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महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विगतमा झै ँ यस वर्ष पनि सशक्तीकरण जर्नल
प्रकाशनमा ल्याएको छ । सङ् घीय संरचनमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको
जिम्मेवारी बढ् दो छ । हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, राहत तथा पनु र्स्थापना गर्ने
कार्यका साथै मानव सभ्यताकै कलङ् कको रूपमा रहेको मानव बेचबिखनजस्तो पाशविक कार्यलाई
समूल नष्ट गर्नुपर्ने अहिलेको सर्वोपरि आवश्यकता रहेको छ । बालअधिकारको संरक्षण तथा अपाङ् गता
भएका व्यक्तिहरूको हकहित प्रवर्धन गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारमा रहेको छ । स्वास्थ्यक्षेत्रमा आएको
सधु ारले नेपालीको औषत आयु बढ् दज
ै ाँदा एकातिर ज्येष्ठ नागरिकको सङ् ख्या बढ् दगै एको छ भने
अर्कोतर्फ आप्रवास, प्रतिभा पलायन एवं एकल परिवारको द्तरु तर विकासको कारण बढु ेसकालमा एक्लो
जीवन बिताउन बाध्य भएका ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापन गर्नु अपिरहार्य भएको छ ।
राज्य के न्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट सङ् घीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरित तीनवटै तहको
निर्वाचन भएकाले सङ् घीय संरचना कार्यान्वयको चरणमा रहेको छ । माथि उल्लिखित कार्य सम्पादन
गर्नुपर्ने जिम्मेवारी राज्यका तीनबटै तहको भए पनि नीति निर्माणको जिम्मेवारी सङ् घीय सरकारको
भएकाले मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ । सबै तहको जिम्मेबारी भएका विषयमा कसैले पनि
उत्तरदायित्व नलिने प्रवत्ति
ृ हावी हुनसक्ने भएकाले यस विषयमा मन्त्रालयले चनाखो भई समन्वयकारी
भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयले वार्षिकरूपमा प्रकाशन गर्ने सशक्तीकरण जर्नलमा मूलतः महिला, बालबालिका,
ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूसम्बन्धी लेखरचनालाई प्रमख
ु प्राथमिकता दिँइदै आएको
छ । प्रस्तुत प्रकाशनमा समाविष्ट लेखरचनाहरू लेखकका निजी धारणा र विचार हुन् । जर्नलमा समावेश
भएका तथ्य, तथ्याङ्क र धारणाहरू सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्क र धारणासँग मेल खान
नसक्ने भएकाले यस जर्नलमा रहेका लेखरचनाको अन्तिम जवाफदेहिता लेखक स्वयंमा रहेको छ ।
अन्तमा, प्रस्तुत प्रकाशन महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूका
क्षेत्रमा अध्ययन अनस
ु न्धानमा रहेका अध्येताहरू र यस क्षेत्रका जिज्ञासहु रूका लागि उपयोगी एवं
सन्दर्भ सामग्री हुने विश्वासका साथ रचनात्मक सझ
ु ावको अपेक्षा गरेका छौं ।
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नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक, विद्यमान अवस्था र भावी कार्यदिशा

वीरबहादरु राई
विषय प्रवेशः
उमेरको आधारमा निश्चित अवधिपछिको उमेर र अवधिलाई ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा लिइने गरिन्छ । विश्वका
विभिन्न मल
ु क
ु ले फरकफरक उमेर समूहलाई ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा परिभाषा गरेको पाइन्छ । नेपालमा ज्येष्ठ
नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम साठी वर्ष उमेर पूरा गरेका नेपाली नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा
परिभाषा गरेको छ । जीवनको लामो भोगाइमा विभिन्न उकाली र ओरालीको अवस्थामा विभिन्न काम तथा जिम्मेवारी
निर्वाह गरी निश्चित उमेरपछि शारीरिक र मानसिकरूपमा कमजोर हुनक
ु ो साथै सक्षमतामा कमी आउने र जीवन
सक्रियताबाट निष्क्रिय बन्दैजान्छ । सामान्यतः हाम्रो समदु ाय तथा समाजमा उमेरको कारण ज्येष्ठ भएको अवस्थामा
सम्मान र श्रद्धाको रूपमा लिने गरिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई जिउँदो इतिहास तथा जीवन्त पस्त
ु कालयको रूपमा समेत
लिन सकिन्छ । हाम्रो गाउँघरमा प्रचिलित उखान छ- "आगो ताप्नु मढु ाको कुरा सन्नु
ु बढु ाको" । हाम्रो समाजमा कम
उमेर भएकाहरूले आफूभन्दा जेठा व्यक्तिलाई श्रद्धाको रूपमा हेर्ने र सोहीअनरू
ु प व्यवहार एवं सम्बोधन गर्ने चलन
रहँदआ
ै एको छ । उमेरको हिसाबले आफूभन्दा जेठालाई दाइ, दिदी, बवु ा, आमा तथा बाजे बज्यै जस्ता नाता जोडी
सम्बोधन गरी बोलाउने र आदरपूर्व क व्यवहार गर्ने गरिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक परिवारका संरक्षक, पथप्रदर्शक, ज्ञान र
अनभु वका खानीका साथै मल
ु क
ु का लागि अमूल्य निधि र वास्तविक सम्पत्ति हुन । लामो अध्ययन र अनस
ु न्धनबाट
प्राप्त ज्ञान र सीपहरू ज्येष्ठ नागरिकबाट सहजरूपमा प्राप्त गर्न सकिने मात्र होइन ती ज्ञान, सीप र अनभु व पूर्ण
व्यावहारिक र आदर्शमय हुने गर्दछ । उनीहरूले लामो समयमा प्राप्त गरेका अनभु व र ज्ञानलाई लिपिबद्ध गरी ती
विषयलाई सम्पत्तिको रूपमा राख्न सकिएको खण्डमा सम्बन्धित परिवारका सदस्य, समाज र समदु ायका साथै
मल
ु क
ु लाई परिणाममख
ु ी बनाउन सहयोग पगु ्न सक्दछ ।
हाम्रो समाजको सांस्कृतिक परम्परा र संस्कारअनरू
ु प उमेरको कारण ज्येष्ठलाई सम्मान र आदरभावले
सम्बोधन गर्ने प्रचलन भए पनि पछिल्लो समयमा सामाजिक मूल्यमान्यतामा ह्रास आउन गई ज्येष्ठ नागरिकको लागि
त्यस प्रकारको व्यवहार गर्न नसकिएको गनु ासो आउने गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको सङ् ख्या बढ् दै जान,ु संयक्त
ु
परिवारबाट एकल परिवारको विकाससँगै क्रमशः यी र यस्ता परम्परागत सम्बन्ध र व्यवहारमा ह्रास आउन थालेको
छ । वद्ध
ृ हुनु न त कसैको दोष हो न त कसैको रहर । निश्चित समयपछि सबै वद्ध
ृ हुनैपर्ने यो प्राकृतिक एवं शाश्वत नियम
हो। सामाजिक र सांस्कृतिकरूपमा समेत वद्धव
ृ द्
ृ धाहरूमाथि नजानिँदो किसिमले कुनै न कुनै रूपमा असहज अवस्था
सिर्जना हुदँ आ
ै एको पाइन्छ । यसको कारण लामो समय आफनो ऊर्जाशील जीवनमा गरेका काम र योगदानको बारेमा
;zQmLs/0f

