माननीय महिला, बालबाहलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री तथा नेपाली प्रहतहनहि मण्डलका नेता श्री थम माया
थापाले महिला हिरुद्ध हुने सबै प्रकािका हिभेद अन्त््य गने सहमहत (CEDAW Committee) मा ददनु भएको
मन्त्तब्य
सहमहतका आदिणीय अध्यक्षज्यू
सहमहतका सदस्य ज्युिरु
िाहिय मानि अहिकाि आयोगका सदस्यज्यू
नागरिक समाजका प्रहतहनहिज्यूिरु
संचािकमी
महिला तथा सज्जन बृन्त्द !!
१. सबबप्रथम म नेपाल सिकाि ि सम्पूणब नेपाली जनताको तर्ब बाट यस सम्बादको लाहग हसडअ
सहमहतप्रहत िार्दबक आभाि ब्यक्त गदबछु .
२. अब म मेिो प्रहतहनहि मण्डलको परिचय गिाउन चािन्त्छु । म महिला, बालबाहलका तथा ज्येष्ठ
नागरिक मन्त्रीको िैहसयतमा नेपाली प्रहतहनहि मण्डलको नेतृ्ि गिी यिााँ उपहस्थत भएकी छु ि मेिो
प्रहतहनहिमण्डलमा संयुक्त िािसंघको लाहग नेपाली स्थायी हनयोग प्रमुख तथा िाजदुत श्री दीपक
हिताल, महिला, बालबाहलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सिसहचि िाहिका अयाबल, कानून,
न्त्याय तथा संसदीय माहमला मन्त्रालयका सिसहचि र्हणन्त्र गौतम, संयुक्त िािसंघको लाहग नेपाली
स्थायी हनयोगका नायि स्थायी प्रहतहनहि श्री हतथबिाज िाग्ले, हमहनस्टि काउहन्त्सलि श्री िाम प्रसाद
सुबेदी, काउहन्त्सलि श्री मीना अयाबल,

काउहन्त्सलि श्री कु माि िाई, हितीय सहचब श्री अन्त्तिा ससंि

ि श्री हबजय िाज तन्त्डुकाि हुनुहुन्त्छ ।
३. नेपालले पेश गिे को महिला हबरुद्द हुने सबै प्रकािका भेदभाि अन्त््य गने मिासहन्त्िको छैठौं
आिहिक प्रहतबेदन ि सो प्रहतबेदनमा सहमहतबाट प्राप्त भएको प्रश्निरुको थप सूहचको जिार् सहितको
प्रहतबेदन माहथको छलर्लमा नेपाली प्रहतहनहिमण्डलको नेतृ्ि गदै सिभागी हुन पाउदा मलाई साह्रै
खुशी लागेको छ .
४. नेपालले पेश गिे को यी दुिै प्रहतबेदनको तयािी गने क्रममा सम्बहन्त्ित सिकािी हनकाय, मानब
अहिकाि सम्बन्त्िी हनकायिरु, गैि सिकािी क्षेर, नागरिक समाज ि हिकास साझेदाि संस्था संग पयाबप्त
छलर्ल ि पिामशब गिी तयाि गरिएको व्यिोिा जानकािी गिाउदछु । यस प्रहतबेदनमा यस अहघको
चौथो ि पाचौ प्रहतबेदनको समापन रटप्पणीको कायाबन्त्ियन अिस्था, हसडअको प्रगहत ि बेइसजंग
घोषणा तथा कायबयोजनाको कायाबन्त्ियन अिस्थालाई समाबेश गरिएको छ .
५. नेपाल सिकाि महिला हबरुद्द हुने सबै प्रकािका भेदभाि अन्त््य गने मिासहन्त्िको प्रभािकािी
कायाबन्त्यिनको लाहग प्रहतबद्ध ििेको कु िा दोिोयाबउन चािन्त्छु । यसका साथै नेपाल पक्ष िाि भएका
मानि अहिकाि सम्बन्त्िी सबै मिासहन्त्ििरुको कायाबन्त्यिन गने प्रहतबद्दता ब्यक्त गदबछु .

