितुन्छन ्। लैहगिक सामान्जकीकिणका लनका्िरूको संन्क्षप्त चचा्न लनमनानतुसाि गरिन्छः

५.१ परिवाि
िियेक बालबाललकाका लालग घि नै पहिलो पाठशाला िो । परििािका सदस्लये गनने कतु िाकानती ि हक्र्ाकलापबाट 
बालबाललकालये व्ििाि गन्न लसकदछन ् । लैहगिक सामान्जकीकिणको अ्त्न्तै मित्िपूण्न स्ोतका रूपमा 
अलभभािक िियेका ितुन्छन ्। बालबाललकाको लसकाइका क्रममा आमाबाबतुलये गनने कतु िाकानती ि व्ििाि लैहगिक 
हिभयेदिहित ितुन तुपद्नछ । निजात अिसथामा छोिा ि छोिी समान ितुन्छन ्ति धयेिैजसो ि्सकिरू उनतीिरूलाई लभन्न 
बनाउन लालगपद्नछन ्(िाट्नन, २००५ : १२३) । उनतीिरूका लालग अलभभािकिरूलये लैहगिकरूपमा लभन्न भाहषक 
प्र्ोग गद्नछन ्। बालकिरूलाई बलल्ो, सहक्र्, सचयेत, सि्ोगतीरूपमा परिन्चत गिाइन्छ भनये बाललकािरूलाई 
कोमल, लनन्षक्र्, सतुन्दि, नाजतुक भनयेि परिन्चत गिाइन्छ । बालकका ततुलनामा बाललकाका लालग सतुन्दि 
हिशयेषणिरू प्र्ोग गनने गरिन्छ । ्त्सतै बाबतुआमालये आफना छोिा ि छोिीका लालग छनोट गनने खयेल, खयेलौना 
ि हक्र्ाकलापिरूसमयेत अलगअलग ितुनये गद्नछन ्। जसतैः छोिाका लालग रतु टबल, बन्दतुक, गा्डतीिरूको छनोट 
गदा्न छोिीका लालग पतुतलीिरूको छनोट गद्नछन ्। छोिािरूलाई घिबाहििका हक्र्ाकलापमा ि छोिीिरूलाई 
घिलभत्का हक्र्ाकलापिरूमा संलगन ितुन लसकाइन्छ । ्त्सतो हिभयेद उनतीिरूको कप्डाका समबन्धमा समयेत 
लागतु ितुन्छ । बालकिरूका लालग धयेिैजसो लनलो एिम ्कालो िङका कप्डािरू हकलनन्छन ्भनये बाललकािरूका 
लालग गतुलाबती एिम ्िातो िङका कप्डािरू हकलनन्छन ्। िाल कये टािरूलये खयेलनये रतु टबल कये टीिरूलये खयेलनतुलाई 
सिाभाहिकै मालनए पलन कये टीिरूलये खयेलनये गियेका पतुतली िा खयेलौनािरू कये टािरूलये खयेलये भनये ्त्सलाई आलोचना 
गरिन्छ िा न्जसकाइन्छ । ्सबाट लैहगिक भलूमका स्त्रतीिरूका लालग रिाहकलो ि पतुरुषिरूका लालग साँघतुिो 
बन्दै गएको दयेन्खन्छ । जसलये गदा्न बालबाललकािरू पिमपिागत व्ििािभन्दा लभन्नरूपमा व्ििाि गन्न  
हिचहकचाउँछन ्। ्सिी सानैदयेन्ख बालबाललकािरूमा स्त्रती्ति ि पतुरुष्तिका गतुणिरू प्रबल भएि हिकलसत ितुन 
थालदछन ्। सोिी अनतुसाि उनतीिरूको व्न्क््ति हिकास ितुनये गद्नछ ।

५.२ सा्ीसमूह
सामान्जकीकिणको दोस्ो मित्िपूण्न लनका्का रूपमा साथतीसमूि िियेको ितुन्छ । बालबाललकािरू साथतीसमूिमा 
घतुललमल ितुनये क्रममा एकअका्नलाई प्रभाि पारििियेका ितुन्छन ्। ३ िष्नको उमयेिदयेन्ख नै बालक  ि बाललकालये 
समान ललगिका साथती बनाउनये गद्नछन ्(िाट्नन, २००५) । उनतीिरूलये खयेलनये खयेलमा समयेत लभन्नता पाइन्छ । 
एकआपसमा अन्तहक्र्न ्ा गियेि नै बालबाललकालये हक्र्ाप्रलतहक्र्ा गन्न  लसकदछन ्। प्रािमभमा बालबाललकालये 
खयेलसमूि लनमा्नण गद्नछन ्। सतुरुआतमा ्त्सतो समूि असगिदठत भए पलन उत्तिबाल्ािसथामा सो समूि बढी 
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सगिदठत ितुन्छ । ्सतो समूिका साथतीिरूबतीच आ्तमती्ता, सि्ोग ि लमत्ता ितुन्छ । ्सिी समूिद्ािा 
बालबाललकालये सामान्जक लन्मको उललङ्न गियेमा ्सबाट पनने प्रभािबािये प्र्त्क्षरूपमा लसकदछन ि सामान्जक 
लन्मको पालना गन्न आिश्क अभ्ास गद्नछन ्। ्त्सैगिी हकशोिािसथामा सामान्जक सितीकृलत ि असितीकृलतको 
मापदण्ड दौँतिी समूिमार्न त नै लसकदछन ्(ज.ब.िा. ि पौ्डयेल, २०६७ : १०९) । व्ाििारिकरूपमा समाजमा 
स्त्रती ि पतुरुषको भलूमका लभन्न भएको अनतुभलूत बालबाललकालये गरिसकये का ितुन्छन ्। दौँतिीिरूसँग ििँदा सोअनतुसाि 
नै लैहगिक भलूमका लनभाउनये प्र्ास गद्नछन ्।   

५.३ चवद्यालय
बालबाललकािरूको सामान्जकीकिणको औपचारिक सतुरुआत हिद्ाल्बाटै ितुनये गद्नछ । हिद्ाल्लये बालबाललकाको 
व्न्क््ति हिकासका सबै पक्षिरूमा ध्ान ददँदै समाजका लालग उप्ोगती नागरिक बनाउनये उद्येश् ललएको 
ितुन्छ । ्स क्रममा हिद्ाल्लये बालबाललकालाई हिलभन्न ज्ान, सतीप, प्रहिलधका साथै संसकृलतको संिक्षण 
ि िसतान्तिण गन्नसमयेत लसकाउँछ ति हिद्ाल्लये समयेत पूण्नरूपमा लैहगिक समानतामा जो्ड ददन सकये को  
पाइँदैन । बालबाललकालाई प्राथ्ननाका लालग उभ्ाइनये लाइन, खयेलाइनये खयेल, कक्षाको बसाइ सबै ठाउँमा लन्ालयेि 
ियेदा्न बालक ि बाललकालाई लभन्न ललगिका आधािमा लभन्न व्ििाि गियेको पाइन्छ । जसलये गदा्न उनतीिरूको 
लसकाइ ि व्न्क््ति हिकासमा प्र्त्क्षतः स्त्रती्ति ि प तुरुष्तिको भािनालये असि पानने गियेको दयेन्खन्छ ।

५.४  समाज एवम ्सङ्घससं्ाहरू
लैहगिक सामान्जकीकिणको अकवो मित्िपूण्न लनका्का रूपमा समाज एिम ्सङ्संसथािरू िियेका  ितुन्छन ्। 
एकातर्न  समाजको आफनै मूल्, मान््ता, हिश्ास ि संसकृलत ितुन्छ भनये व्न्क्लये समपूण्न हक्र्ाकलाप सामान्जक 
मान््ताअनतुरूप समाजलभतै् गनने भएको ितुनालये लतनका बतीच अन््ोन््ान्श्त समबन्ध िियेको  ितुन्छ । सामान्जक, 
धालम्नक, िाजनतीलतक, सांसकृलतक सङ्संसथािरूलये आफनो उद्येश् ि हिचािधािाअनतुरूप सदस्िरूलाई परिचालन 
गन्न खोजदछन ्। समाज ि हिलभन्न संसथािरूका लैहगिक मान््ता ि हिश्ासअनतुसाि सामान्जकीकिण ितुनये भएकालये 
स्त्रती ि पतुरुषलये लभन्नरूपमा व्ििाि गनने गद्नछन ्।

५.५ आमसञिािका माधयमहरू

िये ल्ड्ो, टयेलललभजन, पत्पलत्कालगा्त मोबाइल, कमप्तुटि आदद आमसचिािका माध्मिरूलये समयेत लैहगिक 
सामान्जकीकिणमा प्रभाि पानने गिी स्त्रती ि पतुरुषका लैहगिक व्ििािका समबन्धमा िियेका हिचाि एिम ्धािणा 
समप्रयेषण गरििियेका ितुन्छन ्। बन्न (सन ्१९९६) का अनतुसाि टयेलललभजनमा दयेखाइनये अलधकांश का््नक्रमिरूमा 
पतुरुषको नयेत्ृतिदा्ती भलूमका ििनये, महिलालये प तुरुषको सि्ोग ललनतुपनने गियेको दयेखाइन्छ । ्त्लत मात् िोइन 
बालबाललकालये पढनये प तुसतकलये समयेत लैहगिक सामान्जकीकिणमा मित्िपूण्न भलूमका खयेलनये गद्नछ । पिमपिागत 
पतुसतकिरूलये स्त्रतीिरूलाई पिमपिागत भलूमकामा नै दयेखाउनये गद्नछन ्। जिाँ प तुरुषिरूलये घिबाहििका हिलभन्न 
गलतहिलध गरिििँदा स्त्रतीिरूलाई गहृिणतीका रूपमा घिलभत्कै खाना पकाउनये, सिसराइ गनने काममा संलगन भएको 
दयेखाइन्छ । ् सिी आमसचिािका माध्मबाट प्रयेहषत ितुनये सामग्रतीिरूलये मालनसको मनमन्षतसकमा कतु नै न कतु नैरूपमा 
प्रभाि पारििियेका ितुन्छन ्। जसलये व्न्क्को जतीिनप्रलतको दृहटिकोण ि सामान्जक मूल्, मान््ताको सथापना ि 
परिमाज्ननमा समयेत लभन्नता ल्ाउन सकदछ ।
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६. चनट्कषमा
सामान्जकीकिणका क्रममा लसकये का व्ििाि, हिश्ास, समाजका मूल्मान््ता, संसकृलतको प्रभािसिरूप व्न्क्को 
ज्ान, बोध, धािणा ि व्न्क््ति आददको लनधा्निण ितुनये गद्नछ । ्त्लत मात् नभई सामान्जक सांसकृलतक 
रूपान्तिणमा समयेत लैहगिक सामान्जकीकिणको मित्िपूण्न भलूमका ििन्छ । िाम्ो समाजमा गलत लैहगिक 
सामान्जकीकिणको परिणामसिरूप छोिा ि छोिीलाई गरिनये हिभयेदपूण्न व्ििािका कािण छोिीिरू आमाको गभ्नमा 
ििँदादयेन्ख नै हिभयेदको लसकाि ितुनयेगियेका छन ्। हिभयेदपूण्न सामान्जकीकिणका कािण लैहगिक हिभयेदलये सांसकृलतक 
सिरूप ग्रिण गन्न प तुगयेको छ । ्सलये गदा्न िाम्ो चयेतनालये हिभयेदलाई हिभयेदका रूपमा नललिइ् प्राकृलतक रूपमा 
बतुझनये गियेको दयेन्खन्छ । समाजलाई लन्ालदा सू्वोद् अन्घबाट सतुरु भएको महिलािरूको काम सू्ा्नसतपलछ पलन 
लनिन्ति चललििन्छ तैपलन ्सलाई सिजरूपमा ललनये गरिन्छ । घिका काममा मात् सतीलमत नभई घिबाहिि 
हिलभन्न संघसंसथा एिम ्का्ा्नल्मा का््नित महिलािरू पलन हिभयेदपूण्न व्ििाि भोगन बाध् छन ्। िाम्ो 
जसतो पछौटये समाजमा महिलािरूमा बौहद्क, शािीरिक, सामान्जक एिम ्पयेसागत समभािना िियेको तथ्बोध 
गदा्नगददै पलन उनतीिरूको क्षमतालाई सतीलमत गन्न खोन्जन्छ । गलत लैहगिक सामान्जकीकिणको परिणामसिरूप 
एक्ाइसौँ शताबदीको तयेस्ो दशकमा प्रियेश गरिसकदा पलन महिलािरूलये लनिन्ति पहिचानको ल्डाइँ लल्डििनतुपियेको 
छ । ्त्सैलये परििाि ि समाजलये बालबाललकािरूमा स्त्रती्ति ि पतुरुष्तिको हिभयेदजन्् भािना हिकलसत ितुन 
नददन उनतीिरूलाई लैहगिक हिभयेदिहित िाताििणमा ितुका्नउनतु पद्नछ ।  बालबाललकाकालाई सामान्जकीकिणकै 
प्रहक्र्ामा लैहगिकमैत्ती ितुन लसकाउनये उत्तिदाह््ति सामान्जकीकिणमा प्रभाि पानने सबै लनका्िरूको िियेको  
ितुन्छ । घिलभत्का न्जममयेिािी महिलाका ि घिबाहििका न्जममयेिािी प तुरुषका ितुन ्भन्नये सोच ि बतुझाइमा परिित्नन 
गन्न सकनतुपद्नछ । समान परिन्सथलतमा उसतै प्रलतहक्र्ा ददन सकनये, िियेक च तुनौतती एिम ्सङ्कटको सिजरूपमा 
समाधान गन्न सकनये ि स्त्रती ि पतुरुषलये एकअका्नलाई सिजै सितीकाि गन्न सकनये गिी सामान्जकीकिण गन्न जो्ड 
ददनतुपद्नछ; जसलये लैहगिक समानताको सतुलनन्श्तता गन्न सकोस ्। 

mmm

स्दभमा सामग्ी
क्रये जमि, जयेलनरि (सन ्२०११), "जयेन््डि सोलस्लाइजयेसन", जयेन््डि िोलस एन््ड इकिाललटी (समपा.) सललम प्रयेस, 

अमयेरिकाः क्ाललरोलन््न ा ।

कोइिाला, ्ादिप्रसाद ि चक्रबिादतुि बतुढा.-२०६८), लैहगिकता ि हिकास. काठमा्डौँ ः हिकलप पन्बलकये सन प्रा.
लल. ।

ज.ब.िा, सि्ं प्रकाश ि लगरििाज पौ्डयेल (२०६७), न्शक्षाको दश्ननशास्त्रती् ि समाजशास्त्रती् आधाि, काठमा्डौः 
ियेरिटयेज प्रकाशक तथा हितिक प्रा.लल. ।

बन्न, एस.एम (सन ्१९९६), द सोसल साइकोलजती अर जयेन््डि, न््त्ु ोक्न ः म्ाकग्र हिल ।

िाट्नन, ए. एस.(सन२्००५), द सोलस्ोलोजती अर जयेन््डिः एन इन्रि्डकसन टतु लथ्िी एन््ड रिस्नच.   माल्डनः 
बल्ाकियेल पन्बललसङ ।
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परििय
नयेपालमा लनिा्निमतुखती अथ्नव्िसथामा घिको आमदानतीमा महिलािरूको ्ोगदान ५० प्रलतशत, पतुरुषको ४४ 
प्रलतशत ि बालबाललकािरूको ६ प्रलतशत िियेको छ । घिको काम ि खयेततीपाततीको काम सबैजसो महिलािरूको 
सिभालगता दन्क्षण एलस्ाली मतुलतुकिरूमा नै उचच छ । ति ्ती परिश्मती महिलािरू सधैँ पिमतुखापयेक्षती ि आन्श्त 
बनाइएका छन ्। आलथ्नक कािोबाि ि आलथ्नक अलधकािमा लनण््न मा छैनन ्। ऋण ललएि आ् आज्ननका लालग 
काम गन्न समूि जमानतीमा मात् ऋण ललन सकदछन ्। सामान्जक कतु संसकािका कािण पलन महिला पलछ पियेका 
छन ्भनये आलथ्नक कािोबाि गन्न कमाएको कमाइमा पलन अलधकाि छैन । लनणा्न्क तिमा ि िाजनतीलतमा सतीलमत 
महिलािरू मात् पतुगयेका छन ्।

आधतुलनक हिकासिादी अथ्नशास्त्रतीिरूको हिचािलाई ियेनने िो भनये उनतीिरूलये प तुरुषका मानिती् हिकासमा लगानतीभन्दा 
महिलाका मानिती् पतुजँतीमा गरिएको लगानती बढी उपलन्बधमूलक ितुन्छ भनयेका छन ्। ्सलये श्लमकको उ्तपादन 
तथा उ्तपादक्ति िहृद् गिाउँदछ । बालबचचािरू कतु पोषणबाट बचँदछन ्। सिासथ्मा सतुधाि आउँदछ । 
पारििारिक दक्षतामा िहृद् ितुन पतुगदछ । ्सबाट परििाि, समाज-समतुदा् एिं िाष्ट्रलये ठूलो प्रलतरल प्राप्त गन्न 
सकदछ । -स्ोतः सतुदश्नन लसलिाल, समसामह्क हिकास अथ्नशास्त्र ि नयेपालको अथ्नव्िसथा, ित् पतुसतक 
भण्डाि, काठमा्डौं, नयेपाल ।)  हिकासशतील मतुलतुकका महिलाका सन्दभ्नमा Ester Boserup लये कये  उललयेख गियेका 
छन ्भनये "कये िी सतीलमत पयेसागत महिलािरूलये हिकास उद्ोगको मूलधािमा कम गरििियेका भए पलन दन्क्षणका 
एलस्ाका महिलािरूमा हिकासको नकािा्तमक प्रभाि नै परििियेको ितुँदा ्सबाियेमा बोलन ि लयेख्न तथा सगिदठत 
प्र्त्तुत्ति खोजती गन्न सतुरु गरि्ो" लैहगिक हिकाससमबन्धती पितुँचका सन्दभ्नमा Canadian Council for International 
Cooperation लये लनमनललन्खत हिष्िरू अन्घ साियेको छः 

(क) लक्यः समानता तथा ददगोपनमा आधारित सिभालगतामूलक हिकास । 

(ख) सामुदाचयक चस्चतः 

- महिला तथा पतुरुषको समान अन्सत्ति । - जहटल तथा लमन्श्त समतुदा् । - महिलाको सिा्क न्सथलत ।  
- ललगिभयेद -प तुरुषलाई भन्दा कम पारिश्लमक । - सामतुदाह्क, उ्तपादक ि अनतु्तपादक का््न । - साधन, स्ोत 
ि लाभबाट महिला िन्चित ििनतु । - लनण््न प्रहक्र्ामा महिलालाई सिभागती नगिाउनतु। 

नयेपालमा मनिला सशतिधीकिणको मित्व - 
सम््ा िथिा सुझाव

uDeL/ axfb'/ xf8f*

* सह-प्राध्यापक, भक्तपरु बहुमखुी क्यामपस 
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(ि) चवकास िणनीचत

-हिकास लनण््न तिमा महिलालाई सिभागती ततुल्ाउनये । -साधन, स्ोत एिं िाजनतीलतमा महिलाको पितुँच  
बढाउनये । -लैहगिक समबन्धको रूपान्तिण । -आ्तमहिकासका लनन्मत महिला तथा पतुरुषलाई सशक्तीकिण  
गनने । - लाभमा समान पितुँच । 

(घ) चवकास चक्रयाः 

- महिला तथा पतुरुषबतीच पिामश्नको माध्म सथाहपत गनने । -महिलाको िणनतीलतक चाखको न्सथलत पहिचान  
गनने । 

- लैहगिक तथा सामतुदाह्क समबन्धको हिश्येषण गनने । -आलथ्नक तथा िाजनतीलतक सतुदृढीकिणका लनन्मत समतुदा्को 
िणनतीलतक चाख पहिचान गनने । 

्सप्रकाि, Boserup लये हिकासशतील मतुलतुकमा महिला हिकासका बाियेमा गिनतम तथ् प्रकाश पाियेका 
छन ्भनये CCIC लये लैहगिक हिकासलाई हिकासा्तमक गलतहिलधको सचिालनमा अपरििा््न कािक मानयेि हिलभन्न 
िणनतीलतक पितुँच प्रसततुत गियेका छन ्। ्सलये आधतुलनक ्तुगमा लैहगिक हिकासलाई मतुलतुकको समग्र हिकाससँग 
आबद् गन्नका साथै महिला तथा पतुरुषको समान सिभालगताको आिश्कता प्रसत तुत गद्नछ । 

सम्अनतुसाि प्रलतसपधा्नमा सरलता प्राप्त गन्न सकनये क्षमताको हिकास गनतु्न नै सशक्तीकिण (Empowerment)  
िो । आरतु  हिचािधािा िा लसद्ान्तमालथ लन्न्त्ण िालसल गनने प्रहक्र्ा नै सशक्तीकिण िो, ्त्सैलये अशक् िा 
शन्क्िीनलाई सशक् तथा सक्षम बनाउनतु नै सशक्तीकिण िो । महिला सशक्तीकिण, दललत सशक्तीकिण तथा 
अपागि सशक्तीकिण भन्नालये लतनतीिरूमा अन्तलन्नहित शन्क्को बोध गिाउनतु िो । अथिा लतनतीिरूलभत् लतुकये को 
सतीप, क्षमता, ज्ान आददलाई उजागि गनतु्न नै िासतिमा सशक्तीकिण िो । स्ोत ि साधनमा पितुँच तथा लन्न्त्ण 
गन्न सकनये क्षमता नै सशक्तीकिण िो । जसतै महिला सशक्तीकिणको चचा्न गदा्न स्ोतिरूमालथको लन्न्त्णलये 
महिलाको जतीिनमा पानने प्रभािलाई सशक्तीकिण भलनन्छ । ्सिी समग्रमा उललयेख गनतु्नपदा्न सशक्तीकिण भन्नालये 
आलथ्नक, सामान्जक तथा िाजनतीलतक पक्षमा सिभालगता पितुँच तथा लन्न्त्ण, उपभोग गन्न सकनये, ज्ान, सतीप  
क्षमताको अलभिहृद् तथा हिकास गनने भनयेि बतुझन सहकन्छ । आरूहिरुद् ितुनये सबै प्रकािका भयेदभाि ि अन््ा्ाको 
अध््न अनतुसन्धान एिम ् हिश्येषण गिी ्त्सबाट उ्तपन्न समस्ाको पहिचान गिी सो समस्ा समाधान गन्न 
आफनो ्ोगदान ि न्जममयेिािी कये  ितुन तुपद्नछ भलन उन्चत लनकास पत्ता लगाउनये ि ्त्सतर्न  प्र्ास गनने क्षमताको 
हिकास गनतु्न नै सशक्तीकिण िो । सशक्तीकिणलये मतुख्तः आफनो चािना अलभव्क् गन्न सकनये क्षमताको हिकास 
गद्नछ । साधनमा पितुँच बढाउनतुका साथै लनण््न गनने क्षमता तथा आ्तमहिश्ास प्रदान गद्नछ । 

सशक्तीकिणको अिधािणा अ्त्न्त मित्िपूण्न िियेको छ । प्रा्ः तयेस्ो हिश् (Third World) का ग्रामतीण 
समाजमा समान खालका िग्निरू पाइँदैनन ्। हिकासका का््नक्रम सबैलाई भनयेि सचिालन गरिन्छ । ति 
ितुन्छ कये  भनये समपूण्नरूपमा धनती ि शन्क्शाली व्न्क्लये अलधकांश राइदा ि्त्ाएका ितुन्छन ्। सशक्तीकिणको 
अिधािणाअन्तग्नत हिशयेष गिी हिहिधता भएको समाजका हपछल्डएका िग्निरूलाई ध्ानकये न्न्रित गनतु्नसँग समबन्न्धत 
छ । हपछल्डएका तत्ििरू भन्नालये खास गिी महिला, भलूमिीन ि सतीमान्तकृत जनताका साथै हपछल्डएका जालत 
ि जनजालतिरू पछ्नन ्। ्त्सता हपछल्डएका िग्निरूलाई ्ोजना, लनण््न प्रहक्र्ा, का्ा्नन्ि्न ि मूल्ाङ्कनप्रहक्र्ामा 
प्र्त्क्ष सिभागती गिाउनये अिधािणा नै सशक्तीकिण िो । 

हिकासप्रहक्र्ामा महिलािरूलाई समयेटयेि तथा महिला ि हिकासप्रहक्र्ाबतीचको समबन्धलाई व्िन्सथत 
गियेि मातै् साँचो अथ्नमा महिलाको हिकास ितुन नसकनये ि महिलाको हिकासमा पतुरुषलाई पलन सिभागती गिाउनतुपनने 
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कतु िामा हिशयेष जो्ड ददँदै सन ्१९८० को दशकपछाल्ड जयेन््डि ि हिकास (gender and development) अिधािणा 
दयेखापियेको िो । जयेन््डि ि हिकास (GAD) अिधािणामा महिला ि पतुरुष दतुबैको लनण््न प्रहक्र्ालाई आ्तमसात ्गददै 
ददगो ि समतामूलक (Equitable) हिकासमा जो्ड ददइन्छ । जयेन््डि ि हिकास (GAD)  अिधािणा समाजिादी 
नािीिादबाट प्रभाहित छ । (GAD)  अिधािणालये मतुख् समस्ाको रूपमा संसािको आधा भाग ओगटयेका 
महिलालाई हिकासप्रहक्र्ामा नसमयेहटनतुलाई ललएको छ भनये GAD	अिधािणालये असमान लैहगिक समबन्ध (unequal 
gender relations)  लाई समस्ाको रूपमा ललएको छ हकनभनये ्सतो असमान लैहगिक समबन्धलये हिकासका््नमा 
महिलाको पूण्न सिभालगता ि समतामूलक हिकास (equitable development) लाई असमभि ततुल्ाउँछ । ्सलये 
समाजमा नािी ि पतुरुषका लालग भनती तोहकएका भलूमकािरूमालथ प्रश्न उठाउँछ ि हकन महिलािरूलाई सधैँ समाज 
ि संसकृलतलये कमसल भलूमकामा सतीलमत गियेको छ भनती अध््न गद्नछ ।  

  लैहगिक अिधािणा कसिी हिकासको मतुद्ा बन्न पतुग्ो त भन्नये कतु िालाई अझ बढी प्रटिाउन 
सन ् १९५० पलछ अिलमबन गरिएको हिकासका प्रहक्र्ालाई उललयेख गनतु्न उप्तुक् ितुन्छ । ्त्सो त 
१९५० अन्घ समाजमा लैहगिक असमानता, दमन ि शोषण लथएन भन्नये प्रश्न उठन सकदछ । सन ्१९५० 
भन्दाअन्घ समाजमा लैहगिक असमानता लथ्ो । ति व्िन्सथत हिकासको प्र्ास अिलमबन गरिएको  
लथएन । सन ्१९५० पलछ आधतुलनकीकिणको लसद्ान्तअनतुरूप हिकासप्रहक्र्ा अिलमबन गरि्ो ति ७० को 
दशकमा आइपतुगदा समाजमा धनती ि गरिबको गहििो खा्डल लसज्नना भ्ो । आधतुलनकीकिणलये सामान्जक प्रजातन्त् 
ल्ाउन सकये न। हिकासमा प्रजातन्त् ल्ाउन सकये न। समानता का्म गन्न सकये न बरु अझ बढी सतिीकिण ि 
असमानता लसज्नना ग्वो । िासतिमा आधतुलनकीकिणको लसद्ान्तबमोन्जम अिलमबन गरिएको हिकासलये समाजमा 
सकािा्तमक प्रभाि पान्न सकये न । आफनो असमान हितिण भ्ो । आधािभतू आिश्कताबाट थतुप्र ैजनता िन्चित 
भए । दमन ि शोषणका धबबािरू सामान्जक-सांसकृलतक तथा आलथ्नक आकासमा निाम्िी म्डारिए । प्राकृलतक 
िाताििण लबग्रदैँ आ्ो ।