1

आफनै परिवार, समाज, समदु ाय र राष्ट्रबाट सहीरूपमा मूल्याङ्कन र सोको सकारात्मक सम्बोधन हुन नसक्दा
विभिन्न विकृतिका साथै ज्येष्ठ नागरिक अर्थात् बढु ् यौली जीवन कष्टकर र निराशाजनक हुदँ गै एको छ । आर्थिक
विपन्नता (परनिर्भरता), एक्लोपना, परिवारबाट सकारात्मक सहयोगको अभाव, एकल परिवारको कारण वद्ध
ृ को
स्याहार सस
ु ारमा कमी, आफ्नै शरीर आफै लाई बोझिलो हुने जस्ता कारण ज्येष्ठ नागरिक विभिन्न समस्याबाट ग्रस्त
रहेको पाइन्छ । विभिन्न परिवेश, परिस्थिति र अवस्थाका वद्धव
ृ द्
ृ धाको जीवन भोगाइ र अनभु व फरकफरक रहेको
पाइन्छ । तसर्थ ज्येष्ठ नागरिकको खस
ु ी, सम्मान, मर्यादित जीवनयापन गर्न र उनीहरूको जीवनलाई सहज र सरल
बनाउन राज्यको तर्फबाट उपयक्त
ु काननु , नीति र रणनीति अवलम्बन गरिनपु र्दछ भने उनीहरूको हक अधिकारको
साथै जीवनलाई सहज बनाउन उपयक्त
ु कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनु पर्ने हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा राज्यले नै
सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई स्वीकार गर्दै राज्यद्वारा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी छुट्टै ऐनको निर्माण भएको छ । ऐनले ज्येष्ठ
नागरिक, असहाय ज्येष्ठ नागरिक र असक्त ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषा समेत गरेको छ भने ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी
ऐनले वर्गीकरण समेत गरेको छ जसअनरू
ु प ज्येष्ठ नागरिक, असहाय ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त ज्येष्ठ नागरिक आदि ।
जसअन् रूप
ु सत्तरी वर्ष उमेर पूरा नगरेको ज्येष्ठ नागरिक, सत्तरी वर्ष उमेर पूरा गरेको वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक, असहाय
ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, एकल ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन् । "एकल ज्येष्ठ नागरिक" भन्नाले विधवा, विधरु
वा अविवाहित एकल ज्येष्ठ नागरिक सम्झनपु र्छ भनी काननु मा उल्लेख भएको छ ।
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विश्वमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ् ख्या तीव्ररूपमा बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सन् २०१७ मा ६०
वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको सङ् ख्या विश्वको जनसङ् ख्याको १३ प्रतिशत रहेको अनमु ान गरिएको छ । नेपालमा
पनि ज्येष्ठ नागरिकको सङ् ख्या द्तरु गतिमा वद्धि
ृ भएको पाइएको छ । नेपालमा जनगणना २०६८ अनरू
ु प ज्येष्ठ
नागरिकको सङ् ख्या २४ लाख २२ हजार ४९४ अर्थात् ८.१३ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । विभिन्न उमेरका
वद्
ृ धाहरूको सङ् ख्या बढ् दो क्रममा रहेको पाइन्छ । परिवारमा जन्मदर घटेको कारण पछिल्लो समयमा वद्
ृ धाको
सङ् ख्या बढिरहेको छ । यसबाट राज्यले निर्माण गर्ने कार्यक्रममा वद्
ृ धाको लागि प्राथमिकता दिई गरिनु पर्ने अवस्था
तथ्याङ्कले देखाएको छ । विभिन्न उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिक विभिन्न जनगणना वर्ष मा फरकफरक भएको
पाइन्छ । स्वास्थ र राम्रो खानपानको कारण पनि नेपाली नागरिकको उमेर अवधि बढ् दो अवस्थामा रहेको पाइन्छ ।
यसरी मानव जीवनको आयु बढ् नु राम्रो भएपनि क्रमशः ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ् ख्या बढदै जाँदा सोको प्रभावकारी
व्यवस्थापन गर्नमा चनु ौती थपिँदै गएको छ यसले मल
ु क
ु को आर्थिक, सामाजिक र अन्य पक्षमा समेत प्रभाव पारेको
छ । नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै ज्येष्ठ नागरिकको सङ् ख्या बढ् दै गएको छ । यसकारण ज्येष्ठ नागरिकको लागि
उपयक्त
ु कार्यक्रमको साथै राज्यबाट उचित परिमाणमा रकमको व्यवस्था गरिनु पर्दछ किनभने उनीहरूको स्वास्थ्य,
दैनिक जीवन सहजताको लागि दिवा सेवाके न्द्र तथा वद्
ृ धाश्रमको व्यवस्थापन गर्न पनि बजेटको व्यवस्था गरिनु पर्दछ
यसबाट एकातिर लगानी बढाउनपु र्दछ भने अर्कोतिर उनीहरूको ज्ञान, सीप, अनभु व र क्षमतालाई समयमा नै उपयोग
गर्न विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्व र ज्येष्ठ नागरिकः
ज्येष्ठ नागरिकको विषयले विश्वका सबैजसो मल
ै एको छ । ज्येष्ठ
ु क
ु मा एउटा छुट्टै विषयका रूपमा महत्त्व पाउँदआ
नागरिकको आवाज सनि
ु नु पर्दछ भनेर सन २००७ मा २७ देशको सहभागिताबाट सरुु भएको अभियानमा अहिले
५५ देशले सहभागिता जनाइसके का छन् । वद्धव
ृ द्
ृ धाहरूका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरमा घोषणा रहेका
छन् । United Nations Principles for older persons 1991, Macau plan of Action on Ageing 1988
रहेका छन् । सन २००६ देखि हरेक वर्ष जनु १५ मा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दर्व्यवह
ु ारविरुद्ध विश्व जनचेतना दिवस
मनाउन सरुु गरिँदै आएको छ । सयक्त
ु राष्ट्र संघले पनि सन् २०१२ देखि यो दिवसलाई मान्यता दिएको हो । यसरी
सयक्त
ु राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले जनु १५ लाई ज्येष्ठ नागरिकहरू माथि हुने दर्व्यवह
ु ारविरुद्ध विश्व जनचेतना
दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । नेपालले पनि यो दिवस मनाउँदै आएको छ ।