६. नेपाल िाल संयुक्त िाि संघको मानि अहिकाि परिषदको सदस्य, अन्त्तििाहिय श्रम संगठनको
Governing Board को सदस्य, हबमस्टेक, साकब को संयोजक तथा कोलम्बो प्रोसेसको सदक्रय सदस्यको
रुपमा ििेको छ . यी सबै र्ोिमिरुमा नेपालले अन्त्य हिषयका अहतरिक्त

महिलाको िक, हित ि

समानताको हिषयमा आफ्नो स्पष्ट िािणा िाख्दै आएको छ . सन् २०१५ को मानि अहिकाि
मिासहन्त्िको आिहिक पुनिािलोकन समीक्षा बैठकमा पहन हसडअ लगायतका मिासहन्त्ििरूको
प्रभािकािी कायाबन्त्ियन गने प्रहतबद्धता ब्यक्त गिे को छ .
७. नेपालले हसडअ मिासहन्त्िलाई अनुमोदन गिे को करिब २८ िषब पुिा भएको छ . यस अिहिमा
महिलाको िक अहिकाि संस्थागत गने सन्त्दभबमा मि्िपूणब उपलब्िी िाहसल भएका छन् .
८. नेपालमा बहुदहलय ब्यिस्था स्थापना संग संगै भएको हसड सम्बन्त्िी मिासहन्त्िको पक्ष िाि भएको
हथयो। पक्ष िाि भए देहख नै हसडको भािना ि ममब अनुसाि काम गने प्रयास भएको हथयो। समाजमा
सयौ बषब देहख जिो गाडेको सामन्त्ती हपतृसत्ता्मक सोच हचन्त्तन, व्यििािको कािण महिला माहथ हुने
सिंसा, हिभेद ि यस्कै िरिपिी भएि बनाइएको ऐन नीहत कानुनिरु संसदबाट संशोिन गनब हनकै लामो
संघषब गनुब पर्र्यो। यसै क्रममा नेपाली जनताले संघीय लोकताहन्त्रक गणतन्त्रको लाहग २०६२/२०६३
को आन्त्दोलन गिे का हथए। आन्त्दोलनको सर्लता पहछ हनिाबहचत जन प्रहतहनहििरुको लामो समयको
छलर्ल पहछ संहििान जािी भएको हथयो। यसले सात दशक लामो नेपाली जनताको आफ्नो संहबिान
आर्ै लेख्ने इच्छा पुिा भएको छ . संहबिान जािी भएसंगै शाहन्त्त प्रदक्रया साथबक हनस्कषबमा पुगेको छ .
९. यस संहबिानले बगीय, जातीय, क्षेरीय, भाहषक, िार्मबक, लैंहगक हिभेद ि सबै प्रकािका जातीय
छु िाछु तको अन्त््य गिी आर्थबक समानता, सम्िृहद्ध, सामाहजक न्त्याय, समानुपाहतक समाबेशी ि
सिभाहगतामुलक हसद्धान्त्तमा आिारित समतामुलक समाजको हनमाबण गने सुहनहितता गिे को छ .
१० .संहििानको िािा १८ मा समानताको िकको ब्यिस्था मार्ब त महिलामाहथ कु नै पहन आिािमा
भेदभाि गनब नपाउने व्यिस्था छ . िािा ३८ मा महिलालाई लैहगगक भेदभाि हबना समान िंशीय िक
एिं
सुिहक्षत
मातृ्ि, प्रजनन
स्िास््यको
िक
हुने
तथा
महिलालाई
शािीरिक, मानहसक, यौनजन्त्य, मनोिैज्ञाहनक िा अन्त्य कु नै दकहसमको सिंसा िा शोषण नगरिने,
समानुपाहतक समािेशी हसद्धान्त्तको आिािमा सिभागी हुने, हशक्षा, स्िास््य, िोजगािी ि सामाहजक
सुिक्षामा सकािा्मक हिभेदका आिािमा हबशेष अिसि प्राप्त गने ि सम्पहत ि पारििारिक माहमलामा
दम्पहतको िकको व्यिस्था गिे को छ .
१२.यस संहििानले नेपाल लाई एका्मक िाज्य व्यिस्थाबाट संघा्मक िाज्य व्यिस्थामा रुपान्त्तिण
गिे को छ . संघीय शासन व्यिस्थामा संघ, प्रदेश ि स्थानीय गिी तीन तिको सिकाि स्थाहपत गिे को छ .
के न्त्रमा संघीय सिकाि, प्रदेशमा ७ िटा प्रदेश सिकाि ि स्थानीय तिमा ७५३ िटा स्थानीय सिकाि
संचालनमा ििेका छन् . संहबिान बमोहजम संघ, प्रदेश ि स्थानीय तिको हनिाबचन सर्लता पुबबक
सम्पन्न भई करिब ४०००० प्रहतहनहििरु हनबाबहचत भएका छन् . कु ल हनिाबहचत पदमा महिलाको
सिभाहगता ४१ प्रहतशत भन्त्दा बढी छ . महिलाको िाजनीहतक ि नीहत हनमाबण तिमा भएको यो
सिभाहगता नेपालको इहतिासमा नै पहिलो उपलहब्ि िो .

