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k|sfzsLo
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सशक्तीकरण जर्नल पाठकसामु
प्रस्तुत भएको छ । व्यक्तिमा रहेका क्षमतालाई अझ सशक्त बनाउनु सशक्तीकरण हो । सशक्तीकरणका माध्यमबाट
व्यक्तिमा रहेको अन्तर्नि हित क्षमतालाई उदघ् ाटन गर्न सघाउ परु य् ाउँदछ । अन्तर्मुखी व्यक्तिका भएका व्यक्तिका
आन्तरिक क्षमताले बाह्य जतगमा प्रष्फुटन हुने माध्यम खोजिरहेको हुन्छ; यस्तो अवस्थामा सशक्तीकरणका
माध्यमबाट व्यक्तिका त्यस्ता क्षमतालाई उजागर गर्न मदत मिल्छ ।
जनु सक
ु ै जात, जाति, वर्ग, वर्ण लिङ् ग, धर्म, संस्कृति तथा समदु ायका व्यक्तिहरू विना भेदभाव समाजका
हरेक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । हाम्रो संविधानले यी र यस्तै समाजपयोगी
कुराहरूलाई आत्मसात् गरी समतामूलक समाज निर्माणको परिकल्पना गरेको छ । मल
ु क
ु को सर्वतोमख
ु ी विकासमा
सबै वर्ग र समदु ायका व्यक्तिको सहभागिता अपरिहार्य छ । कुनै पनि धर्म, संस्कृति लिङ् ग, जात, जाति, वा समदु ायका
व्यक्तिले आफू उपेक्षित भएको अनभु ूति हुने किसिमको वातावरण सिर्जना हुनु समाज र राष्ट्रका लागि प्रत्तयु ्पादक
हुन्छ । मल
ु क
ु को सर्वाङ् गीण विकासमा समाजका सबै वर्ग र समदु ायका व्यक्तिको सहभागितामा सम्पन्न कार्यमा
सहभागीहरूले अपनत्वको महसस
ु गर्दछन् । समाजमा पछाडि परेका तथा पारिएका व्यक्ति वा समदु ायलाई
मल
ु क
ु को विकास निर्माण देखि नीति निर्माणका तहसम्म सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्ने विभिन्न औजारहरूमध्ये
सशक्तीकरण एक हो ।
प्रस्तुत जर्नलमा समाविष्ट लेखरचनाहरू लेखकका आफ्ना निजी विचार र धारणा हुन् ।त्यसैले यसको
अन्तिम जवाफदेहित्व लेखकमा नै रहेको छ ।साथै, यस जर्नलभित्र रहेका तथ्य, तथ्याङ्कहरू र धारणा सरकारको
आधिकारिक तथ्याङ्क तथा धारणाका रूपमा नलिइदिनहु ुन सम्पादक मण्डल अनरु ोध गर्दछ ।
अन्त्यमा, सशक्तीकरण जर्नलमा समाविष्ट लेख रचनाहरूले जनतामा आपसी सद्भाव कायम राख्न
मदत पगु ्नुका साथै सशक्तीकरणका विषयमा अध्ययन अनस
ु न्धान गर्नेहरूका लागि उपयोगी सङ्ग ्रह हुने विश्वास
प्रकाशक मण्डलको रहेको छ ।
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‘;zQmLs/0f’ dlxnf, afnaflnsf tyf ;dfh sNof0f dGqfnoaf6 lgoldt
k|sfzg x'g] hg{n xf] .
o; hg{ndf ljz]iftM dlxnf, afnaflnsf, ckf· Pj+ Ho]i7 gful/sx?;Fu
;DalGwt vf]hk"0f{ cg';GwfgfTds n]vx?nfO{ :yfg lbO{G5 .
k|sflzt n]vfdf pNn]lvt ljrf/x? n]vssf lghL ljrf/ x'g]5g\ .
o;df k|sflzt n]vx?nfO{ plrt kfl/>lds lbg] Joj:yf 5 .
o; dGqfnosf] sfo{If]q;Fu ;DalGwt vf]hk"0f{ cg';GwfgfTds Pj+ ljrf/k"0f{
n]vx? / n]vssf] JolQmut ljj/0f ;s];Dd l8:s]6af6 o; dGqfnodf
k7fO{ ;xof]u ul/lbg' x'g n]vs ju{df cg'/f]w ul/G5 .
k|sfzg gePsf n]vx? lkmtf{ ul/g] Joj:yf gePsf] Joxf]/f cg'/f]w ug{
rfxG5f}+ .

बाल िववाह ः के ही चर्चा परिचर्चा

खगराज बराल
;f/f+z
ljjfx dfgj ;Eotfsf] ljsf;sf] qmd ;Fu;Fu} cfPsf] ;fdflhs ;+:yf xf] . of] ;+:sf/ /
;+:s[lt;Fu hf]l8Psf] ljifo xf] . ljjfx ug]{ ;+:sf/ jf k/Dk/f ;+:s[ltlkR5] km/s km/s x'g;S5 . dfgj
;EotfnfO{ lzi6, ;Eo / zflng agfpg ljjfx k4lt a;flnPsf] xf] . dfuL ljjfx, efuL ljjfx, rf]/L
ljjfx, hf/L ljjfx cflb ljjfxsf ljleGg k|sf/ x'g\ . ;dfh cfw'lgstfdf k|j]z u/]kl5 cGo ljifon]em}F
ljjfxn] klg sfg'gL dfGotf kfpFb} uof] . ljjfx JolQmsf] g};lu{s clwsf/ xf] . x/]s b]zn] ljjfx
of]Uo pd]/ sfg'gd} tf]s]sf x'G5g\ . g]kfnsf] sfg'g cg';f/ ljjfxof]Uo pd]/ @) jif{ lgwf{/0f u/]sf]
5 . oBlk sltko ;d'bfodf /x]sf] k/Dk/f, afnaflnsfx¿df cfpg] kl/jt{gdf pko'Qm Joj:yfkg
;DaGwL hfgsf/Lsf] cefj, afnaflnsfx¿nfO{ cleefjssf] ;xL dfu{lgb]{zgsf] cefj cflb sf/0faf6
afn ljjfx cem}klg k"0f{ ¿kdf /f]lsPsf] 5}g . afn ljjfxnfO{ cleefjsnf] klg :jLsfg]{, s]xL hftL
/ :yfgsf cleefjsdf r]tgfsf] cefj, unt ;+:s[ltsf] lg/Gt/tf cflbsf sf/0fn] cem} klg afn
ljjfx cEof;df 5 . ;+:sf/df kl/jt{g, sfg'gsf] k|efjsf/L sfof{Gjog, sfo{qmdsf] s]lGb|t sfof{Gjog,
ljjfx of]Uo pd]/df kl/jt{g cflb ug{ ;s]df g]kfndf afn ljjfxnfO{ pNn]Vo ¿kdf sd ug{ ;lsG5 .
ljifok|j]z
ljjfx dfgj ;Eotfsf] ljsf;;Fu} k4lta4 Pjd\ ;+:sf/o'St x'Fb} cfPsf] xf] . k|fo M ;a} wd{
tyf k/Dk/fdf ljjfxnfO{ cf}krfl/s ¿kdf dfGotf lbOPsf] xf] . o;nfO{ ;+:sf/ tyf ;+:s[lt;Fu
hf]l8Psf] 5 . ljjfxn] g} dfgj hLjgnfO{ lg/Gt/tf lbFb} cfPsf] 5 . ljjfxnfO{ k4lta4 u/fpg
kl/jf/, ;dfh tyf ;d'bfon] clnlvt lgod agfPsf lyP, /fHosf] k4lta4 ljsf;kZrft\ sfg'gsf]
lgdf{0f ul/P . ljjfxsf nflu lglZrt cfwf/ lgwf{/0f ul/P . o:tf cfwf/n] ljjfxsf] lglZrt pd]/
to u¥of] . tf]lsPsf] pd]/eGbf sd pd]/df ljjfx ug{ lgif]w ul/of] . tf]lsPsf] pd]/eGbf sd pd]/sf]
-u}x|_ljjfxnfO{ afn ljjfx elgof] . afn ljjfx cljsl;t tyf cNk ljsl;t b]zx¿sf ;femf ;d:of
xf] . sfg'gn] lgif]w u/] klg sltko ;d'bfodf afn ljjfxsf] k|rng clxn] klg /x]sf] 5 . of] n]v
afn ljjfxsf] rrf{ / kl/rrf{df s]lGb|t 5 . o; n]vdf ljjfxsf] k/Dk/f, ljjfx / sfg'g, afn ljjfx,
afn ljjfx ;DaGwL s]xL tYofª\s, afn ljjfx ;DaGwL s]xL dfdnfx¿, k|flKt, efjL lbzf / cGTodf
lgrf]8 k|:t't ul/Psf] 5 .
ljjfx M Ps k/Dk/f
ljjfx ljleGg ljml;daf6 k/fk"j{ sfnb]lv g} e}/x]sf] 5 . dfgj hLjgsf] ;[li6b]lv g} s'g} g s'g}
1

lsl;dn] ljjfx cufl8 a9]sf] xf] . dfgj ;Detfsf] ljsf;;Fu ljjfxnfO{ dof{lbt agfpg ljleGg ljlw
ljwfgx¿ agfOPsf lyP . :qL / k'?ifsf aLr ljjfx ul/Fb} / u/fpFb} cfPsf] xf] . of] ljjfx k4ltn] :qL
/ k'?ifnfO{ ;fdflhs aGwgdf /fv]sf] klg xf] . dfgj ;EotfnfO{ lzi6, ;Eo / zflng agfpg ljjfxsf
k4lt a;flnPsf] xf] . ;+;f/df ljleGg ljml;dsf ljjfx k4lt 5g\ M dfuL ljjfx, efuL ljjfx, uGwj{
ljjfx, /fIf; ljjfx, k|]d ljjfx, rf]/L ljjfx, hf/L ljjfx . cfw'lgs ;dfhdf o; k|sf/sf ljjfxeGbf
km/s lsl;dsf ljjfx klg ug]{ rng 5 M ;fdGtjfbL ljjfx, hgjfbL ljjfx, ;dfhjfbL ljjfx,
k"FhLjfbL ljjfx . h;/L ljjfx u/] klg ljjfx ljjfx g} xf] . ;dfh / ;d'bfon] ljjfxnfO{ dxTTjk"0f{
sfo{sf ¿kdf lnPsf] 5 . ljrf/0fLo s'/f s] xf] eg] ljjfx cfjZos s'/f xf] t/ ;a} yf]s rflxF xf]Og .
ljjfx Pscsf{ k|ltsf] ;dk{0f xf], ;Demf}tf xf], clg j+z lj:tf/sf] dfWod xf] . O=P;= af]uf8{;n] eg]
h:t} ljjfx :qL / k'?ifn] kfl/jfl/s hLjgdf k|j]z ug]{ ;+:yf xf] .
ljjfx / sfg'g M ljjfx ug]{ JolStsf] g};lu{s clwsf/ xf] . ljjfx ug]{ jf gug]{ eGg] lg0f{o
klg JolStsf] :jljj]sLo clwsf/ xf] . dfgj clwsf/sf] b[li6sf]0fn] klg JolStnfO{ cfk"mn] /f]h]sf]
JolSt;Fu ljjfx ug{ kfpg] s'/fnfO{ dfgj clwsf/sf ¿kdf lnOPsf] 5 . t/ o:tf] clwsf/ a]nufd
eg] x'Fb}g . ljjfx h;n] hlxn] klg ug{ kfpFb}g . ljjfx ug{sf nflu kl/kSj pd]/ tf]lsPsf] 5 .
g]kfnsf] afnaflnsf ;DaGwL P]g, @)$* n] æafnsÆ eGgfn] ;f]x| jif{sf] pd]/ k"/f gu/]sf] afnaflnsf
;Demg' k5{ eg]sf] 5 -afnaflnsf;DaGwL P]g, @)$* bkmf @ -s_ _ . ;+o'St /fi6« ;ª\3sf] afnaflnsf
clwsf/ ;DaGwL dxf;lGw, !(*( n] o; dxf;lGwsf] k|of]hgsf nflu afns;DaGwL sfg'gcGtu{t
jo:stfsf] pd]/ of]eGbf sd /xg] u/L tf]lsPsf] l:yltdf afx]s afnaflnsf eGgfn] !* jif{d'lgsf
k|To]s dfgjnfO{ ;Demg' k5{ eg]sf] 5 . afnaflnsfn] ljjfx ug{ ldNb}g . o; cy{df !* jif{;Dd
afnaflnsf x'g] ePsfn] ljjfx x'G5 eg]/ ;f]Rg klg ;lsFb}g . g]kfnsf] d'n'sL P]g, @)@) n] ljjfxsf
nflu Go"gtd\ pd]/ @) jif{ tf]s]sf] 5 . ljjfxsf nflu sfg'gL pd]/ @) jif{ ePsfn] of] pd]/eGbf
sd pd]/df ljjfx u/]df sfg'gL ljk/Lt x'G5 / b08gLo klg x'G5 . g]kfnsf] ;+ljwfg -@)&@_ n] afn
ljjfxnfO{ afn clwsf/sf] xggsf] ¿kdf lnPsf] 5 . @) jif{ pd]/eGbf sd pd]/df ljjfx u/] u/fPdf
afn ljjfx x'g] / sfg'g pNnª\3gdf sfg'gL bfo/fdf NofP/ sf/jfxL x'G5 .
afn ljjfx
g]kfndf afn ljjfx Pp6f ;d:ofsf] ¿kdf /x]sf] 5 . afn ljjfxnfO{ /f]Sgsf nflu sfg'g, P]g,
lgod tyf gLlt, /0fgLlt Pjd\ sfo{gLlt ag]sf 5g\ . gLlt, lgod tyf sfgg'n] afn ljjfxnfO{ /f]Sg]
/x]g5 . afn ljjfx /f]Sgsf nflu x/]s 3/ kl/jf/sf] k|lta4tf / ;f]xLcg';f/sf] sfof{Gjog cfjZos
kg]{ /x]5 . clxn] t 3/, kl/jf/ tyf cleefjssf] k|lta4tf, ;f]xLcg';f/sf] sfof{Gjogn] dfq afn
ljjfx /f]Sg ;s]sf] 5}g . ljBfno pd]/sf afnaflnsfn] cfk"m v'zL cfkm}F ljjfx ug]{ k|j[lQn] jt{dfg
;dodf afnljjfxsf] ;d:ofnfO{ cem hl6n agfPsf] 5 . ;r]t cleefjs gePsf] :yfgdf kfl/jfl/s
lsl;dn] afnljjfx ul/lbPdf ;r]tgf sfo{j|md / sfg'gL sf/jfxLaf6 Go"gLs/0f ug{ ;lsg] cj:yf
5 t/ ;r]t cleefjssf 5f]/f5f]/Ln] sfg'gn] tf]s]sf] pd]/ gk'Ub} cfk"m v'zL ug]{ ljjfxn] afn ljjfx
Go"gLs/0fdf ;d:of NofPsf] 5 . o:tf] ljjfx sfg'g ljk/Lt x'g] x'Fbf oL ljjflxt hf]8Lsf] ljjfx btf{,
aRrfsf] hGdbtf{, a;fO{;/fO{, ;DaGw ljR5]b h:tf JolStut 36gf btf{sf ;fy} >Ldfg\ >LdtLsf
¿kdf sfg'gL / ;/sf/L tyf ;+:yfut sfd ;Dkfbg ug{ klg ldNg] cj:yf 5}g .
2

afnaflnsfdf of}jgfj:yf / lszf]/fj:yfdf x'g] zf/Ll/s tyf xdf]{gn kl/jt{gn] ljjfx ug{
pTk|]l/t ug]{ / sfg'gL hl6ntf tyf lzIff Pjd\ Jofj;flos sfdk|ltsf] a]jf:tfsf sf/0f cfk"m v'zL
ljjfx ug]{ k|j[lQn] sfg'gL ;d:of dfq xf]Og, k|hgg :jf:Yodf klg ;d:of NofPsf] 5 . @) jif{eGbf
sd pd]/sf] ljjfx sfg'gL b[li6af6} cj}w / u}x|sfg'gL b]lvG5 . @) jif{eGbf sd pd]/ ul/Psf ljjfx
sfg'g adf]lhd JolStut 36gfdf btf{ x'Fb}gg\, sfg'gL lx;fan] ljjflxt bDkQLn] >Ldfg\ >LdtLsf]
bhf{ kfpFb}gg\ . sltko 36gfdf @) jif{ pd]/ gk'Ub} ljjfx ug]{, ;Gtfg hGdfpg] / ;DaGw ljR5]b ug]{
h:tf sfd eO;s]sf] cj:yf klg 5 . @) jif{leq} ;Gtfg hGdfPdf aRrfsf] hGd btf{ klg x'Fb}g / @)
jif{leq ;DaGw ljR5]b klg xF'b}g . ljjfx g} btf{ gePsf bDkQLsf] ;DaGw ljR5]b x'g] s'/f klg ePg .
@) jif{leq / @) jif{kl5 csf]{ ljjfx u/]df ax'ljjfx klg x'Fb}g, lsgls klxnf] ljjfx sfg'gL b[li6af6
btf{ ePsf] x'Fb}g . ljjfx btf{ ePsf sltko bDkQLsf] t Jofjxfl/s ¿kdf ;DaGw ljR5]b u/]sf x'G5g\,
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Situation of Voilence Against Children in Nepal, 2015, p.11 (Special tabulation, National
Population Census, 2011; Central Bureau of Statistics)

l;r'P;g ckm efof]n]G; cu]G;6 lrN8«g Og g]kfn (Situation of Voilence Against Children
in Nepal) sf] ;g\ @)!% sf] k|ltj]bgcg';f/ afnaflnsfsf] pd]/ !)–!* ;Dddf ljjfx ug]{sf] ;ª\
Vof %=& k|ltzt /x]sf] 5 . o; k|ltj]bgdf pNn]v ul/Psf] tYofª\s /fli6«o hgu0fgf @)^* -;g\
@)!!_ sf cfwf/df /flvPsf] xf] . oxL tYofª\scg';f/ g]kfndf !) b]lv !* jif{ pd]/sf hg;ª\Vof
%(,(%,!!# lyof] . o;dWo] #,$@,&$^ hgf !* jif{ pd]/ gk'Ub} ljjfx aGwgdf afFlwPsf lyP . o;
tYofª\sn] !* jif{ pd]/leq sltkon] ax'ljjfx, sltkon] k'gM ljjfx, ljwjf jf ljw'/ ljjfx, ;DaGw
ljR5]b, >Ldfg jf >LdtL;Fu leGg a;fO h:tf u/]sf] kfOG5 . tYofª\scg';f/ !)–!* jif{ pd]/leq
ljjfx ug]{ afnaflnsfx¿df ;a}eGbf a9L dw]zL cGo hflt aL (Madhesi Other Caste-B) df
!)=@Ü / dw]zL blnt hfltdf !)=@Ü /x]sf] 5 . ;a}eGbf sd kxf8L a|fXd0f hfltdf @=$Ü / To;kl5
g]jf/ hfltdf @=^Ü /x]sf] 5 .
g]kfndf afn ljjfxsf] ;DaGwdf ljleGg k|ltj]bgn] ;do ;dodf ljleGg tYofª\s b]vfPsf
5g\ . g]kfn hg;fª\lVos tyf :jf:Yo ;j]{If0f, @)!! (Nepal Demographic Health Survey, 2011) n]
g]kfndf @) b]lv @$ jif{ pd]/ ;d"xsf $! k|ltzt dlxnfx¿sf] ljjfx !* jif{ k'Ug' cufj} ePsf]
pNn]v u/]sf] 5 . csf]{tkm{ oxL pd]/ ;d"xsf !! k|ltzt dfq k'?ifx¿sf] ljjfx !* jif{eGbf sd
pd]/df x'g] u/]sf] 5 -afn ljjfx cGTosf nflu /fli6«o /0fgLlt, @)&@ k[=$_ . g]kfn hg;fª\lVos
tyf :jf:Yo ;j]{If0fcg';f/ ;g\ @))! df !% b]lv !( jif{ pd]/ ;d"xdf cljjflxt dlxnf ^) k|ltzt
/x]sf]df ;g\ @)!! df &! k|ltzt k'u]sf] 5 . o;n] sd pd]/df ljjfx ug]{ j|md j|mdzM 36\b} uPsf]
b]lvG5 -/fli6«o hg;fª\lVos tyf :jf:Yo ;j]{If0f, @)!! k[= !^%_ . /fi6« ;ª\3Lo hg;ª\Vof sf]ifsf
cg';f/ u|fdL0f If]qdf a;f]af; ug]{ dWo] $# / ;x/df a:g] dWo] @& dlxnfn] !* jif{ gk'Ub} ljjfx
u5{g\ -afn ljjfx cGTosf nflu /fli6«o /0fgLlt, @)&@ k[=$_ . To:t} o'lg;]kmsf] @)!% sf] k|ltj]bgnfO{
cfwf/ dfGb} g]kfndf afnaflnsfsf] l:ylt @)&@ df afnljjfxsf ;DaGwdf o;/L n]lvPsf] 5 M ;g\
@))% b]lv @)!# ;Ddsf] tYofª\ssf] cfwf/df o'lg;]kmn] ;fj{hlgs u/] cg';f/ g]kfndf !% jif{d'lgsf
ljjflxtx¿ !)=! k|ltzt /x]sf 5g\ eg] !* jif{d'lgsf ljjflxtx¿ $)=& k|ltzt /x]sf 5g\ -g]kfndf
afnaflnsfsf] l:ylt, @)&@, k[=@%_ .
g]kfn ;/sf/n] afn ljjfx cGTosf nflu ljleGg gLlt tyf /0fgLlt ckgfPsf] 5 . afn ljjfx
cGTosf nflu /fli6«o /0fgLlt, @)&@ th'{df eO{ sfof{Gjog ePsf] 5 . g]kfnsf] afnaflnsf ;DaGwL
/fli6«o gLlt @)^( sf] *=( a'Fbfdf …afn ljjfx /f]Sg ;/sf/L / ljsf; ;fem]bf/ ;F:yfx¿sf] ;xsfo{df
;d'bfo:t/sf ;ª\3 ;+:yfx¿nfO{ kl/rfng ul/g]5Ú egL pNn]v ul/Psf] 5 . ;fy} …afn ljjfx lj?4sf]
ph"/L ;lj|motfsf ;fy lng] / sf/jfxL ug]{ Joj:yf ul/g]5 / afn ljjfx /f]Sg] sfo{sf nflu :yfgLo
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lgsfonfO{ yk lhDd]jf/L lbOg]5Ú egL pNn]v ul/Psf] 5 .
afn ljjfx ;DaGwL s]xL dfdnfx¿
dfdnf !
sfof{nosf] sfdsf] l;nl;nfdf d bf]nvf lhNnf k'u]sf] lyPF . lhNnf lzIff clwsf/Lsf] sfo{sIfdf
s]xL cleefjsx¿ lhNnf lzIff clwsf/L;Fu sfd ldnfOlbg cg'go ljgo ul//xg' ePsf] lyof] . d
sfo{sIfdf k'u]kl5 ;fdfGo cf}krfl/stf k"/f u/]kl5 lhNnf lzIff clwsf/L k]ml/ ltg} cleefjsx¿sf]
u'gf;f] ;'Gglt/ nfUg'eof] . cleefjsx¿ cfˆgf s'/f Psf]xf]/f] /fVb} s'g} klg xfntdf ljBfyL{ egf{sf]
cg'dlt lbg'kg]{ s'/fdf hf]8 lbg'ePsf] lyof] .
d e/v/} lhNnf lzIff clwsf/Lsf] sfo{sIfdf k|j]z u/]sfn] d}n] pxfFx¿sf] s'/fnfO{ Wofg
lbP/ ;'g]sf] lyPF . s'/fsfgLsf] aLrdf cfPsf] x'gfn] ljifoj:t'sf] k|;ª\unfO{ k"/f a'‰g;s]sf] lyOgF .
lhNnf lzIff clwsf/Ln] af/Daf/ æljjfx btf{sf] k|df0f kq lnP/ cfpg'xf]nf d Ps ldg]6leq ljBfno
:yfgfGt/0fsf] :jLs[lt lbG5' .Æ eGb} lzIff lgodfjnL, @)%( sf] lgod *) sf] pklgod -@_ nfO{
b]vfpFb} eGb} x'g'x'GYof] . ;f] pklgoddf sIff b;df cWoog ug]{ ljBfyL{nfO{ :yfgfGt/0f k|df0f kq lbOg]
5}g elgPsf] lyof] t/ z}lIfs ;q ;'¿ ePsf] b'O{ dlxgfleq :yfgfGt/0f k|df0f kq lbg] / :yfgfGt/0f
eO{ cfpg] ljBfnosf] l;kmfl/;df lhNnf lzIff sfof{non] ;xdlt lnO{ :yfgfGt/0f k|df0f kq lbg
;lsg] cj:yf egL -s_ :yfgfGt/0f x'g] ljBfyL{sf] cleefjs sd{rf/L ePdf / lghsf] ;f] ;dodf
;¿jf ePdf -v_ j}jflxs ;DjGwsf] sf/0fn] dlxnf ljBfyL{ cGoq :yfgfGt/0f x'g' k/]df jf -u_
cleefjssf] a;fO{;/fO{ ePdf eGg] s'/f ;'gfO/xg' ePsf] lyof] .
æo:tf k|df0f Nofpg;Sg] ePdf / ;s]sf] ePdf t xflsd ;fx]a;Fu olt w]/} cg'/f]w lsg
ug'{kYof]{ / Û oL k|df0f Nofpg g;s]/ xf] .Æ Ps hgf cleefjsn] eGg'eof] .
lhNnf lzIff clwsf/Ln] eGg'eof], ætkfO{F 5f]/fn] ljjfx u/]sf] eGg' x'G5, ljBfyL{ cfˆgf] a'xf/L
klg eGg'x'G5 . v'?Ss ufpF ljsf; ;ldltdf uP/ ljjfx btf{ u/fpg'xf];\ clg ljjfx btf{sf] k|df0f
kqsf] k|ltlnlk /fv]/ :yfgfGt/0f k|df0f kq lbg] / :yfgfGt/0f eO{ cfpg] ljBfnosf] l;kmfl/; ;fy
k]; ug'{xf];\ . o;df s] sf] sl7gfO 5 / Û ljjfx ePsf] /x]5, a'xf/L :jLsfg'{ ePsf] /x]5 . clg ljafx
btf{ lsg gu/]sf] < xfd|f] lgoddf t j}jflxs ;DaGwsf sf/0fn] dlxnf ljBfyL{ cGoq :yfgfGt/0f x'Fbf
l;kmfl/; lbg] Joj:yf t 5 lg Û s'/f ug'{eGbf sfuh Nofpg'xf]nf .Æ
æljjfx btf{ ug{ ;Sg] eP ;/nfO{ olt w]/} cg'go ljgo lsg uYof{} / ÛÆ cleefjsn] eGg'eof] .
d}n] lhNnf lzIff clwsf/L / cleefjsx¿ aLrsf] ;Dafb ;'lg/x]sf] lyPF .
ætkfO{+n] a'xf/Lsf] ¿kdf :jLsfg'{ ePsf] 5 . clg ljjfx btf{ ug{ ufpF ljsf; ;ldltdf hfg'xf];\ .
ljjfx btf{ eOxfN5 .Æ lhNnf lzIff clwsf/Ln] eGg'eof] .
æufpF ljsf; ;ldltsf] ;lrjn] ljjfx btf{ ug'{ dfGg'x'Gg .Æ cleefjsn] eGg'eof] .
ælsg<Æ lhNnf lzIff clwsf/n] cfFvf 7"nf 7"nf agfP/ eGg'eof], ælgodfg';f/ ljjfx btf{ ug{
lsg cfgfsfgL ug]{< oxfF ljBfyL{sf] k9fOsf] s'/f 5, k/LIffsf] s'/f 5 . ufpF ljsf; ;ldltsf] ;lrjx¿
klg gx'g] s'/fsf] l;kmfl/; eg] ug]{, of] hLjg;Fu ;DalGwt sfdsf] btf{ gug]{<Æ
æxf] ;/ Û oxL lgodfg';f/ ljjfx btf{ ug{ gldNg] /]Æ cleefjsn] eGg'eof] .
5

lhNnf lzIff clwsf/Ln] cfZro{¿kdf k]ml/ ;f]Wg'eof], ælsg< ls'g lgodn] <Æ
cleefjsn] eGg'eof], æd]/f] 5f]/fn] ljjfx u/]/ -ne u/]/_ NofPsf] gfgLsf] pd]/ !% jif{sf] 5 .
!% jif{sf] gfgLsf] ljjfx btf{ ug{ sfg'gn] ldNb}g /] . afn ljjfx eof] /] . Æ
lhNnf lzIff clwsf/L em;ª\u x'g'eof] / eGg'eof] . æufpF ljsf; ;ldltsf ;lrjn] 7Ls s'/f
ug'{ePsf] /x]5 . xf], !% jif{sf] aflnsfsf] ljjfx btf{ x'Fb}g .Æ
cleefjsn] eGg'eof], ælzIffn] t cfhsn sIff ( df g} P;Pn;Lsf] kmf/fd e/fpF5 /] . sIff
( sf] kmf/fddf g} hGdldlt e5{g\ /] . clxn] a'xf/L sIff !) df k'lug\ . ;lrjn] !* jif{ pd]/ /fv]/
ljjfx btf{ x'G5 eGg'x'G5 t/ !* jif{ ldnfpg kmf/fd klxNo} e/]sfn] ldNb}g eG5g\ . klxnf klxnf t
sIff !) df kmf/fd ey]{ . clxn] ( df /x]5 . o;n] klg ;d:of Nofof] .Æ
æhGd ldlt ;Rofpg ldNnf / xh"/<Æ cleefjsn] eGg'eof] .
æof] clxn] ldNb}g . k]ml/ !–@ jif{ ldnfP/ klg ePg lg . # jif{ yKg' kg]{ . v} Û dnfO{ t ldNnf
h:tf] nfu]g tkfOF{sf] s'/f .Æ lhNnf lzIff clwsf/Ln] eGg'eof] .
æs] d]/L a'xf/Ln] k9\g} gkfpg]< s] pgsf] k9\g] clwsf/ 5}g< s] ljjfx ubf{df g} ;a} yf]s
lalu|Psf] xf]<Æ cleefjs lg/fzf ldl>t cfs|f]zdf af]Ng'eof] .
æv} Û d}n] t s]xL pkfo b]lvgF .Æ lhNnf lzIff clwsf/Ln] dlt/ kms{b} eGg'eof], æ;/ Û tkfO{F
Ps k6s k/LIff lgoGqs eO{;Sg' ePsf] . s]xL pkfo 5 t Û sIff !) df dlxnf ljBfyL{nfO{ j}jflxs
;DaGwsf sf/0f cGoq :yfgfGt/0f ug{ ;lsg] xf] t/ j}jflxs ;DaGwsf] k|df0f t rflxof] lg Û clg
sfg'gn] tf]s]eGbf sdsf] ljjfx btf{ gx'g] . s] ug]{ <Æ
d}n] ;a} s'/f ;'lg/x]sf] lyPF . sIff ( af6 P;=Pn=;L=sf] /lhi6«];g ug]{ sfd d k/LIff
lgoGqs x'Fbf ;'? ePsf] lyof] . 5fqj[lQ P]gdf ;+;bn] ;+zf]wg ubf{ Pd=aL=aL=P;= nufotsf ljifodf
;/sf/sf] tk{maf6 5fqj[lQdf cWoog ug{sfnflu v'nf / ;dfj]zL tk{m dlxnf, hghflt, cflbjf;L,
ckfª\u, blnt, lk5l8Psf] If]q, ul/a tyf ljkGg cflbdf sf]6f 5'6\ofpFbf ;dfj]zLtk{m k|lt:kwf{ ug{
;fd'bflos dfWolds ljBfnodf cWoog u/]sf] x'g'kg]{ k|fjwfg /fv]sf] lyof] . sIff ( ;Dd ;+:yfut
ljBfnodf cWoog ug]{ / sIff !) df ;fd'bflosdf :yfgfGt/0f x'g], ;'udaf6 b'u{ddf :yfgfGt/0f
x'g] / ;+:yfutdf cWoog u/]klg ;+:yfut / ;fd'bflos b'j}df / s;} s;}n] ;fd'bflos ljBfnodf
P;=Pn=;L=sf] /lhi6]«;g / cfj]bg kmf/fd e/L 5fqj[lQ sf]6fdf k|lt:kwf{ ug]{ k|j[lQ a9]sf] kfOof] .
of] k|j[lQnfO{ Go"gLs/0f ug{ sIff ( df g} /lhi6]«;g kmf/fd eg]{ gLltut lg0f{o u/L nfu" ul/of] . o;
;DaGwdf ToxfF pkl:yt cleefjsn] eg]sf s'/fx¿;Fu k|;ª\u hf]8\b} d}n] atfPF .
d}n] eg], æsIff ( df /lhi6«];g kmf/fd e/] klg sIff !) df ljBfyL{ :yfgfGt/0f x'g ;S5 t/
o;nfO{ ljz]if cj:yfsf nflu dfq k|of]u x'g] agfOPsf] 5 . klxnf] t ljBfyL{sf] cleefjs sd{rf/L
ePdf / ;f] ;dodf ;¿jf ePdf eGg] 5 . o;sf nflu ljBfyL{sf cleefjsn] cfˆgf] ;?jf / /dfgfsf]
k|ltlnlk k]; ug'{k5{ . o;df klg ljBfyL{sf cleefjssf] ;?jf lrtjg ePsfdf sf7df8f}+ :yfgfGt/0f
ug{ dfu u/]df sf7df8f}+ :yfgfGt/0f ug{ ldNb}g, lrtjg dfu]df dfq ldNb5 . bf];|f], dlxnf ljBfyL{sf]
j}jflxs ;DaGwsf sf/0f cGoq :yfgfGt/0f x'g' k/]df ljjfx btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnlksf cfwf/df
ug{ ;lsG5 . o;sf nflu ljjfx sxfF ePsf] 5 ;f]xL 7]ufgfdf :yfgfGt/0fsf nflu :yfgfGt/0f kq lbg]
/ lng] ljBfnosf]l;kmfl/; ;fy k]; ug{ k5{ . kf]v/fdf ljjfx x'g] -kltsf] 7]ufgf x'g]_ clg sf7df8f}+
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:yfgfGt/0f dfUg' eg] x'Fb}g . t];|f], a;fO{;/fO{ xf], ljBfyL{sf] cleefjs a;fO{;/fO{ u/]df a;fO{;/fO{
k|df0f kqsf] k|ltnLlksf cfwf/df a;fO{;/fO{ ePs} :yfgdf :yfgfGt/0f :jLs[lt lbg'k5{ . lrtjg
a;fO{;/fO{ ePdf lrtjgs} ljBfnodf :yfgfGt/0f x'g'k5{ emfkfdf xf]Og . oL tLg yl/afx]s sIff !)
df ljBfyL{ :yfgfGt/0f ug{ lgodn] lbFb}g . :yfgfGt/0f kq lbg] / ljBfyL{ egf{ lng] b'a}n] l;kmfl/;
ug'{k5{ . sltko ljBfnodf ljBfyL{ P]lR5s ljifo ldNb}g, sIff ( sf] /lhi6];gdf e/]sf] ljifo g}
cWoog ug'{k5{ .Æ
d]/f s'/f lhNnf lzIff clwsf/L / cleefjsx¿n] Wofgk"j{s ;'Gg'eof] . d]/f] egfO{ ;s]kl5
pxfFx¿ ;d:of ;dfwfgsf] cfzf k"/f gePsf] h:tf] cg'xf/ agfpg'eof] . clxn]sf] ;d:ofsf] ;dfwfg
s] xf]nf < d}n] ;f]r]+F .
d}n] cl3 eg]sf s'/faf6 tkfO{+Fx¿sf] ;d:of ;dfwfg ePg h:tf] nfu]sf] 5 . d}n] cleefjs;Fu
eg]F, æclxn]nfO{ tkfO{+Fsf] a'xf/LnfO{ :yfgfGt/0fsf nflu lhNnf lzIff clwsf/Ln] cg'dlt lbg ;Sg]
cj:yf b]lvgF . lhNnf lzIff clwsf/Lsf] cg'dlt lagf kmf/fd e/]df k/LIff /2 x'G5 . clg tkfO{F+sf]
a'xf/Lsf] lhNnf klg km/s kbf]{ /x]5 . a?, Pp6f pkfo 5, Tof] k|of]u ug'{xf];\ g . Æ
æs] pkfo xf]nf<Æ, cleefjsn] pT;'stfk"j{s ;f]Wg'eof] . lhNnf lzIff clwsf/Ln] klg ;dfwfg
cfpF5 ls eg]/ pT;'stf k|s6 ug'{eof] . d}n] eg], æPs k6s a'xf/Lsf] dfOtL;Fu s'/f ug'{xf];\ . oqf]
jif{ t k9fOlbg'eof], ca *–!) dlxgf dfOtLdf g} k9\g] aGbf]j:t ldnfPdf ;d:of g} xn x'G5 . a'xf/L
tkfOF{+x¿sf], 5f]/L pxfFx¿sf] . pxfFx¿nfO{ klg cfˆgL 5f]/Lsf] k9fOsf] lrGtf kSs} 5 xf]nf . o;lt/
k|of; ug'{eof] ls ePg<Æ
æc;Dej .Æ cleefjsn] s8\s]/ eGg'eof] .
ælsg<Æ d}n] egF] .
æ;d:of g} oxL xf] lg . dfOtLdf g} a;]/ k9\g kfpg] eP t xfdL o:tf] ;d:of agfP/ lsg
cfpFYof} < a'‰g'xf];\ g . d]/f] 5f]/fn] ne Dofl/h -eufP/ NofPsf]_ u/]sf] . a'xf/Lsf] dfOtL t olt lj£g
l/;fPsf 5g\ ls 5f]/Lsf] d'v} x]b{}gf+} eG5g\ /] . a'xf/LnfO{ dfOtL k7fpg ;Dej g} 5}g . dfOtL uP/ k9\g]
eGbf a'xf/Ln] k9fO g} 5f]8lblG5g\ h:tf] 5 . a'xf/Lsf dfOtLn] t 5f]/LnfO{ lhGbuLe/ gleqfpg] /] .
s] ug'{< xfd|f] uNtL xf]Og . s]6fs]6Lsf] lxQlrQ ldNof], efu] . k9fO ;s]kl5 efu]sf eP klg x'GYof] .Æ
ljjfx btf{ ug{ sfg'gL hl6ntfn] ufpF ljsf; ;ldltsf] ;lrj gdfGg], ljjfx btf{ geO{ lhNnf
lzIff clwsf/Ln] :yfgfGt/0fsf nflu cg'dlt glbg], ljjflxt dlxnf ljBfyL{ dfOtLdf g} a;]/ sIff
!) sf] k9fO k"/f ug{ g;Sg] h:tf ;d:ofn] lhNnf lzIff sfof{nosf] ;f] lbgsf] 5nkmn lagf lgisif{
6'ª\lug] cj:yf l;h{gf eof] .
d}n] ljjflxt dlxnf ljBfyL{sf] ;d:of a'e]mkl5 lhNnf lzIff clwsf/Lsf] /f]xj/df JolStut
;Nnfx lbPF . ;fob of] ;Nnfx cflwsfl/s ¿kdf lbg ldNg}gYof] . ckl/kSs a'l4sf sf/0f sIff !) df
g} ljjfx u/]/ cfˆgf] cWoog / kfl/jfl/s -dfOtLtk{m_ ;DaGwdf ptf/r9fj Nofpg] 5fqfnfO{ kltsf]
ufpFs} :s'n -hxfF cWoog ug{ ;lhnf] 5_ df cWoog u/fpg], o; :s'nn] ljBfyL{sf] k|ult, rfnrng,
xflh/L k|dfl0ft u/L /lh:6]«;g kmf/d e/]sf] ljBfnonfO{ cflwsfl/s hfgsf/L u/fpg] / ljBfyL{ kmf/fd
e/]s} ljBfnosf] dfGg] . o;sf nflu 5fqfsf 3/lt/sf cleefjsn] ;DalGwt ljBfnox¿;Fu ;Nnfx
;xdlt ug]{, s'g} sl7gfO cfPdf lhNnf lzIff clwsf/Lx¿n] ;sf/fTds ;xof]u ug]{ . /fi6«nfO{ s'g}
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xfgL x'g] sfd gePsf] / lgod sfg'g ljk/Lt klg gx'g] x'Fbf of] g} clxn]sf nflu ;dfwfg x'g ;S5 .
pkl:yt ;a}n] d]/f] ;Nnfxdf lrQ a'emfpg'eof] .
dfdnf @
@)&$ h]7 @$ ut]sf] cGgk"0f{ kf]:6df lzj pk|]tL, 5ltjgu}/f, uf]/vfaf6 k|]lift r]kfª ;dfhdf
hl6n aGb} afnljjfx zLif{sdf ;dfrf/ 5flkPsf] lyof] . o; ;dfrf/df s[i0f r]kfª j8f cWoIfsf] ljrf/
o;/L lbOPsf] 5 , æcu'jfx¿sf] b]vfl;sL, r]tgfsf] cefj, cGwljZjf;, ul/aL / ljleGg afWotfdf
k/L afnljjfx k/Dk/f hl6n ;d:ofsf] ¿kdf sfod} 5 .Æ o; ;dfrf/df n]lvPsf] 5 M
;lxb nvg ufpFkflnsf $ 9fF8]ufpFsL !$ aifL{of >Ldfof r]kfª / ;f]xL 7fpFsf !% jif{sf
eLdaxfb'/ r]kfª xfn} ljjfx aGwgdf afFlwg'eof] . Ps xKtf;Fu} a;]kl5 v6k6 eof] . ;DaGw ljR5]b
eof] .
u08sL ufpFkflnsf & 5ltjgu}/fsf nIdL r]kfª clxn] !& jif{sf] x'g'eof] . pxfFsf] ;fyL sdnf
r]kfª @) jif{ / /Ltf r]kfª clxn] @@ jif{ x'g'eof] . pxfFx¿ tLg}hgf ljjflxt / cfdf klg alg;Sg'
ePsf] 5 . nIdLsf] dfOt wflbªsf] hf]ludf/f xf] . !$ jif{ k'Ubf gk'Ub} lqz'nLkfl/ 5ltjgu}/fsf Ps
o'jf;Fu dfof a:of] . dfof a;]sf] ^ dlxgf x'gf;fy k/Dk/fcg';f/ efuL lax] klg eof] . !& jif{ k'Ubf
gk'Ub} pxfF klg b'O{ ;Gtfgsf cfdf x'g'ePsf] 5 .
rf/ sIffdf k9\bf k9\b} /Ltf r]kfªn] s;}nfO{ dg k/fpg yfNg'eof] . jl/kl/ ;a}sf] p:t} b]v]kl5
pxfF klg !% jif{d} dg k/fPsf] dfG5];Fu ljjfx aGwgdf afFlwg'eof] . @@ jif{sL /Ltfsf clxn] tLg
;Gtfg 5g\ .
@) jif{sL ;'lgtf r]kfªn] !& jif{ k'u]kl5 k|]d ljjfx ug'{ePsf] xf] . pxfFsf klg clxn] tLg
;Gtfg 5g\ . b'vlhnf] u/]/ pxfFsf] u'hf/f rn]s]f 5 .
;d'bfodf !$, !% jif{sf lszf]/, lszf]/Lsf] afnljjfx ug]{ hl6n ;d:of 5 . -cGgk"0f{ kf]i6 M
@)&$_
dfdnf #
@)&$ c;f/ !^ ut]sf] sflGtk'/df 3gZofd v8\sfåf/f DofUbLaf6 k|]lift 5f]/f] Rofk]/ :s'n
hflG5g\ lszf]/L zLif{sdf ;dfrf/ 5flkPsf] lyof] . o; ;dfrf/df n]lvPsf] 5 M
clxn] l6lkmg ;do ePsf] 5 . s]xL ljBfyL{ u|fpG8df v]ln/x]sf 5g\, s]xL SoflG6gdf vfhsf
nflu e'mlDdPsf 5g\ . SoflG6gsf] csf]{ 5]pdf :s'n] kf];fs nufPsL Pp6L lszf]/L aRrfnfO{ b"w
r';fO/x]sL 5g\ .
laxfg !) aHg !% ldg]6 afFsL 5Fbf s'ddf emf]nf e'mG8fP/, lk7\o'Fdf 5f]/f af]s]/ pgL :s'n
cfpFl5g\ . 5f]/fnfO{ g;{/L sIffdf 5f8]kl5 k|fy{gfsf] nfOgdf k'lU5g\ . k'm;{b eof] eg] ;fyLx¿;Fu v]Ng
klg EofpFl5g\ slxn]sfxL . kfFrf} lkl/o8kl5 5f]/fsf] 5'6\6L x'G5, To;}n] 5}6f}+ / ;ftf}+ lkl/o8 5f]/fnfO{
sfvd} /fv]/ k9\l5g\ .
;b/d'sfdl:yt k|sfz dfWolds ljBfnodf ( sIffdf cWoog/t e"ldsf kl/of/ aNn !*
jif{sL eOg\ . pgsf tLg jifL{o 5f]/f l/bd klg ;Fu} 5g\ . cfdf ( sIffdf k9\l5g\ eg] 5f]/f l/bd
g;{/Ldf . laxfg !) gaHb} / lbpF;f] $ ah]kl5 b'O{j6f emf]nf b'O{k6\l6, lk7\o'df 5f]/f af]s]/ :s'n cfpg'
/ 8]/fdf kms{g' pgsf] b}lgsL xf] . ;fljs d/fª uflj;l:yt hgljsf; dfljdf * sIff k9\b} ubf{ !$
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jif{sf] pd]/df pgsf] kl/jf/n] kNnf] ufpF ;fljs ?d uflj;–@ vafªsf !* jif]{ ls/0f kl/of/;Fu
ljjfx ul/lbPsf] xf], !% jif{s} pd]/df pgL cfdf algg\ . :s'n hfg] j|md 6'6\of] . …afaf–cfdfn] lax]
ug'{k5{ xfdLn] 6Lsf6fnf] ul/;Sof}+ eg]kl5 d klg v'?v'? uPF . ljjfx eGg] g} yfxf ePg . ue{jtL
ePkl5 aNn r]t v'Nof] .Ú pgn] elgg\ . -sflGtk'/, @)&$ c;f/ !^_
k|flKt
!= lszf]/ pd]/sf afnaflnsfx¿n] ljjfx of]Uo sfg'gL pd]/sf] dtna u/]sf] kfOPg . ljBfno
pd]/df g} ljjfx ubf{ sfg'gL nufot Jofjxfl/s sl7gfO cfPsf] kfOof] .
@= ;fF:s[lts / ;fdflhs sf/0f b]vfO ljjfx of]Uo sfg'gL pd]/eGbf sd pd]/df ljjfx eP klg
;dfh / kl/jf/n] :jLsf/]sf cj:yf kfOof] . afn ljjfx eP klg sfg'gL pkrf/sf nflu
;DalGwt lgsfodf ph"/L jf lgj]bg bflvnf ug]{ dgf]j[lQ b]lvPg .
#= sfg'gdf ljjfxsf nflu k'?if tyf dlxnfsf nflu @) jif{ pd]/ lgwf{/0f eP klg lszf]/ lszf]/L
cfk"m v'zL ljjfxn] k|efljt kf/]sf] / sfg'gadf]lhdsf] pd]/eGbf sd pd]/df ljjfx ugf{n]
JolStut 36gf nufotsf sfd sf/jfxL k|efljt ePsf] kfOof] .
$= ljBfno pd]/df g} ljjfx ug]{ k|j[lQn] JolStsf] zf/Ll/s, cfly{s tyf z}lIfs cj:yfdf k|lts"n
c;/ kf/]sf] kfOof] . ljBfno txdf cWoog ug]{ cj:yfdf xdf]{gn k|]d (Hormonal Love) /
xdf]{gn ljjfx (Hormonal Marriage) sf] a9L k|efj k/]sf] kfOof] .
%= afn ljjfx ljz]if u/L lk5l8Psf] If]q, ju{ / hfltdf a9L kfOof] . lzIffsf ;Gbe{df lg/If/
;d'bfodf a9L e]l6of] . xdf]{gn k|]d (Hormonal Love) / xdf]{gn ljjfx (Hormonal
Marriage) af6 x'g] afn ljjfx ;'ud–b'u{d, ;fIf/–lg/If/, wgL–ul/a ;a}lt/ b]lvof] . cfly{s
cj:yfsf b[li6n] ;DkGg JolSt jf ;d'bfodf xdf]{gn k|]d (Hormonal Love) eP klg ljjfxsf
nflu sfg'g of]Uo pd]/eGbf sd pd]/df ljjfx ePsf] vf;} kfOPg . k|]d eP klg ljjfx rflxF
ul/xfNg] k|j[lQ b]lvPg .
!=
@=
#=
$=
%=
^=

efjL lbzf
afn ljjfxnfO{ Go"gLs/0f Pjd\ lg/fs/0f ug{sf nflu 3/ kl/jf/af6 g} kxn ug]{ . 3/ kl/jf/af6
afnaflnsfnfO{ c;n ;+:sf/ l;sfpg] . ljjfxsf] k|of]hgsf ;fy;fy} ljjfxsf ;DaGwdf ug{
x'g] / ug{ gx'g] ljifosf] hfgsf/L 3/ kl/jf/af6 g} lbg] .
afn ljjfxaf6 x'g] gsf/fTds kl/0ffdsf] Jofks k|rf/ k|;f/ ug]{ . ;r]tgf a9fpg ;fj{hlgs
cfd ;~rf/sf dfWod, cfdf ;d"x, afn Sna, ;xsf/L, ;fd'bflos jg, :yfgLo ;/sf/,
ljBfnosf] Jofks pkof]u ug]{ .
afn ljjfxsf b'ikl/0ffdsf cg'ejhGo syfsf] k|rf/ k|;f/ ug]{ .
afn ljjfxsf 36gf af/Daf/ bf]xf]l/g] ;d'bfo, hflt ljz]if, :yfg ljz]ifnfO{ s]lGb|t u/L /f]syfd
/ lgoGq0fsf nflu ljz]if sfo{j|md ug]{ .
clwsf+z lszf]/ lszf]/Lsf] ljjfx !* / @) jif{aLrdf x'g] k|j[lQ b]lvPsfn] ljjfx of]Uo sfg'gL
pd]/nfO{ k'g/jnf]sg ug]{ .
sfg'g ljk/Lt ljjfx ug]{ / u/fpg]nfO{ sfg'gL sf/jfxLsf] bfo/fdf NofO{ sfg'g sfof{Gjogdf
9

ltj|tf / k|efjsfl/tf Nofpg] .
&= afn ljjfxnfO{ ;fdflhs snª\ssf ¿kdf ckgfP/ afn ljjfx ug]{ / u/fpg]nfO{ ;fdflhs tyf
;fF:s[lts dfGotf glbg] lsl;dn] hfu/0f Nofpg] .
*= xdf]{gn k|]dn] dflg;leqsf] jf:tljs k|]dsf] k|ltlglwTj gug]{ ePsfn] cflTds k|]dn] cfTdf /
k/fdfTd hf]8\g of]u tyf Wofgsf] cEof; ug{ x/]s JolStnfO{ k|]l/t ug]{, cEof; ug]{ cj;/
pknAw u/fpg] .
lgrf]8
afn ljjfxsf 36gf 36]sf 5}gg\, clxn] al9/x]sf 5g\ . d'n'sL P]gdf ljutdf ePsf] !* jif{sf]
pd]/nfO{ @) jif{ k'¥ofPkl5 :jefljs ¿kdf afn ljjfxsf] ;ª\Vof a9\g] b]lvG5 . o;sf] sf/0f @)
jif{eGbf sd pd]/df ljjfx ug]{ k|j[lQ g36\g' g} xf] . kxf8L b'u{d ufpF / ;x/L If]qdf ljBfno pd]/df
efuL -k|]d_ ljjfx ug{ ljBfyL{x¿df of] ;d:of b]lvPsf] 5 . sfg'gL b[li6df afn ljjfx eP klg of]
cleefjsx¿sf] ;xdltdf ePsf] ljjfx lyPg . sltko ljBfnodf Pp6} sIffsf 5fq / 5fqf ljjfx
u/]sf] kfOG5 eg] sltkon] Pp6} ljBfnodf cWoog ug]{ aLr ljjfx u/]sf] kfOG5 . sfg'gL lx;fadf
ljjfx ug{ gldNg] pd]/ d} ljBfnodf cWoog/t 5fq / 5fqfn] ljjfx ubf{ kfl/jfl/s ;DaGw lau|]sf]
kfOG5 . o;/L ljjfx ug]{n] rfF8} g} aRrf hGdfpg] / k7g kf7g aLr}df 5f8\g], kfl/jfl/s cfly{s
l:ylt ;'wfg{ g;Sg] / cfˆgf ;Gtfgsf] eljiosf nflu s]xL ;f]Rg klg g;Sg] x'Fbf /x]5g\ . xdf]{gn k|]d
/ xdf]{gn ljjfxnfO{ 36fpg ;lsPsf] cj:yfdf g]kfndf afn ljjfxsf] ;ª\Vof pNn]vgLo ¿kdf g}
36\g]df ljZj:t x'g ;lsG5 . slnn} pd]/df ljjfx ug{ glbg ljBfnodf lzIfsx¿n], 3/ kl/jf/df
cleefjsx¿n] / ;d'bfodf cu'jfx¿n] ;r]tLs/0f ug'{ h¿/L 5 .
nnn
-n]vs g]kfn ;/sf/sf ;lrj x'g'x'G5_
;Gbe{ ;fdu|L
pk|]tL, lzj, @)&$, r]kfª ;dfhdf hl6n aGb} afnljjfx, sf7df8f}+ M cGgk"0f{ kf]:6, @)&$
h]7 @$ ut] kf]:6
g]kfndf afnaflnsfsf] l:ylt @)&@, nlntk'/ M s]Gb|Lo afnsNof0f ;ldlt, k[= @%
g]kfn hg;fª\lVos tyf :jf:Yo ;j]{If0f, @)!!, sf7df8f}+ M :jf:Yo tyf hg;ª\Vof dGqfno
v8\sf, 3gZofd, @)&$, 5f]/f] Rofk]/ :s'n hflG5g\ lszf]/L , sf7df8f}+ M sflGtk'/ k|sfzg,
sflGtk'/, @)&$ c;f/ !^ ut]sf] sflGtk'/
Situation of Voilence against Children in Nepal, 2015, p.11 (Special tabulation, National Population
Census, 2011; Central Bureau of Statistics), Ministry of Women, Children and Social Welfare : Kathmandu
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जेष्ठ नागरिकका समस्या र
सवलीकरण व्यवस्थापनको अावश्यकता
महेन्द्र संैबुले