विद्यमान काननु ी व्यवस्थाः
नेपालको संविधानको धारा ४१ मा "ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक
सरक्षा
ु को हक हुनेछ" भनी मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण
र सामाजिक सरक्षा
ु गर्ने, निजहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनभु वको सदपु योग गरी निजहरूप्रति
श्रद्धा, आदर तथा सद्भावको अभिवद्धि
ृ गर्नको लागि ज्येष्ठ नागरिक ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको
छ । यस काननु बमोजिम साठी वर्ष उमेर पूरा गरेका नेपाली नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा परिभाषा गरिएको
छ । ज्येष्ठ नागरिक भन्नासाथ उमेरले जीवनको उत्तरार्धमा पगु ेको, उमेरको कारण शारीरिक र मानसिकरूपमा
कमजोर अवस्थाको मानिसलाई लिइन्छ । जीवनयापन गर्ने कुनै आधार, आयस्रोत वा सम्पत्ति नभएको, पालनपोषण
;zQmLs/0f
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तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएको र परिवारको सदस्य भएपनि निजले पालनपोषण नगरी अपहेलित वा
उपेक्षित जीवनयापन गर्नुपरेको अवस्थालाई असहाय ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा परिभाषित गरी यस्ता ज्येष्ठ नागरिकलाई
राज्यको तर्फबाट उचित हेरचाह र पालनपोषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३
ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सरक्षा
ु गर्ने, निजहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनभु वको सदपयोग
गरी निजहरूप्रति श्रद्धा, आदर तथा सदभावको अभिवद्धि
ृ गर्न ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा
रहेको छ । ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो आर्थिक हैसियत तथा इज्जत
अनस
ु ार परिवारको प्रत्येक सदस्यले पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्ने, कसैले ज्येष्ठ नागरिकको इच्छाविपरीत
निजलाई परिवारबाट अलग राख्न वा अलग बस्न बाध्य गराउनु नहुने जस्ता कर्तव्य समेत किटान गरिएको छ ।
त्यसैगरी कसैले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई भिक्षा माग्न लगाउन नहुने, ज्येष्ठ नागरिकको इच्छाविपरीत सन्यासी, भिक्षु
वा फकिर बनाउन नहुने, कसैले यस किसिमको काम कारबाही गरेमा ज्येष्ठ नागरिक ऐनबमोजिम कसरु गरेको मानिने
विषय काननु ी प्रावधान रहेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकका लागि राज्यको तर्फबाट विभिन्न सेवा तथा सवु िधाको साथै
राज्यका विभिन्न निकाय तथा सार्वजनिक विषयमा समेत छुट तथा सवु िधाको व्यवस्था गरिएका छन् यसता सेवा,
सवु िधा र सहयोग प्रदान गर्नु गराउनु सबैको कर्तव्य हुने गरी काननु ी व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा
ज्येष्ठ नागरिकको लागि कम्तीमा दइु वटा सिट सरक्षि
ु त राख्नुपर्ने र यात्रु भाडादरमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छुट दिनु
पर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्ने, स्वास्थ्य
संस्थाले नेपाल सरकारले तोके को सङ् ख्याका ज्येष्ठ नागरिकले उपचार गराउँदा लाग्ने शलु ्कमा कम्तीमा ५० प्रतिशत
छूट दिनु पर्ने, ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित कुनै काममा सम्बन्धित निकायले प्राथमिकता दिई त्यस्तो कामकारबाही
सम्पादन गरिदिनु पर्ने र खानेपानी, बिजल
ु ी, टेलिफोन लगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने अन्य सदस्यले सेवा प्रदान
गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनपु र्ने समेत काननु मा व्यवस्था गरिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्न, स्याहार तथा सामाजिक सरक्षा
ु गर्ने प्रयोजनका लागि एक के न्द्रीय ज्येष्ठ
नागरिक कल्याण समिति गठन गर्ने काननु ी व्यवस्था समेत गरेको छ । उक्त समितिले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र
सामाजिक सरक्षा
ु गर्नका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने, नेपाल
सरकारबाट स्वीकृत भएको नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनगु मन गर्ने; जिल्ला समितिबाट प्राप्त हुन
आएको ज्येष्ठ नागरिकको लगत तथा अभिलेख अद्यावधिक राख्ने; जिल्ला समितिको कामकारबाहीमा समन्वय तथा
अनगु मन गर्ने र नेपाल राज्यभर स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेका हेरचाह के न्द्र, दिवा सेवा के न्द्र, ज्येष्ठ नागरिक क्लब
एवं ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी काम गर्ने संघ, संस्थाले गरेको कामकारबाहीको अनगु मन गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ भने
जिल्लामा जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको गठन गर्ने प्रावधान रहेको छ । यस समितिले जिल्लाभित्रका ज्येष्ठ
नागरिकको लगत सङ् कलन गर्ने; अभिलेख राख्ने र लगत तथा अभिलेखको अद्यावधिक गर्ने; जिल्लाभित्रका ज्येष्ठ
नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सरक्षा
ु गर्ने योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिका लागि के न्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक
कल्याण समितिसमक्ष पेस गर्ने; नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सरक्षा
ु सम्बन्धी
नीति, योजना तथा कार्यक्रमबमोजिमको जिल्लास्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा सोको अनगु मन गर्ने; जिल्लामा
स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका हेरचाह के न्द्र, दिवा सेवा के न्द्र, ज्येष्ठ नागरिक क्लब एवं ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण
र सामाजिक सरक्षा
ु सम्बन्धी काम गर्ने तथा अन्य संघ, संस्थाको कामकारबाहीको अनगु मन गर्ने; ज्येष्ठ नागरिकको
4
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संरक्षण तथा सामाजिक सरक्षा
ु सम्बन्धी कार्य गर्न स्थानीय सामदु ायिक संस्थालाई परिचालन गराउने र दफा २४
बमोजिम ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भत्ता वा सवु िधा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेजस्ता काम, कर्तव्य र अधिकार
रहेका छन् ।
बजेट वक्तव्यमा विगतदेखि नै ज्येष्ठ नागरिकको विषयलाई कुनै न कुनैरूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिँदआ
ै एको
छ । त्यसै गरी आ.व.२०७५/७६ बजेट वक्तव्यमा प्रत्येक प्रदेशमा एक ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम सञ्चालन गरिने;
सत्तरी वर्ष भन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको रु १ लाखसम्म बिमाङ् क रकमको स्वास्थ्य बिमा शलु ्क सरकारले
बेहोर्ने र वद्
ृ धा वद्
ृ धालाई राज्यले संरक्षण अतिरिक्त सन्तानले अनिवार्य हेरचाह गर्नुपर्ने काननु ी व्यवस्था गरिने उल्लेख
भएको छ । यस आ.व. को बजेट वक्तव्यको आधारमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि गरिनपु र्ने तोकिएको कार्यको साथै ज्येष्ठ
नागरिकको लागि आवश्यक नीतिगत तथा कार्यक्रमिकरूपमा अघि बढ् नपु र्ने हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई केवल राज्यको
तर्फबाट मात्र सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि समाज र समदु ायबाट समेत उनीहरूप्रति सकारात्मक सहयोग र सम्मानित
व्यवहार, सम्बन्ध र सहयोग हुन सके मा विद्यमान समस्या तथा अप्ठ्याराहरू सहजरूपमा समाधान हुन सक्ने अपेक्षा
गर्न सकिन्छ ।