१३. संघीय शासन व्यिस्था अनुरुपको प्रशासहनक पुनः संिचना अहन्त्तम चिणमा पुगेको छ . महिला
सम्बन्त्िी समहष्टगत माहमला िेनबको लाहग संघमा महिला, बालबाहलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय,
प्रदेशमा सामाहजक हिकास मन्त्रालय ि स्थानीय तिमा सामाहजक शाखा ििेका छन् .
१४. िाहिय महिला आयोगले संबैिाहनक िैहसयत प्राप्त गिे को छ . सोिी बमोहजम महिला आयोगलाई
स्रोत सािन, जनशहक्त, अहिकाि ि हजम्मेिािीमा बढोत्तिी गरिएको छ . िाहिय महिला आयोग लगायत
अन्त्य संबैिाहनक आयोगिरुमा पदाहिकािीिरु हनयुहक्तको प्रदक्रया शुरु गरिसदकएको छ .
१५.्यसै गिी न्त्याहयक क्षेरमा तीनै तिको अदालत सबोच्च अदालत, उच्च अदालत ि हजल्ला अदालतको
व्यिस्था गरिएको छ . स्थानीय तिमा न्त्याहयक सहमहत गठन भएकोले न्त्यायमा पहुाँच िृहद्ध भएको छ
यसले महिलाको न्त्यायको पहुाँचलाई सिज बनाएको छ .
अध्यक्षज्यू
१६. नेपालको संहबिान अनुकुल हुने गिी नयााँ कानूनिरु हनमाबण गनुब पने ि कायाबन्त्यिनमा आइििेका
कानूनिरु संसोिन गनुब पने अहनबायब व्यिस्था अनुरुप संहबिान जािी भए यता संघीय संसदबाट १०५
भन्त्दा बढी कानुनिरु बहनसके का छन् भने संहििानको मौहलक िक कायाबन्त्ियनको लाहग गत २०७५ भार
३१ गते १६ िटा मौहलक िक सम्बन्त्िी कानून जािी भएको छन् . आगामी २०७५ र्ागुनसम्म सबै
कानुनिरुलाई संघीयता अनुकुल हुनेगिी संशोिन गनुब पने गिी समय सीमा तोदकएको छ .
१७. नेपालको सबैभन्त्दा पुिानो कानुन मुलुकी ऐनलाई हबस्थाहपत गिी मुलुकी देिानी संहिता ऐन
२०७४, मुलुकी अपिाि संहिता ऐन २०७४, मुलुकी देिानी कायबहिहि संहिता ऐन २०७४, मुलुकी
र्ौजदािी कायबहिहि संहिता ऐन २०७४ कायाबन्त्ियनमा ल्याइएको छ . सामाहजक संहििानको रुपमा
हलईने यी ऐनिरुले महिला हिरुद्ध हुने सबै दकहसमका हिभेद, सिंसा, सामाहजक कु िीहत तथा िाहनकािक
अभ्यासिरुलाई कानुनी दायिामा ल्याई पीडकलाई सजायको व्यिस्था गिे को छ भने पीहडतलाई
क्षहतपूर्तबको सुहनहितता गिे को छ . यी ऐन िरुको कायाबन्त्ियनबाट आगामी ददनमा हसडअको
कायाबन्त्ियनमा थप प्रभािकािी हुने कु िाको प्रहतबद्धता ब्यक्त गदबछु .
१८.