!=

@=

#=

$=

k[i7e"dL
k|foM ;j}sf 3/kl/jf/df h]i7 gful/s /x]sf x'G5g\ . ;j} dflg; lzz', afn, o'jf, jo:s
/ kf}9 x'Fb} h]i7 gful/s x'G5g\ . pd]/sf] ult ;Fu} x/]s dflg;n] a'9\of}nL hLjg ljtfpg}
kb{5 . t;y{, h]i7 gful/snfO{ kl/jf/sf cleefjs dflgPsf] 5 . kl/jf/nfO{ cu|udgdf
;d[4zfnL agfpg jxfFx?sf] kl/kSjtf d2tu/ x'G5 . ;j} h]i7 gful/sx? pd]/, ljrf/ /
Jojxf/n] kfsf -kl/kSs_ gful/ssf ?kdf ulgPsf x'G5g\ . ;fRr} eGg] g} xf] eg] cfh xfdLn]
pkef]u ul//x]sf 3/ hUuf ljBfno, ;fd'bflos ejg cfbLsf] Joj:yfkg / xfd|f cuf8L
7l8Psf ef}lts ;+/rgfx?sf] lgdf{0f ug]{ hLljt gful/sx? cfhsf xfd|f h]i7 gful/s g}
x'g\ . g]kfndf ^) jif{ dflysf ;j} dflg;nfO{ h]i7 gful/s dflgPsf] 5 . -h]i7 gful/s P]g,
@)^#M @s_.
h]i7 gful/s /fi6«sf cd"No gLlw x'g\, ;DklQ x'g\ / ;dfhsf kyk|bz{s x'g\ . 1fg, ;Lk /
cg'ejsf s'j]/ g} x'g\ . logaf6 xfdLn] lng dfq ;Sg'k5{ Ù xfdLnfO{ lbg] w]/} ljifo jFxfx?;Fu
cem} 5 . h]i7 gful/s lhpFbf Oltxf; x'g\, lnlkj4 ug{ dfq ;Sg' k5{ . ce}m eGg] g} xf] eg]
t h]i7 gful/sx? hLjGt k':tsfno g} x'g\ . v'zL / ;d[l4sf Bf]ts x'g\ . clttsf kf}/v
/ jt{dfgsf ;Dkbf x'g\ . 3/kl/jf/, gftf uf]tf, ;dfh / /fi6«sf k|lti7f x'g\ h;n] cfˆgf]
;do sfndf y'k|} d"Nojfg sfo{ u/]sf lyP h;n] ubf{ cfh xfdL of] cj:yfdf 5f}+ .xfdLn]
uf}/j ug'{k5{ ;s]hlt ;Ddfg lbg'k5{ . jxfFx?nfO{ v'zL, ;'vL b]Vg ;Ddfgof]Uo, dof{lbt /
;lsg];Ddsf] ;jn agfO{ afFsL hLjg ;xh ;/n agfpg ul/g] Joj:yfkg ug'{kb{5 .
jxfFx?n] pd]/sf j[l4;Fu} hLjgsf ;j} k|sf/sf psfnL–cf/f]nL cf/f]x–cj/f]w kf/ub}{ h]i7
gful/ssf ?kdf hLjg ljtfO afnsnfO{ cleefjsTj / o'jf Pj+ jo:sx?sf nflu k|]/0ff
lbO{ /fi6«nfO{ ;d[4zfnL agfpg k|To]skndf of]ubfg lbO/x]sf 5g\ . jxfFx? ;a} efiff , wd{,
;+:s[lt / ;d'bfosf cnf}lss tLy{:yn x'g\ jxfFx?df efiff ;+:s[ltsf] e08f/ /x]sf 5g\ . dfgj
;Eotfsf k|df0f / k"Gh x'g\ . To;}n] h]i7 gful/snfO{ ;dfhsf kyk|b{zssf ?kdf lng'kb{5 .
ljZjdf g} h]i7 gful/sx?sf] ;+Vof ce"tk"j{ ?kdf j[l4 eO/x]sf] 5 . xfn ljZjdf ljZjsf] s"n
hg;+Vofsf] & cj{ %! s/f]8 -@)!&_ /x]sf] 5 . g]kfndf h]i7 gful/sx?sf] s'n hg;+Vofsf]
*=!# k|ltztn] k'u]sf] 5 . -/fli6«o hgu0fgf, @)^*_ . cf}ift pd]/ a9g', d[To'b/ 36\b} hfg' /
:jf:Yo ;'ljwf a9\b} hfgfn] of] ;+Vofsf] j[l4b/ jflif{s #=% k|ltzt /x]sf] 5 . lj=;= @)&*
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%=

^=

&=

12

-;g\ @)@)_ ;Dddf !)=!) k|ltzt, lj=;+= @)*# -;g\ @)@%_ df !# k|ltzt / lj=;+=-;g\
@)%)_ df k'Ubf @!=^ k|ltzt k'Ug] cg'dfg 5 . cfufdL @) jif{df of] hg;+Vof bf]Aa/ x'g]
cg'dfg 5 . oxL ultdf h]i7 gful/ssf] ;+Vof j[l4 ePdf %! jif{df g]kfnsf] s"n hg;+Vof
bf]Aa/ x'g k'Ub5 . lj=;= @)$* df !),&#,$*&, lj=;+= @)%* df !$,&),#&( ePsf]df lj=;+=
@)^* df cfOk'Ubf @$,@@,$($ k'u]sf] of] ;+Vof xfn @^ nfv k'u]sf] cg'dfg 5 . pd]/sf] j[l4
;+u} dflg;x?df zfl//Ls, dfgl;s, ef}lts ?kdf ;sf/fTds Pj+ gsf/fTds kl/jt{gx? b]vf
kb}{ uO/x]sf] x'G5 . jf:tjdf pd]/ a9\g] qmd k|fs[lts lgod Pj+ k|lqmof xf] . pd]/sf] j[l4;Fu}
zfl//Ls Pj+ ef}lts ?kdf sdhf]/ x'g] b]lv ljleGg k|sf/sf /f]u Joflwaf6 u|l;t x'g] x'G5g\
eg], csf]{ tkm{ w]/} dflg;x?sf 1fg, zLk, snf sf}zndf lgvf/kg cfPsf] x'G5 . sltkodf
hLjg k|lqmofsf ;DaGwdf kl/kSs x'Fb} 1fg j[l4 eO/x]sf] x'G5Ù h;n] kl/jf/, ;dfh, /fi6«nfO[
;d[4zfnL agfpg ;xof]u k'Ub5 .
kl/l:ylt cg'?k x'g t JolQm cfkm}df cfpg] g}/fZotf t 5b}5 g}/fZotfaf6 klg h]i7 gful/s
u|l;t 5g\ . ;di6L :j?kdf Pj+ ;f/df ga'em]/} xf]nf, kl/jf/, ;dfh / /fi6«n] ;d]t logLx?nfO{
af]em Pj+ ;d:ofsf] ?kdf lng], a'‰g] u/]sf] kfOG5 . a'‰g'kg]{ s'/f eg]sf] o; ;+;f/df hGdg]
JolQm hGd]sf] lbg b]lv g} ;j}sf] pd]/ a9\b} hfG5 . pd]/ a9\b} uO{ Ps lbg ;j}h;f]n] cjZo
h]i7 gful/s x'g'kg]{ x'G5 . ;j} h;f]n] Psk6s h]i7 gful/s x'g'kg]{ ePsfn] logLx?df cfPsf]
/ h]i7 gful/ssf] pd]/df k'Ubf cfpg] kl/jt{g, sdhf]/L, ;d:of, s]xL c;IfdtfnfO{ :ki6
a'emL To;nfO{ lje]b / alxisf/af6 6f9f /fvL ;jn, ;Ifd, ;zQm agfpg ug'{kg]{ sfo{x? ub}{
>4f, cfb/, ;Ddfg Pj+ ;b\efj ;dlk{t ub}{ ;xh, ;'/lIft, ;Ddflgt / ;'lglZrt hLjg ofkg
ug{ u/fpg ;d'lrt Joj:yfkg ug'{kg]{ cfjZos ePsf] 5 . lsgls h]i7 gful/ssf] ;+Vof
j[l4n] r'gf}ltx?sf] ;"rL dfq lbPsf] 5}g, gofF cj;/x? ;d]t b]vfOlbPsf] 5 . To;}n], h]i7
gful/ssf] ;d"lrt Joj:yfkg / pgLx?sf] 1fg zLkåf/f ;fdflhs ljsf; ub}{ ;du| /fi6«nfO{
cfw'lgs / ;d[b\zfnL agfpg ;lsg] cj:yf 5 .
h]i7 gful/s dfq} xf]Og ;j} dflg; ;xh, ;'/lIft cf/fdk"j{s / ;Ddfgk"j{s afFRg rfx]sf
x'G5g\ of] rfxgf :jfefljs klg xf] .t/ cfˆgf] ;Dk"0f{ hLjg kl/jf/, ;dfh / /fi6«nfO{ ;dlk{t
ul/;s]sf h]i7 gful/sx? ;j}sf] hLjg, PsfwnfO{ 5f8]/÷s]xL k|ltztnfO{ 5f8]/, w]/}n] si6s/
hLjg latfpg afWo ePsf 5g\ . hLjgsf] pQ/fw{df kg]{ of] sfnv08 w]/}sf] nflu b'MvbfoL
ePsf] / x'g] ;+efjgf /x]sf] b]lvPsf] 5 .
hGdn] ;j} dflg; a/fa/ x'G5g\ . ;j} pd]/ ;d"xsf dflg;x?sf] clwsf/ dfgj clwsf/sf]
d"n l;4fGtn] ;'lglZrt u/]sf] 5 . oBlk kl/jf/ leq cfˆgf] clwsf/ vf]hL ug]{, dfu
ug]{ / k|of]u ug]{ t/ csf]{ ju{sf] clwsf/df s'g} ljrf/} gug]{ k|j[lQ ;dfhdf JofKt
5 . kl/jf/sf ;b:ox? dWo] ef}lts, zfl//Ls Pj+ dfgl;s ?kn] :j:y / ;Ifd ePsfn]
cfˆgf] dfgj clwsf/ ;b}j pkof]u ug]{ ub{5g\ . pd]/ j[l4 ;+u} cfpg] /f]u / sdhf]/Lsf sf/0f
dflg;x? hj lj:tf/} lgj{n x'b} hfG5g\ tj zf:qLo ?ksf] zlQm ;+/rgf (Power Structure)
alnof] JolQmdf ;b}{ hfG5 / lgj{nx?sf] ;'ljwf 36\b} hfg] u5{ . To;}n], sdhf]/ j[4j[4fx?
alxis/0fsf] 3]/f leq kb}{ uPsf x'G5g\ . o;/L pd]/ut lje]baf6 h]i7 gful/sx? lg/Gt/

lkl8t 5g\ . w]/}h;f] kl/jf/af6} / ;dfhaf6 w]/} k|tfl8t eP 5g\ eGg] ljifodf ;dfh /
cfd;+rf/ ldl8ofdf b]Vg k9\g kl//x]sf] oyfy{ huhfx]/ 5 .
h]i7 gful/sx?sf cj:yf Pj+ sdLsdhf]/L
*=
h]i7 gful/s :j+o cfkm}, kl/jf/ ;dfh /fi6«n] pgLx?df cfpg] / cfPsf] kl/jt{gnfO{ Vofn
gubf{Ù pgLx?sf] cfjZostf cg'?k ;Ifd gagfpFbf / ;jnLs/0f gubf{ h]i7 gful/sn]
si6s/ hLjg latfpg' k/]sf] 5 eg] kl/jf/, ;dfh / /fi6«n] jxfFx?af6 lng ;Sg] nfe lng
;ls/x]sf] 5}g . t;y{, h]i7 gful/ssf] Ifdtf a9fpg ;jnLs/0f / Joj:yfkg ug'{kb{5 .
To;sf nflu ;j}n] a'‰g' kg]{ ljifo xf] M a'9\of}nLdf cfpg] kl/jt{gx? s] s] x'g\, s;/L
cfpFb5, o;nfO{ sd ug{ jf 6f9f ws]Ng k|To]s JolQm :j+on] s] s] ug'{kb{5Ù JolQmut ;d:ofx?
s] s] cfpg ;Qmb5, h]i7 gful/sdf pd]/ut k|s[ofaf6 cfpg], b]lvg] kl/jt{gsf af/]df a'‰g'
kg]{ s'/fx? a'‰g'kg]{, kfl/jfl/s Joj:yfkg, ;dfhdf ;j}n] ltgnfO{ a'emL Jojxf/df÷ug'{kg]{
ljifox? Jojxf/x?sf af/]df a'‰g' kg]{ / x/]sn] k|To]snfO{ l;sfpg' kg]{ s'/fx? l;sfpg' kg]{
x'G5 . h;nfO{ cg';"rL ! df ;+If]kdf pNn]v ul/Psf] 5 .
h]i7 gful/ssf ljifodf g]kfndf ePsf k|of;x?
(=
cGt//fli6«o h]i7 gfl/s jif{ – ;g\ !((( kZrft\ g]kfndf h]i7 gful/sx?sf] xs xLt /
;]jfsf nflu lqmoflzn x'g yfn]sf] kfOG5 . To;kl5sf jif{x?df g]kfn ;/sf/ o; If]qdf
lqmoflzn u}/;/sf/L ;+:yfx?sf] lg/Gt/sf] ;lqmotf, l;h{gzLntf cljl5Gg ;dGjofTds
sfo{;Dkfbgaf6 h]i7 gful/s hLjg ;xh, ;'/lIft / ;DdfgLt t'Nofpg] lbzfdf s]xL g s]xL
ePsf] 5 . oL ljifox?df sfo{ ubf{ h]i7 gful/snfO{ OR5f cg';f/sf sfddf rNg lbg'k5{
rfxgf ePdf :jtGq 5fl8lbg'k5{ eGg] c;nUgtfsf] l;4fGt (Disengagement Theory),
h]i7 gful/ssf] hLjg ;xh agfpg lg/Gt/ ;lqmo agfpg'k5{ To;}n] gofF e"ldsfdf
Nofpg'k5{, n}hfg'k5{ / Totftkm{ pTk|]l/t u/fO{ 8f]¥ofpg'k5{ eGg] ;lxtsf] ;lqmotfsf] l;4fGt
(Activity Theory), h]i7 gful/sx?n] lglZrt Jojxf/ b]vfpg] / Tof] Jojxf/nfO{ kl/jf/
Pj+ ;dfhn] gdfGg], :jLsf/ gug]{ a]jf:tf ug]{ h:tf Jojxf/ ;dfhdf b]lvG5 eGg] c+ssf]
l;4fGt (Labelling Theory), To;}u/L, j[4j[4faf6 l;Sg ;lsg] 1fg, zLknfO{ ga'emL pd]/sf
jo:s o'jfx? cfˆg} ;j]{;jf{ eGg] 7fGg] cfw'lgs Pj+ ;Eo dfGg] / h]i7 gful/snfO{ kl/ToQm
ug{ ;Sg] ;dfhsf] ljsf; ePsf] pNn]v ug]{ cfw'lgstf l;4fGt (Modernization Theory)
sf] cjwf/0ff ;d]tsf ;f/ a'‰b} ljZje/ h]i7 gful/ssf] xs lxt / clwsf/sf k|of]udf w]/}
s'/fx? ePsf 5g\ . To;} cg'?k g]kfndf klg y'k|} sfo{x? ;DkGg ePsf 5g\ .
;+ljwfg / sfg"gL Joj:yfx?
!)= g]kfnsf] jt{dfg ;+ljwfgn] -wf/f $!_ df h]i7 gful/snfO{ /fHoaf6 ljz]if ;+/If0f / ;fdflhs
;'/Iffsf] xs x'g] Joj:yf ul/g] 5 egL :ki6 Joj:yf ePsf] 5 . h]i7 gful/ssf] cfwf/e"t xs
clwsf/sf] ;+/If0f u/L ;Ddfgk"j{s hLjgofkg ug{ pgLx?sf] pGgtLsf nflu pgLx?df ePsf]
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1fg, zLk, Ifdtf / cg'ejsf] ;b'kof]u ul/ lghx? k|lt >4f cfb/ tyf ;b\efjsf] clej[l4
ug]{ sfo{ ;lxtsf nflu lgDg Joj:yfx? ePsf] 5 .

h]i7 gful/s ;DalGw P]g, @)^#

h]i7 gful/s ;DalGw lgodfjnL, @)^%

h]i7 gful/s /fli6«o sfo{of]hgf, @)^@

h]i7 gful/s :jf:Yof]krf/ ;]jf ;+rfng lgb]{lzsf, @)^!

h]i7 gful/s ;d"x kl/rfng lgb]{lzsf, @)&@

h]i7 gful/s 3'DtL sf]if Joj:yfkg lgb]{lzsf, @)&@

h]i7 gful/s ljkb\ /fxt kl/qmdf sf]if ;+rfng lgb]{lzsf, @)&#

h]i7 gful/s cfjf; u[x ;+rfng tyf k"jf{wf/ ;DalGw lgb]{lzsf, @)&) -tof/L_

h]i7 gful/s sf]if
cGo Joj:yf / ltgsf] sfof{Gjog cj:yf M
!_
h]i7 gful/ssf ljifodf ;/f]sf/jfnf lgsfox? / ;+:yf aLr k|efjsf/L sfo{;Dkfbg ;Ifd
;dGjosf nflu pRr:t/Lo s]Gb|Lo h]i7 gful/s sNof0f ;ldlt / ;j} lhNnfdf x]/rfxsf
nflu lhNnf h]i7 gful/s sNof0f ;ldlt u7g eO{ sfo{ ;+rfngdf /x]sf] 5 .
@_
h]i7 gful/ssf nflu c:ktfnx?df h]l/ofl6«s jf8{sf] Joj:yf ePsf], ;fj{hlgs oftfoftdf
@ ;L6 ;'/lIft, ef8fdf %)Ü 5'6 x'g] Joj:yf ePsf] 5 eg] ljBfno:t/sf] kf7\oqmddf a'9\
of}nL lj1fg (Gerentology) ljifo ;+lIfKtdf ;dfj]z ul/Psf] 5.
#_
h]i7 gful/ssf] cfjfhnfO{ æh;sf] ;jfn p;s} cu'jfO{Æ eg] em} h]i7 gful/ssf ;jfndf
cfjfh ;'gfpg h]i7 gful/s dxf;+3 ;d]t lqmoflzn /x]sf] 5 . /]l8of] g]kfn, g]kfn 6]lnlehg,
PkmPdx?df ;d]t h]i7 gful/s ;DaGwL sfo{qmdx? k|;f/0f x'g] u/]sf 5g\ . clxn]sf] ;dodf
t o; ljifodf sfd ug{ y'k|} u}/ ;/sf/L ;+:yfx? ljleGg If]q / k|b]zdf lqmoflzn /x]sf 5g\ .
o;} u/L, h]i7 gful/sx?sf] :ofxf/ tyf x]/rfxsf k|lzIf0f lgb]{lzsf tof/Lsf] qmddf /x]sf] 5 .
lj=;+= @)%! b]lv h]i7 gful/sx?nfO{ /fHon] dfl;s eQf pknAw u/fpFb} cfPsf]df clxn eQf
/sd ?= @))).– k'u]sf] 5 . oBlk /fHon] ;Ddfg :j?k pknAw u/fPsf] eQfn] hLjg lgjf{x
ug{ gk'Ug] / /fHon] 7"nf] wg/f;L vr{ ug'{kg]{ t/ h]i7 gful/ssf] lk8f, si6s/ hLjgnfO{
;xh, ;'/lIft / ;Ddfg of]Uo agfpg sfd k|efjsf/L ePsf] / kl/jf/n] cfw'lgs/0fsf] gfd /
sf/0faf6 j[4f>ddf k7fpg] qmd ;d]t a9]sfn] /fHon] l5§} h]i7 gful/s sfg"gdf kl/dfh{g
ub}{ 5 . h;df h]i7 gful/ssf ;Gtfgn] dftflktfsf] gfddf a}+s vftf vf]nL cfˆgf] cfosf]
!) k|ltzt /sd hDdf ug'{kg]{ clgjfo{ Joj:yfÙ h]i7 gful/ssf] crn ;DklQdf lghx?sf]
hLjge/ @%Ü ;DklQ s'g} klg lsl;dn] x:tfGt/0f gx'g] tyf s;}n] kmsfOkm'nfO{ ldnf]dtf]df
h];'s} sf/0faf6 x:tfGt/0f x'g uPdf klg lkmtf{ x'g] / ;DalGwt s;'/bf/nfO{ b08 hl/jfgf
;hfo x'g] Joj:yf ul/g] ul/ d:of}bf tof/L ePsf] 5 . h]i7 gful/snfO{ leIff dfUg nufpg],
anhkmtL sfddf nufpg], b'Jo{jxf/ ug]{, cjx]ngf ug]{, h:tf sfo{x? b08gLo sfo{ dfGb} b08
;hfosf] Joj:yf ug]{ u/L d:of}bf tof/ ePsf] 5 . o;n] h]i7 gful/ssf] hLjgnfO{ ;'/lIft,
14

;Ddflgt / ;xh agfpg] sfo{df yk of]ubfg k'Ub5 . oBkL oL Joj:yfn] dfq gk'Ug] ePsfn]
s]xL ;jnLs/0f Joj:yfkgsf sfo{x? cufl8 a9fpg' kg]{ b]lvPsf] 5 .
h]i7 gful/ssf] Ifdtf ;jn agfpg ug'{kg]{ ;'wf/sf sfo{x?
!!= lgj{nx? alxis/0fdf kg]{, lje]b x'g], sf/0faf6 hLjg ;xh, ;'/lIft / ;Ddflgt x'g gk'Ug]
ePsfn] jxfFx?sf] ;j{klIfo Ifdtf clej[l4 ug{ ;jnLs/0f ug'{kg]{ ePsfn] lgDg sfo{x?
ug'{kg]{ b]vL k|:t't ul/Psf] 5 .
!_
k|b]z:t/df h]i7 gful/s u|fd agfpg]
s/La !)) hgf cfgGbk"j{s a:g / afFRg ;Sg] cj:yf ePsf] cfw'lgs, ;'ljwf ;DkGg:t/sf]
h]i7 gful/s u|fd d'n'ssf k|b]zdf Ps÷Ps cf]6f agfpg] . h;df lj>fd xn, wfld{s k|jrg
xn, dgf]/Ghg :yn, l;g]df 3/, 6]lnlehg xn, v]ns'b Pj+ Jofofd zfnf, of]uf;g, Wofg Pj+
k|f0ffofd ug]{ :yn, h]l/ofl6«s jf8{ / ;'ljwf ;lxtsf] pkrf/sf] Joj:yf ePsf], oftfoftsf]
k|aGw / ;]jfsf nflu ;xof]uLsf] Joj:yf ;d]t x'g' cfjZos b]lvG5 .
@_
k|ljlwn] dflg;nfO{ ;LdfGts[t x'gaf6 /f]Sg], c?;Fu 3'nldn x'g k|]/0ff / zlQm lbg] h;af6
Ps\nf]kg 36fpg' ;xof]u x'g], hLjg ofkg ;xh agfpg] / ;j} pd]/sfnfO{ Ps} 7fpFdf Nofpg]
-h:t} ;fdflhs ;+hfn ePsfn]_ h]i7 gful/snfO{ afFr'Gh]n gofF s'/fx? l;Sg] -sDKo"6/,
OG6/g]6, df]afOn rnfpg], cfw'lgs k|ljlw cfbL_ k|]/0ff lbg ;s]df >d ahf/df ;xeflutf x'g
;Sg] cfTd :jfledfg sfod /fVg ;lsg] / ;fdflhs Pstf sfod x'g ;Sg] ePsf]n]
•
Life-long learning
•
hLjg lgjf{x l;sfO{
•
x]/rfx :ofxf/ ;';f/ l;sfO{, Joj:yfkg / ah]6 sfo{qmd k'¥ofpg] .
•
/fi6«nfO{ cfb{z ;d[4zfnL, ;Eo /fi6« agfpg æcfbz{ gful/sÆsf] kl/sNkgf ;lxt
tfnLd / l;sfO{ lbg] / Jojxf/df agfpg'kb{5 .
#_
h]i7 gful/snfO{ ;Ddfg, cfb/ ug]{, cGt/k':tf ;f]r ljrf/sf] km/snfO{ sd ug{ tyf
;fdflhs kfl/jfl/s Jojxf/sf] jftfj/0f tof/ ug'{kg]{ x'G5 . To;sf nflu cGt/k':tf ;Dd]ng,
sfo{qmdx? rnfpg] . :j]lR5s cfod"ns sfdsf] dfWodaf6 cfly{s, ;fdflhs tyf /fhgLlts
hLjgdf k"0f{ / k|efjsf/L 9+un] ;xeflu x'g j[4 JolQmx?sf] ;jnLs/0f ug]{ .
$_
pd]/ d}qL ;+/rgf / plrt Joj:yfkgdf hf]8 lbb} kl/jf/, ;dfh / /fi6«n] ug'{kg]{ .
•
3/d} gl;{Ë ;]jf pknAw u/fpg],
•
x]/rfx ;';f/ ug]{ ;]jf (Care Giver Services),
•
;'/Iffsf nflu CCTV h8fg / ;'/Iff lgsfo;Fu Connection ug]{,
•
;+rfngdf /x]sf lbjf ;]jf s]Gb|sf] Joj:yfkgdf ;'wf/ u/L k|efjsf/L agfpg] /
o:tf s]Gb|x?sf] :yfkgf, ;+rfngdf lj:tf/ ub}{ hfg]{,
•
lgoldt ?kdf h]i7 gful/s s]Gb|df ljBfyL{ -gofF k':tf_ x?nfO{ e|d0f u/fO{ cGt/
k':tf km/skg (Generation Gap) x6fpg'sf] ;fy} 1fg, zLknfO{ x:tfGt/0f ug]{ .
%_
h]i7 gful/ssf] afFRg] k|]/0ff k|lt pTk|]/0ff a9fpg / ;dfhdf ;Ddfg a9fpg h]i7 gful/saf6
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*_
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!)_

!!_

!@_
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;+;f/df jf cGo d'n'sdf eP u/]sf ljifodf ;"rgf, lkmNd, /f]rs hfgsf/L, syf ;'gfpg]
ug'{kg]{, To;sf nflu h]i7 gful/s ;DaGwL k':tsfno Joj:yf ug]{ .
j[4fj:yfsf] k"j{tof/L ul/ of]hgf, sfo{qmd, /0fgLlt agfpg] / ;f] cg';f/ rNg] :jrflnt
;+oGq agfpg ;j}nfO{ l;sfpg'kg]{ -Jo:t /fVg], v'zL x'g], ;sf/fTds ;f]Rg], Jofofd ug]{
cflb_ .
cfjft hfjt ;xhLs/0f, ;j{;'ne / sd vr{df rfx]sf] :yfgdf k'Ugsf nflu oftfoft If]qdf
;fKtflxs, dfl;s jf jflif{s l6s6sf] Joj:yf ug]{ / h]i7 gful/sn] kfPsf] 5'6sf] Psd'i6
lx;fa ul/ oftfoft Joj;foL ;+3nfO{ :yfgLo tx, k|b]z ;/sf/ jf ;+3Lo ;/sf/af6 e'QmfgL
x'g] Joj:yf ldnfpg]
æh:tf] u/\of], To:t} ef]Ug' k5{Æ eGg] Jojxf/ / æcfb{z gful/sÆ sf ;DaGwdf aRrf
cj:yfaf6} l;sfpg] / k|To]s gful/sn] -jo:s / j[4fj[4_n] klg cfb{z gful/s hGdfpg,
a9fpg, ;b\Jojxf/, ;b\ljrf/sf af/]df l;sfpg], k|rf/ k|;f/ ug]{ .
h]i7 gful/snfO{ b'Jo{jxf/ slx st}af6 x'g' gx'g] ul/ sfg"g d} b08gLo sfo{ 3f]lift ub}{ b08,
hl/jfgf / ;hfosf] Joj:yf ug]{ .
;xL kf]if0f / x]/rfxn] ;j} pd]/ ;DaGwL kl/jt{g / bL3{sfnLg /f]ux?df
;sf/fTds ;xof]ufTds kl/jt{g Pj+ c;/ ug]{ ePsfn] j[4j[4fx?sf] vfgkfg / plrt
x]/rfx ug'{kg]{ -pbfx/0f j[4fj:yfdf vfgfsf] dfqf 36fP klg vfgfdf k|f]l6gsf] dfq
36\g lbg' x'b}g_ To;}n], h]i7 gful/ssf nflu ;Gt'lnt, Pj+ cfjZosLo kf]if0f Joj:yf
ug'{kb{5 . ;f] sf] Joj:yfkgdf kl/jf/, ;dfh / ;/sf/n] Wofg lbg'kb{5 .
h]i7 gful/ssf ;DaGwdf eP u/]sf Pj+ x'g] u/]sf e|d ;DaGwdf ;j}n] hfgsf/L /fVg} kg]{ /
To;nfO{ l;sfO{ dfkm{t ;j}df k'¥ofpg] sfo{ /fHo Pj+ ;/sf/n] ug'{kg]{ .
•
cfˆgf 3/sf a'9fa'9LnfO{ ;j}n] dfg ;Ddfg ug'{kb{5 .
•
/fd|f] x]/rfx / kf]if0f tTjsf] Joj:yfkg ldnfPdf -kf}li6s / emf]lnnf] vfg]s'/f_ h]i7
gful/s ;jn x'G5g\ .
•
h]i7 gful/ssf] klg dg x'g] / o'jfj:yfdf h:t} cj:yfdf ljr/0f ug]{ ePsfn] dfof
:g]x, bofn] dg lhTg], dg jrgn] ;]jf ug]{, /fd|f] ;+u x]/rfx :ofxf/ ;';f/ ug]{
ug'{kb{5 .
•
h]i7 gful/s d}qL Jofofd -pbfx/0fM tfO{–rL Jofofd_, of]u k|f0ffofd ug]{ Joj:yf,
;'Tg] / p7\g] vfg] lx88'n ug]{ ;donfO{ sfo{ tflnsf adf]lhd ug]{ Joj:yf ldnfpg] .
•
dgf]/GhgfTds sfo{ u/L tgfjd'Qm u/fpg] .
•
h]i7 gful/s a:g] 3/ ;'/lIft, Gofgf], ;xh lx88"n ug{ ;Sg] lsl;dsf] x'g'kg]{ / ;a}n]
agfpg' kg]{ .
•
h]i7 gful/sx?nfO{ cnUofpg], xf]Rofpg], ufnL ug]{, s'6kL6 ug]{ h:tf b'Jo{xf/ cfkm"n]
klg gug]{, s;}n] u/]sf] b]v]df tTsfn k|ltsf/ ug]{, /f]Sg] / k|x/Ldf hfgsf/L lbg] .
k|To]s kl/jf/n] cfˆgf k"j{h h]i7 gful/ssf] ;+/If0f ug'{kg]{ bfloTj ePsfn] h]i7 gful/sx?nfO{
cfˆgf ;Gtfgx?n] 3/ kl/jf/d} cfkm" ;+u} /fVg'kg]{ – :ofxf/ ;';f/ kfngkf]if0f ug'{kg]{ Joj:yf

!#_

!$_
!%_

ug'{kb{5 o;sf nflu ;j}n] ;lqmotf, cu|;/tf / lg/Gt/tf lbg] sfd u/f}+ . cfˆgf cfdfafa'
af]emsf ?kdf xf]Og jxfFx?sf] kfngkf]if0fnfO{ uf}/j Pj+ lhDd]jf/Lsf] ?kdf lng] ;+:s[lt
a;fNg'kb{5 / d]/f] afa' cfdf d;+u a:g' x'G5 eGg] / ;f]Rg] xf]Og To;sf] ;6\6f æd cfdfa'jf
;+u} a:5'Æ eGg] ;Gb]z lbg'k5{ / lg/Gt/ o;} ub}{ hfg'k5{ .
h]i7 gful/ssf ;DaGwdf g]kfn ;/sf/n] ljleGg ljifodf ;]jf ;'ljwf pknAw u/fpb} cfPsf]
ePtfklg ;j} h]i7 gful/snfO{ hfgsf/L gePsfn] g]kfn ;/sf/af6 pknAw ePsf] ;]jf
;'ljwfsf] k'l:tsf -xft] k'l:tsf_ 5kfO{ ;j} h]i7 gful/snfO{ k'¥ofpg' kg]{ / ljt/0fsf nflu
:yfgLo txsf ;/sf/sf] ;xof]u ;xsfo{ / ;dGjosf] Joj:yf ldnfpg] ug'{kb{5 .
h]i7 gful/ssf ljifodf x'g] sfo{qmd kl/of]hgfsf ;DaGwdf :yfgLo ;/sf/, k|b]z ;/sf/ /
;+3Lo ;/sf/n] lj:t[t hfgsf/L k|sfzgdf Nofpg] / cfd ;+rf/ dfWodaf6 ;fj{hlgsLs/0f
ug]{ sfo{ ug'{kb{5 .
x/]s 6f]n a:tLdf h]i7 gful/ssf] ;d"x agfO{ h]i7 gful/ssf] Sna ;d]t agfpFb}, jxfFx?nfO{
clwsf/ pkef]u ug{ ;Ifd agfpg] / h]i7 gful/s d}qL jftfj/0f sfo{ ;dfhaf6} z'?
ug'{kb{5 .

lgisif{
!@= h]i7 gful/s /fi6« cd"No gLlw x'g\, clttsf kf}/v x'g\, jt{dfgsf ;Dkbf x'g\ . 1fg, ;Lk /
cg'ejsf s'j]/ g} x'g\ . logLx? lhp+bf Oltxf; x'g\, hLjGt k':tsfno klg x'g\ . xfdLn] uf}/j
ug'{k5{ jxfFx? xfd|f] ;fydf x'g' x'G5, ;s]sf] ;Ddfg lbg'k5{, ;b\efj JoQm ug'{kb{5 . v'zL
/ ;'vL /fVg'k5{ . h]i7 gful/sx?sf] ;Ddfg / v'zLdf ;j}sf] ;xeflutf a9fcf}+ / jxfFx?sf]
dof{lbt / ;Ddflgt hLjgofkgsf nflu lg/Gt/ nflu k/f}+ olx g} k':tf k':tfsf nflu pbfx/0f
x'G5Ù hf] xfdLn] cfh nufgL u/]sf] 7x5{ eljiodf xfdLdWo] w]/}n] k|fKt ug{ ;Sb5g\ . k|To]s
k|b]zdf cfw'lgs / ;'ljwfo'Qm h]i7 gful/s u|fd, lbjf ;]jf s]Gb|, x]/rfxsf nflu ;]jf ;xof]uL,
3/3/df h]]i7 gful/s d}qLejg ;+/rgf / ;'/Iff Joj:yf u/fpg' kb{5 . o;}df jt{dfg /
eljiosf] g]kfnsf] xLt / xfd|f efjL k':tf ;d[4zfnL aGg agfpg d2t k'Ub5 .
;Gbe{ ;fdfu|L
1)
æh]i7 gful/s Joj:yfkg tflnd sfo{qmd k|lzIf0f lgb]{lzsfÆ, :jf:Yo tyf hg;+Vof dGqfnoM
@)&), sf7df8f}+, g]kfn -!–#(_
2)
æh]i7 gful/s :ofxf/stf{ tflnd lgb]{lzsfÆ -k|lzIfsx?sf nflu_, /fli6«o h]i7 gful/s dxf;+3
tyf dlxnf, afnaflnsf tyf ;dfh sNof0f dGqfno, @)&$, sf7df8f}+ .
3)
h]i7 gful/s, 4}dfl;s klqsf, h]i7 gful/s cfwf/e"t lzIff, a'9flgns07 g=kf= !@ ,skg -jif{
%, c+s !^, @)&# c;f]h÷sflQ{s_
4)
h]i7 gful/s ;jnLs/0f ;+ufnf] – P]g, k|lqmof ;/f]sf/jfnfx?sf] e"ldsf ;Gb]z / ;kmntfsf
syfx?, x]NkPh OG6/g]zgn g]kfn, @)&# sf7df8f}+ .
5)
cfjlws of]hgfx?, /fli6«o of]hgf cfof]u
6)
h]i7 gful/s ;+u g]kfnsf] 8]8 bzssf] ofqf, g]kfn ;xefuLd"ns sfo{ ;d"x -g]kfn_, @)&#,
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7)
8)
9)

h]i7 gful/s, dlxnf, afnaflnsf tyf ;dfh sNof0f dGqfno, @)^^
1fg]Gb| lu/L …oltÚ @)^^ h]i7 gful/s æa'9\of}nLsf] ;dfh zf:qLo ljZn]if0f, dlxnf, afnaflnsf
tyf ;dfh sNof0f dGqfno, @)^^ -kfgf #^–$!_
o'j/fh kf08] …;fdflhs ;'/Iff / ;fdflhs ;+/If0fsf] ;}4flGts ?k/]vf, lghfdtL ;]jf klqsf,
nf]s ;]jf cfof]u, @)== -kfgf !*–#)_

cg';"rL !

h]i7 gful/ssf ;d:of / sdL sdhf]/L
a'9\of}nLdf cfpg] kl/jt{gx?
!_
cg'xf/ / 5fnf rfp/f] kg]{
@_
skfn ;]t} eP/ km'Ng]
#_
skfn emg]{ / lr08} aGg]
$_
sfgsf] ;'Gg] zlQm sd x'g]
%_
cfFvfsf] b]Vg] zlQm sd x'g]
^_
:d/0f zlQm 36\g]
&_
xf8 tyf z/L/ sdhf]/ x'Fb} hfg]
JolQmut ;d:of
!_
d]?b08 ;+s'rg
@_
xf8hf]gL{ tyf df+;k]zLdf ;d:of
#_
gzf v'Drg]
$_
cfFvfsf] b]Vg] zlQm ;d:of
%_
;'Gg] zlQm sd x'Fb} hfg]
^_
kfrg k|0ffnL sdhf]/ x'Fb} hfg] z/L/n] vfgfaf6 kf]if0ftTj lng] Ifdtfdf sdL cfpg] -sf/0fM
s'kf]if0fsf] rk]6fdf kg]{_
&_
lgGb|f gnfUg] -/ftdf k6s k6s Ao'emg]_
*_
of}gfËdf lzlyntf
(_
ldu|f}{nf sdhf]/
!)_ l8PgPsf] IfoLs/0f
!!_ lx88"n ubf{ n8\g]
!@_ d'v / bfFtsf] ;d:of
!#_ lha|f] / :jfbsf] ;d:of
!$_ kmf]S;f] sdhf]/ x'Fb} hfg]
!%_ cNhfOd/sf] u|;tf
!^_ j[4 j[4fx?sf] x]/rfx ug]{ ;Gtfgsf] cefj, ePsf]df klg d[To' eO;s]sf]
18

h]i7 gful/sx?sf aflg Jojxf/x?
!_
PsfGt dg k/fpg]
@_
sf]xL e]6 x'Fbf w]/} s'/f eGg dgk/fpg], k'/fgf s'/f / b'Mv s'/f ug]{
#_
pgLx?sf s'/f ;'lglbbf v'zL x'g]
$_
3/ ;dfhdf gofF sfdsf] yfngL ubf{ ;f]lw lbof] x'GYof] eGg] rfxG5g\
%_
w]/} af]Ng]
^_
sfdx? l56f] l56f] ;lslbP x'GYof] eGg] 7fGb5g\
&_
lrGtf a9L lng]
*_
s]6f s]6Lx?nfO{ a9L dfof ug]{
-;|f]tM :jf:Yo tyf hg;+Vof dGqfnoM @)&)_
h]i7 gful/sx?sf /fd|f kIfx?
!_
pd]/ cg'ej / 1fgdf kl/kSs, :yfgLo vt/f tyf hf]lvd / ljkb\sf P]ltxfl;s 36gf Pj+
k/Dk/fut 1fgsf af/]df hfGg], cfˆgf] kl/jf/ ;dfhsf] cfjZostfsf] af/]df yfxf x'g] .
@_
sfdaf6 cjsfz k|fKt eP klg kl/jf/, ;dfhnfO{ clws tyf ;fdflhs of]ubfg k'¥ofO{/x]sf
#_
b}lgs cfly{s s[ofsnfkdf k|fo ;xefuL x'g' gkgf{n] km';{b eO/xg] sf/0faf6 1fg x:tfGt/0f
ug{ ;xh x'g] .
$_
3/fo;L sfd, k]zf, Jojxf/, /]vb]v, Joj;fo ;+rflnt ul//x]sf
h]i7 gful/snfO{ ;jn agfpg / ;d'lrt Jojxf/ ug{ jxfFx?sf] ;d:of, sdhf]/L a'emL cfjZostfnfO{
;'gL ;'wf/sf kxn ug'{kb{5 .
h]i7 gful/s ;+u hf]l8P/ cfpg] cGo ;d:ofx?M
:yfgLo ;d:of
!_
kfl/jfl/s cjx]ngf
@_
a]/f]huf/L
#_
:jf:Yo pkrf/
$_
a;fO{ ;/fO{
%_
b'Jojxf/sf] 36gf a9\g]
^_
kl/jf/n] b]vefn ;+/If0f gul/ 5fl8 lbg]
/fi6«sf] ;d:of
!_
j[4 hg;+Vofsf] j[l4 / Joj:yfkg
@_
;fdflhs cfly{s
#_
:jf:Yo pkrf/ -/f]usf] bf]x/f] ef/ ckfËtf x'g] ;+efjgf j[l4
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h]i7 gful/sdf x'g] b'Jo{jxf/
zfl//Ls M
ws]Ng], hj/h:tL v'jfpg], s'6kL6 ug]{, lrdf]6\g], x'Tofpg], 3r]6\g], n8fO lbg], 3f]rL
lbg], hfgLhfgL lk8fbfos lx8\8'n u/fpg], si6 x'g] u/L a:g / ;'Tg nufpg] /
To:tf] 7fFpdf /fVg] .
of}lgs M
h]i7 gful/ssf] :jLs[lt ljgf ul/g], s'g} klg of}ghGo lqmofsnfk / b'Jo{jxf/
kl/Tofu M
PSn} 5fl8lbg]÷Vofn jf b]vefn gug]{ . cfwf/e"t ;fdfu|L pknAwL gu/fpg] .
dgf]efjgfTdsM
3[0ff, j]jf:tf, gaf]nL ug]{ ufnL -Result: dfgl;s lk8f / UnfgL_ h]i7 gful/ssf
;fdfu|L÷;DklQ rf]/L ug]{, hfGg eg]sf] 7fpFdf n}hfg], vfGg eg]sf] s'/f v'jfpg],
ulb{g eg]sf] sfd ug{ nufpg], jfs\s lbs\s nufpg] sfd ug]{ .
cfly{s b'Jo{jxf/M j[4 cj:yfdf kfngkf]if0fdf nfUg] /sd gx'g], cfo gx'g], ;DklQ eP klg kl/jf/ /
;dfhsfn] x8Kg], vf]zL lng] jf v'zL/fhLdf kmsfO{ lng] . lhG;L gubL ckrng ug]{,
pgLx?n] kfpg'kg]{ /sd glbg] jf sd lbg] cfbL
h]i7 gful/s dfly b'Jo{jxf/ ePsf] 5 ls 5}g egL yfxf kfpg] pkfox?
!_
cgf}7f] / ckTofl/nf] lsl;dsf] 3fpx? x'g' -h:tf] M lryf]/]/sf] bfu, kf]n]sf] 3fp_
@_
jxfFx?n] ug]{ b}lgs lqmofsnfk aGb ug'{ km/s ;do / km/s tl/sfn] ug{ vf]Hg', ;fyLefO{ ;+u
e]63f6 ug]{ sfo{ klg aGb ug'{ .
#_
jxfFx?n] cfˆgf] ;/;kmfO{ cfbLdf klg Wofg lbg 5f]8\g' .
$_
x/]s rLhsf] af/]df bf]wf/ /xg' / l8k|];gdf hfg' .
%_
l5g l5gdf :jefj kl/jt{g ug'{ Ps} l5gdf ?g], v'zL x'g], l/;fpg] :jefj ug'{ .
-;|f]t M /]jf bfxfnM @)&#_
nnn
-n]vs g]kfn ;/sf/sf ;x;lrj x'g'x'G5_
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दिगो विकास र बालबालिका
राधिका अर्याल
-!_ ljifo k|j]z
;x>fAbL ljsf; nIonfO{ g]kfnn] bzf}+ of]hgf b]lv sfof{Gjogdf NofPsf] lyof] . o; ;x>fAbL
ljsf; nIo xfl;n ;DjGwL k|ult x]bf{ pT;fxhgs b]lvPsf] 5 . vf;u/L ul/aL 36\g', ljBfno egf{b/
tyf ljBfnotxdf n}ª\lus ;dtfb/df pNn]Vo ;'wf/ x'g', afn d[To'b/ 36\g', dft[d[To'df ;'wf/ cfpg',
;/;kmfO{df ;'wf/ x'g' dxTjk"0f{ pknlAw x'g\ . s]xL ;x>fAbL ljsf; nIosf ck]lIft kl/0ffd k|fKt
x'g ;s]sf 5}gg\ eg] /fli6«o ?kdf k|fKt ePsf nIox?n] ljleGg ef}uf]lns If]q / ;fdflhs ;d'x jLr
kof{Kt ;Gt'ng sfod ug{ ;s]sf] 5}g . ;x>fAbL ljsf; nIoaf6 k|fKt pknlAwnfO{ sfod /fVg /
xfl;n x'g afFsL nIonfO{ k|fKt ug]{ u/L ;+o'Qm /fi6«;+3n] ;g\ @)!% sf] @% ;]K6]Da/df ;g\ @)!^ b]lv
@)#) ;Ddsf] nflu hf/L u/]sf] ljsf;sf] cjwf/0ff g} lbuf] ljsf; nIo xf] . o;sf !& j6f nIox?
/ !^( j6f pknIox? /x]sf 5g\ . lbuf] ljsf;sf nIo ljZj ?kfGt/0fsf] nflu dxTjk"0f{ ljZj ljsf;
9fFrf xf] . o;nfO{ !(# b]zx?sf] ;femf k|ltj4tf kqsf] ?kdf lnOPsf] 5 . o;df d'VotM cfly{s j[l4,
/f]huf/L, lbuf] phf{, c;dfgtf Go"gLs/0f, lbuf] ;x/Ls/0f, lbuf] pTkfbg / pkef]u, hnjfo' kl/jt{g,
Gofodf kxF'r h:tf dxTjk"0f{ ljifox? ;dfj]z ul/Psf] 5 .
lbuf] ljsf;sf nIox?df afnaflnsf ;du|kIfx?nfO{ ;Djf]wg ug{] k|of; ul/Psf] 5 . o;sf]
k"0f{ / k|efjsf/L sfof{Gjogåf/f ;+o'Qm /fi6«;+3Lo afn clwsf/ ;DaGwL dxf;lGw / o;sf] OR5flwg
cfn]vx?sf k|ltkmnx? k|fKt x'g] ck]Iff ul/Psf] 5 . lbuf] ljsf;sf nIon] afnul/jL, kf]if0f,
afn:jf:Yo, afnlzIff, afn;}Go, afnlx+;f / Gofodf kx'Fr h:tf dxTjk"0f{ ljifonfO{ ;dfj]z u/]sf]
5 . oL nIox?nfO{ sfof{Gjog ug{sf] nflu cGt/f{li6«o ;"rsx? tof/ e};s]sf 5g\ . oL cGt/f{li6«o
;"rsx?nfO{ cfwf/ dfgL g]kfnn] /fli6«o ;"rsx? tof/ u/]sf] 5 . o;sf ;fy} /fli6«o ;"rsx?nfO{
v08Ls[t u/L jflif{s gLlt tyf sfo{j|md dfkm{t :yfgLos/0f ug]{ sfo{sf] klg z'?jft ePsf] 5 . o;
n]vdf afnaflnsf;+u ;DjlGwt lbuf] ljsf;sf nIo tyf ;"rsx? k|:t't ul/Psf] 5 .
-@_ afnaflnsf;+u ;DjlGwt lbuf] ljsf;sf nIox?
lbuf] ljsf;sf nIox?df afnaflnsfsf ljifonfO{ afnu/LaL, afnkf]if0f, afn:jf:Yo, afnlzIff,
afn;}Go, afnlx+;f / Gofodf kx'Fr h:tf d'Vo ljifox?df s]lGb|t ul/Psf] 5 . !& j6f k|d'v nIodf
afnaflnsf;+u ;DjlGwt nIox?nfO{ lgDgfg';f/ k|:t't ul/Psf] 5 M
nIo != ;a} lsl;dsf ul/aLsf] ;j{q cGTo ug]{
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nIo @= ef]ssf] cGTo, vfB ;'/Iff Pjd\ ;'wf/;lxtsf] kf]if0f xfl;n / lbuf] s[lif k|jw{g ug]{
nIo #= ;a} pd]/sf ;a}hgfsf] :j:y hLjg ;'lglZrt / pgLx¿sf] lxt k|jw{g ug]{
nIo $= ;a}sf nflu ;dfj]zL tyf :t/Lo lzIff ;'lglZrt / cfhLjg l;sfO k|jw{g ug]{
nIo %= n}ª\lus ;dfgtf xfl;n ug]{ tyf ;a} dlxnf / aflnsfx¿nfO{ ;zQmLs/0f ug]{
nIo ^= kfgL / ;/;kmfOdf ;a}sf] kxF'r ;'lglZrt ug]{
nIo &= kx'Frof]Uo, ljZj;gLo, lbuf] Pjd\ cfw'lgs pmhf{df ;a}sf] kx'Fr ;'lglZrt ug]{
nIo *= ;a}sf nflu ;dfj]zL / lbuf] cfly{s a[l4, k"0f{ /f]huf/L / ;Ddfghgs sfd / k|jw{g
ug]{
nIo
nIo
nIo
nIo

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

ug]{
nIo !^= lbuf] ljsf;sfnflu Gofok"0f{, zflGtk"0f{ / ;dfj]zL ;dfhx¿ k|jw{g ug]{, ;a}sf]
Gofodf kx'Fr u/fpg] / ;a} txdf k|efjsf/L, pQ/bfoL / ;dfj]zL ;+:yfx¿sf] lgdf{0f ug]{ .
nIo !& M lbuf] ljsf;sf nflu ljZjJofkL ;fem]bf/L / o;sf] sfof{GjognfO{ k'gM;zQm agfpg
-#_ afnaflnsf;+u ;DjlGwt lbuf] ljsf;sf nIo tyf ;"rsx?1
lbuf] ljsf;sf nIo dfgjsf] lxt / k[YjLsf] ;+/If0fsf] nflu kl/sNkgf ul/Psf] j[xt nIo xf] .
o;sf ljleGg !& j6f nIo cGtu{t !^( j6f pknIo / ======;"rsx? 5g\ . tL dWo] afnaflnsf;+u
;DjlGwt pknIosf ;"rsx?dfq k|:t't ul/Psf] 5 .
nIo != ;a} lsl;dsf ul/aLsf] ;j{q cGTo ug]{
!=! xfn b}lgs !=@% 8n/ k|ltlbg eGbf sd cfodf hLjg u'hf/f ul//x]sf ;j} dflg;df
/x]sf] cTolws ul/aL] ;g\ @)#) ;Dd pGd"ng ug]{ .
;"rs
@)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
!=!=! k|ltlbg !=@% 8n/eGbf sd cfo ePsf]
@#=&
!&
!#=& !)=$ $=(
hg;+Vof -PPP d'No_ %
!=!=@ k|ltlbg !=@% 8n/df u/LaL vf8n cg'kft %
%=^
$=(
$=# #=& @=*
!=!=# !=( 8n/ k|ltJolQm u/LaL
#^
@*=% @@=( !&=#
*
&^^
*@! !^$& @!@( @%))
!=!=$ k|ltJolQm s"n u|fx:y pTkfbg (GNI) $
!=@ /fli6«o kl/efiff cg';f/ ul/aLsf ;Dk"0f{ cfofd leq /x]/ hLjg latfO/x]sf ;a} pd]/sf
k'¿if, dlxnf / afnaflnsfsf] cg'kft ;g\ @)#) ;Dd slDtdf cfwf 36fpg] .

1

oxfF k|:t't ul/Psf tYof+sx? /fli6«o of]hgf cfof]usf]
June 2017 jf6
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lnO{Psf] 5 .

Nepal’s Sustainable Development Goals Baseline Report

;"rs
@)!%
!=@=! u/LjLsf] /]vfd'gL /x]sf]
@!=^
hg;+Vof %
!=@=# u/LjLsf] /]vfd'gL /x]sf
–
afnaflnsfsf] hg;+Vof %

@)!(

@)@@

@)@%

@)#)

!&=!

!#=*

!)=%

$=(

–

–

–

–

!=# clt lgDg:t/df /x]sfx¿ ;d]t ;a}sf nflu /fli6«o ¿kdf pko'Qm ;fdflhs ;+/If0f
k|0ffnL Pjd\ pkfox¿ nfu' ug]{ / ;g\ @)#) ;Dd ul/a Pjd\ hf]lvddf /x]sf lgM;xfox¿nfO{ lbuf]
;Daf]wg ug]{ nIo xfl;n ug]{ .
;"rs
@)!%
@)!(
@)@% @)#)
@)@@
!=#=! ;Dk"0f{ jh]6df ;fdflhs ;'/Iff vr{ Ü !!
!@=!
!@=(
!#=&
!%
!=#=@ ;fdflhs ;'/Iffn] ;d]6s
] f] hg;+Vof Ü
–
–
–
–
!))
!=$ ;Dk"0f{ k'¿if Pjd\ dlxnfx¿ cem} ljz]if ul/ ul/a / hf]lvdk"0f{ cj:yfdf /x]sfx¿sf] cfly{s
;|f]tx¿df ;dfg clwsf/sf ;fy} cfwf/e"t ;]jfx¿, hldg tyf ;DklQsf cGo ;+/rgf÷:j¿kx¿df
lgoGq0f Pjd\ :jfldTj, lj/f;t, k|fs[lts ;|f]t;fwgx¿, pko'Qm gofF k|ljlw / n3' ljQ;d]t ljQLo
;]jfx¿df ;g\ @)#) ;Dd kx'Fr ;'lglZrt ug]{ .
;"rs
@)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
$$=@ #%=!
@*=@ @!=$ !)
!=$=! Multidimensional Poverty Index MPI
!=$=@ Share of bottom quintile in national
%
%=*
^=^
&=@ *
consumption (%)

!=$=# kl/jf/sf] #) ldg]6leq jhf/df kx"Fr Ü
!=$=$ kl/jf/sf] ljQLo ;]jfdf kx"Fr Ü

$%
$)

%&
%)=&

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

nIo @= ef]ssf] cGTo, vfB ;'/Iff Pjd\ ;'wf/;lxtsf] kf]if0f xfl;n / lbuf] s[lif k|jw{g ug]{
@=! ;g\ @)#) ;Dd ef]ssf] cGTo ug]{ / lzz'x¿;lxt ljz]if ul/ ul/a tyf hf]lvdk"0f{
cj:yfdf /x]sf ;Dk"0f{ dflg;x¿sf nflu, ;'/lIft, kf]if0fo'Qm Pjd\ kof{Kt ef]hgdf aif}{el/ kx'Fr
;'lglZrt ug]{ .
;"rs
@)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
#^=! @&=# @)=^ !$
#
@=!=! Prevalence of undernourishment (%)
@=!=@ Population spending more than two-third of
@) !%=% !@=! *=& #
total consumption on food (%)

@=@ ;g\ @)#) ;Dd kfFr jif{d'lgsf afnaflnsfx¿df b]lvg] sd pFrfO / tf}n x'g] ;d:ofsf
;DaGwdf cGt/f{li6«o:t/d} ;xdlt ePsf nIox¿ ;g\ @)@% ;Dd xfl;n ub}{ lszf]/Lx¿, ue{jtL
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Pjd\ :tgkfg u/fpg] cfdf tyf j[4j[4fx¿sf kf}li6s cfjZostfx¿nfO{ ;Daf]wg ug'{sf ;fy}
s'kf]if0fsf ;a} lsl;d÷:j¿kx¿sf] cGTo ug]{ .
;"rs
@=@=! Underweight children under five years of age %
@=@=@ Stunting (low height for age) children under
five years of age %
@=@=# Wasting (low weight for height) children
under five years of age %
@=@=$ Population below minimum level of dietary
energy consumption (%)
@=@=% Anaemia among women of reproductive age
(Adolescent girls) (%)
@=@=^ Anaemia among children under five years of age
@=@=& Children aged 6-23 months consuming
Minimum Acceptable Diet (MAD) (%)
@=@=* Adolescent population with low BMI (< 18) (%)
@=@=( Prevalence of exclusive breastfeeding (%)

@)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)

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

!#

#^

#@

@^=& @@=# !%

!)

(=!

&=$ %=*

#

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

(

@@=^ !*=@ !$=* !!=%

^

#@=# @%=*

*

@!

!^=!