चौधौ ँ योजना (२०७३/७४-०७५/७६)
ज्येष्ठ नागरिकहरूको आधारभूत हक अधिकारको संरक्षण एवम् सम्मानजनक र सन्तुष्टिपूर्ण जीवनयापनको
सोच राखिएको छ । त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकहरूका सेवा सवु िधाहरूको पहुचँ लाई सहज बनाई उनीहरूलाई सरक्षि
ु त
र सम्मानित तलु ्याउने उद्देश्य लिइएको छ भने ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आवश्यक
सेवा सवु िधा विस्तार गर्नु र ज्येष्ठ नागरिकप्रति परिवार, समदु ाय र राज्यको दायित्वबोध गराउनु पर्ने उद्देश्य राखिएको
छ । प्रस्तुत सोच, उद्देश्य र लक्ष्यलाई पूरा गर्न केही रणनीति समेत अवलम्बन गरिएका छन् । ज्येष्ठ नागरिकप्रति हुने
हिंसा तथा दर्व्यवह
ु ार हटाई उनीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्ने, विशेष जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित
गरी पनु र्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सबैबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई संरक्षण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय
समेटिएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४:
सङ् घीय शासन प्रणालीअनरू
ु प मल
ु क
ु तीन तहको सरकार निर्माणपश्चात् सरकार गठन भई कार्यान्वयनमा
समेत रहेको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी विभिन्न अनस
ु ूचीमा उल्लेख भएको
छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कार्य तथा जिम्मेवारी अनस
ु ूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारमा समावेश गरेको
छ । राज्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन समेत निर्माण गरी कार्यान्वयन रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन
ऐनअनरू
ु प ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार निश्चित गरिएको
छ जसअनरू
ु प संघ र प्रदेश काननु को अधीनमा रही सामाजिक सरक्षा
ु कार्यक्रमको कार्यान्वयन, सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन, ज्येष्ठ नागरिकको लगत अद्यावधिक, परिचय पत्र वितरण, ज्येष्ठ नागरिक क्लब, दिवा सेवा के न्द्र, भेटघाट
स्थल, आश्रय के न्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य कार्य गर्नेगरी
कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसरी स्थानीय तहबाट ज्येष्ठ नागरिकको विषयलाई सम्बोधन गर्दा ज्येष्ठ नागरिकले
नजिकबाट सेवा पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको विषयलाई नजिकबाट सम्बोधन हुने अवस्थाबाट
भविष्यमा सहज र सरल सेवा सवु िधा प्रदान गर्न सकिने अवस्था देखिएको छ ।
;zQmLs/0f
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विद्यमान समस्या तथा चुनौतीः
नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपमा आएको परिवर्तनको कारण ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा
विभिन्न समस्या देखा पर्दैआएको छ । राज्यको तर्फबाट समयमा नै सम्बोधन गर्न र ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सहज
र सरल बनाउँदै उनीहरूको जीवनलाई राज्यको सम्पत्तिको रूपमा रुपान्तरण गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ
नागरिक मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैआएको छ । ज्येष्ठ नागरिक केवल बाधा र समस्या मात्र नभएर
उनीहरूको ज्ञान, सीप, र अनभु वहरू यवु ा पस्ता
ु मा हस्तान्तरण, अध्ययन अनस
ु न्धान, सञ्चार क्षेत्रबाट प्रचार प्रसार,
पैरवी तथा अन्तरक्रिया र गोष्ठी जस्ता कार्यक्रमको साथै वद्
ृ धाश्रमको व्यवस्था तथा दिवा सेवा के न्द्र सञ्चालन गरिँदै
आएको छ । यति हुदँ ाहुदँ ै पनि ज्येष्ठ नागरिकको विषय समस्यारहित हुन सके को छै न । ज्येष्ठ नागरिकको विषय अत्यन्त
संवेदनशील र महत्त्व भएपनि राज्यले अन्य क्षेत्रका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनपु रेको कारण ज्येष्ठ नागरिकका
विषय अपेक्षा गरेअन् रूप
ु सम्बोधन हुन सके को छै न । थोरै भएपनि सामाजिक सरक्षा
ु को माध्यमबाट उनीहरूको जीवन
सरल बनाउने प्रयास गरिँदै आएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानपूर्व क जीवनयापनका लागि आवश्यक सेवा सवु िधा
विस्तार गरी उनीहरूको दैनिक जीवन सरक्षि
ु त र सम्मानित तलु ्याउनु पर्ने छ भने उनीहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र
अनभु व र क्षमतालाई मल
ु क
ु को सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्ने अवस्था
रहेको छ ।