सशक्तीकिण भनयेको गरिब जनताको जतीिनमालथ प्रभाि पानने हिलभन्न संसथािरूमा सिभागती ितुन तु, व्न्क् 
संसथासँग समझौता गन्न, लतनलाई प्रभाहित पान्न लन्न्त्ण गन्न ि जिारदयेिी बनाउनका लालग गरिबिरूको समपन्त्त 
ि क्षमताको हिसताि िो ।-World Bank-2002

सशक्तीकिणलये िै्न्क्क तथा सामूहिकरूपमा का््न गन्नका लालग व्न्क्गत, सामान्जक, आलथ्नक तथा 
िानजतीलतक शन्क्लाई ठम्ाउन तथा लतनको लन्न्त्ण गन्नका लालग जनताको भौलतक समपन्त्त तथा क्षमताको 
लनमा्नण गद्नछ । ्सलये जनतालाई आरूलये िोजयेको बाटो च्न गन्न ि आफनो जतीिनका परिियेशको हिकासका 
लालग आ-आफना चािनाअनतुसाि का््न गनने अिसििरू प्रदान गद्नछ । UNDP Report-2003

सशक्तीकिण बाहििी स्ोत तथा साधनिरूमालथ लन्न्त्ण गन्न सकनये ि आन्तरिकरूपमा आ्तमहिश्ास ि 
क्षमता अलभिहृद्का लालग शन्क् आज्नन गनने प्रहक्र्ा िो – A Sen –1997

साधन-स्ोत, नतीलत-लनण््न  ि आफनै क्षमतामालथको पितुँच बढाउन सकनये, आफनो समतुदा्का हक्र्ाकलापमा 
सिभागती बन्नये, सचयेतना अलभिहृद् गन्न सकनये ि आफनो परिियेशमालथ आरै लन्न्त्ण का्म िाख्न सकनये क्षमता 
बढाउन समथ्न ितुन्छन ्। –Jonson–1999

्सप्रकाि सशक्तीकिण एउटा ्त्सतो सं्न्त् िो, जसलये असमान शन्क् संिचनाका कािण पछाल्ड पियेका 
ि कमजोि अिसथामा िियेका व्न्क्, समूि, िग्न ि समतुदा्लाई सशक् ि गलतशतील बन्न सघाउँछ । मूलतः 
सामान्जक सशक्तीकिण (न्शक्षा, सिासथ्, सतीप, खानयेपानती, म्ा्नदा, सामान्जकसति, सामान्जक सबलता, सामान्जक 
सिभालगता), आलथ्नक सशक्तीकिण (िोजगािी, बजाि, उ्तपादनशतील समपन्त्त, हित्तती् क्षमता प्राहिलधक) ि 
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िाजनतीलतक सशक्तीकिण (मतालधकाि, आिाजिरूको सतुन तुिाइ, अलभमत, सामूहिक का््न, कानतुनती सशक्तीकिण, 
सिभालगता, जागरुक तथा परिचालन क्षमता) को सं्ोजनलाई ददगो सशक्तीकिण भलनन्छ ।

सामान््तः सशक्तीकिणलये मालनस िियेको क्षमताको गलतशतीलता तथा परिचालनलाई बतुझाउँछ । मालनसमा 
अन्तलन्नहित शन्क्लाई सशक् बनाई प्रसततुत गनने प्रहक्र्ा नै सशक्तीकिण िो । ्सलये शन्क्को रूपान्तिणलाई 
पलन बतुझाउँछ । हिलभन्न स्ोत ि साधनको परिचालन तथा ्त्समालथ अलधकाि प्राप्त गन्न असमथ्न भएकािरूलाई 
सामथ््न बनाउनये प्रहक्र्ालाई जो्ड ददन्छ । ्ो स्ोत ि साधन छनौट गनने सितन्त्ता ि ्त्समालथ ििनये 
अलधकािको प्रिध्नन िो । साथै जतीिनका हिकलपिरूको छनौट गनने जनताको ्ोग्ता/क्षमताको हिसतािलाई 
पलन सशक्तीकिणलये प्रटिाउँछ । कये िी गन्न मालनसलाई शन्क् प्रदान गनतु्न िो । मालनसमा िियेको क्षमतालाई हिलभन्न 
उपा्का माध्मबाट सशक् बनाउनतु िो । 

िासतिमा सशक्तीकिण (Empowerment) एउटा ्त्सतो साधन (Means) िो । जसलये व्न्क्, समूि, 
समतुदा्िरूबतीचमा िियेको असमान शन्क् संिचनालाई समान शन्क् संिचनामा रूपान्तिण गद्नछ । कमजोि ि 
अशक् अिसथामा िियेकािरूलाई सतीप, ताललम चयेतनाका माध्मबाट सशक् ि बलल्ोृ बनाउँदै स्ोत परिचालन 
गनने अिसथामा पत्ु ा्नउँछ । स्ोत, साधनमालथ लन्न्त्ण छनौट प्रहक्र्ाबाट िन्चित भउकािरूलाई स्ोत साधनमालथ 
लन्न्णत्ा गनने िाताििण लसज्नना गददै सितन्त्ताको प्र्त्ाभलूत गद्नछ । ित्नमान सम्मा सशक्तीकिण हिकासका 
रूपमा दयेखापियेको छ । मानिती् क्षमता िहृद्, चयेतना िहृद् । सूचनाको पितुँच, जबारदयेहिता, समाियेशतीकिण, 
सिभालगता, सांगठलनक क्षमताको िहृद्, लगा्त आलथ्नक, सामान्जक-सांसकृलतक िाजनतीलतक हिकासका कतु िािरू 
सशक्तीकिणमा समाियेश भएका ितुन्छन ्। 

पिमपिादयेन्ख असमान अिसथामा िियेको महिलािरू सि्नप्रथम सन ्१९०८ मा दासताको हिरुद् सङ्ष्नमा 
उत्येको पाइन्छ । सन ्१९६० को दशकमा दयेखा पियेको नािी आन्दोलनलये हिश्मा प्रभाि पाददै ग्ो । हिकास 
का््नमा महिलािरूको हिकास ितुन नसकये को सन्दभ्नलाई लन्ालदै १९७० को दशकको प्रािमभदयेन्ख नै हिकासमा 
महिला िणनतीलत (WID) दयेखा प्वो । ्ो िणनतीलत WID लये समाजमा िियेक क्षयेत्मा महिला समानता ितुन तुपद्नछ भनती 
महिलािरूसमबन्धती नतीलत बनाउनये ि महिला हक्र्ाकलापमा जो्ड ददएको पाइन्छ । 

सन ्१९७० को उत्तिाध्नमा महिला ि हिकास  (WAD) को लसद्ान्त दयेखा पि ्् ो । पिलनभ्निताको 
लसद्ान्तलाई आधाि मानयेि WAD को लनमा्नण भएको िो । पतुरुष ि महिलाबतीचको लसद्ान्तलाई शोषक ि शोहषत 
अथा्नत ्Core and periphery को रूपमा आधाि मानयेि WAD धािणाको हिकास भएको िो । महिलािरू सधैं 
हिकासप्रहक्र्ाका अगि ििँदै आएको ितुँदा उनतीिरूलाई हिकासमा एकीकृत गिाउनतुपद्नछ भन्नये कतु िा कये बल भनाइ 
मात् भएकालये महिला ि हिकास प्रहक्र्ाबतीचको समबन्धलाई सतुव्िन्सथत बनाउनतुपद्नछ भन्नये धािणामा WID लये 
जो्ड ददएको पाइन्छ । WID ि WAD लये एकपक्षती् ढगिमा मात् जो्ड ददएको ितुँदा महिलाको मात् हिकास ितुन 
सकये न । महिलाको हिकास गदा्न प तुरुषलाई पलन जो्ड ददनतुपद्नछ ि दतुबैको पािसपरिक ढगिबाट हिकास गन्न सकये  
अिश् पलन समतामूलक हिकास ितुन्छ भन्नये मान््ता िाखती सन ्१९८० को दशकमा जयेन््डि ि हिकास (GAD) 
को उ्तपन्त्त भ्ो । समाजमा ललगिको आधािमा त्ाि गरिएको पक्षपात िा असमान व्ििाि भलूमकालाई 
असितीकाि गददै महिला ि पतुरुष दतुबैको समानतामूलक हिकास ितुन तुपद्नछ भन्नये कतु िा नै GAD को धािणा िो । 
हिकास गलतहिलधको उप्तुक्ताअनतुसाि महिला पतुरुष दतुबैको सं्तुक् संलगनता ि सिभालगताको भलूमका लनक्वोल 
गिी मूल प्रिािमा समयेहटनतु लैहगिक समानताको हिकास िो ।
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मचहला सशक्ततीकिणको आवशयकता
दयेशको सामान्जक, आलथ्नक, िाजलनलतकलगा्त सबै क्षयेत्को हिकास गन्नका लालग महिला सशक्तीकिणको 
आिश्कता पद्नछ । दयेशको समग्र हिकासका लालग महिला सशक्तीकिण अलनिा््न ि आिश्क िियेको छ । 
महिला सशक्तीकिणको आिश्कतालाई लनमनानतुसाि बतुदँागतरूपमा प्रसततुत गरिएको छः 

१) सामान्जक हिकास गन्न । 

२) सामान्जक, धालम्नक, पिमपिा ि अििोध िटाएि महिला अलधकाि प्राप्त गिाउन । 

३) बालबाललकालाई िाम्ो बानती ि बालकल्ाणमा िहृद् गन्न । 

४) आलथ्नक हिकासको लालग । 

५) दयेशको उ्तपादक्तिमा िहृद् गन्न । 

६) पारििारिक व्िसथापन गन्न । 

७) साधनस्ोतको पितुँचमा िहृद् गन्न । 

८) समाजमा हिद्मान महिलािरूमालथको असमानता िटाएि चयेतनाको हिकास गन्न आदद । 

्सिी महिला सशक्तीकिण भन्नालये दयेशको समग्र क्षयेत्मा महिलाको सिभालगता जनाउनतु िो । महिलालाई 
समान अिसि  ि पितुँच बढाउन सकये  दयेशको आलथ्नक हिकास ितुन्छ । महिला सशक्तीकिणलये आलथ्नक हिकासमा 
मित्िपूण्न भलूमका खयेलदछ । समग्रमा आलथ्नक हिकासका लालग दयेशमा हिद्मान हिलभन्न असमानता िटाउनका 
लालग महिला सशक्तीकिणको आिश्कता ि भलूमका िियेको छ । 

चवकास प्रचक्रयामा मचहलालाई सशक्त ि सचक्रय तुलयाइनुपदमाछि भ्नने अविािणालाई चनमनचलचखत तथयलने पुचष्ट 
िदमाछिः 
(क) महिला न्शक्षालये बालबाललकाको न्शक्षादीक्षा तथा सिासथ् ि सिसराइमा ज्ादा सि्ोग प तुगछ । 

(ख) महिलामा गरिनये प तुजँती लगानतीबाट पतुरुषको भन्दा ज्ादा आलथ्नक प्रलतरल प्राप्त ितुन सकये को तथ् 
अथ्नशास्त्रतीिरूलये प्रसततुत गियेका छन ्। 

(ग) पारििारिक कल्ाणको अलभिहृद्मा पतुरुषको भन्दा महिलाकै अिम ्भलूमका ििन्छ । 

(घ) सामान्जक पछौटयेपनबाट महिलालाई उ्तथान गियेि प तुरुषसिि ततुल्ाइएमा उनतीिरूको आ्तमहिश्ास तथा 
आ्तमसममान बढन गई समतामूलक समाज लनमा्नण ितुन्छ । 

(ङ) हिकासशतील मतुलतुकिरूमा महिलािरूलाई कम रतु स्नद ितुन तुका साथै अलप िा नगन्् आ् प्राप्त ितुनये 
गियेकालये उनतीिरू कतु न्णठत ितुन पतुगयेका छन ्। महिलािरूलाई रतु स्नदको व्िसथा एिं आ्आज्ननको 
व्िसथा ितुन सकये मा उनतीिरू पलन आ्तमहिकासका लालग सक्षम ितुनयेछन ्। 

(च) उचचन्शक्षा, प्राहिलधक ज्ान ि सतीप एिं ताललमको अिसि प्राप्त ितुन सकये मा महिलािरूबाट पलन मतुलतुकका 
लालग आिश्क हिशयेषज्, दक्ष प्राहिलधक तथा िैज्ालनकजसता मानिती् संशाधनको आपूलत्न ितुन सकछ । 

(छ) महिलाको दक्षता एिं क्षमताको िहृद्लये दयेशमा क्षमतािान जनशन्क्को आपूलत्न बढाउन सहकन्छ । 

(ज) लैहगिक समानतालये दयेशमा भयेदभाििहित तथा समतामूलक समाजको लसज्नना ितुन्छ । न््ा्पूण्न समाजको 
सथापना गनने दृहटिबाट ्ो अ्त्ािश्क नै ठिरिन्छ । (स्ोतः भोजिाज ओझा, समकालीन हिकास 
अथ्नशास्त्र एिं नयेपालको अथ्नव्िसथा, तलयेजतु प्रकाशन, भोटाहिटी, काठमा्डौं, पयेज नं. १५०-१५१, 
पहिलो संसकिण २०५९) । 
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सशक्तीकिणलाई हिद्मान शन्क् सन्ततुलनलाई रूपान्तिण गनने तथा शन्क्को स्ोतमालथ बिृत ्लन्न्त्ण 
प्राप्त गनने प्रहक्र्ाका रूपमा ललन सहकन्छ । सशक्तीकिणलये व्न्क्गत तथा सामान्जकरूपमा हक्र्ाशतील ितुनका 
लालग िै्न्क्क, सामान्जक, आलथ्नक तथा िाजनतीलतक शन्क्लाई बतुझनसकनये तथा लतनलाई लन्न्त्ण गन्नसकनये 
क्षमता िहृद् गद्नछ । हिलभन्न पक्षमा आफनो पितुँच प्राप्त गन्न नसकये कािरूलाई हिकलपिरूको च्न गन्न सकनये 
क्षमता प्रदान गद्नछ । सशक्तीकिणलये ्त्सतो िाताििणको लसज्नना गद्नछ जसमा जनतालये आफना समग्र 
समभािनािरूको हिकास गनतु्नका साथै आफना आिश्कता ि चािनाअनतुसाि समतुदा्को जतीिनमा सिभागती बन्न 
सकनये ितुनका लालग आफनो जतीिनलाई उ्तपादनशतीलता ि लसज्ननशतीलतालाई अग्रसि गिाउन सकदछन ्। प्र्त य्ेक 
व्न्क्लाई सममानपूि्नक बाँचन पाउनये िक ितुनयेछ ि म्ृत्तुदण्डको सजा् ितुनये गिी कतु नै कानतुन बनाइनये छैन, 
कानतुनबमोन्जम बाियेक कतु नै पलन व्न्क्को िै्न्क्क सितन्त्ता िनन ितुनयेछैन । प्र्त य्ेक नागरिकलाई दयेिा्को 
सितन्त्ता ितुनयेछः

(क) हिचाि ि अलभव्न्क्को सितन्त्ता । 

(ख) हिना िातिलत्ाि शान्न्तपूि्नक भयेला ितुनये सितन्त्ता ितुनयेछ ।

(ग) िाजनतीलतक दल िा सगिठन खोलनये सितन्त्ता । 

(घ) सङ् ि संसथा खोलनये सितन्त्ता । 

(ङ) नयेपालको कतु नै पलन भागमा आितजाित ि बसोिास गनने सितन्त्ता । 

(च) कतु नै पयेसा, िोजगाि, उद्ोग ि व्ापाि गनने सितन्त्ता । 

बयेइन्जङमा भएको चाैथो हिश् महिला सममयेलनलये हिकासका १२ िटा सिोकािका क्षयेत्िरूलाई १८७ 
िटा सिकािको प्रलतबद्तासहित का्ा्नन्ि्नमा ल्ाएको िो । ्सिी ियेदा्न लैहगिक सबाल ि हिकासमा महिला 
सिभालगता मूलतः सन ्१९८० को दशकपलछ हिकासको समग्र पक्षसँग जोल्डएि आएको िो । लैहगिक सबालका 
सन्दभ्नमा भएका कये िी मतुख् अन्तिा्नहष्ट्र् प्र्ासिरूः 

•	 महिला न्सथलतसमबन्धती आ्ोग, १९४६, मानि अलधकािको हिश्व्ापती घोषणा पत्, १९४८, महिलाको 
िाजनतीलतक अलधकाि समबन्धती मिासन्न्ध, १९५२

•	 नागरिक तथा िाजनतीलतक अलधकािसमबन्धती अन्तििाहष्ट्र् प्रलतज्ापत्, १९६६, आलथ्नक, सामान्जक तथा 
सांसकृलतक अलधकाि समबन्धती अन्तििाहष्ट्र् प्रलतज्ापत्, १९६६

•	 महिलाहिरुद्का भयेदभािहिरुद् िाटिसङ्ती् घोषणा पत्, १९६७, अन्तििाहष्ट्र् नािी िष्न १९७५, 
महिलाहिरुद् ितुनये सबै प्रकािका भयेदभाि उन्मूलन गनने मिासन्न्ध, १९७९

•	 नैिोिती अग्रगामती िणनतीलत, १९८५, बयेइन्जङ घोषणा पत्, १९९५, महिलाहिरुद् ितुनये सबै प्रकािका 
भयेदभािहिरुद्को अलभसन्न्ध इचछाधतीन आलयेख, १९९९, सिस्ाबदी हिकास लक््, २०००, ददगो 
हिकासको लक््, २०१५ ।

ननेपालको िाचट्रिय स्दभमा
नयेपालको संहिधान, २०१९ मा समानताको िक ि ्त्सपलछ आउनये घटनाक्रमसँगै लैहगिक हिष्िरूलये 

प्राथलमकता पाउँदै गएको दयेन्खन्छ । ्त्सैगिी हिलभन्न का््नक्रममार्न त पलन लैहगिक समानता ि हिकासका क्षयेत्मा 
काम ितुँदै आएको दयेन्खन्छ । नयेपालको अन्तरिम संहिधान, २०६३ लये लैहगिक हिष्िरूलाई व्ापकरूपमा 
उठाएको िो । छैटौं ्ोजनादयेन्ख १५ औ ं आिलधक ्ोजनासमम आइपतुगदासमम लैहगिकताका सबालिरू 
सपटिरूपमा समाियेश ितुँदै हिकासमा महिला सिभालगतालये उचच मित्ि पाएको दयेन्खन्छ । ्त्सतै नयेपालको 
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संहिधान, २०७२ लये लैहगिक समानता ि सबालका क्षयेत्मा ठूलो तिगि नै लसज्नना गरिददएको छ । संहिधानको 
धािा १२ मा िंशती् ि लैहगिक पहिचानसहितको नागरिकता प्रदान गनने कतु िालाई जो्ड ददएको छ । धािा १८ मा 
समानताको िकमार्न त हिभयेदिहित ि पैलत्क समपन्त्तको िकलाई मौललक िकका रूपमा उठाएको छ । धािा ३८ 
मा महिलाको िकलाई संिैधालनक मौललकिकको मान््ता ददएको छ । धािा ४२ मा सामान्जक न््ा्को िकको 
व्िसथा गियेको छ । धािा ४३ मा सामान्जक सतुिक्षाको िकमार्न त लैहगिक सबालको समबोधन गनने प्र्ास 
गरिएको छ । ्त्सतै िाज्का लनदनेशक लसद्ान्त ि नतीलतिरूमा पलन लैहगिक समानता ि महिला सशक्तीकिणलाई 
उचच मित्ि ददएको दयेन्खन्छ । धािा ८४ मा सङ्ती् संसद् मा कमततीमा एकलतिाइ महिला उपन्सथलतलाई अलनिा््न 
गरिएको छ । धािा १७६ मा प्रदयेशको प्रादयेन्शक संसद् मा पलन कन्मतमा एकलतिाइ महिला उपन्सथलतलाई 
अलनिा््न गरिएको छ । धािा २२३ लये सथानती् तिमा पलन महिला प्रलतलनलध्तिलाई अलनिा््न गियेको छ । ्त्सतै 
धािा २५२ मा िाहष्ट्र् महिला आ्ोगको व्िसथामार्न त महिला समानता ि सशक्तीकिणलाई जो्ड ददइएको  
छ । आिलधक पन्ध्ौँ ् ोजनालये पलन लैहगिक समानता ि महिला सशक्तीकिणलाई सामान्जक क्षयेत्अन्तग्नत समाियेश 
गिी ्ोजनाको अन््त्समममा लैहगिक हिकास सूचकाङ्क ०.९२५ बाट ०.९६३ पतुि ्् ाउनये लक्् ललएको छ । 
साथै िाज् सं्न्त्का ततीनै तिमा लैहगिकमैत्ती ऐन, कानतुन, िणनतीलत तथा लन्मिरू तजतु्नमा ि का्ा्नन्ि्न गनने 
कतु िालाई ्ोजनाको अपयेन्क्षत उपलन्बधका रूपमा पलन ललएको छ । महिला, बालबाललका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक 
मन्त्ाल्, िाहष्ट्र् महिला आ्ोगलगा्तका दज्ननौं लनका्िरू पलन महिला समानता तथा सशक्तीकिणका क्षयेत्मा 
अनिितरूपमा लालगिियेको दयेन्खन्छ । लैहगिक समानता ि महिला सशक्तीकिणका सबालमा नयेपालमा भएका कये िी 
प्र्ासिरू दयेिा्अनतुसाि उललयेख गरिन्छ । 

पिमपिादयेन्ख असमान अिसथामा िियेको महिलािरू सि्नप्रथम सन ्१९०८ मा दासताको हिरुद् सङ्ष्नमा 
उत्येको पाइन्छ । सन ्१९६० को दशकमा दयेखा पियेको नािी आन्दोलनलये हिश्मा प्रभाि पाददै ग्ो । हिकास 
का््नमा महिलािरूको हिकास ितुन नसकये को सन्दभ्नलाई लन्ालदै १९७० को दशकको प्रािमभदयेन्ख नै हिकासमा 
महिला िणनतीलत (WID) दयेखा प्वो  । ्ो िणनतीलत (WID) लये समाजमा िियेक क्षयेत्मा महिला समानता ितुन तुपद्नछ 
भनती महिलासमबन्धती नतीलत बनाउनये ि महिला हक्र्ाकलापमा जो्ड ददएको पाइन्छ । 

लैङ्चिक असमानताको चसधिा्तलने जोड चदनने चवचभ्न पक्षहरूलाई चनमनानुसाि प्रसट पानमा सचक्छि

•	 सामान्जक परिियेशका हिलभन्न पक्षिरू जसतैः भौलतक स्ोत, सामान्जक न्सथलत, शन्क्, अिसििरू आददमा 
महिलािरूको पितुँच कम ि पतुरुषिरूको बढी छ । 

•	 महिला पतुरुषबतीचको असमान समबन्ध ल्ाउनये कािकतत्ि सामान्जक सगिठन एिम ्संिचना िो । 

•	 महिलािरूको स्ोतमालथ कम पितुँच िियेको छ । 

•	 महिलािरूको सामान्जक िैलस्त ि भलूमका कमजोि छ । 

•	 महिलािरूलाई हिलभन्न अिसि ि अलधकाि आददबाट िन्चित गरिएको अिसथा छ । 

•	 सामान्जक असमानतािरू समाजका जात, िण्न, ललगि, धम्न, पयेसा आददमा दयेख्न ि जान्न सहकन्छ । 

•	 समाजको प्र्त्कये  तिमा असमानताको न्सथलत दयेख्न सहकन्छ । 

•	 महिलािरूको भौलतक एिम ्अभौलतक स्ोतिरूमा पितुँच कम छ । 

•	 महिलािरूमा कम हिशयेषालधकाि भएकोलये सन्तोषजनक रूपमा उनतीिरू बाँचन नपाएको तथ्लाई ्सलये 
प्रसट पाद्नछ । 

•	 समाजमा हिद्मान हिलभन्न हकलमसका असमानतािरू जसतै, महिलाको, सामान्जक, आलथ्नक, िाजनतीलतक 
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अिसथािरू, अनतुभििरू, गलतहिलधिरू पतुरुषको भन्दा असमान हकलसमको छ । हिलभन्न स्ोत, साधन, 
अिसििरूमा पतुरुष ि महिलाको पितुँच असमान हकलसमको छ । सामान्जक संिचनालये ्स हकलसमको 
न्सथलतको लसज्नना गियेको िो । समाजमा पतुरुषभन्दा महिलािरूलये लनमन भौलतक स्ोत, सामान्जक 
न्सथलत, शन्क्, हिलभन्न अिसििरूमा कम अिसि पाउँछन ्। ्सतो असमानता समाजको हिलभन्न अन्् 
सामान्जकरूपलये मित्िपूण्न पक्षिरूमा िियेको ितुन्छ । ्त्सतो असमानता सामान्जक सगिठनको परिणाम 
भनये महिला ि पतुरुषको मित्िपूण्न जैहिक एिम ्व्न्क्गत लभन्नतािरूको िोइन । सबै समानताका 
लसद्ान्तिरूलये समतामूलक सामान्जक संिचना ि अिसथाको लालग महिला ि पतुरुषलाई सिजरूपमा 
शतुद् ि प्राकृलतक व्ििाि गनतु्नपनने कतु िामा जो्ड ददएका छन ्। महिला पतुरुषको अिसथामा परिित्नन 
गन्न सहकन्छ भन्नये मान््तामा ्ो लसद्ान्त अगाल्ड बढयेको छ । ्स लसद्ान्तलये महिला ि पतुरुषको 
अिसथालाई परिित्नन गन्न सहकनये मतुद्ालाई अगाल्ड साियेको पाइन्छ । 

मचहला सशक्ततीकिण कसिी िनने  
महिला सशक्तीकिण गनने का््निरूलाई लनमन बतुदँािरूबाट प्रटि पान्न सहकन्छः 

•	 स्ोत, अिसि न्शक्षा, सिासथ्, िोजगािी, क्षमता, अलधकाि, आददमा पितुँच बढाउँदै सक्षम ि आ्तमलनभ्नि 
बनाउनये, स्ोत ि साधन मालथको पितुँचलाई िहृद् गददै ्त्समालथको लन्न्त्णलाई िहृद् गनने । 

•	 महिलािरूलाई समपूण्न हिकासका का््निरूमा सिभागती गिाउँदै सिका््न गददै अगाल्ड बढाउनये, महिला 
सशक्तीकिणका लालग उनतीिरूको पितुँच, चयेतना, आ्तमहिश्ास तथा लन्न्त्ण बढाउन नागरिक समाज, 
परििाि ि सिकािी तथा गैिसिकािी संसथालये समन्ि्ा्तमक भलूमका लनिा्नि गनतु्नपननेमा जो्ड ददनये ।