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

nIo #= ;a} pd]/sf ;a}hgfsf] :j:y hLjg ;'lglZrt / pgLx¿sf] lxt k|jw{g ug]{
#=! ;g\ @)#) ;Dd ljZjJofkL dft[–d[To' cg'kft b/ k|lt ! nfv hLljt hGddf
eGbf sddf emfg]{ .
;"rs
@)!% @)!( @)@@ @)@%
#=!=! Dfft[ d[To'b/ k|ltnfv hLljt hGddf
@%* !$%
!)^ *^
#=!=@ Live births attended by skilled birth
%* ^*=%
&#
&(
attendants (%)

%

&)
@)#)
^(
()

#=@ ;g\ @)#) ;Dd gjhft lzz' / % jif{ d'lgsf afnaflnsfsf] /f]Sg ;lsg] d[To'x¿sf]
cGTo ug]{, of];Fu} ;a} /fi6«x¿ gjk|;"lt–d[To' cg'kft k|lt !,))) hLljt hGddf slDtdf !@ ;Dd
/ % jif{d'lgsf afnaflnsfsf] d[To' b/ k|lt !,))) hLljt hGddf slDtdf @% ;Dd emfg]{ nIo;fy
cufl8 al9/x]sf 5g\ .
;"rs
@)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
#=@=! jfn d[To'b/ -k|lt !,))) hLljt hGddf_
#(
#) @*
@^
@@
#=!=@ jfn d[To'b/ -k|lt !,))) hLljt hGddf_
@#
@) !&
!$
!)
#=# ;g\ @)#) ;Dd PrcfOeL P8\;, Ifo/f]u, dn]l/of / a]jf:tf ul/Psf pi0fIf]qLo
/f]ux¿h:tf dxfdf/Lx¿sf] cGTo ug]{ / x]kf6fOl6;, kfgLaf6 pTkGg x'g] /f]u Pjd\ cGo ;¿jf
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/f]ux¿ lj¿4sf] h'emfOhf/L /fVg] .
;"rs
#=#=! Average prevalence of Soil Transmitted

@)!% @)!(
!%

Helminthes among school going children (%)
#=#=@ Incidence of Diarrhea (per 1,000 under 5
%)!
years children)
#=#=# Children under age 5 with Diarrhea in the last
!@
2 weeks (%)

@)@@ @)@% @)#)

!!

*

%

)

#^&

@^&

!^&

)

$

)

^=$

*=*

#=$ ;g\ @)#) ;Dd /f]syfd tyf pkrf/af6 g;g]{ /f]ux¿af6 csfnd} x'g] d[To'x¿ PsltxfOn]
36fpg] / dfgl;s :jf:Yo Pjd\ lxt k|jw{g ug]{ .
#=^ ;g\ @)@) ;Dd ;8s b'3{6gfx¿af6 x'g] d[To' / 3fOt]x¿sf] ljZjJofkL ;ª\Vof cfwf;Dd
36fpg] .
#=& ;g\ @)#) ;Dd kl/jf/ lgof]hg, ;"rgf tyf lzIff / k|hgg–:jf:Yosf] d'2fnfO{ /fli6«o
/0fgLlt Pjd\ sfo{qmdx¿df PsLs[t ub}{ of}g tyf k|hgg–:jf:Yo– :ofxf/ ;]jfx¿df ljZjJofkL kx'Fr
;'lglZrt ug]{ .
;"rs
@)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
#=&=@ Proportion of births attended by Skilled Birth %%=^
Attendant (SBA) (%)
#=&=# Adolescent Fertility Rate (births per 1,000
women age 15-19 years)
#=&=% Postnatal Care (PNC) for mothers (mothers
who received care within two days of
childbirth, (%))

**

&@=%

%^=& ^^=%

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

()

#=* ljQLo hf]lvd ;'/Iff, :t/Lo cfjZos :jf:Yo–:ofxf/ ;]jfx¿df kx'Fr / ;a}sf nflu
;'/lIft, k|efjsf/L, :t/Lo Pjd\ Ifdtfn] Eofpg] ul/ cTofjZos cf}ifwL tyf vf]kx¿df kx'Fr;d]t
ljZjJofkL :Jff:Yo ;]jfx¿ xfl;n ug]{ .
;"rs
@)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
#=*=! Women having 4 antenatal care visits as
^( &$=^ &*=*
*#
()
per protocol (among live births) %
#=*=^ Children age 12-23 months who
received all vaccinations (Measles,
BCG, OVP3, DPT3, HepB3, Hib3,
etc.) recommended in the national
immunization schedule by their first
birthday (%) of childbirth, (%))

*$=% **=^

(!=&

($=*

!))
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#=( ljiffQm /;fog / jfo', hn tyf df6f] k|b"if0f Pjd\ ljiffQmtfaf6 x'g] d[To' tyf /f]uJoflwx¿sf]
;ª\Vof ;g\ @)#) ;Dd pNn]vgLo dfqfdf 36fpg] .
nIo $= ;a}sf nflu ;dfj]zL tyf :t/Lo lzIff ;'lglZrt / cfhLjg l;sfO k|jw{g ug]{
$=! ;g\ @)#) ;Dd ;a} afnaflnsx¿n] lgMz'Ns, ;dfgtfdf cfwfl/t Pjd\ :t/Lo k|fylds
tyf dfWolds lzIff xfl;n u¿g\, h;n] ;fGble{s tyf nIo $ cg'¿k k|efjsf/L l;sfO kl/0ffd
k|fKt xf];\ eGg] ;'lglZrt ug]{ .
;"rs
@)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
((
(( ((=%
$=!=! Net enrolment rate in primary education (^=^ (*=%
(%)
$=!=@ Primary completion rate (%)
$=!=# Proportion of pupils enrolled in grade
one who reach grade eight (%)
$=!=$ Ratio of girls (to boys) enrolled in
grade one who reach grade eight
$=!=% Ratio of girls (to boys) enrolled in grade
one who reach grade twelve
$=!=^ Ratio of students to teacher in basic
education (up to 8 level)
$=!=& Ratio of students to teacher in
secondary education (up to 12 level)
$=!=* Proportion of trained teachers in primary
and secondary education (% of total
teachers)
$=!=( Learning Achievement / Score (Math,
Nepali and English) for Class 5
$=!=!) Gross Enrollment secondary education
(grade 9 to 12)

*&=%
&^=^

()=&
*!=%

(#=!
(@=)

(%=% ((=%
(#=) (%

!=)$

!=)#

!=)@

!=! a

!=)$

!=)#

!=)@

!

$) a

#^

##

#)

@%

#( a

#%=#

#@=%

@(=&

@%

(%a

(^=%

(&=%

(*=$

!))

%%=^b

^)=*

^$=^

^*=%

&%

%^=& c

&@

()

(%

((

!=)!

!

$=@ ;g\ @)#) ;Dd ;a} aflnsf Pjd\ afnsx¿sf] :t/Lo k|f/lDes afNofj:yf ljsf;,
:ofxf/ / k"j{k|fylds lzIffdf kx'Fr ;'lglZrt ug]{, h;n] ubf{ pgLx¿ k|fylds lzIffsf nflu tof/
x'g ;s"g\ .
;"rs
@)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
$=@=! Coverage of child grant for pre-primary
%)^a !)#* !$#& !*#% @%))
education (number in ‘000)
$=@=@ Day meal program coverage (%)
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!&

#!

$!

%!

^*

$=@=# Attendance to early childhood education
(Gross Enrollment) (%)

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

(#=) ((

$=% ;g\ @)#) ;Dd lzIffdf /x]sf] n}ª\lus lje]b pGd"ng ug]{ / ckfª\utf ePsf JolQmx¿,
cflbjf;L hghfltx¿ / hf]lvdk"0f{ cj:yfdf /x]sf afnaflnsf;d]t hf]lvdsf] l:yltdf /x]sf ;a}
dflg;x¿sf lglDt lzIffsf ;a} tx Pjd\ Jofj;flos k|lzIf0fdf ;dfg kx'Fr ;'lglZrt ug]{ .
;"rs
@)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
$=%=! Gender parity index (GPI) (primary school) !=)@ !=)! !=)# !=)# !
!
!
!
!
$=%=@ Gender Parity Index (GPI) (secondary school) !
$=%=# Gender Parity Index (GPI) based on literacy
)=^@ )=&@ )=*) )=*& !
(above 15 years)

$=^= ;g\ @)#) ;Dddf ;a} o'jf tyf pn]Vo cg'kftdf jo:sx¿, dlxnf tyf k'¿if b'a}n]
cIf/ / ;+Vof lrGg ;Sg] cj:yf ;'lglZrt ug]{ .
;"rs
@)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
**=^ (!=#& (% (* ((
$=^=! Literacy rate of 15-24 years old (%)
$=^=@ Literacy rate of 15-24 years old (women) (%) *&=$ ()=% (@=* (%=! ((
$=^=# Numeracy all (who can read and write
^@=@ &!=& &*=( *^=! (*
numeric terms) of 15 years and older (%)
$=^=$ Numeracy of female (who can read and write
%!=(
numeric terms) of 15 years and older (%)
$=^=% Public spending per student (Basic education
!%
in ‘000)

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

@@

@%

(%
#)

$=s afnaflnsf, ckfª\utf / n}ª\lus ;+j]bgzLn z}lIfs ;+/rgfx¿sf] lgdf{0f / :t/f]Gglt
ug]{ / ;a}nfO{ ;'/lIft, clx+;fjfbL, ;dfj]zL Pjd\ l;Sg]÷l;sfpg] k|efjk"0f{ jftfj/0f pknAw u/fpg] .
;"rs
@)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
–
–
–
–
–
$=s=! Schools with access to electricity (%)
#=(c @*=^ $&=@ ^%=* ((
$=s=@ Schools with access to internet (%)
@*=@c %#=) &!=% ()=! ((
$=s=# Schools with "WASH" facilities (%)
–
–
–
–
–
$=s=# Disability friendly schools (%)
nIo %= n}ª\lus ;dfgtf xfl;n ug]{ tyf ;a} dlxnf / aflnsfx¿nfO{ ;zQmLs/0f ug]{
%=! ;a} 7fpFdf ;a}lt/ ;a} dlxnf / aflnsfx¿ lj¿4 x'g] ;a} lsl;dsf e]befjsf] cGTo ug]{ .
;"rs
@)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
)=$(b )=#* )=@( )=@) )=)%
%=!=! Gender Inequality Index
%=!=# Gender Empowerment Measurement (Index) )=%^* )=^) )=^# )=^^ )=&
%=@ dlxnf / aflnsfx¿ lj¿4 ;fj{hlgs / lghL If]qdf x'g] a]rljvg tyf of}lgs / cGo
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lsl;dsf zf]if0f;d]t ;a} lsl;dsf lx+;f pGd"ng ug]{ .
;"rs
@)!% @)!( @)@@
)=(^ )=(& )=(*
%=@=! Sex ratio at birth (female to male)
%=@=@ Ratio of women to men in healthy life expectancy !=)# !=)@ !=)@
%=@=# Women aged 15-49 years who experience
@^ !(=! !#=(
Physical / sexual violence (%)
%=@=$ Girls Trafficking (in number)

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

)

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

)

%=# afnljjfx, sd pd]/df / ha/:tL ljjfx tyf dlxnfsf] of]gL–pR5]bg h:tf xflgsf/s
k|yfx¿ pGd"ng ug]{ .
;"rs
@)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
%=#=! Women aged 15-19 years who are married or
@$=%a !*=) !#=! *=@
)
in union (%)
%=#=@ Lifetime Physical and/or Sexual violence (%) @*=$
%=#=# Discrimination for Chhaupadi and

mensturation (%)

%=#=$ Children age 1-14 years who experienced

!@=)

psychological aggression or physical *!=&d
punishment during the last one month (%)

@@=@

!&=% !@=*

%

*=*

^=$

$=)

)

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

)

%=u ;a} txsf dlxnf / aflnsfx¿sf] ;zQmLs/0f tyf n}ª\lus ;dfgtfsf nflu :j:y gLlt
Pjd\ sfof{Gjog ug{ ;lsg] gLltx¿ cª\uLsf/ ub}{ To;nfO{ ;anLs[t ug]{ .
nIo ^= kfgL / ;/;kmfOdf ;a}sf] kx'r ;'lglZrt ug]{
^=! ;g\ @)#) ;Dd ;a}sf nflu ;'/lIft Pjd\ kx'Frof]Uo vfg]kfgL ;]jfdf ljZjJofkL tyf
;dfg kx'Fr xfl;n ug]{ .
^=@ ;g\ @)#) ;Dd ;a}sf nflu kof{Kt tyf ;dfg ;/;kmfO Pjd\ :jf:Yodf kx'Fr xfl;n
ug]{ / ljz]if ul/ dlxnf / aflnsfx¿ tyf hf]lvdk"0f{ cj:yfdf /x]sfx¿sf cfjZostfx¿nfO{
ljz]if b[li6 k'¥ofpFb} v'nf lb;f lk;fasf] l:ylt cGTo ug]{ .
nIo &= kx'Frof]Uo, ljZj;gLo, lbuf] Pjd\ cfw'lgs pmhf{df ;a}sf] kx'Fr ;'lglZrt ug]{
&=! ;g\ @)#) ;Dd kx'Frof]Uo, ljZj;gLo Pjd\ cfw'lgs pmhf{ ;]jfx¿df ljZjJofkL kx'Fr
;'lglZrt ug]{ .
nIo *= ;a}sf nflu ;dfj]zL / lbuf] cfly{s a[l4, k"0f{ /f]huf/L / ;Ddfghgs sfd / k|jw{g ug]{
*=& OR5f lj¿4sf] ha/h:tL >d pGd"ng, cfw'lgs bf;tf Pjd\ dfgj a]rljvgsf] cGTo
ug{sf nflu tTsfn Pjd\ k|efjsf/L dfkb08x¿ ckgfpg] / afn;}lgssf] etL{ / k|of]u ;d]t
afn>dsf ;a}eGbf g/fd|f :j¿kx¿sf] lgif]w tyf pGd"ng ;'/lIft ug / ;g\ @)@% ;Dd To;sf
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;a} :j¿kx¿;lxt afn>dsf] cGTo ug]{ .
;"rs
@)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
!^
!)
*
*=&=! Children Working under Hazardous Conditions % #) @@
nIo !)= b]zleq / b]zx¿aLrsf] c;dfgtf sd ug]{
!)=! ;g\ @)#) ;Dd hg;ª\Vofsf] ;jf{lws tNnf]:t/df /x]sf $) k|ltzt dflg;sf] cfo j[l4
/fli6«o cf};teGbf pRr txdf k|ultzLn 9ª\un] xfl;n ub}{ To;nfO{ sfod /fVg] .
nIo !!= ;x/x¿ / dfgj a:tLnfO{ ;dfj]zL, ;'/lIft, k|lt/f]wL Pjd\ lbuf] agfpg]
!!=! ;g\ @)#) ;Dddf kof{Kt, ;'/lIft / xfl;n ug{ ;lsg] cfjf; tyf cfwf/e"t ;]jfx¿df
;a}sf nflu kx'Fr ;'lglZrt ug]{ / ;'s'daf;L a:tLx¿sf] :t/ psf:g] .
!!=@ ;g\ @)#) ;Dd hf]lvdk"0f{ cj:yfdf /x]sfx¿, dlxnf, afnaflnsf, ckfª\utf ePsf
JolQmx¿ / h]i7 gful/sx¿sf] cfjZostfnfO{ ljz]if Wofg lbFb} ;8s ;'/IffnfO{ ;'wf/ u/]/ tyf
pNn]vgLo ¿kdf ;fj{hlgs oftfoft lj:tf/ u/]/ ;a}sf nflu ;'/lIft, xfl;n ug{ ;lsg], kx'Frof]Uo
/ lbuf] oftfoft Joj:yfdf kx'Fr lbnfpg] .
nIo !@= lbuf] pkef]u Pjd\ pTkfbg 9fFrfnfO{ ;'lglZrt ug]{
!@=* ;g\ @)#) ;Dd lbuf] ljsf; / k|s[lt;Fu ;fd~h:o /fVg] hLjgz}nLsf nflu ;a}lt/sf
hgtf;Fu ;fGble{s ;"rgf / r]tgf ePsf] ;'lglZrt ug]{ .
nIo !#= hnjfo' kl/jt{g / o;sf k|efjlj¿4 ;ª\3if{ ug{ cTofjZos sfo{of]hgf ;~rfng ug]{
!#=! ;a} b]zx¿df hnjfo';DaGwL hf]lvd Pjd\ k|fs[lts ljkb\x¿ lj¿4 h'em\g k|lt/f]wL tyf
cg's"ng Ifdtf ;zQm t'Nofpg] .
!#=@ hnjfo' kl/jt{g;DaGwL dfkb08x¿nfO{ /fli6«o gLlt, /0fgLlt / of]hgfx¿l;t PsLs[t
ug]{÷u/fpg] .
nIo !^= lbuf] ljsf;sfnflu Gofok"0f{, zflGtk"0f{ / ;dfj]zL ;dfhx¿ k|jw{g ug]{, ;a}sf] Gofodf kx'Fr
u/fpg] / ;a} txdf k|efjsf/L, pQ/bfoL / ;dfj]zL ;+:yfx¿sf] lgdf{0f ug]{ .
!^=! hxfF;'s} x'g] ;a} k|sf/sf lx+;f / ;DalGwt d[To' b/x¿ pNn]vgLo ¿kdf 36fpg] .
!^=@ b'Jo{jxf/, zf]if0f, cf];f/k;f/ / afnaflnsflj¿4sf ;a} k|sf/sf lx+;f / oftgfx¿ cGTo
ug]{ .
;"rs
@)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
!^=@=! Children age 1-14 years who experienced
$$
@&
)
psychological aggression or physical *!=& ^)
punishment during the last one month) (%)
!^=@=@ Women age 20-49 years who were first
$*=*
married before age 18 years (%)
!^=@=# Children trafficking to abroad (including
^$
India) per annum (reported number)

#^

@^

!^

)

$&

#$

@!

)

!^=# /fli6«o / cGt/fli6«o txdf ljlwsf] zf;gnfO{ k|jw{g ug]{ / ;a}sf nflu Gofodf ;dfg
kx'Fr ;'lglZrt ug]{ .
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!^=( ;g\ @)#) ;Dd ;a}sf nflu hGd–btf{;d]tsf sfg'gL klxrfg k|bfg ug]{ .
;"rs
@)!% @)!( @)@@ @)@% @)#)
!^=(=! Birth registration (% of children under age 5 %*=! ^^=) &(=) *^=( !))
whose births are registered)
!^=(=@ Birth registration by gender and social groups
!^=(=# Citizenship by gender and social groups

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

nIo !& M lbuf] ljsf;sf nflu ljZjJofkL ;fem]bf/L / o;sf] sfof{GjognfO{ k'gM;zQm agfpg
tYofª\s, cg'udg / hjfkmb]lxtf
!& M!* ;g\ @)@) ;Dd pRr:t/Lo, ;dof]lrt / e/kbf]{ tYofª\s, h'g cfo, lnª\u, pd]/,
j0f{, hfltut, a;fOF ;/fOsf] cj:yf, ckfª\utf, ef}uf]lns cjl:ylt / /fli6«o ;Gbe{df k|f;ª\lus
cGo ljz]iftfx¿sf] cfwf/df v08Ls[t ul/Psf] x'G5, ltgsf] pknAwtf clt sd ljsl;t b]zx¿ /
;fgf k|foåLkLo ljsf;f]Gd'v /fHox¿;d]t ljsf;f]Gd'v b]zx¿sf nflu pNn]vgLo ¿kdf clej[l4 ug{
Ifdtf– lgdf{0fsf nflu ;xof]u a9fpg] .
!& M!( ;g\ @)#) ;Dd s'n ufx{:Yo pTkfbgdf of]ubfg ug]{ lbuf] ljsf;sf] k|ultsf dfkb08x¿
ljsf; ug{ ljBdfg kxnsbdLx¿ tof/ ug]{ / ljsf;f]Gd'v b]zx¿df tYofª\sLo Ifdtf–lgdf{0fdf
;xof]u ug]{ .
cGTodf, afnaflnsf;+u ;DjlGwt lbuf] ljsf;sf nIox? k|fKt ug{sf] nflu /fli6«o k"jf{wf/sf]
cfjZostf kb{5 . oL nIo sfof{Gjogsf] k|dv cfwf/sf] ?kdf jfnclwsf/ ;DjGwL dxf;lGw /
o;sf OR5fwlg cfn]vx?, dfgj clwsf/ ;DjGwL dxf;lGw, dlxnf clwsf/ ;DjGwL dxf;lGwx?
h:tf cGt/fli6«o ;+oGqx? /x]sf 5g\ . g]kfnsf] ;+ljwfg / o;sf] sfof{Gjogsf] nflu tof/ ul/Psf
ljlzi6Ls[t P]gx? h:t} afnaflnsf ;DjGwL P]g, afn>d lgif]w ug]{ P]g d'Vo ?kdf /x]sf 5g\ eg]
;fdfGo P]gsf] ?kdf >d ;DjGwL P]g, lzIff, :jf:Yo ;DjGwL P]gx? /x]sf 5g\ . /fli6«o :t/ b]vL
:yfgLo tx;Dd afnaflnsfsf] ;+/If0f tyf afnclwsf/sf] k|j4{gsf] nflu ;/sf/L tyf u}/ ;/sf/L
;+:yf / ;+/rgfx? sfof{Gjogdf /x]sf 5g\ . xfn} ;DkGg :yfgLo txsf] lgjf{rgjf6 sfof{Gjogdf
cfPsf] :yfgLo ;/sf/sf] sfd cGtu{t jfn;+/If0f, ;8s afnaflnsfsf] Joj:yfkg, ;fdflhs
s'/Llt, j]rljvgsf] /f]syfd h:tf ljifox? /x]sf 5g\ . oL ljifox?sf] k|efjsf/L sfof{Gjogjf6 klg
afnaflnsf ;DjGwL lbuf] ljsf;sf nIox? xfl;n ug{ ;lsg] b]lvG5 . afnaflnsfsf] ;jf{]Qd lxt x'g]
u/L ;/sf/sf gLlt tyf sfof{j|md nlIft u/L /fli6«o tyf cGt/fli6«o ;|f]t tyf ;fwgx?sf] kl/rfng
/ /fli6«o nufgLsf] a9f]Q/L ug{ ;s]df dfly plNnlvt nIox?sf] xfl;n ;'lglZrt ug{ ;lsG5 .
nnn

-n]vs g]kfn ;/sf/sf ;x;lrj x'g'x'G5_
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जेष्ठ नागारिक र सामाजिक सरु क्षा:
सन्दर्भ जेष्ठ नागारिक ऐन संशोधनको
शंकर प्रसाद पाठक
बढु ् यौली (old age) जीवनको पछिल्लो अवस्था हो। पूर्वीय मान्यता र दर्शनअनस
ु ार मानव जीवनलाई व्रह्मचर्य
(शिक्षा), गृहस्थ (घर व्यवहार) , वानप्रस्थान (अवकाश) र सन्यास (त्याग) गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ । हरेक
अवस्थाको विशेष कर्तव्य र व्यवहार समेत उल्लेख गरिएको छ ।
चारवटा चरणको उपयक्त
ु व्यवस्थापनबाट मानव जीवनको समग्र विकास सम्भव हुने, जीवनलाई आनन्दित र
खस
ु ी बनाउन सकिने तथा अन्त्यमा परमात्मासँग लिन हुने सम्मको विषयहरूमा चर्चा गरिएको छ ।
कुल उमेरलाई ४ भागमा विभाजन गरी पहिलो २५ वर्षको उमेरलाई जीवनमा चाहिने ज्ञान, सीप, अनशु ासन,
दर्शन, नैतिक शिक्षा जस्ता विषयवस्तुहरूबाट आफूलाई निपूर्ण बनाई जीवनलाई सार्थक बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।
त्यस्तै किसिमले, गृहस्थाश्रम भनेको जीवनको अर्को २५ वर्षको चरण हो। यो चरणमा गृहस्थ जीवन बिताउने आफ्ना
छोरा छोरीहरूलाई शिक्षा दिक्षा तथा कर्म संस्कार पूरा गरी योग्य बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ भने वानप्रस्थाश्रम
भनेको अवकासको उमेर हो। यो उमेरमा व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारीलाई आफ्नो सन्तानमा हस्तान्तरण गर्ने, आफूले
सल्लाहाकारको भूमिका निभाउँदै विस्तारै सांसारिक विषयवस्तुबाट आफुलाई अलग राख्दै मोक्ष प्राप्तिको लागि सक्रिय
बनाउनु ५० देखि ७५ वर्षसम्मको जीवनको लक्ष्य राखेको देखिन्छ। अन्त्यमा ७५ वर्ष पूरा भएपछि व्यक्तिले आफूलाई
सबै प्रकारका सांसारिक मोहबाट मक्त
ु गराई भौतिक वस्तु प्रतिको इच्छा, चाहना, घर, परिवारबाट मक्त
ु बनाएर मोक्षको
अवस्थामा लाग्न पर्ने गरी निर्देशित गरेको छ ।
यो बढु ् यौली जीवनलाई विभिन्न समाजमा फरकफरक नामबाट सम्बोधन भएको देखिन्छ। पश्चिमी मल
ु क विशेष
गरी अमेरिकी र बेलायती समाजमा ज्येष्ठ (senior) वा जेष्ठ नागरिक (senior citizens) भन्ने नाम दिएको देखिन्छ भने धेरै
जसो समाजमा पाका व्यक्ति (elders) भनेर चिनिने गरेको पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भने गाउँघरमा बढु ाबढु ी नै भनेर
चनिन्छन् तर काननु ी हिसाबले जेष्ठ नागरिक (senior citizen) भनेर परिभाषा गरेको छ। संयक्त
ु राष्ट्र संघले ६० वर्षभन्दा
माथिका व्यक्तिहरूलाई जेष्ठ नागरिक मानेकाले सामान्यतया धेरे जसो देशहरूले ६० वर्षभन्दा माथिल्लो उमेर समूहका
व्यक्तिहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषाभित्र राखेका छन् । जापान, अमेरिका, बेलायत जस्ता देशहरूले ६५ वर्षभन्दा
माथिका व्यक्तिहरूलाई जेष्ठ नागरिकको परिभाषा भित्र राखेका छन् ।
ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सामाजिक सरु क्षा राज्यले किन गर्नु पर्ने ?
हरेक विकसित तथा सभ्य (civilized) समाजले कुनै न कुनै हिसाबमा, आफ्ना नागरिकको भौतिक तथा सामाजिक
सरु क्षाका लागि विभिन्न उपाय (security valve) हरू अपनाएका हुन्छन् । समाजले आफ्ना विभिन्न तह र तप्काका
सदस्यहरूलाई हेर्ने तरिकाबाट यी उपाय (security valve) हरूको निर्माण र परिचालन गर्ने विधि समेत निर्धारण गरिएको
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हुन्छ ।
जेष्ठ नागरिकहरूको सन्दर्भमा पूर्वीय समाजले आफ्नै विशिष्ट व्यवस्था गरेको थियो । विशेषगरी संयक्त
ु परिवार
(joint family) को संरचनाले यो संरक्षण प्रणालीलाई बलियो बनाएको छ । त्यस्तै जेष्ठ नागरिकहरूप्रति रहने श्रद्धा,
सम्मान तथा आदरलाई सामाजिक नैतिकता र संस्कृतिका रूपमा लिइएको थियो । तसर्थ पूर्व आधनि
ु क नेपाली समाजको
संरचनाले एक हिसाबमा जेष्ठ नागरिकलाई समाजको विशिष्ट तथा शक्तिशाली सदस्यका रूपमा लिइएको थियो। अत: उक्त
सामाजिक संरचनामा जेष्ठ नागारिक लक्षित समयसापेक्ष न्यूनतम संरक्षण तथा सरु क्षाको व्यवस्था थियो भन्नु अतिशयोक्ति
हुदँ नै ।
समाज तथा सामाजिक संरचनाको परिवर्तन र विकाससँगै यसले प्रयोग गरेका संरक्षणका विधिहरूमा परिवर्तन
हुन जानु स्वाभाविक नै हो । सामाजिक संरचनाको परिवर्तन र विकास यदि क्रमिक हिसावले (evolutionary) हुदँ ै जाँदा
यसले अङ् गीकार गर्ने संरक्षणका विधिहरू सोहीअनस
ु ार स्वैच्छिक (voluntary) वा अस्वैच्छिक (involuntary) हुने
सम्भावना बढी रहन्छ। आधनि
ु क राज्य व्यवस्था र यससँगै परिवर्तित सामाजिक तथा आर्थिक संरचनाको विकासले
गर्दा हाम्रा परु ाना सामाजिक संरचनालाई व्यापक परिवर्तन गर्दै लगेको छ । यस परिवर्तनलाई पक्कै पनि नराम्रो भन्न
खोजिएको होइन । तर यस किसिमको परिवर्तनको बहावले हाम्रो समाजको मूल्य, मान्यता, सोचाइ व्यवहार आदिमा
आएको परिवर्तनको अनक
ु ू लन (adaptability) को गतिभन्दा बढी भयो भन्न खोजिएको मात्र हो । समाजको मूल्य,
मान्यता र सोचाइमा आएको परिवर्तन र राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनको बीचमा के ही फरक छ । सोही
कारण सामाजिक सरु क्षाको विषयमा हाम्रो सामाजिक संरचना संस्थागतरूपमा कमजोर देखिन आएको हो । यस्ता
कमजोरीलाई सामाजिक सरु क्षा र संरक्षणका माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आधनि
ु क लोककल्याणकारी
राज्य व्यवस्थाको दायित्व भित्र परेकाले यस प्रणालीलाई राज्यस्तरबाटै सदृु ढ गर्नु पर्ने आवश्यकतादेखिन आएको
छ।
बढु ् यौली जीवनचक्रको अन्तिम चरण हो। यो उमेरमा व्यक्ति शारीरिक हिसाबले क्रमशः कमजोर हुदँ ै जाने,
रोगव्याधि ज्यादा लाग्ने, प्राय: रोजगारी नहुने, साथी भाइहरू कम हुने, एकल परिवारको संरचना बढदै गएकाले घर
परिवारका सदस्यलाई पालनपोषण तथा हेरचाहको लागि समय अभाव हुनक
ु ो साथै संयक्त
ु परिवारमा रहेकाहरूको पनि
पसु ्तान्तरको कारणबाट एक्लो जस्तो हुनु परेको जस्ता कारणले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक सरु क्षाको विषय
राज्यको प्राथमिकताभित्र पर्दै गएको हो ।
छोरा छोरीको पारीश्रमिकबाट १० प्रतिशत आमा बबु ालाई दिनु पर्ने प्रावधान ऐनमा राख्ने विषय:
जेष्ठ नागारिकहरूको संरक्षण र सरु क्षाको विषयको सन्दर्भमा मौलिक हकमा रहेको संवैधानिक प्रावधानबमोजिम
जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६५ लाई संविधानको भावनालाई समेटेर संशोधन गर्नु पर्ने
आवश्यकता देखिन आएको छ। जेष्ठ नागारिक ऐन, २०६३ को आगामी संशोधनमा छोरा छोरीको तलबको निश्चित
प्रतिशत रकम सोझै आमा बबु ाको खातामा जम्मा गर्ने भन्ने विषय सञ्चार माध्याममा आएको हुदाँ नेपाली समाजमा यो
विषयले एक प्रकारको तरङ् ग पैदा गरेको छ। आमा बबु ाहरू खस
ु ी देखिनु भएको छ । तर यो विषय सोचेअनस
ु ार सजिलो
छै न । यस्तो प्रावधान ऐनमा राख्दा यसबाट विभिन्न अप्ठ्यारा एवं समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहने देखिन्छ ।
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तलबको १० प्रतिशत रकम आमा बबु ाको खातामा जम्मा गर्दा आउने समस्या
छोराछोरी को तलबको १० प्रतिशत बराबर रकम ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका आमा बबु ाको खातामा जम्मा गर्ने गरी
ऐन संशोधन गर्दा यसबाट के ही नीतिगत तथा नैतिक प्रश्नहरू उठ् ने देखिन्छ । सर्वप्रथम यसरी व्यक्तिको तलबको निश्चित
प्रतिशत सीधा आमा/बाबक
ु ो खातामा जम्मा गर्ने विधि राज्यले निर्वाह गर्ने सामाजिक सरु क्षा नै हो भन्ने विषय विवादास्पद
छ। सामान्यरूपमा, सामाजिक सरु क्षाअन्तर्गतका कार्यक्रम गर्नका लागि नै राज्यले कर प्रणाली अन्तर्गत राजस्व उठाउने
गरेको हुन्छ । यसरी राजस्व प्रणालीभन्दा बाहिर गएर गरिने कार्यक्रमलाई सामाजिक सरु क्षा अन्तर्गत राख्दा राजनीतिक
नैतिकताको विषयमा प्रश्न उठ् न सक्छ ।
तलबको निश्चित प्रतिशत यसरी सीधै आमा बबु ालाई दिने विधि हेर्दा राम्रो देखिए पनि नीतिगत रूपमा फितलो हुने
देखिन्छ। यस कार्यक्रमले सीमित जेष्ठ नागारिकलाई मात्र समेट्दछ। यो प्रावधानले तलब लिने कर्मचारीलाई मात्र समेट्ने
देखिन्छ। अन्य आर्थिक क्षेत्रमा रोजगारी भएकाहरूलाई ऐनमा हुने यस्तो प्रावधानले समेट्न सक्दैन । अत: यस्तो संशोधन
गरेर समग्र जेष्ठ नागारिकहरूको समाजिक सरु क्षाको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा समेट्ने सम्भावना कम छ। यसकारण
यस्तो प्रावधानले जेष्ठ नागारिकहरूबीच राज्यले गर्ने व्यवहारमै असमानता आउने प्रष्ट छ ।
जेष्ठ नागारिकप्रतिको सामाजिक सरु क्षाको दायित्व राज्यको हो। नेपालको संविधान (२०७२) ले समेत यस
विषयलाई प्रष्ट रूपमा समावेश गरेको अवस्था छ । कुनै पनि सन्तानको माता पिताप्रति नैतिक कर्तव्य र दायित्व पक्कै हुन्छ
तर सन्तानको उक्त कर्तव्यकै कारणबाट राज्यले जेष्ठ नागारिकप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वलाई काट् न वा कुनै प्रकारले
साट् न वा प्रतिस्थापन गर्न मिल्दैन र सक्दैन। यसरी तलबको निश्चित प्रतिशत रकम सीधै आमा बबु ाको खातामा जम्मा गर्ने
प्रावधानले राज्यले आफ्नो दायित्वलाई सन्तानको कर्तव्यसँग साट्टन खोजेको आरोप लाग्न सक्छ ।
यस्तो प्रावधानबाट राज्यले नागरिकको व्यक्तिगत जीवनमा नैतिक हस्तक्षेप (ethical intervention) गरेको अर्थ
लाग्न सक्छ। यसबाट व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अन्तर्गत लिइने विविध व्यक्तिगत चयनको विषय राज्यले प्रदान गर्ने सवि
ु धा र
सरु क्षाको आधार बन्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि यस प्रावधानले धेरै सन्तान हुने जेष्ठ नागरिकलाई परु स्कृत गरेको अर्थ
लगाउन पनि सकिन्छ। भन्नुको अर्थ सामाजिक सरु क्षाको यस्तो विधि (scheme) ले आम नागारिकहरूलाई धेरै सन्तान
उन्मुख हुन प्रोत्साहन गरेको हो कि जस्तो अर्थ लाग्ने पनि देखिन्छ। धेरै सन्तान कि थोरै सन्तान राम्रो भन्ने कुराका आफ्नै
तर्क होलान् । तर त्यस विषयको निर्धारण सामाजिक सरु क्षाको विधिबाट पक्कै हुनु हुदँ नै । त्यस्तै विविध कारणले (मनौं
mental-disability भएका कारणले) रोजगारी नभएका सन्तानका आमा बाबल
ु ाई राज्यको यस विधिले व्यङ् गय गरेको
छ। यसरी व्यक्तिगत जीवनका आयामहरूलाई राज्यले दिने सरु क्षाको आधार बनाउँदा राज्यले प्रदान गरेको व्यक्तिगत
स्वतन्त्रता तथा मानविय सम्मान कै (dignity) हनन हुनेसम्मको अवस्था आउने प्रबल सम्भावना हुन्छ ।
जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी राष्ट्रिय मूल काननु मा यस्तो असमान व्यवहार निर्माण गर्ने व्यवस्था राख्नु मानव अधिकारको
स्थापित मान्यता एवं जेष्ठ नागरिक र समग्र राष्ट्रिय हितको पक्षमा देखिदं नै ।
ज्येष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक सरु क्षा स्थापित गर्ने उपाय:
ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सरु क्षाको लागि तल उल्लेख गरिएका विधिहरू जस्तै थप कर लगाई कर प्रणालीको
प्रयोगबाट स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न सकिने देखिन्छ साथै यो तरिका वैज्ञानिक पनि छ । अर्को तरिका भने सङ् गठित
संस्थामा कार्यरत कामदारका आमा बबु ाहरूको हेरचाह, पालन पोषण र संरक्षण गर्ने विषयलाई सम्बन्धित संस्थालाई नै
जिम्मेवार बनाएर ज्येष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक सरु क्षा गर्न सकिने देखिन्छ ।
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१) कर प्रणालीमार्फत् सामाजिक सरु क्षा र संसक्षण
यदि तलबको निश्चित प्रतिशत काटेर जेष्ठ नागारिकलाई दिने नीतिमा सरकार दृढ रहने हो भने यसलाई
सङ् घीय कर प्रणालीमा ल्याउनु आवश्यक छ। अहिलेको विद्यमान आयकरमा निश्चित प्रतिशत बढाई सो बाट (marginal
increment) बढे को राजस्वलाई जेष्ठ नागरिकलाई दिइने सामाजिक सरु क्षा भत्ता वा सोही अनरू
ु पको अन्य सामाजिक
सरु क्षा अन्तर्गतको कार्यक्रममा खर्च गर्न सकिन्छ ।
यस्तो कर प्रणालीको प्रयोग गर्दा निम्न फाइदा हुने देखिन्छ:
१)
जेष्ठ नागारिकहरूलाई राज्यले सामाजिक सरु क्षा अन्तर्गत रकम (monetary relief) नै उपलब्ध गराउने हो
भने पनि कर प्रणालीमार्फ त् गर्दा त्यस्तो कार्यक्रम समतामूलक तथा न्यायोचित हुने देखिन्छ । छोरा/छोरी को
तलबबाट सीधै जेष्ठ नागरिकको खातामा निश्चित रकम काट् दा उत्पन्न हुने नीतिगत असमानतालाई यसले
हटाउने छ। साथै धेरै सन्तान भएका र थोरै वा निसन्तान जेष्ठ नागारिकबीच हुने असमान स्थिति राज्यले
निर्माण गर्नु हुदँ नै । यस प्रक्रियाले लोककल्याणकारी नीति अन्तर्गतको आयको समानपु ातिक (income
redistribution) वितरणको सिद्धान्तलाई सबल रूपमा प्रवर्धन समेत गर्दछ ।
२)
आयकर लिने सम्बन्धमा स्थापित निकाय र प्रक्रिया समेत रहेकाले एकीकृत (integrated) रूपमा आयकारमा
थोरै बढाएर (marginal increment) यसरी उठेको राजस्व जेष्ठ नागरिकलाई मात्र खर्च गर्दा राज्यलाई
प्रक्रियागत वा अन्य रूपमा कुनै थप व्ययभार थपिँदनै । यसो गर्न राजनीतिक इच्छा शक्तिबाहेक राज्यले अन्य
थप के ही लगानी गर्नु पर्ने देखिंदनै ।
३)
कर प्रणालीबाट सामाजिक सरु क्षा अन्तर्गतका कार्य गर्दा सो कार्य तथा कार्यक्रम दिगो हुने सम्भावना बढी
रहन्छ। यसले राज्यलाई जेष्ठ नागारिक (र सम्पूर्ण नागरिक) प्रति उत्तरदायी बनाउँछ। जेष्ठ नागारिकप्रतिको
सामाजिक सरु क्षाको अन्तिम र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व राज्यको हो। तलबको निश्चित अनपु ात सिधै
जेष्ठ नागारिकको खातामा पठाउने भन्ने काननु जति नै कर्णप्रिय लागे पनि यसले राज्यले आफूले गर्नु पर्ने
कर्तव्यबाट विमख
ु हन लागेको भन्ने आरोप पनि लाग्न सक्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी छुट्टै सामाजिक सरु क्षा करको अवधारणा समेत अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यसरी छुट्टै सामाजिक
सरु क्षा कर ल्याउदँ ा समग्र कर तथा राजस्व प्रणालीमा नीतिगत स्पष्टता आउँछ। तथापि हाम्रो जस्तो
अल्पविकसित अर्थतन्त्रमा धेरै प्रकारको करको प्रयोग गर्दा कर प्रणाली खर्चिलो र अनतु ्पादक हुने सम्भावना
बढी रहन्छ । तसर्थ यथास्थितिको आयकरमा निश्चित मात्रा बढाएर त्यस अनस
ु ारको राजस्वलाई सामाजिक
सरु क्षाको क्षेत्रमा उपयोग गर्दा बढी प्रभावकारी हुनेछ ।
२)

सङ् गठित संस्थाहरू लक्षित प्रयासमा जोड:
सङ् गठित संस्थामा कार्यरत पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिका आचरणलाई आफ्ना आमा बबु ाको हित
र संरक्षण गर्ने किसिमको वाध्यकारी प्रावधान ऐनमा राख्न सक्ने देखिन्छ ।
	यसका लागि तल उल्लिखित प्रावधान तथा व्यवस्थाहरू अवलम्बन गर्न उपयक्त
ु देखिन्छ:
१)
महिला हिंसा विरुद्ध के न्द्रित कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा रोक्ने सम्बन्धी ऐनले यस्तो हिंसा रोक्ने कामको
जिम्मेवार सम्बन्धित सङ् गठित संस्थालाई बनाएको छ । त्यस्तै किसिमको प्रवधान जेष्ठ नागरिकहरूको
सामाजिक सरु क्षा तथा संरक्षण सम्बन्धित सङ् गठित संस्थालाई जिम्मेवार बनाउने गरी वर्तमान ज्येष्ठ
नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा आवश्यक प्रावधान राखी संशोधन गर्नु उपयक्त
ु हुने देखिन्छ । सरकारी
निकायमा दर्ता भएका सङ् गठित संस्थामा काम गर्ने कामदारहरूका आमा बबु ाहरूको सामाजिक सरु क्षाको
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जिम्मेवार सोही संस्थालाई बनाउनु उपयक्त
ु हुन्छ । आफ्ना आमा बबु ाहरूलाई हेरचाह गरेनगरेको विषय
सम्बन्धित संस्थाले समय समयमा अनगु मन वा आवश्यक सूचना लिइरहनु पर्ने; आमा बबु ालाई हेरचाह
नगर्ने कामदारको हकमा तलवको कति प्रतिशतसम्म काटेर आमा बबु ाको खातामा जम्मा पर्ने हो सो काम
त्यस्ता संस्थालाई नै दिँदा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ । अत:सङ् गठित संस्थाअन्तर्गतका कर्मचारीका
आमाबबु ाहरूको न्यूनतम संरक्षणको अनगु मन (vigilance) को जिम्मा सो संस्थाले गर्नुपर्ने काननु ी प्रवधान
राख्नु पर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु उपयक्त
ु हुने देखिन्छ। साथै काननु मा सामाजिक सरु क्षा हेर्ने मन्त्रालयले र
प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले सो विषयमा प्रभावकारी अनगु मनको प्रावधान समेत राख्न उपयक्त
ु
हुने छ ।
२)	हरेक सङ् गठित संस्थाले आफ्ना कर्मचारीको आचारसंहिता बनाएर (code of conduct) कर्मचारीको
आमाबबु ाप्रति गर्नु पर्ने न्यूनतम जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई समावेश गर्ने र सोको पालनाको लागि छुट्टै निर्देशिका
बनाउन वाध्यात्मक काननु ी प्रावधान ऐनमा सामेल गर्न उपयक्त
ु हुने ।
३)
सङ् गठित संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूको आमाबबु ासँग नियमित सूचना लिने, आवश्यकता अनस
ु ार
अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्ने । न्यूनतम जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना नगरेको अवस्थामा सो
कर्मचारीको आमा बबु ाको गनु ासाहरू सन्ने
ु , सके सम्म त्यस्ता गनु ासा वा उजरु ीहरू मेलमिलाप वा वार्तामार्फ त्
मिलाउने । आमा-बबु ा प्रति सन्तोषजनकरूपको आचरण रहेको नपाइएमा सोको जानकारी नगरपालिका
वा गाउँपालिकको न्यायिक निकायमा विषय र राय सहितको उजरु ी वा निवेदन दिने व्यवस्था पनि राख्न
सकिन्छ ।
३)
स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने
	यस्तै हिसावले ऐनको संशोधनमा सङ् गठित संस्थामा रोजगार नभएका तर कुनै न कुनै पेशा व्यवसाय अँगाली
सम्बन्धित स्थानीय तहमा बसोवास गरेका वा विदेशमा रहेकाहरूलाई समेत आफ्ना आमा बबु ाहरूको
सामाजिक सरु क्षाको लागि जिम्मेवार बनाउने हिसावको प्रावधान राख्नु पर्ने । साथै जेष्ठ नागारिकहरूलाई
सम्भावित जोखिमबाट बचाउन स्थानीय तहले विभिन्न अन्तरकालीन आदेशहरू दिने व्यवस्था गर्न पनि
सकिन्छ ।
अन्त्यमा:
सामाजिक सरु क्षा र संरक्षण भन्ने विषय तात्विकरूपमा समाजको कमजोर व्यक्ति, वर्ग वा समहु प्रति आकर्षित
हुन्छ। राज्यले जेष्ठ नागरिकहरू लक्षित सामाजिक सरु क्षा र संरक्षणको दायित्व लिनक
ु ो अर्थ समाजमा जेष्ठ नागरिकहरू
कमजोर सदस्यका रूपमा रहेका छन् भन्ने पनि बझिन्छ
। सामाजिक सरु क्षा र संरक्षणको सन्दर्भमा कमजोर भन्ने शब्दलाई
ु
राजनीतिक र आर्थिक सन्दर्भमा लिनु पर्छ। धर्म र नैतिकताको आधारमा चलेको परु ानो तथा प्राचीन समाजमा जेष्ठ
नागरिकहरू शक्तिको नजिक रहन सफल भएका थिए । यस अर्थमा पूर्व कालमा शक्तिको नजिक रहेका जेष्ठ नागरिकहरू
आज आफूलाई कमजोर स्थितिमा पाएका छन् ।
सापेक्षरूपमा छोटो समयमै नेपाली समाजमा शक्तिशालीबाट शक्तिहिनताको अवस्थामा पगु ेका जेष्ठ नागारिकप्रति
गरिने राज्यको व्यवहार पनि विशिष्ट प्रकारको हुन जरुरी छ। सामाजिक सन्तुलन र जेष्ठ नागारिकहरू स्वयंको सम्मान
(dignity) को आधारमा पनि सामाजिक संरक्षण र सरु क्षाको अधिकतम आवश्यकता रहेका सीमित व्यक्ति, वर्ग, लिङ् ग र
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समदु ायमध्ये जेष्ठ नागारिकलाई प्रदान गरिने संरक्षण र सरु क्षाका प्रावधानहरू फरक तथा सम्मानजनक हुनपु र्दछ । नेपाली
समाजमा जेष्ठ नागारिकहरूको विशिष्ट ऐतिहासिक परिचय र पहिचान रहेको छ। यसकारण पश्चिमा झक
ु ाव रहेका सामाजिक
संरक्षण र सरु क्षाका अवधारणाहरू हाम्रो परिवेश सहु ाउदो (compatible ) हुन्छन् भने के ही छै न ।
भत्ताका (monetary relief) रूपमा प्रदान गरिने सामाजिक सरु क्षाका विधिहरूका निश्चित फाइदाहरू नभएका
होइनन् तर सामाजिक सरु क्षा र संरक्षणको विषयलाई के वल नगदको परिधिमा व्याख्या र व्यवस्था गर्ने पछिल्लो लहरले
हाम्रा सीमित स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग नहुने सम्भावनालाई बढाएको छ । ऐन संसोधन उल्लेख्य मात्रामा स्रोत
जटु ् ने गरी गर्नु पर्नेदखिन्छ
। यसरी जटु ् ने स्रोतको उच्चतम प्रयोग जेष्ठ नागारिक के न्द्रित अन्य क्षेत्र जस्तै नैतिक शिक्षा र
े
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सके यो अझ प्रभावकारी हुनेछ ।
माथि उल्लेख गरिएका विषयहरूलाई समेटेर संशोधन गर्दा नेपाली समाजमा माता पिताप्रतिको छोराछोरीको
खस्कँ दो व्यवहार र परिस्थितिलाई के ही हदसम्म सधु ार गर्न सकिने हुन्छ। एकल परिवार, विश्वव्यापीकरण, खस्कँ दो
सामाजिक/नैतिक मूल्यमान्यता जस्ता कटु यथार्थहरूले आजको नेपाली समाजमा जेष्ठ नागारिकहरूको स्थितिलाई
नकरात्मकरूपमा प्रभाव पारेको छ। जेष्ठ नागारिकको सन्दर्भमा नैतिक शिक्षा, सामाजिक मूल्यमान्यता तथा सामजिक
सरु क्षा र संरक्षणको सम्बन्ध एकआपसमा जोडिएको छ। तर नीतिगत हिसाबले सामाजिक सरु क्षा/संरक्षण र नैतिक
शिक्षाको विषय स्पष्ट रूपमा छुट्टिनु आवश्यक हुन्छ । किनभने यी दईु विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया तथा व्यवस्थाहरू
फरक हुन्छन् । नैतिक शिक्षाको पाटोलाई सामाजिक सरु क्षाको औजारले व्यवस्थापन गर्न मिल्दैन। वर्तमान ज्येष्ठ नागरिक
ऐन संशोधन समग्र ज्येष्ठ नागरिकको हित र संरक्षण गर्ने किसिमको हुनु पर्दछ ।
nnn
लेखक नेपाल सरकारको सहसचिव हुनहु ुन्छ ।
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निर्वाचन र बालअधिकार