समस्या तथा चुनौतीः
·

ज्येष्ठ नागरिकको यकिन तथ्याङ्कको अभावमा वास्तविक योजना र कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्नमा
असहज भएको ।

·

सरकार, गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट ज्येष्ठ नागरिकको लागि विभिन्न सेवामूलक र सहयोगी कार्यक्रम
सञ्चालन गरिएको भएपनि प्रभावकारी समन्वयको अभावमा सोको सही उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकिनु ।

·

ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप, अनभु व र क्षमतालाई उपयोग गर्नको लागि उनीहरूसँग के कस्ता ज्ञान सीप तथा
क्षमता रहेका छन् पहिचान गरी उपयोग गर्न नसकिनु ।

·

ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवार, समाज, समदु ाय र राज्यको तर्फबाट सहीरूपमा सम्बोधन गर्न ठोस नीति र
कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन नसक्नु ।

·

ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित कार्यक्रमको नियमन र समन्वय गर्नु ।

·

वद्
ृ धाश्रम तथा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा के न्द्र व्यवस्थित गर्नु र ज्ञान, सीप र क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्नु ।

·

काननु ी व्यवस्था भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव ।

·

असक्त, असहाय, वेवारिसे तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित ज्येष्ठ नागरिकको सङ् ख्यामा वद्धि
ृ हुदँ गै एको ।

·

परिवारजनबाट उपयक्त
ु हेरचाह, आदर र सम्मानमा कमी र नैतिक शिक्षा र चेतनाको कमी आदि रहेका छन् ।