•	 महिलािरूबतीच अनतुभि, ज्ान, सतीप, क्षमता आददको आदानप्रदान गिी ्त्सलाई एकीकृत का््नमा 
परिणत गनतु्नपननेमा जो्ड ददनये, समाजका सबै िग्न, ति ि समतुदा्को सकािा्तमक दृहटि ि सि्ोगद्ािा 
महिला सबलीकिणका लालग न्शक्षा, सिासथ् ताललम, उद्म हिकासका लालग सतुहिधा पतुि ्् ाउनये ि ्त्सता 
का््नक्रमलाई नागरिक समाज, सिकाि, गैिसिकािी संसथािरूलये एकीकृतरूपमा अन्घ सान्न सकये मा 
महिला सशक्तीकिणमा सि्ोग लमलनये । 

•	 महिलािरूलये प तुरुषसिि का््निरू गन्न सकदैनन ्भन्नये मान््तािरूलाई झतुटो सालबत गददै महिलाप्रलतको 
दृहटिकोणमा सकािा्तमक सोच ि हिचािको हिकास गनने; महिलािरू सि्ंलये कये िी गन्न सहकन्छ भन्नये 
भािनाको सचयेतनाको हिकास महिला आरैं लये गनने,

•	 समता ि समानताको आधािमा महिलालन्क्षत व्ििाि गनतु्नपनने, पिमपिागतरूपमा महिलाहिरुद् लगाइँदै 
आएका आिोप प्र्त्ािोपिरूलाई समाजलये बहिषकाि गनतु्नपनने ।

•	 न्शक्षा, िोजगािी, िाजनतीलत, अथ्नव्िसथा, सिासथ् ि पयेसालगा्तका क्षयेत्िरूमा महिलािरूलाई हिशयेष 
प्राथलमकता ददनतुपद्नछ ि ्सका लालग उनतीिरूको क्षमता अलभिहृद् गनतु्नपनने । 

•	 आलथ्नकरूपमा आ्आज्नन ितुनये का््न, समान कानतुनती अलधकाि एिम ्िाजनतीलत तिमा उललयेख् पितुँच ितुनये 
का््नमा महिलािरूलाई हिशयेष व्िसथा गनतु्नपनने ।

•	 आलथ्नक, शैन्क्षक, सामान्जक, सांसकृलतक, िाजनतीलतकलगा्तका हिहिध क्षयेत्िरूमा महिलाको सिभालगता, 
पितुँच एिम ्लन्न्त्ण बढाउँदै लैजानतुपनने, समतुदा्को समग्र हिकासमा महिलाको अिसथालाई मित्िपूण्न 
पक्षको रूपमा ियेरिनतुपनने । 

•	 महिला सशक्तीकिणका लालग परििािलभत्बाटै सि्ोग ि समथ्ननको खाँचो पनने; महिलािरूलाई 
आ्तमलनभ्नि बनाउन हिहिध का््नक्रमिरूको तजतु्नमा गनतु्नपनने । 
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•	 महिलािरूको का््नलाई अलभप्रयेरित गददै उनतीिरूमा आ्तमहिश्ास बढाउनतुपनने; घिा्सती का््नदयेन्ख घि 
बाहििका का््नसमम उनतीिरूको अलभिहृद् गनतु्नपनने ।

मचहला सशक्ततीकिण चकन िनने -
महिला सशक्तीकिण हकन गनने िा ्सको मित्िलाई लनमन बतुदँािरूबाट प्रटि पान्न सहकन्छ । 

•	 पितुँच अलभिहृद्, सिभालगता, आ्तमहिश्ास, चयेतना आददको लालग सशक्तीकिण आिश्क छ । 

•	 हिलभन्न पयेसा, व्िसा्, िोजगािी आदद का््निरूमा सशक्तीकिणपश्ात ् महिलािरू सिभागती ितुन  
सकदछन ्। 

•	 महिलािरूको मनोिैज्ालनक क्षमताको अलभिहृद् गन्न सि्ोग गद्नछ । 

•	 महिलािरूमा भएको क्षमताको प्र्ोग भई हिकासको प्रहक्र्ामा प्र्त्क्ष सि्ोग प तुि ्् ाउँदछ । 

•	 महिलाको हिकासलये परििािको समहृद्मा प्र्त्क्ष सि्ोग पतुि ्् ाउन मद्त गद्नछ । 

•	 स्ोतमालथको पितुँच अलभिहृद् ि ्त्समालथ लन्न्त्ण िाख्न सि्ोग गद्नछ । 

समाजमा महिलाहिरुद्मा हिकास गरिएका गलत मूल् मान््तािरू, व्ििाििरू, सोचाइिरू एिम ्गलत 
सामान्जकीकिणका प्रहक्र्ािरूलाई लन्न्त्ण गन्न सि्ोग लमलदछ । -स्ोतः न्शिििी अ्ा्नल, लैहगिक समाजशास्त्र 
(Socilology of Gender),, एम.ए. दद्तती् िष्न (So 509A), न्शि पन्बलकये शन प्रा.लल., बागबजाि, काठमा्डौं, नयेपाल, 
परिमान्ज्नत न्ाँ संसकिण) ।

चौधौं ्ोजना -२०७३/७४-०७५/७६) अनतुसाि नयेपालमा महिला घिमूली २५.७ प्रलतशत, समपन्त्तमालथ 
महिलाको सिालम्ति २६.० प्रलतशत, लनजामतती प्रशासनमा महिलाको प्रलतलनलध्ति १७.० प्रलतशत, संसद् मा महिला 
सिभालगता २९.९ प्रलतशत ि महिला साक्षिता ५७.४ प्रलतशत ि समग्रमा लैहगिक हिकास सूचकाङ्क ०.९२५ 
िियेको छ । नयेपालमा महिलाको सामान्जक ि आलथ्नक हिकासमा दयेन्खएका उन्ललन्खत सूचकिरू सकािा्तमक 
दयेन्खए पलन प्ा्नप्त नभएको प्रमाण लैहगिक हिंसा २६.० प्रलतशत ि बालहििाि २९.० प्रलतशत िियेको अिसथालये 
दयेखाउँछ । दयेशको समाियेशती हिकासमा ्ती सबालिरू गमभतीिरूपमा समबोधन गनतु्न आिश्क िियेको छ । पन्ध्ौँ 
्ोजना २०७६/२०७७-२०८०/२०८१ मा उललयेख गरिएअनतुसाि कये िी तथ्िरू ्सप्रकाि िियेका छनः् 

ताचलका नं. १
चस.नं. सिूक प्ध्ौ ँयोजना -२०७६/७७-२०८०/८१ लक्य

१. आलथ्नक िहृद्दि ५.९ १०.५

२. प्रलतव्न्क् कतु ल िाहष्ट्र् आ् १,०१२ १२,१२०

३. गरिबती (लनिपयेक्ष) १८.७ ०

४. लैहगिक हिकास सूचकाङ्क ०.९६३ १

५. मानि हिकास सूचकाङ्क ०.५७४ ०.७६०

६. बितुआ्ालमक गरिबती २८.६ ५

७. मातमृ्ृत्तुदि प्रलतलाख २३९ प्रलतलाख २०

८. श्म सिभालगता -१५ िष्नमालथ) ३८.६ ७२
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चस.नं. सिूक प्ध्ौ ँयोजना -२०७६/७७-२०८०/८१ लक्य

९. बयेिोजगािी दि ११.४ ३

१०. अपयेन्क्षत आ्तु ६९.७ ८०

११. शािीरिक तथा मानलसक हिंसा पतील्डत महिला २६.३ १३

१२. िोजगािीमा औपचारिक क्षयेत्को हिससा ३६.५ ७०

१३. लनजामतती सयेिामा महिला २३.४७

१४. व्िसथाहपका संसदमा महिला सिभालगता २९.२१

स्ोतः िाहष्ट्र् ्ोजना आ्ोग, २०७६

 मालथको ताललकाको तथ्ाङ्कलाई ियेदा्न नयेपालमा १८.७ प्रलतशत जनसङख्ा गरिबतीको ियेखामतुलन िियेको छ । 
्त्सतै आलथ्नकरूपलये सहक्र् जनशन्क् ५७ प्रलतशत िियेको छ । मातमृ्ृत्तुदि २३९ (प्रलतलाख जतीहित जन्ममा) 
िियेको छ । बयेिोजगािीको दि ११.४ प्रलतशत िियेको छ । औपचारिक क्षयेत्को िोजगािी ३६.५ प्रलतशत िियेको 
छ, जसमा बढी पतुरुषिरू नै का््नित िियेका छन ्। अनौपचारिक क्षयेत्मा का््न गिी बयेिोजगािका रूपमा गणना 
गरिनये महिलािरू नै पनने गद्नछन ्। ्ती सबै सामान्जक तथा आलथ्नक परिसूचकिरूका साथै हिश् मानि हिकास 
सूचकाङ्क सन ्२०१८ मा १ स् ८९ दयेशमध य्े नयेपाल १ स् ४९ औ ंसथानमा िियेको छ, ति गत िष्न नयेपालको 
सथान १ स् ४८ औ ंलथ्ो । चौधौं ्ोजना नयेपालको मानि हिकास सूचकाङ्क ०.५७४ िियेको छ । आलथ्नक 
स्निनेक्षण २०७४/०७५ अनतुसाि आ.ि. २०६४/२०६५ दयेन्ख का्ा्नन्ि्नमा आएको लैहगिक उत्तिदा्ती बजयेट 
कतु ल बजयेटको ११.३ िियेकोमा आ.ि. २०७४/०७५ मा ३७.४ प्रलतशत पतुगयेको छ । 

नयेपालको संहिधान, २०७२ अनतुसाि सङ्ती् संसद् मा एकलतिाइ ि सथानती्तिमा कमततीमा ४० प्रलतशत महिलाको 
प्रलतलनलध्ति ितुन तुपननेमा हि.सं. २०७४ सालमा समपन्न सङ्ती् संसदको लनिा्नचनमा प्रलतलनलधसभामा ३२.७ प्रलतशत, 
िाहष्ट्र्सभामा ३७.३ प्रलतशत ि समग्र सङ्ती् संसद् मा ३३.५ महिलाको प्रलतलनलध्ति िियेको छ । ्त्सतै 
प्रदयेशसभामा ३४.४ प्रलतशत ि सथानती्तिमा ४०.८ प्रलतशत महिलाको प्रलतलनलध्ति िियेको छ । िाजनतीलतमा 
महिलासमबन्धती प्रलतियेदन (Women in politics 2017) अनतुसाि हिश्मा १५२ दयेशमध य्े ११ िटा दयेशमा मात् 
िाष्ट्रप्रमतुख िियेकोमा नयेपालसमयेत पियेको छ । लनजामतती हकताबखानाको २०७५ जयेठसममको तथ्ाङ्क ियेदा्न लनजामतती 
सयेिामा जममा ८९ िजाि ४०६ कम्नचािी सयेिाित िियेकामध य्े ६८,४२० (७६.५३ प्रलतशत) पतुरुष ि बाँकी 
२०,९८६ (२३.४७ प्रलतशत) महिला कम्नचािी का््नित िियेका छन ्। लनजामतती सयेिामा महिलाको प्रलतलनलध्ति 
जममा २३.४७ प्रलतशत दयेन्खए तापलन श्येणतीतर्न  १३ दशमलि ७२ प्रलतशत ि तिगततर्न  ४६ दशमलि २२ 
प्रलतशत िियेको छ (भट् प्रा.्डा.भतीमदयेि, २०७५ गोिखापत्) ।  

ताचलका नं. २
श्मशन्क् स्निनेक्षण, २०७४ अनतुसाि महिला प तुरुषका बतीचको श्म सिभालगतासमबन्धती सूचक ् सिी प्रसततुत गियेको छ ः 

सिूक (प्रचतशत) मचहला पुरुष जममा

िोजगािी ि जनसङख्ाको अनतुपात २.९ ४८.३ ३४.३

श्मशन्क् ि सिभालगता दि २६.३ ५३.८ ३८.५

बयेिोजगािी दि १३.१ १०.३ ११.४

श्मको अलप उप्ोग दि ४८.७ ३१.८ ३९.२
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सिूक (प्रचतशत) मचहला पुरुष जममा

अनौपचारिक क्षयेत्मा िियेको िोजगािी दि ३२.३ ३९ ३६.५

मतुख् पयेसामा औसत का््न सम् (घन्टा/िप्ता) ३९ ४८

अनौपचारिक क्षयेत्को िोजगािी ३२.९ ४५.८ ४१

स्ोतः आलथ्नक सिनेक्षण, 2075

अकसरामलये गियेको अध््नलये हिश्मा गरिबमध य्े दतुईलतिाइ महिला िियेका, ५० दयेन्ख ८५ प्रलतशतसमम मात् 
आ् पाउनये ि सिकािमा महिलाको प्रलतलनलध्ति १० प्रलतशतमात् िियेको दयेखाएको छ ।  

लैङ्चिकता ि दीिो चवकास लक्य (SDGs)  २०१६-२०३०
सं्तुक् िाष्ट्रसङ्लये सन ्२०३० समम ददगो हिकासका लक्् िालसल गनने उद्येश्लये १७ िटा लक््िरूमा प्रलतबद्ता 
जाियेि गियेको छ । ्सको लक्् नं. ५ लये महिला ि बाललका समानता ि सशक्तीकिणमा जो्ड ददएको छ । 
्सलये सबै प्रकािका हिभयेद तथा महिला हिंसा अन््त् गनने महिलाका नाममा ितुनये खतिाजनक अभ्ासिरू िटाउनये 
घियेलतु ि सबै प्रकािका श्मको मूल् पहिचान गनने, िाजनतीलतक तथा प्रशासलनक नयेत्ृति तिमा महिला सिभालगता 
बढाउनये, महिला ि सिासथ्मा पितुँच पतुि ्् ाउनये, प्राकृलतकलगा्त सबैप्रकािका आलथ्नक स्ोतसाधनमा महिलाको 
पितुँच बढाउनये, समपन्त्तमा महिलाको समान सिालम्ति सथाहपत गनने, महिला सशक्तीकिणका लालग हिलभन्न 
प्रहिलधिरूको प्र्ोग गननेलगा्तका हिष्लाई जो्ड ददएको छ । ्सलये महिलाको साथै बाललकाको पहिचान, 
संिक्षण ि हिकासका लालग समयेत समान मित्ि िियेको दयेन्खन्छ । 

लैहगिक समानताको समबन्धमा पूिषी् दश्ननलये पलन हिहिध व्िसथािरू िियेको पाइन्छ । ्समा मानि अलधकाि 
ि समानतालगा्तका हिष्लाई आ्तमसात ् गरिएको छ । कये बल मानि अलधकाि शबद उललयेख नभएको 
अिसथा छ । ति ्स दश्नन िा धम्नलये आ्तमसात ्गियेका मूल् ि मान््तािरूमालथ हिगतदयेन्ख नै प्रिाि ितुँदै 
आएको अिसथा छ । अ्ं लनजः पिो ियेलत गणना लघतु चयेतनाम ्! उदािचरितानां त तु िसतुधैि कतु टतुमबकम ! अथा्नत ्
सङ्कतुन्चत िा सानो न्चत्त भएकािरू ्ो मयेिो ि ्ो तयेिो िो भन्नये भािनाबाट ग्रलसत ितुन्छन ्। उदाि िा ठूला हृद् 
भएकािरूका लालग संसािमा सबै समान छन ्। ऋगियेदमा उन्ललन्खत श्ती गणयेशा् नमः श्ती सिसिता् नमः 
! मा गणयेश ि सिसितती दतुबैलाई सममानसूचक "श्ती" प्र्ोग गरिएको छ । दतुबैलाई नमसकाि भलनएको छ । 
्ो महिला पतुरुषबतीचको समानताको उचचतमरूप िो । ्त्सैगिी समानं िां सजा्त्ं समानो बन्धतु िन्सिनाः ! 
अन्न्त षद्तुत तु िामिः ! अथा्नत ्'न््ा् सबैलाई समान ितुन तुपद्नछ, कसैमालथ भयेदभाि गनतु्नितुँदैन । िाजाका अगाल्ड 
सबै समान िा बिाबि ितुन ्।' मालथ समाियेश पक्षिरूलाई ियेदा्न ्स दश्ननलये मानिबतीचमा "समानता, म्ा्नदा ि 
पहिचान" को िकालत गियेको पाइन्छ । ललगि, भाषा, िङ, धम्न िण्नसमप्रदा्, जातजालत िा कतु नै पलन आधािमा 
भयेदभाि ि असमानतालाई सथान ददएको पाइँदैन । कानतुनमा पलन िाजा ि प्रजा, ठूलासाना सबैलाई समानरूपमा 
लागतु ितुनये व्िसथा गियेको दयेन्खन्छ । 

िाहष्ट्र् लैहगिक समानता नतीलत, २०७७ अनतुसाि लैहगिक समानता्तुक् िाष्ट्र लनमा्नण गनने दीघ्नकालीन सोच िान्खएको 
छ । सबै क्षयेत्मा महिलाको सािभतू ि अथ्नपूण्न सिभालगता सतुलनन्श्त गददै आलथ्नक ि सामान्जक रूपान्तिणद्ािा 
लैहगिक समानता का्म गनने सोचको परिदृश् िियेको छ । महिलाको आलथ्नक, सामान्जक ि िाजनतीलतकरूपमा 
सशक्तीकिण सहित कानतुनती तथा व्ाििारिकरूपमा महिला ि पतुरुष, लैहगिक तथा ्ौलनक अलपसङख्कबतीच 
समानता सथाहपत गनने लक्् िान्खएको छ । महिला, हकशोिी तथा बाललकाको सामान्जक आलथ्नक हिकासका 
लालग नतीलतगत ि संिचना्तमक व्िसथा गनतु्न, लैहगिक भयेदभाि, हिंसा ि शोषणको अन््त् गिी समानता ि लैहगिक 
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मूल् ि मान््तामा आधारित समाज सथाहपत गनतु्न, लैहगिक उत्तिदा्ती शासन पद्लत अिलमबन गनतु्न, महिलाको 
आलथ्नक सशक्तीकिण गनतु्न जसता उद्येश् िान्खएको छ । 

हिद्मान ि न्ाँ तजतु्नमा ितुनये कानतुनलाई लैहगिकमैत्ती बनाउनये ि सकािा्तमक हिभयेदको नतीलत तजतु्नमा ि का्ा्नन्ि्नलाई 
लनिन्तिता ददनये । (उद्येश् १), लनिोधा्तमक, उपचािा्तमक तथा लन्मनकािी उपा्द्ािा सामान्जक मूल् ि 
मान््तामा परिित्नन गददै लैहगिक हिभयेदजन्् हिंसाको अन््त् गनने । (उद्येश् २), कानतुनती प्रबन्ध, संसथागत 
सतुधाि तथा क्षमता हिकासका माध्मबाट ततीनिटै शासकी् तिमा लैहगिक उत्तिदा्ती शासनप्रणालीको हिकास 
गनने ।(उद्येश् ३), लैहगिकतामा आधारित श्म हिभाजनको पिमपिालाई परिित्नन गिी श्म बजािमा महिलाको 
सिभालगता िहृद् गददै अथ्नतन्त्मा महिलाको ्ोगदानको मूल्ाङ्कन गनने । (उद्येश् ४), सििोजगाि, िोजगािी ि 
उद्मशतीलताको एकीकृत का््नक्रमका माध्मबाट महिलाको आलथ्नक सशहक्रकिण गनने । (उद्येश् ४), स्ोत 
साधनमालथ महिलाको समान पितुँच, लन्न्त्ण ि लनण््न प्रहक्र्ामा अथ्नपूण्न सिभालगता ितुन सकनये गिी आलथ्नक 
सशक्तीकिणको माध्मबाट महिलालाई आ्तमलनभ्नि बनाउनये । (उद्येश् ४)

नीचत त्ा कायमानीचत
िणनतीलत १:  हिद्मान ि न्ाँ तजतु्नमा ितुनये कानतुनलाई लैहगिकमैत्ती बनाउनये ि सकािा्तमक हिभयेदको नतीलत तजतु्नमा 
ि का्ा्नन्ि्नलाई लनिन्तिता ददनये । 

नीचत त्ा कायमानीचत 
(क) लैहगिक समानता का्म गन्न आिश्कताअनतुसाि नयेपाल कानतुनलाई परिमाज्नन गददै लैहगिक समानता्तुक् 

बनाइनयेछ । 

(ख) महिला, हकशोिी तथा बाललकालाई संहिधानप्रदत्त मौललकिक तथा समबन्न्धत कानतुनको प्रभािकािी 
का्ा्नन्ि्नका लालग संसथागत सतुदृढीकिण, सामान्जक जागिण ि सचयेतना अलभ्ान सचिालन गरिनयेछ । 

(ग) महिलालाई िाज्का सबै क्षयेत्मा समानतुपालतक प्रलतलनलध्ति ि समान अिसिको संिैधालनक िकलाई 
सथाहपत गनने हिद्मान कानतुनको का्ा्नन्ि्न गरिनयेछ । साथै, कानतुनती सतुधािलाई लनिन्तिता ददइनयेछ । 

(घ) हिलभन्न का््नक्रमका माध्मबाट हिभयेदमा पियेकाको हिशयेष संिक्षण गरिनयेछ । 

(ङ) महिलाको सिभालगतालाई अथ्नपूण्न बनाउन क्षमता अलभिहृद् गिी सकािा्तमक हिभयेदको का््नक्रम 
का्ा्नन्ि्नलाई थप प्रभािकािी ढगिलये सचिालन गरिनयेछ । 

(च)  सबै क्षयेत्को नयेत्ृति तिमा महिलाको प्रलतलनलध्ति अलभिहृद् गन्न समानतुपालतक सिभालगताका लालग नतीलतगत 
ि कानतुनती व्िसथा गरिनयेछ । 

(छ) समाजमा लैहगिकमैत्ती दृहटिकोण लनमा्नण गन्न हिद्ाल् न्शक्षादयेन्ख नै लैहगिकमैत्ती पाठ् सामग्रती ि पठनपाठन 
पद्लतको हिकास गिी पाठ् सामग्रतीमा लैहगिक समानता झन्लकनये न्चह्न, न्चत्, काटतु्ननलगा्तका हिष्लाई 
समाियेश गरिनयेछ । (स्ोतः िाहष्ट्र् लैहगिक समानता नतीलत, २०७७, नयेपाल सिकाि, महिला, बालबाललका 
तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्, लसंिदिबाि, काठमा्डौं,नयेपाल) । 

सशक्ततीकिणका सिूकहरू
•	 आ्तम जागिण (आफनो लक्् ि ्ोजना), समूिमा संलगनता ि सामूहिक काममा सहक्र्ता । 

नतीलतलनमा्नण तिमा सहक्र् सिभालगता । 



dlxnf, afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfno 111

•	 घतुमहरि ि गलतशतीलता, आलथ्नक सतुिक्षा, िोजगाि तथा आ्आज्नन ि आ्तमलनभ्निता, ठूलोसानो िसततु 
हकनमयेल ि खरिदलबक्री गन्न सकनये । 

•	 मतुख् लनण््न  प्रहक्र्ामा सहक्र् ि अथ्नपूण्न भलूमका । हिंसाहिरुद्को आिाज, शून्् सिनशतीलता । 

•	 न्शक्षा, सिासथ्, ्ौलनक, आफनो िक, अलधकाि ि अिसथाको बाियेमा सचयेतना । 

•	 हक्र्ाकलापमा आधारित सशक्तीकिण गन्न सकनये साथै गियेि लसकनये प्रहक्र्ािरू ितुन्छन ्। सामान्जक 
आलथ्नक सशक्तीकिणलाई सशक्तीकिणका सामान्जक आलथ्नक पक्षिरूसँगै िान्खन्छ । 

सशक्तीकिणका ३ िटा का््नमूलक बतुदँालाई तल प्रसततुत गरिएको छः

•	 सामान्जक भलूमका हिसताि गियेि दैलनक जतीिन रये ि परिित्नन आलथ्नक गलतहिलध बढाएि अभािको घयेिाबाट 
लनकास लयेऊ ि सगिदठत हक्र्ाकलापलाई बढािा ददएि हिभयेदहििोधती सामान्जक शन्क् लसज्नना गि । 
(िाहषक्न  प्रगलत प्रलतियेदन, आ.ि.२०७३/०७४) । 

•	 महिला हिकासको लन्क्षत समूिको खतुद आकाि ४१ लाख ५७ िजािको िािािािी छ जसमध य्े 
िालसमम २० प्रलतशतमा मात् पतुगन सहकएको छ (महिला हिकासका हिलधहिधा, २०७४ असाि, महिला 
तथा बालबाललका हिभाग) । 

एक शता्दीको अवचिमा ननेपालको प्रशासनमा मचहलाको अवस्ा ि यसको प्रभावलाई चनमनानुसाि प्रसतुत िनमा 
सचक्छिः 
१. साि्नजलनक प्रशासनका हिलभन्न क्षयेत्मा हिहिधता दयेन्खएको, साि्नजलनक सयेिा क्रमशः समाियेशती ितुँदै गएको 

छ । महिलाको आलथ्नक सामान्जक सशक्तीकिण सूचकमा िहृद् भएको छ । नतीलत लनमा्नण तथा लनण््न  
प्रहक्र्ामा महिलाको सिभालगता िहृद् भई सयेिाप्रिाि प्रभािकािी बनाउन मद्त पतुगयेको छ । 

२. साि्नजलनक प्रशासनमा सािभतू समानताको लसद्ान्त अिलमबन भएको छ । महिला तथा िन्चित समूिको 
प्रलतलनलध्ति सतुलनन्श्तता लालग अिसिको लसज्नना भएको छ । पतुसतौँदयेन्ख समाजमा िियेको बहिषकिण, 
हिभयेद ि असमानताको अन््त् गन्न सि्ोग पतुगयेको छ । सामान्जक न््ा्को प्रिद््ननका लालग समान 
अिसिको लसज्नना भएको छ । 

३. आलथ्नक ि सामान्जकरूपमा हपछल्डएका ि कमजोि िग्नको सतिोन्नलतका लालग सघाउ पतुगनये िाताििण 
त्ाि भएको छ । समाियेशती ि सिभालगतामूलक शासन व्िसथा सथाहपत गन्नका लालग िाताििण लसज्नना 
भएको छ । महिलामैत्ती पूिा्नधाििरू लनमा्नण भएका छन ्। साि्नजलनक लनका्मा महिलाका लालग छतु टै् 
शौचाल्को लनमा्नण भएको छ । कलतप् सिकािी का्ा्नल्मा सतनपानकक्ष तथा न्शशतुस्ािाि कये न्रि 
सथापना गिी सचिालनमा ल्ाइएको छ । 

४. शासन पद्लतमा अपन्तिको भािनाको हिकासमा सि्ोग पतुगयेको छ । (स्ोतः िालधका अ्ा्नल, 
नयेपालको साि्नजलनक प्रशासनमा महिलाको अिसथा ि उपलन्बधको एक शताबदी, सशक्तीकिण (महिला, 
बालबाललका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्सँग समबन्न्धत), िष्न १७, पूणा्नङ्क २४, २०७८ असाि, 
नयेपाल सिकाि, महिला, बालबाललका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्, लसंिदिबाि, काठमा्डौं, नयेपाल पयेज 
नं. ५२)।