उहल्लहखत सबै व्यिस्थाले नेपालमा लामो समय देहखको िाजनैहतक अहस्थिताको अन्त््य भएको

छ . नेपाली जनताको आशा ि भिोसा सहितको दुई हतिाई बहुमत प्राप्त ितबमान सिकािको मूल नािा
सम्बृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली ििेको छ . यस नािालाई साथबक बनाउन महिला लहक्षत नीहत, योजना
तथा कायबक्रम अग्रस्थानमा ििेको कु िा यस सहमहतलाई जानकािी गिाउन चािन्त्छु .
१९. नयााँ संघीय व्यिस्थाको िाज्य प्रमुखको नेतृ्ि महिलाले नै हलनु भएको छ . यो उपलब्िी सम्पूणब
नेपाली महिला ि यस क्षेरमा सिोकाि िाख्ने हनकायको गौिबको हबषय िो . ितबमान संघीय
महन्त्रपरिषदमा ४ जना महिला मन्त्री हुनुहुन्त्छ . ्यसै गिी प्रदेश नम्बि तीनको प्रदेश प्रमुख पदमा
महिला हुनुहुन्त्छ भने संघीय संसदको १६ सहमहत मध्ये ८ िटा सहमहतको नेतृ्ि महिलाले हलनु भएको छ
. अन्त्तििाहिय र्ोिमिरुमा समेत नेपाली महिलाको प्रहतहनहि्ि क्रमशः िृहद्ध हुदै गएको छ . ६ िटा