·

आर्थिक, शारीरिक र मानसिक कमजोरीका कारण सामाजिक सहभागितामा कमी हुने ।
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भावी रणनीति र कार्यदिशाः
सामान्यतः जीवनमा सबैले बढु ् यौली अवस्था भोग्नै पर्दछ । फरक यत्ति हो कि कसैको सामान्य हुन सक्दछ
त कसैको अति जटिल र कठिन पनि हुन सक्दछ । मूलतः मानिसको उमेर बढ् दै जाँदा शारीरिक र मानसिकरूपले
ग्रस्त जीवन अझ बढी कष्टकर हुने गरेको कुरा विभिन्न व्यक्तिको अनभु व र अभिव्यक्तिबाट जानकारी हुन आएको
छ । ज्येष्ठ नागरिकको बाँकी जीवन सरल र सहज बनाउने र उनीहरूमा भएका ज्ञान, सीप र अनभु वलाई राज्यले
उपयोग गर्न सक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । यसका लागि मूलतः उनीहरूको
ज्ञान, सीप र अनभु वलाई अन्तरपस्ता
ु हस्तान्तरण गर्ने, हिंसा र दर्व्यवह
ु ारमा परेका ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, उपचार
तथा मनोपरामर्श र सहज काननु ी सहायता उपलब्ध गराउन सके मा उनीहरूको जीवन सरल हुन सक्दछ । ज्येष्ठ
नागरिकलाई दैनिक जीवन सरलरूपमा व्यतीत गर्न दिवा सेवा के न्द्रको व्यवस्था, गैरसरकारी संस्थासँग हातेमालो गरी
ज्येष्ठ नागरिकको समस्यालाई समयमा नै उच्च प्राथमिकता दिई सम्बोधन गर्ने र उनीहरूलाई प्रदान गरिने सेवा तथा
सवु िधालाई उपयक्त
ु मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके को खण्डमा ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सहज र सरल
हुन सक्ने देखिन्छ ।
राज्यले ज्येष्ठ नागरिकका लागि उपयक्त
ु नीतिको निर्माण गरी सो नीतिको आधारमा विभिन्न रणनीति तथा
कार्यक्रमहरूको निर्माण र कार्यान्वय गर्नुपर्दछ । ज्येष्ठ नागरिकको लागि विभिन्न कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्नको
लागि तथ्याङ्कको आवश्यक पर्दछ । कुन उमेरका कति ज्येष्ठ नागरिकको सङ् ख्या रहेका छन् र शारीरिक र मानसिक
रूपले प्रभावित कति जनसङ् ख्या रहेका छन् त्यसको लेखाजोखा हुन आवश्यक छ । ज्येष्ठ नागरिकले राज्यको
तर्फबाट प्राप्त गर्ने सेवा र सवु िधा सहजरूपमा पाउनका लागि विभिन्न कार्यविधिको साथै ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र
उपलब्ध गराउँदै आइएको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी र सरलीकरण गर्न समयानक
ु ु ल सधु ार र संशोधन गर्नुपर्ने
हुन्छ जसले ज्येष्ठ नागरिलाई सेवा प्राप्त गर्न सहज हुनक
ु ो साथै उनीहरूमा थप ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । विद्यालय तहबाट
ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनभु वलाई पस्ता
ु हस्तान्तरण गर्न अन्तरपस्ता
ु हस्तान्तरण कार्यक्रम समेत सञ्चालन
हुदँ आ
ै एका छन् जसलाई निरन्तरता दिनक
ु ा साथै थप प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गरिनपु र्दछ । ज्येष्ठ नागरिकलाई
मूलतः हामीले भन्ने गरेको मातदृ ेवो भव पितदृ ेवो भव भन्ने आदर्श वाक्यलाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने ज्येष्ठ
नागरिकप्रति सम्मान गरेको ठहर्ने छ । ज्येष्ठ नागरिकप्रति यसअनरू
ु प सम्मान र आदर गर्न सकिने वातावरणको
सिर्जना गर्न समाजमा सधु ार एवं सोचमा परिवर्तन गर्नको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनपु र्दछ । यसको साथै ज्येष्ठ
नागरिकप्रति श्रद्धा र सेवाभावबाट सम्मान प्रकट गर्नु, उनीहरूमा सम्पत्ति र भौतिक सख
ु सवु िधाभन्दा पनि मायाममता
महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले मायालु वातावरणको निर्माण गर्नु अहिलेको सर्वोपरि आवश्यकता हो ।

अन्तमाः
ज्येष्ठ नागरिक हामी सबैको आदर्श र अग्रज समूह हो । जीवनको लामो समय व्यतीत गर्दा भोगेका राम्रा र
नराम्रा विषयवस्तुलाई नयाँ पिँढीमा हस्तान्तरण गर्न सके को खण्डमा ती ज्ञान, सीप र अनभु वले नयाँ पिँढीलाई समेत
आफनो जीवन सहज र सफल बनाउनमा सहयोग पगु ्न सक्ने हुन्छ । यसका लागि राज्यले उपयक्त
ु नीति, काननु र
कार्यक्रम निर्माण गरी ज्येष्ठ नागरिकको सहयोग र समन्वयमा कार्यान्वयन गर्न सके को खण्डमा यस्ता कार्यक्रमबाट
परिवार, समाज, समदु ाय र राष्ट्रले समेत सकारात्मक परिणाम आउनमा मद्दत गर्दछ । उमेर बढ् दै जाँदा आउन सक्ने
समस्याको समयमा नै पहिचान गरी सोको सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्यक्रम तथा रणनीति तय गर्ने मनसाय राखी
;zQmLs/0f
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सङ् घीय शासन प्रणालीमा संविधानको अनस
ु ूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा व्यवस्था गरिएको भएपनि
ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा स्थानीय तहले मात्र हेर्नेभन्दा पनि राज्यका तीनै तहले समन्वयात्मक रूपमा भूमिका
निर्वाह गर्न सकिएको खण्डमा ज्येष्ठ नागरिकका समस्याको प्रभावकारी सम्बोधन हुनक
ु ा साथै ज्येष्ठ नागरिकको
ज्ञान, सीप र अनभु वको सहीरूपमा उपयोग हुन सक्ने देखिन्छ । विगतमा संयक्त
ु परिवारमा बस्ने, एकले अर्कालाई
श्रद्धाको भावले हेर्ने, नैतिक र आदर्शको रूपमा लिने गरिएकोमा पछिल्लो समयमा यसमा ह्रास आउन थालेको महसस
ु
भएको छ । तसर्थ विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिई नयाँ पिँढीलाई ज्येष्ठ नागरिकप्रति सद्भाव र
सम्मान प्रकट गराउने वातावरण सिर्जना गर्न सकिएको खण्डमा ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र उनीहरूको ज्ञान, सीप
र अनभु वलाई नयाँ पिँढीमा हस्तान्तरण गर्दै सहीरूपमा उपयोग गर्न समेत मद्दत पगु ्दछ । यसैले बढु ा र बढु ् यौलीलाई
नकारात्मक रूपमा नलिई मातृदेवो भव र पितृदेवो भव को मूल मन्त्रलाई सबैले आत्मसात् गरौ ।