मचहला सशक्ततीकिणका लाचि आवशयक पक्षहरू
•	 समस्ाको मूल ज्ड अन्शक्षा िो । ्त्सैलये सबैलाई (पतुरुष/महिला) समान न्शक्षा ददनये व्िसथालाई 

प्रभािकािी बनाउनतु पनने छ। 
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•	 लैहगिक चयेतना अलभिहृद् गरिनतुपनने । 

•	 िाजनतीलतक, सामान्जक क्षयेत्मा संलगनता गनतु्नपनने । 

•	 आ्मूलक िोजगािीका अिसि उपलबध ितुन तुपनने । 

•	 महिलालाई प्राहिलधक, ज्ान ि सतीपमा दक्ष बनाउनतुपनने । 

•	 समपन्त्तमा महिला अलधकािको व्िसथा गनतु्नपनने । 

•	 महिलािरूहिरुद् ितुनये भयेदभािपूण्न कानतुनिरूलाई संशोधन गिी महिलािरूलाई समानता प्रदान गन्न 
हकलसमका कानतुनिरूको लनमा्नण गिी का्ा्नन्ि्न पक्षलाई प्रभािकािी बनाउनतुपनने । 

•	 नतीलत लनमा्नण तिमा लैहगिक समानताको चयेतना अलभिहृद् गनतु्नपनने । 

•	 सथानती् प्राकृलतक स्ोतको समतुन्चत उप्ोग ि स्ोत तथा िाताििण संिक्षण का््नमा महिला सिभालगता 
अलनिा््न गनतु्नपनने आदद । 

•	 नयेपाललये ्ो सितीकाि गियेको छ हक महिलािरूका लालग खासरूपमा समानता प्राप्त गन्न कये बल 
उनतीिरूप्रलतको भयेदभािलाई िटाउनतु िोइन बरु अनतुकूल व्ििािद्ािा समानता अलभिहृद् गनतु्नपद्नछ । 

सशक्ततीकिणका पक्षहरू (Aspects of Empowerment)
सरल सशक्तीकिणका लालग हिलभन्न पक्षिरूलये मित्िपूण्न भलूमका खयेलदछन ्। जसको सङ् न्क्षप्त परिच् ् सप्रकाि 
छः 

(१) सिूनामा पहुिँ (Access in information)
सूचनाको पितुँचलये नागरिकलाई अिसिबाट राइदा ललन, सयेिा प्राप्त गन्न, अलधकाि उपभोग गन्न, सिकािी तथा 
गैिसिकािी लनका्लाई न्जममयेिाि बनाउन सघाउँछ । साि्नजलनक संसथानिरूको का््न समपादनलाई साि्नजलनक 
गिी पािदन्श्नता प्रिध्नन गन्न एिं नागरिकलाई सतुसून्चत बन्न सूचनाको अलधकाि ि प्रयेससमबन्धती कानतुनलये सघाउँछ । 

(२) जवाफदनेचहता (Answerability)
जबारदयेहितालये िाजनतीलतक दलका प्रलतलनलधिरूलये जनताप्रलत जिारदयेिी ितुन तुपनने कतु िालाई जनाउँछ । साि्नजलनक 
कामिरूको पािदशषी प्रलतियेदन एिं सिकािी लनका्लये नागरिकप्रलतको आफना प्रशासलनक तथा सामान्जक 
प्रलतबद्तािरू पूिा गनतु्नपनने का््नलाई बतुझाउँछ । नागरिक हक्र्ाकलापलये पलन शासन व्िसथामा सतुधाि ि 
पािदन्श्नताका लालग दबाब लसज्नना गन्न भलूमका खयेलदछ । 

(३)  समावनेशीकिण/सहभाचिता (Inclusion/participation)
हिपन्न, हपछल्डएका, सतीमान्तकृत समूि तथा समतुदा्लाई नतीलत-लनण््न का प्रहक्र्ामा सिभागती ितुनये अिसि प्रदान 
गनतु्नपद्नछ । साथै-सथानती् स्ोत ि साधन तथा ज्ानको प्र्ोगलये सथानती् तिमा परिित्नन ल्ाउन भलूमका  
खयेलदछ । जनसिोकािका हिष्मा बिस गन्न, आधािभतू सयेिािरूको हितिणमा सिभागती ितुन, हिकासका 
प्राथलमकता लनधा्निण गनने कतु िािरू ्स पक्षमा समाियेश भएका ितुन्छन ्। 

महिलािरू आ्तमलनभ्निताबाट सि्ं सशक् ितुन्छन ् भन्नये सशक्तीकिण पितुँच (Empowerment Approach)को 
मान््ता िो । महिला सशक्तीकिणबाट महिलािरूको प्रजनन, उ्तपादनशतील ि सामतुदाह्क भलूमकाको हिश्येषण 
गिी व्ाििारिक आिश्कताको परिपूलत्न एिं िणनतीलतक हित भई उनतीिरूको अिसथाका साथै सतिमा समयेत सतुधाि 
आउनये हिश्ास गरिन्छ । महिला हिकासको नितीनतम पितुँच पलन सशक्तीकिण नै िो । 
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लैहगिक भलूमका (Gender Role)  भनयेको महिला ि पतुरुषबतीचको सामान्जक समबन्धअनतुसािको भलूमका िो । ्ो 
प्रकृलत-प्रदत्त भलूमका िोइन-बरु ्सता कामिरू महिलालये गनने ि ्सता चाहिँ प तुरुषलये गनने भनती पिमपिालये लनधा्निण 
गियेको भलूमका िो । उदाििणका लालग घिा्सती कामलाई ललन सहकन्छ । जैहिकरूपमा घिा्सती काम महिलालये 
नै गनतु्नपनने िोइन ति चलनचलततीमा प्रा्ः महिलालये गियेका ितुन्छन ्।

मचहला सशक्ततीकिणका समसयाहरू

१. संहिधान प्रदत्त अलधकाििरूको संिक्षण गनने कानतुन बनाउन नसकनतु ।  

२. अन्तिा्नहष्ट्र् प्रलतबद्ताअनतुरूप िाहष्ट्र् कानतुनमा सतुधाि गन्न नसकनतु । 

३. महिलालाई शसक्तीकिण गनने का््नक्रम नगण्रूपमा ििनतु । 

४. लैहगिक हिभयेद का्मै ििनतु ।

५. घियेलतु तथा ्ौनजन्् हिंसा व्ापकरूपमा हिद्मान ििनतु ि ्सता हिंसालाई सिाभाहिक रूपमा ललइनतु । 

६. महिला िक अलधकािबािये चयेतनाको कमती ितुन तु । 

७. नतीलतलनमा्नण तथा िाजनतीलतक एिं सिकािी प्रहक्र्ामा महिलािरूको न््ून सिभालगता ििनतु । 

८. महिला जनप्रलतलनलधिरूलाई लक्् गिी क्षमता हिकास ितुनये हकलसमका हक्र्ाकलापिरू अप्ा्नप्त ितुन तु । 

९. समानतुपालतक आधािमा साि्नजलनक जतीिनका धयेिै क्षयेत्िरूमा महिलािरूको प्रलतलनलध्ति नितुन तु । 

१०. सिकािमा दललत तथा जनजालत महिलाको प्रलतलनलध्ति गिाउनये नतीलत नितुन तु । 

११. समान काममा हिशयेष गिी अनौपचारिक क्षयेत्मा महिला ि पतुरुषबतीच असमान ज्ाला का्म ितुन तु । 

१२. महिलाको उ्तपादनमूलक का््नको मूल्ाङ्कन नगरिनतु । 

१३. लनजामतती, सयेना, प्रििी लगा्त अन्् सिकािी/गैिसिकािी संसथामा महिलाको सिभालगता न््ून ििनतु ि 
्सको सतुधािका लालग सकािा्तमक प्र्ास नथाललनतु । 

१४. महिलाहिरुद् न्शक्षामा पारििारिक भयेदभाि ििनतु ि महिलाको न्शक्षामा पितुँच कम ितुन तु । 

१५. पारििारिक अदालतको व्िसथा नितुन तु । 

१६. अनतुप्तुक् ढगिबाट महिलालाई हिज्ापनमा प्र्ोग गरिनतु । 

१७. मानि बयेचलबखनसमबन्धती समस्ा व्ापकरूपमा ििनतु ि सोको िोकथाम ि लन्न्त्णका लालग प्रभािकािी 
कानतुनको अभाि ितुन तु । 

१८. महिलाको प्रजनन सिासथ्को अलधकाि संिन्क्षत ितुन नसकनतु ि महिलाको सिासथ्प्रलत प्ा्नप्त ध्ान नददइनतु । 

१९. का््नसथानमा महिलाका लालग न्शशतुस्ािाि ि सतनपानको प्ा्नप्त व्िसथा नितुन तु । 

२०. िैदयेन्शक िोजगािी तथा भ्मणमा जाँदा महिलाका लालग प तुरुषको अलभभािक्ति आिश्क बनाइनतु । 

२१. महिला कैदीका लालग छतु टै् जयेलको व्िसथा नितुन तु साथै गभ्नितती महिला कैदीको लालग प्ा्नप्त सतुहिधा 
उपलबध नगिाइनतु । 

२२. आलथ्नक स्ोतसाधनमा महिलाको पितुँच ि लन्न्त्ण कम ििनतु, अनतु्तपादनशतील का््नमा महिलाको अ्त्लधक 
सिभालगता ििनतु ि आफनो परिश्मबाट प्राप्त आ्मा समयेत आरूखतुसती गन्न नपाउनये न्सथलत ििनतु । 

२३. िालनकािक सांसकृलतक प्रथािरू जसतै बोकसती, लतलक, पदा्न, दयेिकी प्रथा हिद्मान ििनतु । 

२४. सामान्जक समस्ािरू जसतै महिलामालथ बोकसती, ्डा्न चण्डालनती, कतु लन्क्षणती भनती आक्षयेप लगाउनये प्रिनृ्त्तको 
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अन््त् नितुन तु । 

२५. सामान्जक लनण््न मा सिभालगता कम ितुन तु ।

२६. हििािमा आ्तमलनण््न ो अिसि प्राप्त नितुन तु । 

27. बालहििाि, ्ौन दतुरूप्ोग तथा शोषण गरिनतु ।

ननेपालमा मचहला सशक्ततीकिणसमब्िी चनमनचलचखत समसया त्ा िुनौतीहरू दनेचखएका छिनः् 
•	 अलधकाि हिभाजन ि लनण््न प्रहक्र्ामा महिला ि पतुरुषबतीचको असमानता ्थाित ििनतु, सबै तिमा 

लैहगिक समानताका लालग प्ा्नप्त संसथागत संिचनाको व्िसथा नितुन तु, लैहगिक समानतासमबन्धती गरिएका 
प्रलतबद्तािरूको का्ा्नन्ि्न पक्ष हरतलो ितुन तु ।

•	 लैहगिक समानतासमबन्धती नतीलत, ्ोजना ि का््नक्रमको का्ा्नन्ि्नका लालग आिश्क शासकी् 
क्षमताको कमती ितुन तु, महिला हिंसाका घटनािरू ददनप्रलतददन बढदै जानतु, लैहगिक समानता प्रालप्तको 
हिष्लाई महिलाका लालग मात् गरिएको भनती महिलामतुखती आन्दोलनका रूपमा ललनतु ।

•	 सामान्जक सांसकृलतक ऐक्बद्ता नितुँदा ि हपतसृत्ता्तमक सोच िािती ितुँदा लैहगिक सतुधािका का््नक्रमिरूलये 
अपयेन्क्षत गलत ललन नसकनतु, िाज्का सबै तिमा लैहगिक उत्तिदा्ती शासनपद्लत संसथागत गनतु्न ।

•	 सङ्, प्रदयेश ि सथानती् तिबतीच लैहगिक समानतासमबन्धती नतीलत, ्ोजना तथा का््नक्रमिरूमा सामञ्जस् 
का्म गनतु्न । पारििारिक ि सामान्जक मूल्मान््ता ि लैहगिक भलूमकामा परिित्नन ल्ाउनतु, महिलाको 
घियेलतु श्मको मूल् का्म गिी िाहष्ट्र् आलथ्नक आ्मा गणना गनतु्न, महिलामालथ ितुनये सबै हकलसमका 
हिंसा, हिभयेद ि शोषणको अन््त् गनतु्न । 

मचहला सशक्ततीकिणका समसया समािानका लाचि सझुावहरू 
•	 न्शक्षामा महिला सिभालगता िहृद् गिाउनका लालग हिलभन्न शैन्क्षक अिसििरू प्रदान गनने । गरिबती 

लनिािण गन्नका लालग पलन पहिलये लनिक्षिता नै िटाउनतु पछ्न ि ् सका लालग ब्ापक ि प्रभािकािी रूपमा 
साक्षिता अलभ्ान सचिालन गरिनतुपछ्न । छोिाछोिीमा रिक छैन भन्नये भािना्तमक चयेतना जगाउनये ि 
कम सन्तान जन्माउनये प्रयेिणा ददनये का््नक्रमिरू सचिालन गनतु्न पद्नछ । 

•	 महिला न्शक्षा ि िोजगािी उपलबध गिाउनये का््नक्रमलाई बढी प्राथलमकता ददनतु पछ्न तथा  महिलािरूलाई 
सशक्तीकिण गिी प तुरुषसिि अलधकाि ददलाउन हिकास गनने िाताििण त्ाि गिाउनतु पछ्न । 

•	 न्शक्षामा नािी सिभालगता िहृद् गिाउनका लालग हिलभन्न शैन्क्षक अिसििरू प्रदान गनने ि प्रभािकािीरूपमा 
साक्षिता अलभ्ान सचिालन गरिनतुपछ्न । 

•	 छोिाछोिीमा रिक छैन भन्नये भािना्तमक चयेतना जगाउनये ि कम सन्तान जन्माउनये प्रयेिणा ददनये 
का््नक्रमिरू सचिालन गनतु्न पद्नछ । जनसङख्ा िहृद्बाट िाताििणमा पनने असिबािये प्रचाि प्रसाि गरिनतु 
पद्नछ । 

•	 घिा्सती काममा छोिीलाई बढी मात्ामा संलगन गिाइनये छोिीको पढाइलाई अनतु्तपादक मान्नये प्रिनृ्त्त 
िियेको छ । ग्रामतीण महिलािरूलाई जनसङख्ा हिष्मा ताललम ददई िोजगािको अिसि ददलाउनये प्र्त् 
गरिनतुका साथै लनिीक्षण, आलथ्नक व्िसथापन ि मूल्ाङ्कन प्रहक्र्ामा प्रभािकारिता ल्ाउनतु पद्नछ । 

•	 िासतिमा महिलािरू आलथ्नक, सामान्जक रूपमा कतु न्णठत ितुन तु भनयेको भहिष्का सन्तलतिरू समयेत 
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कतु न्णठत बन्नतु समान िो । अतः महिलािरूलाई सशक्तीकिण (empowerment)  गरिएन भनये भहिष्का 
सन्तलतको भहिष् समयेत अन्धकािम् बन्दै जान सकनये दयेन्खन्छ । ्त्सकािण महिलािरूलाई पतुरुषसिि 
अलधकाि ददलाउनये िाताििण त्ाि गिाउनतु पछ्न । 

•	 महिला ि पतुरुषबतीचको असमानता अन््त् गन्न हिकास लनमा्नणका िियेक तिमा मिललालाई समान अिसि, 
अलधकाि ि न्जममयेिािी ददइनतुपद्नछ । साथै, नतीलत लनमा्नण तथा लनण््न प्रहक्र्ामा समान सिभालगता 
गिाइनतुपद्नछ । लैहगिक समानताका लालग सङ्, प्रदयेश ि सथानती् तिबतीच प्ा्नप्त संसथागत संिचनाको 
व्िसथा गरिनतुका साथै िाहष्ट्र् तथा अन्तिा्नहष्ट्र्सतिमा गरिएका प्रलतबद्तािरूको प्रभािकािी रूपमा 
का्ा्नन्ि्न गरिनतुपद्नछ । 

•	 लैहगिक समानतासमबन्धती नतीलत, ्ोजना ि का््नक्रमलाई प्रभािकािीरूपमा का्ा्नन्ि्न गन्न सङ्, प्रदयेश ि 
सथानती् तिमा क्षमता अलभिहृद्का का््नक्रमिरू सचिालन गनतु्नपद्नछ । 

•	 लैहगिक समानताका लालग सङ्, प्रदयेश ि सथानती् तिलबच प्ा्नप्त संसथागत संिचनाको व्िसथा 
गरिनतुका साथै िाहष्ट्र् तथा अन्तििाहष्ट्र्सतिमा गरिएका प्रलतबद्तािरूको प्रभािकािी रूपमा का्ा्नन्ि्न 
गरिनतुपद्नछ । 

•	 महिला हिंसामा संलगन दोषतीिरूलाई क्डा कानतुनको व्िसथा गिी कािबािी गरिनतुपद्नछ । 
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पूणा्नङ्क ३, शैन्क्षक प्रिद््नन कये न्रि, नयेपाल, -सयेल्डन काठमा्डौं, नयेपाल । 

	 मानि बयेचलबखन लन्न्त्णका सन्दभ्नमा सचिािकमषीका लालग जानकािीमूलक पतुन्सतका, महिला, 
बालबाललका तथा समाज कल्ाण मन्त्ाल्, लसंिदिबाि, काठमा्डौं, २०६४ । 

	 महिला हिरुद् ितुनये सबै प्रकािका भयेदभाि उन्मूलन गनने मिासन्न्ध, नयेपाल सिकाि, महिला, बालबाललका 
तथा समाज कल्ाण मन्त्ाल्, लसंिदिबाि, काठमा्डौं, प्रकाशन लमलत २०६३ । 

	 चयेलीबयेटी बयेचलबखन लन्न्त्ण समबन्धती कानतुनती संसथागत तथा नतीलतगत व्िसथा, नयेपाल सिकाि, 
महिला, बालबाललका तथा समाज कल्ाण मन्त्ाल्, लसंिदिबाि, काठमा्डौं ।

	 आिजतु िाणा दयेउिा, हपंकी लसंि िाणा, साथती, महिला तथा बाललका हिरुद् ितुनये हिंसाको मानलसक-
सामान्जक प्रभािको बला्तकाि, िा्डनाता किणती ि बितुहििािमा कये न्न्रित अध््नको लनषकष्न तथा 
सतुझाििरू, SNV Nepal ।

	 ्डा.न्शि शमा्न, नयेपाली कृहष श्लमक -न्सथलत परिच्, िाहष्ट्र् श्म प्रलतष्ठान, नयेपाल, २०५३ साल ।

 mmm
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पषृ्ठभूचम
नयेपालमा अपागिता भएका व्न्क्िरूको व्न्क््ति हिकासका लालग सतुरु गरिएका कामको खोजती गदा्न सि्नप्रथम    
हि.सं २०२१ सालबाट कीलत्नप तुिमा िियेको लयेबोियेटोिी मा.हि.मा दृहटिहििीन बालबाललकािरूका पढाउनये का््नको 
थालनती भएको पाइन्छ ।्त्सपलछ लगतै्त ितीि असपतालको नाक, कान, घाँटी हिभागबाट कये िी बहििा व्न्क्िरूलाई 
साङ्कयेलतक भाषा लसकाउँदै अध्ापन गिाउनये का््नको सतुरुआत भएको पाइन्छ । ह्नै का््नलाई नयेपालमा अपागिता 
भएका व्न्क्िरूका लालग भएका सतुरुआतती का््न मान्न सहकन्छ । 

हि.सं. २०२६ सालमा अशक् अपागिता भएका व्न्क् सि.खगयेन्रि बिादतुि बसनयेतको अगतुिाइमा जोिपाटीमा नयेपाल 
अपागि सङ्, खगयेन्रि निजतीिन कये न्रिको सथापना गिी अपागिता भएका व्न्क्िरूलाई आिासती् सतुहिधासहित बसनये 
व्िसथा गरिनतुलाई नयेपालमा अपागिताको क्षयेत्मा संसथागत सतुरुआत भएको मालनन्छ । 

"िाम्ो लालग िामती नै" भन्नये नािाका साथ सं्तुक् िाष्ट्रसङ्लये सन ्१९८१ को ल्डसयेमबि ३ लाई "अन्तिा्नहष्ट्र्  अपागि 
ददिस"  घोषणा गनतु्न ि अपागिता भएका व्न्क्िरूको अलधकािसमबन्धती प्रामान्णक लन्मिरू जािी गनने का््नलाई 
अन्तिा्नहष्ट्र्रूपमा अपागिता भएका व्न्क्िरूको अलधकािका लालग एउटा मित्िपूण्न उपलन्बध मालनन्छ ।

अपाङ्िताका क्षनेत्रमा भएका कायमाहरू 
नयेपालमा पलन ह्नै कतु िालाई मध य्ेनजि गिी अपागिता भएका व्न्क्िरूको िक हित सतुिक्षा गन्नका लालग 
अपागि संिक्षण तथा कल्ाण ऐन, २०३९ ि अपागि संिक्षण लन्मािली, २०५१ जािी गिी अपागिता भएका 
व्न्क्िरूका लालग कानतुनतीरूपमै सयेिा ि सतुहिधा ददन थाललएको िो । 

हि.सं. २०४६ सालको िाजनैलतक परिित्नन ि बितुदली् व्िसथाको सतुरुआत भएपश्ात ्सङ्संसथा खोलन पाउनये 
अलधकािको सतुलनन्श्त भएपलछ हि.सं. २०५० सालमा अपागिताको क्षयेत्मा काम गनने कये िी संसथािरूको पिलमा 
िाहष्ट्र् अपागि मिासङ् नयेपालको गठन भएपश्ात ्नयेपालमा अपागिताको क्षयेत्मा अलधकािमतुखती अलभ्ानको सतुरुआत 
भएको िो । हि.सं. २०५२ साल असोज ६ गतये महिला तथा समाजकल्ाण मन्त्ाल्को सथापना भई अपागिता 
भएका व्न्क्िरूका लालग नतीलतगत सबाललाई समबोधन गन्न हिष्गत मन्त्ाल् तोहकनतु अपागिता भएका 
व्न्क्िरूलये अलभभािकी् मन्त्ाल् प्राप्त गनतु्न लथ्ो । नयेपाल सिकािको का््नहिभाजन लन्मािली, २०७४ 

अपा ग् गिा भएका व्नतििरूको अन्काि ि  
सशतिधीकिणमा मनत्ाल्को भूनमका

u0f]z s]=;L=*

* अपा  ंगता अणिकारकममी ।
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अनतुसाि िाल ्स मन्त्ाल्को नाम महिला, बालबाललका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल् िियेको छ । ्स 
मन्त्ाल्लये अपागिता हिष्को अलभभािहक् भलूमका लनिा्नि गददैआएको छ । 

अपागिता भएका व्न्क्िरूको अलधकािका लालग ्स मन्त्ाल्लये नतीलतगत व्िसथा गनतु्नका साथै का््नक्रम तथा 
बजयेटको हिलन्ोजन गन्न ि अपागिताको क्षयेत्मा का््नित संसथािरूसँग सिका््न गनने गियेको छ । अपागि अलधकाि 
संिक्षण लन्मािली, २०५१ लये गियेको व्िसथाअनतुसाि अपागितासमबन्धती िाहष्ट्र् समन्ि् सलमलत गठन, अपागिता 
भएका व्न्क्िरूको परिच्पत् हितिणको नतीलतगत व्िसथा गनतु्न मन्त्ाल्बाट भएका असल का््नका थालनती  
ितुन ् । सं्तुक् िाष्ट्रसङ्लये जािी गियेि सदस् िाष्ट्रिरूलाई अनतुमोदनका लालग खतुला गियेको अपागिता भएका 
व्न्क्िरूको अलधकाि समबन्धती मिासन्न्ध, २००६ ि सियेन्चछक आलयेख, २००६ नयेपालको संसद् बाट अनतुमोदन 
ितुन तु अपागिता अलधकािको क्षयेत्मा मित्िपूण्न उपलन्बध िो । ्सलाई अनतुमोदन गिाउन हिष्गत मन्त्ाल्बाट 
भएको पिल अ्त्न्तै सिािनती् िियेको छ। 

्त्सैगिी मिासन्न्धको भािना ि मम्नलाई आ्तमसात ् गिी कल्ाणकािी अिधािणामा जािी गरिएको २०३९ 
सालको अपागि संिक्षण तथा कल्ाण ऐन ि २०५१ को लन्िमालीलाई सम्सापयेक्ष बनाउन पतुनलनेखन गिी 
२०७४ सालमा ऐन ि २०७७ मा लन्मािली जािी ितुन तु अपागिता भएका व्न्क्िरूको अलधकािका क्षयेत्मा 
एउटा कोसयेढतुगिो सालबत भएको छ । अपागितामैत्ती िाताििण लनमा्नणमा ्ोगदान गनने उद्येश्लये अपागिता भएका 
व्न्क्िरूका लालग पितुँच्तुक् भाैलतक संिचना तथा सयेिा सतुहिधा लनदने न्शका, २०६९ जािी ितुन तु मन्त्ाल्बाट भएको 
अकवो ठूलो उपलन्बध िो । अपागिता भएका व्न्क्िरूको सबाललाई िाहष्ट्र् सबालका रूपमा उठाई उनतीिरूको 
सिा्नगितीण हिकास तथा समाियेशतीकिणका लालग मन्त्ाल्लये अपागितासमबन्धती िाहष्ट्र् नतीलत तथा का्््न ोजना त्ाि 
गनतु्न लनकै सकािा्तमक का््न गियेको छ । ्सलाई नयेपाल सिकािबाट पारित गिाई का्ा्नन्ि्नमा लैजानतु पनने 
न्जममयेिािी मन्त्ाल्को िियेको छ ।  

मन्त्ाल्लये अपागिता भएका व्न्क्िरूका अलधकाि सतुलनन्श्त ि सयेिा तथा सतुहिधा प्रालप्तका लालग आरैलये 
नतीलतगत व्िसथािरू गनने का््न एकालति िियेको छ भनये अन्् मन्त्ाल्बाट अपागिताका हिष्मा बन्नये न्शक्षा, 
सिासथ्, सामान्जक सतुिक्षा, िोजगािलगा्त अन्् नतीलतगत व्िसथािरूमा सि्ोगती एिं समन्ि्कािीको भलूमका 
लनिा्निसमयेत गनने गियेको छ । अपागितासमबन्धती सबालिरूलाई ललएि मन्त्ाल् आरैलये का््नक्रमिरू लनमा्नण गिी 
बजयेट हिलन्ोजन पलन गरििियेको छ ।  ्त्सैगिी अपागिताको क्षयेत्मा का््नित दयेशभि िियेका हिलभन्न संसथािरूलाई 
बजयेटबाट अनतुदान िकम ददइ साझयेदािीका का््नक्रम सचिालन ितुन तु अपागिताको अलभ्ानमा मन्त्ाल्को साथ, 
सि्ोग ि सिका््न िियेको छ । 