देशमा महिला िाजदुतिरु हुनुहुन्त्छ भने यस सम्माहनत हसडअ सहमहतमा नेपालको तर्ब बाट श्री बन्त्दना
िाणाले प्रहतहनहि्ि गरिििनु भएको छ .
२०.महिलाको िाजनैहतक प्रहतहनहि्ि संगसंगै सामाहजक ि आर्थबक अिस्थािरुमा हनिन्त्ति सुिाि
देहखएको छ . हशक्षा क्षेरमा आिािभूत तिमा लैंहगक समानताको अिस्था छ . उच्च हशक्षामा पहन
हिभेदको खाडल खुहम्चदै गएको छ . महिलाको स्िास््य हस्थहतमा सुिाि भएको छ भने बाल मृ्यु दिमा
न्त्यूनता आएको छ . यो क्षेरमा नेपाल दहक्षण एहशयामा अग्र स्थानमा ििेको छ .
२१.महिलाको आर्थबक सिभाहगतामा िृहद्ध भएको छ . सन् २०११ मा महिलाको घि ि जग्गामा
स्िाहम्ि करिब २० प्रहतशत हथयो भने सन् २०१७ मा यो २६ प्रहतशतमा पुगेको छ . सिकािी क्षेरमा
५० प्रहतशत भन्त्दा बढी महिला सिभागी छन् भने करिब ४० प्रहतशत महिलाले सिकािी क्षेरको नेतृ्ि
हलएका छन् .
२२.नेपालले महिला तथा बाहलका हबरुद्ध हुने सबै दकहसमका सिंसाको अन्त््य गने प्रहतबद्धता गिे को छ .
लैंहगक सिंसा अन्त््यको लाहग पयाबप्त कानुनी व्यिस्था गनुबको साथै यसको प्रभािकािी कायाबन्त्ियन गने
व्यिस्था गिे को छ . २०७५ साल भार ८ गते प्रहतहनहि सभाको बैठकले महिला तथा बालबाहलका
हबरुद्ध हुने सिंसा अन्त््य गनबको लाई ४ बुंदे संकल्प प्रस्ताि पारित गिे को छ . संकल्प प्रस्तािको
प्रभािकािी कायाबन्त्ियन गनबको लाहग कायबयोजना तयाि गरिएको छ भने यसको अनुगमन गनबको लाहग
उच्चस्तिीय संयन्त्र हनमाबण गरिएको छ . १० बषब भन्त्दा कम उमेिका बाहलका ि ७० बषब भन्त्दा बढी
उमेिका महिला माहथ हुने बला्कािका घटनामा थप कडा सजाय सहितको कानूनको हनमाबण गने प्रदक्रया
अगाहड बढाइएको छ .
२३.महिला तथा बाहलका उपि हुने सिंसा अन्त््यको लाहग देशब्यापी रुपमा सचेतनाका कायबक्रमिरु
संचालन गरिएको छ . आगामी ददनमा व्यापक जनस्तिसम्म ७५३ स्थानीय तिको िडासम्म पुग्ने गिी
सचेताना्मक कायबक्रम संचालन गने योजना ििेको छ . पीहडतको संिक्षण ि पुनस्थापनाका कायबक्रमिरु
संचालनमा ििेका छन् . लैंहगक सिंसा हिरुद्धका हबषयिरु हिद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा समाबेश गरिएको
छ.
२४.असुिहक्षत बसाईसिाई तथा बैदहे शक िोजगािलाई व्यिहस्थत गिी महिला कामदािको िक हित ि
मयाबददत श्रमको सुहनहितता गनबको लाहग ७ िटा गन्त्तब्य मुलुक संग ददपक्षीय श्रम सम्झौता सम्पन्न
गरिएको छ . अन्त्य के िी प्रमुख गन्त्तब्य देशसंग श्रम सम्झौता प्रदक्रयामा ििेको छ .
२५. सन् २०२१ मा नेपालमा जनगणना हुन गैििेको छ . जनगणनाको प्रािहम्भक तयािीको काम सुरु
भैसके को छ . यस सन्त्दभबमा महिलासंग सम्बहन्त्ित सूचना, त्यांक तथा जानकािी आउने गिी एकीकृ त
लैंहगक त्यांकको व्यिस्था गने प्रहतबद्धता ब्यक्त गदबछु .
२६.यहत बेला िामी संघीय शासन व्यिस्थालाई संस्थागत गने चिणमा छौ । संिैिाहनक तथा
संहघयताको ममब अनुसाि हतन तिको सिकाि हनमाबण पहछ संहििानले ददएका क्षेराहिकाि हभर ििेि
हतनै तिले हिहभन्न ऐन कानुन बनाउने क्रममा छौ । नीहत, ऐन कानुनिरु ि कायबहिहि हनमाबण पहछ

व्यिहस्थत रुपले जनभािना ि चािना अनुरुप काम गदै जाने क्रममा परिणामिरु देहखदै जाने छन् ।
महिला माहथ हुने सबै प्रकािको हिभेद अन्त््य गने योजनाबद्द रुपले ठोस कायबक्रम बनाउदै ५ बषब हभर
समग्र हिभेदको अन्त््य गने योजनाका साथ लागेको कु िा अिगत गिाउन चािन्त्छु ।
२७. नेपालले ददगो हबकासका लक्ष्यिरुलाई िाहिय नीहत तथा कायबक्रमिरुमा मुलप्रिाहिकिण