तारक धिताल
लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको निर्वाचन वयस्कहरू सहभागी हुने एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो । जसले
स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म सबै पक्षमा दिशानिर्देश गर्दछ । नेपालको जनसङ् ख्याको ४४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका
१८ वर्षमनि
ु का बालबालिकाको भने यस प्रक्रियामा सहभागिता रहँदनै ; उनीहरूले कसैलाई मत हाल्दैनन् । आँफूले मत
नहाल्ने निर्वाचनसँग बालबालिकाको अधिकारको के सम्बन्ध छ त भन्ने सन्दर्भमा यहाँ सामान्य चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको
छ।
घर परिवार चलाउने घरमल
ु ीदेखि देश चलाउने राष्ट्रप्रमख
ु , सरकारप्रमख
ु हुने सबै वयस्क नै हुन् । बाल्यकाल
पार गरेर नै हरेक व्यक्ति वयस्क बनेका हुन्छन्, तर कतिपयले आफू ठूलो भएपछि, जिम्मेवारी बहन गर्ने स्थानमा पगु ेपछि
बालबालिकाको विषयलाई विशेष ध्यान र प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने नै महसस
ु गर्न सक्दैनन् । वयस्कको जिम्मेवारी
बालबालिकाको बचाउ गर्नु, संरक्षण गर्नु, विकास र सहभागिता सनिश्
ु चित गर्नु हो, जो बालबालिकाको अधिकार हो । तर
जानेर, नजानेर वा बेवास्ता गरेर वा उचित ध्यान नपरु य् ाएर प्रायः वयस्कहरू अझ विशेषतः विभिन्न क्षेत्रको निर्णायक
तहमा रहेका वयस्कहरूले बालबालिका र बालबालिकासम्बन्धी विषय आफ्नो कार्यप्रसँगमा प्राथमिकतामा राखेको
पाइँदनै । यदाकदा वचनमा प्रतिबद्धता देखाए पनि व्यवहारमा भने न्यूनरूपमा लागु भएको देखिन्छ । अधिकांशतः ठूलाका
कुराका अगाडि सानाका कुरा ओझेलमा नै पर्ने गरेको पाइन्छ । वास्तवमा जहाँ बालबालिकाका लागि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ
त्यहाँ ध्यान पगु ेकै हुदँ नै । बालबालिकालाई र उनीहरूका निम्ति रहेका सेवा सवि
ु धालाई कुनै वहानामा अवरोध गर्न नहुने
मान्यता विपरीत आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति का लागि 'शक्ति' प्रदर्शन गर्नुपर्यो भने बालबालिकाको सजिलै प्रयोग गरिन्छ
वा बालबालिकाका शिक्षा लगायतका आधारभूत सेवाहरू बन्द गरी आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ । यस्तो प्रवित्ति
राजनीतिक दलदेखि अन्य पेशागत संघसंस्था र समदु ायसम्म रहेको पाइन्छ । बालअधिकारको आँखाबाट हेर्दा वयस्कहरूले
(व्यक्तिगत रूपमा र सङ् गठित रूपमा समेत) गर्दैआएका महाभूल बालबालिकाको विषयलाई उचित प्राथमिकता नदिनु र
आफ्ना स्वार्थका लागि बालबालिकाको आधारभूत अधिकार उपभोगमा बाधा सिर्जना गर्दै उनीहरूलाई अधिकार प्रयोग
गर्नु नदिनु नै हुन् । मूलतः यी दईु पक्षबाट निर्वाचन र बालअधिकारलाई पनि विवेचना गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
बालबालिकाले राजनीति गर्दैनन्, राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुदँ नै न्, राजनीति बालबालिकाले होइन
बयस्कले नै गर्ने हो, तर यसको अर्थ बालबालिकाको विषय राजनीतिक 'एजेण्डा' होइन भन्ने होइन । बालबालिकाको विषय
राजनीतिको एक प्रमख
ु विषय हुनपु र्दछ, बनाउनु पर्दछ र यसको उचित सम्बोधन सबैबाट हुनपु र्छ । भनिन्छ, हरेक समाज
कस्तो छ भन्ने कुरा त्यहाँको बालबालिकाको अवस्थाले दर्शाइरहेको हुन्छ । बालबालिका कुनै एक अमक
ु दलका कार्यकर्ता
होइनन्, राष्ट्रका भविष्य हुन्, वर्तमान समाजका हिस्सेदार हुन् ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल त्यस्ता शक्ति हुन् जसको सोंच र अवधारणात्मक स्पष्टताको आधारमा राष्ट्रको
दिशानिर्देश हुन्छ, विकासका 'मोडेल' निर्माण हुन्छन्, आगामी पसु ्तालाई कस्तो राष्ट्र छोडेर जाने भन्ने कुरा भर पर्दछ ।
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अतः बालबालिका र उनीहरूसँग सम्बन्धित विषयहरूप्रति हरेक राजनीतिक दलको सोच, अवधारणा, प्राथमिकता के
कस्तो छ भन्ने बझु ्नका लागि एउटा बलियो आधार दलको निर्वाचन घोषणा-पत्र नै हो । जसले सिद्धान्ततः निर्वाचनमा
विजयपश्चात् उसले प्रयोग गर्ने 'शक्ति-स्रोत'लाई निर्देश गर्दछ, तर व्यवहार के हुन्छ, के हुदँ आ
ै एको छ त्यो अर्कै चर्चाको
विषय हुनसक्दछ ।
देशको राजनीतिक अस्थिरता, लामो सङ्क्रमणकाल र संवैधानिक परिवर्तनपश्चात् दईु दशकको अन्तरालमा
आएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालबालिकाको विषयलाई प्राथमिकतामा ल्याउन धेरै तहमा असल प्रयत्नहरू
भएका छन् र त्यसको सकारात्मक परिणाम पनि देखिन थालेको छ । सबैको प्रयत्नबाट संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत
बालबालिकाका अधिकारको व्याख्या हुनु र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा 'बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिइने'
भन्ने बालअधिकारको एक आधारभूत सिद्धान्तलाई प्रतिपादित गरिनु विश्वकै निम्ति गौरवको विषय हो भन्ने लाग्दछ ।
यसैको सेरोफे रो र बालअधिकारप्रति नेपालले जनाएको क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरूका आधारमा निर्वाचनको
क्रममा दलहरूबीच बालबालिकाका विषयलाई उनीहरूको प्राथमिकताका विषयसूचीभित्र पार्ने प्रयत्नहरू भए । धेरै
संघसंस्थाहरूले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना घोषणापत्रमा बालबालिकाको विषय समावेश गर्न अनरु ोध गरे, बदुँ ागत
टिपोट दिए, 'लबिङ् ग' गरे । अधिकांशतः प्रमख
ु राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई के ही हदसम्म सामाविष्ट पनि गरे । स्थानीय
तह निर्वाचन २०७४ मा जारी राजनीतिक दलका घोषणा-पत्रहरूमा विभिन्न पूराना स्थापितदेखि भरखरका नयाँसम्मका
दश राजनीतिक दलले समेटेका बालबालिकासम्बन्धी विषयहरू सङ्क्षेपमा यहाँ चर्चा गरिएकोछ । जसले राजनीतिक
वृत्तमा बालबालिकाको विषयको स्थान कस्तो रहेको छ भन्ने के ही इङ् गित गर्दछ ।
विश्लेषण गरिएका दश राजनीतिक दलका घोषणा पत्रमा सामान्यतः सबैले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी
विषयलाई उल्लेख गरेको पाइन्छ । शिक्षाबारे दशवटै दल र बाल स्वास्थ्यसम्बन्धी सात वटा दल (कांग्रेस, एमाले, नयाँ
शक्ति, राप्रपा, साझा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा माले)ले मात्र उल्लेख गरेका छन् ।
शिक्षामा साझा एजेण्डाका रूपमा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशलु ्क, अनिवार्य र गणु स्तरीय शिक्षा सर्वसल
ु भ
गराइने; बजेटको निश्चित प्रतिशत शिक्षालाई छुट्याइने; पसु ्तकालयहरूको स्थापना गरिने र प्राथमिक शिक्षा मातभृ ाषामा
उपलब्ध गराउने जस्ता विषय रहेका छन् । यसका अतिरिक्त एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विद्यालय र बालबालिकालाई
शान्तिक्षेत्र बनाइने; नेकपा माओवादी के न्द्रले छात्राहरूको निम्ति आत्मरक्षाको लागि शारीरिक शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन
गर्ने; विवेकशील नेपाली पार्टले नयाँ खोलिने विद्यालयहरू भूकम्प प्रतिरोधी हुनपु र्ने व्यवस्था ल्याउने तथा विद्यालयमा
एउटै पाठ् यपसु ्तक बनाउने; कक्षा ५ सम्म वार्षिक परीक्षा नलिई सिकाइका आधारमा ग्रेड दिने व्यवस्था बनाउने र
व्यावहारिक तथा नैतिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गरिने जस्ता विषय समेटेकोछ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा साझा एजेण्डाका रूपमा शिशु मतृ ्दयु र घटाइने, पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, पोषण
भत्ता उपलब्ध गराइने, बालबालिकालाई आधारभूत स्वाथ्य सेवा निशलु ्क उपलब्ध गराइने, नवजात शिशक
ु ो निःशलु ्क
उपचार र टोलटोलमा शिशु स्याहार के न्द्रहरूको स्थापना गर्ने रहेका छन् । यसबाहेक नेपाली कांग्रेसले प्रत्येक वडामा
तलबी नर्स स्वयंसेवकको रूपमा काममा लगाई सरु क्षित माततृ ्व तथा शिशु स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने र विद्यालयमा
प्रत्येक महिना स्वाथ्य परीक्षण गरिने; एमालेले सरकारी अस्पतालमा जन्मिने शिशक
ु ो पोषण र न्यानो कपडाका लागि
एकमष्ठु ५ हजार भत्ता दिइने; राप्रपाले विपन्न परिवारका छोरा/छोरी जन्मनासाथ प्रति शिशु एकमष्ठु रु. ५००० पोषण
अनदु ान दिइने; साझा पार्टले मातृशिशक
ु ो स्वास्थ्य रक्षाको लागि सहरी स्वास्थ्य के न्द्रमा मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताको
व्यवस्था गरिने र नेकपा मालेले गाउँ बस्तीलाई पायक पर्नेगरी बालअस्पतालहरूको स्थापना गरिने कुरा उल्लेख गरेका
छन् ।
बालसंरक्षण सम्बन्धी विषयहरूलाई नौ वटा दलहरू एमाले, माओवादी, नयाँ शक्ति, राप्रपा, साझा पार्टी, विवेकशील
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नेपाली पार्टी, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा माले) ले समेटेका छन् । साझा एजेण्डाका रूपमा बालबालिका विरुद्ध
हुने हिंसा, श्रमशोषण एवं बेचविखन पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने, बालविवाह नियन्त्रण गरिने र बालउद्यानहरू स्थापना गरिने
रहेका छन् । बालसंरक्षणसम्बन्धी थप विषयहरूमा नेकपा मालेले धर्मपत्रु वा धर्पुत्रीको नाममा विदेश पठाउने कार्यलाई
हतोत्साहित गरिने; अभिभावकसँग कारागारमा बस्न बाध्य बालबालिका, अनाथ र सडक बालबालिकाको संरक्षण र
समाजोपयोगी विकासका लागि बालसंरक्षण तथा सधु ारगृहको स्थापना गरिने; राष्ट्रिय जनमोर्चाले कामकाजी महिलाहरूका
लागि कार्यस्थल नजिक पायक पर्ने स्थानहरूमा पर्याप्त शिशु स्याहार के न्द्रहरूको स्थापना गरी व्यवस्थित रूपले सञ्चालन
गरिने; एमाले तथा राप्रपाले बालमैत्री स्थानीय तह/बालमैत्री स्थानीय शासन लागु गर्ने; एमालले जोखिमपूर्ण बालश्रम,
विभेद, यौनशोषण, बालविवाह, ओसारपसार तथा बेचबिखन नियन्त्रण गरिने तथा असहाय, बाबआ
ु मा पहिचान नभएका,
द्वन्द्वपीडित, विस्थापित बालबालिकाको संरक्षण गरिने; बालबालिकाको जन्मदर्ता, प्रारम्भिक बालविकास, शिक्षा,
स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन, मानसिक तथा प्रजनन् स्वास्थ्य तथा र्सवाङ् गीण व्यक्तित्व
विकासका निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेका छन् ।
दलगतरूपमा स्थानीय निर्वाचन २०७४ का लागि जारी घोषणापत्रलाई के लाउँदा बालअधिकारसँग सम्बन्धित हुने
प्रमख
ु विषयहरू सङ्क्षेपमा उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
१. नेपाली कांग्स
रे
१५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहलाई शतप्रतिशत साक्षर बनाइने; माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निशलु ्क, अनिवार्य र
गणु स्तरीय शिक्षा सर्वसल
ु भ गराइने; सामदु ायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गणु स्तरमा आमल
ु सधु ार, भौगोलिक विकटताको
आधारमा सामदु ायिक आवासीय विद्यालयहरू निर्माण र सोमा अति विपन्न बालबालिकाको खर्च स्थानीय सरकारले
व्यहोर्ने रहेका छन् । निजी शिक्षा क्षेत्रको लगानीको सरु क्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरिने तथा विपन्न तथा वञ्चितीकरणमा परेका
वर्गप्रति सामाजिक उत्तरदायित्व देखाउन उत्प्रेरित गरिने; लोकतन्त्र, शान्ति, मानवअधिकार, नैतिक शिक्षा र अहिंसा
जस्ता अवधारणालाई विद्यालयको शैक्षिक पाठ् यक्रममा समावेश गरिने; 'एक वडा एक पसु ्तकालय'को स्थापनामा जोड, सबै
विद्यालयहरूमा प्रत्येक महिना स्वास्थ्य परीक्षण, १० वर्षभत्र शिशमु तृ ्यु दरलाई (प्रति एक लाख जीवित जन्ममा) ५ भन्दा
कम बनाइने; प्रत्येक वडामा स्थानीय महिलाहरूलाई आवश्यक नर्सिङ् ग सेवाको तालिम दिई तलबी नर्स स्वयंसेवकका
रूपमा काममा लगाई सरु क्षित माततृ ्व तथा शिशु स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, 'सतु ्के री आमा पोसिलो खाना' भन्ने
नाराका साथ स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट सतु ्के री भएको २ वर्षसम्म पोषण कुपन वितरण, गर्भवती महिलाहरूको
पोषणको लागि नियमित भत्ताको व्यवस्था, नवजात शिशक
ु ो निःशलु ्क उपचार र हाल कार्यान्वयनमा रहेको सनु ौलो हजार
दिन कार्यक्रम सबै वडाहरूमा परु य् ाइने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
२. नेकपा एमाले
के न्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी
गर्ने व्यवस्था मिलाउने, माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निशलु ्क गरिने; इ-लाइब्रेरी स्थापना गर्ने;
विद्यार्थीहरूलाई पाठ् यपूस्तकका साथै क्रमश ल्यापटप समेत अध्ययन सामग्रीको रूपमा उपलब्ध गराइने; अध्ययन
अवलोकन भ्रमणलाई प्रात्साहन, प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृ भाषामा अध्ययन अध्यापन गराइने; पाँच
वर्षभित्रमा हरेक गाउँ र नगरलाई कुपोषण रहित बनाउने; प्रत्येक वडामा सरु क्षित माततृ ्व एवं बाल तथा शिशु स्वास्थ्य
सेवाहरू सञ्चालन, सरकारी अस्पतालमा जन्मिने शिशक
ु ो पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमष्ठु ५ हजार भत्ता,
जोखिमपूर्ण बालश्रम, विभेद, यौनशोषण, बालविवाह, ओसारपसार तथा बेचबिखन नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी
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असहाय, बाबआ
ु मा पहिचान नभएका, द्वन्द्वपीडित एवं विस्थापित बालबालिकाको संरक्षण गरिने; विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र
बनाइने; बालमैत्री घर, बालमैत्री समाज, बालमैत्री विद्यालय, बालमैत्री समदु ाय तथा बालमैत्री स्थानीय तह निर्माण गरिने र
बालबालिकाको जन्मदर्ता, प्रारम्भिक बालविकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन,
मानसिक तथा प्रजनन् स्वास्थ्य तथा र्सवाङ् गीण व्यक्तित्व विकासका निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिने कुरा उल्खेख
गरिएको छ ।
३. नेकपा माओवादी के न्द्र
बालविवाहलाई दण्डनीय बनाइने; निःशलु ्क, गणु स्तरीय, व्यावहारिक र सर्वसल
ु भ सार्वजनिक शिक्षाको अनिवार्य
व्यवस्था गरिने; १२ कक्षासम्म अनिवार्य शिक्षा र आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने; छात्राहरूको निम्ति आत्मरक्षाको
लागि शारीरिक शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र प्रत्येक वडामा शिशु स्याहार के न्द्र स्थापना गरिने कुरा उल्लेख
गरिएको छ ।
४. राप्रपा
गाउँ, नगरपालिकाहरूको आफ्नो कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षाको लागि बिनियोजन गरिने; अंग्रेजी,
गणित र विज्ञानका शिक्षकहरूको दक्षतामा वृद्धि गराई सरकारी विद्यालयहरूको शैक्षिक गणु स्तर अभिवृद्धि, विद्यालयमा
सशु ासन प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय समदु ायको सहभागिता बढाउने; सामदु ायिक विद्यालयका लागि सरु क्षित भवन, पर्याप्त
फर्नि चर, छात्रछात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, खेलकुद र सरसफाईको उचित प्रवन्ध मिलाइने; विपन्न परिवारका
छोरा/छोरी जन्मनासाथ प्रति शिशु एकमष्ठु रु. ५००० पोषण अनदु ान दिइने; बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणालाई थप
प्रवर्द्धन गरिने; बालबालिकाको जन्मदर्ताको अधिकारलाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाइने; बाबआ
ु मा गमु ाएका, विपन्न,
अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत एवं जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि वैकल्पिक स्याहार तथा सरु क्षा उपलब्ध गराइने;
बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा, श्रमशोषण एवं बेचविखन पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने र कुपोषण रोकथामका लागि पोषण
कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
५. नेपाल मजदरु किसान पार्टी
कक्षा १२ सम्म निःशलु ्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था र प्राथमिक विद्यालयमा आ-आफ्नो मातभृ ाषामा शिक्षा
दिन जोड दिने र शिशहु रूको उचित पालनपोषणका लागि गाउँपालिकाको वडाका टोल-टोलमा शिशु स्याहार के न्द्र तथा
बालउद्यान स्थापना गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
६. राष्ट्रिय जनमोर्चा
अनाथ, असहाय बालबालिकाहरूलाई राज्यले संरक्षण दिने; उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरन्जन, यातायात,
बालउद्यानको उचित व्यवस्था हुने; बालबालिका शान्तिक्षेत्र हुन् भन्ने मान्यता र अवधारणालाई लागू गर्न विशेष पहल
गरिने र कामकाजी महिलाहरूको लागि कार्यस्थल नजिक पायक पर्ने स्थानहरूमा पर्याप्त शिशु स्याहार के न्द्रहरूको
स्थापना गरी व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
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७. नेकपा माले
माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयहरूका पाठ् यक्रममा व्यवसायिक शिक्षालाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरिने;
शिक्षालाई गणु स्तरीय बनाउन विविध उपायहरू अपनाइने; बालबालिकालाई पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन गाउँ
बस्तीलाई पायक पर्नेगरी बालअस्पतालहरूको स्थापना गरिने; बालबालिकालाई कुपोषणबाट बचाउन हरेक शिशु स्याहार
के न्द्र र बालसंरक्षण के न्द्रहरूमा भोजनको समचि
ु त व्यवस्था गरिने; बालश्रमलाई कडाइका साथ रोक्न आवश्यक काननु
बनाइने; अभिभावकसँग कारागारमा बस्न बाध्य बालबालिका, अनाथ र सडक बालबालिकाको संरक्षण र समाजोपयोगी
विकासका लागि बालसंरक्षण तथा सधु ारगृहको स्थापना गरिने; बालबालिकालाई धर्मपत्रु वा पत्ु रीको नाममा विदेश पठाउने
कार्यलाई हतोत्साहित गरिने र बालबालिकाको बेचविखन रोक्न काननु को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने कुरा उल्लेख
गरिएको छ ।
८. नयाँ शक्ति नेपाल
विद्यालय जाने उमेरका शतप्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय जाने व्यवस्था मिलाउने; शिशु मतृ ्दयु र प्रतिहजार
१६ मा झार्ने र १५ वर्षन्दा मनि
ु का बालबालिकालाई निःशलु ्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको
छ।
९. विवेकशील नेपाली पार्टी
विद्यालयमा एउटै पाठ् यपसु ्तक बनाउने र कक्षा ५ सम्म वार्षिक परीक्षा नलिई सिकाइको आधारमा ग्रेड दिने
व्यवस्था बनाउने; व्यावहारिक तथा नैतिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गरिने; नयाँ खोलिने विद्यालयहरू भूकम्प प्रतिरोधि हुनपु र्ने
व्यवस्था ल्याउने र बालमैत्री थिममा उद्यानहरू परिवर्तन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
१०. साझा पार्टी
गणु स्तरीय प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षाको लागि स्कु ल जोनिङको अवधारणा तथा शिक्षक तालिम तथा
बालबालिका अनक
ु ू ल विद्यालय परिसरका लागि लगानी अनगु मन र नियमन गरिने; सिर्जनशील र प्रयोगात्मक शिक्षा जस्तै
विज्ञान, प्रविधि, इन्जीनियरिङ र गणित -STEM_ को लागि विद्यालयस्तरीय शैक्षिक स्रोत र शिक्षक तालिमको व्यवस्था
गरिने; मातृशिशक
ु ो स्वास्थ्य रक्षाको लागि सहरी स्वास्थ्य के न्द्रमा मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताको व्यवस्था गरिने; पर्याप्त
पूर्वा धार भएका सामदु ायिक विद्यालयहरूमा कक्षा ९ देखि प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गरिने र महिला, बालबालिका,
एवं अपाङ् गता भएका व्यक्तिको विशेष आवश्यकता पूरा गर्ने खालको सहरी सेवा सवि
ु धाको व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख
गरिएको छ ।
निर्वाचन र बालअधिकार सम्बन्धी अर्को पक्ष निर्वाचनका क्रममा हुने राजनीतिक क्रियाकलापमा बालबालिकाको
प्रयोगसम्बन्धी विषय महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको पाइन्छ । बालअधिकारका बारेमा क्रमिक संवेदनशीलता बढेअनरू
ु प
निर्वाचनमा राजनीतिक दल विशेषका क्रियाकलापमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न नहुनेबारे विगतका आचार संहिताहरूमा
उल्लेख हुदआ
ै एका छन् भने विद्यालय समेतलाई प्रयोग गर्न नहुनेबारे विस्तृत रूपमा २०७० सालमा सम्पन्न अर्को
संविधानसभाको निर्वाचन आचार संहिताको नं. १० मा शैक्षिक संस्थाको पर्खाल वा भित्तामा कुनै किसिमको पर्चा टास्न
नहुनँ े; नं ३२ मा बालबालिकालाई जल
ु स
ु , र्याली, आमसभा, बैठक वा भेलामा सहभागी गराउन तथा निर्वाचन प्रचारप्रसार र निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि काम वा गतिविधिमा प्रयोग गर्न र गराउन नपाउने र नं ३५ मा विद्यालय र
विद्यालय हाताभित्र आमसभा, माइकिङ लगाएत निर्वाचन प्रचारसम्बन्धी कार्य गर्न नहुने भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख भएको
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इतिहास पाइन्छ । निर्वाचन आयोगले 2074 मा जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा पनि परिच्छेद २ बदुँ ा नं. ४ (ड) मा
निर्वाचन प्रचार प्रसार, आमसभा तथा जल
ु स
ु मा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था उल्लेख भएको छ
। अघिल्लो आचारसंहितामा उल्लेख भइसके को विद्यालयको प्रयोग गर्न नहुने भन्ने बदुँ ा पछिल्लो अचार संहितामा स्पष्ट
उल्लेख नहुनु आश्चर्यजनक र गनु ासोको विषय रहन गएको छ ।
२०७० सालमा सम्पन्न भएको अर्को संविधानसभाको निर्वाचन पनि के न्द्रीय बालकल्याण समितिको समन्वयमा
बालअधिकारको दृष्टिकोणबाट देशैभरि अनगु मन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कुन दलबाट के कति घटनाहरूमा
बालबालिका, विद्यालयको प्रयोग हुन गयो भन्ने विवरण समेत प्रकाशित गरिएको थियो । त्यस अनभु व समेतका आधारमा
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि बालबालिकाको दरू
ु पयोग नहोस् भन्ने उद्देश्य लगायत बालअधिकारको
दृष्टिकोणबाट निर्वाचन गतिविधिहरू अनगु मन गरिएको छ । यसका लागि विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाहरूको
सहकार्यमा के न्द्रीय बालकल्याण समितिको नेततृ ्वमा निर्वाचनमा बालअधिकार अनगु मन गर्ने के न्द्रीय स्तरमा एक समिति र
जिल्लामा जिल्ला बालकल्याण समितिको नेततृ ्वमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, निर्वाचन पर्यवक्षेणको
अनमु ति प्राप्त संस्था, पत्रकार लगायतको संलग्नतामा बालअधिकार अनगु मन समूह गठन गरियो । स्पष्टताका लागि के न्द्रीय
बालकल्याण समितिले बालअधिकार अनगु मनसम्बन्धी सहयोगी पस्ति
ु का, २०७४ तयार गरी सोहीबमोजिम के न्द्र तथा
जिल्लामा प्रथम चरणको बालअधिकार अनगु मन कार्य सम्पन्न भयो ।
निर्वाचनपूर्व , निर्वाचनको दिन र निर्वाचनपश्चात् समेत बालबालिकालाई जल
ु स
ु , र्याली, आमसभा, बैठक वा
भेलामा सहभागी नगराउन तथा निर्वाचन प्रचार-प्रसार र निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि काम वा गतिविधिमा
प्रयोग नगर्न र नगराउन, विद्यालय र विद्यालय हाताभित्र आमसभा, माइकिङ् ग लगायत निर्वाचन प्रचारका काम नगर्न र
निर्वाचनका समयमा हुने बालअधिकार उल्लङ् घनका घटनाहरू अभिलेखीकरण गर्न र राजनीतिक पार्टीको तर्फाबाट
जनाइएका प्रतिवद्धता पूरा भए नभएको अनगु मन गर्न तथा निर्वाचन आचारसंहिता तथा प्रचलित बालअधिकारका मूल्य
र मान्यता विपरीत बालबालिकालाई निर्वाचनमा प्रयोग गरी जोखिमको अवस्था रहेको पाइएमा तत्काल सो कार्य रोक्नको
निम्ति सरोकारवाला निकाय तथा राजनीतिक दललाई सूचित गर्ने उद्देश्यले के न्द्रीय बालकल्याण समितिले स्थानीय तह
निर्वाचन २०७४ मा देहायबमोजिमका कार्यहरू गरेको छः

निर्वाचनमा बालअधिकार अनगु मन गर्ने संघसंस्था तथा सञ्जालहरूसँग सहकार्य गर्नुका साथै अनगु मन
सम्बन्धी सूचना एकीकृत व्यवस्थापन गर्नुका साथै घटनाहरूको अभिलेखीकरण तथा सम्बन्धित
दलहरूलाई सचेत गराइएको थियो । बालअधिकारको दृष्टिकोणबाट समेत अनगु मन गरी दिने सम्बन्धमा
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई अनरु ोध गरिएको थियो भने राजनीतिक गतिविधि तथा कार्यक्रमहरूमा
बालबालिकालाई प्रयोग नगरिदिन आग्रह गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पत्र पठाइनक
ु ा साथै
सार्वजनिक अपिल समेत गरिएको थियो ।

जिल्ला बालकल्याण समितिको संयोजनमा निर्वाचनमा बालअधिकार अनगु मन समूह गठन गरी अनगु मन
गतिविधि व्यवस्थित गर्ने; निर्वाचन आचारसंहिता र बालअधिकारबारे राजनीतिक दल लगायतसँग
छलफल गरी राजनीतिक दलको लिखित हस्ताक्षर सहितको प्रतिवद्धता लिने र सचेतना सामग्री प्रकाशन
वितरण र सञ्चारमाध्यम लगायतबाट सचेतना बढाउने समेतका कार्यहरू भए ।

अनगु मनबाट प्राप्त घटनाका आधारमा प्रमाण सहित राजनीतिक दलहरूलाई पनु ः ध्यानाकर्षण गराइएको
थियो ।

देशैभरि एकै साथ प्रसारण हुने लगायत जिल्लाका स्थानीय एफ्एम्बाट निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग
गर्न नहुनेसम्बन्धी सूचना प्रसारण गरिएको थियो।
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फे सबक
ु पेजमार्फ त् निर्वाचन सम्बन्धी ३ वटा सन्देशमूलक सामग्री बसु ्ट गरिएको थियो। सो सन्देश २१
लाख मानिसमा पगु को अनमु ान गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगबाट पर्यवेक्षण अनमु ति पाएका संघसंस्थासँग अन्तर्क्रिया गरी पर्यवेक्षणका क्रममा
बालअधिकारको दृष्टिकोणबाट समेत पर्यवेक्षण गरिदिनका लागि अनरु ोध र अभिमख
ु ीकरण गरिएको
थियो ।

निर्वाचनको दिन के न्द्रीय बालकल्याण समितिले काठमाडौं, ललितपरु र भक्तपरु जिल्लालाई आधार
बनाई ७४ वटा मतदान के न्द्रमा बालअधिकार अनगु मन गरेको थियो ।

निर्वाचनपश्चात् के न्द्रीय र जिल्ला बालकल्याण समितिले विजय जल
ु स
ु मा बालबालिकाको प्रयोग हुन
नदिन सार्वजनिक माध्यमबाट अनरु ोध गर्नुका साथै अनगु मन कार्य गरिरहेको छ ।

निर्वाचन पूर्व , निर्वाचनको दिन र निर्वाचनपश्चात् बालअधिकार अनगु मन तथा सूचना सङ् कलन,
तथ्याङ्कहरूको प्रविष्टि र विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रथम चरणको निर्वाचनमा के न्द्र र जिल्लास्तरमा बालअधिकार अनगु मनका निम्ति गठन भएका
समिति/समूहले निर्वाचन पूर्व , निर्वाचनका दिन तथा निर्वाचनपश्चात् अनगु मन गर्ने क्रममा बालअधिकार
उल्लङ् घनका निम्न स्वरूपदेखिएका छन्ः

विभिन्न राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनसम्बन्धी राजनीतिक कार्यक्रम गर्न ७ वटा विद्यालयको कक्षाकोठा,
प्राङ् गण प्रयोग भएको ।

चनु ाव प्रचार प्रसारका लागि एउटा विद्यालयको बस प्रयोग गरिएको ।

घर दैलो लगायत चनु ाव प्रचार गर्न बालबालिका लगिएको ।

बालबालिकालाई परम्परागत भेषभषु ा लगाइदिएर सांस्कृतिक कार्यक्रममा प्रयोग गरिएको ।

चनु ावी प्रचारप्रसारका क्रममा जिप, ट् याक्टर, टिप्पर, ट्रक लगायतका सवारी साधनमा बालबालिकालाई
राखी र्याली, आमसभा लगायत घरदैलो अभियानमा १६ वटा घटनामा ६९४ जना बालबालिका प्रयोग
भएको ।

र्याली, आमसभा तथा कार्यक्रमहरूमा बालबालिकालाई बाजा बजाउने काममा २ वटा घटनामा ७ जना
बालबालिका प्रयोग भएको ।

उम्मेदवार मनोनयनको क्रममा ४ वटा घटनामा ३० जना बालबालिकाको प्रयोग भएको ।

निर्वाचनको दिन बालबालिकालाई स्वयंसेवकको रूपमा २ वटा घटनामा २० जना बालबालिका प्रयोग
भएको ।

विजय जल
ु स
ु हरूमा चनु ाव चिन्ह अङ् कित टिर्सट लगाई बालबालिकालाई नारा लगाउँदै ५ वटा घटनामा
९२ जना बालबालिका प्रयोग भएको ।
अनगु मनबाट प्राप्तभएका हालसम्मको जानकारीनस
ु ार विभिन्न राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका क्रममा ३७ वटा
घटनाहरूमा ८५३ जना बालबालिका प्रयोग भएको पाइएको छ । यी त के ही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू मात्रै हुन् । आशा
गरौं दोस्रो चरणको निर्वाचनमा यस्ता घटनाहरूमा न्यूनता आउने छ ।
देशको राजनीतिक गतिविधि तथा प्रक्रियाहरूमा बालबालिकाको सरोकार रहुनु र उनीहरूले आफ्ना कुरा भन्न
पाउनु तथा सम्बन्धित पक्षले सनिदि
ु नु बालबालिकाको अधिकार हो । तर अमक
ु दलविशेषका लागि बालबालिकालाई
राजनीतिक क्रियाकलापमा प्रयोग गरिनल
ु ाई बालअधिकारसम्मत बालसहभागिता मान्न सकिँ दैन, यस्ता कार्य
बालअधिकारको विपरीत र निर्वाचन आचार संहिताविपरीत हुन जान्छ । बालबालिकालाई राजनीतिमा प्रयोग गर्नेर्
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होइन, बालबालिकाका विषयलाई राजनीतिक मद्ु दा बनाइनपु र्छ । विगतका निर्वाचनहरूमा भन्दा यसपटकको निर्वाचनमा
राजनीतिक दलहरू बालबालिकाको विषयमा के ही संवेदनशील भएको पाइनल
ु े असल संस्कृतिको विकासमा अग्रसर
भएको मान्न सकिने के ही आधारहरू रहेकोदेखिन्छ । निर्वाचनमा बालबालिका र विद्यालयको प्रयोग नगर्नेबारे स्थानीय
तहमा नै राजनीतिक दलहरूको लिखत प्रतिवद्धताहरू आउनु र समदु ायको पनि यस विषयमा चासो र सरोकार बढ् न,ु
सबैको क्रियाशीलता र सक्रियता बढ् नु सकारात्मक पक्ष रहन गएकोछ । बालक्लबदेखि संघसंस्था र सरकारी निकाय,
सञ्चार माध्यम सबैले नै निर्वाचनमा बालअधिकार अनगु मनलाई सघाउ परु य् ाएबाट असल अभ्यासको थालनी भएको छ ।
अन्त्यमा, समग्रमा बालबालिकाका विषयलाई सबैको प्राथमिकतामा ल्याउन के न्द्रीय बालकल्याण समिति
लगायतका राज्यका निकाय तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्था, सञ्चारक्षेत्र र बालक्लबहरू समेतको
भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ । निर्वाचनले देशको नयाँ खाका बनाउने गोरेटो बसालिसके को छ । निर्वाचन पछाडिको
अब कार्यान्वयनको चरणमा मत हाल्ने वयस्कका मात्र हैन ४४ प्रतिशत मताधिकार नहुने बालबालिकाका विषयले
पनि प्राथमिकता पाउनु पर्छ । हालसम्म सबैको क्रियाशीलताले बालअधिकारको क्षेत्रमा धेरै सकारात्मक प्रगतिहरू पनि
भएका छन् र गर्न बाँकी कार्यका सूची पनि लामै छन् । अबको परिवर्तित संरचनामा स्थानीय तहसँग घनीभूत रूपमा
बालअधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन, सम्मान र परिपालनका लागि अवधारणागत स्पष्टतादेखि सीप, क्षमता विकास र
बालसंरक्षण पद्धति स्थापना लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।
बालबालिकाले कुनै पनि निर्वाचनमा मत खसाल्दैनन्, तर गहिरिएर विश्लेषण गर्दा हाम्रो देशमा प्रत्येक वर्ष
निमोनिया, झाडापखाला, मलेरिया, कुपोषण, जण्डिस, चिसो तथा सङ्क्रमण जस्ता रोकथाममूलक स्वास्थ्य समस्याका
कारण जीवन गमु ाउने ५ वर्ष उमेर मनि
ु का २३ हजार बालबालिकाले हामी अर्थात् वयस्कहरू प्रति अझ भनौं "देश
चलाउनेहरू" प्रति प्रतीकात्मक रूपमा गम्भीर "अविश्वासको मत" खसालिरहेका हुन्छन्, आफ्नै जीवनलाई मेटाएर । यस्ता
गम्भीर विषयहरूलाई ठूला राजनीतिक लेनदेनका विषयले ओझेल पारिरहेको हुन्छ । क्षण क्षणमा दर्व्य
ु वहारमा परेका, यौन
शोषणमा परेका, बेचबिखनमा परेका, विद्यालयमा सिक्ने रमाउने र कलम समाउने हातहरू कडा परिश्रममा लगाइरहेका,
परित्यक्त भई सडकमा भौतारिएका, कुपोषणले ख्याउटिएका, उपचार बिना पीडाले छट् पटिएका, अभिभावकत्व गमु ाएका,
फकाएर होस् या तर्साएर वा वाध्य बनाई, भ्रममा पारी या सपना देखाई आफ्ना राजनीतिक अभीष्टका लागि हिंसाद्वन्द्वमा लगाइएका, अपाङ् गताका कारण सेवासवि
ु धाबाट बञ्चित भैरहेका, भेदभाव र तिरस्कारमा परेका तमाम कलिला
बालबालिकाले सबैप्रति "अविश्वासको मत" खसालिरहेका हुन्छन्- आफ्नै जीवनलाई जोखिममा पारेर, असह्य पीडा र
वेदना बोके र । तर, उनीहरूले आफ्ना लागि बन्द र चक्काजाम गर्दैनन्, हिंसा तोडफोड गर्दैनन्, न त गरेको मन नै
पराउँछन् । बालबालिका सदैव दया मायाका पात्र मात्रै होइनन्, उनीहरू त देश विकासका एक महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार हुन् ।
त्यसैले बालबालिकालाई प्राथमिकता दिनु भनेको, उनीहरूको संरक्षण र विकासमा लगानी गर्नु भनेको, राष्ट्र विकासको
महत्त्वपूर्ण पक्षलाई बलियो बनाउनु हो । बालबालिकाका निम्ति आजको लगानी भनेको भविष्यको निम्ति जगेर्ना हो । हामी
सबैको हातेमालोबाट नै बालबालिकाको अनहु ारमा मसु ्कान ल्याउन सक्छौं, देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौं ।
nnn

लेखक के न्द्रीय बालकल्याण समितिको कार्यकारी निर्देशक हुनहु ुन्छ ।
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चौथो अन्तर्राष्ट्रिय महिला
सम्मेलनका प्राथमिकता क्षेत्रहरू
भरतराज शर्मा
विषय प्रवेशः
विकासमा महिलाको अवधारणासँगै सन् १९७० को दशकमा मात्र आएर सरुु भएको लैङ्गिक तथ्याङ्कको
पहलले हालसम्म पनि परिपक्वता पाएको छै न । ऐतिहासिक पष्ठृ भूमिमा तथ्याङ्कको सरुु आत नै ढिला हुनु र लैङ्गिक
तथ्याङ्ककै परिपूरकको रूपमा रहेका लैङ्गिक हिंसा, मानव वेचविखन, दर्व्य
ु वहार र विभेद जस्ता तथ्याङ्कहरूको न्यून
उपलब्धताले गर्दा नै हालसम्म लैङ्गिक तथ्याङ्कहरूले पूर्ण ता प्राप्त गर्न नसके कोदेखिन्छ । लैङ्गिक तथ्याङ्कलाई
पूर्ण ता प्रदान गर्न व्यवस्थित अभिलेख प्रणालीका साथसाथै नियमित रूपमा तथ्याङ्क हरू उपलब्ध हुने गरी सर्वेक्षणहरू
सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणको लागि सन् १९९५ मा वेइजिङ् गमा सम्पन्न चौथो
अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनले १२ वटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तोके को छ । यस लेखमा यिनै क्षेत्रहरूमा उपलब्ध के ही
तथ्याङ्कहरूको विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
१. महिला र गरिवी
महिला आफ्नो मौजदु ा अवस्थाबाट माथि उठ् न नसक्नुको एक मखु ्य कारण गरिवी भएको धेरै अध्ययनहरूले
देखाएका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका महिला, किशोरी तथा बालिकाहरू तल
ु नात्मक रूपमा बढी
हिंसामा परेकोदेखिन्छ । महिलाको न्यून सारक्षरता दर र गैरकृषि क्षेत्रमा रहेको महिला सहभागिताले मात्र पनि नेपालका
महिलाहरू गरिवीको दर बढी भएको पष्टि
ु गर्दछ । लिङ् गअनस
ु ार गरिवीका तथ्याङ्कहरू उपलब्ध हुने हो भने समदु ाय
लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा गरिवी सम्बन्धी कार्यक्रमको मूल्याङ्कन समेत गर्न सहयोग पगु ्ने थियो । तर नेपालमा
लिङ् गअनस
ु ार गरिवीका तथ्याङ्कहरू हालसम्म उपलब्ध छै नन् । के न्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सञ्चालन गरेको नेपाल
जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०१०-११) लाई हेर्दा परिवारमूली महिला भएका परिवारहरूमा २३.६९ प्रतिशत जनसङ् ख्या
गरिवीको रेखामनि
ु रहेकोदेखिन्छ ।
२. महिला शिक्षा र तालिम
महिला शिक्षा आर्थिक विकासको आधारस्तम्भ नै हो । महिला शिक्षाले महिलाको मात्र नभएर समग्र पारिवारिक
विकास गर्दछ; गरिवी न्यूनीकरण गर्दछ; भने सभ्य, समतामूलक र महिलामैत्री समाज निर्माणमा समेत योगदान
परु य् ाउँदछ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने अझै पनि ४२.६ प्रतिशत ५ वर्षभन्दा र
सोभन्दा माथिका उमेरका महिलाहरू निरक्षर (महिला साक्षरता ५७.४ प्रतिशत) छन् ।
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३. महिला र स्वास्थ्य
नेपालमा कम उमेरमै बच्चा जन्माउने, छिटो छिटो वच्चा जन्माउने र बढी परिश्रम पर्ने कृषि जस्तो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने
अवस्थाले गर्दा महिलाको स्वास्थ्य स्थिति कमजोर छ । पछिल्लो समय मातमृ तृ ्दयु रमा के ही कमी भएको छ तापनी विपन्न
र ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू आङ खस्ने लगायत विभिन्न रोगबाट बढी प्रभावित छन् । परुु षको तल
ु नामा महिलाहरूको
अनमु ानित आयु (Life Expectancy at Birth) बढी हुने विश्वव्यापी मान्यता बमोजिम पछिल्ला वर्षरुमा महिलाहरूको
अनमु ानित आयू (Life Expectancy at Birth) परुु षको तल
ु नामा बढी छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनस
ु ार महिलाको
अनमु ानित आयदु र ६८ वर्ष छ । हाल समग्र जन्ममा स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउने महिलाहरूको संस्थाभित्र २८
प्रतिशत छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनस
ु ार कुल जनसङ् ख्या को १.९४ प्रतिशत अपाङ् गता भएका व्यक्ति
छन् । अपाङ् गता भएका व्यक्तिमध्ये महिलाको अनपु ात करिव ४५ प्रतिशत रहेको छ ।
उमेर बढ् दै जाँदा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्या देखिदँ ै जान्छन् । नेपालमा ६०
वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको सङ् ख्या कुल जनसङ् ख्या को ८.१३ प्रतिशत छ भने यसमा महिलाको अनपु ात
५०.६२ प्रतिशत छ -के .त.वि. २०६८) ।
४. महिला हिंसा
हिंसालाई सम्बोधन गर्न, व्यवस्थापन गर्न तथा पनु र्स्थापना लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सेवा के न्द्र,
पनु र्स्थापना के न्द्र आदि आवश्यक पर्ने भएकाले सञ्चालित अल्पकालीन तथा दिर्घकालीन सेवा, पनु र्स्थापना के न्द्र,
बालगृह वद्
ृ धाश्रम आदिलाई महिला हिंसाको सूचकको रूपमा लिन सकिन्छ । हाल ८ वटा पनु र्स्थापना के न्द्र, १७ वटा
सेवा के न्द्र, ५७७ वालगृह र २९ वटा वद्
ृ धाश्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने घरेलु हिंसामा परेकाहरूलाई पनु र्स्थापना
गर्न मंगला साहना दिर्घकालीन पनु र्स्थापना के न्द्र सञ्चालनमा रहेको छ । यी के न्द्रहरूबाट आ.व. २०७१/७२ मा सेवा
लिनेहरूको सङ् ख्या निम्नानस
ु ार रहेको छ ।
तालिका १: सेवा के न्द्र, पुनर्स्थापना के न्द्र आदिबाट सेवा लिनेहरूको सङ् ख्याः
क्र.सं.
१
२
३
४
५

विवरण
सेवा के न्द्र
पनु र्स्थापना के न्द्र
बाल गृह
वद्
ृ धाश्रम
मंगला साहना पनु र्स्थापना के न्द्र

सङ् ख्या
१७
८
५७४
४०
१

सेवा लिनेको विवरण
३६९३
४९४
१६५३५
१३३१
११
स्रोत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७३

५ महिला र सशस्त्र द्वन्द्व
महिलारूप नै द्वन्द्वको समयमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन् । कोही महिलारूप बलात्कारको सिकार हुन्छन् भने
कोही महिलारूप आफ्नो श्रीमान् तथा वालवच्चारूप गमु ाएका हुन्छन् । नेपालमा पनि विगतमा भएका सशस्त्र द्वन्द्वले यस
कुरालाई प्रभाणित गरिसके को छ । तर सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षमा रूपमा महिलामा परेको प्रभाव मापन गर्ने गरी
सूचकको रूपमा तथ्याङ्करूप राख्ने तथा समय समयमा अद्यावधिक गर्ने गरिएको छन् । त्यसैले यो क्षेत्र मापनको लागि
सूचक रूप समेत पहिचान हुनु जरुरी छ ।
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६. महिला र अर्थतन्त्र
विश्वमा नै महिला र परुु षबीच श्रम सहभागिता दरमा करिव 26 प्रतिशत भिन्नता रहेको छ भने महिलाहरूले
परुु षको तल
ु नामा 2.5 गणु ा बढी समय पारिश्रमिक नपाउने काममा बिताउछन् । त्यसैगरी परुु षको तल
ु नामा महिलाहरूले
ज्याला पनि 2.4 प्रतिशत कम पाउँछन् । नेपालमा पनि ज्यालाको यो विभेद विद्यमान रहेको पाइन्छ । राष्ट्रिय जनगणना,
2068 को तथ्याङ्कअनस
ु ार 15 वर्ष माथिको जनसङ् ख्यामा महिलाको आर्थिक क्रियाकलापको दर 54.04 प्रतिशत छ
भने परुु षको 74.03 रहेको छ ।
७. नीति निर्माणमा महिला
नीति निर्माण तहमा महिलाहरूको सहभागिताले समतामूलक र महिलामैत्री समाज निर्माणमा योगदान पगु ्दछ ।
पछिल्लो समयमा महिला सहभागिता बढ् ने गरी संवैधानिक र काननु ी व्यवस्था भएबोजिम नीति निर्माण तहमा महिला
सहभागिता बढ् दो क्रममा रहेकोदेखिन्छ । व्यवस्थापिका संसदम् ा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत सनिश्
ु चित गरिएको छ
(हाल २९.९ प्रतिशत मात्र सहभागिता रहेकोछ ) भने स्थानीय निकायमा महिला सहभागिता ४० प्रतिशतम हुने सनिश्
ु चित
गरिएको छ । त्यस्तै निजामति सेवामा महिला सहभागिता २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
८. महिला विकासका लागि संस्थागत संरचना
महिला विकासको लागि २०३८ सालदेखि नै आयोजनाको रूपमा महिला विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको
थियो भने हाल महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग तथा ७५ वटै जिल्लाहरूमा
महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरू स्थापना भएका छन् । यसै गरी विभिन्न मन्त्रालय र के न्द्रीयस्तरका निकायहरूमा
लैङ्गिक सम्पर्क विन्दु तोकिएको छ ।
९. महिला र मानव अधिकार
महिला र किशोरीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक सवलीकरण र हिंसामक्त
ु वातावरण
जस्ता कुराहरू मानव अधिकारमा पर्दछन् । महिला र किशोरीहरूले यस्ता मानव अधिकारहरूको पूरा उपभोग गर्न
पाउनु पर्दछ र कुनै पनि विभेद विना समाजमा जिउन पाउनु पर्दछ । यसको लागि नेपालले पनि महिला विरुद्ध हुने सबै
प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिलाई अनमु ोदन गरेको छ भने यसको कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना,
२०६० तयार गरेको छ । त्यसैगरी महिलाहरूको मानव अधिकार प्रत्याभूतिको लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग,
राष्ट्रिय महिला आयोग जस्ता संवैधानिक संरचना समेत खडा भएका छन् । तर हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा
महिलाहरूको सङ् ख्या भने न्यून (५ पदाधिकारी मध्ये १ जना मात्र) रहेको छ ।
१०. महिला र सञ्चार
पछिल्लो समयमा सञ्चारमा महिलाहरूको सहभागिता बढ् दै गएको भए तापनि महिला सहभागिताको अनपु ात मात्र
२० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सदस्यताको क्षेत्रअनस
ु ार सञ्चारक्षेत्रमा महिलारूपको सहभागिताको विवरण निम्नानस
ु ार
रहेको छ ।
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तालिका २: सदस्यताको क्षेत्रअनस
ु ार सञ्चारमा महिला सहभागिता
क्र.सं.
१
२
३
४
५
६
७
८

सदस्यताको क्षेत्र
पूर्वा ञ्चल क्षेत्र
मध्यमाञ्चल क्षेत्र
पश्चिमाञ्चल क्षेत्र
मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्र
सदु रु पश्चिमाञ्चल क्षेत्र
काठमाडौं उपत्यका
कर्पोरेट क्षेत्र
संस्थाहरू
जम्मा

जम्मा सदस्य
१४४४
१५८७
१४०२
१४११
६६६
१४८४
१५८३
५००
१००७७

पुरुष
११९८
१३२०
११७०
११४३
५८६
११८२
११५९
४५६
८२१४

महिला
२४६
२६७
२३२
२१७
८०
२५६
२७१
४४
१६१३

महिला पुरुष अनपु ात
२०.५
२०.२
१९.८
१९.०
१३.७
२१.७
२३.४
९.६
१९.६
स्रोत नेपाल पत्रकार महासंघ, 2074

११. महिला र वातावरण
जलवायु परिवर्तनले विश्वमानै विनासहरू निम्त्याइरहेको छ । यसको प्रभावबाट वाढी, पहिरो, शीतलहर, तापक्रम
बढ् ने जस्ता समस्याहरूदेखिएका छन् । जलवायु परिवर्तले महिलाहरू विशेष गरी गर्भवती र माततृ ्व अवस्थाका महिलाहरू
बढी प्रभावित भएका छन् । अतः वातावरणसम्बन्धी व्यवस्थापन तथा योजना निर्माणमा महिलाहरूको आवाज सनि
ु नु
पर्दछ । महिलाहरूको पनि अर्थपूर्ण सहभागिता सनिश्
ु चित हुनपु र्दछ । के ही नीति नियमहरूले योजना तर्जुमा तथा
कार्यान्वयनमा महिलाहरूको सहभागिता सनिश्
ु चित गरेको भए पनि सहभागिता न्यून तथा अर्थपूर्ण सहभागिता भएको
देखिदैन । निर्णय तहमा महिलाहरू सहभागिता एकदमै न्यून रहेकोछ । उदाहरणका लागि हाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा
महिला सहभागिता शून्यको स्थितिमा छ भने मन्त्रिपरिषदम् ा पनि न्यून छ ।
१२. बालिका
पितस
ृ त्तात्मक सोचका कारण बालिकाहरूले जन्मदेखिनै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । जन्ममा नै छोरालाई
प्राथमिकता दिने भएकोले जन्ममा लिङ् ग अनपु ात १०६.४ (१०६ बालक जन्मदा १०० मात्र बालिका जन्म) रहेको
छ । खानामा विभेद गरिएको कारणले बालिकाहरूमा कुपोषण हुने अवस्था रहेको छ भने बालविवाह, उनीहरूप्रति
गरिने दर्व्य
ु गरेको छ । त्यसैगरी
ु वहारले बालिकाहरू जोखिममा रहेका छन् । यस तथ्यलाई विभिन्न तथ्याङ्कहरूले पष्टि
कुपोषणको दर पनि बालिकाहरूमा बढीदेखिएको (नेपाल डिमोग्राफिक हेल्थ सर्वेक्षण, प्रारम्भिक प्रतिवेदन, २०१६, पेज
३०) छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनस
ु ार १०देखि १९ वर्ष समूहका किशोरीहरूमध्ये २४ प्रतिशतभन्दा बढीको विवाह
भइसके कोदेखिन्छ । सडक बालबालिका, संरक्षणविहीन बालबालिका, बालविवाहमा परेका वालबालिका, अनशु ासनका
नाममा वालबालिकालाई दिइने साजय, Corporal Punishment जस्ता गम्भीर विषयहरूले वालबालिकाको उत्थान र
विकासमा अवरोध खडा गरेका छन् । यस्ता विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालमा बालविवाह अन्त्यका लागि
रणनीति तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको छ भने अनशु ासनका नाममा हुने सजाय अन्त्यका लागि पनि पैरवी लगायतका
कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएका छन् ।
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निष्कर्षः
थप्रैु सूचकहरूका आधारमा चौथो अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनका १२ प्राथमिकता क्षेत्रहरूको मूल्याङ्कन गर्न
सकिने भए तापनि यस लेखमा न्यूनतम सूचकहरूको मात्र चर्चा गरिएको छ । सूचकहरूलाई हेर्दा के ही सूचकहरूमा
पछिल्लो समय उल्लेख्य सधु ार भएको छ तापनि महिला सहभागिताको अनपु ात अझै न्यून छ । के ही प्राथमिकता क्षेत्रमा
लिङ् ग अनस
ु ार तथ्याङ्कहरू समेत उपलब्ध हुन सके को छै न भने के ही प्राथमिकता क्षेत्रमा सूचकहरू समेत पहिचान गरी
तथ्याङ्कहरू अद्यावधिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । समग्रमा राष्ट्रले चौथो अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनका प्राथमिकता
क्षेत्रको समग्र मूल्याङ्कनका लागि सूचकहरू पहिचान गरी समय समयमा अद्यावधिक तथ्याङ्क सहित समीक्षा गर्न सके
महिला सशक्तीकरण तथा समग्र महिलाको अवस्था र यसमा भए गरेका प्रगति स्पष्ट रूपमा देख्न र मनन गर्न सकिन्छ ।
nnn
लेखक महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा उपसचिव हुनहु ुन्छ ।
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मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको
अवस्था र निराकरणका लागि भएका प्रयासहरू
सिु नता नेपाल
पृष्ठभूमि
मानव बेचबिखन लैङ्गिक हिंसाको एउटा स्वरूपको रूपमा लिईन्छ । तर यसले मानिसको अस्मितामा यस्तो
गहिरो प्रहार गर्दछ जसबाट प्रभावितको उद्धार र उद्धार पछिको धेरै प्रयासबाट उसमा अत्मविश्वास जगउन सफल भए
तापनि समाज र परिवारले उनीहरूलाई नअपनाउँदा सम्मानपूर्व क जीवन जिउन ठूलो सङ् घर्ष गर्नुपरेका धरै उदाहरणहरू
हाम्रा माझ छन् । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार एक विश्वव्यापी र बहुआयामिक समस्या हो । हातहतियार र
लागू औषधको अवैध कारोबार जस्तै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सङ् गठित गिरोहद्वारा
सञ्चालित धन्दाका रूपमा विश्वमा फस्टाउँदै गएको छ । मानव बेचबिखनको बदलिदो स्वरूप तथा आयामहरूले मानव
बेचबिखन राक्नको लागि चनु ौती थपिँदै गएको छ । विगतमा भारतमा महिला तथा बालिकाहरू माथि व्यावसायिक यौन
शोषणबाट सरुु भएको मावन बेचबिखन हाल यसको पूरानो शैलीमा परिवर्तन हुदँ ै विभिन्न नयाँ स्वरूपमा देखा परिरहेको
छ । विगतमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका दृष्टिले नेपाललाई प्रमख
ु स्रोत (source) मल
ु क
ु को रूपमा हेरिने
गरिएकोमा विश्वव्यापीकरण तथा बजारीकरणको प्रभावले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विस्तार भएपछि नेपाल मार्गस्थ
(Transit) र गन्तब्य (Destination) समेत बन्न पग
ु ेको छ । आन्तरिक बेचबिखनको समस्यालाई के लाउँदा उद्योग
कलकारखाना अन्तर्गत इँटा भट्टा, जरी उद्योग, गलैंचा, तयारी पोशाक आदि, मनोरञ्जन क्षेत्र अन्तर्गत डान्स, बार, दोहोरी
साँझ, क्याविन, रेष्टु राँहरू, सेवा क्षेत्र अन्तर्गत मसाज पारलर, यातायात, पर्यटन, घरेलु श्रम आदि एवं परम्परागत कृषि
प्रणालीमा हरूवा-चरूवा, कमैया, कमलरी, हलिया आदिका नाममा व्यवहारमा नेपाली महिला तथा बालबालिकाहरू श्रम
तथा यौन शोषणका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिममा रहेको पाइन्छ । यसरी व्यावसायिक यौन,
सरकस तथा अङ् गप्रत्यारोपण समेतका लागि छिमेकी मल
े क रोजगार,
ु क
ु हरूमा हुने गरेको बेचबिखनका साथै वैदशि
अन्तरदेशीय विवाह तथा सांस्कृतिक/साङ् गीतिक कार्यक्रमका नाममा समेत यौन तथा श्रम शोषणमा परी बेचबिखनको
जोखिममा वृद्धि हुदँ गै एकोदेखिन्छ । के ही विदेशी दलालहरूको संलग्नतामा विदेशी नागरिकहरूसँग विवाह गराइदिने
वाहनामा नेपाली यवु तीहरूलाई बेचबिखन गर्ने घटनाहरू पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
गरिबी, अशिक्षा, अज्ञानता र बेरोजगारी, कमजोर सामाजिक सरु क्षा प्रणाली, घरेलु हिंसा र पारिवारिक
विखण्डन,असरु क्षित बसाइसराइ, सङ् गठित आपराधिक गिरोह तथा दलालहरूको चलखेलख लगायत विभिन्न
समस्याका कारणहरूले गर्दा नेपालमा पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको समस्या जटिल बन्दै गइरहेको छ ।
पीडित/प्रभावितहरू फरक फरक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक परिवेशबाट आएका हुन्छन् । घरबाट
भागेका बालबालिका, किशोरी, यवु ा र महिला, जबरजस्ती करणीमा परेका महिला तथा किशोरी, घरेलु हिंसा लगायत
विभिन्न प्रकारका लैङ्गिकतामा आधारित हिंसामा परेका महिला तथा किशोरीहरू र द्वन्द्वबाट प्रभावित महिला तथा
बालबालिकाहरू बेचबिखन तथा ओसारपसारको बढी जोखिममा पर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा परिवारका सदस्य,
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सबैभन्दा नजिकको मान्छे, आफन्त, छिमेकी, साथीहरू र चिनजानका व्यक्तिहरू नै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा
मखु ्य दलालका रूपमा संलग्न रहेको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा अनभिज्ञता रहेको हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा
उनिहरूको मिलोमतो । त्यसैकारणले गर्दा धरै जसो घटनाहरू काननु को दायरामा आउने गर्दैनन्, प्रभावितलाई प्रहरीसमक्ष
घटना दर्ता गर्न दिइँदनै (घरको इज्जतको नाममा, प्रलोभनमा र डर धम्की देखाई) । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कलाई हेर्ने
हो भने आ.व. २०७०।०७१ मा १८५, आ.व. २०७१।०७२ मा १८१ तथा आ.व. २०७२।०७३ मा २१२ मद्ु दाहरू
दर्ता भएकोदेखिन्छ ।प्रहरी प्रधान कार्यालय, महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयको अभिलेखअनस
ु ार आ.व.
२०६८/६९देखि २०७२/७३ को पाँच वर्षको अवधिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरूद्धका मद्ु दाका रूपमा
दर्ता भएका उजरु ीहरू र मद्ु दामा पीडित/प्रभावित व्यक्तिहरूको सङ् ख्या निम्नअनस
ु ार रहेकोदेखिन्छ ।
तालिका १.१ : मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरूद्ध दर्ता मद्ु दा र पीडित/प्रभावित व्यक्तिहरूको सङ् ख्या
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स्रोतः प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनसु न्धान विभाग, महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालय

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले विभिन्न ८ जिल्लामा स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको
सहकार्यमा सञ्चालित पनु र्स्थापना के न्द्रहरूबाट आ.व. २०६८/६९देखि २०७२/७३ को पाँच वर्षको अवधिमा मानव
बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित तथा प्रभावितहरूलाई विभिन्न सेवाहरू प्रदान गरेको छ ।
तालिका १.२ : नेपाल सरकारको सहयोगमा सञ्चालित पुनर्स्थापना के न्द्रहरूबाट सेवा प्राप्त गर्ने पीडित
प्रभावितको सङ् ख्या -आ.व. २०६८/६९-२०७२/७३)
क्र.सं.
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यी माथिको दईु तालिकालाई आधार मानेर हेर्दा पनि विभिन्न पनु र्स्थापना के न्द्रहरूबाट सेवा पाउनेको दाजोमा
प्रहरीमा घटना दर्ता भएको सङ् ख्या न्यून रहेकोदेखिन्छ । यर्थाथमा पनु र्स्थापना के न्द्रहरूमा सेवा पाउनेहरूमा बेचबिखनबाट
प्रभावितहरू मात्र नभई घरेलहु िंसाबाट प्रभावितहरू पनि रहेका छन् । अर्कोतर्फ मानव अधिकार आयोगबाट प्रकाशित हुने
प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने हजारौको सङ् ख्यामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित रहेकोदेखिन्छ
। सङ् ख्याको अन्तर हुनमु ा एकीकृत तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्नेको लागि Standard format नरहन,ु काननु मा स्पष्ट
उल्लेख नभएको कारण सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले यस सम्बन्ध यथार्थ तथ्याङ्क यस्तो मद्ु दा
हेर्न काननु ले तोके को राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिमा आवधिक रूपमा नबझ
ु ाउनु पनि प्रमख
ु कारण हो । साथै सबै
पीडित तथा प्रभावितहरू न्यायका लागि प्रहरीमा घटना दर्ताको लागि नआउनु पनि चनु ौतीको रूपमा रहेको छ । मानव
बेचबखन तथा ओसारपसार जस्तो सङ् गठित, जटिल र जघन्य अपराधको नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न
प्रयासहरू गर्दैआएको छ । यसको विरूद्ध समदु ायस्तरसम्म सचेतना बढाउनक
ु ा साथै पीडितहरूको सहायताका लागि
सेवा विस्तार गरेको छ भने फौजदारी न्याय प्रणालीमा समसामयिक सधु ार गरेको छ । काननु निर्माण, राष्ट्रिय कार्ययोजना
तर्जुमा, राष्ट्रियस्तरदेखि स्थानीयस्तरसम्म संस्थागत संरचनाहरूको गठन गरेको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरूद्धका नीति, काननु तथा संस्थागत प्रयासहरुः
इतिहासलाई फर्के र हेर्दा नेपालको एकीकरणपश्चात् पथृ ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८२५ मा बनेपा, धलि
ु खेल
लगायत सात गाउँका मानिसले कमारा कमारी राख्न नपाउने गरी रोक्का जारी गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी वि.सं. १९१०
मा सरु न्े द्र शाहको पालामा जारी भएको मल
ु क
ु ी ऐनमा मानिस बेच्नेलाई ७ वर्ष कै द हुने, आफ्नी श्रीमती बेच्ने व्यक्तिलाई
थप सजाय हुने, विदेशको कोइलाखानी र समद्रु पार लाने-पठाउने कार्य दण्डनीय हुने एवं यस्तो कसरु को सरु ाकीलाई
असल
ु भएको सजायको अंशबाट बकस दिइने तथा यस्तो मद्ु दा सरकारवादी हुने व्यवस्था समेत गरेको थियो । वि.सं.
१९८२ बैशाख १ गते नेपालभर दास प्रथा उन्मूलन गर्ने घोषणा भयो । वि.सं. २०२० सालमा जारी भएको नयाँ मल
ु क
ु ी
ऐनमा मानिसको बेचबिखनलाई अपराध मानी यसमा संलग्न हुनेलाई सजायको व्यवस्था गरियो । वि.सं. २०३३ मा
भएको उक्त ऐनको छै टौं संशोधनले थप सजायको व्यवस्था गरेको थियो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरूद्ध
काननु ी आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले विशेष ऐनको रूपमा २०४३ साल कात्तिक २४ गते जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण)
ऐन जारी भयो । वि.सं. २०५२ सालमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय गठन गरेपछि मानव
बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि विशेष प्रयासहरूको थालनी गरेको पाइन्छ । फलस्वरूप "चेलीबेटी र
बालबालिका बेचबिखन तथा देहव्यापार विरूद्धको राष्ट्रिय नीति" तर्जुमा भएको थियो । सो नीति अन्तर्गत चेलीबेटी
बेचबिखन तथा देहव्यापार विरूद्ध जनचेतना बढाउन अभियान सञ्चालन गर्ने, काननु को निर्माण गरी पीडित/प्रभावितको
न्यायमा पहुचँ परु य् ाउने, प्रभावितहरूको व्यावसायिक सीप विकासका लागि उपयक्त
ु वातावरण सिर्जना गरी उनीहरूलाई
आत्मनिर्भर बनाउने, चेलीबेटी बेचबिखन तथा देहव्यापार नियन्त्रणका लागि गा.वि.स. स्तरसम्म संरचनाको बिस्तार
गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत समन्वय गरी चेलीबेटी बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने लगाएतका विषयमा जोड दिइएको
पाइन्छ ।
बेचबिखन भन्नाले महिला र बालिका मात्र पर्दछ साथै बेचबिखन व्यावसायिक यौन शोषणको लागि मात्र हुन्छ
भन्ने आम सोचाई भन्दा फरक रूपमा बेचबिखन तथा ओसारपसारको स्वरूप र आयाममा आएको परिवर्तले गर्दा नयाँ
काननु को आवश्यकतालाई औल्याई बि.स. २०६४ सालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४
र नियमावली २०६५ कार्यान्वनमा ल्याइएको छ । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र मानव बेचबिखन
तथा ओसारपसार विरुद्वको राष्ट्रिय समितिलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मद्ु दाका लागि सम्पर्क निकायको
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रूपमा तोकिएको छ भने मन्त्रालयमा यस विषयलाई हेर्ने छुट्टै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको शाखा
गठन गरिएको छ ।मानव बेचबिखन विषेशगरी महिला तथा बालबालिकाहरूको बेचबिखन तथा ओसारपसार बिरुद्वको
राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६८, राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन योजना २०७१, पनु र्स्थापना के न्द्र संचालन निर्देशिका
२०६८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित प्रभावितहरूको हेरचाह तथा संरक्षणमा राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड
लगायतका काननु ी दस्तावेजहरू कार्यन्वयनमा रहेको छ ।
मल
ु क
ु को मूल काननु को रूपमा रहेको नेपालको संविधानको धारा २९ शोषण बिरूद्धको हकमा मानिसलाई
बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छै न भनी उल्लेख भएको छ । धारा ३८ को उपधारा (३) महिला विरुद्व धार्मिक,
सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य
कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छै न । त्यस्तो कार्य काननु बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई काननु
बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी स्पष्ट पारिएको छ । साथै धारा ३९ को उपधारा (५) कुनै पनि बालबालिकालाई
बाल विवाह, गैरकाननु ी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छै न । (६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना,
प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले
दर्व्य
ु त प्रयोग गर्न पाइने
ु वहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनचि
छै न भन्ने व्यवस्था गरिऐको छ ।त्यस्तै धारा ३९ को उपधारा (९) ले असहाय, अनाथ, अपाङ् गता भएका, द्वन्द्वपीडित,
विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सवि
ु धा पाउने हक बारे उल्लेख छ । यसै गरी
सोही धाराको उपधारा (१०) ले उपधारा (५), (६) विपरीतका कार्य काननु बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट
पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट काननु बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था गरेको छ ।
(९) असहाय, अनाथ, अपाङ् गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट
विशेष संरक्षण र सवि
ु धा पाउने हक हुनेछ । (१०) उपधारा (४), (५), (६) र (७) विपरीतका कार्य काननु बमोजिम दण्डनीय
हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट काननु मोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि बनेका काननु ी दस्तावेजहरूलाई कार्यरूप दिनको लागि नेपाल सरकारले
महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई सम्पर्क निकायको रूपमा तोके को छ भने यसअर्न्तगत रहेका
पचहत्तर जिल्लाका महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरू यस विषयमा सम्पर्क निकायको रूपमा रहेका छन् । ऐनमा
व्यवस्था गरिएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय समिति र जिल्लास्तरमा रहेको जिल्ला समिति
पनि क्रियाशील रहेका छन् । विगत दईु वर्षदेखि वडा, गा.वि.स र न.पा. स्थानीय स्तरमा पनि स्थानीय समितिहरू गठन
गरी मानव बेचबिखन विरुद्ध निरोधका तथा संरक्षणका क्रियालापहरूलाई गति प्रदान गरिएको छ । आ.ब. २०७२।०७३
सम्ममा ७३२ वटा स्थानीय समिति गठन तथा परिचालन भएका छन् । कार्यक्रमगत हिसावले हर्ने हो भने आ.व.
२०६९।७० ५७,५०,००० कार्यक्रम बजेट विनियोजना गरेकोमा, २०७०।७१ मा २,२३,६८,००० र २०७१।७२
मा २,२०,९७,००० विनियोजन भएको छ । पनु र्स्थापना कोषमा विनियोजित रकम यस कार्यक्रम बजेट भित्र पर्दैन तर
समास्याको गाम्भीर्यलाई हर्दा यस क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट अत्यन्त न्यून रहेको मान्न सकिन्छ । यसको अतिरिक्त ऐनले
व्यवस्था गरेको पनु र्स्थापना कोषको लागि नेपाल सरकारले हरेक वर्ष एक करोड रुपैया प्रभावितहरूको उद्धार, संरक्षण
र पनु र्स्थापनको लागि विनियोजित गर्ने गरेकोमा २०७३।०७४ मा यस कोषमा नेपाल सरकारले दईु करोड पचासलाख
रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । काननु मा यो कोषमा व्यक्ति वा संस्थाहरूले पनि योगदान गर्न सक्ने उल्लेख भए तापनि
हाल सम्म कहींबाट यस कोषमा सहयोग रकम प्रप्त हुन सके को छै न । यस कोषको रकम आठ जिल्लामा सञ्चालित
पनु र्स्थापना के न्द्र, दिल्ली, थाईल्याण्ड, आवधु ावि स्थित कुटनीतिक नियोग र कलकोत्ता स्थित महाबाणीज्य दूतावासमा
प्रभवितहरूलाई विभिन्न सेवाहरू प्रदानको लागि मागको आधारमा रकम उपलब्ध गराइँदै आएकोमा आ.व. २०७३।०७४
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मा सर्खे
ु त र कास्कीमा दईु वटा पनु र्स्थापना के न्द्र विस्तार गरी पनु र्स्थापना के न्द्रको सङ् ख्या दश परु य् ाइएको छ । सो
सम्बन्धमा कोषबाट नियमित रकम नजाने देश हरूको हकमा भने दूतावसहरूको मागको आधारमा उपलब्ध गराइँदै
आएको छ । प्रभावितहरूको उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीलाई सहज र सरल बनाउनको लागि सरकारले काननु तर्जुमाको
प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ ।
त्यसै गरी पनु र्स्थापना के न्द्रमा रहने प्रभावितहरूलाई काननु बमोजिम छ महिना सम्म राख्ने व्यवस्था रहेको
छ । प्रयःजसो प्रभावितहरूको मद्ु दा त्यति समयमा किनारा नलाग्ने र मद्ु दामा नगएका प्रभावितहरूको हकमा पनि त्यति
समयमा परिवारमा पनु र्मिलन गराउन नसक्ने अवस्थामा काननु ले तोकभन्दा पनि बढी समय राख्नु पर्ने बाध्यतालाई
ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले २०७२।०७३देखि काठमाडौंमा मगंला सहाना दीर्घकालीन पनु र्स्थापना गृह सञ्चालनमा
ल्याएको छ । हाल त्यस के न्द्रमा बाह्रजना प्रभावितहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ र भविष्यमा उक्त गृहको क्षमतालाई
विस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।विभिन्न स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा आठ जिल्लामा सञ्चालित
पनु र्स्थापना के न्द्र (झापा, पर्सा, रूपन्देही, चितवन, काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, सर्खे
ु त, बाँके र कै लाली) मा
वि.स.२०६७।०६८देखि वि.स. २०७२।०७३ को अषाढ मसान्तसम्म जम्मा ६१०९ प्रभावितहरूलाई विभिन्न सेवाहरू
प्रदान गरेको छ । तर पनु र्स्थापना पछि प्रभावितहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा कुनै पनि कार्यक्रम नरहेको र
काननु ले पनि वाध्यकारी नबनाएको हुदा सम्बन्धित सबै निकायको ध्यान पगु ्न नसके कोदेखिन्छ । जसले गर्दा एक पटक
घरमा पनु र्स्थापना भएका प्रभावित सरु क्षित नभई पनु ः बेचबिखनमा पर्न सक्ने जोखिम रहिरहेकोदेखिन्छ ।
काननु ी कारवाहीको पक्षलाई हेर्ने हो भने प्रभावितलाई न्याय प्रदान गर्नको लागि २०६४ सालमा आएको ऐन
अत्यन्त प्रगतिशील र प्रभावित के न्द्रितदेखिन्छ । यो मद्ु दा सरकारवादी हुने, क्षतिपूर्ति को व्यवस्था, आत्मरक्षको व्यवस्था,
दोभाषेको व्यवस्था, प्रभावितको उद्धार, संरक्षण र पनु र्स्थापनाको व्यवस्था लगायतका धरै व्यवस्थाहरू रहेका छन् ।
अदालतको निर्णयबमोजिम पनु र्स्थापना कोषबाट पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिने सम्बन्धमा "लैङ्गिक समानता
कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न के ही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ को दफा १७ (१क)"मा उल्लेख भए
बमोजिमको अदालतको अन्तिम निर्णयपश्चात पनु र्स्थापना कोषबाट पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिने व्यवस्था
कार्यान्वयनको लागि जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा निवेदन पर्न आएमा जिल्लास्थित तत्काल उद्धार
कोषबाट प्रक्रिया पूरा गरी रकम उपलब्ध गराई मन्त्रालयमा रहेको पनु र्स्थापना कोषबाट सोधभर्ना माग गर्ने व्यवस्था
गरिएको छ । त्यसै गरी अन्य फै सलाको हकमा पीडकको सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउनको लागि फै सला कार्यान्वयनलाई
अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेदखिन्छ
।
े
निरोध र संरक्षणका कार्यक्रमलाई महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले महिला तथा बालबालिका
कार्यालयमार्फ त् स्थानीय स्तरमा महिला समहु , महिला सहकारी, लैङ्गिक हिंसा निगरानी समहु , बाल क्लब, मानव
बेचबिखन विरुद्धको स्थानीय समितिमार्फ त् विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी संचालन गर्नुको साथ साथै स्थानीय स्तरमा
हुने हरेक क्रियाकलापको निगरानी गरी मानव बेचबिखनको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ । यस
कार्यक्रमलाई पनि प्रत्येक वडा वडामा विस्तार गर्नु पर्ने आवश्कता रहेको छ । व्यक्ति, परिवार र समाजलाई नै यस
जघन्य अपराध घटन नदिनको लागि सचेत गराउन आवश्यक छ भने आप्रवासनलाई सरु क्षित बनाउनको लागि पनि
लक्षित वर्गहरूमा सरु क्षित आप्रवासनका उपायहरू अवलम्वन गर्न सझ
। सानो लापरवाहीले पनि ठूलो
े
ु ाउनु पर्नेदखिन्छ
दर्घटनालाई निम्ताउने हुदँ ा विभिन्न अवसरको खोजीमा जन्म थलो छोडी अन्यत्र बसाइ सराइ गर्नेदखि
े लिएर वैदशि
े क
रोजगारीमा जानेहरूले सहजै अपरिचित मानिसको प्रलोभनमा पर्दा मानव बेचबिखनको सिकार हुन सक्छन् । तसर्थ
आगामी दिनमा सञ्चालन हुने कुनै पनि महिला लक्षित कार्यक्रमहरूमा यस विषयमा पनि उनिहरूलाई जानकार बनाउने
हिसाबले योजना बनाउनु पर्नेदखिन्छ
। यसका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजनाले तय गरेका रणनीतिहरूलाई सरोकारवाला
े
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सबै निकायहरूले आआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कार्यक्रमहरूमार्फ त् सम्बोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यस विषयलाई सबै
सरोकारवाला निकायले प्राथमिकता दिँदै यस मद्ु दालाई राष्ट्रिय मद्ु दाको रूपमा अघि बढाउनु पर्नेदखिन्छ
। यस विषयमा
े
आम नागरिकलाई सचेत गराउन र सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनको लागि आम सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गर्दै अभियानको
रूपमा कार्यक्रमालाई गति प्रदान गर्नु पर्नेदखिन्छ
।
े
प्रभावितहरूले पाउने सेवाहरू, उनीहरूको उद्धार र क्षतिपूर्ति लाई पनि सहज बनाउँदै लैजाने उद्देश्यले नेपाल
सरकार विद्यमान ऐनको संशोधन गर्ने क्रममा रहेको छ । यो बहुपक्षीय र बहुआयामिक समस्या भएको हुदँ ा यसलाई
निकारण गर्नको लागि यस विषयसँग सम्बन्धित सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको अहं भूमिका रहेको छ । नेपाल
सरकारले तय गरको नीतिगत व्यवस्था बमोजिम नै सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी सबै निकायहरू अघि बढ् न सके मा
मात्र हामी सबै लिएको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ । सरकारभन्दा माथि कोही छै न र हामी सबै यो अपराध विरुद्धको यात्रामा साथ
छौं, हातमा हात र काधँमा काधँ मिलाई अघि बढौं अवश्य हामी गन्तव्यमा पगु ्नेछौं ।
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लेखक महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा उपसचिव हुनहु ुन्छ ।
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संविधान र महिला अधिकार
मीठू थापा
विषय-प्रवेश
नेपालमा महिलाको सङ् ख्या परुु षको भन्दा बढी रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनस
ु ार नेपालको कुल
जनसङ् ख्या २,६४,९६,५०४ छ । जसमध्ये महिला ५१.५ प्रतिशत छन् । जनसङ् ख्याका दृष्टिले महिलाको सङ् ख्या
बढी रहे तापनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एंव प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाको अवस्था तल
ु नात्मक रूपमा कमजोर
रहेको छ । सबै क्षेत्रमा महिलालाई समान अवसर, क्षमता विकास र सशक्तीकरणका लागि नेपालमा विभिन्न समयमा जारी
भएका संविधानले यस विषयमा सम्बोधन गरेका छन् । खास गरी लोकतन्त्रको पनु र्वहालीपछि जारी नेपालको अन्तरिम
संविधान, २०६३ ले समावेशी लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका साथै छोराछोरीलाई पहिलो पटक आमाको नामबाट
नागरिकता प्रदान गर्ने, महिलाको हक लगायत विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था एवं मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फ त्
व्यवस्थापिका संसदम् ा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सनिश्
ु चित गर्ने जस्ता विभिन्न व्यवस्था गरेको थियो ।
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको छ । संविधानसभा संविधान निर्माण
गर्ने सबैभन्दा उत्तम पद्धति मानिन्छ । संविधानको प्रस्तवनामा नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद
र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सनिश्
ु चित गर्न समानपु ातिक
समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरेको छ । नेपालको संविधान
(२०७२) मा महिलालाई समान अवसर, पहिचान, पहुचँ र प्रतिनिधित्व सनिश्
ु चित गर्नका लागि विभिन्न प्रावधान राखिएका
छन् यस लेखमा यिनै विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) मा महिला अधिकार सम्बन्धी प्रावधानहरू
नेपालको संविधान संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेदखि
े लागु भएको हो । यस संविधानमा ३५ भाग, ३०८
धारा र ९ अनस
ु ूची रहेका छन् । संविधानमा रहेका महिलासम्बन्धी अधिकारहरूलाई सङ् क्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रस्तावना
 लौङ् गिक विभेदको अन्त्य गर्ने र
 समानपु ातिक समाबेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
नागरिकता
 कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नगरिने,
 कुनै व्यक्ति जन्म हुदँ ाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको
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आधारमा नेपालको नागरिक हुने र
 नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबक
ु ो पहिचान हुन नसके को
व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा
त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संधीय काननु बमोजिम अङ् गीकृत नागरिकतामा परिणत हुने ।
 विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै
स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मल
ु क
ु को नागकिता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले सङ् घीय काननु
बमोजिम नेपालको अङ् गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका
आमा र बाबु दवु ै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको
नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
 यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबक
ु ो
नामबाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागकिताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ
मौलिक हक
 समान्य काननु को प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात जाति, लिङ् ग बा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने।
 सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका
लागि काननु बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
 समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सरु क्षामा कुनै भेदभाव गरिने छै न ।
 महिलासम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्थामा(१) प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक महिलालाई सरु क्षित माततृ ्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
(३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक,
मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छै न ।
त्यस्तो कार्य काननु बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई काननु बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ
(४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानपु ातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक
हुनेछ ।
(५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सरु क्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष
अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ ।
 सामाजिक सरु क्षा र सामाजिक न्यायसम्बन्धी अधिकारः
सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला समेतले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको
हक हुनेछ ।
आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला समेतलाई काननु बमोजिम
सामाजिक सरु क्षाको हक हुनेछ ।
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राज्यका नीतिहरू
सामाजिक न्याय तथा समावेशी नीति
(१) असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा
प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनका लागि समचि
ु त व्यवस्था गर्दै जाने,
(२) जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई
पनु ःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने ,
(३) प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सवि
ु धा उपभोगको सनिश्
ु चितता गर्ने,
(४) बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन
गर्ने,
(६) मक्त
ु कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सक
ु ु म्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका
लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पनु ःस्थापना
गर्ने,
(१०) मधेशी समदु ाय, मस्लि
ु म र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको
समान वितरण तथा त्यस्ता समदु ायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण,उत्थान, सशक्तीकरण र
विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
(११) उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत
आवश्यकता परिपूर्ति का अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
(१२) सामाजिक सरु क्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ् ग, क्षेत्र र समदु ायभित्रका आर्थिक रूपले
विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने,
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ् ग वा समदु ायको हुने ।
सङ् घीय व्यवस्थापिका
(२) समानपु ातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको• सभामख
ु र उपसभामख
ु तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक फरक लिङ् गको हुनपु र्ने ।
• सङ् घीय संसद र प्रदेशसभामा निर्वाचनहुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी
सनिश्
ु चित गरिएको .
• राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला निर्वाचन हुने र मनोनीत गर्दा कम्तीमा एक जना
महिला समाबेश गर्नु गर्ने ।
• सभामख
ु र उपसभामख
ु तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक फरक लिङ् गको हुनपु र्ने ।
प्रदेश व्यवस्थापिका
 समानप
ु ातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले
उम्मेदवारी दिँदा जनसङ् ख्याको आधारमा महिला समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व
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हुने व्यवस्था सङ् घीय काननु बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक
सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
 प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ् ख्याको कम्तीमा
एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ ।
 प्रदेश सभाको सभामख
ु र उपसभामख
ु को निर्वाचन गदा प्रदेश सभामख
ु वा प्रदेश उपसभामख
ु मध्ये एक
जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ
स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका
 गाउँसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँसभाका सदस्यहरूले
आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुने छन् ।
 नगरसभाको निर्वाचनको अ न्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नगरसभाका सदस्यहरूले
आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य हुने छन् ।
 जिल्ला सभाले कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ् ख्यक सहित बढीमा
नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ ।
 गाउँसभा र नगरसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दईु जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
संवैधानिक आयोग
 राष्ट्रिय महिला आयोग, समावेशी आयोग लगायतका विभिन्न आयोगहरूको व्यवस्था ।
विविध
o राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष
प्रतिनिधि नियक्ु ति गर्न सक्नेछ ।
o संबैधानिक निकाय र अन्य निकायका पदमा समाबेशी सिद्धान्तको आधारमा नियक्त
ु गरिने ।
o सङ् घीय निजामती सेवा लगायत सवै सङ् घीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति
गर्दा सङ् घीय काननु बमोजिम खल
ु ा र समानपु ातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ ।
विगतका संविधानमा भन्दा यस संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशी सिद्धान्तले नीति निर्माण तहमा महिलाहरूको
उपस्थितिको सनिश्
ु चितता स्वागत योग्य छ । संबैधानिक एवं काननु ी आधार बलियो हुदँ ै गएका कारण नेपालमा महिलाको
अवस्था राजनीतिक, सामाजिका आर्थिक एवं प्रशासनिक रूपमा क्रमशः सबल हुदँ गै एको छ । राज्यकाको तीन वटै
अङ् गका प्रमख
ु हरूमा महिला पगु ्नुलाई महिला सशक्तीकरणको अमपु म उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । -(राष्ट्रप्रमख
ु ,
सभामख
ु एवं प्रधानन्यायाधीश ), व्यवस्थापिका संसदमा ३० प्रतिशत महिला (१७६) को प्रतिनिधित्व रहेको छ् । समाजमा
महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्किोणमा परिवर्तन हुदँ आ
ै एकोदेखिन्छ । सामाजिक सम्मान र सहभागिता बढदै गएको छ । प्राथमिक
र माध्यमिक तहमा लैङ्गिक समानता दर क्रमश १.०९ र १.० प्रतिशत पगु ेको छ । स्वास्थ्य सेवामा महिलाहरूको पहुचँ
बढ् दगै एको छ । मातमृ तृ ्दयु र उल्लेख्य सङ् ख्यामा घटाएकोमा संयक्त
ु राष्ट्रसंघको महासभाबाट परु स्कार समेत पाएको छ ।
आर्थिक वर्ष२०६४/६५ बाट सरुु गरिएको लैगिक उत्तरदायी बजेट ११ प्रतिशतबाट बढेर २३.१ पगु ेको छ भने समावेशी
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तथा आरक्षणको नीतिले गर्दा प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व करिव १८ प्रतिशत पगु ्न गएको छ ।
महिलाहरू उनीहरूको अधिकार, विकास र शसक्तीकरणका क्षेत्रमा के ही सकरात्मक सधु ार र परिणामदेखिन
थालेको भए तापनि तल
ु नात्मक रूपमा महिलाहरू अझै कमजोर र पछाडि परेका छन् । महिला जनसङ् ख्याका दृष्टिले
परुु ष भन्दा बढी छन् भने साक्षरता जम्मा ५७.४ प्रतिशत रहेको छ जवकि परुु षको साक्षरता प्रतिशत ७०.१ रहेको छ ।
त्यस्तै महिला धरमल
ु ी २५.७ प्रतिशत छ । जग्गामा महिलाको स्वामित्व जम्मा १९ प्रतिशत रहेको छ । परुु षहरू जम्मा
७ घण्टा दैनिक काम गर्छन् भने महिलाको दैनिक कार्यघण्टा ११ रहेको छ (CBS Report- 2068) । विकासमा महिलाको
सहभागिता सारभूत नभई साङ् के तिक मात्र रहेको छ ।महिला र परुु षबीचको ज्याला दरमा अझै विभेद कायमै छ । अधिकांश
महिलाहरू घरेलु श्रममा समय विताउँछन तर यस्तो श्रम राष्ट्रिय आयमा गणना गरिँदनै । समाजमा पितस
ृ त्तात्मक सोंच
, सामाजिक सांस्कृतिक कुरीति र कुसंस्करहरू कायमै रहेका छन् । लैगिक हिंसालाई अपेक्षित रूपमा न्यूनीकरण गर्न
सकिएको छै न ।द्वन्द्व, गरिवी, वैदशि
े क रोजगार, HIV/AIDS मानव बेचबिखन आदिमा भार महिलामा नै बढी पर्न गएको छ ।
निष्कर्षः
संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको वर्तमान संविधानले लोकतन्त्र, सङ् घीयता, समावेशिता र गणतन्त्रलाई
संस्थागत गरेको छ । संविधानलाई महिलामैत्री बनाउन लैङ्गिक न्याय, समान अधिकार, विशेष संरक्षण र आरक्षणका
विशेष व्यवस्था गरिएको छ । साथै महिला विकास र सशक्तीकरणका निम्ति नीति निर्माण र अनगु मन गर्ने प्रभावकारी
संयन्त्रको रूपमा महिला आयोगको समेत व्यवस्था गरेको छ । संविधान जतिसक
ु ै राम्रो भए तापनि यो आफै कार्यान्यन हुने
विषय होइन । यसको सफलता र असफलता यसको कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ । संविधानको मर्म र भावनालाई साकार
बनाई सफल बनाउने काम हामि सबै नेपालीको हो । महिलाका संवैधानिक हक र अधिकारहरूलाई प्राप्त गर्न र राजनीतिक,
आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण र समावेशीकरणमार्फ त् विकास गर्न संविधानप्रति अपनत्व र स्वामित्व बोध गर्नु
पर्दछ । संविधानमा भएका प्रावधानहरूलाई कार्यन्वयन गर्नका लागि आवश्यक ऐन काननु को निर्माण र परिमार्जन, निश्चित
कार्य योजना, प्रयाप्त स्रोत साधन, बलियो संस्थागत संयन्त्र र प्रभावकारी एवं निरन्तर अनगु मन मूल्याङ्कनको जरुरी
छ । साथै महिलाको समग्र विकासका लागि सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय, सहयोग र साझेदारी कायम गरी
अगाडि बढ् न सके मा सशु ासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुने देखिन्छ ।
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लेखक महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा उपसचिव हुनहु ुन्छ ।
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अपाङ्गता परिचयपत्रः
पहिचान र सामाजिक सरु क्षाको
नीरा अधिकारी
पहिचान व्यक्तिको आत्मसम्मानसँग सम्बन्धित विषय हो । २०६२-२०६३ को जनआन्दोलन २ पश्चात् पहिचानको
मद्ु दाले बढी महत्त्व पाएको छ । खासगरी अन्तरिम संविधान, २०६३ ले विभिन्न जातजाति, समदु ाय, महिला, मधेशी,
अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरू, मस्लि
ु म लगायतका जातिको पहिचानलाई पहिलोपटक सम्बोधन गर्नै प्रयास गरेको थियो
। यस विषयले नेपालको संविधान (२०७2) मा अझ बढी स्थान पाएको छ । यस संविधानमा महिला आयोगबाहेकका
अन्य आयोगहरू जस्तै- समावेशी आयोग, थारु आयोग, मस्लि
ु म आयोग, मधेशी आयोग समावेश भएका छन् । पहिचानले
व्यक्तिलाई आत्मसम्मानको अनभु ूति दिलाउँछ । म के हु?ँ को हु?ँ भन्ने आत्मबोध गराउँछ । त्यसैले समाजमा पिछडिएका
वा पछाडि पारिएका यस्ता वर्गको पहिचान हुन सक्यो भने मात्र नयाँ नेपालको परिकल्पनाले साकार रूप लिन सक्छ । यस
लेखमा पहिचानको प्रसँगलाई अपाङ् गताको परिचयपत्रसँग जोडेर प्रष्ट्याउने प्रयत्न गरिएको छ ।
सामाजिक जीवनमा पूर्ण सहभागिता हुनबाट बञ्चित अवस्था अपाङ् गता हो । अर्थात् मानिसको शारीरिक तथा
मानसिक क्रियाशीलतामा ह्रास वा कठिनाइ उत्पन्न भई समाजबाट वञ्चितीकरण भएको अवस्था अपाङ् गता हो । जसबाट
दैनिक दिनचर्यामा अवरोध सिर्जना हुन्छ । परिणामस्वरूप व्यक्तिमा कार्य सीमितता हुनक
ु ो साथै वञ्चितीकरणको अवस्था
सिर्जना हुन पगु ्छ । तर अपाङ् गतालाई असक्षमतासँग गाँसेर हेर्ने र यसलाई पूर्व जन्मको पापको परिणाम भन्ने नकारात्मक
सोच पनि समाजमा विद्यमान छ । वास्तवमा अज्ञानता अन्धविश्वास लापर्वाही र दर्घु टना जस्ता कारणको परिणति अपाङ् गता
हो । नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री 5 को सरकार) ले "अपाङ् ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९" प्रचलनमा ल्याएपछि
नै अपाङ् गता परिचयपत्रको विषय अगाडि आएको हो । यद्यपि विसं २०५१ सालमा आएर मात्र अपाङ् ग संरक्षण तथा
कल्याण ऐनको नियमावली जारी भयो । तत्पश्चात् यो ऐनमा रहेका प्रावधानहरूले मूर्त रूप पाएकोदेखिन्छ । विसं २०५६
सालमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र वितरणको
कार्य प्रारम्भ गरेको हो । यसअघि नै २०५१ सालबाट सरकारले अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत मासिकरूपमा एक
सय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याइसके को थियो । निश्चय पनि परिचयपत्रको अभावमा भत्ता
वितरण कार्य जटिल थियो नै । जब सरकारले २०५६ सालबाट अपाङ् गता परिचयपत्रको वितरण कार्य जिल्ला प्रशासन
कार्यालयबाट सरुु गर्यो त्यहीबेलादेखि यस कार्यमा के ही सहजता आउन थाल्यो । त्यो परिचयपत्र नागरिकता जस्तो
एकपाने थियो । समयसापेक्ष परिचयपत्रको आकारमा परिवर्तन भएको पाइन्छ । यसैक्रममा २०६० साल साउन ५ गतेको
निर्णयअनस
ु ार महिला तथा बालबालिका कार्यालयलाई सामाजिक सरु क्षाको कार्य जिम्मेवारी सम्पिय
ु ो । त्यसैगरी नेपाल
सरकारले महिला तथा बालबालिकाको अधिकृतलाई समाजकल्याण अधिकृतका रूपमा कार्यजिम्मेवारी तोकिदियो ।
जब २०६३ सालमा अपाङ् गता सम्बन्धी राष्ट्य परिभाषा आयो तत्पश्चात् वर्ग छुट्याएर परिचयपत्र दिने कार्यको सरुु वात
भएको हो । यसै सिलसिलामा विसं २०६५ सालमा अपाङ् गता परिचयपत्र वितरण निर्देशिका जारी भयो । यसै निर्देशिकाले
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परिचयपत्रलाई रातो (पूर्ण अपाङ् गता), नीलो (अति अशक्त अपाङ् गता), पहे ँलो (मध्यम अपाङ् गता) र सेतो (सामान्य
अपाङ् गता) गरी ४ वर्गमा विभाजन गर्यो ।
वास्तवमा अपाङ् गता जोकोहीलाई जनु सक
ु ै बेला वरण गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु
सर्वथा गलत विषय हो । अपाङ् गता परिचयपत्र वितरण कार्यलाई सहज बनाउन सहायक प्रमख
ु जिल्ला अधिकारी
संयोजकत्वमा जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत, जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृत र राष्ट्रिय अपाङ् ग महासंघनेपालमा आवद्ध संघ संस्थाका प्रतिनिधि वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको अपाङ् गताको क्षेत्रमा
काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधि सदस्य रहेको एक सिफारिस समितिको व्यसस्था गरिएको छ ।यस सिफारिस समितिमा
सचिवको जिम्मेवारी महिला विकास अधिकृतलाई तोकिएको छ । हालसम्म ७५ बाटै जिल्लाबाट वर्ग छुट्टिएको परिचयपत्र
वितरण गरिन्छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा प्राप्त विवरण अनस
ु ार हालसम्म २,१९,००० जना अपाङ् गता
भएका व्यक्तिहरूले वर्ग छुट्टिएको परिचयपत्र प्राप्त गरिसके का छन् । यो परिचयपत्रको प्रयोजनको कुरा गर्दा सामाजिक
सरु क्षाको विषयलाई जोड् नु सान्दर्भिक नै हुन्छ । सामाजिक सरु क्षा वितरणात्मक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसँगठनबाट सरुु गरिएको सामाजिक सरु क्षाको विषयले अझ ब्यापकता प्राप्त गर्दैगएको छ । खासगरी देशमा
उपलब्ध साधनस्रोतमा कुनै पनि रूपमा विभेद नगरी सबै वर्ग जातजाति समदु ायलाई समतामूलक ढङ् गले वितरण गर्नु
नै सामाजिक सरु क्षाको मूलभूत उद्देश्य हो । अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरू पनि आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा उपेक्षित
अवस्थामा रहेका हुदँ ा उनीहरूको सन्दर्भमा यो विषयले बढी महत्त्व राख्दछ । तसर्थ यस अपाङ् गता परिचयपत्रको
प्रयोजनको कुरा गर्दा यसले अपाङ् गता भत्तादखि
े लोकसेवा आयोगबाट लिइने परीक्षामा आरक्षणको विषयसम्मलाई
समेटेको छ । नेपाल सरकारले अपाङ् गता भत्तालई क्रमशः वृद्धि गरी आ. व २०७३-०७४देखि रातो कार्ड प्राप्त व्यक्तिलाई
मासिक रु.२००० र नीलो कार्ड प्राप्त व्यक्तिलाई मासिक रु.६०० प्रदान गरिएको छ । तर यो रकम जीवन निर्वाहका
लागि अपर्याप्त नै हो । यसअघि नै वि.सं २०६९ साउन ३० गते सर्वोच्च अदालतले अपाङ् गता भएका व्यक्तिका लागि
कम्तीमा मासिक रु.५००० उपलब्ध गराउने वा सक्षम खालका अपाङ् गता भएका व्यक्तिलाई उपयक्त
ु किसिमको रोजगारी
दिलाउने फै सला गरेको थियो । तर उक्त फै सलालाई कार्यन्वयनमा ल्याउन सकिएको छै न । किनकी यो राज्यको सामर्थ्यसँग
जोडिएको विषय हो । । अपाङ् गता भएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने परिचयपत्रले उनीहरूको अधिकारलाई सनिश्
ु चित
गराउँदै विभिन्न सेवामा पहुचँ को अवस्था सिर्जना गर्न सहयोग परु य् ाएकोदेखिन्छ, जसलाई बदुँ ागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको
छ।
 निःशलु ्क शिक्षाका लागि परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिएको छ ।
 यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
 आन्तरिक हवाई उडानमा ५० प्रतिशत भाडा छुटको व्यवस्था छ ।
 आयकरमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
 अपाङ् गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसमा
भन्सार छुटको व्यवस्था छ ।
 रोजगारीमा परिचयपत्रको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कार्यको थालनी भएको छ ।
 लोकसेवा आयोगबाट लिइने परीक्षामा ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था ऐनद्वारा नै गरिएको छ ।
 सरकारी अस्पतालमा उपचारको सवि
ु धालाई व्यावहारिक बनाउने प्रयास भएको छ ।
 सेवा लिने कुनै पनि स्थानमा प्राथमिकता क्रममा अग्रपङ्क्तिको अधिकार सनिश्
ु चित गराउने अभ्यास लागु
62

भएको छ ।
माथि उल्लिखित विभिन्न सवि
ु धाहरू हुदँ ाहुदँ ै पनि अपाङ् गता भएका व्यक्ति स्वयं यो परिचयपत्रको
बहुउपयोगितालाई बेवास्ता गरी के वल भत्ताका लागि रातो परिचयपत्र लिन लालायितदेखिन्छन् । रातो कार्डको परिभाषाले
व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक प्रणालीहरूमा भएको कार्यगत विचलनका कारण अरुको सहारा लिएर पनि दैनिक
जीवन सम्पादन गर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिहरू, तीव्र बौद्धिक अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरू, पूर्ण रूपमा श्रवण र
दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू तथा आफैं हलचल गर्न नसक्नेगरी पूर्ण रूपमा अशक्त भई अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलाई 'क'
वर्गको अपाङ् गताको परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था छ । तर शिक्षित र पढेलेखेका व्यक्तिहरूले समेत रातो परिचयपत्र
लिनको लागि राजनीतिक रूपमा दवाब दिने र झठु ा विवरण पेश गर्ने गरेको पाइएको छ । कतिपयले त रोजगारमा संलग्न
हुदँ ाहुदँ ै पनि भत्ता पनि लिएकोदेखिन्छ । त्यसैगरी यो परिचयपत्र लिनका लागि सामान्य रूपमा शारीरिक क्षति अर्थात्
औ ँला छोटो भएको बाङ् गिएको एउटा औ ँला नभएका के ही हदसम्म सामान्य अवस्था भन्दा फरकदेखिने व्यक्तिको पनि
उत्तिकै मोहदेखिन्छ । त्यसैगरी मटु ु रोगी मगृ ौला रोगी पाठेघरको समस्या हुने जस्ता रोगबाट ग्रस्त व्यक्तिहरूको पनि
अपाङ् गता परिचयपत्र लिने दौडमा लागेका छन् । अझ लोकसेवा आयोगबाट लिइने परीक्षामा आरक्षण भएका कारण
उक्त अवसरलाई आफ्नो हातमा पार्न परिभाषा बाहेकका व्यक्तिहरू हरसम्भव प्रयासरतदेखिन्छन् । यतिसम्म की कुनै
दर्घु टनामा परी स्टीलका पाता लगाएका व्यक्तिसमेत यो परिचयपत्र लिई जागिर पाउन सफल भएका छन् । यस्तो गलत
प्रवृत्तिका कारण वास्तविक अपाङ् गता भएका व्यक्ति जो समाजमा बल्ल आफ्नो पहिचान बनाउन थालेका, राज्यको
सीमित स्रोतसाधनमा पहुचँ खोजिरहेका, आत्मनिर्भर भई बाँच्ने सपना साँचेका व्यक्तिहरू भने यस्ता अवसरबाट बञ्चित
हुन पगु ेका छन् । इमान्दार भएर सोचौ ँ यी सबै काम सही छन् त ? अपाङ् गता परिचयपत्र लिने बहानामा कतै अरुको भाग
पो खोसिरहेका छ कि ? रातो परिचयपत्र लिँदा वा अनावश्यक रूपमा परिचयपत्रको प्रयोग गर्दा आफूभन्दा पनि गम्भीर
अपाङ् गता भएका नागरिकहरूको भाग हरण गरिरहेका छौ ँ कि ?
हो अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरू पनि देशका असल नागरिक हुन सक्छन् । सही ठाउँ पाउन सके राष्ट्रलाई योगदान
दिन सक्छन् । अवसर र उचित वातावरण पाए भने उदाहरणीय व्यक्ति बन्न सक्छन् । त्यसैले रातो कार्ड लिएर राज्यलाई
आर्थिक बोझ थप्ने र कमजोर अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको भाग खोस्ने प्रवृत्ति रोकिनपु र्छ । क्षमताको प्रदर्शन गरी
आफ्नो योगदानको कमाइ खान सिक्नुपर्छ । पहिचान अधिकार हो तर यसलाई दरू
ु पयोग गर्नु दण्डनीय हुन्छ । कोही
कसैले दण्डको भागी नबनी सक्षम बन्ने बाटो रोजौ ँ । राज्यले पनि अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरणको लागि
उपयक्त
ु वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ नै । सम्भव के छै न र दबु ै हातखट्टा
ु नचल्ने व्यक्तिसमेत मख
ु ले कलम च्यापेर लेख्न सक्ने
भएका छन् । खट्टा
ु ले लेखेर साहित्यिक आकाशलाई फराकिलो बनाउँदै गरेकी झमक कुमारी हाम्रै सामु छिन् । निजामती
सेवामा समेत खट्टा
ु ले लेखेर प्रवेश गरिसके की सशु ीला अर्की उदाहरण हुन् । यी अपाङ् गता भएका यी व्यक्तिहरू संघर्षका
धेरै यात्राहरू पार गरेर, चनु ौतीका असङ् ख्य पहाडहरू उक्लिएर आफूलाई राष्ट्रको योग्य नागरिकका रूमा स्थापित गर्न
सफल भएका छन् । जसलाई समाज र राष्ट्रका उदाहरणीय पात्रका रूपमा लिन सकिन्छ । अपाङ् गता भएका व्यक्तिलाई
देशको विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने सवालमा राज्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैले अपाङ् गता परिचयपत्रको
उपयोगितालाई अपाङ् गताको गम्भीरता बमोजिम बनाउँदै जान र अपाङ् गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सरु क्षाको लागि
उचित वातावरण तयार गर्न राज्य सशक्त रूपमा लाग्नुपर्छ ।
nnn

लेखक महिला तथा बालबालिका विभागमा कार्यरत हुनहु ुन्छ ।
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ckf+utf / g]kfndf ckf+utf ePsf JolQmx?sf] cj:yf

निम राज भट्टरार्इ
kl/efiffM
ckf+utfnfO{ b'O{ b[li6sf]0faf6 x]l/G5 . klxnf], JolQmsf] zfl/l/s k|0ffnLdf /x]sf] s'g} ;d:of
jf o;af6 >[lht ;Lldttf / bf];|f,] jftfj/0fLo kIfx?n] k'¥ofpg] cj/f]w . ckf+utf ePsf JolQmsf]
clwsf/ ;DaGwL dxf;lGw, @))^ df ckf+utf ;DaGwL j[xQ/ kl/efiff pNn]v geP klg o;sf]
pb]Zodf ckf+utf ePsf] JolQm eGgfn] bL3{sflng czQmtf4f/f ;[lht zf/Ll/s, dfgl;s, jf}l4s jf
OGb|Lo ;DaGwL sdhf]/L tyf ltgsf] ljleGg cjf/f]wx?;Fusf] cGt/ls|ofsf] sf/0fn] ;dfhdf cGo
JolQm ;/x ;dfg cfwf/df k"0f{ / k|efjsf/L 9+uaf6 ;xefuL x'g afwf ePsf] JolQm ;d]tnfO{ hgfpg]
elgPsf] 5 . g]kfndf ckf+u ;+/If0f tyf sNof0f P]g, @)#( df ckf+utfnfO{ kl/eflift ul/Psf] lyof] .
t/ ;f] P]gsf] kl/efiff ckf+utf ePsf JolQmsf clwsf/sf b[li6sf]0fn] dof{lbt / cfTd;Ddfgk"0f{
gePsfn] g]kfn ;/sf/n] @)^# efb| @) ut]sf] g]kfn /fhkqdf k|sfzg u/L ckf+utfnfO{ kl/eflift
u/]sf] xf] . o; cg';f/ z/L/sf c+ux? / zf/Ll/s k|0ffnLdf ePsf] ;dGofsf sf/0f ef}lts, ;fdflhs,
;f+:s[lts jftfj/0fsf ;fy} ;~rf/ ;d]taf6 ;[hgf ePsf] cj/f]w ;d]tn] b}lgs ls|ofsnfk ;fdfGo
?kdf ;~rfng ug{ Pj+ ;fdflhs hLjgdf k"0f{ ;xefuL x'g sl7gfO{ x'g] cj:yf ckf+utf xf] . o;/L
ckf+utfsf ;DaGwdf /fli6«o tyf cGt/f{li6«o ?kdf ul/Psf kl/efiffx?n] o;nfO{ zf/Ll/s ?kdf ePsf
l;ldttf tyf b[li6sf]0fhGo, ;+:yfut, ef}lts tyf ;~rf/hGo cjf/f]waf6 ckf+utf ;[hgf x'g] egL
kl/eflift ul/Psf] 5 . o;nfO{ tnsf] lrqaf6 k|i6\ofpg ;lsG5 .
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ckf+utf laleGg zf/Ll/s, dfgl;s jf OGb|Lo;DaGwL ljrng, Iflt jf leGg cj:yf ePsf
JolQmx? / jftfj/0faf6 ;[hgf x'g] laleGg cj/f]wx?jLr x'g] cGt/ls|ofsf] kl/0ffd xf] . dflg;sf]
uef{j:yfdf x'g] ;d:of, hGdsf] s|ddf / hGdkl5 cfOkg]{ b'3{6gf, /f]u, ljkb, 4G4 cflbsf sf/0faf6
zf/Ll/s jf dfgl;s ?kdf Iflt jf ljrng eO{ ckf+utfsf] ;[hgf x'G5 .

g]kfndf ckf+utf ePsf JolQmx?sf] hg;+VofM
ljZj :jf:Yo ;+u7g / ljZj j}+s h:tf cGt/f{li6«o ;+:yfx?n] s'n hg;+Vofsf] sl/a !%
k|ltztdf s'g} g s'g} lsl;dsf] ckf+utf x'g] k|ltj]bgx?df pNn]v u/]sf] kfO{G5 . t/ g]kfnsf]
/fli6«o hgu0fgf, @)^* n] of] ;+Vof !=($ k|ltzt dfq /x]sf] b]vfPsf] 5 . of] ;+Vof s"n hg;+Vof
@^$($%)$ dWo %!##@! xf] . ln+usf cfwf/df x]bf{ ckf+utf ePsf dlxnf hg;+Vof @##@#% / k'?if
hg;+Vof @*))*^ /x]sf] 5 . of] ;+Vof s"n hg;+Vofsf] s|dzM )=** k|ltzt / !=)^ k|ltzt xf] .
ckf+utfsf] hg;+Vof dfqdf dlxnfsf] ;+Vof $% k|ltzt / k'?ifsf] ;+Vof %% k|ltzt x'g cfp5 .
cGt/fli6«o:t/sf] cf+sng / g]kfnsf] tYof+saLr otL 7"nf] cGt/ b]lvg'sf k5f8L ckf+utfsf]
kl/efiffdf /x]sf] leGgtf Ps k|d'v sf/0f /x]sf] 5 . ckf+utfnfO{ b]vfpg grfxg] ;fdflhs k|j[lQ /
kl/j]z Pj+ tYof+s ;+sngsf] k|ZgfjnLdf /x]sf] l;ldttfn] klg ;a} ckf+utf ePsf JolQmx? ;d]l6g
g;s]sf] xf] .

ckf+utfsf] jlu{s/0f / kl/rokqM
g]kfndf ckf+utf ePsf JolQmx?nfO{ lj=;+= @)%& af6 kl/rokq pknAw u/fpg yflnPsf]
xf] . jlu{s/0f ;lxtsf] kl/rokq eg] ckf+utf kl/ro kq ljt/0f lgb]{lzsf, @)^% df hf/L eP
kZrft dlxnf tyf afnaflnsf sfof{nox? dfkm{t lbg yflnPsf] xf] . g]kfn ;/sf/n] @)^# df g]kfn
/fhkqdf k|sflzt u/L zf/Ll/s c+ux? / zf/Ll/s k|0ffnLdf ePsf] ;d:of Pj+ sl7gfO{sf] k|s[lt
cg';f/ ckf+utfnfO{ lgDgadf]lhd ;ft k|sf/df jlu{s/0f u/]sf] 5M
1. zf/Ll/s ckf+utf
2. b[li6;DaGwL ckf+utf
s_ b[li6lalxgtf
v_ Go"g b[li6o'Qm
3. ;'gfO{;DaGwL ckf+utf
s_ alx/f
v_ ;':t >j0f
4. >j0f b[li6ljlxgtf
5. :j/ / af]nfO{;DaGwL ckf+utf
6. dfgl;s ckf+utf
s_ af}l4s ckf+utf÷;':t dgl:ylt
v_ dfgl;s c:j:ytf
u_ cl6Hd
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7.

ax'ckf+utf
ckf+utfsf] dfqf jf ulDe/tfsf cfwf/df lgDgadf]lhdsf] rf/ k|sf/df
jlu{s/0f u/L rf/} k|sf/sf] kl/rokq pknAw u/fpg] ul/Psf] 5M
1. k"0f{ czQm ckf+utf …sÚ ju{
2. clt czQm ckf+utf …vÚ ju{
3. dWod ckf+utf …uÚ ju{
$= ;fdfGo ckf+utf …3Ú ju{
o;} cfwf/df g]kfn ;/sf/n] k"0f{ czQm / clt czQm ckf+utf ePsf JolQmx?nfO{ ;fdflhs
;'/Iff eQf dfl;s ?kdf pknAw u/fpb}| cfPsf] 5 . dlxnf tyf afnaflnsf sfof{nox?af6
lgDgadf]lhdsf] ;+Vofdf kl/rokq ljt/0f ul/Psf] 5M
ju{
dlxnf
k'?if
hDdf
s-/ftf] kl/rokq_
14997
19937
34934
v-gLnf] kl/rokq_

27009

37899

64908

u-kx]+nf] kl/rokq_

26378

38421

64799

3-;]tf] kl/rokq_

18677

26595

45272

s'n hDdf

*&)^!

!@@*%@

@)((!#

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

ckf+utf;DaGwL sfg"gL Joj:yfM
lj=;+= @)#( ;fndf ckf+u ;+/If0f tyf sNof0f P]g nfu" ul/of] . t/ o;sf] lgodfjnL !@
aif{kl5 cyf{t @)%! df dfq hf/L ul/bf P]gdf ePsf sltko Joj:yfx? sfof{Gjog x'g ;s]gg\ .
g]kfnn] ckf+utf ePsf JolQmx?sf] clwsf/;DaGwL dxf;lGw, @))^ cg'df]bg ul/;sf] 5 . o;
kZrft ckf+utf ePsf JolQmsf] clwsf/ k|j4{gsf nflu sfg"gL Joj:yfx?sf] ;'wf/n] s]xL ltj|tf
kfPsf] 5 . g]kfnsf] ;+ljwfg, @)&@ df ckf+utf ePsf JolQmsf] ;fdflhs ;'/Iff, lzIffdf kxF'r /
/fhg}lts k|ltlglwTjsf nflu ul/Psf Joj:yfx? pT;fxhgs 5g\ . ;fy} ckf+u ;+/If0f tyf sNof0f
P]gnfO{ lj:yflkt ug{ cGt/fli6«o dxf;GwL / o;sf] OR5flwg cfn]v nufot cGt/fli6«o k|ltj4tf
;d]tsf] sfof{Gjog x'g] u/L ckf+utf ePsf JolQmsf] clwsf/ ;DaGwL P]gsf] ljwo]s tof/ eO{ ;+;bdf
ljrf/flwg /x]sf] 5 .
ckf+utfsf] ljifodf laleGg If]qut sfg"gx?df ;d]t Joj:yf ul/Psf] 5 . o;sf ;fy} If]qut
dGqfnox?af6 ;d]t laleGg gLlt, lgod, lgb]{lzsf tyf sfo{of]hgfx? sfof{Gjog ul/Psf 5g\ .
ckf+utfsf] If]qdf ljBdfg sfg"gx? lgDg adf]lhd 5g\M
1.
ckf+utf ;+/If0f tyf sNof0f P]g, @)#( / lgodfjnL, @)%! -gofF ljwo]s ;+;bdf
larf/flwg /x]sf]_
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2.

lghfdtL P]g,@)$(-ckf+utf ePsf JolQmx?nfO{ %k|ltzt cf/If0f_
3.
laz]if lzIff gLlt, @)&#
4.
ckf+utf;DaGwL /fli6«o gLlt tyf sfo{of]hgf, @)^# -gofF gLlt tyf sfo{of]hgfsf]
d:of}bf tof/ ePsf]_
5.
ckf+utf kl/rokq ljt/0f lgb]{lzsf, @)^%
6.
l;=la=cf/= -;d'bfodf cfwfl/t k'g:yf{kgf_ lgb]{lzsf, @)^*
7.
ckf+utf ePsf JolQmx?sf nflu kxFro'Qm ef}lts ;+/rgf tyf ;+rf/ ;]jf lgb]{lzsf,
@)^(
8.
ckf+unfO{ cfly{s ;xfotf ;DaGwL lgb]{lzsf-zflGt tyf k'gMlgdf{0f dGqfno_
9.
ljz]if lzIff ;+rfng ;DaGwL lgb]{lzsf, @)^)
10.
ckf+utf ePsfJolQmx?nfO{ cfGtl/s xjfO{ ofqfdf lbOg] 5'6 jf ;x'lnot ;DaGwL
sfo{ljlw, @)^#
ckf+utf ePsf JolQmx?sf nflu ljleGg Joj:yf / ;'ljwfx?sf] Joj:yf ug{ ag]sf dfly
plNnlvt P]g lgodsf cltl/Qm :yfgLo :jfoQ zf;g P]g, lzIff P]g, :jf:Yo ;]jf P]g, cfos/ P]g,
k|]; sfplG;n P]g, v]ns'b ljsf; P]g, k|x/L lgodfjnL, ;z:q k|x/L lgodfjnL nufotdf laz]if ;]jf
;'ljwf / cf/If0fsf] k|jGw ul/Psf] 5 .

laz]if ;]jf ;'ljwfx?M
g]kfn ;/sf/n] ckf+utf ePsf JolQmx?sf nflu pknAw u/fpb} cfPsf k|d'v ;]jf ;'ljwfx?
lgDg adf]lhd /x]sf 5g\M
1.
lgMz'Ns lzIff / 5fqfj[lQM ;fd'bflos lzIf0f ;+:yfx?df ckf+utf ePsf ljBfly{x?sf
nflu lgMz'Ns lzIffsf] Joj:yf ul/g'sf ;fy} ckf+utfsf] ulDe/tf / lzIf0f ;+:yf;Ddsf]
b'/Lsf cfwf/df 5fqfj[lQsf] ;d]t Joj:yf ul/Psf] 5 .
2.
lgMz'Ns :jf:Yo ;]jfM ckf+utf ePsf JolQmx?sf nflu ;/sf/L c:kQfnx?df lgMz'Ns
:jf:Yof]krf/sf] Joj:yf 5 .
3.
ef8fdf 5'6 / l;6 cf/If0fM cfGtl/s xjfO{ ef8f / ;fj{hlgs ;jf/L ;fwgdf %) k|ltzt
5'6sf] Joj:yfsf ;fy} !% l;6 jf ;f] eGbf a9L l;6 Ifdtfsf ;fj{hlgs oftfoftsf
;fwgdf b'O{ l;6 ckf+utf ePsf JolQmsf nflu cf/If0f ug]{ k|fjwfg /x]sf] 5 .
4.
rf/kf+u|] :s'6/ / ;xfos ;fdu|L vl/bdf s/ 5'6M ckf+utf ePsf JolQmn] rnfpg ldNg]
laz]if k|sf/sf] rf/kf+u|] :s'6/sf] vl/b ubf{ ltg'{kg]{ eG;f/ dxz'n 5'6 lbO{Psf] 5 . To;}
u/L ckf+utf ePsf JolQmx?sf] k|of]hgsf nflu-Jofkf/Ls k|of]hg afx]s_ vl/b ul/g]
;xfos ;fdu|Ldf s/ 5'6 lbOb} cfPsf] 5 .
5.
cfos/sf] bfo/f j[l4M ckf+utf ePsf JolQmsf nflu cfos/sf] bfo/ cGo JolQmsf]
t'ngfdf %) k|ltztn] km/flsnf] agfO{Psf] 5 .
6.
lgMz'Ns ;xfos ;fdu|L tyf z}lIfs ;fdu|LM ;/sf/n] ckf+utf ePsf JolQmx?sf] kxF'r
tyf udglzntf a9fpg cfjZos kg]{ XjLnlro/, a}zfvL, ;]tf] 58L, >j0f oGq, s[ltd
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xft v'§f nufotsf ;xfos ;fdu|Lx? laleGg ;+3 ;+:yfx? dfkm{t lgMz'Ns pknAw
u/fpb} cfPsf] 5 . To;}u/L b[li6ljlxg afnaflnsfx?sf nflu a|]n k':ts, al8of] k':ts
tyf a|]n ;fdu|Lx? lgMz'Ns ljt/0f ub}{ cfPsf] 5 .
7.
;fj{hlgs ;]jfdf cf/If0fM lghfdtL ;]jf nufot cGo ;fjhlgs ;]jfx?sf] v'nf
k|lt:kwf{Tds k/LIffaf6 k"lt{ ul/g] kbx?df cf/lIft l;6x? dWo] kfFr k|ltzt l;6
ckf+utf ePsf JolQmx? aLrdfq k|lt:kwf{ x'g]u/L cf/lIft ul/Psf] 5 .
8.
k/LIffdf ;xof]uL /fVg] tyf ;do yksf] Joj:yfM b[li6lalxg tyf xftdf ;d:of eO{
cfkm} n]Vg g;Sg] JolQmx?sf nflu ;xof]uL n]vs /fVg kfpg] tyf ;do yk x'g] ;d]t
Joj:yf ul/Psf] 5 . of] Joj:yf ljBfno÷ljZjljBfno :t/sf] k/LIff Pj+ nf]s ;]jf
cfof]u nufotn] ;+rfng ug]{ k|lt:kwf{Tds k/LIffx?df nfu" ul/Psf] 5 .
9.
cfjfzLo k'g:yf{kgf ;]jfM cfly{s aif{ @)&@÷&# b]lv k"0f{ czQm ckf+utf ePsf ljkGg
/ a];fxf/f JolQmx?sf nflu bL3{sflng cfjfzLo k'g:yf{kgf ;]jf lbg yflnPsf] 5 . of]
;]jf xfn sf7df8f}+ / s~rgk'/df u/L b'O{ :yfgdf ;+rfng eO{/x]sf] 5 .
ckf+utf ePsf JolQmx?sf] cfjZostfnfO{ Wofg lbO{ ;fj{hlgs ef}lts ;+/rgfx? kx'Fro'Qm
agfpg z'? ul/Psf] 5 . s]lx 6]lnlehgx?af6 k|zf/0f x'g] ;dfrf/ tyf cGo sfo{s|dx?df bf]efif]sf]
Joj:yf u/L alx/f JolQmx?sf] ;+rf/df kxF'r j[l4 ul/Psf] 5 . ;fj{lhgs ;jf/L ;fwgx?nfO{ ckf+utf
d}qL agfpg z'?jft ePsf] 5 .