अपाङ्िताका क्षनेत्रमा दातृ चनकायको भूचमका
हिदयेशती दात ृलनका्िरूको प्रालथमकतामा अपागिताको क्षयेत् पन्न सकये को छैन । कये िी सतीलमत संसथािरूमातै् दात ृ
लनका्िरूको बजयेट प्राप्त गन्न सरल भएका छन ्। नयेपालजसतो अपागिता अलभ्ानको छोटो इलतिास भएको दयेशमा 
दात ृलनका्िरूलाई ध्ानाकष्नण गिाउन च तुनाैततीपूण्न अिसथा िियेकोछ । अपागिता भएका व्न्क्िरू ि उनतीिरूलये 
सचिालन गियेका संसथािरूको क्षमता अलभिहृद् ितुन सकये को छैन । समाजमा िियेका हिलभन्न अििोधिरूका कािण, 
शािीरिक अिसथा, भैगोललक अिसथा, गतुणसतिी् न्शक्षा प्राप्त गन्न नसकनतु, प्रसताि लयेखनमा प्र्ोग ितुनये प्रा्जसो 
अंग्रयेजती भाषा तथा प्राहिलधक पक्षको ज्ानको कमती आदद जसता कािणलये अपागिता भएका व्न्क्िरूबाट सचिालन 
भएका संसथािरूलये दात ृलनका्को बजयेटमा पितुँच िाख्न सकये का छैनन ्। 
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्सतो अिसथामा महिला, बालबाललका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्बाट प्रदान गरिनये अनतुदान िकमलये मोरसलमा 
िियेका संसथािरूको क्षमता एिं संसथागत हिकास, अपागिता भएका व्न्क्िरूको नयेत्ृति हिकास ि अपागिता 
अलभ्ानको िहृद्मा सि्ोग पतुि ्् ाउनये काम गियेको छ । 

अपाङ्िताका क्षनेत्रमा भएको सवैंिाचनक वयवस्ाको कायामा्वयन
नयेपालको संहिधान, २०७२ को मतुख् हिशयेषता भनयेको समाियेशती को ि धािा ४१ (क) लये समाजमा िियेका सबै 
िग्न ि समतुदा्को िाज्का िियेक लनका् ि तिमा प्रलतलनलध्ति सतुलनन्श्त गियेको छ । ति, सिकािी कामकाज, 
बजयेट, का््नक्रम ि सयेिा तथा सतुहिधािरूमा अपागिता भएका व्न्क्िरूको अझै पलन पितुँच ितुन सकये को छैन । 
अन्् मन्त्ाल् ि लनका्िरूमा अपागिताको सबाल उठदैन, ्दद सबालिरू उदठिालयेमा ्ो महिला, बालबाललका 
तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्को सबाल िो भनयेि मन्त्ाल्लतिै रका्नउनये काम ितुन्छ । ्सतो अिसथामा 
मन्त्ाल्को भलूमका अझ बढी दयेन्खन्छ । 

िुनौतीहरू
अन्् मन्त्ाल्को ततुलनामा बजयेट कम ितुन तु, सिकािलये संिक्षण ि संिध्नन गनतु्न पनने लन्क्षत िग्नको अलधक सङख्ा 
्स मन्त्ाल्को का््नक्षयेत्मा पनतु्न, सामान्जक हिकासमा सिकािको ध्ान कम ितुन तु, मन्त्ाल्मा उपललो तिका 
कम्नचािीिरूको रये रिनये क्रम धयेिै ितुन तु, मन्त्ाल्लभतै् पलन महिला, ज य्ेष्ठ नागरिक ि बालबाललकाको ततुलनामा 
अपागिताको सबाल ओझयेलमा पनतु्न, अपागिता हिष् प्राहिलधक ितुन तु, मन्त्ाल्मा सरूिा भई आउनये कम्नचािीिरूलये 
्समा बतुझन ि जान्न सम् लागनतु िालका च तुनैततीिरू ितुन ्। 

अबको बाटो
अबका ददनमा मन्त्ाल्बाट सबालका आधािमा सबैभन्दा पछाल्ड िियेको ि जोन्खममा िियेका िग्न ि समतुदा्लाई 
प्राथलमकता ददनये नतीलत अगितीकाि गनतु्न आिश्क छ, सोिीअनतुसाि बजयेट तथा का््नक्रमिरू लनमा्नण गनतु्न अहिलयेको 
प्रमतुख आिश्कता िो । मन्त्ाल्मा पदसथापना भई िा सरुिा भै आउनये कम्नचािी, न्ाँ मन्त्ती, सन्चि ि 
कम्नचािीिरूलाई जोन्खममा िियेका िग्न, समतुदा्का समस्ा ि अलधकािका बाियेमा अलभमतुखतीकिणको आिश्कता 
िियेको छ । लन्क्षत िग्न ि समतुदा्सँगको सिका््नको दा्िालाई रिाहकलो बनाउनतुका साथै िातयेमालो गनतु्न 
आिश्क छ ।  

नयेपाल सङ्ती् संिचनामा गइसकये को अिसथामा प्रदयेशमा िियेका सिोकाििाला मन्त्ाल्िरूलाई नतीलतगत ि 
का््नक्रम तथा बजयेटका कतु िािरूमा सिजतीकिण गनतु्न ि तती लनका्िरूलये बनाउनये प्रदयेशसतिी् नतीलतिरूमा 
अपागिताको सबाललाई प्राथलमकतामा पान्न सतुझाििरू ददनतु अ्त्न्त आिश्क छ । प्रदयेशको अलधकाि क्षयेत्लभत्का 
हिष्िरू जसतै ्ाता्ात, सचिाि, भौलतक पूिा्नधाि, सिासथ्, न्शक्षा, िोजगाि आदद हिष्िरूमा अपागिता समाियेशती 
ितुन नसकये को खण्डमा समाियेशती नयेपाल ितुनये कतु िामा बाधा प तुगयेको मालननयेछ । 

नयेपालको संहिधानलये सथानती् तिलाई अपागिता भएका व्न्क्िरूलाई सयेिा तथा सतुहिधा प्रदान गनने; परिच्पत् 
हितिण गिी सामान्जक सतुिक्षा िकम उपलबध गिाउनये; उनतीिरूको तथ्ाङ्क िाख्नये ि प्रोराइल बनाउन, क्षमता 
अलभिहृद् तथा सशक्तीकिण गनने; समतुदा्मै समाियेशती न्शक्षा ि सिासथ् सयेिा उपलबध गिाउनये; सामतुदाह्क 
सिा्ता सयेिा उपलबध गिाउनये ि उनतीिरूलाई आिश्क पनने सिा्क सामग्रती तथा सि्ोगतीको व्िसथा गनने 
लगा्तका न्जममयेिािीिरू प्रदान गियेको छ । 

भख्निै न्ाँ संिचना भएको ि सङ्ती्ताको अभ्ास गददै गियेका सथानती् तििरूको प्राथलमकताका हिष्िरू स्डक, 
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बाटोलगा्त भैलतक पूिा्नधाििरू मातै् पनने गियेका छन । सामान्जक, संसकृलत ि मानि हिकासहिना भैलतक 
हिकास अपतुिो ितुन्छ भन्नये कतु िाको मनन सथानती् लनका्िरूलाई गिाउन आिश्क छ । सथानती् तििरू आरैमा 
सिा्त्त लनका् पलन भएको ितुनालये उनतीिरूलये नतीलत लन्म बनाउन पाउनये ि का्ा्नन्ि्न गन्न पाउनये अलधकाि 
संहिधानलये ददएको छ । ्त्सता लनका्िरूलये बनाउनये नतीलत तथा लन्मिरू, हिकासका पूिा्नधाििरू, ्ोजना तथा 
सलमलतिरूमा अपागिताको सबाल छतुटनये गियेको धयेिै पाइएको छ । 

सङ्ती् मन्त्ाल्को नातालये महिला, बालबाललका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्लये  अपागिता भएका व्न्क्िरूको 
अलधकािसमबन्धती ऐन, लन्मािली ि सं्तुक् िाष्ट्रसङ्ती् मिासन्न्ध तथा अन्् अन्तिा्नहष्ट्र् दसताियेजिरूको 
का्ा्नन्ि्नका लालग िियेक सथानती् तििरूलाई ददशालनदनेश गनतु्न ि पछाल्ड पियेका िग्न ि समतुदा्का अलधकािका 
बाियेमा सचयेत गिाउनतु तथा आिश्कताअनतुसाि बनाउनतु पनने नतीलत लन्मिरूको नमतुना कानतुन, का््नहिलध िा 
लनदने न्शकािरू बनाई सिजतीकिण गनतु्न पलन अकवो प्रमतुख का््न ितुन आउँछ । 

अपागिता भएका व्न्क्िरूलये अपागिताकै कािण दृहटिकोणजन्् समस्ािरू भोगनतु पियेको छ, उनतीिरूलाई गरिनये 
हिद्मान दतुव््नििाि ि ितो्तसाहित गरिनये का््निरू अझै पलन उसतै छन । मानिलनलम्नत भैलतक संिचना 
अपागितामैत्ती नितुँदा आलथ्नक, सामान्जक सिभालगतामा छतुटनतु पियेको अिसथा छ । आफनो समतुदा्मै समाियेशती 
न्शक्षा ललनबाट िन्चित ितुन तु, उप्तुक् ि अपागिताको अनतुकूल पाठ्क्रम ि पाठ्पतुसतक प्राप्त नितुन तु, न्शक्षक तथा 
कम्नचािीिरूलये अपागिताको हिष्मा जानकािी निाख्नतु न्शक्षा क्षयेत्का समस्ािरू ितुन । सि्नसतुलभ ि गतुणसतिी् 
सिासथ् सयेिा नपाउनतु, समतुदा्सतिमै अपागिताको अिसथा अनतुसाि उपलबध ितुन तु पनने गतुणसतिी् सिासथ् सामग्रतीको 
अभाि, उप्तुक् ि गतुणसतिी् सिा्क सामग्रतीको अभािमा घिलभतै् ििन बाध् पारिनतु हि्डमबनापूण्न का््न  
िो । पूण्नअशक् ि अलतअशक् अपागिता, बौहद्क अपागिता ि मनोसामान्जक अपागिता भएका व्न्क् सि्ोगतीको 
अभािमा  पशतुसिि व्ििाि भोगनतु जसता समस्ािरू आदद अझै पलन न्जउँका लतउँ छन । तती समस्ािरूको 
समाधान गनतु्न ततीन तिका सिकािको न्जममयेिािी िो, ्ती समस्ािरूलाई समाधान गन्न नयेत्ृतिदा्ती भलूमका लनभाउनतु 
सङ्ती् तिमा िियेको महिला, बालबाललका तथा ज य्ेष्ठ नागरिक मन्त्ाल्को दाह््ति िो । 

चनट्कषमा
अबका ददनमा मन्त्ाल्लये अपागिताको हिष्लाई िाहष्ट्र् मतुद्ाका रूपमा उठाइ सिकािको ध्ानाकष्नण गिाउनतु, 
िाहष्ट्र् तथा अन्तिा्नहष्ट्र् नतीलतगत कतु िा ि दसताियेजिरूको का्ा्नन्ि्न गिाउन आिश्क छ । अन्तिा्नहष्ट्र् दात ृ
तथा साझयेदािी संसथािरूलाई अपागिताको हिष्लाई प्रालथमकतामा िाखयेि नतीलत तथा का््नक्रम त् गन्न, लन्मन 
गन्न आिश्क छ । सि्ोग ि सिका््नको लसद्ान्तअनतुसाि सबैभन्दा जोन्खममा पियेका िग्न ि समतुदा्िरू लन्क्षत 
िग्नको पहिलो िकदाि पलन ितुन ्। 

अपागिता भएका व्न्क्िरूलये सचिालन गियेका संसथािरू, अपागिता भएका व्न्क्िरूको हिष्मा हिज्ता िालसल 
गियेका व्न्क्िरू, अपागिताको क्षयेत्मा काम गनने लनका्िरूसँगको बलल्ो सिका््न ि सि्ात्ा पलन ्त्लतकै 
मित्िपूण्न छ । सबैको सि्ोग ि िातयेमालो भएमा मात् अपागिता भएका व्न्क्िरूको चाैतरकी हिकास समभि 
छ । ्सबाट मन्त्ाल्को लक्ष एिं समाियेशती चरित्को सङ्ती् लोकतान्न्त्क गणतन्त् नयेपालको संहिधानलये 
अगितीकाि गियेका कतु िािरू का्ा्नन्ि्न भएको ितुनयेछ । 

mmm
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१. पषृ्ठभूचम
नयेपालको संहिधानको धािा १८1 मा समानताको िकमा सबै नागरिक कानतुनको दृहटिमा समान ितुनयेछन,् कोिी 
कसैलाई पलन सामान्् कानतुनको प्र्ोगमा उ्तपन्त्त, धम्न, िण्न, जात, जालत, ललगि, शािीरिक अिसथा, अपागिता, 
सिासथ् न्सथलत, िैिाहिक न्सथलत, गभा्निसथा, आलथ्नक अिसथा, भाषा िा क्षयेत्, िैचारिक अिसथा िा ्त्सतै अन्् 
कतु नै आधािमा भयेदभाि गरिनये छैन भनती उललयेख गरिएको छ । 

२. अपाङ्िताको परििय
अपागिता भनयेको शािीरिक िा मानलसकरूपमा अशक्ता ितुन तु िो । ् सतो अिसथा भएका व्न्क्लाई लनन्श्त गलतहिलधिरू 
(गलतहिलध सतीलमतता) गन्न ि ििपिको संसािसँग अन्तिहक्र्ा गन्न अझ गाह्ो बनाउँछ। असक्षमतािरू धयेिै प्रकािका  
छन ्। जसतै: दृहटि नभएको, आरै एक ठाउँबाट अकवो ठाउँमा जान िा सन्न नसकनये, सोचनये शन्क् नभएको, कये  
गलत िो कये  सिी िो छतुट््ाउन नसकनये, सूक्मशन्क् आदद । “अपागिता भएका व्न्क्”	भन्नालये शािीरिक, मानलसक, 
बौहद्क िा इन्न्रि्समबन्धती दीघ्नकालीन अशक्ता, का््नगत सतीलमतता (रङसनल इमपयेरिमयेन्ट) िा हिद्मान 
अििोधका कािण अन्् व्न्क्सिि समान आधािमा पूण्न ि प्रभािकािी ढगिलये सामान्जक जतीिनमा सिभागती ितुन 
बाधा भएका व्न्क् समझनतु पछ्न —भनती अपागिता भएको व्न्क्को अलधकािसमबन्धती ऐन, २०७४ लये परिभाहषत 
गियेको छ । साथै “अपागिता भएका असिा् व्न्क्”	भन्नालये आफनो समपन्त्त नभएका, स्ािाि सतुसाि गनने परििािका 
सदस् िा संिक्षक नभएका िा आरै िोजगाि गिी जतीिन्ापन गन्न नसकनये अपागिता भएका व्न्क् समझनतु पछ्न‘ 
भनती अपागिता भएको व्न्क्को अलधकािसमबन्धती ऐन, २०७४ लये परिभाहषत गियेको छ ।

हिश् सिासथ् संसथाका अनतुसाि अपागिताका ततीनिटा आ्ाम छन�्, तती ितुन:्

1. व्न्क्को शािीरिक संिचना िा का््न, िा मानलसक का््नमा िालन; उदाििणका लालग दृहटि गतुमनये िा 
समिणशन्क्को कमती

2. गलतहिलध सतीलमतता; जसतै ियेन्न, सतुन्न, हिँडन, िा समस्ा समाधान गन्न कदठनाइ।

3. सामान्् दैलनक गलतहिलधिरूमा सिभालगताका लालग प्रलतबन्ध; जसतै काम गनने, सामान्जक का््न ि 
मनोिञ्जन गलतहिलधिरूमा संलगन ितुनये, ि सिासथ् ियेिचाि ि लनिािक सयेिािरू प्राप्त गनने।

१  धािा १८, नयेपालको संहिधान

अपा ग् गिा भएका व्नतिको अन्काि सम्बन्धी  
ऐन, २०७४ को समधीक्षातमक न्टपपणधी

Zofd ;"Gb/ >]i7÷lzNkf >]i7*

* णशलपा श्ेष्ठ समािसेवीका रूपमा का्यतिरत हुनहुुन््छ । श्यामसनु्दर श्ेष्ठ काननुका णवद्ाथमी हुनहुुन््छ ।
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३. अपाङ्िता भएका वयचक्तको अचिकाि समब्िी ऐन, २०७४ को मूलभूत चवषयबसतु
सङ्ती् संसद् बाट पारित अपागिता भएका व्न्क्को अलधकाि समबन्धमा व्िसथा गन्न बनयेको ऐनमा १३ िटा 
परिचछयेद ि ६३ िटा दरािरू छन ्। सामान््त्ा ्स ऐनको संिचनामा लामो नाम, प्रसतािना, परिभाषा, 
अपागिताको िगषीकिण, परिच्पत् तथा अलभलयेख, अपागिता भएका व्न्क्को अलधकाि, अपागिता भएका महिला 
तथा बालबाललकाका थप अलधकाि, अपागिता भएका व्न्क्को न्शक्षा, सतीप हिकास तथा िोजगािी, सिासथ्, 
पतुनसथा्नपना, सामान्जक सतुिक्षा तथा मनोिञ्जन, अपागिता भएका व्न्क्लाई सितुलल्त ि सतुहिधा, लनदनेशन सलमलत 
तथा समन्ि् सलमलत, अपागिता भएका व्न्क्प्रलतको दाह््ति, अपागिता भएका व्न्क्को अलधकाि तथा लनजप्रलतको 
दाह््तिको संिक्षण ि प्रचलन, कसतुि ि सजा् ि हिहिध शतीष्नकअन्तग्नत व्िसथािरू गरिएको छ । अपागिता 
भएका व्न्क्िरूको अलधकाि सतुलनन्श्त गन्न, सतुिक्षा गन्न, उनतीिरूप्रलतको दाह््ति संिक्षण, पतुनसथा्नपना गन्न, 
मनोिंजन साथै अलभलयेख िाख्नये जसता अलधकाििरू सतुलनन्श्त गन्नका लालग साथै आिश्क कानतुनती व्िसथा गन्न 
्ो ऐनको लनमा्नण ि का्ा्नन्ि्न गरिएको िो ।

िाल ्स ऐन का््नन्ि्न भइसकये को अिसथामा अपागिता भएका व्न्क्िरूलये आफनो िक आलधकाििरू ि सयेिा 
सतुहिधाबाट िन्चित ितुन तु पियेको अिसथाबाट मतुक् ितुनये अपयेक्षा गरिएको छ।

४. ऐनमा समावनेश िरिएको प्रभावकािी प्राविानहरू ि समीक्षातमक चटपपणी

अपाङ्िताको विगीकिण, परििय त्ा अचभलनेख:
्स कानतुनमा अपागिता भएका व्न्क्िरूको सतुलनन्श्तताका लालग लनमनबमोन्जम अपागिताको िगषीकिण� गरिएको 
छ।

क) शािीरिक अगि िा प्रणालीमा भएको समस्ा तथा कदठनाइको आधािमा अपागिता भएका व्न्क्:

1. शािीरिक अपागिता: सना्तु मासंपयेशती ि जोनषी तथा िड्तीको बनािट एिम ्सचिालनमा समस्ा भएको 
कािणबाट कतु नै व्न्क्को अगिको सचिालन, प्र्ोग ि हिँ्ड्डतुलमा समस्ा (जसतै: बाल पक्षघात (पोलल्ो), 
शािीरिक अगिहििीन, कतु ष्ठ प्रभाि, मासंपयेशती हिचलन (मसकतु लि ल्डसरिोरी), जोनषी ि मयेरुदण्डसमबन्धती 
सथा्ती समस्ा, कलिरीट पैँताला रकने को, रिकये टस (िड्ती समबन्धती समस्ाका कािण उ्तपन्न अशक्ता) 
तथा सोह् बष्न उमयेि पतुगयेको व्न्क्मा उमयेिबमोन्जम ितुन तुपनने औसत उचाइभन्दा ज्ादै कम उचाइ भएको 
व्न्क् ।

2. दृहटिसमबन्धती अपागिता: दृहटिसमबन्धती दयेिा्को समस्ाबाट कतु नै व्न्क्मा कतु नै पलन िसततुको आकृलत, 
आकाि, रूप ि िङको ज्ान नितुनये,

•	 दृहटिहििीनता: औषधती, शल्न्चहक्तसा, चसमा िा लयेन्सको प्र्ोगबाट पलन दतुबै आखँालये िातको 
औलंा दश हरटको दतुिीबाट छतुट्ाउन नसकनये िा सनयेलयेन चाट्नको पहिलो लाइनको अक्षि 
(३/६०) मा पढन नसकनये व्न्क् ।

•	 न््ूनदृहटि्तुक्: औषधती, शल्न्चहक्तसा, चसमा िा लयेन्सको प्र्ोगबाट पलन बतीस हरटको दतुिीबाट 
िातको औलंा छतुट्ाउन नसकनये िा सनयेलयेन चाट्नको चौथो लाइनको अक्षि (६/१८) मा पढन 
नसकनये ।

•	 पूण्नदृहटिहििीन: पूण्नरूपमा उज्ालो िा अधँ्ािो छतुट्ाउन नसकनये व्न्क् ।

3. सतुनाइसमबन्धती अपागिता: सतुनाइका अगिको बनािट एिं सििको पहिचान, सथान, उतािचढाि तथा 
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सििको मात् ि गतुण छतुट्ाउन नसकनये,

•	 बहििा: असती ्डयेलसबलभन्दा मालथको धिलन सतुन्न नसकनये िा सचिािका लालग साङ्कयेलतक भाषा प्र्ोग 
गनतु्नपनने व्न्क् ।

•	 सतुसतश्िण: सतुन्नलाई श्िण ्न्त् िाख्नतुपनने िा पैसठ्तीदयेन्ख असती ्डयेलसबलसममको धिलन सतुन्न सकनये 
व्न्क् ।

4. श्िण-दृहटिहििीन अपागिता: सतुनाइसमबन्धती ि दृहटिसमबन्धती दतुबै अपागिता भएको िा दतुईिटा इन्न्रि्समबन्धती 
अपागिताको सं्तुक् अन्तिहक्र्ा िियेको व्न्क् ।

5. सिि ि बोलाइसमबन्धती अपागिता: सिि ि बोलाइसमबधती अगिमा उ्तपन्न का््नगत सतीलमतताका कािण 
तथा बोलदा सिि को उताि चढािमा कदठनाइ, बोली सपटि नितुनये, बोलदा शबद िा अक्षि दोिोि ्् ाउनये 
व्न्क् ।

6. मानलसक िा मनोसामान्जक अपागिता: मन्सतषक ि मानलसक अगिमा आएको समस्ा तथा सचयेतना, 
अलभमतुखतीकिण, सरूलत्न, समिणशन्क्, भाषा, गणनाजसता बौहद्क का््न समपादनका सन्दभ्नमा आउनये 
समस्ाको कािणलये उमयेि ि परिन्सथलतअनतुसाि व्ििाि गन्न समस्ा ितुनये अिसथाको व्न्क् ।

7. बौहद्क अपागिता: उमयेिको िहृद्सँगै बौहद्क सचयेतनाको हिकास ितुन नसकी बौहद्क हिकास नभएका 
कािणलये उमयेि िा िाताििाणसापयेक्ष हक्र्ाकलाप गन्न समस्ा ितुनये अिसथाको व्न्क् । (जसतोः दौंस 
लसन्ड्ोम समयेत)

8. अनतुिंशती् िक्श्ाि (ियेमोहरलल्ा) समबन्धती अपागिता: अनतुिंशती् असिका कािण िगतमा ितुनये फ्ाकटिमा 
हिचलन आई िगत जमनये का््नमा समस्ा उ्तपन्न ितुनये शािीरिक अिसथाको व्न्क् ।

9. अहटजम समबन्धती अपागिता: जन्मजात नशा िा तन्ततुको हिकास ि सोको का््नमा आएको समस्ा 
भएको व्न्क् । (जसतै: सचिाि गन्न, सामान्् सामान्जक लन्म बतुझन ि प्र्ोग गन्न कदठनाइ ितुनये तथा 
उमयेिको हिकाससँगै सामान्् व्ििाि नदयेखाउनतु, असिाभाहिक प्रलतहक्र्ा दयेखाउनतु, एउटै हक्र्ा लगाताि 
दोिोि ्् ाइििनतु, अरूसँग घतुललमल नितुन तु िा ततीव्र प्रलतहक्र्ा गनने व्न्क्)

10. बितुअपागिता: एउटै व्न्क्मा मालथ उन्ललन्खत दतुई िा दतुईभन्दा बढी प्रकािका अपागिताको समस्ा 
भएको व्न्क् । (जसतै: मन्सतषक पक्षघात आदद)

ख. अशक्ताको गमभतीिताका आधािमा अपागिताको िगषीकिण:

1. पूण्न अशक् अपागिता: आफनो दैलनक हक्र्ाकलाप समपादन गन्न लनिन्तिरूपमा अरूको सि्ोग ललँदा 
पलन कदठनाइ ितुनये अिसथाको व्न्क् ।

2. अलत अशक् अपागिता: िै्न्क्क हक्र्ाकलाप समपादन गन्न तथा सामान्जक हक्र्ाकलापमा संलगन ितुन 
लनिन्तिरूपमा अरूको सि्ोग ललनतुपनने अिसथाको व्न्क् ।

3. मध्म अपागिता: भौलतक सतुहिधा, िाताििणती् अििोधको अन््त्, न्शक्षा िा ताललम भएमा अरूको 
सि्ोग ललई िा नललई लन्लमतरूपमा आफनो ददनच्ा्न ि सामान्जक हक्र्ाकलापमा सिभागती ितुन सकनये 
अिसथाको व्न्क् ।

4. सामान्् अपागिता: सामान्जक तथा िाताििणती् अििोध नभएमा लन्लमतरूपमा आफनो ददनच्ा्न ि 
सामान्जक हक्र्ाकलापमा सिभागती ितुन सकनये अिसथाको व्न्क् ।
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अपागिता भएका व्न्क्िरूको आलधकािको िक्षा गिी, तती व्न्क्िरूको अलभलयेख संिक्षण ि सतुिक्षा, प तुनसथा्नपना, 
सतीप तथा िोजगािीको अिसिलगा्त अन्् कतु िािरूमा पितुँच सतुलनन्श्त गनने कतु िा सिािनती् छ । मालथ उन्ललन्खत 
अपागिताको िगषीकिणअनतुरूप अनतुशन्धान गिी व्न्क्मा कसतो प्रकािको अपागिता छ प्रमान्णत गिी अपागिताको 
अलभलयेख िाखयेि मात् परिच्पत् हितिण गिाउनतु पद्नछ । जसका कािण िासतिमै अपागिता भएको व्न्क्लये 
िाित, सतुिक्षा, सयेिा सतुहिधाबाट लाभ पाउन सकदछन ्। साथै समाजमा ्सता हिष् िसततुिरू सतुलनिियेका ितुन्छौँ ि 
्त्सता पतील्डतको नाममा आफनो राइदा ललनयेजसता गलतलबलधलाई पदा्नरास ि न््ून गना्नका लनन्मत मद्त गद्नछ ।