गिी

कायाबन्त्ियन गनबको लाहग िाहियस्तिमा ४३० िटा सूचक तयाि गिे को छ । यस मध्ये लैहगक समानता ि
महिलाको सशक्तीकिण सम्बन्त्िी लक्ष्य ५ मा करिब २० िटा सूचक तय भएको छ । कोहि पहन नछु टुन्
भन्ने उद्देश्य सहित यी सूचक प्राप्त हुने गिी िाल चौिौं आिहिक योजना कायाबन्त्ियनको चिणमा छ भने
आगामी पन्त्रौ योजना पहन यसैमा के हन्त्रत हुने व्यिोिा जानकािी गिाउं दछु ।
अध्यक्षज्यू
२८.महिला हिरुद्ध हुने सबै दकहसमको भेदभाि अन्त््य गने मिासहन्त्िको प्रभािकािी कायाबन्त्ियन गनबको
लाहग सबल बाताबिण तथा अन्त्य आिश्यक व्यिस्था गने प्रहतबद्धता पुनः ब्यक्त गदबछु । आज यस
सम्माहनत सहमहतमा हुने छलर्लबाट हनहस्कएका हनचोड तथा हनष्कषबिरुको व्यापक प्रचािप्रसाि सहित
िाहिय स्तिमा कायाबन्त्ियन गनब थप जोड ददने प्रहतबद्धता चािन्त्छु ।
२९. यस पहछको छलर्लको सिजीकिणको लाहग म प्रहतहनहिमण्डलका बरिष्ठ सदस्य तथा संयुक्त िाि
संघका लाहग नेपाली स्थायी प्रहतहनहि तथा मिामहिम िाजदुत दीपक हिताल ज्युलाई अनुिोि गदबछु ।
छलर्ल अिहिभि मेिो सिभाहगता ििने छ ि दोभाषे सियोगी मार्ब त आफ्नो भाषामा सुन्नछ
े ु ।
३०. िन्त्यिाद ।

समापन मन्त्तव्य
सहमहतका आदिणीय अध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्युिरु,
म हसडअ सहमहत प्रहत िार्दबक आभाि व्यक्त गदबछु । यिािरुले नेपाल सिकािलाई महिला प्रहत हुने सम्पुणब
हिभेदको बािे मा अ्यन्त्तै महसनो ढंगले के स्रा के स्रा के लाएि सचेत गिाउनु भएको छ । िामी यिााँिरुले उठाउनु
भएको ििे क बुदामा गहम्भि छौ । उठाइएका हिषयिरु मध्ये िेिै बुदािरु नेपालको संहििानले संबोिन गिे को छ
। संहििानको भािना ि ममब अनुसाि िेिै कानुन बहन सके का छन भने के हि बन्ने क्रममै छन् । यिािरुले उठाउनु
भएको मि्िपुणब हिषयिरुलाइ सिकािले आफ्नो स्रोत सािन ि औकातले भ्याए सम्म ईमान्त्दारिताका साथ
कायबन्त्ियन पहन गदै जानेछौ । कु नै कु नै हिषय िाि ि िाहियतासंग गांहसएको ि आफ्नो मौहलक संस्काि
संस्कृ हतसंग जोहडएका हिषयिरु छन् । यस्तो हिषयलाई सिकािले गहम्भिताका साथ हलनु पने हुन्त्छ । यस्ता
हिषयिरुलाइ अझै व्यापक छलर्ल गदै समय क्रममा सच्याउदै जान सदकने कु िा हसड सहमहतलाई हिश्वास
ददलाउन चािन्त्छु । अन्त्तमा यिािरु प्रहत पुनः एक पटक िार्दबक आभाि तथा िन्त्यबाद दददै मेिो समापन मन्त्तव्य
टुंग्याउछु ।
िन्त्यबाद ।।