;d:ofx?M
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;f+s]lts efiff bf]efif]sf] pknAwtfsf] sdL ePsfn] alx/fx?sf nflu ;]jf k|jfxdf ;d:of
x'g] u/]sf] 5 .
ckf+utfsf] k|s[ltleq ljljwtf w]/} ePsf] / klxrfg ug]{ k|ljwL tyf hgzLQmsf] cefjdf
ckfË kl/rokq ljt/0fdf l4ljwf x'g] u/]sf] 5 .
kl/ro kq tyf cGo ;DaGwL tYof+s cBfjlws ug]{ ;km\6j]o/ gePsf sf/0f ;"rgf
Joj:yfkgdf r':t x'g ;s]sf] 5}g .
;fj{lhs lgsfosf sfof{no ejg / zf}rfno ckf+utf d}qL gx'Fbf ckf+utf ePsf JolQmx?n]
;]jf ;'ljwf ;xh?kdf k|fKt ug{ ;s]sf 5}gg\ .
ckf+utf ePsf JolQx?nfO{ 3/df n'sfP/ /fVg] rng cem}klg /xg'n] pkrf/, ;'wf/ tyf
kx'Frsf] clwsf/af6 pgLx? jl~rt /xg'kg]{ cj:yf 5 .
ckf+utf ePsf JolQmx?sf] cfly{s ;zlQms/0fdf plrt Wofg k'Ug ;s]sf] 5}g .
;LaLcf/ sfo{s|dsf] If]q Jofks /x]sf] t/ sfo{qmd ;~rfng ah]6 cToGt sd ePsfn]
ck]lIft glthf k|fKt ug{ ;lsPsf] 5}g .
ckf+utfsf] If]qdf sfd ug]{ ;+3;+:yfx? ;'ud If]q s]lGb|t x'g] u/]sfn] b'/ b/fhsf]
ckf+utf ePsf JolQmx?sf] r]tgf j[l4, ;zlQms/0f / hLljsf]kfh{gsf laifox? cf]emndf
k]/sf 5g\ .
ckf+utf ePsf JolQmx?sf] /f]huf/Lsf nflu ul/Psf] cf/If0fdf ckf+utf cg';f/sf]



lalzli6s/0f x'g g;Sbf jf:tljs ju{sf] ;dfj]lzs/0f x'g ;s]sf] 5}g .
;xof]uL ;]jfsf] Joj:yf gx'bf k"0f{ tyf clt czQm ckf+utf ePsf JolQm / pgsf
kl/jf/sf] udglzntf, ;fdflhlss/0f Pj+ hLljsf]kfh{gdf ;d:of k/]sf] 5 .

lgisif{M
ckf+utf ePsf JolQmsf] clwsf/ ;DaGwL dxf;lGw cg'df]bg ug'{, clwsf/sf b[li6sf]0faf6 gofF
P]gsf] k|s[of cufl8 a9\g' tyf lzIff, :jf:Yo h:tf If]qut laifodf laleGg sfg"gL k|jGw ul/g'n]
sfg"gL b[li6af6 dxTjk"0f{ ljsf; ePsf] 5 . ckf+utf ePsf JolQmx?sf] klxrfgsf nflu jlu{s/0fsf
;fy} ulDe/tfsf] cfwf/df kl/rokq lbg] Joj:yfn] pgLx?n] k|fKt ug]{ ;]jf ;'ljwf ljt/0fdf ;xhtf
cfPsf] 5 . cf/If0fsf] Joj:yfn] ;fj{hlgs lgsfox?df pgLx?sf] k|ltlglwTj j[l4 x'b} uPsf] 5 . gofF
aGg] ;fj{hlgs ef}lts ;+/rgfx? ckf+utf d}qL agfpg yflnPsf] 5 .
sfg"gL Joj:yf dha'b x'bfx'b} klg sfof{Gjog kIf sdhf]/ /xg' / >f]t ;fwgsf] kof{Kt Joj:yf
gx'bf ckf+utf clwsf/ k|j4{gsf nflu ul/Psf k|of;x?n] ck]lIft kl/0fd lbg ;s]sf 5}gg\ . cGo JolQm
;/x pgLx?nfO{ :jfanDaL / cfTdlge{/ agfpg ;a} If]q / txaf6 ;+rfng x'g] sfo{s|ddf ckf+utfsf]
laifonfO{ d"nk|jfxLs/0f u/L :j/f]huf/, ;Lkljsf; / ;zlQms/0fdf hf]8 lbg'kg]{ cfjZostf 5 .
nnn

-n]vs dlxnf, afnaflnsf tyf ;dfh sNof0f dGqfnodf zfvf clws[t kbdf sfo{/t x'g'x'G5 ._
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अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि
२००६ कार्यानव्यनको अवस्थाः सन्दर्भ नेपालको
सदर्शन
सवु ेदी
ु
भूमिका :
अपाङ् गताको सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमानै संवेदनशीलका साथ प्रमख
ु मद्ु दाको रूपमा हेरिन थालेको धेरै
समय भने भएको छै न । संसारभरि इतिहासको प्रारम्भदेखि दया र भाग्यवाद र करुणाको रूपमा हेरिने अपाङ् गताको सवाल
क्रमश: परिवर्तन हुदँ ै अधिकार र विकासको सवालको रूपमा परिभाषित हुन थाल्यो । जसको कारणले अपाङ् गताको
सङ् ख्यामा सधै अनमु ानको भरमा भन्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । विश्वमा अपाङ् गताको सङ् ख्या खन्डीकृत
खन्डीकृत रूपमा कति छन् भन्ने नभए पनि हाल करिव ६ करोड ५० लाख भन्दा बढीको सङ् ख्यामा अपाङ् गता
भएका मानिसहरू संसारभरि बसोवास गर्दछन् भन्ने संयक्त
ु राष्टसंघको भनाइ रहेको छ । यसो हेर्दा यो तथ्याङ्क निकै
अपत्यारिलो लाग्न सक्छ तर सत्य यही हो ।
अपाङ् गता र गरिवीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भन्ने कुरा विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । हामी अपाङ् गता र
गरिवीको कुरा गर्दा संसारका कुल मानिसहरूमा करिव २० प्रतिशत गरिवी भोग्ने मानिसहरू अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरू
नै पर्न आउदँछन् । अहिले पनि विश्वभरि ९८ प्रतिशत अपाङ् गता भएका बालबालिका विद्यालय जाँदनै न् । जसको ठूलो
सङ् ख्या विकासोन्मुख र अल्पविकसित राष्ट्रमा छ । संसारमा जन्मने कुल बालबालिकाहरूमध्ये ३० प्रतिशत बालबालिका
कुनै न कुनै किसिमको अपाङ् गता लिएर बाँच्ने गर्दछन् । अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूमा प्रौढ साक्षरता ३ प्रतिशत भन्दा
कम छ । यी सबै सवालमा लामो समय सम्म विश्व समदु ाय बेखवर भयो ।
दोस्रो विश्वयद्ध
ु पश्चात् विस्तारै अपाङ् गताको क्षेत्रमा घाइते सैनिकहरूलाई उपचारको सरुु वात गर्ने क्रममा
अपाङ् गताको सवालले प्राथमिकता पायो । तत्कालीन अपाङ् गता क्षेत्रका सरोकारवालाहरू र के ही जानकार अपाङ् गता
भएका व्यक्तिहरूले माथि उल्लिखित कहालीलाग्दो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन विश्वसमदु ायले साझा प्रतिबद्धता जाहेर
गरी संसारभरि नै कार्य गर्नुपर्ने भन्ने आवाज उठ् न थाल्यो । संयक्त
ु राष्ट्रसंघ स्वयंले पनि सन् १९६० को दशकदेखि मात्र
यो सवाललाई अत्यन्तै संवेदनशीलताकासाथ हेरी कार्यको थालनी गरेको पाइन्छ । सबैभन्दा पहिला बौद्धिक अपाङ् गता
भएका व्यक्तिहरूका लागि १९६० मा एक घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । अपाङ् गता सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले
संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न थालेको यो पहिलो पटक हो भनी जानकारहरू बताउँदछन् ।
महासन्धिको महसस
ु र सरु
ु वात:
सन् १९९२ मा संयक्त
ु राष्ट्रसंघको महासभाले अपाङ् गता भएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित विश्व कार्यक्रम पारित
गर्यो । सन् १९८२देखि १९९२ को दश वर्षको समय सीमा तोकी अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको दशक घोषणा गरी
कार्यान्वयनमा ल्याइयो। अपाङ् गता दशक र विश्व कार्यक्रमको समिक्षाका लागि सन् १९८२ मा स्विडेनको स्टकहोममा
भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय समीक्षाको समयमा विश्वभरि अपाङ् गताको सवालमा एकै किसिमको प्रगति हुन नसके को
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कारणले गर्दा अपाङ् गताको सवालमा महासन्धिको आवश्यकताको महसस
ु गरियो । सन् १९९१ मा संयक्त
ु राष्ट्रसंघले
मानसिक स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी सिद्धान्त अंगिकार गर्यो । यसैगरी १९९३ मा संयक्त
ु राष्ट्रसंघको महासभाले
अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको अवसरको समानिकरण सम्बन्धी प्रमाणिक नियमहरू पारित गर्यो ।
अपाङ् गताको सलालाई मल
ु प्रवाहीकरणमा ल्याउन सबै अधिकारलाई एकततृ गरी कार्यान्वयनको लागि
बाध्यात्मक परिस्थिको सिर्जना गर्नका लागि अपाङ् गता सम्बन्धी महासन्धि तयार गर्न सन् २००१ मा महासन्धि मस्यौदा
समिति गठन भयो । उक्त समितिले सन् २००२ मा पहिलो बैठक बसी महासन्धिको खाका तयार पार्यो । यस समितिको
आठौं बैठकले २५ अगस्ट २००६ मा महासन्धि र महासन्धिको ऐच्छिक आलेखको अन्तिम मस्यौदा पारित गरी संयक्त
ु
राष्ट्रसंघमा औपचारिक रूपमा मस्यौदा पेश गर्यो । संयक्त
ु राष्ट्रसंघको महासभाबाट १३ डिसेम्वर २००६ मा महासन्धि
र ऐच्छिक आलेख सर्वसम्मत बाट पारित भई ३० मार्च २००७ बाट महासन्धि हस्ताक्षर र अनमु ोदनका लागि संयक्त
ु
राष्ट्रसंघको न्युयोर्क स्थित मखु ्यालयमा खलु ्ला गरियो र यो कार्यान्वयनमा आयो ।
महासन्धिमा भएका मखु ्य व्यवस्थाहरू:
यस महासन्धिमा ५० वटा धारा छन् भने ऐच्छिक आलेखमा १८ धारा रहेका छन् । महासन्धिले अपाङ् गता भएका
व्यक्तिहरूलाई नयाँ अधिकार सिर्जना गर्नुभन्दा पनि यसभन्दा अगाडि घोषित र कार्यान्वयनमा आएका मानव अधिकारका
दस्तावेजहरूलाई बाध्यात्मक बनाएको छ । त्यसैले यस महासन्धिलाई एक्काइसौं सताव्दीको मानव अधिकार सम्बन्धी
नवीनतम दस्तावेज भनिएको छ । महासन्धिका सिद्धान्तहरू निम्न अनस
ु ार रहेका छन् ।
• नैसर्गिक, मर्यादा र आफ्नो विषयमा निर्णय गर्न पाउने स्वतन्त्रता सहितको स्वशासन र व्यक्तिको
स्वतन्त्रताको सम्मान,
• गैरभेदभाव,
• समाजमा पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता र समावेशीकरण,
• मानवीय विविधता र सम्पूर्ण मानवताको एक भागको रूपमा अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको फरक
क्षमताको सम्मान तथा स्विकारोक्ति,
• अवसरमा समानता,
• पहुचँ यक्त
ु ता,
• महिला र परुु षबीचमा समानता र
• अपाङ् गता भएका बालबालिकाहरूको क्रमिक रूपले विकसित क्षमता तथा उनिहरूको आफ्नो
पहिचानको संरक्षण गर्न पाउने अधिकार माथीको सम्मान ।
मखु ्य गरी महासन्धिले अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रष्ट रूपमा दिएका अधिकारहरूमा भेदभावरहित ढङ् गले
काननु का अगाडि समानता, व्यक्तिको जीवन, स्वाधीनता र सरु क्षाको अधिकार,काननु र काननु ी क्षमताको अगाडि
समान मन्यता ,यातनाबाट मक्ु ति, शोषण, हिंसा र दर्व्य
ु वहारबाट उन्मुक्ति, शारीरिक र मानसिक अखण्डताको सम्मानको
अधिकार, गमनशिलता (हिंडडुल) राष्ट्रियताको स्वत्न्त्रता, समदु ायमा बसोवास गर्न पाउने अधिकार, विचार अभिव्यक्तिको
स्वत्नत्रता,गोपनीयताको सम्मान,घर तथा परिवारप्रतिको सम्मान, शिक्षाको अधिकार,कामको अधिकार,उचित जीवन
स्तरको अधिकार, राजनीतिक र सार्वजनिक जीवनमा भाग लिन पाउने अधिकार, सांस्कृतिक जीवनमा भाग लिने
अधिकार , व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र छनौटको अधिकार तथा स्वालम्वनजीवन पद्धतीमा बाँच्न पाउने जस्ता अधिकारलाई
मखु ्य रूपमा लिएको छ ।
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महासन्धि कार्यानवयनमा राज्यको दायित्व :
नेपाल सरकारले यस महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै पक्ष राष्ट्र बन्ने प्रतिबद्धता सहित ३
जनवरी २००८ मा हस्ताक्षर गरी मे ७, २०१० मा औपचारिक रूपमा अनमु ोदन गरेको थियो । सरकारका तर्फ बाट
महासन्धि कार्यान्यवनको के कस्तो प्रगति भयो भन्ने सन्दर्भमा सन् २०१४ मा ओयचसियचआर जेनेभामा सरकारको
प्रतिवेदन पेश गरिसके को छ ।
महासन्धि पारित गरिसके पछि राज्यले आफ्नो तर्फ बाट दायित्वरहरू बहन गर्नु पर्ने हुन आउँदछ । महासन्धिमा
उल्लेख भएको सो दायित्व अन्तर्गत पक्ष राष्ट्रहरूले अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको अवसरको समानताको सनिश्
ु चितता
गर्दै अपाङ् गता अनस
ु ारका सेवा सवि
ु धा र अधिकारहरू प्रदान गर्दै काननु का अगाडि समानताको सिद्धान्त अवलम्बन
गर्नेछन् । भविश्यमा बन्ने काननु हरूलाई अपाङ् गतामैत्री बनाउने र पहिल्यै बनिसके का काननु हरूलाई क्रमशः अपाङ् गतामैत्री
बनाउन घरेलक
ु रण गर्नु पर्ने कुरा राज्यकको दायित्त अन्तर्गत रहेका छन् । यसै गरी महासन्धि कार्यान्यवन गर्न राज्य
सरकारले अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६ धारा ३३ अनस
ु ार राष्ट्रिय स्तरमा
कार्यान्वयन र अनगु मनको सनिश्
ु चित गर्नु पर्दछ । जसका लागि अनगु मन संयन्त्र तयार गर्नु पर्दछ ।
महासन्धि कार्यान्वयन गर्न सरकारका तर्फ बाट भएगरेका असल अभ्यास र प्रयासहरू :
नेपालमा अपाङ् गताको सवाललाई काननु ी रूपमा वि.सं.१९०४ सालको मल
ु क
ु ी ऐन संशोधन भएबाट सम्बोधन
भएको पाइन्छ । अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र विकासलाई छुट्टै काननु को आवश्यकताको महसस
ु गरा विक्रम
संवत् २०३९ सालमा अपाङ् ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यो काननु दक्षिण
एशियामा नै पहिलो काननु हो । यस काननु लाई कार्यान्वन गर्न २०५१ सालमा मात्र आएर अपाङ् ग संरक्षण तथा कल्याण
नियमावली २०५१ निर्माण भई कार्यान्वयनमा आयो । यति मात्र नभई अपाङ् गताको सवाललाई नेपालको अन्तरिम
संविधान, २०६३ ले पनि प्रमख
ु रूपमा सम्बोधन गरेको थियो । हाल विभिन्न २७ वटा काननु अपाङ् गतासँग प्रत्यक्ष
सम्बन्धित छन् । यसका अतिरिक्त अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको संघ संस्थाहरूलाई सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू
सञ्चालन गर्न महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको तर्फ बाट अनदु ान दिने कार्यहरू हुदँ ै आएको थियो ।
एउटा संयोग नै भन्नु पर्छ संसारमा बिरलै आउने अवसर नेपालमा प्राप्त भयो त्यो हो नेपालको संविधान २०७२
मा अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६ अनस
ु ार थोरै सवाल भए पनि सम्बोधन हुन
सम्भव भएको छ । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले तयार पारेको अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको
अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७२ को विधेयक व्यवस्थापिका संसदम् ा पारित हुन अन्तिम चरणमा रहेको छ । अपाङ् गता
भएका व्यक्तिहरूको भौतिक पहुचँ तथा सञ्चार निर्देशिका,२०६९ मन्त्रिपरषदब् ाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको
छ । शिक्षासम्बन्धी अधिकारलाई सम्बोधन गर्न विशेष शिक्षा नीतिलाई बिस्तापित गर्दै समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ जारी
भइसके कको छ भने पछिल्लो समयमा संशोधन भई पारित भएको शिक्षा ऐनमा अपाङ् गता भएका बालबालिकाहरूको
सवाल आंशिक रूपमा भने पनि सम्बोधन भएको छ । यसका अतिरिक्त सरकारले विभिन्न नीति नियम र निर्देशिकाहरू
ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । हाम्रो जस्तो राजनीतिक अस्थिरता भएको देशमा सरकारका तर्फ बाट महासन्धि
कार्यानवयन गर्न जे जति प्रयासहरू भएका छन् ती प्रयासहरूलाई सकारात्मक र सन्तोषका रूपमा लिनु पर्दछ भनी
सरोकारवाला र यस क्षेत्रका हकवालाहरू बताउँदछन् ।
नेपाल सरकारका बिभिन्न नियकाहरुबाट दिदै आएका सेवा सविध
ु ाहरु जुन महासन्धी कार्यान्वयनको
पक्षसँग सम्वन्धीत छन् :
•
सामाजिक सरु क्षा भत्ता
क वर्ग मा पर्ने "पूर्ण अशक्त अपाङ् गता" लार्इ रातो परिचयपत्र प्रदान गरिन्छ । यो परिचयपत्र प्राप्त गर्ने
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•
•
•

•
•

•

अपाङ् गता भएको व्यक्तिले मासिक २,००० (दुर्इ हजार) रुपियाँ सामाजिक सरु क्षा भत्ता प्राप्त गर्दछ ।
ख वर्ग मा पर्ने "अति अशक्त अपाङ् गता" भएको व्यक्तिलाई नीलो परिचयपत्र प्रदान
गरिन्छ । यो परिचयपत्र प्राप्त गर्ने अपाङ् गता भएको व्यक्तिले मासिक ६०० (छ सय) रुपियाँ सामाजिक
सरु क्षा भत्ता प्राप्त गर्दछ ।
हवाईजहाज भाडामा छुटको व्यवस्था
अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलाई देशभित्र आन्तरिक हवाईजहाजमा यात्रा गर्दा तिर्नुपर्ने भाडामा ५०
प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यो सवि
ु धा लिनका लागि हवाईजहाजको टिकट खरिद गर्दा
सम्बन्धित एयरलाइन्सको टिकट काउन्टरमा अपाङ् गता परिचयपत्र देखाएर खरिद गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा छुट
अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलाई जमिनमा गडु ् ने सार्वजनिक भाडाका सवारीसाधनहरूमा यात्रा गर्दा
५०प्रतिशत भाडा छुटको व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनमा सिटको आरक्षण
१५ सिट वा त्यसभन्दा बढी क्षमता भएका सार्वजनिक भाडाका सवारीसाधनहरूमा अपाङ् गता भएका
व्यक्तिहरूका लागि २ वटा सिट आरक्षित हुन्छन् ।
चारपाङ्ग्रे स्कु टर खरिद गर्दा कर छुट
शारीरिक अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूले चलाउन मिल्ने विशेष प्रकारको चारपाङ्ग्रे स्कु टर (स्कु टरमा
अरू दइु पाङ्ग्रा जोडेर तयार गरिएको) खरिद गर्दा तिर्नु पर्ने भन्सारमा पूरै छुट दिने व्यवस्था छ । यो सेवा
लिनका लागि अपाङ् गता भएको व्यक्तिले आफूले परिचयपत्र लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्कु टर
झिकाउन चाहेको भन्सार नाकाको लागि सिफारिस लिई आफै ँ कम्पनीको डिलरमा गएर लिएर आउन वा
कुनै स्कु टरको बिक्रीकक्षमार्फ त झिकाउन पनि सकिन्छ ।
आयकरमा छुट
अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूका लागि वार्षिक आयमा लाग्ने करको दायरा अन्य व्यक्तिहरूको तुलनामा ५०
प्रतिशतले फराकिलो पारिएको छ ।
सहायक सामग्री खरिद गर्दा भन्सार छुट
अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूले दैनिक हिँडडुलका लागि सहज बनाउन वा पठनपाठनमा प्रयोग गर्ने बैशाखी,
ह्वीलचियर, क्यालिपर, सन्न
ु का लागि प्रयोग गरिने यन्त्र, म्याग्निफायर वा अक्षर ठूलो बनाएर पढ् न सकिने
सीसा, कृत्रिम अङ् ग (जस्तैः कृत्रिम हात खट्टा
ु ) आदि सहायक सामग्री र यस्ता सहायक सामग्री निर्माण गर्दा
आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ आयात गर्दा वा त्यस्ता बनिबनाउ सामग्रीहरू आयात गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क
(कर) नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो सवि
ु धा व्यापारिक प्रयोजनको लागि भने उपलव्ध हुदँ नै ।
निःशुल्करूपमा उपलब्ध हुने सहायक सामग्री
अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूका लागि चाहिने सहायक सामग्रीहरू जस्तैः ह्वीलचियर, बैशाखी, सन्न
ु का
लागि प्रयोग गरिने श्रवणयन्त्र, क्यालिपर, सेतोछडी, हिँड्न प्रयोग गरिने लौरो, वाकर, कृत्रिम हात वा
खट्टा
ु आदि निःशुल्करूपमा नेपाल सरकारको निकाय राष्ट्रिय अपाङ् ग कोषले र नेपाल सरकार, महिला,
बालबालिका कार्यालय वा सरकारी निकायको समन्वयमा के ही गैरसरकारी निकायबाट वा पनु र्स्थापना
के न्द्रबाट उपलब्ध गराइन्छ ।
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•

निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था
सरकारी विद्यालय र उच्च शिक्षा अध्यापन गरिने क्याम्पसहरूमा अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलार्इ
निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।
•
दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूका लागि पहुचँ युक्त पाठ् य सामग्री
दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूका लागि पठन पाठनमा सजिलो होस् भनी सरकारबाट ब्रेल पसु ्तक, अडियो
पसु ्तक र ब्रेल सामग्रीहरू नि:शुल्करूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित विद्यालयबाट
यो सवि
ु धा लिन सकिन्छ । के ही गैरसरकारी निकायले पनि यस्ता सवि
ु धा विभिन्न विद्यालयलार्इ उपलब्ध
गराएका छन् ।
•
परीक्षामा सहयोगी राख्न पाउने र थप समयको व्यवस्था
दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि हालसम्म नेपालमा ब्रेलमा वा उनीहरूलाई उपयक्त
ु हुने प्रविधिमा परीक्षा दिन
पाउने व्यवस्था नभएको हुनाले परीक्षामा उत्तर लेख्ने सहयोगीको आवश्यकता पर्छ । त्यसैगरी, हातको
समस्या भएर हातले लेखेर परीक्षा दिन नसक्ने विद्यार्थीलार्इ पनि सहयोगीको आवश्यकता पर्नसक्छ ।
	यस विषयलार्इ मध्यनजर गरी दृष्टिविहीन विद्यार्थी वा हातले लेख्न नसक्ने अवस्थाका शारीरिक अपाङ् गता
भएका व्यक्तिहरूका लागि परीक्षामा सहयोगी लेखक राखी परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
	यस्ता विद्यार्थीले के न्द्रध्यक्षको पूर्व स्वीकृति लिएर परीक्षामा सामान्य तोकिएको समयभन्दा १ घण्टा ३०
मिनेटसम्म थप समय पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
•
थेसिस वा शोधपत्र लेख्न आर्थिक सहयोगको व्यवस्था
स्नातकोत्तर वा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने अपाङ् गता भएका विद्यार्थीहरूका लागि थेसिस लेख्न वा
पाठ् याक्रम अन्तर्गत पर्ने अध्ययन अनस
ु न्धानसम्बन्धी कामहरू गर्न विश्वविद्यालय अनदु ान आयोगबाट
छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
•
निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था
नेपाल सरकारको निजामती सेवामा अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कूल आरक्षित सिटमध्ये ५
प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
•
निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था
नेपाल सरकारबाट सरकारी अस्पतालहरूमा अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य
उपचारको व्यवस्था गरिएको छ ।
•
स्थानीय स्तरमा बजेटको व्यवस्था
स्थानीय विकास तथा सङ् घीय मामिला मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका/
नगरपालिकामार्फ त अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको सेवासवि
ु धा र सशक्तीकरणका लागि बजेट विनियोजन
गरेर अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूकै संलग्नतामा परिचालन गर्नु पर्ने प्रावधान बनाएर त्यसका लागि कार्यविधि
बनाएर लागु गरेको छ । तोके को प्रक्रिया र योग्यता पूरा गरेर यस्तो बजेट अपाङ् गता भएका व्यक्तिका संस्था
वा स्वावलम्बी समूहहरूले आपसमा समन्वय र सहकार्य गरेर उपयक्त
ु कार्यक्रम वा परियोजनामा उपयोग
गर्न सक्छन्, परिचालन गर्न सक्छन् ।
महासन्धी कार्यान्वयन गर्न सरकारका तर्फबाट गर्नु पर्ने थप कार्यहरु :
अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरुको सवाल सवै भन्दा सम्वेदनशील सवाल हो भन्ने कुरामा कसैको दईु मत नहोला
। सरकाले अपाङ् गताको विभेदलाई सम्बोधन गर्ने गरि सरकारका नीति कार्यक्रम नियम र ऐन काननु बनाउनु जरुरी हुन
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आउदछ सो कार्य हाल सम्म पनि हुन सके को छै न । अहिले सम्म पनि अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरु सामन्य भन्दा सामान्य
सेवा लिन सवि
ु धा सम्पन्न सहर वा काठमाडौं नै धाउन पर्ने बाध्यता छ । राज्यको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थित
अनस
ु ार कतिपय अवस्थामा नयाँ संरचना बन्न गइरहेको अवस्थामा अपाङ् गतामैत्री सेवा सवि
ु धा र संरचना निर्माण गर्नु
राज्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना गर्ने एक अवसर पनि हो । तसर्थ सरकारले अपाङ् गता अधिकार सम्बन्धी
महासन्धि कार्यान्वयन गर्न एक अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय स्तरको एक संयन्त्र निर्माण सङ् घीय र स्थानीयस्तरसम्म लैजानु
जरुरी छ ।
अन्त्यमा जव सम्म अपाङ् गताको सवाललाई विकासको मल
ु प्रवाहमा लगिँदनै , अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरुका
लागि अवरोमक्त
ु अधिकारमख
ु ी समावेसी समाजको निर्माण गरी अपाङ् गताको सवाललाई सकारात्कम विभेदको नीति
अवलम्वन गरी तव सम्म अपाङ् गताको सवाल अगाडि आउन सक्दैन र अपाङ् गतामा पनि सबैभन्दा सीमान्तकृत समदु ाय
जस्तै मनोसामाजिक अपाङ् गता, बहुअपाङ् गता, श्रवणदृष्टिविहीन, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ् गता र डाउनसिन्ड्रोम सिकाइ
अपाङ् गता भएका बालबालिका र महिलाहरुको सवाल कहिल्यै अगाडि आउन सक्दैन । तसर्थ सरकारले महासन्धिको
मर्मअनस
ु ार नीति नियम ऐन काननु निर्माण गरी सबै अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरुको समान पहुचँ को सनिश्
ु चितता हुने गरी
कार्यको थालनी गर्नु पर्ने जरुरी हुन आउदँछ ।
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लेखक राष्ट्रिय अपाङ् ग महासंघ नेपालको अध्यक्ष हुनहु ुन्छ ।
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अपाङ्गताः परिचयपत्र र सेवा सविध
ु ाहरू
विष्णुकुमारी लामिछाने
सारांश
के न्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सन् २०११ को गणना अनस
ु ार नेपालमा अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरू ५,१३,३२१
जना -१.९४ प्रतिशत) रहेका छन् । जसमध्ये आ.व. २०७१/७२ सम्ममा १,८४,७५५ जनाले मात्र परिचयपत्र लिएका
छन् । राज्यले अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलाई गम्भीरताको आधारमा ४ किसिमका अपाङ् गता परिचयपत्र उपलब्ध
गराउँदै आएको छ। जसको आधारमा यस्ता व्यक्तिहरूले राज्यले प्रदान गरेका सेवा, सवि
ु धा, सहुलियत, अवसर साथै
अधिकारको उपभोग गर्न सक्दछन् । परिचयपत्रमार्फ त्त् राज्यले प्रदान गरेका सेवा सवि
ु धाबारे जानकारी नहुदँ ा अपाङ् गता
भएका व्यक्तिहरू परिचयपत्रविहीन भएका छन् भने अर्कोतर्फ बनेका नीति नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुदँ ा,
अन्य सेवा, सवि
ु धा र सहुलियतको उपभोग गर्न नसक्दा अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरू भत्तामख
ु ी भएको पाइन्छ । अपाङ् गता
भएका व्यक्तिहरूको लागि परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०६५ मा आवश्यक कागजात र प्रक्रियाका बारेमा
उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले गरेको अपाङ् गपनको निर्धारण र गम्भीरताको आधारमा गरिएको अपाङ् गताको
वर्गीकरण (नेपाल राजपत्र खण्ड ५६, २०६३ भदौ २) को आधारमा परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । वर्गीकरणमा नपरेका
अपाङ् गताहरूलाई पनि आगामी दिनमा वर्गीकृत गरी परिचयपत्र वितरणमा सहजता ल्याउनु जरुरीदेखिन्छ । परिचयपत्र
प्राप्त गर्न नसके का अपाङ् गता भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण मिलाउनु आवश्यक छ ।
अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूसँग पनि कुनै न कुनै क्षमता हुने भएकाले परिवारले उनीहरूलाई पारिवारिक बोझको रूपमा
नहेरी रुची, क्षमता, दक्षता साथै अनक
ु ू लतालाई ध्यान दिएर विभिन्न क्रियाकलापमा लगाउनपु र्दछ भने राज्यले अपाङ् गता
परिचयपत्रमार्फ त्त् उपलब्ध गराउने भनिएका सेवा, सवि
।
े
ु धा, सहुलियत र अवसरहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनपु र्नेदखिन्छ
परिभाषा
अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियमहासन्धि, २००६ (UNCRPD) का अनस
ु ार
अपाङ् गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तताद्वारा सिर्जित
विभिन्न अवरोधहरूसँगको अन्तक्रियाका कारणले समाजमा अन्य व्यक्तिहरूसरह समान आधारमा पूरण् ् र प्रभावकारी
ढङ् गमा सहभागी हुन बाधा भएको व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ भनिएको छ ।
नेपाल सरकारले शरीरका अङ् गहरू र शारीरिक प्रणालीमा भएको समस्याका कारण भौतिक, सामाजिक,
सांस्कृतिक वातावरणका साथै सञ्चारसमेतबाट सिर्जना भएको अवरोधसमेतले दैनिक क्रियाकलाप सामान्य रूपमा
सञ्चालन गर्न एवं सामाजिक जीवनमा पूर्ण सहभागी हुन कठिनाइ हुने अवस्थालाई अपाङ् गता भनिन्छ भनी परिभाषित
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गरेको छ ।
शारीरिक अङ् गहरू र शारीरिक प्रणालीमा भएको समस्या एवं कठिनाइका प्रकृतिअनस
ु ार अपाङ् गतालाई मखु ्यतः
सात प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ, ति हुन्१) शारीरिक अपाङ् गता
२) दृष्टिसम्बन्धी अपाङ् गता (दृष्टिविहीनता, न्यून दृष्टियक्त
ु )
३) सनु ाइसम्बन्धी अपाङ् गता (बहिरा, ससु ्तश्रवण)
४) श्रवणदृष्टिविहीन
५) स्वर बोलाईसम्बन्धी अपाङ् गता
६) मानसिक अपाङ् गता (बौद्धिक/ससु ्तमनस्थिति, मानसिक अस्वस्थता, अटिज्म)
७) बहुअपाङ् गता
नेपाल सरकारले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूबाट अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रवाह
गरिने सेवा, सवि
ु धा, अवसर र अधिकारको न्यायपूर्ण र प्रभावकारी वितरण गर्ने उद्देश्यले अपाङ् गता परिचयपत्रको व्यवस्था
गरेको छ । अपाङ् गता भएका नेपाली नागरिकहरूको पहिचान र लगत राख्न साथै प्रचलित ऐन, नियमअनस
ु ार अपाङ् गता
भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सरु क्षा, न्याय, अधिकार र समानता प्रदान गरी उपयक्त
ु अनक
ु ू लतासहित विकास प्रक्रिया
र राज्यका संयन्त्रहरूमा समावेशीकरण गराउन परिचयपत्रको व्यवस्था राज्यले गरेकेा छ । अपाङ् गताको गम्भीरताको
आधारमा यसलाई पूर्ण अशक्त अपाङ् गता क वर्ग, अतिअशक्त अपाङ् गता ख वर्ग, मध्यम अपाङ् गता ग वर्ग र सामान्य
अपाङ् गता घ वर्ग गरी ४ भागमा वर्गीकृत गरिएको छ । परिचयपत्र क वर्ग रातो, ख वर्ग निलो, ग वर्ग पहेंलो र घ वर्ग सेतो
रङ् गको हुन्छ ।
अपाङ् गता परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया
अपाङ् गता परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०६५ ले अपाङ् गता परिचयपत्र वितरणका मापदण्ड, ढाँचा साथै
वितरण प्रक्रिया समेत निर्दिष्ट गरेको छ । अपाङ् गता परिचयपत्र सबै जिल्लाका महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट
निःशलु ्क रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । परिचयपत्र लिनको लागि सम्बन्धित गा.वि.स.को सिफारिस, जन्मदर्ता/नागरिकता,
जग्गाधनी प्रमाण पर्जा
ु , विद्यालयको प्रमाणपत्र आदिमध्ये कुनै एक प्रमाणित लिखत, अपाङ् गतादेखिने ३ प्रति फोटो सहित
महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा निवेदन दिनपु र्दछ । प्रत्यक्ष रूपमादेखिने अपाङ् गताको हकमा समाजकल्याण
अधिकृतले तत्काल परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ भने नदेखिने खालका वा अपाङ् गताका मात्राका आधारमा
चिकित्सकको सिफारिस लिनपु र्ने भएमा परिचयपत्र सिफारिस समितिले निर्णय गरेर परिचयपत्र उपलब्ध गराउने प्रावधान
रहेको छ । परिचयपत्र सिफारिस समितिमा तपशिलबमोजिम सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ१) संयोजक - सहायक प्रमख
ु जिल्ला अधिकारी,
२) सदस्य - योजना अनगु मन तथा प्रशासकिय अधिकृत, जि.वि.स.,
३) सदस्य - जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृत,
४) सदस्य - राष्ट्रिय अपाङ् ग महासंघ, नेपालमा आबद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधि वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन
कार्यालयमा दर्ता भएको अपाङ् गताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको प्रतिनिधि र
५) सदस्य-सचिव - महिला विकास अधिकृत
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आ.व. २०७१/७२ सम्ममा वितरण गरिएका अपाङ् गता परिचयको विवरण
नेपालको जनसंङ्ख्याको १.९४ प्रतिशत अर्थात् ५,१३,३२१ जना अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरू रहेका
छन् । आ.व. ०७१/७२ सम्ममा नेपालमा जम्मा १,८४,७५५ जनाले मात्र अपाङ् गता परिचयपत्र लिएकोदेखिन्छ ।
महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनस
ु ार वितरण गरिएका वर्गीकृत परिचयपत्रको विवरण
देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।
परिचयपत्रको वर्ग
क
ख
ग
घ
जम्मा

महिला

पुरुष
१४,१९३
२२,३३९
२३,८३२
१६,२६१
७६,६२५

१६,८५२
३२,२६४
३४,५०५
२४,५०९
१,०८,१३०

जम्मा
३१,०४५
५४,६०३
५८,३३७
४०,७७०
१,८४,७५५
(म.बा.तथा स.क.म., 2071/72)

नेपालमा अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूमा परुु ष २,८०,०८६ जना र महिला २,३३,२३५ जना रहेका छन् ।
जसमध्ये ३८.६१ प्रतिशत परुु षले अपाङ् गता परिचयपत्र प्राप्त गरिसके का छन् भने अझै ६१.३९ प्रतिशत परिचयपत्रबाट
वञ्चितदेखिन्छन् । त्यसैगरी महिलाहरू ३२.८५ प्रतिशले परिचयपत्र लिएका छन् भने ६७.१५ प्रतिशत परिचयपत्रविहीन
रहेका छन् । यसरी समग्रमा अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये जम्मा ३६ प्रतिशतले मात्र अपाङ् गता परिचयपत्र
लिएकोदेखिन्छ भने ६४ प्रतिशतले परिचयपत्र लिन बाँकीदेखिन्छ ।
अपाङ् गता परिचयपत्र वितरणमादेखिएका समस्याहरू
अपाङ् गता परिचयपत्र वितरण गर्दा विभिन्न समस्याहरू देखापरेका छन् जसलाई मोटामोटी रूपमा निम्नानस
ु ार
उल्लेख गर्न सकिन्छ • नेपाल राजपत्र खण्ड ५६ (२०६३ भाद्र २) मा गरिएको वर्गीकरणमा समावेश नगरिएका अपाङ् गताको
वर्गीकरणमा कठिनाइ,
• उपयक्त
ु सफ्टवेरको व्यवस्था नहुदँ ा लगत राख्नमा समस्या भएको,
• पूर्ण अशक्त अपाङ् गता र अतिअशक्त अपाङ् गता परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई मात्र भत्ता उपलब्ध गराइने
हुदँ ा दोहोर्याइ तेहर्याइ परिचयपत्र लिन आउने,
• जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिएका अपाङ् ग परिचयपत्र लिएर वर्ग खल
ु ाउन आउँदा वर्गीकृत गर्नमा
समस्या, जस्तै एउटा आँखा नभएको वा एउटा मात्र आँखाले नदेख्ने,
• सवलाङ् गहरूले आरक्षण लगायतका सेवा, सवि
ु धाको आकर्षणले गर्दा न्यूनदृष्टि वा ससु ्तश्रवण भएको भन्ने
जस्ता मेडिकल सिफारिस बनाई अपाङ् गता परिचयपत्र लिन खोज्नु,
• रोगको कारणले अपाङ् गता भई परिचयपत्र लिएका के ही समयपश्चात् सधु ार हुदँ गै एका साथै नियमभन्दा फरक
ढङ् गले परिचयपत्र लिएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्रको पनु रावलोकन हुन नसके को,
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• ग्रामीण भेकका दर्गु मस्थानमा रहेका अपाङ् ग व्यक्तिहरू आतेजाते खर्च र मेडिकल रिपोर्टको अभावमा
परिचयपत्रबाट विमख
ु रहेका,
• के ही पूर्ण अशक्त अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलाई जिल्लासम्म परु य् ाउन कठिनाइ भएको,
• परिवारका सदस्य एवं व्यक्ति स्वयं परिचयपत्रबारे अनभिज्ञ हुन,ु
• दीर्घ रोगी, मटु ु , मगृ ौला रोगीहरूले पनि पटकपटक रोगको कारणले के ही गर्न नसक्ने भनी परिचयपत्र लिने
प्रयास गर्नु,
• अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूले परिचयपत्रमार्फत्त्त् प्राप्त गर्न सक्ने भनी काननु मा उल्लिखित सेवा
सवि
ु धाहरूको सहज पहुचँ नभएको वा व्यवहारमा लागू नभएको कारणले ग र घ वर्गको परिचयपत्र प्राप्त गर्ने
जसको पढाइलेखाइ छै न उनीहरूले महत्त्वहीन वस्तुको रूपमा लिने गरेका र
• आमाको नागरिकता बन्न नसके को, बाबक
ु ो पहिचान नभइ जन्मिएका अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूले नागरिकता
लगायत अन्य सेवा सवि
ु धाबाट वञ्चित हुनपु रेको हुदँ ा अपाङ् गता परिचयपत्र वितरण गर्न नसकिएको ।
समाधानका उपायहरू
• महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले परिचयपत्रको लगत राख्न साथै सबै जिल्लामा
एकरूपता कायम गर्न सफ्टवयरको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
• मन्त्रालयले जिल्लाबाट प्राप्त नयाँ किसिमका अपाङ् गता लाई वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण प्रक्रियामा
सहजता ल्याउनपु र्ने,
• सहज रूपमा दर्गु म क्षेत्रमा रहेका अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको लागि परिचयपत्र वितरणको व्यवस्था
मिलाउनपु र्ने,
• अपाङ् ग सेवा राष्ट्रिय समन्वय समितिले महिला तथा बालबालिका कार्यालयमार्फ त्त् वितरण गरिएका
अपाङ् गता परिचयपत्रको अनगु मन गरी कमी कमजोरी पत्ता लगाई जानकारी गराउनपु र्ने,
• आरक्षणको दरू
ु पयोग गरिरहेका नक्कली अपाङ् गहरूको खोजी गरी बदर गरिनपु र्ने,
• वितरण भैसके का निर्देशिकाबमोजिम नभएका, परिचयपत्र लिँदाको अवस्थाभन्दा सधु ार हुदँ ै गएका अपाङ् ग
व्यक्तिहरूको परिचयपत्रको पनु रावलोकन गर्ने मार्गदर्शन बन्नुपर्ने,
• ऐन, काननु मा उल्लिखित सेवा, सवि
ु धाहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइनपु र्ने र
• सवलाङ् ग व्यक्तिलाई अपाङ् गता परिचयपत्र बनाउनको लागि सिफारिस गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनपु र्ने
आदि ।
अपाङ् गता परिचयपत्रको उपयोगिता
अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूले विभिन्न सेवा, सवि
ु धा साथै सहुलियत प्राप्त गर्न अपाङ् गता परिचयपत्र अनिवार्य
शर्त हुन्छ । नेपाल सरकारले अपाङ् गता परिचयपत्रमार्फ त्त् अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको लगत राखी राष्ट्रिय नीति तथा
कार्ययोजना एवं अपाङ् गतासम्बन्धी अन्य प्रचलित नीति तथा कार्ययोजनाका आधारमा अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलाई
उपलब्ध गराइनपु र्ने सेवासवि
ु धाहरू व्यवस्थित रूपमा प्रदान गर्न परिचयपत्रको व्यवस्था गरेको हो । अपाङ् गता परिचयपत्र
प्राप्त व्यक्तिहरूलाई अपाङ् गताको मात्राका आधारमा विभिन्न सेवा सवि
ु धाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । परिचयपत्र प्राप्त
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व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सवि
ु धाहरू निम्नानस
ु ार उल्लेख गरिएको छ ।
• शिक्षा
निःशलु ्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था,
विद्यालयमा निःशलु ्क शिक्षाको व्यवस्था,
शैक्षिक छात्रवृत्ति (वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फ त्त्) र
विशेष शिक्षाको व्यवस्था -विशेष गरी बहिरा, दृष्टिविहीन,बौद्धिक अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरू ) आदि ।
• स्वास्थ्य
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशलु ्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था र
शय्या आरक्षित साथै विभिन्न प्रकारका औषधीहरू निःशलु ्क रूपमा उपलब्ध।
• रोजगारी तथा आयआर्जन
निजामती सेवा, नेपाल टेलिकम, रेडियो नेपाल लगायत निजी क्षेत्रका कलकारखाना तथा उद्योगहरूमा
५ प्रतिशत आरक्षण र
आयकरमा सहुलियत ।
• तालिम
निःशलु ्क व्यावसायिक तालिम (विभिन्न निकाय एवं संघसस्थामार्फ त्) ।
• आवागमन
हवाई यातायात -प्रतिउडान १ जना अपाङ् गता भएका व्यक्ति लाई पचास प्रतिशत छुट),
सार्वजनिक सडक यातायातमा पचास प्रतिशत भाडा छुट- टिकट काउण्टरबाट नै टिकट खरिद गर्दा
परिचयपत्र देखाई माग गर्नुपर्ने) साथै सिट आरक्षण र
विशेष प्रकारका सवारी साधनमा भन्सार छुट ।
• सार्वजनिक संरचनामा भौतिक पहुच
ँ को व्यवस्था
भवनहरू निर्माण गर्दा अपाङ् गमैत्री तवरले बनाइनपु र्ने ।
• पन
ु स्थापना, सशक्तीकरण तथा सामाजिक सरु क्षा
स्थानीय स्तरमा बजेट व्यवस्था,
अपाङ् गता भत्ताको व्यवस्था (पूर्ण अशक्त अपाङ् गलाई प्रतिव्यक्ति मासिक रु.१ हजार र अन्य वर्गमा
पर्नेलाई जिल्लामा तोकिएको कोटाअनस
ु ार प्रतिव्यक्ति मासिक रु. तीन सय),
सशस्त्र द्वन्द्वमा अपाङ् गता भएका व्यक्तिलाई विशेष सवि
ु धा र
जग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा पच्चीस प्रतिशत छुट आदि ।
अपाङ् ग सम्बन्धी बनेका काननु ी प्रावधानहरू
परिवर्तित समयसँगै हाम्रो समाजमा अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण के ही फरक भएको
छ । अपाङ् ग लक्षित बजेट साथै अपाङ् गमैत्री संरचना निर्माणमा जोड, योजना निर्माणमा सहभागी गराउने प्रचलन बढ् दै
गएकोदेखिन्छ । जसको कारण सामाजिक, आर्थिक साथै भौतिक पूर्वा धार एवं सवि
ु धाहरू उपलब्ध गराउन र उनीहरूका
समस्याको समाधान गर्नका लागि विभिन्न काननु ी व्यवस्था रहेको छ ।
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अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, २००६ लाई पनि नेपालले हस्ताक्षर गरी
कार्यान्वयनमा ल्याइसके को छ । यसको मखु ्य उद्देश्य मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरूको पूर्ण र समान उपभोग
संवर्धन, संरक्षण र सनिश्
ु चित साथै नैर्सर्गि क मर्यादाको सम्मानको संवर्धन गर्नु हो । परुु ष, महिला साथै उनीहरूको अवसरमा
समानता, पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता तथा समावेशीकरण, अपाङ् ग भएका व्यक्तिको भिन्नताको स्वीकार्यता, अपाङ् गता
भएका बालबालिकाको विकासोन्मुख क्षमताको सम्मान साथै पहिचानको संरक्षण गर्न पाउने अधिकारको सम्मान जस्ता
सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गरेको छ । विभिन्न धाराहरूमा अपाङ् गता भएका महिला, बालबालिका, स्वतन्त्रता, सम्मान,
पहुचँ , शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक संरक्षण लगायतका प्रावधानहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
सेवा सविध
ु ाको पहुचँ मादेखिएका समस्या/चुनौतीहरू
नेपाल सरकारले अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा, सवि
ु धा साथै अवसरहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यले
अपाङ् गता परिचयपत्र वितरण गर्दैआएको छ ।तथापि विविध कारणहरू र परिस्थितिहरूले गर्दा यस्ता व्यक्तिहरूले
राज्यले प्रदान गरेका सवि
ु धाहरू, आरक्षण एवं अवसरहरूको उपयोग गर्न सकिरहेका छै नन् । स्वयं अपाङ् ग व्यक्तिको
हीनताबोधदेखि पारिवारिक संरक्षण, सामाजिक दृष्टिकोण लगायत राज्यको नीति नियमको सहज कार्यान्वयन नभएको
कारण अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरण र समावेशीकरणमा ठेस पगु ेकोदेखिन्छ । विभिन्न किसिमका समस्या
एवं चनु ौतीहरू तल उल्लेख गरिएको छ ।
• व्यक्ति स्वयंमा हीनताबोधको भावना हुन,ु
• परिवारका सदस्यहरूले बोझको रूपमा लिन,ु
• अपाङ् गता भएका छोराछोरीलाई उनीहरू अनक
ु ू लको शिक्षा उपलब्ध गराउनमा अभिभावक अनभिज्ञ रहन,ु
• काननु मा उल्लेखित सेवा सवि
ु धाहरूको बारेमा अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरू जानकार नहुन,ु
• राज्यले उपलब्ध गराएका आरक्षण लगायतका सेवा सवि
ु धा एवं अवसरहरूमा सीमित वर्गले मात्र फाइदा लिन,ु
• सामाजिक रूपमा सम्मान, स्वतन्त्रता साथै अवरोधमक्त
ु वातावरणको कमी हुन,ु
• अपाङ् गका मद्ु दाहरू प्राथमिकीकरणमा नपर्नु,
• अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरू अनक
ु ू लको शिक्षाको सहज पहुचँ को अभाव हुन,ु
• सहभागिताको कमी,
• अपाङ् गता लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने संघसस्थहरूबीच समन्वय नहुन,ु
• अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूमा पनि सामान्य अपाङ् गता भएकाहरूले बढी अवसरहरूको उपयोग गर्नु,
• सहायक सामग्रीहरूको उपलब्धता नभएको कारण घरबाट बाहिर निस्कन नसक्नु, दैनिक कार्यसम्पादनमा
कठिनाइ,
• सीपमूलक तथा आयआर्जनमख
ु ी क्रियाकलापतर्फ भन्दा भत्तातर्फ बढी आकर्षित हुने प्रवृत्ति,
• काननु मा उल्लिखित सेवा सवि
ु धाहरू व्यवहारमा लागू हुन नसक्नु र
• अपाङ् गमैत्री संरचनाको अभाव आदि ।
समाधानका उपायहरू
• व्यक्ति अनक
ु ू लको शिक्षा/सीपमा जोड दिइनपु र्ने,
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•
•
•
•
•
•
•

पारिवारिक तथा सामाजिक रूपमा अपाङ् गता भएका बालबालिकाहरूलाई सकारात्मक वातावरण प्रदान
गरिनपु र्ने,
सहभागितामूलक योजना तर्जुमामा जोड दिनपु र्ने,
सरकारले व्यवस्था गरेका काननु ी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिनपु र्ने,
दर्गु म क्षेत्रमा छरिएर रहेका अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सहायता सामग्रीहरूको वितरण गरिनपु र्ने,
दर्गु म क्षेत्रमा सूचना, सञ्चार साथै शिक्षाको पहुचँ मा वृद्धि गरिनपु र्ने,
अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनपु र्ने र
दैनिक जीवनमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको लागि भत्ताको
व्यवस्था तथा अन्य अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षा साथै सीपमा सहभागी गराउनपु र्ने ।

निष्कर्षः
नेपाल सरकारले अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रा र गाम्भीर्यका आधारमा अपाङ् गता परिचयपत्र वितरण
गर्दै आएको छ ।2०७२ असार मसान्तसम्म जम्मा ३६ प्रतिशतले मात्र परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् भने ६४ प्रतिशत
अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूले अझै परिचयपत्र प्राप्त गर्न सके का छै नन् । अपाङ् गहरूलाई विभिन्न अवसरहरू उपलब्ध
गराउने एक साधन हो अपाङ् गता परिचयपत्र । यसर्थ सर्वप्रथम अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज र सरल तरिकाले
परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । परिचयपत्र वितरण प्रक्रियामादेखिएका समस्याहरूको जतिसक्दो छिटो
समाधान तर्फ लाग्नुपर्नेदखिन्छ
।
े
राज्यले अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गर्ने भनी तोकिएका सेवा, सवि
ु धाहरू उपलब्ध गराउनपु र्दछ ।
अपाङ् गहरू जो शिक्षा साथै सीपमूलक तालिम ग्रहण गर्न सक्दछन् तिनीहरूको लागि अवसर तथा जो अरुमा पूर्ण निर्भर
छन् उनीहरूको लागि राज्यले आर्थिक सहायता गर्नुपर्दछ । काननु मा मात्र नभएर व्यवहारमा पनि उनीहरूलाई शिक्षा,
स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात, तालिम आदि विषयहरूमा अवसर उपलब्ध गराउनपु र्दछ । अपाङ् गता धेरै किसिमको
हुने भएकोले वर्गीकरणमा जटिलता उत्पन्न भइरहेको छ यसर्थ परिचयपत्र वितरणमा आइपरेका समस्याहरूको समयमै
पहिचान गरी तिनीहरूको समाधान गरिनु जरुरीदेखिन्छ ।
nnn