प्रकृलतलये सबैलाई एकै खालको बनाएको ितुँदैन कोिी लभन्न तरिकालये सक्षम ितुनये गद्नछ ि ्त्सता व्न्क्िरूको ियेिचाि 
गनतु्न िाष्ट्रको दाह््ति िो । ्त्सै कािणलये गदा्न संिक्षण, सयेिा सतुहिधा जसता कतु िािरू उपलबध गिाउनका लनन्मत आफनो 
क्षयेत्को सथानती् लनका्मा िाष्ट्रलये तोहकददएबमोन्जम िाहष्नकरूपमा हिििणसहित अलभलयेख त्ाि गिी अद्ािलधक  
गनतु्नपद्नछ ।

अपाङ्िता भएका वयचक्तको अचिकाि
नयेपालको संहिधान, २०७२ को घािा १८ मा प्र्त य्ेक व्न्क्लाई सममानपूि्नक बाचन पाउनये िक िियेको छ भनती 
उललयेख गरिएको छ । ्त्सैलये ्स ऐनअन्तग्नत अपागिता भएको व्न्क्लये पलन अन्् व्न्क्लये सिि आफनो 
अलधकाि उपभोग गन्न सकछन ्ि अपागिताका आधािमा कतु नै भयेदभाि गनतु्न ितुँदैन भनती उललयेख गरिएको छ । 
जसतै; शैन्क्षक संसथामा भना्न गदा्न, बैंक तथा हित्तती् संसथाबाट लधतो िाखती िा निाखती ऋण ललँदा िा कािोबाि 
गदा्न िोजगािका लालग छनौट गदा्न िा सतुहिधा प्रदान गदा्न कतु नै पलन प्रकािको भयेदभािको गनतु्न ितुँदैन । घिबाहिि 
मात् नभई आफनै परििािमा पलन अपागिता भएकै कािणलये पालनपोषण, खानपान, ियेिचाि, समपन्त्त बाँ्डराँ्डजसता 
कतु िािरूमा पूिा्नग्रि भई भयेदभाि गनतु्न ितुँदैन । साथै सामतुदाह्क जतीिन्ापन गनने अलधकाि ददनतुपद्नछ ।

अपागिता भएका व्न्क्िरू साधािण मालनसिरूभन्दा अललक रिक ि लभन्न भएकालये उनतीिरूलाई आफनो समान 
अलधकािको अनतुभलूत प्राप्त गन्न सि्ोग चाहिनये भएकालये कानतुनअन्तग्नत संिक्षणको िक अलधकाि उललयेख गरिएको 
छ । जसमा ्सता व्न्क्िरूलाई परििाि, संिक्षक िा अन्् व्न्क्बाट ितुनये िियेक हकलसमका अमानिती् िा 
अपमानजनक व्ििाि, शािीरिक िा मानलसक हिंसा, लैहगिक हिंसा, घियेलतु हिंसा, ् ौनजन्् दतुव््नििाि ि शोषणहिरुद् 
सतुिक्षा प्राप्त ितुनये अलधकाि समाियेश गरिएको छ । साथै ्सता व्न्क्िरूलाई सशस्त्र सङ्ष्न, सङ्कटकाल िा हिपत ्
पियेको अिसथामा प्राथलमकताका साथ सतुिक्षा, उद्ाि तथा संिक्षण पाउनये कतु िामा पलन जो्ड ददइएको छ । 

नयेपाल सिकािलये उक् ऐनको दरा १० (३)2 बमोन्जम अपागिता भएका व्न्क्लाई लैहगिक हिंसालगा्त सबै 
प्रकािका शोषण, हिंसा ि दतुव््नििािबाट संिक्षण गन्नको लालग दयेिा् बमोन्जम व्िसथा गननेछ:

•	 अपागिता भएका व्न्क्हिरुद् भएका शोषण, हिंसा ि दतुव््नििािजन््, लैहगिक तथा ्ौनजन्् हिंसाका 
घटनाको जानकािी ललनये तथा अलभलयेख िाख्नये,  ।

•	 शोषण, हिंसा तथा घटनाका हिरुद्मा ्स ऐन तथा प्रचललत कानतुनबमोन्जम प्रभािकािी कानतुनती कािबािी 
गनने ।

•	 ्त्सता घटनाबाट पतील्डतको त्तकाल ि प्रभािकािीरूपमा सतुिक्षा, उद्ाि, संिक्षण तथा पतुनसथा्नपना गनने ।
•	 ्त्सता घटना ितुन नददनका लालग उप्तु्नक् व्िसथा गनने,
•	 ्त्सतो घटनाहिरुद्मा सामतुदाह्कसतिमा सचयेतना तथा पिामश्न का््नक्रम सचिालन गनने ।

साथै अपागिता भएका व्न्क्िरूलये पलन अन्् व्न्क्िरू समान लनिा्नचनमा उमयेदिाि ितुन सकछन ्ि सियेन्चछकरूपमा, 

2  दरा २ (ख), अपागिता भएका व्न्क्को अलधकाि समबन्धती ऐन, २०७४
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सिा्ता िा लबनासि्ोग काम गन्न सकछन।् अपागिता भएका व्न्क्िरूलाई असि पनने प्रकृलतका मित्िपूण्न नतीलत 
लनमा्नण प्रहक्र्ािरूमा सि्ं संलगन ितुन पाउनये अलधकाि छ । प्रचललत कानतुनबमोन्जम सङ् िा संसथा सथापना गन्न, 
टयेललभजन का््नक्रम, चलन्चत्, नाटक, नाटक्शाला, लसनयेमा िल, पतुसतकाल्, प््नटकी् सयेिा, कला, साहि्त्, 
सगितीतलगा्तका सांसकृलतक का््नक्रममा सिभागती ितुन, सचिालन ि व्िसथाप गन्न अलधकाि ददइएको छ ।

उनतीिरूलाई आफनो लसज्ननशतील, कला्तमक, बौहद्क, व्ािसाह्क, प्राहिलधक ि आन्तरिक क्षमताको हिकास 
ि उप्ोग गन्न, साङ्कयेलतक भाषा, बहििा संसकृलतलगा्त हिन्शटि सांसकृलतक तथा भाहषक पहिचानको मान््ता ि 
समथ्नन गनने अलधकाि ितुनयेछ । साथै उनतीिरूलाई शैन्क्षक संसथा, आिास, का््नसथल, भिन, स्डक, ्ाता्ात ि 
हिद्तुतती् सचिाि सयेिालगा्त सि्नसाधािणलाई खतुला भएका िा प्रदान गरिएका अन्् सयेिा ि सतुहिधािरूमा सिज 
पितुँच साथै न््ा्मा पितुँचको समयेत अलधकाि िियेको छ । 

अपागिता भएका व्न्क्िरूलाई सिकािलये अपागिताको िगषीकिणको आधािमा तोहकएबमोन्जमको आलथ्नक सि्ोग 
िा सामान्जक सतुिक्षा भत्ता प्रदान गन्न सकछ । ्सका साथै साि्नजलनक सचिािका माध्मबाट अपागिमैत्ती तथा 
पितुँच ्ोग्को आधािमा सूचना तथा जानकािीसमयेत प्राप्त गनने ि अरू व्न्क्सिि आफना सिा्क सामग्रती तथा 
आरूलये िोजयेको सि्ोगतीका साथ आितजाित गनने अलधकाि ििनयेकतु िा उललयेख गरिएको छ।

अपाङ्िता भएका मचहला त्ा बालबाचलकाको ्प अचिकाि
नयेपालको कानतुनलये अपागिता भएका व्न्क्िरूलाई हिशयेष अलधकाििरू प्रदान गियेको छ ि उक् कानतुनलये अपागिता 
भएका महिला तथा बालबाललकािरूलाई थप अलधकाि प्रदान गियेको छ । अपागिता भएका महिलािरूको 
संिक्षण ि उनतीिरूको ज्ान, सतीप, ि क्षमताको उचचतम उप्ोग गन्नका लालग उप्तुक् िाताििण लसज्नना गिी 
तोहकएबमोन्जम आिश्क व्िसथा लमलाउनतुपछ्न । महिलािरूको उक् हिशयेष अिसथालाई ध्ानमा िाखती 
उनतीिरूको सिासथ् तथा प्रजनन अलधकािको संिक्षण गियेको छ । साथै अपागिता भएका बालबाललकालाई आफनो 
मान, प्रलतष्ठा सतुलनन्श्त गनने, आ्तमलनभ्निता प्रिध्नन गनने, समाजमा सहक्र्रूपमा सिभागती ितुनये तथा सममानजनक 
तििलये जतीिन व्ततीत गनने अलधकाििरू सतुलनन्श्त गियेको छ । ्सता बालबाललकािरूलाई समाजमा घतुललमल ितुन 
तथा आफनो व्न्क्गत हिकासका लालग न्शक्षा, ताललम, सिासथ्, स्ािाि सयेिा, प तुनसथा्नपना सयेिा, िोजगािीको 
त्ािी तथा मनोिञ्जनको अिसि प्राप्त गननेछ । उनतीिरूलये अन्् बालबाललकासिि आरूलाई प्रभाि पनने हिष्मा 
आफनो धािणा व्क् गनने ि हिशयेष कािणिरू नभएसमम लनज बालबाललकािरूलाई घि परििािबाट अलग िाख्न 
पाउनये छैन ।

अपाङ्िता भएका वयचक्तको चशक्षा
नयेपालको संहिधान २०७२ को धािा ३१3 मा न्शक्षा समबन्धती िक भनती उललयेख गरिएको छ, जसमा प्र्त य्ेक 
नागरिकलाई आधािभतू न्शक्षामा पितुँचको िक ितुनयेछ कतु िा गरिएको छ । ति सोिी धािा ३१ को उपधािा ३ 
लये भनये, अपागिता भएका ि आलथ्नकरूपमा हिपन्न नागरिकलाई कानतुनबमोन्जम लनःशतुलक उचच न्शक्षा पाउनये िक 
ितुनयेछ भनती उललयेख गरिएको छ । साथै उपधािा ४4 मा दृहटिहििीन नागरिकलाई ब्येलललहप तथा बहििा ि सिि 
िा बोलाइसमबन्धती अपागिता भएका नागरिकलाई साङ्कयेलतक भाषाको माध्मबाट कानतुनबमोन्जम लनःशतुलक न्शक्षा 
पाउनये िक ितुनयेछ । ्हि मौललक िकको सतुलनन्श्त गिी अपागिता भएका व्न्क्िरूको अलधकाि का्ा्नन्ि्न गन्न 
न्शक्षाको अलधकािको सथापना ि का्ा्नन्ि्न लागतु गरिएको िो ।

3 दरा २ (क), पूि्नित्
4 हिश् सिासथ् संसथा: असक्षमता ि सिासथ् अिलोकन, अपागिता भनयेको कये  िो?, https://www.cdc.

gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html  ियेरिएको लमलत २०७८/११/१० 
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्सअन्तग्नत अपागिता भएका व्न्क्िरूलाई नयेपाल सिकाि िा सथानती् तिबाट सचिालन िा नयेपालबाट अनतुदान 
प्राप्त शैन्क्षक संसथाद्ािा लनःशतुलक रूपमा उचच न्शक्षा उपलबध गिाउनये, ि तोहकए बमोन्जम व्ािसाह्क तथा 
प्राहिलधक न्शक्षा लनःशतुलक रूपमा उपलबध गिाइनये भनती उललयेख गरिएको छ । साथै न्शक्षण संसथालये शैन्क्षक 
सामग्रती हितिण गदा्न भयेदभाि नगनने, न्शक्षा िालसल गन्न आिश्कताबमोन्जम ब्येल िा िैकन्लपक साङ्कयेलतक भाषा, 
सूचना प्रहिलधको प्र्ोग, एकभन्दा बढी माध्मबाट न्शक्षा प्रदान गनने ि दृहटिहििीन, बहििा, सतुसतश्िण तथा 
श्िण दृहटिहििीन जसता व्न्क्लाई उप्तुक् भाषा तरिका, ललहप, पाठ्क्रम, पाठ्पतुसतक, लगा्तका पितुच्तुक् 
सूचना प्रहिलधको माध्मबाट तोहकएबमोन्जम न्शक्षा प्रदान गनतु्न पनने भनती उललयेख गरिएको छ । परिन्सथलत ियेियेि 
आिासको सतुहिधा, अपागिताको िगषीकिणअनतुसाि हिद्ाथषीको पिीक्षा तथा मूल्ाङ्कन प्रणालीमा छतु टै् व्िसथा, 
अपागिमैत्ती शैन्क्षक सामग्रतीको व्िसथा, लनधा्नरित मापदण्डअनतुसाि हिद्ाल् भिन तथा अन्् भौलतक संिचनाको 
लनमा्नण साथै लनःशतुलक अध््नको सतुहिधा उपलबध गिाउनये कतु िा समाियेश गरिएको छ । मालथ उललयेख भएबाियेक 
लनःशतुलक नगियेको न्शक्षाको लालग नयेपाल सिकािलये शैन्क्षक छात्िनृ्त्त उपलबध गननेछ भनये सिकािलये नै ्सता 
व्न्क्िरूको अध््नलाई लनिन्तिता ि प्रिध्नन गनने व्िसथा लमलाउनये गद्नछ ।

सीप चवकास त्ा िोजिािी
्स ऐनको परिचछयेद-६ लये अपागिता भएका व्न्क्िरूका लालग भनयेि सतीप हिकास तथा िोजगािीको समयेत 
सतुलनन्श्त गियेको छ । िाष्ट्रको मतुख् काम भनयेकै नागरिकको हितका लालग काम गनने, हित ितुनये िातािािण लसज्नना 
गननेलगा्तका कतु िा ितुन ्। जसमध य्े अपागिता भएका व्न्क्िरूको संिक्षण गनतु्न ि सयेिा सतुहिधा उपलबध गिाउनये 
मतुख् दाह््ति िियेको छ । साथै अपागिता भएका व्न्क्को सतीप अलभिहृद् गिी व्ािसाह्कता हिकास तथा 
सििोजगािको अिसथा लसज्नना गन्न, व्ािसाह्क ताललम उपलबध गिाउनतु पछ्न । अपागिता भएका व्न्क्सँग 
िियेको सतीप ि क्षमताको आधािमा िोजगािीको व्िसथा गनतु्नपछ्न ति शािीरिक बनािटकै आधािमा बढतुिाको 
अिसिबाट िन्चित गनतु्न ितुँदैन । अपागिता भएका व्न्क्लाई व्िसा्का लालग लनजलये त्ाि गियेको प्रसतािका 
आधािमा तोहकएबमोन्जम सितुलल्त दिमा ऋण प्रदान गनने ि भयेदभाि नगिी िोजगािको अिसि लसज्नना गिी 
सिजतीकिण गनतु्न पद्नछ । ्दद कतु नै सङ् संसथामा अपागिता भएका व्न्क्को शािीरिक क्षमता, ताललम, ्ोग्ता 
ि अनतुभिका आधािमा उप्तुक् ितुनये काम भएसमम अपागिता भएका व्न्क्लाई लन्तुक् गनने िा प्राथलमकता 
ददन सकनये कतु िालाई व्ाख्ा गद्नछ । ्सो गदा्न सङ् संसथालये आफनो प्रलतष्ठानमा का््नित अपागिता भएका 
व्न्क्िरूका साथै उनतीिरूलाई प्रदान गरिनये सयेिा सतुहिधािरूको समयेत अलभलयेख िाख्नतु पननेछ । ति ्त्सतो सतुहिधा 
प्राप्त नगियेको िा अपागिता भएका व्न्क्िरू मका्नमा पियेको खण्डमा ्त्सतो सङ् संसथाको व्िसथापक समक्ष 
उजतुिी गनने सहकनयेछ ।

सवासथय, पुनसस्ापना, सामाचजक सिुक्षा त्ा मनोिञजन
कानतुनबमोन्जम तोहकएको आमदानतीभन्दा कम िाहष्नक आमदानती भएका िा तोहकएका िोगको उपचािका लालग 
सिकािी असपतालमा भना्न भएका अपागिता भएका व्न्क्लाई लनःशतुलक सिासथ् तथा सपतीच थयेिापती, अकोपयेशनल 
थयेिापतीलगा्तका अिश्क थयेिापती सयेिा उपलबध गिाउनतु पननेछ । अपागिता भएका कािणलये खानतुपनने औषधती 
तथा अनतुिंशती् िक्श्ाि (ियेमोहरलल्ा) समबन्धती अपागिता भएका व्न्क्लाई आिश्क पनने फ्ाकटि तोहकएको 
आधािमा लन:शतुलक उपलबध गिाउनतु पद्नछ ।

्सका साथै सिकािी िा लनजती क्षयेत्बाट सचिाललत पचचतीस शय्ा (खाट) भन्दा बहढ शय्ा भएका असपतालमा 
कमततीमा दतुई शय्ा अपागिता भएका व्न्क्लाई सतुिन्क्षत गनतु्न पद्नछ । 
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नयेपाल सिकािलये पूण्नआशक्, अलतअशक्, सिािाहििीन िा बौहद्क अपागिता भएका ि मानलसक िा मनोसामान्जक 
अपागिता व्न्क्लाई पतुनसथा्नपना गनतु्न पद्नछ। —्सता व्न्क्लाई उप्तुक् आिासको व्िसथा गन्न तथा सशक्तीकिण 
गिी समाजमा पतुनसथा्नपना गनने प्र्ोजनका लालग नयेपाल सिकािलये आिश्कतानतुसाि पतुनसथा्नपना कये न्रि सथापना 
ि सचिालन गनतु्नका साथै उक् कये न्रि सचिालनका लालग पतुनसथा्नपना कोष‘ सथापना गद्नछ ि कोषमा दयेिा्का 
िकमिरू ििनयेछन:्

•	 नयेपाल सिकािबाट प्राप्त िकम;

•	 प्रदयेश सिकािबाट प्राप्त िकम;

•	 व्न्क् िा संसथाबाट सि्ोग सिरूपमा प्राप्त िकम;

•	 हिदयेशती व्न्क्, सङ् िा संसथाबाट प्राप्त िकम ि

•	 सथानती् तिबाट प्राप्त िकम ।

अपागिता भएका व्न्क्को सशक्तीकिण ि सयेिा सतुहिधामा पितुँच अलभिहृद् गन्न तथा अपागिमैत्ती सयेिा सतुहिधा ि 
प्रहिलधको हिकासको लालग आिश्क अनतुसन्धान गद्नछ ।5 अपागिता भएका व्न्क्िरूलाई समाजमा सितन्त् 
ि सिािलमबनपूि्नक जतीिन्ापन गन्न सकनये गिी सक्षम बनाउन अपागिता भएका व्न्क्को ्ोगदान ििनये गिी 
िा तोहकएको अिसथामा लनःशतुलकरूपमा समान्जक सतुिक्षा —का््नक्रम का््नन्ि्नमा ल्ाएको छ । साथै ्सता 
व्न्क्लाई अन्् व्न्क्सिि मनोिन्जन‘ तथा सांसकृलतक अलधकाि ितुनयेछ । मानलसक िा मनोसामान्जक 
(साइको-सोलस्ल)6 अपागिता भएका व्न्क्िरूलाई सामतुदाह्क असपताल िा सिासथ् कये न्रिमा िाखती उपचाि 
गनने व्िसथा लमलाउनयेछ ि आिश्क पनने औषधती ि पिामश्न सयेिा लन:शतुलक उपलबध गिाउँदछ भनये उपचाि िा 
संिक्षणको नाममा कािागािमा िाख्न भनये पाइँदैन ।

अपाङ्िता भएका वयचक्तलाई सहुचलयत ि सचुविा
नयेपाल सिकािलये अपागिता भएका व्न्क्लाई कृहष ि सििोजगािमूलक व्िसा् िा उद्मशतीलताका लालग 
अनतुदान िा सितुलल्त ब्ाजदिमा ऋण उपलबध गिाउनये व्िसथा गद्नछ । अपागिता भएका व्न्क्लाई बस, ियेल 
ििाईजिाज जसता साि्नजलनक सिािी साधनबाट ्ात्ा गदा्न ्ात् तु भा्डामा पचास प्रलतशत छतुट ितुनये ि उनतीिरूलये 
प्र्ोग गनने सिा्क साधन, उपकिण िा औजाि, अपागिमैत्ती सिािी साधन तथा अपागिता भएका व्न्क्को न्शक्षा, 
ताललम िा सििोजगािका लालग प्र्ोग ितुनये मालसामान, ्न्त्, पाटपतुजा्न तथा कचचा पदाथ्नमा समयेत प्रचललत 
कानतुनबमोन्जम भन्साि, अन्तःशतुलक, सथानती् कि िा अन्् दसततुि समपूण्न िा आंन्शकरूपमा छतुट ददन सकनयेछ ।

अपागिता भएका व्न्क्लाई िोजगािी िा ताललम ददनये उद्येश्लये सथापना भएका िा तोहकएको भन्दा बढी सङख्ामा 
अपागिता भएका व्न्क्लाई िोजगािी ददनये प्रलतष्ठानलाई नयेपाल सिकािलये हिशयेष सितुलल्त दिमा ऋण उपलबध 
गिाउन सकनयेछ । प्रचललत कानतुनबमोन्जम कि छतुट ददन िा अपागिता भएका व्न्क्लाई का््नसथलमा सतुिक्षाका 
लालग आिश्क पनने उपकिण आ्ात गदा्न, कचचा पदाथ्न उपलबध गिाउँदा िा बजाि व्िसथापन का््नका लालग 
छतुट तथा सितुलल्त प्रदान गन्न सकनयेछ ।

चनदनेशन सचमचत त्ा सम्वय सचमचत
अपागिता भएका व्न्क्को अलधकाि, सयेिा सतुहिधा ि संिक्षणसमबन्धती का््निरूको समन्ि्, सतुपरिियेक्षण, प्रिध्नन गनने 
तथा सोसमबन्धती काममा लनदनेशन ददनये एक अपागिता िाहष्ट्र् लनदनेशन सलमलत ििनयेछ, जसमा अध्क्ष, उपाध्क्ष ि 
5  धािा ३१(४), नयेपालको संहिधान
6  दरा ३०, पूि्नित्
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सदस्िरू गिी जममा २२ जनाको पदालधकािी ितुनयेछ । ्ो सलमलतको काम, कत्नब् ि अलधकाििरू लनमन छन:्7

1. अपागितासमबन्धती दीघ्नकालीन नतीलत तजतु्नमा गन्न नयेपाल सिकािलाई लसरारिस गनने;

2. नयेपाल सिकािबाट सितीकृत नतीलतको अधतीनमा ििी अपागितासमबन्धती ्ोजना तथा का््नक्रम बनाई लागतु 
गनने;

3. अपागिता भएका व्न्क्को अलधकाि, सयेिा सतुहिधा ि अिसिको उपभोग, संिक्षण ि प्रिध्नन गिी अपागिता 
भएका व्न्क्लाई लबना भयेदभाि मानि अलधकाि तथा आधािभतू सितन्त्तािरूको पूण्न उप्ोग गन्न 
उप्तुक् उपा् अिलमबन गनने, गिाउनये;

4. अपागितासमबन्धती काम कािबािीमा हिलभन्न सिकािी लनका् िा गैिसिकािी संसथािरूबतीच समन्ि् गनने;

5. अपागिता समबन्धती प्रचललत कानतुनमा आिश्क सतुधाि गनतु्न पनने भएमा नयेपाल सिकािलाई सतुझाि ददनये;

6. अपागिता भएका व्न्क्को सयेिा सतुहिधाका लालग प्र्ोग ितुनये उपकिण िा िसततुको नितीनतम प्रहिलधको  
अनतुसन्धान गिाई थप सतुधाि तथा हिकास गन्न तथा ्स क्षयेत्मा ्त्सता उपकिणको उपलबधता ि 
प्र्ोगलाई प्रिध्नन गनने, गिाउनये;

7. अपागिता भएका व्न्क्को अलधकािका हिष्मा हिलभन्न लनका्को भलूमकाका बाियेमा समबन्न्धत व्न्क् 
तथा कम्नचािीलाई प्रन्शक्षण प्रदान गनने, गिाउनये; 

8. अपागिता ितुन सकनये अिसथा, ्त्सको िोकथामका लालग अपनाउनतु पनने सजगता तथा अपागिता भएका 
व्न्क्का अलधकािको सममानका लालग गनतु्नपनने व्ििाि ि सि्ोगका बाियेमा जनचयेतना अलभिहृद् गनने, 
गिाउनये; 

9. बहििा तथा श्िण दृहटिहििीन अपागिता भएका व्न्क्का लालग दोभाषयेको सयेिा उपलबध गिाउनये, नयेपाली 
साङ्कयेलतक भाषाको अनतुसन्धान, हिकास ि प्रिध्नन गनने तथा ्त्सका लालग आिश्क शबदकोश ि 
सपश्नसचिािको हिकास गनने, गिाउनये;

10. भौलतक संिचनालाई अपागिता भएका व्न्क्को पितुँच्तुक् ततुल्ाउन आिश्क नतीलत सितीकृलत गनने;

11. असपताल, खयेल मैदान, स्डक, साि्नजलनक ् ाता्ातका साधन, स्डक, शौचाल्, बसपाक्न , पाक्न लगा्तका 
साि्नजलनकसथलमा अपागिता भएका व्न्क्को पितुँचलाई सिज ततुल्ाउन सम्ािलध लनधा्निण गिी 
आिश्क का््नक्रम बनाई लागतु गनने;

12. अपागिता भएका व्न्क्िरूको िकहित, प्रिध्नन तथा अलधकािको संिक्षण ि सयेिा सतुहिधाका लालग काम 
गनने संसथाको का््नमा सि्ोग गनने तथा ्त्सता संसथासँग सिका््न गनने;

13. अपागिता भएका व्न्क्का लालग सचिाललत हिलभन्न का््नक्रमको अनतुगमन, सतुपरिियेक्षण ि मूल्ाङ्कन गनने;

14. अपागिता समबन्धमा अध््न, अनतुसन्धान, सूचना सङ्कलन, प्रशोधन ि प्रकाशन गनने, गिाउनये; 

15. अपागिता भएका व्न्क्को अलधकािसमबन्धती सं्तुक् िाष्ट्र सङ्ती् मिासन्न्धका प्रािधानिरू का्ा्नन्ि्न 
गन्न समबन्न्धत लनका्का का््नक्रममा उप्तुक् व्िसथा समाियेश गन्न लगाउनये;

16. अपागिता भएका व्न्क्को िक, हित िा अलधकाि हिपिीत कतु नै काम कािबािी कसैद्ािा भएगियेको 
पाइएमा आिश्क कािबािीका लालग समबन्न्धत लनका्मा लयेखती पठाउनये;

17. अपागिताका समबन्धमा नयेपाल सिकािलये अन्तिा्नहष्ट्र्सतिमा व्क् गियेका प्रलतबद्ता का्ा्नन्ि्न गन्न 
उप्तुक् नतीलत, ्ोजना तथा का््नक्रम तजतु्नमा गनने, गिाउनये ि

7  दरा ३१, पूि्नित्
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18.  तोहकएबमोन्जमका अन्् का््न गनने, गिाउनये ।

अपागिता भएका व्न्क्िरूको िकहित संिक्षणसमबन्धती —हिष्मा समन्ि् गनने काम समयेतको लालग प्र्त य्ेक 
गाउँपाललका ि नगिपाललकामा सथानती् समन्ि् सलमलत ितुनयेछ जसमा सं्ोजक ि सदस्िरू गिी ९ जना 
पदालधकािीिरू ितुनयेछन ्। ्ो समलतको काम, कत्नव् ि अलधकाि‘ दयेिा्बमोजम ितुनयेछ:

1. अपागिता भएका व्न्क्को िकहित तथा संिक्षणको हिष्मा सथानती्सतिमा काम गनने हिलभन्न लनका्, 
सङ् िा संसथासँग समन्ि् गिी हिलभन्न का््नक्रम सचिालन गनने तथा ्त्सतो काम सचिालन गन्न कतु नै 
लनका्लाई लनदनेशन ददनये;

2. अपागिताको िगषीकिण सपटि नभएका ि अपागिता भए नभएको समबन्धमा दद्हिधा भएका व्न्क्को 
लनियेदन उपि जाँचबतुझ गिी परिच्पत् प्रदान गन्न सथानती् तिलाई लसरारिस गनने;

3. सथानती् तिलभत् असपताल, हिद्ाल् लगा्त अन्् सिकािी तथा साि्नजलनक भौलतक संिचना तथा 
सथलमा अपागिता भएका व्न्क्को पितुँच सिज गिाउन अपागिमैत्ती संिचना हिकास िा लनमा्नण गनने, 
गिाउनये;

4. सथानती् तिलभत् िियेका अपागिता भएका व्न्क्को अलभलयेख सङ्कलन तथा अद्ािलधक गन्न लगाउनये;

5. अपागिता भएका व्न्क्का समबन्धमा सथानती् तिमा सचिाललत का््नक्रमको अनतुगमन तथा मूल्ाङ्कन 
गनने, गिाउनये ि

6. तोहकएबमोन्जमका अन्् काम गनने ।

अपाङ्िता भएका वयचक्तप्रचतको दाचयतव
अपागिता भएका व्न्क्को अलधकाि सतुलनन्श्त गिी का्ा्नन्ि्न गनने, गिाउनये दाह््ति नयेपाल सिकाि, प्रदयेश सिकाि ि 
सथानती् तिमा लनहित8 ितुनयेछ । न्शक्षण संसथालये न्शक्षासमबन्धती व्िसथा प्रभािकािीरूपमा का्ा्नन्ि्न गननेछ । ् स 
ऐनमा परििािका सदस् िा संिक्षणको दाह््ति ि न्चहक्तसकको दाह््ति9 बािये सप्रयेषण गरिएको छ भनये िगषीकािणको 
आधािमा सयेिा, सतुहिधामा अपागिता भएका व्न्क्िरूलाई प्राथलमकता ददनये कतु िालाई मूलभतू कतु िाकारूपमा िान्खएको  
छ ।

अपाङ्िता भएका वयचक्तको अचिकाि त्ा चनजप्रचतको दाचयतवको सिंक्षण ि प्रिलन
कतु नै पलन व्न्क्को अलधकाि िनन भएको खण्डमा आफनो िकहित सतुलनन्श्त गन्नका लालग समबन्न्धत लनका्मा 
उजतुिी, लनियेदन ददन पाउनये —कानतुनती प्रािधान िियेको छ । ्स ऐनमा ्दद अपागिता भएका व्न्क्िरूको कये िी 
कानतुनत हिसाबलये सतुलनन्श्त गरिएको िक अलधकाि िनन भएको अिसथामा पतील्डत सि्ंलये आफनो िकहितका 
लालग लनियेदन ददन सकनये उललयेख गरिएको छ । साथै आफनो िकहित प्राप्त गन्नका लालग समबन्न्धत न्जलला 
अदालतमा लनियेदन ददन सहकनये‘ कतु िालाई कानतुनमा उललयेख गरिएको छ ।

कसिु ि सजाय
कानतुनलये गि भनयेको कतु िालाई गनतु्न ि कानतुनलये नगि भनयेको कतु िालाई नगनतु्न कानतुनतीरूपमा आरूलाई ढालनतु  
िो । ्दद कसैलये कानतुनको हिपिीत का््न गियेको अिसथा छ ि उक् का््न अपिाध ठिरिन्छ भनये कतु न कानतुनलये 

8  दरा ४२, पूि्नित्
9  दरा ४३, पूि्नित्
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लनधा्निण गियेको सजा् भोगनये िा मान्नये साथै सोिीअनतुरूप परिचालन गनतु्न कानतुनन कतु िा िो । ्सै क्रममा ्स 
ऐनमा पलन कसतुि ि सजा्को कतु िालाई मित्ि ददई उललयेख गरिएको छ । जसमा अपागिता भएका व्न्क्िरूलाई 
कतु नै प्रकािको घणृा, ियेला िा लतिसकाि गन्न नितुनये, जानती जानती लनजको आ्तमसममानमा चोट पतुगनये का््न गन्न 
नितुनये, उनतीिरूलये प्र्ोग गनने स्ोत साधनमा िसतक्षयेप गन्न, खोसन, िा लबगान्न नितुनये साथै ्सता व्न्क्लाई लभक्षा 
मागन� समयेत लगाउन नितुनये भनती उललयेख गरिएको छ । ्दद कोिी कसैलये ्सतो का््न गियेको थािा पाएमा ततीन 
महिनादयेन्ख नौ महिनासमम कैद िा ततीस िजािदयेन्ख नबबये िजाि रूहप्ाँसमम जरििाना सजा् ितुन सकनयेछ भनये 
लभक्षाको िकमा पचास प्रलतशत थप गिी सजा् गरिनये प्रािधान उललयेख गरिएको छ । ्सको िदम्ाद भनयेको 
भएगियेको लमलतलये ततीन महिनालभत् उजतुिी गरिसकनतु पननेछ; जसमा नयेपाल सिकाि िादी ििनये छ ।

चवचवि
अपागिता भएका व्न्क्िरूको िकहित संिक्षण गन्नका लालग कम्नचािी संिक्षण अलधकृत तोहकनयेछ भनये 
कानतुनमा उन्ललन्खत कतु िािरूको का्ा्नन्ि् गन्न ि संिक्षण गन्न मन्त्ाल्लये नै घतुमतती सयेिा को सतुहिधा उपलबध  
गिाउँदछ । कतु नै कानतुन बनाउनये संशोधन गनने जसता कतु िािरूमा नयेपाल सिकाि नै तदारुकताका साथ अगाल्ड 
बढी नतीलत लन्मिरू लनमा्नण गनने गिाउन सकनयेछ । साथै अनतुसूचतीमा10 उन्ललन्खत कतु िािरू समसामह्करूपमा 
ियेिरये ि गन्न सकनये प्रािधान समयेत िान्खएको छ । ्सै ऐनबाट अपागिता संिक्षण तथा कल्ाण ऐन, २०३९ 
खाियेज भई उक् ऐन अपागिता भएका व्न्क्को अलधकािसमबन्धती ऐन, २०७४ लागतु गियेको छ ।

५. चनसकषमा
कानतुन लनमा्नण गदा्न सामान््तः समाजमा भइिियेको व्िसथालाई लन्न्त्णमा ल्ाउन िा सिी माग्नमा ल्ाउन 
िा व्िन्सथत गनने मूलभतू उद्येश्लये लनमा्नण गद्नछ । अपागिता भएका व्न्क्को अलधकािसमबन्धती ऐन, २०७४ 
अपागिता भएका व्न्क्को अलधकािका कतु िािरूलाई सतुलनन्श्त गनने उद्येश्का साथ लनमा्नण गिी लागतु गरिएको  
िो । जन्मपूि्न दयेन्ख जन्मपश्ात ्ितुनये ्सतो अपागिताका कतु िािरू बतुझनतु ि बतुझाउनतु अलन आफन्नो अलधकाि आरैलये 
सतुलनन्श्त गन्न ्ो ऐन एक ठूलो क्डती िो । अपागिता भएका व्न्क्िरूको अलधकाि संिक्षण गन्नका लालग उ्तपन्न 
ितुन सकनये समपूण्न समस्ा, भयेदभािलगा्तका कतु िालाई उन्मूलन गिी सामान्् व्न्क् जसिी अपागिता भएका 
व्न्क्लये पलन सामान्् जतीिन्ापन गन्न पाउनये उद्येश्लये कानतुनको मध्मबाट दतुरुसत समबोधन गन्नका लालग 
बनयेको ्ो ऐन नयेपालको एउटा उ्तकृटि दसताियेजको रूपमा ललन सहकन्छ ।

अपागिता भएका व्न्क्िरूलाई पलन समाजमा सामान्् मालनससिि सममान गरुन,् अलधकाि ददउन ्ि सबैलाई 
समानरूपलये ियेरुन ्भन्नये उद्येश्लये प्रस ्रूपमा परिभाहषत गनतु्नका साथै कसतुि ि कसतुिदािलाई समयेत सजा्को 
व्िसथा गियेकालये िाज्लये ्स हिष्लाई गमभतीिरूपमा ललएको भन्नये बतुझन सहकन्छ । ्ो ऐ लागतु भएपलछ 
अपागिता भएका व्न्क्िरूको अलधकाि, सथानती् तिलये गियेको बगषीकिणअनतुसािको परिच्पत् ि प्रदान गरिएको 
सामान्जक सतुिक्षा भत्तालये ्सता व्न्क्िरूको संिक्षण भइिियेको ि िाष्ट्र ि िाज्लये अपागिता भएका व्न्क्िरूको 
पूण्नरूपमा चासो ललइिियेको भन्नये कतु िा प तुहटि ितुन्छ ।

mmm

10  दरा ४५(१), पूि्नित्
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Abstract
People who had attained that age of 60 are categorized as elderly person as per Nepalese legislation. 
Literature reveals that crime victimization of elderly person is not new arena of study. Different theories 
have been developed in relation to elderly abuse and victimization. Data also shows the presence of elderly 
victimization. There are ample of laws relating to rights enhancement of elderly person, there is separate 
law for the protection of victims of crime as well but since elderly are different from that of adult, there 
should be separate legal mechanism to address it. One thing, which is to be kept in mind is Elderly Person’s 
vulnerability to crime victimization. 

Key words

Elderly people, crime, victimization, elderly abuse 

1. Introduction 
Whenever we are concerned with victimization and criminality, major focus is given to adults. Numerous 
researches could be found on adult criminals and juvenile delinquents. In the same way, researchers are 
found to be focused on the adult victims and minor victims of different crimes. Whereas, victimization 
of senior people above the age of 60 is also a matter of major concern. Moreover, when comparing the 
criminological research on “elderly age” to that of exploring others factors like gender, geography, ethnicity 
etc. one might think that old age as a variable is seen as of secondary importance. Rights of elderly people 
as a whole and as a victim of crime has not been in limelight. Focuses of study about elderly people is found 
to be in social security services like supplying allowances and their health security. Issues of elderly people 
ought to be seen from the lens of criminality and of victimization. They are to be area of major concern in 
academia, research, policies and legislations of the country. Katherine S. Williams in her book “Textbook 
on Criminology” vividly mentioned that like young victims the victimization of elderly is often overlooked 
because it largely occurs in private and elderly people are socially marginalized as well as they are often 
ignored by the political process. 

Victims of crime may be of any gender, age, race, or ethnicity; individual, family, group, or community 
can go through Victimization; a person or property itself might fall prey to the crimes. The impact of crime 
on an individual victim, their dependents, and their community depends on a variety of factors, but often 

Elderly Person’s vulnerability to crime 
victimization: Context of Nepal

Ms. Laxmi Bakhadyo

* Assistant Professor, Kathmandu School of Law 



dlxnf, afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfno134

crime	victimization	has	significant	emotional,	psychological,	physical,	financial,	and	social	consequences.1 
Whoever be the victim of crime they do suffer, the only difference is impact of victimization, it differs as 
per the person victimized as it is totally a subjective issue. 

In this paper author tends to demonstrate that elderly people are not less vulnerable to victimization of crime. 
This paper explores old age as an important socio-legal dimension of analysis and dissects its relationship 
to victimization and contemporary crime. This paper includes the conceptual part of victimization, crime 
against elderly people, theoretical aspect of victimization along with laws relating to elderly victimization. 
Author had used secondary data for supporting the statements in this article. Descriptive and analytical 
research method was used for preparation of this paper. 

2. Elderly People 
Elderly people also known as senior citizens are generally those people who had attended certain age as 
per	the	legislation	of	the	nation	and	are	those	who	are	retired	from	work.	Further,	they	can	also	be	defined	
as non-working population who are not active in economic earning. Age demarcation of elderly population 
varies from nation to nation. It is subjective as well as relative in nature. As per Senior Citizen Act 2063 of 
Nepal,	senior	citizens	are	defined	as	those	citizens	who	had	reached	the	age	of	60	years2. Similarly, senior 
citizens are further categorized as below the age of 70, above the age of 70, helpless senior citizen, disable 
senior citizens and single senior citizens3 for the purpose of supplying social security allowances. In the 
same way, as per Social Security Program Implementation Procedure 2075, sec. 3(d) also categorized 
elderly population as per the geographical region. Elderly citizens who had reached the age of 60 and 
are living in Karnali region (Humla, Jumla, Mugu, Kalikot and Dolpa) are provided with social security 
allowances while citizens living in other area will only get senior citizen allowances after attending the age 
of 70 years. Thus, it shows that along with age, geographical status and caste status is also considered to 
receive	benefit	of	allowances.	

Total population of Nepal, as per the preliminary report of CBS 2021 is 2,91,92,4504 and among them 
population aged 65 years and above for Nepal was 5.9 %. Population aged 65 years and above of Nepal 
increased from 3.1 % in 1972 to 5.9 % in 2021 growing at an average annual rate of 1.36%. 5 Hence, it can 
be noted that the number of populations of senior citizen is increasing in Nepal. 

3. Elderly abuse and Elderly victimization of Crime 
Help age International stated that elder abuse is any form of violence or any other type of harm because of 
older age. It can be carried out by those who are close to older people, such as family and caregivers or by 
social structures and institutions.6	Elderly	abuse	can	be	physical,	emotional,	sexual,	neglect	or	financial.	
WHO	defines	Elderly	abuse	as	“any	type	of	action,	series	of	actions,	or	 lack	of	actions,	which	produce	
physical or psychological harm, and which is set within a relationship of trust or dependence. Elder abuse 
may be part of a cycle of family violence; it may be caused by caregivers, or may be the result of lack of 

1	 https://www.nepjol.info/index.php/JAAR/article/view/16620/13468
2 Senior Citizen Act 2063, sec. 2
3 Senior Citizen Regulation 2065, Rule 14 and Senior Citizen Identity Card Distribution Directives 2074, number 5
4 Preliminary Report of National Population 2021, https://censusnepal.cbs.gov.

np/Home/Details?tpid=5&dcid=a82d0762-6f49-4752-a02d-19fdaddc55ed&tfsid=17
5 World Data Analyst, https://knoema.com/atlas/Nepal/Population-aged-65-years-and-above
6  https://www.helpage.org/what-we-do/elder-abuse/ 
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training	of	social	and	health	institutions,	who	cannot	meet	 the	needs	of	older	person.”	In	 this	definition	
made by WHO, the core feature focus is “expectation or trust” of older people toward their abuser. This 
definition	connotes	those	elderly	abuses	often	committed	by	the	one	who	is	close	and	known	to	the	elderly	
people. 

Elderly abuses currently have been the area of concern to the concern authority as well as public as well. 
Elderly abuse and crime victimization may sound and looks similar but they cannot be measured in same 
yardstick. Elder abuses do not include victimization by general criminal such as theft, homicide as people 
of any age group is prone to these offences. However, such act can be termed as elderly abuse if it occurs 
because of the special relationship of abuser with the victim who is 60 over.7

The study “Missing voice: views of older persons on elder abuse” published by WHO/INPEA in 2002, 
indicated that older people perceive abuse under three broad areas viz: Neglect, violation and deprivation. 
Neglect includes acts like abandonment, social exclusion and keep elderly people in isolation, violation 
means violation of human rights, legally assured legal rights and medical health treatment rights. In the 
same way deprivation means depriving senior citizens from decision making, deprivation of choices, of 
status,	of	financial	freedom	and	disrespect	them.	

Societies	varies	and	their	culture,	norms,	values,	ethics	varies	as	well	so	parameters	to	define	certain	type	
of behaviour as elderly abuse may differ with a given set of socio-cultural values that changes over the 
time. Act considered to be abused in one society may not be abuse in another society. These cultural and 
societal	 differences	make	 it	 difficult	 to	 ascertain	 particular	 behaviour	 as	 abuse	 or	 neglect.	 Elder	 abuse	
is a unique social crime that even victim would prefer not to report or do it so hesitatingly for obvious 
reasons such as fear of retaliation, family pride and self-neglect or forcing oneself to accept it yet other 
misgivings of old-age.8 Cases of elderly abuses are often un-reported. WHO reveals that one in each six 
elderly people experience abuse9 but they are hardly reported. Research conducted to study the prevalence 
of different forms of abuse among elderly people in Syangja stated that among 373 respondents,54.5% 
respondents share that they had experienced at least one from of abuse in their life time. The ordinary 
form of abuse among the elderly population was neglect (23.1%), psychological abuse (20.6%), physical 
abuse	(6.5%),	financial	abuse	(2.4%),	and	sexual	abuse	(1.9%).	Elderly	females	were	significantly	more	
likely to experience physical and psychological abuse.10 Similarly, research done in Jureli Village, Bakaiya11 
found that 46.6% elderly respondents were abused and this study also shows that female elderly are more 
subjected to the abuse.12 In the same way, in a study made in Pokhara, researcher found that abuse of elderly 
is a hidden problem in Pokhara city and found that 65.6% of the elderly experienced at least one abuse in 
the last 6 months.13 The most common forms of abuse were caregiver neglect which constitute 55.2% and 
7  NHRC & Geriatric Center Nepal, Baseline Study on Reported Cases of Elder Abuse in Nepali Press, July 2008- 

July 2010, NHRC & Geriatric Center Nepal, 2011, p.5 
8  NHRC, (2010) Baseline Study on Reported Cases of Elder Abuse in Nepali Press,	July	2008-July	2010
9  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse
10  Shiva Rah Acharya, B.K Suman, Sandip Pahari, Yong Chul Shin & Deog Hwan Moon, Prevalence of abuse among 

the elderly Population of Syangja, Nepal, https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-

021-11417-0

11 Timalsina, Keshab Prasad (June 2021) Prevalence and Factors Influencing Elderly Abuse: A descriptive 

Study of Jureli Village, Bakaiya, International Research Journal of MMC https://www.nepjol.info/index.

php/irjmmc/article/download/38148/29361/110778

12 Ibid, p. 42
13 Bhandari, P. (2020). Abuse Experienced by Elderly Residing in a Community of Pokhara, Nepal. Europasian Journal 
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psychological	abuse	constitute	of	38.5%.14	And	as	similarly	to	that	of	other	research	finding	this	research	
also shows that female elderly was more abused. Further as per the data of Nepal police, it was revealed that 
1068	elderly	people	were	abused	violently	within	6	years	(2012-2017)	and	among	them	800	lost	their	lives.15 

Elderly abuses are not same everywhere, they are contextual and relative. Here, WHO determines physical, 
behavioural	 and	emotional,	 sexual	 and	financial	 indicators	 to	figure	out	 elderly	 abuse.	They	are	briefly	
discussed as below:

Physical abuse:		Physical	abuse	is	defined	as	the	use	of	physical	force	that	may	result	in	physical	pain	or	
impairment. i.e., hitting, pushing, beating, burning etc. It can be categorized as assault as per criminal law 
of the Nation. Hurt can be further divided as simple hurt and grievous hurt. 

Financial Abuse: Financial abuse is related with the moveable as well as immovable property. Elderly 
being forced to use the property without his/her free consent as well as forcing him/her to sign a property 
document	is	financial	abuse.	Further,	it	can	be	categorized	as	the	offence	of	fraud,	forgery	or	cheating	done	
against elderly people. 

Neglect and Abandonment: Neglecting senior citizens was found to be most common abuse and found 
that maximum numbers of elderly were neglected by their care givers or children. It might or might not be 
with intention but; yet it is abuse. Neglect means elderly being left alone, isolated or forgotten, withholding 
of items necessary for daily living., not supplying food or adequate food, housing, medical care, clothing 
and other required services. 

Abandonment of elderly people by family members or care givers responsible to take care is criminal act. 
If found so then s/he will be punished. In the same way, if elderly person abandoned died then the one who 
abandoned will be charged for homicide.16

Psychological or emotional abuse: Psychological and emotional abuse is unseen and hard to prove. Due 
to strong social norms these abuses are un-reported. It goes against the deep-rooted cultural values of 
obedience, devotion and care towards one’s parent. These abuses involved harassing, use of slang words, 
humiliating	or	use	of	gesture	language.	i.e.,	controlling	behaviours,	name-calling,	confinement	and	isolation	
etc. Similarly, prohibiting grand children to be in touch with grand-parents, not giving time to elderly 
parents and no one to share their feeling etc. are also psychological and emotional abuse. 

Sexual abuse:  Sexual abuse to elderly is also prevalent in Nepalese society. It means sexual contact 
without consent i.e., unwanted touching, rape, sexually explicit photographing.

Elderly abuse and elderly victimization of crime shares larger part of similarities. They sound to be same, 
in	the	mean-time	their	definitions	are	tangled	with	each	other	as	well.	Act	of	elderly	abuse	are	within	the	
circumstances of crime victimization but they do not overlap with each other. Elderly abuse may constitute 
with civil obligations like compensation, departmental actions but elderly victimization of crime constitutes 

of Medical Sciences, 2(2),	77–83.	Retrieved	from	https://www.nepjol.info/index.php/ejms/article/view/35551
14 Bhandari, P. (2020). Abuse Experienced by Elderly Residing in a Community of Pokhara, Nepal. Europasian Journal 

of Medical Sciences, 2(2),	77–83.	Retrieved	from	https://www.nepjol.info/index.php/ejms/article/view/35551
15 Magar, Sanju	 Thapa	 (20.	 July.	 20018) Demanding an end to elder abuse in Nepal, https://www.helpage.

org/blogs/sanju-thapa-magar-25226/demanding-an-end-to-elder-abuse-in-nepal-1080/#:~:text=In%20

Nepal%2C%20a%20total%20of,victims%2C%20800%20lost%20their%20lives.

16	 Muluki	Criminal	Code	2074,	Sec.	184
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with	criminal	obligations	like	imprisonment,	fine	and	compensation.	Similarly,	elderly	abuses	are	associated	
with family members, relatives or caregiver, but crime victimization is not necessarily done by care givers 
or family members. It can be committed by any person as well. For instance: theft of elderly’s property 
might be done by anyone, s/he might be killed by anyone, raped by any one, assaulted by anyone. 

4. Crime Victimization of Elderly people 
One	of	the	most	unequivocal	findings	in	the	social	science	literature	is	the	negative	relationship	between	
age	 and	 violent	 victimization	 (Fattah&	 Sacco	 1989).17 In general individuals older than 60 years are 
significantly	less	likely	than	younger	individuals	to	experience	crime	victimization.	Data	reveals	that	minor	
girls are more likely to be victimized of different crimes. But it does not mean that victimization of elderly 
is to be ignored or remain unheard. Data shows reported cases, but less reporting of those cases may be of 
varied reasons like social construction, norms, values, coercion, threat etc. as well. Further Sarada Devi 
Sharma in her article “Issues of Elderly people in Nepal: A general review” stated that normally the issues 
or	problems	related	to	elderly	are	divided	in	five	categories	i.e.,	cultural,	economic,	health,	psychological,	
and social.18 

Here the matter of fact is, researchers have found the elderly population as being more vulnerable to crime 
than other age groups because they are socially isolated, tend to live in urban areas, depend on public 
transportation, and follow predictable behaviour patterns.19 The physical and mental weaknesses caused 
by old age also contribute to the visibility of a potential victim. Other theories claim that the elderly only 
become vulnerable to crime when they leave the protection of their homes, exposing weaknesses to persons 
with criminal intent.20 Contrary to widely held belief, the elderly is the least victimized age group for the 
major index crimes but are disproportionately victimized for purse snatching. Burglary, robbery, and fraud 
are the crimes most often committed against the elderly.21 

As	per	the	data	published	by	Attorney	General	Office	F/Y	2075/76	and	2076/77,	it	was	found	that	elderly	
citizens are in equal risk of being victim of crimes including abuses. Data are as follows:

S.no Nature of crime F/Y 2075/76 F/Y 2076/77
Victim Perpetrator Victim Perpetrator

1. Homicide and attempt to homicide 27 19 21 16
2. Rape and Attempt to Rape 28 34 14 33
3. Human	Trafficking 1 0 0 0
4. Theft 141 5 51 4
5. Kidnapping 1 2 0 4
6. Drugs 1 27 2 6
7. Others 52 22 48 56

Total 251 109 136 119

17  "Criminal Victimization of the Elderly." Encyclopaedia of Aging... Retrieved January 25, 2022 from 
Encyclopedia.com: https://www.encyclopedia.com/education/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-

maps/criminal-victimization-elderly

18  https://www.nepjol.info/index.php/rnjds/article/view/42691/32414 
19  Dussich, J. P. J. (1979). Overview of Elderly Victimization. United States.
20  Dussich, J. P. J. (1979).
21  Dussich, J. P. J. (1979).
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In	the	same	way,	in	the	F/Y	2077/78,	Nepal	police	data	reveals	that	number	of	senior	citizens	victimized	of	
sexual	offence	were	60,	where	are	an	elderly	lady	was	raped	and	killed	in	this	fiscal	year.	Further	6	elderly	
women were victimized of polygamy, 3.7% of total victims of domestic violence were senior citizens. 

Homicide,	attempt	to	homicide,	rape,	attempt	to	rape,	human	trafficking,	theft,	drugs,	kidnapping	are	blue	
colour crime which can be committed by any-one against any other. These crimes are not particularly 
targeted to elderly citizens but as already mentioned in above paragraphs, elderly people are vulnerable 
toward crime victimization due to several reasons like physical strength, psychological strength etc. Further, 
above mentioned data also vividly shows that the number of elderly victims is higher than that of elderly 
perpetrator. 