सन्दर्भ सामग्रीः
(१)

नेपालको संविधान, नेपाल सरकार, काननु किताब व्यवस्था समिति ।

(२)

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन,२०६३, नेपाल सरकार, काननु किताब व्यवस्था समिति ।

(३)	स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, नेपाल सरकार, काननु किताब व्यवस्था समिति ।
(४)

सशक्तिकरण,२०६३ फाल्गुन, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय ।

(५)

आ.व. २०७५/७६ को बजेट बक्तव्य, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, २०७५

(६)

छलफल कार्यपत्र, शर्मा, भरतराज, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय ।

(७)	विभिन्न लेख तथा रचनाहरू
(लेखकः महिला वालबालिका तथा ज्येष्ठ नागिरक मन्त्रालयमा सह-सचिव छन् ।)

nnn

8

dlxnf, afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfno

महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्यः स्थानीय सरकारको भूमिका

राधिका अर्याल
१.

पृष्ठभूमि
महिलाविरुद्ध हुने हिंसा विश्वव्यापीरूपमा हुने गरेको महिलाको मानव अधिकार हननको विषय हो । यस
किसिमको हिंसाले गर्दा विश्वभरीका महिलाहरूले परुु षसरह आफ्ना अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोग
गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । महिलाविरुद्धको हिंसा उन्मूलनसम्बन्धी घोषणापत्र, १९९३ का
अनस
ु ार महिलाविरुद्ध हिंसालाई सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ् गको आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य,
जसले महिलालाई शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा परु य् ाउँदछ वा परु य् ाउने सम्भावना हुन्छ,
जसअन्तर्गत त्यस्तो कार्य गर्ने धम्की, दबाव र स्वेच्छाचारीरूपमा महिलाको स्वतन्त्रतामा बन्देजसमेत पर्दछ
भनी परिभाषित गरेको छ । नेपालको सामाजिक संरचना, मूल्य, मान्यता तथा सोचका कारण महिलाबाट
परुु षमा हुने हिंसाभन्दा परुु षबाट महिलामाथि हुने हिंसाको सङ् ख्या बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
वि.सं. २०७३ सालमा भएको जनसाङ् ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले महिलाहरू घरभित्रै विभिन्न किसिमका
शारीरिक, यौनजन्य तथा मानसिक हिंसाबाट पीडित हुने गरेको तथ्य देखाएको छ ।
नेपालले महिलाविरुद्धको हिंसा निवारण मात्र नभई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपालको संविधान
को धारा ३८ को उपधारा (३) ले महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य
कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमका हिंसाजन्य कार्य वा
शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्यलाई काननु बमोजिम दण्डनीय बनाई पीडितलाई काननु बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने
हकको सनिश्
ु चित गरेको छ । सङ् घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबमोजिम गठित सरकारका
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (मिति २०७५ वैशाख १ गते) मा प्रथा र प्रचलनका नाममा महिलाविरुद्ध हुने सबै
किसिमका हिंसा र विभेद प्रभावकारी ढङ् गले अन्त्य गरिने, बालविवाह र बहुविवाहलाई पूर्ण तः निषेध गरिने
व्यक्त भएको छ । त्यसैगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा काननु को प्रभावकारिता बढाई बलात्कार,
यौनशोषण, मानव ओसारपसार र बेचबिखन तथा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाजन्य कार्यहरूलाई
निर्मूल गरिने र महिला हिंसाको प्रमख
ु कारकको रूपमा रहेका अशिक्षा, अभाव, अन्धविश्वास र पछौटेपन
हटाउन विशेष अभियान सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख भएको छ । आ. व. २०७५।७६ को बजेट बक्तव्यमा
बालविवाह, दाइजो प्रथा, तिलक, देउकी, बोक्सी, छाउपडीलागयत सबै प्रकारका कुरीति, अन्धविश्वास र
महिलाको हिंसाविरुद्धमा सचेतना अभिवद्धि
ृ गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
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नेपालको संविधान, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र सरकारको प्राथमिकता हेर्दा
महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्य गर्न तत्काल निम्नानस
ु ारको कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१.