लेखक महिला तथा बालबालिका कार्यालय, लमजङु ् गमा कार्यरत हुनहु ुन्छ ।

सन्दर्भ सूचीः
१)
२)
३)
४)
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महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, ०७१/७२
के न्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, २०११
अपाङ् कता भएका व्यक्तिहरूको लागि परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०६५
अपाङ् कता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६

सामाजिक न्याय र सामाजिक सरु क्षा
रामदरेश शाह
सारांश
न्याय भनेको काननु को आधारशीला हो । सामाजिक न्यायले सबै पक्षमा समान न्यायको खोजी गर्ने र समाजका
प्रत्येक व्यक्तिहरूप्रति सम्मानपूर्व क तथा अविभेदपूर्व क समान व्यवहार गरी सहयोग र सहर्कायको माध्यमबाट
सहिष्णुता कायम न्याय र नैतिकतामा आधारित पँहुचयोग्य समानताको प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । यसले प्रत्येक
नागरिकलाई अवसरमा समानता र समाजमा रहेको सामाजिक आर्थिक, राजनितिक असमानता हटाउन अधिकारको
प्रयोगमा पछाडि परेका व्यक्ति वा समदु ायलाई सबभन्दा बढी फाइदा हुने गरी अवसरहरूमा प्रथमिकता दिई स्वच्छ रूपमा
सामानता कायम गर्न जोड दिन्छ । सामावेशी राज्यनिर्माण यसको मखु ्य ध्येय हो । यसले राज्य संयन्त्रको हरेक तहमा
सबै नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता कायम गर्ने विषयलाई समेटेको हुन्छ । यो मानिसको सम्मानपूर्व क वाँच्न पाउने
अधिकार मानव अधिकारको आधारभूत विषय हो ।
आर्थिक, सामाजिक तथा राजनितिक रूपले पछाडि परेको तथा पारिएको जातजाति, धर्म, लिङ् ग, असहाय,
अपाङग, बृद्धबद्
ृ धा जस्ता जोखिममा रही आफ्नो जिवकोपार्जन आफै गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई राज्यको तर्फाबाट विशेष
सहुलियत सहयता र संरक्षणको सनिश्
ु चितता प्रदान गर्ने विषयलाई नै सामाजिक सरु क्षाको अवधारणाले समेटिएका हुन्छ ।
यो न्याय र लोककल्याणकारी व्यवस्थाको प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा लक्षित नीतिगत तथा कार्यक्रमगत मान्यता हो । सामाजिक
सरु क्षाको सम्बन्ध रोजगारीको अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ ।
नागरिक कल्याणको सनिश्
ु चितता कायम गर्नु राज्यको प्रमूख दायित्व हो । सबै नागरिकहरू प्रति समानएवं
अविभेदपूर्ण व्यवहार राज्यको कर्तव्य हो । राज्यको मूलधारमा समाबेश हुन नसके को वर्ग, लिङ् ग र क्षेत्रका व्यक्ति तथा
समदु ायलाई राज्यको हरेक संयन्त्रमा समान सहभागिताको सनिश्
ु चितताबाट मात्र न्यायपूर्ण समाज त्यति बेला सम्भव हुन्छ
जब राज्य संयन्त्रको हरेक तहमा सबै नागरिकहरूको समान पहुचँ र समान सहभागीनाको सनिश्
ु चितताको साथै सबैको
भावनाको सम्मानपूर्व क सम्बोधनको सनिश्
ु चितता रहेको हुन्छ ।
पृष्ठभूमि
काननु का दृष्टिमा समान हुनपु र्ने न्याय हो भन्ने परम्परागत मान्यता र काननु को दृष्टिको साथसाथै व्यवहारमै
समान हुनु न्याय हो भन्ने आधनि
ु क मान्यता रहेको छ । यही पछिलो मान्यता अनस
ु ार सामाजिक न्यायको अनस
ु ार
विकास हुन गएको पाइन्छ । सामाजिक न्यायले मल
ु क
ु मा सर्वपक्षी विकास, समानता, समता कायम गर्न, जनसहभागिता
अभिवृद्धि गर्ने, उपेक्षित र उत्पीडित वर्गको संरक्षण गर्ने, दिगो जीवकोपार्जनमा सहयोग परु य् ाउने साथै सधु ारको लागि
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सहयोग परु य् ाउने गर्दछ । समाजमा रहेका आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक असमानतालाई हटाई समतामूलक व्यवस्था
कायम गरी समानतामा आधारित राज्य व्यवस्था कायम गर्ने विषय सामाजिक न्याय हो । सामाजिक न्यायको मखु ्य लक्ष्य
समावेशी राज्य निर्माण गर्नु हो । सामाजिक न्यायले समाजका हरेक तह र तप्कामा न्यायको पक्षमा वकालत गर्नुको साथै
सबै नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता कायम गर्दछ ।
राज्यले नागरिकप्रति समान व्यवहार गर्दै जाँदा सक्षम वर्ग र दर्बु ल वर्गको विकासको गति समान हुन गई दर्बु लहरू
सबल वर्गको हाराहारीमा पगु ्न सक्दनन् जसको कारण ती दईु वर्गबीचको विभेदको खाडल यथावत कायम रही रहन्छ ।
तसर्थ यी दईु वर्गबीचको खाडललाई कम गर्नको लागि वितरणात्मक न्यायको माध्यमबाट पछाडि पारिएका वा परिएका
व्यक्ति, वर्ग, समदु ाय, जातजाति, महिला, दलित, अपाङ् ग, वृद्धवदृ ा असहाय आदिलाई राज्यको तर्फाबाट प्रवाह
गरिने सेवा सबि
ु धाहरूको उपयोगमा न्यायपूर्ण तरिकाबाट सहभागिता गराउन सामाजिक न्यायको अवधारणा अगाडि
सारिएकोदेखिन्छ ।
नेपालमा सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सरु क्षाको विषय नविनतम विषयको रूपमा रहे पनि पछिल्लो समयमा
ज्यादै महत्त्व पाएको विषय हो । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक,
सम्मानपूर्व क बाँच्न पाउने हक, न्यायसम्बन्धी हक, यातनाविरुद्धको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, शोषण विरुद्धको हक,
शिक्षा सम्मबन्धी हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, जेष्ठ नागरिकको हक आदि विषयलाई मौलिक हकको रूपमा
राखी सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सरु क्षाको भावनालाई मख
ु रित गरेको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान,
२०४७ ले समानताको हक तथा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा सामाजिक न्याय र साममाजिक सरु क्षाका विषयहरूलाई
समेटेको पाइन्छ भने छुट्टै मौलिक हकको रूपमा सामाजिक न्याय र सामाजिक सरु क्षालाई नेपालको अन्तरिम संविधान,
२०६३ र नेपालको बर्तमान संविधानले सम्बोधन गरी यो विषयलाई वढी आवश्यकता र महत्त्व दिएको छ । संवैधानिक
प्रवधानलाई के लाउँदा सामाजिक न्यायको मखु ्य उद्देश्य समावशी राज्य गर्ने दिशामा के न्द्रित रहेको पाइन्छ भने सामाजिक
सरु क्षा सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्ने एउटा माध्यम वा उपकरणको रूपमा अङ् गीकार गरेको पाइन्छ ।
न्याय तथा सामाजिक न्याय
न्याय अमूर्त शब्द भएकोले यसलाई न कसैले छुन सक्छ न त देख्न, यो के वल महसस
ु गरिने विषय मात्र
हो । न्याय के हो भने सम्बन्धमा विभिन्न विद्धान्हरूबीच मतैक्यता रहेको पाइदैन् यसको सर्वस्वीकार्य परिभाषा पनि
पाइँदनै । न्यायको सम्बन्धमा विभिन्न विद्धानहरूले आ-आफ्नै किसिमले परिभाषा गरेको पाइन्छ । न्याय समाजले
अविष्कार गरेको सत्यतामा आधारित सिद्धान्त, पद्धति र विषयको समग्रता हो । यो विवेकको आधरमा विवेकसङ् गत
तवरबाट एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गर्ने व्यवहार हो (Rational Treatment by one Human being to
another) । प्लेटोले प्रत्येक मानिसले अर्को व्यक्तिको कार्यमाथि हस्तक्षेप नगरी आफ्नो स्वभाव र गण
ु ले गर्ने उचित
ठहर्याएको कार्य गर्नु न्याय हो, जनु व्यक्ति तथा राज्य दवु ैको सरोकारको विषय हो, भनेर न्यायको परिभाषा गर्दछन् जोन
रल्स न्यायलाई (Justice As Fairness) स्वच्छता नै न्याय हो भनी परिभाषा गरेको छन् ।
न्याय काननु को शासनको आधारशीला हो यो मानवीय व्यवहारसँग सम्बन्धित विषय हो । सामाजिक न्यायको
अवधारणा अठारौ शताव्दीको अन्त्यबाट सरुु भई साठीको दशकपछि यसको प्रयोगले गति प्राप्त गरेको पाइन्छ । सामाजिक
न्यायलाई वितरणात्क न्यायको माध्यमबाट राज्यले नागरिकप्रति गर्ने समान व्यवहारको रूपमा लिइन्छ । Social Justice
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ले सामाजिक, आर्थिक न्यायको
व्यावहारिक रूपमा प्रयोग प्रजातन्त्रबीच सम्भव हुदँ नै भने वितरणात्मक न्यायको लागि व्यतिगत स्वतन्त्रता अपरिहार्य
हुने कुरा अगाडि सारेका छन् । उनका अनस
ु ार राजनीतिक स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता न्यायका लागि पहिलो र
अपरिहार्य शर्त हो भने प्रत्येक नागरिकका लागि अबसरमा रहेका सामाजिक र आर्थिक असमानता हटाउन अधिकारको
प्रयोगमा पछाडि परेका व्यक्ति वा समदु ायलाई सबभन्दा बढी फाइदा हुने गरी अवसरहरूमा प्राथमिकता दिई स्वच्छ रूपमा
समानता कायम गरिनु वितरणात्मक न्याय हो । अतः आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग, लिङ् ग, जात
तथा समदु ायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याई समानतामा आधारित राज्य व्यवस्था कायम गर्नु सामाजिक न्यायको मखु ्य
उद्देश्य हो । समावेशी राज्य निर्माण यसको ध्येय हो । यो मानिसको समानपूर्व क बाँच्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित छ ।
Talking Care Of The Least Advntaged Member Of Society. John Raws

नेपालमा सामाजिक न्यायको लक्षित वर्ग/समदु ाय
महिला, मधेसी, दलित, मस्लि
ु म, बालबालिका, यवु ा, अपाङ् खता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक तथा
सीमान्तकृत,आदिवासी,जनजाति, मजदरु /श्रमिक, किसान, पिछडिएको क्षेत्र तथा समदु ाय, विपन्न वर्ग, यौनिक तथा
लैङ्गिक अल्पसंख्यक, आदि वर्ग तथा जातिहरूलाई नेपालमा सामाजिक न्यायको लक्षित वर्ग/ समदु ायका रूपमा लिन
सकिन्छ ।
सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणहरू
•
•
•

Protective Justice
Corrective Justice
Restorative Justice

सामाजिक न्यायको सिद्धान्तहरू
•
•
•
•
•
•
•

Theory Of Development
Theory Of Equaity
Theory Of Equality
Theory Of Participation
Theory Of Protection
Theory Of Sustainability
Theory Of Correction

सामाजिक न्यायका विशेषताहरू

•
•
•
•
•

समावेशी विकासमा जोडदिने
गरिव र विपन्नवर्गको बाँच्ने आधार
सामाजिक न्याय न्यायपूर्ण समाज स्थापनामा सहयोगी
सबैको पहिचान तथा सबैलाई समान अवसर प्रदान
सामाजिक सरु क्षा तथा कमजोर वर्गलाई माथि उठाउने
85

•

असमानता हटाउने साथै सशक्तीकरणमा जोड दिने

सामाजिक न्यायको आवश्याकता तथा महत्त्व
सामाजिक न्याय सबै मानिसको मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्धन तथा प्रवर्द्धन गरी सम्मानपूर्व क बाँच्न
पाउने स्थिति निर्माणको दिशामा निर्देशित मान्यता हो । मानिस मानिसबीच विभेदपूर्ण व्यवहारलाई यसले तिरस्कार
गर्दछ । यसको मखु ्य उद्देश्य हुने र नहुनेबीचको दरु ी अन्त्यगर्नु तथा राज्य संयन्त्रमा सबै नागरिकहरूको समान र अर्थपूर्ण
सहभागिता सनिश्
ु चित गर्नु रहेको छ । तसर्थ सामाजिक न्याय मानिस मानिसबीचको विभेदको अन्त्य गरी न्याय र नैतिकतामा
आधारित समाज निर्माणको लागि आवश्यक रहेको छ ।
सामाजिक न्यायको आवश्यकता तथा महत्त्वलाई बदुँ ागत रूपमा देहाय वमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छः•
विश्वबाट गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्ने ।
•
प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्द्धन गर्न,
•
प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्व क बाँच्ने अवसरको सनिश्
ु चितता प्रदान गर्न,
•
गरिवी तथा वान्चितिमा परेका व्यक्ति, वर्ग, लिङ् ग र समदु ायको संरक्षण गर्न र उनीहरूको आवाजलाई
सम्बोधन गर्न,
•
सबैलाई आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने,
•
लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा महिला सशक्तिकरण गर्न,
•
विभिन्न कारणबाट बान्चितमा परेका/पारिएका व्यक्ति, समदु ाय, वर्ग र जातजातिलाई राज्यको
मूलप्रबाहिकरणमा ल्याउन,
•
धनी र गरिवबीचमा रहेको विभेदको खाडल अन्त्य गर्न,
•
महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्न,
•
महिला विरुद्ध हुने यौनजन्य दर्व्य
ु वहार अन्त्य गर्न,
•
घरेलु हिंसाको अन्त्य गर्ने,
•
समाजमा रहेको भेदभाव तथा असमानता हटाउन,
•
जातजातिको आधारमा हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्न,
•
असहाय तथा अपाङ् खता भएका व्यक्तिहरूको आवाजलाई सम्बोधनगर्न तथा उनीहरूको उचित
समान गर्न,
•
न्याय र नैतिकतामा आधारित समाज निर्माण गर्न ।
सामाजिक न्याय कायम गर्ने उपायहरू
सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राज्यको हरेक तहमा सबैको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता गराई समावेशी,
समाज र राज्य निर्माण गर्न सकिन्छ । प्रजातन्त्र बिना सामाजिक न्याय सम्भव हुदँ नै । सबै व्यक्तिहरूको भावनाको कदर
गर्न नसक्ने राज्य तथा सरकारले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिन सक्दैन । लोकतन्त्रमा आधारित शासन व्यवस्थाको
माध्यमबाट सामाजिक न्याय सनिश्
ु चित गर्न सकिन्छ । सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न विभिन्न उपायहरू छन् ।
•
समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक तथा काननु ी प्रावधान
86

गरेर,
•
सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट,
•
सशक्तीकरणको माध्यमबाट,
•
विशेष संरक्षणको माध्यमबाट,
•
कोटा र आरक्षणको माध्यमबाट,
•
जनचेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट,
•
सशु ासनको माध्यमबाट,
•
काननु को शासन स्थापना गरेर,
•
सूचनामा पहुचँ को सनिश्
ु चितता प्रदान गरेर,
•
हरेक क्रियाकलापमा सहभागिता सनिश्
ु चित गरेर,
•
लैंगिक विभेद हटाएर
नेपालमा सामाजिक न्यायका लागि राज्यबाट अवलम्बन गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुः
नेपालको संविधान, २०७२, विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरू, काननु ी दस्तावेजहरू र १३ औ ं योजना आदिबाट
नेपालमा सामाजिक न्यायको लागि राज्यबाट अवलम्बन गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको विवेचना बदुँ ागत रूपमा
प्रस्तुत गरिएको छ ।
•
सबै नागरिक काननु को दृष्टिमा समान हुने, राज्य र राज्यले नागरिकहरूको बीचमा धर्म, जातजाति,
लिङ् ग, उत्पत्ति, भाषा, वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगर्ने ।
•
आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी
समदु ाय उत्पीडित वर्ग, गरिव किसान र मजदरु लाई समानपु ातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा
राज्यको संरचनामा सहभागि गराउने ।
•
विभिन्न धर्म, संस्कृति, जातजाति, समदु ाय, सम्प्रदाय, उत्पति र भाषा भाषिकाबीच समानता एवं
सहअस्तित्वको आधारमा स्वच्छ र समु धरु सामाजिक सम्बन्ध विकास गर्ने ।
•
महिला वर्गलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा आधारिक सहभागी
गराउने ।
•
एकल महिला, अनाथ बालबालिका, असहाय, वृद्ध, अपाङ् ग, असक्त र लोपउन्मुख जातिको संरक्षण
र उन्नतिका लागि सामाजिक सरु क्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने ।
•
वृद्ध, सशक्त महिला तथा बेरोजगारलाई काननु मा व्यवस्था गरी भत्ता उपलब्ध गराउने ।
•
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्यसम्प्रभत्
ु तामा सबै नागरिक अधिकार स्थापित गर्ने ।
•
किसान, मजदरु लगायत श्रममा आश्रति वर्गको विकासका लागि प्राविधिक शिक्षा, तालिम, प्रशिक्षणको
आवश्यक पूर्वा धारको व्यवस्था गर्ने ।
•
सामाजिक तथा आर्थिक रूपले पछाडि परेका वा पारिएका वर्गको भूमिमा पहुचँ बढाउने, यसका लागि
राष्ट्रिय भूमि नीति तर्जुमा गर्ने ।
•
सबै तह र विषयको शिक्षामा समान पहुचँ विस्तार गर्ने ।
•
सरकारी अस्पतालहरूमा निःशलु ्क प्रसति
ु सेवा, प्रसति
ु भत्ता समेतको व्यवस्था गरिएको ।
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•

बालबालिकाको लागि निःशलु ्क खोप सेवा, निःशलु ्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको ।

सामाजिक सरु क्षा
सामाजिक सरु क्षा सामाजिक न्यायको अभिन्न अङ् ग हो । समाजमा सबै खालका मानिसहरू रहेका हुन्छन् ।
आर्थिक, सामाजिक रूपले धेरै सक्षम, धेरै धनी, बौद्धिक रूपमा सक्षम र राजनीतिक नेततृ ्वमा प्रखर रहेका व्यक्तिहरू,
आफ्नो टाउको लक
ु ाउने ओत र भोक मार्ने चिज के ही नभएका, आफ्नो बारेमा बझु ्न, सोच्न र जान्न नसक्ने खालका
व्यक्तिहरू एवं आफ्नो बारेमा बझ
ु न सक्ने र सोच्न सक्ने भएपनि शारीरिक अपाङ् गता तथा असक्तता वा मानसिक रूपमा
असक्तताको कारण आफ्नो लागि के ही गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू पनि समाजका सदस्यका रूपमा रहेका हुन्छन् । समाज
वृद्ध, बालक, असहाय, असक्तदेखि सक्षम र प्रभावशाली व्यक्तिहरूबाट बनेको हुन्छ । समाजमा आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न
अरुको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्ति, समदु ाय र वर्गको आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति राज्यको तर्फ बाट
गर्नुपर्ने कुरासँग सामाजिक सरु क्षाको अवधारणा सम्बन्धित रहेको छ । सामाजिक सरु क्षाको अवधारणा लोककल्याणकारी
राज्यको अवधारणाको उपज हो । यसले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा असरु क्षित वा जोखिममा रही आफ्नो जीविकोपार्जन
आफै गर्न असमर्थ रहेका व्यक्तिहरूलाई राज्यका तर्फ बाट विशेष सहुलियत सहायता र संरक्षणको सनिश्
ु चितता प्रदान गर्ने
विषयलाई समेटेका हुन्छ । विकसित देशहरूमा आफ्नो जीविकोपार्जन आफै गर्न नसक्ने वा पाको उमेर भइसके काहरूलाई
राज्य आफै ले लालनपालनको व्यवस्था गर्ने गर्दछ । तर हाम्रो सन्दर्भमा राज्यले सामाजिक सरु क्षालाई भत्ताको रूपमा
अगाडि ल्याइएको छ । जसअनस
ु ार नेपालको सन्दर्भलाई हेर्दा वृद्धभत्ता, अपाङ् गभत्ता, असक्तहरूका लागि प्रदान गरिने
भत्ता, पिछडिएका समदु ाय तथा लोपन्मूख जातिको उत्थानको लाथि प्रदान गरिने भत्ता, एकल महिला भत्ता, मातृ संरक्षण
भत्ता, आश्रति परिवार सवि
ु धा, सबैको लागि स्वास्थ्योपचार सवि
ु धा, खाद्य सरु क्षा, अनिवार्य शिक्षा जस्ता कुराहरूलाई
लिन सकिन्छ । यस अर्थमा सामाजिक सरु क्षालाई सामाजिक न्यायमा परु य् ाउने तथा सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा
उतार्ने एउटा माध्यम तथा उपकरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५ (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो र आफ्नो
परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणको लागि खाद्यान्न, कपडा, आवास र औषधि उपचारको सवि
ु धा र आवश्यक सामाजिक
सेवाहरू लगायत प्रयाप्त जीवनस्तरको अधिकार तथा बेरोजगारी, विरामी, असक्तता, विधवा, बढु ेसकाल वा आफ्नो काबु
बाहिरका परिस्थितिहरूमा जीवनयापनका उपायका अभावमा सरु क्षा पाउने अधिकार छ र विवाह भई वा नभई जन्मेका
सम्पूर्ण बालबालिकाहरूले समान सामाजिक संरक्षण पाउने छन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले
धारा ४३ मा सामाजिक सरु क्षाको हकको व्यवस्था गरेर सामाजिक सरु क्षालाई काननु आधार प्रदान गरेको छ ।
सामाजिक सरु क्षालाई संकुचित र वृहत् दवु ै तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ ।
बृहत् अर्थमा सामाजिक सरु क्षाले राष्ट्र र समाजका सम्पूर्ण समूहहरू र औपचारिक तथा अनौपचारिक दवु ै
अर्थतन्त्रलाई आफ्नो दायरामा समेट्छ ।
सङ् कुचित अर्थमा यसले औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको सरु क्षालाई मात्र
समेट्छ । गरिव, बेरोजगार, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरू, असहायहरू,· विपत्मा परेकाहरू, विस्थापितहरू
र श्रमिक वर्ग यी सबैलाई सामाजिक सरु क्षा आवश्यक पर्दछ ।
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नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सरु क्षा कार्यक्रमहरुः१. नगद सहायताः वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, अपाङ् ग भत्ता आदि ।
२. वस्तु सहायताः- दर्गु म जिल्लाहरूमा खाद्यान्न वितरण तथा ढुवानी, विद्यालयमा दिवा खाजा आदि ।
३. सेवाहरूः- छात्रा एवं दलित र सीमान्तकृत समदु ाय तथा कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकाहरूलाई छात्रावृत्ति
दिने कार्यक्रम र निःशलु ्क प्राथमिक सेवा
४. सामाजिक विमाः- कर्मचारी सञ्चयकोष, कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिने उपदान, नागरिक लगानी कोष
आदि ।
५. सार्वजनिक निर्माणः- ग्रामीण पूर्वा धार निर्माण कार्यमा दिइने रोजगार, कर्णाली रोजगारी योजना, यवु ा
स्वरोजगार कार्यक्रम ।
६. रोजगार तथा सीपविकासः- गरिव तथा अपाङ् गहरूलाई दिइने सीपविकास तालिम, बाल अधिकारको
संरक्षण ।
७.	हेरचाह सम्बन्धी सेवाहरूः- वृद्ध, बालबालिका, अपाङ् गता भएका व्यक्ति तथा महिलाहरूलाई प्रदान
गरिने सामजिक हेरचाह सेवा ।
सामाजिक सरु क्षाका क्षेत्रहरू
चिकित्सा हेरचाह, विरामी सवि
ृ धावस्थाको सवि
ु धा, बेरोजगारी भत्ता र सवि
ु धा, वद्
ु धा, रोजगार, दर्घु टना सवि
ु धा,
शैक्षिक वृत्ति, माततृ ्व सवि
ु धा,असक्तवृत्ति र परिवारिकवृत्ति आदि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसँगठन (ILO) ले सामाजिक सरु क्षाका
लागि पहिचान गरेका क्षेत्रहरू हुन्
नेपालमा सामाजिक सरु क्षाको अवस्था
•
नेपालमा सामाजिक सरु क्षाको औपचारिक सरुु वात वि.सं. १९९४देखि कर्मचारीलाई पेन्सन दिने
व्यवस्थाको थालनीबाट भएको पाइन्छ । त्यसैगरी वि.सं. २०२३ देखि प्रहरीलाई र वि.सं. २०६१
देखि शिक्षकलाई समेत पेन्सन दिन थालिएको हो ।
•
नेपालमा पहिलोपटक नवौ योजनामा सामाजिक सरु क्षाको नीति अँगालिएको पाइन्छ । त्यसपछिका
योजनाहरूमा पनि बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा
अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यका तर्फ बाट सामाजिक सरु क्षाभत्ता प्रदान गर्दैआएको छ ।
•
सामाजिक सहायता विमा अन्तर्गत ज्ष्ठये नागरिकलाई लक्षित गरी वृद्ध भत्ता वितरण भइरहेको छ । त्यसैगरी
६० वर्षनाघेको गरिव एकल महिलालाई लक्षित गरी एकल महिला भत्ता वितरण गर्न थालिएको छ ।
•
रोजगार, सरु क्षा योजना अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमहरू लागू गरिएका
छन् । वेरोजगारहरूलाई लक्षित गरी यवु ा स्वरोजगार कार्यक्रम कर्णालीरोजगार कार्यक्रम जस्ता
कार्यक्रमहरू लागू गरिएका छन् ।
•
खाद्य सरु क्षाबाट जोखिममा परेका जिल्लाका जनताहरूलाई लक्षित गरी खाद्यन्नसँग सम्बन्धित
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•
•

कार्यक्रमहरू लागू गरिएका छन् ।
कर्मचारी तथा कामदारहरूको श्रम सनिश्
ु चितताका लागि विभिन्न पहलहरू भइरहेका छन् । जस्तै
सन्चयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता योजनाहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।
रोजगारजन्य जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न सङ् गठित क्षेत्रका कर्मचारी तथा कामदारहरूको
परिश्रमिकमा एक प्रतिशत कर लगाई सामाजिक सरु क्षा कोषको स्थापना गरिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था
•
नेपालको संविधान, २०७२ ले महिला, दलित, अपाङ् ग, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको
सामाजिक सरु क्षाको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अङ् गीकार गरेको छ ।
•
सामाजिक सरु क्षाको हक धारा ४३, महिलाको हक धारा ३८, सामाजिक न्यायको हक धारा ४२,
बालबालिकाको हक धारा ३९, श्रमको हक धारा ३४, ज्येष्ठ नागरिकको हक धारा ४१, उपभोक्ताको
हक धारा ४४ लगायत मौलिक हकको व्यवस्थामार्फ त् सामाजिक सरु क्षालाई जोड दिइएको छ ।
•
संविधानको धारा ३३ मा राज्यको दायित्व अन्तर्गत सक
ु ु म्बासी, कमैया, हरूवा चरुवा लगायतका
पिछडिएका वर्गलाई जग्गा लगायत आर्थिक, समाजिक सरु क्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने व्यवस्था
गरिएको छ ।
•
धारा ३५ मा राज्यले एकल महिला, अनाथ बालबालिका, असहाय वृद्ध अपाङ् ग, असक्त र लोपोन्मूख
जातिको संरक्षण र उन्नतिका लागि विशेष व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ ।
चालु त्रिवर्षीय योजना -२०७३/७४-२०७५/२०७६) मा भएको व्यवस्थाहरू
•
ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरू लोपोन्मूख समदु ायका परिवारहरूलाई
दिइने सामाजिक सरु क्षा भत्ता, स्वास्थ्य बिमा, पशु बिमा, बाली बिमा लगायतका सामाजिक सरु क्षाका
कार्यक्रमहरू लक्षित वर्ग तथा समदु ायमा उपलब्ध गराउने,
•
माथि उल्लिखित समदु ायका परिवारहरूलाई दिइँदै आएको सामाजिक सरु क्षा भत्ता सहज तथा
समयमा नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको,
•
विपन्न सिमान्तकृत तथा लोपोन्मूख आदिवासी जनजातिलाई आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्य
सेवाहरू निःशलु ्क उपलब्ध गराउने,
•
दिगोपनाको लागि वैज्ञानिक तवरले व्यवस्थित गर्ने नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन,
•
"एक विपन्न वेरोजगार घरधरु ी एक रोजगारी" कार्यक्रम सञ्चालन,
•
जनता पेन्सन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहयोग र समन्वय,
•
अनौपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक बिमा तथा लघवित्त
ु कार्यक्रम सञ्चालन
•
सामाजिक सरु क्षा भत्ता थप नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा समेत बैंकमार्फ त् वितरण
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संस्थागत व्यवस्था
•
सङ् घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय; महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण
मन्त्रालय; स्वास्थ्य मन्त्रालय; श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय; शिक्षा मन्त्रालय र, शान्ति तथा पनु र्नि र्मा ण
मन्त्रालय लगायत कृयाशील के न्द्रीयस्तरका निकायहरू ।
•
स्थानीय रूपमा जिल्ला समन्वय समिति गाउँ पालिका, नगरपालिका लगायत विभिन्न गैर रकारी
संस्थाहरू तथा नागरिक समाज ।
सामाजिक सरु क्षाको सम्बन्धमादेखिएका के ही समस्याहरू
•
सामाजिक सरु क्षामा भएको खर्चको उत्पादनमल
ु ी नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन ।
ू क तथा परिणाममख
•
सामाजिक सरु क्षा र संरक्षण प्रतिको चेतना कमजोर रहेको ।
•
लक्षित वर्गसम्म सामाजिक सरु क्षाको कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा परु य् ाउन नसकिएको ।
•
सामाजिक सरु क्षा कार्यक्रमहरू विभिन्न निकायहरूमार्फ त् छरिएर कार्यान्वयन हुन नसके को ।
•
वित्तीय दिगोपना नहुदँ ा निरन्तरताको अभाव रहेको ।
सामाजिक सरु क्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने सझ
ु ावहरू
•
सर्वप्रथम त सामाजिक सरु क्षाको लागि स्पष्ट र विशिष्ट नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक छ ।
•
सार्वजनिक सरु क्षा कोषको दरू
ु पयोगलाई निरुत्साहन गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जोड दिने
•
लोपोन्मुख तथा सङ् कटग्रस्त जाति तथा वर्गहरूको लेखाजोखा गर्ने संयन्त्रको स्थापना,
•
विभेदकारी तथा असमान काननु लाई खारेज गर्ने
•
स्थानीय निकायलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाई सामाजिक सरु क्षाभत्ता वितरणलाई अझ प्रभावकारी
बनाउने ।
•
सामाजिक सरु क्षाको कार्यमा संलग्न सदस्यहरबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने ।
निष्कर्ष
नागरिक कल्याणको सनिश्
ु चितता कायम गर्नु राज्यको प्रमख
ु दायित्व हो भने सबै नागरिकहरूप्रति समान एवं
अविभेदपूर्ण व्यवहार राज्यको कर्तव्य हो । आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी नागरिक कल्याण अभिवृद्धि गर्ने काम न्यायमूलक
समाज स्थापनाबाट नै सम्भव हुन्छ । राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने राज्यका तिनवटै निकायमा देशका सबै जातिर्/वर्ग/समदु ाय
र लिङ् गको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुन्छ । कुनै एउटा जात, वर्ग, समदु ाय वा लिङ् गलाई बेवास्था गरेमा राज्यमा
न्याय र नैतिकता कायम गर्न सम्भव हुदँ नै । आधनि
ु क राज्य व्यवस्थामा विभिन्न कारणबाट राज्यको मूलधारमा समावेश
हुन नसके को वर्ग, लिङ् ग र क्षेत्रका व्यक्ति तथा समदु ायको राज्य संयन्त्रमा समान सहभागिताको सनिश्
ु चितताबाट मात्र
न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ ।
नागरिकहरूलाई राज्यसंयन्त्रको हरेक तहमा सहभागी हुने अवसर जटु ाई न्याय र नैतिकतामा आधारित समाज
सिर्जना गरी लोकतन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्न पाउने नागरिकहरूको हक सनिश्
ु चित गर्ने दिशामा राज्यले सदैव ध्यान
दिनपु र्दछ । कुनै पनि व्यक्तिले संविधान तथा काननु प्रदत्त हक अधिकारमा कुनै प्रकारको अंकुश लगाउने वा हस्तक्षेप गर्ने
छुट कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिलाई हुदँ नै । न्यायपूर्ण समाज त्यति बेला सम्भव हुन्छ, जब राज्य संयन्त्रको सबै तहमा
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सबै नागरिकहरूको समान पहुचँ र समाज सहभागिताको सनिश्
ु चितता भएको हुन्छ र सबैको भावनाको सम्मानपूर्व क
सम्बोधनको सनिश्
ु चितता रहेको हुन्छ । सामाजिक न्याय र सामाजिक सरु क्षाको माध्यमबाट राज्यले समावेशी समाजको
निर्माण र नागरिकहरूप्रति समान व्यवहारको सनिश्
ु चितता कायम गर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्दछ । यी दवु ै विषयहरू
न्यायपूर्ण समाज स्थापनाको लागि सशक्त माध्यमको रूपमा रहेको छ ।
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लेखक महिला, बालालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा कार्यरत हुनहु ुन्छ ।

लैङ्गिक विभेद र महिला शिक्षा
दिलिप कुमार श्रीवास्तव
१.परिचय
विश्वका गरिव देशहरू जस्तै नेपालमा पनि महिलाको अवस्था निम्नस्तर भएको र यहाँको आर्थिक, राजनीतिक,
शैक्षिक, मानव अधिकार, नीति निर्माण, प्रशासनिक लगायतका क्षेत्रहरूमा परुु षको तल
ु नामा महिलाको सहभागिता धेरै
कम रहेको पाइन्छ । नेपालको कुल जनसङ् ख्याको आधाभन्दा बढी करिव ५१.५० प्रतिशत हिस्सा रहेको महिलाहरू
राज्यको हरेक क्षेत्रमा पिछडिएको (population census, 2011) पाइन्छ । लैङ्गिक असमानता , साधन स्रोत र अवसरमा
महिलाको न्यून सहभागिताले यिनीहरू पछाडि रहेको पाइन्छ । महिला हक-अधिकार, लैङ्गिक विभेदको अन्त्य तथा
शसक्तीकरणका लागि विभिन्न सरकारी निकाय, संघसस्था तथा गैरसरकारी संस्थाहरू आ-आफनो क्षेत्रमा क्रियाशील
रहेका छन् । नेपालको संविधानले महिलासम्बन्धी हकको सनिश्
ु चित गरेको भए तापनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन
सके को छै न । हाम्रो देशमा महिलाहरू आफनै घरपरिवारभित्र, समाज र कार्यस्थलमा विभेदको सिकार भइरहेका छन ।
मनसु ्मृतिमा “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" (जहाँ नारीको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवता रमाउँछन्) भनेर नारी प्रति
सम्मान भाव व्यक्त गरिएको छ । आदिशक्ति देवी भगवती, धनकी देवी लक्ष्मी र शिक्षाकी देवी सरस्वती नारीहरू नै थिए
।जसको समाजमा आदर र सम्मान गरिन्थ्यो । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ एक्काइसौं शताब्दीमा आइपगु ्दा महिलाहरू
पराधीनबाट मक्ु ति पाउन सके का छै नन् । आधा आकाश ढाके को माहिलाहरू परुु षसरह नै सभ्य समाजको निर्माण र
विकास का परिपूरक हुन् । नेपोलियन बोनार्पाटले महिला र विकासलाई एउटा सिक्काका दईु पाटाको रूपमा पनि वर्णन
गरेका छन् ।
माहिला र परुु ष शारीरिक भिन्नता प्रकृतिमा आधारित जन्मजात हो । यो जैविक लिङ् गभेद, संसारभरि एकै नासका
हुन्छन । जनु अपरिवर्तनीय छ । तर सामाजिक संरचना परिस्थिति सस्कृति आर्थिक एव भौगोलिक अवस्था अनस
ु ार
फरकफरक हुन्छ । समाजमा व्याप्त रूढिवादी सोच , अशिक्षा परम्परागत मान्यता , नीति निर्माण तहमा परुु षहरूको
बाहुल्यता र माहिलामाथि महिलाले नै गर्ने लैङ्गिक विभेद एउटा जटिल समस्याको रूपमा नेपालमा देखा परेको छ ।
२.महिला र सामाजिक अवस्था
पछिल्लो समयमा नेपाली महिलाको स्थितिमा के ही परिवर्तन आएको छ । महिलाको शिक्षा, रोजगारी तथा
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । महिलाको पहिचानमा जात, वर्ग र जातीय आयामहरूबाट यस्तो
परिवर्तनको विस्तार तथा स्वभावमा अझ प्रभाव परेको छ । त्यसो भए तापनि परुु षको तल
ु नामा सामाजिक, राजनीतिक,
आर्थिक तथा काननु ी क्षेत्रमा सीमित अवसर र अधिकारका कारण महिलालाई सामाजिक प्रतिष्ठाको सोपानमा तल्लो
तहमा रहेको देखाएको छ । मानव विकास सम्बन्धी लैङ्गिक भेदभावका परिसूचकले लिङ् गमा आधारित वास्तविक
93

विभेदलाई यथार्थ रूपले चित्रण गरेको छ । यसले सामान्य जीवन बिताउनको लागि आवश्यक अवसरमा पनि पक्षपात छ
भन्ने कुराको चित्रण गर्दछ । हालको जनसङ् ख्यामध्ये महिलाको सङ् ख्या परुु षको भन्दा बढी छ तर उनीहरूको अत्यधिक
समय कम उत्पादनशील क्रियाकलाप र घरेलु काममा बित्ने गर्दछ ।
दक्षिण एसियाका अन्य मल
ु क
ु को तल
ु नामा नेपालको साक्षरता दर सबै भन्दा कम छ । प्रत्येक पाँच जना वयस्क
महिलामध्ये एक जना साक्षर छन् । साक्षरता दर परुु षको ६५.०८ प्रतिशत र महिलाको के वल ४२.४९ प्रतिशत
छ । (राष्ट्रिय जनगणना २०५८ के न्द्रीय तथ्याङ्क विभाग) साक्षरता तथा खदु स्कु ल भर्ना सङ् ख्याको हिसाबले
लैङ्गिक असमानता दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै सर्वाधिक रहेको छ हामीकहाँ बलियो काननु ी प्रावधान रहँदारहँदै पनि
बालिकाहरूको विवाह कम उमेरमा गरिने प्रचलन आज पनि रहेको पाइन्छ । नेपालमा मातृ मतृ ्दयु र विश्वकै सबैभन्दा
बढी छ र प्रति १,००,००० जीवित जन्ममा ५४० जना, १० प्रतिशतभन्दा कम जन्ममा मात्र तालिम प्राप्त स्वास्थ्य
कर्मचारीको सेवा पगु ्दछ । महिलाको परनिर्भरता सार्वजनिक ठाउँ, बजार र समदु ायका अन्य क्षेत्रमा पनि देख्न
सकिन्छ । लिङ् गमा आधारित हिंसा, घरेलु हिंसा र चेलीबेटी बेचबिखनको समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सरकार निरन्तर
रूपमा प्रयत्नशील रहिआएको छ । सरकारी नीति र काननु ी व्यवस्थामा सधु ार गर्न आवश्यक हुदँ ाहुदँ ै पनि प्रचलित काननु
तथा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके को छै न । सामान्यत महिलाले सम्पत्ति, कर्जा, शिक्षा र रोजगारी जस्ता
ठोस भौतिक साधन तथा सूचना, राजनैतिक पहुचँ तथा नेततृ ्व जस्ता सामाजिक स्रोतमा आफ्नो पहुचँ परु य् ाउन बाधाव्यवधानहरूको सामना गर्दै अघि बढन प्रयत्न गर्नु पर्दछ । शिक्षा, रोजगारी, निजामती सेवा तथा राजनैतिक प्रणालीमा
महिलाको सहभागिता सम्बन्धी गरिएको सानो समीक्षाले ज्ञात हुन्छ ।
हाम्रो पितस
ृ त्तात्मक समाजमा परम्परावादी सोच र चिन्तनले गर्दा गर्भदेखि नै महिलाहरू विभेदको सिकार भएको
देखिन्छ । वशंपरम्परा धान्न र धार्मिक कार्य सम्पन्न गर्न छोरा नै चाहिने परम्परावादी सोचका कारण गर्भ पहिचान गरी
भ्रूण हत्या गर्ने कार्यमा अपेक्षित सधु ार आउन सके को छै न । त्यस्तै देवकी प्रथा , झमु ा प्रथा ,दाइजो प्रथा बोक्सी प्रथा
,विधवा प्रथा ,वादी प्रथा, छाउपडी प्रथाले, महिलाको विकासमा अवरोध सिर्जना गरेका छन् । परुु षको तल
ु नामा महिलाले
अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि पाइलै पिच्छै संघर्ष गर्नु पर्दछ । हाम्रा परम्परागत संस्कार एवं रीतिरिवाज आदिले महिला
र परुु षलाई विभेद सिर्जना गरेको पाइन्छ । एक्काइसौं शताब्दीमा आइपगु ्दा पनि हाम्रो समाज रूढिवादी सोचबाट मक्त
ु
हुन सके को छै न ।
३.महिला र शिक्षा
सामाजिक रूपमा महिलालाई सशक्त, आत्मनिर्भर र आत्मविश्वासी बनाउन शिक्षा पहिलो आवश्यकता हो । महिला
शिक्षित भए परिवारै शिक्षित हुन्छ र परिवार शिक्षित भए समाज र समग्र देश शिक्षित हुन्छ । के ही दशकयता समग्र रूपमा
साक्षरताको दरमा वृद्घि भए तापनि हाम्रो देशमा अझै धेरै महिला शिक्षाको अवसर बाट वञ्चित छन । अशिक्षाको कारणले
बालविवाह, बहुविवाह, बढ् दो मातृ मतृ ्दयु र र घरेलु हिंसा आदिले महिलालाई कमजोर बनाउदै लगेको पाइन्छ । शिक्षाको
कमीले ग्रामीण क्षेत्रमा छोरीलाई पराई धनको रूपमा लिँदै गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा करिव एक चौथाइ महिलाको १५देखि
१९ वर्षको उमेरमा विवाह हुने गरेको पाइन्छ । यसलाई आर्थिक विकासको बाधकको रूपमा लिन सकिन्छ । शिक्षाको
अभावले हिमालमा होस् या तराई हरेक क्षेत्रका महिलाहरू विभेदका सिकार भइरहेका छन् । विभिन्न अध्ययनका अनस
ु ार
हरेक पाँच महिला मध्ये कम्तिमा दईु जना विभेदका सिकार भइरहेका हुन्छन ।
४.महिला र आर्थिक अवस्था
हाम्रो देशमा महिलाहरू धेरै जसो बिहानदेखि बेलक
ु ासम्म घरधन्दा, कुवा, पधेरो, घाँसपात, खेतबारी ,गाई
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गोठालो हाटबजार आदिमा संलग्न रहेको पाइन्छ । परुु षको भन्दा बढी कार्यबोझ भए पनि त्यस प्रकारको श्रमको
कुनै मलु ्याङ्कन हुदँ नै निरक्षेप गरीबी रेखामनि
ु रहेको कुल जनसङ् ख्याको करिव ७० प्रतिशत महिलाहरू नै छन् ।
महिलाको औसत कार्य बोझ दिन प्रतिदिन बढ् दै गइरहेको छ । हाम्रो देशमा धेरै कम महिला नीति निर्माणको तहमा
तथा सरकारी सेवाको पेशामा आबद्घ छन् । महिलाहरू घरेलु हिँसाको सिकार भइरहेकाछन भने घर बाहिर पनि
परुु ष वर्गबाट विभेदको सिकार भइरहेको पाइन्छ । महिलाहरूले घर बाहिर पेसागत हकहितको सरु क्षा गर्न सकिरहेका
छै नन् । जबसम्म महिलाहरूको कार्यस्थलमा लैगिक विभेद कायम हुन्छ तबसम्म उनीहरूको परम्परागत मानसिकता बाट
आक्रान्त समाजमा महिलाहरूको क्षमतालाई निकम्मा बनाउँदै जान्छ । जसले गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा महिलाहरू समायोजित
हुन सक्दैन र महिला सहभागिता विना समतामूलक समावेशी शिक्षित ,स्वस्थ र सभ्य समाजको परिकल्पना सम्भव छै न ।
५. समस्या तथा निराकरणका लागि राज्यबाट गरिएका प्रयासहरू
महिला हिंसाका घटनाहरूमा खासगरी घरेलु हिंसा त्यसमा पनि कुटपिट गर्ने, खान लाउन नदिने, घरबाट निकाला
गर्ने, छोरी बहु ारीलाई घरबाट बाहिर जान रोक लगाउने, बहु ारीलाई कार्यबोझ बढी दिने, मानसिक यातना, यौनजन्य
दर्व्य
ु वहार, त्यसमा पनि खासगरी बालबालिकाहरूलाई गरिने यौनजन्य दर्व्य
ु वहार, बहुबिवाह, दाइजो तथा अन्य कारणले
हत्या, ज्यान मार्ने धम्की, जबरजस्ती करणी, अपहरण, बोक्सीको आरोपमा यातना, चेलिबेटी बेचबिखन, ललाई फकाई
भगाएको जस्ता घटनाहरू मखु ्य रहेका छन ।
हाम्रो समाजमा विभेद ,असमानता र बञ्चितिकरण थालनी जंगबहादरु राणाको पालामा सन् १८५३ -बनेको), ६
जनवरी १८५४ मा मल
ु क
ु ी ऐन लागू भएको पाइन्छ । सो ऐनले देशका समस्त बासिन्दालाई निम्न चार श्रेणीमा विभाजन
गरेको थियो । तागाधारी जात क) पहाडे उच्च जात बाहुन, ठकुरी, जैसी, क्षेत्री आदि, ख) मधेसी उच्च जात (ब्राह्मण,
राजपतु आदि) । मतवाली जात (मगर, गरुु ङ् ग, सनु वु ार, लिम्बू, लेप्चा, बज्राचार्य, शाक्य, तल
ु ाधर, महर्जन, नेवार भोटे,
तामाङ् ग, चेपाङ् ग, र्घर्ती, हाय,ु माझी, दनवु ार, कुमाल, थारु, मेचे, महारी, आदि) । अशद्ध
ु तर छोइछिटो हाल्नु नपर्ने जात
(खड् गी, कपाली, रजक चर्मकार, मसु लमान, म्लेच्छ आदि) । अशद्ध
ु तर छोइछिटो हाल्नु पर्ने जात (कामी, दमाई, बादी, गाइने,
दयल (नेवार) च्यामखाल (नेवार), चमार, मसु हर आदि । मान्छे मान्छे बीचमा विभेद गर्ने परम्पराले निरन्तरता पायो ।
महिला हिंसा गर्नु काननु ी रूपमा दण्डनीय अपराध हो । महिला हिंसा गर्नेलाई हिंसाको कसरु अनस
ु ारको सजाय
हुने स्पष्ट काननु ी व्यवस्था छ । हुनत महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसा नियन्त्रण र न्नयु ीकरण गर्न नेपालमा पहिलेदखि
े
विद्यमान काननु हरू पर्याप्त नभएको कारण सरकारले थप काननु हरू पनि बनाएको छ र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा
जोड समेत दिएको पाइन्छ । महिला हिंसा न्नयु ीकरण र नियन्त्रणका लागि विद्यमान काननु हरूमा मल
ु क
ु ी ऐन, २०२०,
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०५३, यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन,
२०५३, छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका, २०६३, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०६३, लैङ्गिक समानता कायम गर्न
के ही नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको ऐन, २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६३ र नियमावली
२०६५, घरेलु हिंसा कसरु तथा सजाय ऐन २०६६ र नियमावली २०६७ जस्ता थप्रैु ऐन नियमले महिलामाथि हिंसा
गर्नेलाई कार्यवाही गर्ने प्रशस्त व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै महिलाको सवालमा विभिन्न महासन्धि र नीतिगत प्रावधानहरू पनि रहेका छन् । जसमा खासगरी लैङ्गिक
समानता र महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६१, लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना
सन् २०१०, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि सन् १९७९, महिला हिंसा विरुद्ध
हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धिको इच्छाधिन आलेख सन् १९९९, महिला हिंसा विरुद्ध हुने सबै
प्रकारको भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६०, लैङ्गिक समानता तथा महिला
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सशसक्तीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६१ र मानव बेचबिखन खासगरी महिला तथा बालबालिका विरुद्धको
राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६८ ले पनि महिला हिंसा अन्त्यको प्रभावकारितामा जोड दिएको पाइन्छ ।
त्यसैगरी महिला हिंसाका सबै स्वरूपलाई निषेध गरी सम्बद्ध सबै पक्षलाई हिंसा बन्द गर्न आग्रह गर्दै १९ जनु
२००८ मा संयक्त
ु राष्ट्र संघको सरु क्षा परिषदब् ाट प्रस्ताव नम्बर १८२० पनि पारित भइसके को छ । त्यस्तै महिला
शान्ति र सरु क्षा सम्बन्धी प्रस्ताव १३२५ ले शान्ति प्रक्रियामा महिलाको भूमिका र आवश्यकताको पहिचान गर्दै द्वन्द्व
समाधान, व्यवस्थापन र रोकथामका लागि गरिने निति निर्माणमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्नुका साथै उनीहरूको विशिष्ट
आवश्यकता, अधिकार र सरु क्षा एवम् शान्ति प्रक्रियामा लैङ्गिक दृष्टिकोणलाई मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै
संयक्त
ु राष्ट्रसंघ सरु क्षा परिषदद्वारा ३१ अक्टोबर सन २००० मा प्रस्ताव नम्बर १३२५ पनि पारित भइसके को छ ।
महिलासम्बन्धी विद्यमान ऐन, नियम काननु र सन्धिहरूलाई मात्र मल
ु क
ु का महिलाहरूले जान्ने हो र आफ्नो अधिकारप्रति
सचेत बन्ने हो भने महिला हिंसा न्नयु ीकरण र नियन्त्रणमा ठूलो बल मिल्ने छ । तर परुु षप्रधान सामाजिक संरचना र
त्यसप्रति महिलाहरूको स्विकोक्तिका साथै अधिकांश महिलामादेखिएको शिक्षा र आफ्नो अधिकारप्रतिको चेतनाको
अभावका साथै परुु षप्रतिको परनिर्भरताका कारण पनि महिला हिंसाले विराम पाउन सके को छै न ।
६.निस्कर्ष
महिला विरुद्घको सबै प्रकारको विभेद र हिंसा अन्त्य गरी महिलाको हक आधिकारको सरु क्षाको प्रवर्धनको
लागि राज्यले अधिकारमा आधारित विकास अवधारणामा नीतिगत काननु ी र संस्थागत सधु ार गर्नुपर्दछ । विभेदकारी
काननु लाई समयसापेक्ष बनाई महिलामा अन्तर्नि हित क्षमता अभिवृद्घि गरी सशक्तीकरण गरिनु पर्दछ । महिला विरुद्घको
विद्यमान शोषण , दमन र सबै किसिमका भेदभाव हटाउन सन १९७५ मा मेक्सिकोमा पहिलो महिला सम्मेलन आयोजना
भएको थियो । संयक्त
ु राष्ट्रसंघको साधारणसभाबाट १८ डिसेम्बर १९७५ मा महिलामाथि हुने सबै किसिमको भेदभाव
हटाउन महासन्धि समेत पारित गरियो । देशका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा महिलाको समावेशीकरण र निर्णयात्मक भूमिकाको लागि
सामाजिक दृष्टिकोण तथा मूल्यमान्यता, सामाजिक संस्कार तथा असमान सामाजिक संरचना र पितस
ृ त्तात्मक सोचमा
परिवर्तन हुनु जरुरी छ ।
७. सन्दर्भ सामग्री
१. राजहाँस वर्ष १३ अंक १३ ,२०७० प्रकाशक बानेश्वर क्याम्पस, काठमाडौं ।
२. प्रशासन पत्रिका विभिन्न अंकहरूः सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौं ।
३. दैनिक पत्रपत्रिकाको लेख रचनाहरू ।
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लेखक नेपाल विज्ञान तथा प्रवििध प्रशार प्रतिष्ठानमा प्रशासकीय अधिकृत हुनहु ुन्छ ।
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दोस्रो विश्व महिला सम्मेलन र त्यसले उठाएका विषयहरू
बिन्दा मैनाली
१. विषय प्रवेश
विश्वका आधारभूत तहका महिलाहरूको दोस्रो विश्व महिला सम्मेलन २०७२ फागनु ३०देखि चैत्र ५ गते
(१३ -१८ मार्च, २०१६) सम्म काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा भव्यताका साथ सम्पन्न भयो । करिव दईु हजार महिलाहरू र
के ही परुु षहरूले १३ मार्चको उद्घाटन जल
ु स
ु मा भाग लिएका थिए । झण्डै ३०० जति नेपाली स्वयंसेवक र अन्तर्राष्ट्रिय
स्वयंसेवकहरू सहितका ४८ देशबाट आएका १३०० सहभागीहरूले यस सम्मेलनमा भाग लिएका थिए । ६१ देशका
महिलाहरू यस संस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भए पनि ती सबै काठमाडौं आउन सके नन् । यस कार्यक्रमको उद्घाटन
सम्मानीय सभामख
ु ओनसरी घर्ती मगरले गर्नुभएको थियो ।
२.