5. Offence against elderly people 
Offences	against	elderly	people	can	be	categorized	into	two	types	viz:	General	crime	and	specific	crime	
against elderly people. General crime are such crimes which would have been committed against person of 
any	age	group,	whereas	specific	crime	are	those	crimes	which	are	committed	against	elderly	people.	

o General crime against elderly people: 

a. Homicide:	Homicide	 is	 defined	 as	 an	 act	 of	 illegal	 killing	 of	 anybody.	Homicide	 can	 be	
intentional, prevocational, reckless, negligent or accidental. The consequence of the act is 
death of the person. In the same way, the offence can be attempted to homicide as well. Data 
of	Attorney	General	mentioned	above	shows	that	total	48	elderly	people	were	victimized	of	
homicide and attempt to homicide. 

b. Hurt: Hurt	is	infliction	of	physical	pain	or	to	cause	substantial	harm.	As	per	sec.	191(2)	
of	Muluki	Criminal	Code	2074,	hurt	is	those	acts	which	inflict	any	kind	of	bodily	pain,	
act	by	which	a	disease	is	transferred,	and	other	act	by	which	infirmity	is	caused.	Hurt	is	
further divided into simple hurt and grievous hurt. Simple hurts are those hurts which are 
other than grievous hurt. Making a person blind by making deprivation of the sight of, or 
breaking, either eye, privation of smelling power of the nose, privation of hearing power 
of either ear, privation of speaking power of the tongue, cutting of woman’s breast, 
emasculation of man and woman (making woman infertile or man impotent), privation 
of the backbone, hand, leg or joint of such organ by breaking, fracturing, dislocating it, 
any hurt which causes the sufferer to be unable to perform his or her professional work 
is called grievous hurt. 

c. Sex related crime: Sex related might be rape, attempt to rape, sexual harassment, force to 
make person nude, martial rape, incest rape, unwanted sexual touch and others. Any kind 
of sexual activity without free consent is regarded to be sexual offence. Consent if received 
through	undue	influence,	misrepresentation,	coercion	then	such	consent	is	not	regarded	to	be	
free consent. Sec. 219 to 227 of Muluki Criminal Code 2074 provisioned about the sexual 
offence. 

d. Property related crime: Property related offence can be related to movable as well as 
immovable property. Theft, dacoit, robbery, cheating, accusation of property from fraud, 
forgery or by use of force are some examples of crime related to property. Chapter 20 of 
Muluki Criminal Code 2074 provisioned the property related crime and punishment thereof. 
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e. Kidnapping: Data reveals that elderly people were victimized of kidnapping. But kidnapping 
is	general	crime	which	may	be	committed	against	person	of	any	age	group.	Sec.	211	defines	
that “To take any person to or compel him or her to go to any place by using force or threats 
to use force or by practicing fraud, deception or intimidation or by showing or not showing 
arms or by misrepresenting or by administering narcotics or alcoholic substance to him or her 
or by seizing or controlling in any way a vehicle by which he or she is travelling or exercising 
control in any way over such vehicle, or To take by force any person to any place without his 
or her consent or any child or any person who is under shelter of any one due to his or her 
physical incapacity or any person of unsound mind due to mental illness without the consent 
of his or her father, mother or guardian or by way of misrepresentation.”

Above mentioned are some of general crime which could be committed against elderly people and data 
from	police	as	well	as	office	of	Attorney	General	of	Nepal	also	reveals	that	elderly	people	were	recorded	to	
be victimized of homicide, attempt to homicide, theft, robbery, rape and kidnapping. 

o Specific crime against elderly people 

Specific	 crime	 against	 elderly	 people	 are	 those	 crimes	which	 is	 committed	 against	 elderly	 people	 only	
due to their age factor and law had made separate provision with regards to these offences. Offences like 
abandonment, converting them into saint and force them to beg and accusation of elderly people’s property 
with	ill	intention	are	the	specific	offence	committed	against	elderly	people.	Following	is	brief	explanation	
about these offences:

•	 Abandonment of elderly person:

Abandoning person under one’s own guardianship is prohibited; if somebody, do it then it is regarded to 
be	offence	as	per	the	Muluki	Criminal	Code	2074.	Sec.	184(1)	states	that	a	person,	being	bound	to	care	
or maintain an infant, child, disabled patient or elderly person, shall not so throw, abandon or desert as 
to cause danger to the body or life of such infant, child, patient or elderly person. If somebody, abandons 
then	s/he	is	liable	to	sentence	of	imprisonment	for	a	term	not	exceeding	three	years	and	a	fine	not	exceeding	
30,000rs. If the abandonment results to death of such elderly person, then the offender is liable to a sentence 
of	imprisonment	for	a	term	not	exceeding	seven	years	and	fine	not	exceeding	70,000rs.

•	 Forceful	conversion	of	elderly	into	hermit	and	make	them	beg

Engaging	elderly	person	in	begging	or	causing	them	to	make	them	is	prohibited.	Sec.	8	of	Senior	Citizens	
Act 2063 prohibit the act of forceful conversion of elderly person to hermit, monk and make them engage in 
begging is prohibited. If somebody, found to commit this act then s/he will be punished with imprisonment 
up-to	one	year	or	fine	up-to	50,000rs	or	both.	

•	 Getting	property	from	elderly	citizen	with	mala-fide	intention	

Elderly citizens on their own will can transfer their property to anybody s/he wishes but forceful transmission 
of property or transfer of property with fraudulent representation or misrepresentation, coercion is not 
provided. Senior Citizens Act 2063, Sec. 26(1) states that “no chief, operator, employee or other person 
of	a	care	centre	or	day	service	centre	shall	do,	or	cause	to	be	done,	any	act	with	mala	fide	intention	to	take	
up the property of any senior citizen. If somebody found to commit this offence then s/he will be punished 
with	imprisonment	for	a	term	of	one	year	to	five	years	or	with	fine	equal	to	the	amount	in	controversy	or	
with both.
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o Crime against elderly person is aggravating 

Prevailing laws had that, if any person does any act which is considered offence by prevailing laws against 
any incompetent senior citizen or any senior citizen who have completed the age of 75 years, such person 
shall be subjected to 25% added punishment.22  Thus, it is to be noted that crime against elderly person 
is aggravating factor. But it is to be noted that offence against elderly who had reached the age of 75 is 
aggravating, whereas crime against those who are below 75 is not aggravating. 

Similarly, if senior citizen above the age of 75 are in imprisonment, then their punishment can be 
mitigated.23 Senior Citizen Act 2063, sec. 12 mentions that if imprisoned senior citizen is of 65 to 70 then 
his/her punishment can be mitigated by 25%, if senior citizen is of 70 to 75 then his/her punishment can 
be mitigated by 50% and if the person is above the age of 75 then 75% of punishment can be mitigated. In 
the same way, Senior Citizen Regulation 2065, Rule 7 states about the arrangement for keeping convicted 
elderly	in	the	care	centre.	The	court,	while	issuing	an	order	to	keep	on	infirm	senior	citizen	and	a	senior	
citizen	having	completed	the	age	of	seventy-five	years	having	sentenced	to	imprisonment	to	be	kept	in	a	
care centre, shall consider the offence and intention of committing crime, cause and situation of committing 
the offence, his/her past character, his/her age and physical condition, her/his confession regarding the 
offence and her/his apologize for the offence, and Other contextual matters. 

6. Theoretical aspects of elderly abuse and victimization 
Elderly abuse is not new phenomenon in the world. It is an unescapable phenomenon with devastating 
effects on the victims. Elderly abuse is a multifactorial problem that may affect old-aged people from 
divergent backgrounds and involve a wide variety of potential perpetrators including caregivers, adult 
children, relatives, family members and even partners as well. Similarly, crime against elderly can be 
committed by any person, need not be a family associate. 

Theoretical aspects of elderly abuse and victimization are discussed as follows:

•	 Social exchange theory 

Social exchange theory supposes that two parties are both giving and receiving items of value from each 
other	and	that	the	interaction	between	two	parties	will	be	positively	evaluated	if	both	parties	benefit	equally	
from the relationship. According to this theory, elder abuse may occur because of the victim’s dependence 
on the abuser and vice versa.

•	 Feminist theory 

Victimization of female elderly citizen is higher than that of male elderly citizens. Feminist theory states 
that it is because of economic and societal status of female. Male are found to be more powerful and 
resourceful than female, hence male is less likely to be victim of elderly abuse in comparison to female. 

•	 Political economic theory 

The one having power is the head of family. As growing age, senior person gradually turned to be 
marginalized in their societies and families because they lack power and also lose their role in family and 
society. They turned to be dependent on their children and relatives. Thus, as per political economic theory, 
the changing role of the elderly removes them from the workforce and reduces their independences which 

22	 	Senior	Citizen	Act	2063,	Sec.	26(5),	Muluki	Criminal	Code	2074,	Sec.	38(ब)
23  Muluki Criminal Code 2074, Sec. 39(क)



dlxnf, afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfno 141

may lead to elderly abuse.24

•	 Psychopathology of the caregiver theory 

Care giver himself or herself may suffer from different kind of mental health issues. S/he may have 
experienced depression, anxiety or any other forms of mental health issues. This theory states that mental 
health problem being faced by care giver puts elders at risk of mistreatment thus they may use physical and 
verbal abuse against the elder. 

•	 Role accumulation theory

This theory argues that elderly people may be abused by family members including their spouse, adult 
child(ren), or son- or daughter-in-law. According to the role accumulation theory, family members with 
conflicting	 role	 obligations	 are	 not	 able	 to	manage	 the	 stress	 of	 their	 own	 lives.	These	 stressed	 family	
members may abuse an older adult as a way to cope with their stress.25

•	 Situational theory

Situational theory is one of the earliest and most widely accepted explanations of elder abuse. This theory 
focuses on the role of stress and the burden of caregiving in elder abuse. According to this theory, an 
overburdened caregiver who cannot cope with caring demands creates an environment for abuse. Overall, 
this theory supports the idea that stressed caregivers may become abusive towards their vulnerable seniors.26 

•	 Social learning theory

Social learning theory, also called the transgenerational theory, postulates that violence is a learnt behaviour 
that may be passed down from generation to generation. People learn it from day-to-day life. If a child 
observes violence as response to mental stress and they internalize that being violent or acting violently to 
cope stress is acceptable. In such situation, a child who had faced abuse in his/her childhood from his/her 
parents then such child may turn abusive toward his/her parents in their old age. In addition, when an 
abusive spouse becomes ill or disabled, the previously abused partner may abuse him or her. Thus, the child 
or spouse who was abused by the parent or spouse continues the cycle of violence as a caregiver.27

•	 Stratification	theory

Stratification	theory	is	related	with	the	job	description.	Generally,	job	of	caregivers	is	not	well	paid	and	is	of	
low	status.	Stratification	theory	states	that	jobs	at	the	bottom	of	stratified	system	are	not	desirable	because	
of their low status and pay, but people take such jobs for their survival. They actually do not love their jobs. 
Job	of	caregiver	is	also	stratified	in	low	rank;	thus,	caregivers	inflict	elderly	people.	It	can	be	expected	that	
elder abuse occurs when the caregiver tries to control the older person. When the caregiver must override 
the	elder’s	wishes,	which	could	be	influenced	by	dementia,	the	elderly	person	may	resist	the	caregiver.	With	
little	status,	the	caregiver	may	feel	the	need	to	gain	control	over	the	elder.	Within	the	stratification	theory,	it	
can be assumed that a caregiver’s low job satisfaction and low levels of education may contribute to elder 
abuse.28

24   Yadollah, Abofacthi Momtaz, Tengku Aizan Hamid & Rahimah Ibrahim, (2013), Theories and measures of elder 
abuse, The Official Journal of Japanese Psychogeriatric Society, 

25  Yadollah (n.2013)
26  Yadollah (n.2013)
27  Yadollah (n.2013)
28  Yadollah (n.2013)
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•	 Symbolic interactionism theory

Symbolic interactionism is the way people react and view the world through their interactions with others. 
This theory can be used to explain why elder abuse takes place and how culture plays an important role in 
the perception of abuse. According to this theory, every object has different meaning to each person, and 
everyone	has	his	or	her	own	way	to	find	meaning.	Therefore,	perception	and	interpretation	of	an	object	is	
not	always	same	for	all	people.	According	to	this	perspective,	cultural	values	and	expectations	influence	
what conduct is considered to be elder abuse. For example, in some cultures, sending elderly individuals 
to	nursing	homes	is	considered	to	be	a	form	of	abuse,	whereas	other	cultures	define	it	as	a	sign	of	caring.29

7. Analysis and conclusion 
Senior citizens are regarded to be living history of the nation. They are respected and protected. Their rights 
are ensured by national as well as international legal instruments. Nepalese legislation from different angle 
had promoted rights of elderly people. Law aptly categorized the age group of citizens and also categorized 
about the security allowances. Nepalese legal system has ample of legal provisions and instruments enacted 
for the upliftment and promotion of elderly citizens. They are regarded to be weaker section of society, 
so why they are provided with privileges as well. Some instance of laws relating to elderly people are 
Constitution of Nepal 2072, Muluki Criminal Code 2074, Muluki Civil Code 2074, Senior Citizen Act 
2063, Senior Citizen Regulation 2065, Central Senior Citizen Committee Member Nomination Guideline 
2075 etc. 

While advocating for the rights of senior citizen, an area to be in limelight has ever been ignored and that 
is crime victimization of elderly people. Ratio of crime victimization in comparison to other age group is 
obviously less and unreported. But we should not deny the fact that suffering of elderly people is not rare. 
Numbers of elderly men and women are victimized. 

Most often crime victimization and elderly abuse are interchangeably used. Correspondingly, advocacy is 
found to be profoundly done with regards to elderly abuse. The very vivid and clear demarcation between 
these two is relationship between perpetrator and victim. In elderly abuse, elderly people are victimized by 
their own caretaker or family members whereas in crime victimization, s/he might be victimized by family 
members or others as well. Supplementary, elderly abuse may be associated with civil obligations as well as 
criminal obligations. With regards to crime victimization, they are accompanying with criminal liabilities 
like	imprisonment,	fine	and	compensation.	

Laws made are right centric, above-mentioned laws prioritized right to equality, right against discrimination 
and right of social security; what if elderly were victimized of crime? There is provision of mitigating 
punishment if elderly were involved in the criminal cases as perpetrator. Similarly, crime against elderly 
victim is aggravating. But here the matter of question is “what for elderly victim?” Constitution of Nepal 
ensured rights of crime victims as fundamental rights and ensured that every victim will be provided with 
compensation and information of the case proceedings. Likewise, there is separate Victim Protection Act 
2075 ensuring numerous rights of crime victims in general. Here, what is to be concerned is the difference 
between elderly victims and victims of other age group. Child victim differs from adult victim of crime 
and adult victim and minor victim differs from that of elderly victim. There is separate Act relating to 
Children 2075 and in sec.25 there is provision of rights of child victim and it is made for the best interest 
of the child. And this is obviously praiseworthy, but what about the best interest of elderly victim? They are 
vulnerable group of the society as they are in the state of physical, psychological and economic dependency. 
29  Yadollah (n.2013)
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Meanwhile, we should also consider the psychological vulnerability of elderly people. With the passes of 
ages, they may suffer from different kind of psychological problems like dementia, depression, anxiety, 
phobias, loneliness. Thus, they are in need of proper care and supplementary care. Further, various data 
reveals that senior citizens are also in verge of victimization. Thus, it is vehement to make separate provision 
for protection of elderly victim. 

Similarly, through various theories relating to elderly abuse and victimization it can be noted that crime and 
abuse against elderly is not new phenomenon in the community. It has been proven that crime victimization 
of elderly people is not rare, but there are no enough studies and research made regarding it. Whereas, laws 
are also not adequate with this regard. They are treated as adult victims. In conclusion, elderly citizens/ 
people are vulnerable toward crimes as they can be easy prey of criminals. Thus, there required separate laws 
relating to them. In the same way, awareness campaign should expand to the issue of elderly victimization 
as well. 

mmm
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LGBTI	movement	in	Nepal;	Success,	Challenges	and	Way	Forward

Nepalese society and religion in Nepal are not much extreme towards LGBTI issues. We have seen so many 
Hindu deities, characters and stories in Hindu myths and epic; Ramayana and Mahabharata that include 
stories of diverse gender identity. Number of Hindu mythic stories have portrayed homosexual experience 
as natural and there are several Hindu temples which have carvings that depict homosexuality. Same-sex 
relations and gender variance have been represented within Hinduism from vedic times through to the 
present day, in rituals, law books, religious or so-called mythical narratives, commentaries, paintings, and 
sculpture.

In other hand, there is a maruni dance tradition where man performed the dance in female attire who dress 
themselves in colorful clothes, shining ornaments and nose rings. This dance exist from so many years 
in Western and Eastern Hilly part of Nepal in Gurung and Magar indigenous community; now famous 
everywhere. 

While we talk in legal part, we can say that Nepalese law never criminalize homosexuality from the 
beginning.  Nepal never practice homosexuality as criminal act as in other South Asian Countries which 
have section 377 that criminalize homosexuality. As Nepal never been colonized, we do not have such 
criminalization law against homosexuality. But there is punishment on unnatural sex under bestiality 
section of Nepalese 150 year’s old country code; {which has been replaced by new civil code}.  But it is 
not clear mentioned what unnatural sex is as this is under bestiality section. 

But now, Nepalese constitution address LGBTI rights in citizenship rights, right to equality and right to 
social justice. 

Nepal is most open and forward country for LGBTI rights. Nepal is one of the only countries in the Asian 
region to provide legislative protection for LGBTI people against discrimination and only South Africa and 
Fiji precede Nepal in providing constitutional guarantees for LGBTI rights. Constitution has recognized 
LGBTI rights as being fundamental, however, the same-sex marriage is yet to legalize.

Nepalese LGBTI community started to organize in 1999 in Ratna Park. Sunil Babu Pant; Founder of  Blue 
Diamond Society  started to organize LGBTI people in Ratnapark through awareness raising activities  
to prevent HIV and STI by distributing condoms and lubricants. At that time, even today, Ratnapark is 
considered as most famous cruising hotspots for sexual and gender minority’s people; especially gay men 
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and transgender women. So, we can say that HIV prevention initiative is entry point of LGBTI movement 
in Nepal.  Many planning meetings, preparation of drag show were conducted in a house of one of the 
founder of this movement Umisha Pandey in Teku. After organizing community people, Sunil Babu Pant 
with	few	courageous	volunteers	registered	Blue	Diamond	Society;	first	LGBTI	registered	organization	in	
Nepal in 2001. UNDP granted small funding for ethnographic study on sexual and gender minorities in 
2001.	Few	community	people	attended	the	first	ever	workshop	on	LGBTI	issues	in	Kathmandu.	Moreover	
few	community	people	attended	first	international	exposure	in	Kolkata,	India	from	Nepal.

As an organization BDS started HIV and AIDS prevention activities in Kathmandu valley through Family 
Health International in 2002 through Rapid Response Fund in between April-July 2002. After that FHI 
continued HIV prevention program for Man Having Sex with Man and Transgender people since 2002 to 
2006. In those period, there were so many media coverage from newspaper and television and there were 
already lots of connections and networks of LGBTI people established in different part of the districts. Thus 
this movements were expanded in other district in 2006 through HIV prevention program. Now there are 
more than 30 LGBTIQ community based organizations within the network of BDS in all 7 provinces of 
Nepal.

Meanwhile Mitini Nepal; an organization for Lesbian and bisexual women was established in 2004 and 
Inclusive Forum Nepal was established in 2012 for the rights of LBT people. In other hand Unity for 
change was established in 2020    especially for the rights of Transgender Men. Thus LBT people are being 
organized	in	specific	way	to	address	the	need	of	LBT	people.	

First ever mass public events were held in 2004; LGBTI pride parade and celebrating the Gaijatra  and 
Beauty pageant called “Metta NO 1” in ‘Rastriya Shava Griha”, These kind of initiation help people of 
LGBTI to come out and to join in the movement and these kind of campaign brought discourse on LGBTI 
in Nepali society. Later on there were several such kind of event were organized for Transgender men 
and gay men; Frist Miss Pink in 2007, Frist Mr Pink in 2009 and First Mr Gay Handsome in 2013. Nepal 
represented	Mr	Gay	world	in	2017	for	the	first	time.	In	addition,	1st LGBTIQ Pride Parade was initiated 
in 2019. Recently, International Transgender Day of Visibility, Transgender Day of Remembrance and 
Intersex Awareness Day are being celebrated. 

The April movement of 2006 opened wider avenues in the social and political scenario of Nepal. The 
movement established a federal democratic republic and the space to promulgate people’s constitution. 
This also provided different marginalized and disadvantaged communities to raise their voices and demand 
their rights. A perfect time for LGBTI community: activists representing lesbian, gay, bisexual, transgender 
and	intersex	persons	started	opening	up,	and	claiming	their	identity.	LGBTI	community	first	time	filed	the	
petition on Supreme Court demanding the equal rights in 2006. In 2007, Supreme Court of Nepal made 
a ruling to recognize the rights of LGBTI persons and asked the government to provide citizenships and 
passports	as	per	the	gender	identified	by	the	persons.	Supreme	Court	again	ordered	Nepalese	government	
to form same sex marriage committee to recommend marriage equality and also to scrap discriminatory 
provision in law.  As a result, Nepal allowed “others” category passports and citizenships. Furthermore, 
Nepal ensured the identity of LGBTI community through its provision in the 2015 Constitution of Nepal. 
The Article 12 (Part 2) of the constitution offers citizenship as per the gender identity. In such terms, Nepal 
can be considered one of the most progressive country to promote rights of LGBTI persons in legal grounds. 

Mr	Sunil	Babu	Pant	became	the	first	gay	parliamentarian	in	Nepalese	parliament.	Pinky	Gurung,	LGBTIQ	
activist, was nominated for proportionate candidacy for the federal parliament election in 2017 form the 
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“Naya Shakti Party”   whereas Anik Ranamagr and Geeta Saithwar from Lumbini province stand for local 
level election in 2017  from the  different political parties where as Geeta Saithwar again stand for the local 
level election in 2022. 

There was court ruling regarding living together in 2013; Rajani Shahi case. Regarding the case, Rajani 
Shahi v. National Women’s Commission, the Supreme Court rendered a verdict in favor of a lesbian couple 
allowing Rajani Shahi to live with her partner Proem Kumari Nepali as she wished, rather than with her 
husband. 

In other hand, the	Supreme	Court	ruled	that	under	Rule	8(1)(h)	of	the	Immigration	Rules,	a	foreign	national	
who	submits	a	valid	marriage	certificate	establishing	marriage	with	a	Nepali	citizen	is	eligible	to	obtain	an	
NT Visa as a dependent. The Supreme Court further ruled that the Immigration Rules do not specify that a 
foreign national applying for an NT Visa as a dependent must either be of the same or opposite gender to 
be eligible for an NT Visa. According to the Supreme Court, Ms. Panta, as a member of a sexual minority 
community is entitled to the fundamental right to live a life with dignity without discrimination under the 
Constitution of Nepal. Thus, the DOIM cannot deny an NT Visa to Ms. Melnik, who is a spouse of a Nepali 
citizen. The Supreme Court issued an Order of Mandamus ordering the DOIM to grant an NT Visa to Ms. 
Melanie as a dependent of Ms. Panta in 2017.

Following court decision, Nepalese government started to issue citizenship as “Other” category in 2013 and 
in passport in 2015. 

Supreme court of Nepal issued mandamus order to Nepal government to develop policy to change name 
also and to provide citizenship to those who already have wrong ID. Nepal government only have provision 
for Transgender people to change gender only. This provision is very limited to only those who applied for 
the	first	time.	Many	transgender	who	already	have	citizenship	are	facing	problem	to	get	new	citizenship	
with new gender and their preferred name. 

Anika Ranamagar; Transgender Activist from western region of Nepal, Pinky Gurung, President of Blue 
diamond	 Society	 and	Mr.	 Sunil	Babu	 Pant;	 Former	CA	Member/	 Founder	 President	 of	BDS	 had	 filed	
writ petition on behalf of Blue Diamond Society few years back in this regards. After several hearings, in 
September 2017, Supreme Court of Nepal made decision in favor of Transgender people of Nepal. Judges   
Hari Krishna Karki and Deepak Karki made decision whereas lawyers Hari Phuyale and Sujan Pant from 
BDS plead in the court. This is another victory of our continuous advocacy effort for the rights of LGBTI. 
We welcome Supreme Court decision.

LGBTI	activist	played	a	significant	role	in	education	sector	also.	Education	ministry	include	OSGI	in	class	
6,	7	and	8	curriculum	in	health	and	physical	education	in	2014.	Whereas	Nepal’s	census	started	to	include	
“Third Gender”  in Census of 2011  and “ Other Gender” in 2011.

Now many LGBTIQ people are coming out in social media. Many youth groups are organized and raising 
youth	voices.		Now	Queer	Youth	Group	is	proactively	involving	to	file	the	petition	in	the	Supreme	Court			
regarding the discrimination based on sexual orientation, gender identities and sex characteristics. QYG 
was establish as a network in 2019 and registered in 2020. Campaign for Change was established in 2017 
to improve the situation of intersex people in Nepal.

The	first	ever	national	level	meeting	on	issues	and	challenges	facing	intersex	people	in	Nepal	was	held	this	
week in Kathmandu, providing an important opportunity for activists to advocate for inclusion in ongoing 
dialogue around human rights for intersex people in the country. The meeting was hosted by Blue Diamond 
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Society and brought together 13 intersex people. 

Frist ever LGBTI restaurant; “Pink Tiffany” was opened in Thamel in 2015 by Megna Lama; a transgender 
activist.	Sofi	Sunuwar;	transgender	woman,	opened	first	makeup	studio	called	“Reveal”	in	2016.		Both	have	
opened new avenues for LGBTI who want to do business. Many LGBTI couple are coming out in social 
media demanding marriage equality.  MS Anjali Lama, a transgender super model,  is a motivation for   
LGBTI people. Her involvement in modeling gives inspiration for all lGBTI people.

Now a days, many mainstreaming movie featured LGBTI issues breaking the stereotype of portraying 
LGBTI	as	comedian	role.	Frist	issue	based	LGBTI	movie	was	‘Sungava”	played	a	significant	role	to	raise	
lesbian story. After that “Kanchi” and “Maruni” followed the same. Kanchi even provided opportunity for 
Transgender activist Ms Bhumika Shrestha as transgender characters in the movie. Still there are some 
cases where sexual and gender minorities were portrayed as comedian in the movie.

Recently, Election Commission of Nepal prohibit ‘Hate Speech” against LGBTIQ community during the 
local	 level	election	 in	2022.	This	 is	 reflected	 in	Code	of	Conduct	of	Local	Level	Election.	 In	addition,	
Election Commission of Nepal set the special provision for gender diverse people to ease polling process 
to avoid possible stigma and discrimination. 

Some LGBTIQ activists are recognized by Government of Nepal and from the international level. Bhumika 
Shrestha is awarded by International Courageous Women Award and she and Manisha Dhakal are awarded 
by the Nepal Government by “Janasewa Shree 5th”  in 2022 for their contribution towards LGBTIQ rights 
in Nepal. Nepal Government shows its proactive role at United Nation. Government of Nepal has supported 
the mandate of Independent Expert on SOGI at Human Rights Council and Nepal become a LGBTIQ Core 
Group Member at United Nation.

However, the stigma still persists in the society. There’s a lack of understanding among the bureaucrats, 
policymakers, planners, teachers, parents, and general public regarding the sexual orientation, gender 
identity & expression and sex characteristics. The LGBTI persons face hatred, and discrimination in their 
daily lives. Though we have been guaranteed constitutional rights of our own identity, encounter identity 
crisis in the society. LGBTI children are even more vulnerable and are subjected to bullying, intimidation, 
and harassment in schools, families and communities. There is a need of proper implementation of 
constitutional mandate, supreme court decisions and the recommendations from Universal Periodic Review, 
Child Rights Convention and CEDAW. There is a need of law reform for Citizenship for the gender diverse 
people as per self-determination of individual rather than medical proof. LGBTIQ community need living 
together provision for an instant until Marriage Equality Law. In other hand,  laws for equal opportunity 
on employment, representation rights, LGBTIQ friendly education system, easy access for health care 
service including, public health, mental health, HIV and AIDS related  health care service,  sexual and 
reproductive	health	care	along	with	gender	affirming	services	and	hormonal	replacement	therapy		services	
need to established. Federal, Provincial and Local Level government entities should set the provision for 
programs and budget for LGBTIQ people. Government of Nepal should form special mechanism to address 
the gender based violence against sexual and gender minorities. In addition, there is a need of sample 
survey for segregated data/information of LGBTIQ community after the result of 12th cycle of Census.

We LGBTIQ community appreciate the Nepal’s  steps regarding the LGBTIQ rights and urge Nepal 
Government to take urgent, serious and proactive action in above  said   recommendations.

mmm