सम्मेलनमा छलफलका लागि तय गरिएका विषयहरू
१. साम्राज्यवाद, पूज
ँ ीवाद र महिलामाथिको उत्पीडन.
२ महिला आन्दोलन र महिलावाद
३.	यद्ध
ु को आक्रमकता र महिला मक्ु ति र स्वाधीनताको लडाइमा महिलाहरूको भूमिका
४. श्रमिक वर्गीय आन्दोलन र यनिय
ु नहरूको संघर्षमा श्रमिक महिलाहरूको भूमिका
५.	यवु ा महिलाहरू काममा, अध्ययनमा, खेलकुदमा खाली समयमा उनीहरूको अवस्था र संघर्षहरू
६. महिला आन्दोलन र राजनीतिमा उनीहरूको सहभागिता
७. धर्ती मातालाई बचाउन संघर्षरत महिला र महिला वातावरणीय आन्दोलन
८. महिला मक्ु तिका लागि संघर्ष
९. महिला विरूद्धको यौन हिंसा - संयक्त
ु राष्टसंघको प्रस्ताव नं. १३२५ पारित भएको १५ वर्षपश्चात् महिला
शान्ति र सरु क्षा)
१०	ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको जीवन र संघर्ष, किसान महिलाका संघर्षहरू ।
यस सम्मेलनमा छलफल गरिएका यी दशवटै विषयमा गहन विचार विमर्श गरी ठोस निर्णयमा पगु ्न
सार्थक प्रयास गरिएको छ । यी दशवटै विषय समय सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण थिए । त्यसमा पनि बदुँ ा नं. १ को
"साम्राज्यवबाद पूज
ँ ीवाद र महिला माथिको उत्पीडन" विषयमा सबै सहभागी महिलाहरूले बढी नै चासो देखाएको
पाइयो । चैत १ र २ गतेको कार्यशाला गोष्ठीमा भएका छलफल र निष्कर्षसहितको प्रस्तावहरू चैत ४ मा प्रस्तुत
भयो । कार्याशाला गोष्ठीमा भएका ती १० वटा विषय र त्यससँग सम्बन्धित आफ्ना देश र समाजका उत्पीडन पनि त्यही
प्रस्तावसँगै प्रस्तुत गर्ने काम भयो । यसकारणले पनि विश्वभरिका महिलाहरू के -कस्ता उत्पीडनमा परेका छन् भन्ने कुरा
सबै सहभागी महिलाहरूलाई जानकारी भयो । ती ४८ राष्ट्रका महिलाहरूका के ही पीडाहरू सबैका साझा पीडा थिए, भने
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के ही पीडाहरू आ-आफ्नै देशका राजनीतिक, सामाजिक र धार्मिक संस्कारबाट प्रभावित थिए । संसारभरिका महिलाहरू
उत्पीडनमा पर्नाका कारणहरूबारे विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
१. राजनीतिक कारण
२. सांस्कृतिक कारण
१. राजनीतिक कारण
संसारका धेरज
ै सो मल
ु क
ु का काननु हरू महिलामैत्री नबनेका कारण नै महिलाहरू शोषणमा परेका छन् ।
पछिल्ला समयमा महिलाहरूको सङ् घर्षको परिणामस्वरूप यरु ोपियन महिलाहरूको जीवनस्तरमा सधु ार आएको छ र
काननु ी तहमा पनि समानता स्थापित भएको छ । के ही अपवाद बाहेक संसारभरि नै परुु षहरूकै हातमा राज्यसत्ता छ ।
महिलाहरूलाई परुु ष सरह अधिकार दिइए पनि व्यवहारमा भने लागु भएको पाइँदनै । धेरज
ै सो राष्ट्रमा महिलामैत्री काननु
नबन्दा र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको अर्को कमजोर देशमा गरिने हस्तक्षेपकारी नीतिका कारण महिलाहरू दोहोरो
उत्पीडनमा परेका छन् । विश्वको इतिहासलाई हेर्दा पनि १००० वर्षन्दा पहिले "नारी मनषु ्य हो वा पशु कुन समदु ायभित्र
पर्दछन् -" भन्ने विषयमा ग्रीसको चर्चमा गम्भीर छलफल भएको थियो । अन्ततः गम्भीर छलफल, तर्कवितर्क पश्चात् उक्त
प्रश्नको निर्क्योल हुन नसके पछि मतदान भएको थियो । मतदान के वल १ मत बढी भएकाले नारी मनषु ्य समदु ायमा पर्ने कुरा
निर्क्योल भएको थियो (शिवमाया तमु ्बाहाङ् फे , नेपालमा महिला अधिकार, प.ृ ११८) । यो दोस्रो विश्व महिला सम्मेलन
नेपालमा भएको हुनाले पनि विश्वभरिका महिलाहरूले नेपालका महिलाहरूका अवस्थाका जानकारी प्राप्त गरेका थिए ।
नेपालको इतिहासलाई फर्के र हेर्दा नेपाली महिलाहरूको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र
आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भएको पाइन्छ । नेपाली महिलाहरू कस्ता किसिमका सामदु ायिक साङ् लोमा बाँधिन
बाध्य थिए भन्ने कुराको जानकारी हुन आवश्यक छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महिला मक्ु तिका लागि गरेका
संघर्षहरूका बारेमा पनि बझ
ु न जरूरी छ । त्यसैले यस लेखमा महिला मक्ु तिका लागि गरिएका संघर्षहरू र उपलब्धिहरूका
बारेमा चर्चा गरिन्छ ।
सबैभन्दा पहिले सती प्रथा जस्तो जघन्य अपराध कै चर्चा गरौं । संसारमा सायद भारतको के ही ठाउँबाहेक
नेपालमा मात्र भएका सती प्रथा यो जघन्य अपराध हो । परुु ष मरेपछि निजकी पत्नीलाई पतिको चितामा जिउँदै जलाउने
क्रु र र अमानवीय व्यवहारनै सती प्रथा हो । वि.सं. १९७७ (सन् १९२०) मा यो प्रथा उन्मूलन भयो । नेपालको इतिहास
हेर्दा नेपाली महिलाको अवस्था पशक
ु ो भन्दा दयनीय थियो । पशहु रूलाई काटेर खान्छन् तर जिउँदै आगो लगाउँदनै न् ।
नेपालमा यस्तो अवस्थामा राणा कालमा बनेको 'मल
ु क
ु ी ऐन' ( वि.सं. १९१०) ले प्रचलित रीतिरिवाज, परम्परा, स्थिति
बन्देज हदको लिखतहरू र धर्मशास्त्रको वचनलाई राखी संशोधन गरियो । यो काननु मध्ययगु ीन सामाजिक अवस्थाको
निरन्तरता थियो । राणाकालमा बनेको नियम काननु हरूले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन बाध्य बनाए । त्यतिबेला
महिलाहरू चरम उत्पीडनमा परेका थिए । यस्तो राजनीतिक, सामाजिक अवस्थामा जागरूक महिलाहरूले वि.सं. १९७४
(सन् १९१७) मा 'महिला समिति' नामक संस्थाको गठन गरेका थिए । त्यसको अध्यक्षता योगमया देवीले गर्नु भएको
थियो । यसका सदस्य महिलाहरू नेपालका चारजना प्रधानमन्त्रीका आमाहरू थिए । यस 'महिला समिति' ले मल
ु क
ु भरिका
महिलाहरूमा राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यप्रति जागरूक गराउने उद्देश्य राखेको थियो । यही बेला नेपालमा सती
प्रथा कायमै थियो । यस संस्थामाथि सरकारी हस्तक्षेप र दमन भयो र यसले आफ्नो नीति र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन
सके न । यस संस्थाका अध्यक्षसहित धेरै जना महिलाहरूले जलसमाधि लिए । नेपालमा उत्पीडितले आफ्नो हक अधिकार
माग गर्दा सरकारी तहबाट उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा दमन गर्ने त्यतिबेलाको चलन निन्दनीय छ । महिला
अधिकारका कुरा उठाउँदा सङ् ख्यामा के ही छुटफुट बाहेक अधिकांश क्रान्तिकारी महिलाहरूले जीवन नै त्याग गरेको
इतिहास छ । यो 'महिला समिति' सामाजिक सधु ार र सरकार विरूद्ध महिलाहरूको मात्र सक्रियतामा खडा भएको पहिलो
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संस्था हो । देशको सबैभन्दा पूरानो राजीतिक संस्था 'प्रजापरिषद' को जन्म हुनभु न्दा अगाडि 'महिला समिति' को गठन
भएको थियो ।
नेपालमा राणाशासनका विरूद्ध सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक सधु ारका लागि विभिन्न संघसँगठनहरू
खोल्ने लहर चलेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि संयक्त
ु राष्ट्रसंघले नयाँ नयाँ नीति नियमहरू लागु गर्दै थियो ।
यसले विश्वभरिका महिलाहरूको आवाज सन्न
ु का लागि वि.सं. २००२ (सन् १९४५) मा महिलासम्बन्धी छुट्टै आयोग
स्थापना भई महिलासम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न थाल्यो । सन् १९४५ मा संयक्त
ु राष्ट्रसंघको साधारणसभाले
आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई आ-आफ्ना देशमा आदिकालदेखि चलिआएको महिला विरोधी काननु , संस्कृति र व्यावहारिक
जीवनमा गरिने समस्त भेदभावहरू उन्मूलन गर्न आह्वान गर्न पगु ्यो ( शिवमाया तमु ्बाहाङ् फे , नेपालमा महिला अधिकार, प.ृ
३२) । यतिबेला नेपालमा सती प्रथा उन्मूलन भएको १५ वर्ष मात्र भएको थियो । महिलामाथि हुने अरू सम्पूर्ण उत्पीडन
यथावत नै थिए । यरु ोप लगायत पश्चिमा मल
ु क
ु हरूमा परुु ष सरह महिलाहरूले शैक्षिक अधिकारहरू प्राप्त गरिसके का थिए ।
संयक्त
ु राष्ट्रसंघले पनि महिला अधिकार सम्बन्धी आयोगको स्थापना गरिसके को थियो । नेपालमा भने महिलाहरूको के
कुरा परुु षहरू नै साक्षर थिएनन् । वि. सं. २००७ साल (सन् १९५०) मा पणु ्यप्रभा ढुंगानको अध्यक्षमा स्थापित "अखिल
नेपाल महिलासँगठन" ले बालविवाह, कन्याविक्रय र विधवा विवाहमा बन्देज जस्ता सामाजिक कुरीतिकै मद्
ु धामा सीमित
हुन पगु ्यो । परुु ष सरह महिलालाई अधिकार प्राप्तिका कुराहरू त धेरपै छि मात्र उठेका हुन् । संयक्त
ु राष्ट्रसंघमा महिला
विरोधी काननु , संस्कृति र व्यावहारिक जीवनमा गरिने समस्त भेदभाव उन्मूलन गर्ने काननु पारित भएको ५ वर्ष भइसके को
थियो । नेपालमा बनेका संविधानमा महिला अधिकारको भएको व्यवस्थालाई यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालमा वि.सं. २००४ सालदेखि वि.सं. २०७२ सालसम्म वटा संविधान बने । यसमा महिला अधिकारको
अवस्था पछिल्ला समयमा आएर मात्र सन्तोषजनक छन् । 'नेपाल सरकार वैधानिक काननु २००४' मा महिलाकै लागि
भनेर कुनै पनि प्रावधानहरू भएको पाइँदनै । ' नेपालको अन्तरिम संविधान २००७' मा महिलाका हकका लागि छुट्टै
परिच्छेदमा मौलिक अधिकारको व्यवस्था नगरेर राज्यका राजनीतिक निर्देशक सिद्धान्तभित्र समावेश गराइएकाले ती
सहितका अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन सरकार बाध्य थिएन । फलस्वरूप ती मौलिक अधिकार कार्यान्वयन नै
भएनन् । त्यस्तै 'नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५' मा नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरूको समावेश भएकोले यो
संविधान २००७ कोभन्दा के ही प्रगतिशीलदेखिए पनि यो पनि लैङ्गिक विभेदबाट मक्त
ु हुन सके न । 'नेपालको संविधान
२०१९' ले नेपाली महिला वर्गको समानताका हकका लागि जे जति प्रयास गरे तापनि सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरूको
अवस्थामा भने त्यसले कुनै सकरात्मक परिवर्तन ल्याउन सके को देखिदँ नै । 'नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७'
ले महिलाका हक, हित र विकासका लागि आर्थिक, राजनीतिक, काननु ी समानताका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार
सरु क्षाको व्यवस्था गरेको पहिलो अवसर भए पनि कतिपय प्रावधानहरू लैङ्गिक विभेदबाट मक्त
ु हुन सके को देखिदँ नै ।
'नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३' यो भन्दा अघिको संविधानले भन्दा पनि बढी अधिकार दिइए तापनि परुु ष सरह
समान अधिकार प्राप्त भएकोदेखिदैन । ३ सेप्टेम्बर, १९७९ मा जारी गरिएको 'महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव
उन्मूलन गर्ने महासन्धि (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women, 1978,
CEDAW) को नेपाल २२ अप्रिल, सन् १९९० मा पक्षधर राष्ट्र भइसके को छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनस
ु ार राज्यले
महिलाको हक र अधिकारको पक्षमा काननु निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । काननु निर्माणमा जति उदारता अपनाइएका र
कार्यान्वयन भने त्यत्तिकै संकुचित भएकोदेखिन्छ । नेपालमा भने वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलन, वि.सं. २०५२देखि
शरू
ु भएको १० वर्षे जनयद्ध
ु र त्यस यद्ध
ु मा ४० प्रतिशत महिलाको सहाभागिता, त्यसपछि जारी गरिएको नेपालको
अन्तरिम संविधान, २०६३ मा महिला हक अधिकारका कुरा पहिलेका संविधानका भन्दा के ही प्रगतिशील देखिए पनि
महिला परुु षसरह समान अधिकार भने पाउन सके को देखिदँ नै ।
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वि.सं. २००४देखि नेपालमा लिखित संविधानको सरुु आत भयो र यसबेलादेखि वि.सं. २०७२ सम्म
आइपगु ्दा ६८ बर्षे अवधिमा नेपाली महिलाहरूले महिला मक्ु तिको लागि धेरै संघर्ष गर्नुपर्यो । नेपालमा अहिलेसम्म बनेका
काननु हरू अहिलेसम्म लागु नहुनु नै गम्भीर समस्याको विषय बनेको छ । यसले बढी सहरी क्षेत्रका महिलाहरू बढी
शिक्षादीक्षाको अवसर पाए ।सहरी क्षेत्रका महिलाहरू शैक्षिक, राजनीतिक र सामाजिक अवसर प्राप्त गर्न पगु ेका छन् भने
विकट ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू यी अवसरबाट वञ्चित छन् । नेपाल लगायत अन्य मल
ु क
ु मा धार्मिक उत्सव होस या
राजनीतिक, सामाजिक रीतिरिवाज तिनमा सबैभन्दा बढी महिलाहरू नै उत्पीडनमा परेका छन् । इरान, अफगानिस्तान,
अरब देशहरूमा कठमलु ्लाबादी धार्मिक आन्दोलनले त्यहाँका महिलाहरूलाई मध्ययगु ीन दासतामा झारी राखेको छ ।
दोस्रो विश्व महिला सम्मेलनमा मस्लि
ु म राज्यबाट आएका महिलाहरू अरू देशका महिलाभन्दा बढी पिडीत भएको पाइयो ।
बलिया राष्ट्रले अरू कमजोर राष्ट्रमाथि गर्ने गरेको हस्तक्षेपकारी नीतिले एशिया ठूलो संकटमा परेकेा चर्चा यस सम्मेलनमा
भयो । दक्षिण एशिया र अफ्रिकाली मल
े ा द्वन्द्वका कारण शरणार्थी समस्या उत्पन्न भएको
ु क
ु हरूमा साम्राज्यवादले लाँदक
कुरा पनि यस सम्मेलनमा चर्चा भयो र यसको विरोध गर्ने काम पनि भयो । विश्वभरिका महिलाहरू उत्पीडनमा पर्नुका कारण
नै आफ्नै राष्ट्रको काननु महिलामैत्री नहुनु , विदेशी हस्तक्षेप, राजनीतिक, सामाजिक कारण नै भएकोदेखिन्छ ।
(२) सांस्कृतिक कारण
यो दोस्रो विश्व महिला सम्मेलनमा ४८ देशका महिलाहरूको सहभागिता रहे पनि यस सम्मेलनमा विश्वभरिका
महिलाहरूको स्थिति र स्वरूप बारेमा चर्चा भयो । विश्वका विभिन्न मल
ु क
ु का राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक
मान्यताहरू फरक फरक छन् । आर्थिक उन्नति र विकासको गति पनि भिन्न भिन्न छन् । अफ्रिकाका के ही मल
ु क
ु हरू
लगायत नेपाल विश्वकै गरिव मल
ु क
ु मा पर्दछन् भने यरु ोपका जर्मन, बेलायत, फ्रान्स, स्वीडेन, नर्वे, डेनमार्क , बेल्जियम,
दक्षिण एशियाका पाकिस्तान भारत लगायतका मल
ु क
ु हरू समृद्ध छन् । त्यहाँको आर्थिक उन्नति साथै त्यस देशको
धार्मिक, सामाजिक पद्धतिले पनि त्यस समाजलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । यो सम्मेलनमा विश्वभरिका महिला अधिकार र
अवस्थाका बारेमा व्यापक रूपमा चर्चा भयो । त्यसैले पनि कुन मल
ु क
ु मा महिलाहरू के -कस्ता उत्पीडनमा परेका छने भन्ने
कुराको जानकारी भयो । यस्तै रसिया जस्तो समृद्धशाली देशमा महिलाहरूले पाएका अधिकार पनि गमु ाएका कुराको पनि
यस सम्मेलनमा चर्चा भयो । रसियाली शतबाषिर्कीको अघिल्लो वर्ष नै महिलाहरूलाई समान अवसर, अधिकार र कामका
लागि समान ज्याला, नियमित काम सामाजिक उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका लगायत अन्य थप्रैु अधिकारहरू अस्वीकार
गरियो जनु महिलाहरूले बर्षौको संघर्षबाट प्राप्त गरेका थिए । कै यौं यरु ोपेली देशहरूमा वेश्यावृत्तिलाई वैधानिकीकरण
गरिएको छ । त्यहाँ महिला आयोगको दरू
ु राष्ट्रसंघको शान्ति
ु पयोगले माफिया गतिविधिलाई टेवा दिइरहेको छ । संयक्त
रक्षण आयोगमा जाने सैनिक कर्मचारीहरूको लागि यद्ध
ु क्षेत्रमा वेश्यालयहरू राखिन्छन् । यो दोस्रो विश्व महिला सम्मेलनमा
बोस्नियामा महिलाहरू माथि शान्ति सेनाले गरेको यौन शोषणको घोर विरोध गर्ने काम भयो । नेपाल र भारतका के ही
देवालयहरूमा रहेको देउकी प्रथा पनि यौन शोषणको ज्वलन्त उदाहरण हो । यरु ोपमा काननु ी तहमा समानता स्थापित
भए पनि पारिवारिक संरचना र बर्जुु वा राज्य सत्ताले गर्दा जर्मनीका महिलाहरू पीडित छन् । बालबच्चाको लालन-पालन
र कार्यालयको कामको दोहोरो जिम्मेवारीले गर्दा जर्मनीका महिलाहरू परुु षहरूको प्रतिस्पर्धामा पगु ्न सके का छै नन् र
उनीहरू तल्लो तह र कम आयस्रोतको काममा रहन बाध्य छन् । यस्ता समस्याहरू विश्वभरिका महिलाहरूको साझा
समस्या हुन् । भारतबाट आएका प्रतिनिधि महिलाहरूले महिला शोषणको मखु ्य कारण परुु ष सत्ताबादी संस्कृति, फितलो
काननु , धार्मिक कुसंस्कृति, मदिरा सेवन, जातीय प्रथा, देउकी प्रथा भएको बताइन् । मदिराबाट उठ् ने ट् याक्सले गर्दा
मदिरा बिक्रीमा सरकारले बढवा दिएकोमा सहभागी महिलाले रोष व्यक्त गरिन् । जातीय शोषणकै कारण महिला विभेद
हुन गयो र हत्याको कारण बन्न गयो । दाँइजो प्रथाले गर्दा भारतमा भ्रुण हत्या बढ् दो छ । अहिलेको प्राविधिक यगु मा पनि
रेल्वे शौचालयदेखि अन्य सार्वजनिक शौचालयमा दलित महिलाहरूका हातले शौचालय सफा गर्नु परेको छ । यस्तो
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कार्यको सहभागी हुदँ ा महिलाले दःु ख व्यक्त गरिन् । भारतमा शद्रु जातिहरू भूमि प्रयोगबाट बञ्चित भएकाले त्यसको
असर महिलाहरूमाथि पर्न गएको र यस्तो पीडा सरकारी तवरबाट भएको भन्ने सहभागी महिलाहरूको दावी थियो । भूमि
वातावरणमा भएको असमान व्यवहारको विरोध गर्दा पनि महिलालाई नाङ् गै घमु ाउने काम भयो । दाइजोको कारण पनि
भारतीय महिलाहरू एसिड आक्रमणमा परेका छन् । वंगलादेशमा २० प्रतिशत महिलाहरू मात्र रोजगार छन् । अरू ८०
प्रतिशत बेरोजगारहरू आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित छन् । त्यहाँ गाउँबाट आएका अधिकांश महिलाहरू गारमेण्टमा
काम गर्छं न् र तिनीहरूको पर्याप्त तलव हुदँ नै । सरु क्षाको ग्यारणे ्टी पनि छै न । काम गरेको तलवका लागि पनि संघर्ष
गर्नुपर्छ । बंगलादेशी सहभागी महिलाले यो सम्मेलनबाट हामी बंगलादेशी महिलालाई संघर्ष गर्न मदत पगु ोस् भन्न कामना
गरिन् । त्यसमा मखु ्य रूपमा भने बेरोजगार, गरिवी, दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा, झमु ा प्रथा, घमु ्टो प्रथा, बालविवाह, विधवा
विवाहको अवरोध, यौन शोषण छन् । भरखरै मात्र बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ व्यवहारमा लागु भएमा
महिलामाथि हुने विभेदमा न्नयु ीकरण हुने सम्भावना रहेको छ । जर्मनीमा परिवारको संयोजक हुनल
ु ाई बन्देज गरिएको
छ । जर्मनीका जनता १२ प्रतिशत उच्च वर्गका छन् भने ७१ प्रतिशत तल्लो बर्ग र बाँकी १७ प्रतिशत मध्यम बर्गमा
पर्दछन् । ग्रीसमा गर्भवती भएकाले जागिर पाउँदनै न् । अफ्रिकाका महिलाहरूले सामहु िक क्रियाकलापका काम गर्छन्
जस्तैः खेतीपाती, पशपु ालन, समूहमा नाच्ने, गाउने, कलाकारिता आदि । त्यहाँका महिलाहरूलाई बेलक
ु ा पिउने पानी
लिन पनि लामो बाटो हिडेर जानपु र्ने बाध्यता छ । पशपु ालन गर्ने महिलाहरूलाई पशु चरनको समस्या छ । त्यहाँका
कामदारहरू कामको ज्याला लिन संघर्ष गर्नुपर्छ । अफगानिस्तानमा ३० वर्षदेखि यद्ध
ु चलिरहेको छ । त्यसको प्रभाव
देशभरि नै पर्ने नै भयो । तर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणले गर्दा महिलाहरू नै प्रभावित रहेकोदेखिन्छ ।
अफगानिस्तानको ३० वर्षे यद्ध
ु मा १० लाखभन्दा बढी जवान नागरिकको जीवन आहुति भएको छ र हजारौको सङ् ख्यामा
विदेशिएका छन् । कुर्दिस महिलाले आफ्नो देश गरिव भन्दा गरिव बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् । गरिवीका कारण नै
कुर्दिसहरूले शरणार्थी आगमनको ढोका बन्द गरिएकाले दर्घु टना हुने गरेको छ । इरानी महिलाहरू यद्ध
ु को भयबाट त्रसित
छन् । त्यहाँ धर्मको नाममा राजनीतिक रूपमै महिलालाई दमन गर्ने चलन छ । महिलाको इच्छा र विचारलाई नामेट पार्ने
काम भएको छ । त्यहाँ कुर्दिस महिलाहरू बढी दमनमा परेका छन् । त्यहाँका काननु ले काम गर्दैन । कुर्दिस महिलाको विवाह
भइसके पछि काम गरेको ठाउँमा तलव बझ
ु न उसको श्रीमान् जानपु र्छ । महिलाले आफ्नो काम गरेको ज्याला श्रीमान्को
उपस्थितिमा मात्र दिइन्छ । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा महिलालाई दमन गरिन्छ । इरानमा कुर्दिस महिला
बढी विभेदमा परेको कुरा यस सम्मेलनमा सहभागी महिलाले बताइन् । त्यहाँको संसदमा १५ जना प्रतिनिधिमा १ जना
पनि कुर्दिस छै नन् । मालीका महिलाहरूले उनीहरूका जीवनस्तर उठाउन अर्ग्यानिक तरकारी खेती गरेका छन् । अरब
क्षेत्रका महिलाहरूको शिक्षामा पहुचँ छै न । भटु ान, टर्की, नेपाल र फिलीपिन्सका महिलाहरू राजनीतिक कारणले जेल
परेका छन् । इजिप्टमा पनि निम्न विचारको आधारमा जेल राखिएको छ । नेपाली चेलीहरू भारतको मर्म्ब
ु ई र दिल्लीका
वेश्यालयहरूमा बेचिएका छन् । यस सम्मेलनमा महिला उत्पीडनका समस्याबारे छलफल, विचार विमर्श भए । यसमा
साझा पीडा र क्षेत्रीय स्तरमा पीडा थिए । ती राजनीतिक र सामाजिक अवस्था बारे प्रभावित भएको बझिय
ु ो।
३. निष्कर्षः
काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको यो दोस्रो विश्व महिला सम्मेलनले "विश्वका महिलाहरू सर्वोच्च शिखर
चमु ्दैछन" भन्ने नाराका साथ काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरेको छ । यस सम्मेलनले विश्वका सबै भागहरूमा साधारण
तहमा काम गर्ने सबै जझ
ु ारू महिलाहरू र महिलासँगठनहरूलाई महिला मक्ु तिका लागि संघर्ष गर्न आह्वान गरेको छ । ४८
देशका विश्वभरिका महिलाहरूको स्थिति र स्वरूपको बारेमा चर्चा भयो । यस सम्मेलनले निम्न सिद्धान्तहरूको आधारमा
विश्वका महिलाहरूको विश्व अभियानको यात्रा तय गरेको छ ।
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ती हुन् १.	हामी पार्टी नीतिभन्दा माथि माथि उठेर काम गर्छौं ।
२.	हामी प्रजातान्त्रिक जनवादी ढङ् गले निर्णय र काम गर्छौं ।
३.	हामी स्वतन्त्र छौं तर आपसमा अलग हुदँ नै ौ । हामी हाम्रो आर्थिक आधारलाई सबल पार्छौं ।
४.	हामी अन्तर्राष्ट्रियतावादीका रूपमा विचार गर्न र काम गर्न सक्छौ ।
५.	हामी जनवादी/प्रजातान्त्रिक संस्कारका बहसको अभ्यास गर्छौं र हाम्रा कामको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण
मापदण्ड हो, यसले महिला अभियानलाई स्थायी ढङ् गले सबल बनाउँछ त ?
हाम्रा रचनाहरूलाई विश्वव्यापी महादेशीय क्षेत्रीय सहकार्यका रूपमा दढतापूर्व क विकास गरौ र यसलाई उच्च
तहमा परु य् ाऔ ं ।
सरु क्षाको पक्षहरूको उपेक्षा नगरी सबै प्राविधिक साधनहरूको उपयोग गर्दै हाम्रा सञ्चारको विकास गरौ ।
हामी हाम्रा संघर्षहरूको संयोजन गरौं ।
प्रत्येक महिलाहरूले निश्चित रूपमा के महसस
ु गर्नुपर्छ भने उनीहरूलाई टेवा मिल्नेछ र उनीहरूका
संघर्षहरूलाई विश्वभर प्रचार गरिनेछ ।
हामी हाम्रो पहिचान र संस्कृतिको विकास गरौ । हामीले पितस
ृ त्तात्मक संरचना र चिन्तनका धारहरू विरूद्ध
महिला परुु षको सचेतता जगाउनपु र्छ । हामीले महिलाहरूको आत्मरक्षाको उदाहरणहरूलाई कुनै पनि प्रकारको महिला
विरोधी हिंसाका विरूद्ध महिलाको निम्ति वैधानिक र प्रभावकारी जवाफका रूपमा प्राथमिकता दिनपु र्छ । हामीले अन्य
सामाजिक आन्दोलनहरू श्रमिकहरूका, किसानहरूका, वातावरणवादीहरूका, शान्तिवादीहरूका आन्दोलनलाई सहयोग
गर्नुपर्छ । जाति, जात, रङ् ग धर्ममा आधारित दमनका विरूद्ध लड् ने सक्रियताहरूसँग, क्रान्तिकारीहरूसँग सहकार्य
गर्नुपर्छ । सारमा ती सबैसगँ र जो मक्ु तिका लागि संघर्ष गरिरहेका छन तिनीहरूसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ ।
हामी यस पूज
ँ ीवादी पद्धतिको विकल्पको खोजी गरौ । संघर्ष गरौ, पत्ता लगाउ र छलफल गरौ । महिलाहरूको
अवस्थामा तबसम्म आमूल परिवर्तन आउँदनै जबसम्म राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पद्धतिमा मूलभूत परिवर्तन
हुदँ नै । यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न महिला मक्ु तिका आन्दोलनलाई विद्यमान पद्धति फे र्नका लागि भएको जनताका क्रान्तिकारी
संघर्षका साथ एकताबद्ध गर्नुपर्छ ।
यसलाई हामीले प्रभावकारी वा निरन्तर रूपमा र स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ सहयोग गर्ने विश्व महिलाहरूको
प्रतिबद्ध अभियानका रूपमा विकास गरौं । महिला अभियानका भविष्यका लागि विश्वयवु ा महिलाका रूपमा दायित्व लिन
उनीहरूकै संकल्पमा यवु ा महिलाहरूलाई सशक्त पारौं ।
हामी काम र संघर्षका संयक्त
ु तीन दिनका सफलताबाट निर्देशित छौ र पाँच बर्षा कुनै अर्को महादेशमा हुने
२०२१ को तेस्रो विश्व महिला सम्मेलनको प्रतिक्षा गरी रहेका छौ । विश्वका महिलाहरूले विश्वकै सर्वोच्च शिखरमाथि विजय
हासिल गर्ने छन् । महिलाहरूमाथि शोषण, दमन र भेदभाव नहुने समाजको निर्माण गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता
हो ।
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मैनाली स्वतन्त्र लेखक हुनहु ुन्छ ।
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Economic Empowerment
of Women in Nepal
Bimala Kafle Wagle
Background:
Women empowerment has been emerged as an important issue and is most discussed topic in the
recent times. It is globally highlighted topic and is equally relevant from local, regional as well as the
international context. It is considered as precondition to solving poverty, inequality and violence against
women. The major three dimensions of women’s empowerment include: social, economic and political
dimensions, among which economic empowerment is the most significant for advancing gender equity.
This article includes the concept and meaning, approaches, the international perspective, national context,
policy and institutional mechanisms and the achievements made so far regarding the women’s economic
empowerment in Nepal.
Concept and meaning:
The concept of women’s economic empowerment refers to the ability of women to enjoy their
rights to control and benefit from resources, assets and income. Besides this, it also means their ability to
manage risk and improve their economic status and wellbeing. In other words, economic empowerment of
women includes the approaches to improving women’s control over economic resources and strengthening
women’s economic security.
While defining women’s economic empowerment, Suthacini and Vijayanti opined that empowerment
is about women enhancing their ability and power to direct their own lives, in the context of their environment,
their history and aspiration for the future. Similarly, OECD issue paper (2011) explained that economic
empowerment increases women’s access to economic resources and opportunities including jobs, financial
services, property and other productive assets, skills development and market information. The paper
further illustrated that economic empowerment of women is a prerequisite for sustainable development and
pro-poor growth and empowered women are the catalysts for multiplying development efforts.
From these concepts, it is clear that economic empowerment of women includes improving access
of women to the economic resources, employment opportunities, services, etc. which enable them to enjoy
their rights in equitable manner.
Approaches:
Regarding the method/approach for achieving economic empowerment among women, there are
multiple concepts and opinions. The Global Report of the Secretary General’s High Level Panel on Women’s
Economic Empowerment (HLPWEE) and its implications to Nepal has identified the seven drivers
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of change in this area which include-changing adverse norms, ensuring legal protection and reforming
discriminatory laws, recognizing reducing and redistributing unpaid work, building assets for women’s
economic empowerment, changing business culture and practices, improving public sector practices,
strengthening women’s visibility collective voice and representation. Further, the document highlighted
that women’s economic empowerment can only be realized intentionally; it requires political will as well as
the power of partnerships among all actors to achieve scalable and sustainable impact.
Additionally, Kumar and Joshi (2015) in “Economic empowerment of women through Self Help
Groups in India: An empirical Study from Belthangady Taluk, Karnataka” have described that economic
empowerment includes skill development, income generation, credit availability and they further pointed
out that self help groups approach has been considered as one of the successful approach for women’s
economic as well as socio-political empowerment. Besides this, they have further added that women are
still disadvantaged when compared to men in virtually all aspects of life as they are deprived of equal access
to education, health care, capital, and decision making powers in the political, social, and business sectors.
In the context of Nepal, the Women’s Development Program (WDP) adopts specific and targeted
approaches for economic empowerment of women. It believes that empowerment does not occur in a
vacuum. The process of activity-based empowerment involves learning by doing. The approaches to
empowerment are educational, unimposed, associational, socio-economic and participatory.
While analyzing the relation between the economic empowerment and gender empowerment,
Mukhopadhaya (2008) expressed that the economic empowerment and gender empowerment do not go
in same line in all the cases. The linkage effect of economic empowerment is not readily transformed into
decision making power for women in most of the cases. He, however, pointed out that Self Help Groups
can be one way to achieve some level of gender empowerment, but in the patriarchal societies the gender
empowerment depends on much more complex factors rooted in various demographic and religious factors.
In this regard, OECD Issue paper (2011) also highlighted that some issues relating to women’s
economic empowerment are particularly challenging or sensitive which need to be acknowledged and
discussed. One of the challenges is to reach poor women who are landless laborers, smallholder agricultural
producers, cross-border traders and factory and domestic workers and ensure that these women have access
to the opportunities and benefits of economic growth and trade. It thus requires multiple approaches to
achieve women’s economic empowerment.
International efforts:
There are several international agreements made by the international forum regarding the promotion
of women’s rights and gender equality in which Nepal has also made commitments. Some of the important
international commitments agreed by Nepal are discussed in the following section of the article. The
convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) is one of the
important agreement which has recognized the fact that women, in poverty, have the least access to food,
health, education, and training and employment opportunities and urged state parties to take appropriate
measures to ensure the right of women including equal access to economic opportunities.
United Nations has so far organized four different world conferences on women. Among the
different world conferences held on different times, the fourth conference held in Beijing in 1995 is
marked as a turning point for the issue of gender equality which adopted Beijing Declaration and the
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Platform for Action, as an agenda for women’s empowerment. It is then considered as an important
global policy document on gender equality. It flagged 12 key areas of concern where urgent action was
needed to ensure greater equality and opportunities for women and men, girls and boys. It also laid out
concrete ways for countries to bring about change. Among the 12 areas, women and economy is one
of the important areas which has focused in promoting economic rights and independence; facilitating
women’s equal access to resources, employment, markets and trade; providing business services,
training and access to markets, information and technology and strengthening women’s economic
capacity and commercial networks.
Recently, international forum have agreed on the sustainable development goals (SDGs) which
include 17 comprehensive goals and 169 targets for addressing several global challenges such as
poverty, inequality and violence against women and one of the major preconditions for achieving all
these goals is women empowerment. Besides this, the Goal 5, achieve gender equality and empower
all women and girls, is the stand alone goal which focusses on recognizing and valuing the unpaid
care/domestic work of women; undertaking reforms to give women equal rights to economic resources,
as well as access to ownership and control over land and other forms of property and financial services;
enhancing the use of enabling technology to promote the empowerment of women and adopting and
strengthening sound policies and enforceable legislation for the empowerment of all women and girls
at all levels(UN Women).
Similarly, the sixty first session of the Commission on the Status of Women (CSW) held in March
2017 also highlighted the economic empowerment of women and girls as a priority theme of the
session. The agreed conclusion of this session of CSW has emphasized that full, effective and accelerated
implementation of Beijing Declaration and the Platform for Action will make a crucial contribution to the
implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and to women’s economic empowerment
Therefore, women’s economic empowerment has been emerging as one of the major issues of concern
everywhere. In recent times, women’s economic empowerment has been prioritized in development sector
both by the national as well as the global governments and thus, the issue has been considered as one of the
major agenda of most of the bilateral and multilateral agencies.
Nepalese context:
While discussing about the Nepalese context, women’s development movement was initiated
institutionally from the decade of 1980s after the introduction of Production Credit for Rural Women
(PCRW). The movement became more strengthened and highlighted when the concept of women’s
participation on development from the sixth periodic plans. After the restoration of democracy in 1990,
the then constitution made the provisions of women’s rights which were further reinforced by the interim
constitution. The new constitution in 2015 has made sufficient legal as well as institutional provisions for
social, economic and political empowerment of women.
Policy mechanisms:
Regarding the women’s empowerment several policies have been formulated and implemented by
the government of Nepal which is briefly discussed in the following section of this article:
The constitution of Nepal, 2015 has made provisions of fundamental rights such as rights to equality,
right to property and rights of women for promoting women’s empowerment and development. The state
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policies, under the policies regarding social justice and inclusion, have mentioned that the state shall make
women self-reliant who are vulnerable, victims of conflict, excluded by family and the society, by making
necessary arrangements of empowerment for them.
Additionally, the Policies and Programs of the current fiscal year(2073/74) of the Government of
Nepal has highlighted that President Women Empowerment Program will be conducted for promoting the
economic well-being and status of Nepalese women through meaningful participation of women occupying
half the population of the country. The government of Nepal has also formulated several National Action Plans
to implement and internalize the commitments expressed in the international conventions and agreements
such as CEDAW and Beijing Declaration. These action plans have mentioned specific objectives, policies
and strategies including the organization/institution responsible for their implementation.
Further, National Planning Commission (NPC), in its Fourteenth Periodic Plan, has focused in
ensuring the rights of women through their social, economic and political empowerment. Besides these,
there are several special arrangements/privileges for women such as discount on income tax, registration
of industries by women, land registration which contribute in improving their access and opportunities
in economic sectors. The provision of gender focal points in every organizations and gender responsive
budget are some important provisions which can have positive role in enhancing women’s empowerment
and development.
Institutional mechanisms:
Ministry of Women, Children and Social Welfare is the leading organization responsible for
formulating policies and legislations for the socioeconomic empowerment as well as development of
women. Under the guidelines provided by the Ministry, the Department of Women and Children works for
implementing the approved program of women’s development, monitoring and evaluating the program,
imparting necessary skill based trainings to women and carrying out the functions related to women’s
empowerment. So, the empowerment of women is one of the major areas of departmental activity. Under
the department, there are district level women and children offices in all 75 districts of the country acting as
the focal agency for women’s development and empowerment and mainstreaming at local level. In addition
to these focal organizations, other ministries and their line agencies are also working to mainstreaming
women’s rights and issues in their working areas. Similarly, many National and international nongovernmental organization such as UN Women, UNFPA, are also working for promotion of women’s rights
and economic empowerment of women in Nepal.
Programs implemented and achievement so far:
As per the role given by the government, the department has been conducting the women
development program (WDP) focusing in social and economic empowerment of poor rural women. The
women participating in the program organize in small self-help groups which further combine to form
ward level committee and VDC level women federation and get registered according to Cooperative
Act 1992. According to the annual progress report of the department of Women and Children, altogether
1828 federations promoted by the WDP have been registered and 194 federations are in the process of
registration. Likewise, more than 10 lakhs rural women have been included so far in the program. The
women’s groups, committees and cooperatives provide the opportunities of personality development,
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skilled development as well as leadership development for the rural women. The program focusses
mainly in the empowerment of rural poor women who have missed the opportunities of formal
education. The report further reveals that more than one lakh sixty thousands have received skill
development training along with the start- up grant. More than 100 income generating activities are in
implementation for the economic empowerment of rural women some of which are - agriculture based
business, off-seasonal vegetable farming, fruits-farming, biscuit industry, Dhaka industry , Pashmina
Industry Shoes making, Candle making, etc.
The president’s program on women development (Rastrapati Mahila Utthan Karyakram),
launched in February 2017, is another important program implemented by the Department of Women and
Children focusing mainly on economic empowerment of women. The main objective of this program is
to economically empowering the women through entrepreneurship development in different sectors. The
program has focused in the skill and entrepreneurship development trainings and their linkage with the
market mechanism. The program also organized national exhibition for development market networks for
productions of rural women enterprises promoted by women development programs.
In spite of above mentioned policy mechanisms, institutional mechanisms and the programs
implemented, the situation of women in Nepal far more behind the men in the society. They are suffering
from inequality and discrimination in social as well as economic aspects. As pointed out by a report
published by UN Women, these normative and legal commitments have not always been translated into
effective measures that are comprehensively implemented and monitored (UN, 2015).
In the same line, Luitel (2008) has opined that women contribute significantly to the economic
life everywhere, they are becoming more involved in micro, small and medium enterprises however, and
they are largely excluded from economic decision making. They also face low wages and poor working
conditions. She further indicated that the domestic and community work is not valued in national accounts
(Luitel, 2008:223).
Moreover, the fourteenth periodic plan of Nepal has also indicated gender based violence (26%)
and early/child marriage (29%) as the barriers of women development in Nepal. The document further
explained that it is challenging to achieve equality in socio-economic aspect, reduce domestic violence and
gender based violence, end discrimination, improve the economic status of rural women and end harmful
practices such as child marriage, dowry and chhaupadi.
Conclusion:
In conclusion, women’s economic empowerment is very important and globally highlighted
issue in the recent context which plays a vital role for achieving gender equality as well as overall
development of any country. It is one of the means for poverty reduction and gender equality. It is
not easy to achieve as it requires multiple approaches. The government of Nepal has developed
several policies, legislations and institutional mechanisms for achieving gender equality and women’s
economic empowerment however, the situation of women is still very miserable. The women have
poor access and control over the economic resources in comparison to men. Even though women
have very significant role in the family, their contribution and role is neglected. Although most of
the countries in the world have legal provisions regarding gender equality, every country still suffers
from direct or indirect discrimination against women in a way or other. Therefore, these gaps in
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gender equality need be well addressed through the strategies of women’s economic empowerment.
Thus, Nepal needs coordinated and collective efforts for achieving the national as well as global goals
regarding the economic empowerment of women which finally contributes for developing peaceful,
prosperous and just society in future.
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Human Rights and Resources: Concept of
Maximum Available Resource in context of
International Human Rights Law
Saroj Pathak
General overview
Article 2(1) of The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
reflects the general objective of the covenant which is to obtain full realization of the Economic, Social and
Cultural (ESC) rights enshrined in the Covenant by objectively defining set of obligations for State.1 It has
"dynamic relationship with all the other provisions of the Covenant"2
"Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps,
individually and through international assistance and co-operation, especially
economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view
to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the
present Covenant by all appropriate means, particularly the adoption of legislative
measures".
Use of maximum available resources and progressive (full) realization of the rights are two major
concept of this article in the Covenant. These concept form a foundational basis towards forming compliance
standard of the Covenant.
The term "progressive realization" as used in the Covenant should be understood in the sense that
full realization of ESC rights will not be possible in a short period of time, however, it should not be
construed as indefinite postponement.3 The steps to be taken should be "deliberate, concrete and target as
clearly as possible towards meeting the obligations recognized in the Covenant.4The obligation of state
parties to use the maximum of its available resources requires state to mobilize its resources to have funds
available for progressive realization of ESC rights.
Along with ICESCR, Article 4 of the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) and Article
4.2 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) has explicitly provided about
State parties’ obligations to take steps to use the maximum available resources to ensure ESC rights. Likewise
The Committee on Rights of Child has also integrated the concept in one of its General Comments.5
The normative basis of state obligation in relation to resource mobilization and allocation towards
progressive realization of ESC rights is based in three parts.
a. "Maximum available resources": This principle is more of a method for State to guide
1

2
3
4
5

Committee on Economic, Social and Cultural Rights general comment No. 3(E/1991/23, annex III) para.9.

Ibid. para. 1.
Ibid, para. 9.
Ibid, para. 2.
General Comment No. 5 (2003): General measures of implementation of the Convention on the Rights of the
Child, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm.
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its decisions, priorities and action in generating, mobilizing and allocating resources towards
realization of ESC rights.6 The obligation requires state parties to effectively use available
resources,7 the component of which includes taxation measures, international assistance and
cooperation8, debt and deficit financing, monetary policy and financial regulation.9
b. Non-retrogression: The obligation towards ESC rights as enshrined in Article 2(1) of the
ICESCR prohibits any deliberate retrogression, meaning state cannot employ any direct or
indirect measure that lead to backward steps in the enjoyment of rights.10 It is presumed that
such actions are in direct violation of human rights standards.11 If state parties are to adopt such
retrogressive moves and measures at dire situations, state should demonstrate that all possible
alternatives including revenue-raising ones were carefully considered and that such actions are
justified in context of the full use of maximum available resources.12
c.
Minimum essential levels: The State parties to the ICESCR have an immediate obligation to
ensure minimum essential levels of all economic, social and cultural rights.13 This minimum
essential level refers to the basic subsistence required for adequate standard of living that
includes essential primary health care, shelter and housing and basic forms of education.14
Minimum essential levels, is considered a subject of priority and even during the most adverse
economic, political or natural condition, State must demonstrate that it has made all possible
effort in using all resources that could potentially be collected through taxation, or through
measures to curb illicit economy in order to meet minimum essential levels. 15 The burden of
proof regarding claim of resource constraint lies on the State party.16
Conceptual Framework of concept of Maximum Available Resources
Robertson (1994) in an important paper, puts forward four important questions in regard to the state
obligation on state parties to devote maximum available resources in realizing ESC rights. These are:
1.
what is a resource;
2.
what resources are potentially available to the state;
3.
what resources must be made available by the state;
4.
how can state compliance with the resource allocation obligation be measured.
Resources as per Robertson is "that upon which the satisfaction of [ESC] rights is dependent"17. An
6 Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Magdalena Sepulveda Carmona, A/HRC/26/18, 22 May
2014, para. 25.
7 Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, art. 23.

8 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, art. 2, para. 1.

9 Maximum Available Resources & Human Rights: Analytical Report, Center for Women's Global Leadership, June 2011.
10 Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Magdalena Sepulveda Carmona, A/HRC/26/18, 22 May
2014, para. 28.
11 Ibid.
12 Committee on Economic, Social and Cultural Rights general comment No. 3 (E/1991/23, annex III) para. 9.
13 Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Magdalena Sepulveda Carmona, A/HRC/26/18, 22 May
2014, para. 27; E/1991/23, annex III, para. 10.
14 Ibid.
15 Committee on Economic, Social and Cultural Rights general comment No. 3(E/1991/23, annex III) para. 9.
16 Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Magdalena Sepulveda Carmona, A/HRC/26/18, 22 May
2014, para. 27.
17 Robert E. Robertson, “Measuring State Compliance with the Obligation to Devote the ‘Maximum Available Resources’ to Realizing Economic , Social, and Cultural Rights”, Human Rights Quarterly, 1994, p. 695.
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example of what resources are in relation to right to health would include Hospital buildings, laboratories,
doctors, nurses and medicines, as all of these are necessary for people to enjoy their right to health.
He indentifies five types of resources that are important in terms of achieving ESC rights: financial
resources, natural resources, human resources, technology and information. In answering second question
he goes on to claim that all of the domestic resources of the country are potentially available to state
in realizing ESC rights. Likewise, international aid and assistance would also form a part of potentially
available resources. The potential amount of international aid and assistance however may not equal to the
current amount that the state receives.
Robertson considers the third question as one the most difficult element in human rights field.18 In
answering the question he, makes a very concise and clear justification of superiority of human rights over
all other competing concerns; thus he argues state must make available all possible and potential resources
in realizing ESC rights as long as doing so does not adversely affect any other right.
"[b]cause human rights necessarily claim priority over all other considerations,
governments must, at least in theory, marshal all the resources needed for their satisfaction,
up to the point where this would infringe upon the satisfaction of other human rights"19
Answering the question of what amount of resources should be made available according to Robertson
can be a complex issue. Robertson himself recognizes it. He gives an example of such.20 For example there
is a community where there are some people who remain homeless and in the same community Temple
building project is being run. In general understanding, the resource allocated in building temple in this case
could used to provide shelter for those who are homeless. Such allocation seems more rational. However,
if the state re-allocates the resources from building temple to building shelter to homeless, that would
effectively constitute infringement of the right to freedom of religion and religious practice. Therefore, in
such case the state has no obligation under Article 2(1) of the ICESCR to appropriate the temple building
for the purpose of promoting the right to housing.
The central feature of Robertson's argument in assessing the amount of resources a state party has to
allocate and make available in promoting an ESC rights is objectively determined by the consequences of
withdrawing and reallocation of resources from its current use. If the consequences of such are sufficiently
adverse, there is no obligation in state party to make such resources available.
Various approaches to assess compliance with the obligation to devote maximum available
resources
Edward Anderson conceptualized the arguments made by Robertson in three main stages21 in
assessing compliance with the obligation to devote maximum available resources for realizing ESC rights.
In first stage, a new step or program (different from current programs and actions) is identified which
a state could take. The step does not require that the step incorporate all people nor does it require that the
result of such step would amount to full realization of an ESC right. Such step should help in improving
level of realization of one ESC rights for at least some people.
In second stage, the resources required for taking the identified step is made available, acquired
and mobilized. The third stage involves asking if there is any consequences after mobilization of resources
18
19
20
21

IBID, P.701.
Ibid, 700.
The writer here has modified the example as presented by Robertson to make it suitable in context of Nepal.
Edward Anderson, “A New Approach to assessing state compliance with the obligation to devote maximum available resources
to realize economic, social and cultural rights”, University of East Anglia, Working paper 26, 2010, p.10.
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that are sufficiently adverse and consequently could justify not taking the step in the first place. Robertson
argued that a sufficiently adverse consequence would be an infringement of another human right. Various
kinds of infringement that can occur such as:
• the taken step in itself could violate a human right, for example if the step taken
involves discrimination on the basis of gender.
• raise in the level of realization an ESC right for some individual may cause a
reduction or retrogression in the level of realization of another right of some individual,
for example building a hospital might raise the level of right to health but it can cause
retrogression in the other right such as right to adequate standard of living or housing if
the resources for hospital is raised from sharp increase in indirect taxes or if the resources
is transferred from one heading to another heading without any compensation.
The statement made by The UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights in 2017
entitled, “An evaluation of the Obligation to take steps to the ‘Maximum of Available Resources’ under an
Optional Protocol to the Covenant”, provides following indicators in assessing a government’s compliance
with this obligation:
a.
Comparing economic, social and cultural rights (ESCR) related expenditures vs.
expenditures for non-ESCR related areas.
b.
Comparing expenditures in an area (eg. Education, health) with expenditures in
the same area by countries at a comparable level of development.
c.
Comparing allocation and expenditures against international indicators, such
as UNDP’s indicator that 5 percent of GDP should go to human expenditures (basic education,
primary health care, and basic water)
Megdelena Sepulveda, then Independent Expert on the Question of Human Rights and Extreme
Poverty, has provided following conclusion regarding obligation of government to use the ‘maximum
available resources to realize ESCR.22
• Government must mobilize resources within the country to its utmost ability;
• Government expenditure must of effective;
• Failure to cub corruption is a failure to comply with the obligation;
• Funds earmarked in the budget for ESCR must not be diverted to non-ESCR areas;
• Governments that introduce regressive measures must show that they have used the
maximum available resources to avoid taking such steps.
Fiscal dynamics of maximum available resources
The obligation of using maximum available resources means human rights norms are to be applied
in all aspect of fiscal policy in order to achieve desired goal. Fiscal policy is thus considered a critical tool
for States to comply with their international human rights obligation.23 Taxation forms a major source of
revenue and hence an important component of available resources' that is used for conducting most of the
programs and activities towards fulfilling objective of progressive realization of ESC rights.
Collection, allocation and mobilization of domestic resources – in form of tax revenues- is also an
important component in financing SDG which has its own distinct contribution and significance towards
22 Sepulveda, M. (2003). “The Nature of Obligations under the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights,”
Intersentia.
23 Ibid, para. 1.
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realization of various ESC rights. It is for these inter-wined reasons that there exist increasing amount of
international commitments towards making of pro-poor tax systems.24
Taxation and choice of taxation policies are subject to discretion of a state which is an inherent right
that is attached to its sovereign status.25 Hence, human rights norms and principles cannot strictly override
such discretion. However, a human rights principle does set certain limits to such discretion.26 Such limits
are indirectly imposed via international treaties such as ICESCR and Convention on the Rights of the
Child (CRC) which makes it necessary for states to regulate their fiscal policies in order to perform treaty
obligation -of respect, protect and fulfill rights - towards realization of human rights.27
The indirect implication of human rights principle on tax policies can take few forms. If a state opts
to refrain from imposing tax on a possible source that could generate public revenue, it has to demonstrate
why such measures were adopted; and also provide convincing justification that such discretion of taxation
power does not violate (in terms of obstruction) established principles of human rights such as progressive
realization and maximum available resources.
Human rights approach to fiscal and budgetary policy means that public revenue is considered a
means towards realization of rights. It is required to sustain quality, accessibility and availability of goods
and services needed for realization of human rights and particularly ESC rights. The success and failure in
realizing rights in sector such as education, health and social security is largely determined by the resources
government is able to collect through its fiscal system. Thus in order to collect maximum resources,
human rights norms mandates strengthening of tax systems. According to United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNSECO), strengthening of tax system is vital to guarantee the right
to education.28
The poorest and most vulnerable segment of the society and population will be at maximum loss if
there is disproportionate low level of revenue collection as that would hinder state’s capacity to run various
social programs targeted towards such community. In absence of adequate and maximum public revenue
the vulnerable segment of the population falls into an endless loop of poverty.
It is not always possible for state to finance its entire human rights obligation through its revenue.
This is particularly true for LDCs and developing countries. International Human Rights regime does not
precisely provide an indicator as to what condition suffices the exhaustion of revenue generation. However,
Tax-to-GDP ratio can be considered a good indicator of it. In developed countries the tax-to-GDP ratio
exceeds 30%. In 2015, the average tax to GDP ratio in OECD countries was 34.3%29. However it is only
17% among emerging and developing economies.30 As per IMF in many developing economies the potential
revenues remains well below what it could be.31 Similarly, it is also estimated that the lost tax revenues in
developing economies are equivalent to 1.3 percent of their GDP.32
24 For example The Doha Declaration on Financing for Development (GA resolution 63/239, annex), para. 16.
25 "Sovereignty, Taxation and Social Contract", Allison Christians, Minnesota Journal of International Law, Vol. 18:1, 2009, p. 105.
26 Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Magdalena Sepulveda Carmona, A/HRC/26/18, 22 May
2014, para. 4.
27 Ibid.
28 UNESCO, 2013/4 Education for All Global Monitoring Report, - “Teaching and learning: achieving quality for all”, p. 116.
29 OECD, Revenue Statistics-provisional data on tax ratios for 2015.
30 Christine Lagarde, “Revenue Mobilization and International Taxation: Key Ingredients of 21st-Century Economies”, 2016 as
accessed in https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp022216.
31 IMF, Revenue Mobilization in Developing Countries, 2011
32 Christine Lagarde, “Revenue Mobilization and International Taxation: Key Ingredients of 21st-Century Economies”, 2016 as
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Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Magdalena Sepulveda Carmona provides
six measures of strengthening revenue-raising through a human rights-based approach33:
A.
Widening the tax base and improving efficiency;
B.
Tackling tax abuse;
C.
Reassessing corporate taxation contributions;
D.
Broadening the contributions of the financial sector;
E.
Ensuring sustainable use of natural resources while respecting rights;
F.
Enhancing international assistance and cooperation.
Conclusion
For years, academicians, legal experts, practitioners and others have contributed bulks of literature
on questions of justifiability of ESC rights. The very inception of the twin-covenant was marred by political
ideology whose roots and reasons for separation of civil and political rights from ESC rights were ultimately
attached to its connection with resources. And for a long time ESC rights were more of a lesser brother
to civil and political rights. For in a world that was traumatized by devastating war and colonial rule, the
immediate significance of civil and political rights as opposed to ESC rights were unparallel.
But things have changed; the justifiability of ESC rights is no longer a subject of debate. The means
and methods of its application are different and hence the nature of the justifiability of ESC rights as
an international mechanism of human rights law has evolved accordingly. The Optional Protocol to the
Covenant of Economic, Social and Cultural Rights have significantly increased the threshold of justifiability
of ESC rights enshrined in ICESCR through individual communication system, Inter-State Communication
and Inquiry procedure.
Because of the specific nature of ESC rights and therein obligation, resources play a vital role in
realization of such rights. Human Rights norms and principle thus are increasingly relevant and applied in
fiscal governance and aspect of resource allocation and mobilization.
The concept of Maximum Available Resource may seems very complex procedural hassle of
international human rights regime, but if it is to be observed as a notion of new approach of fiscal governance
it would be a great help towards efficient allocation of resources. The intrinsic nexus between ESC rights and
resource – identification, acquisition, allocation and mobilization- demands a multidisciplinary approach
towards concerns of human rights and international human rights regime as a whole.
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