महिलाविरुद्ध सबै ठाउँ (निजी तथा सार्वजनिक जीवन) मा हुने सबै प्रकारका हिंसालाई कसरु कायम
गर्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको काननु निर्माण गर्ने
२. महिला हिंसाविरुद्ध बनेका काननु हरूको कार्यान्वयन प्रभावकारिता अभिवद्धि
ृ गर्ने । यसका लागि
निरन्तर अनगु मन र प्रतिवेदनको संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
३. महिलाविरुद्धको हिंसा, कुरीति, अन्धविश्वास, परम्परागत हानिकारक सामाजिक अभ्यासलाई हटाउने
गरी सामाजिक सचेतना सहितको अभियान देशव्यापीरूपमा सञ्चालन गर्ने ।
४. हिंसा पीडित महिलाको तत्काल उद्धार, राहत पनु र्स्थापना तथा न्यायमा पहुचँ अभिवद्धि
ृ लगायतका
कामका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
नेपालको संविधानअनस
ु ार गठन भएको सङ् घीय शासन व्यवस्थामा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य गर्ने
जिम्मेवारी तीनै तहको सरकार भित्र रहेको स्पष्टरूपमा देखिन्छ । मखु ्यतः महिलाविरुद्ध हुने हिंसा नियन्त्रणका
लागि काननु निर्माण गर्ने जिम्मेवारी संघ अन्तर्गत रहेको देखिन्छ भने काननु कार्यान्वयनको विषय संघ, प्रदेश
र स्थानीय गरी तीनैवटा सरकारको कार्य जिम्मेवारीभित्र देखिन्छ । समाजमा विद्यमान कुरीति, अन्धविश्वास,
पछौटेपन, हानिकारक अभ्यास, प्रथा, परम्परा हटाउन सामाजिक सचेतनासहितको अभियान सञ्चालन गर्ने
जिम्मेवारी मखु ्यतः स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र देखिन्छ ।
	स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार भित्र बालविवाह,
बहुविवाह, लैङ्गिक हिंसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, छाउपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानव बेचबिखन
जस्ता सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने र गराउने रहेको छ । यसरी हेर्दा महिलाविरुद्ध हुने सबै
किसिमका हिंसा अन्त्य गर्नका लागि कार्यान्वन तहको जिम्मेवारी स्थानीय तह मखु ्य गरी स्थानीय सरकारको
रहेको देखिन्छ ।
महिलाविरुद्ध हुने हिंसा हुन नदिनको लागि समाजको सबैभन्दा तल्लो यनि
ु ट परिवारसम्म सचेतनामूलक
सन्देश, जानकारी प्रवाह गर्न हिंसा भइहालेमा पीडितको संरक्षण र थप हिंसा नहुने वातावरण सिर्जना गर्ने,
पीडितको मानव अधिकार संरक्षण तथा न्यायमा सहज पहुचँ परु य् ाउनेसम्मको कार्य स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने
हुन्छ । यसका साथै हिंसाको रोकथाम तथा अन्त्यसम्मको काम गर्नका लागि बहुक्षेत्रको संलग्नता (जस्तै
प्रहरी, नागरिक समाज, न्यायिक निकाय, आदिको ) हुने भएकाले ती निकायहरू बीच समन्वय, सहयोग र
सहकार्य गनपु र्ने हुन्छ भने यस कार्यमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुने जनशक्ति, संस्था, संयन्त्रको क्षमता विकासको
क्षेत्रमा पनि हिंसा अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

महिलाविरुद्धको हिंसा नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरू(१)	हिंसाविरुद्धको अभियान तथा रोकथाम
नेपाली समाजमा महिला हिंसाको प्रमख
ु कारकको रूपमा अशिक्षा, अभाव, अन्धविश्वास, पछौटेपन, प्रथा र
प्रचलन रहेको पाइन्छ । यसका साथै सामाजिक मूल्य मान्यता र सोच पितस
ृ त्ताबाट निर्देशित भएको कारणले
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गर्दा पनि महिलाउपर विभिन्न किसिमका हिंसा हुने गरेका छन् । केही समयअगाडि कै लालीको घोडाघोडी
नगरपालिकामा कक्षा ११ मा पढ् ने महिला माथि बोक्सीको आरोप लगाई आफूले सबै शिक्षा (विद्या) लिएर
अरूलाई पढ् न नआउने बनाइदिएको निहुमँ ा चरम यातना दिइएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । सदु ूर
पश्चिम कै केही जिल्लाहरूमा महिनावारी भएको समयमा घरभित्र बस्दा कुलदेवता रिसाउने र परिवारमा
धनजनको क्षति हुने अन्धविश्वासले गर्दा महिलाहरू छाउगोठमा राख्ने प्रचलन विद्यमान छ । पछिल्लो समयमा
बलात्कार र बलात्कारको प्रयासका घटनाहरूमा पनि वद्धि
ृ भएको छ ।
नेपाल बहुसामाजिक, बहुभाषिक, बहुजातीय प्रकृतिको देश भएकोले गर्दा समाजको विशेषताअनस
ु ार विद्यमान
प्रथा, परम्परा, अन्धविश्वास, पछौटेपनलाई सम्बोधन गर्नेगरी चेतनामूलक कार्यक्रम स्थानीय सरकारले
समाजको सबैभन्दा तल्लो विन्दु "परिवार"सम्म सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस किसिमको सचेतनामूलक अभियान
स्थानीय रेडियो (एफ.एम.), टेलिभिजन जस्ता सञ्चार माध्यमबाट बहुभाषामा तयार गरी प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ ।
साथै पर्चा, पम्पलेट, ब्रोसर, होडिङ् ग बोर्डहरू तयार गरी ठाउँठाउँमा वितरण गर्ने र विद्यालयस्तरदेखि नै
निरन्तर रूपमा महिलाविरुद्धको हिंसाबारेमा सचेतना र संवेदनशीलता वद्धि
ृ गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
समाजका अगवु ा, नेता, धामी झाँक्री, शिक्षक जोप्रति समाजका धेरै जनसङ् ख्याले विश्वास गर्छन् ती व्यक्तिलाई
हिंसाविरुद्ध बोल्न लगाउने काम गरेमा महिला हिंसा अन्त्यमा सहयोग पगु ्छ । समाजमा महिला हिंसाविरुद्ध
आवाज उठाउने र यस क्षेत्रमा सक्रियतापूर्व क लाग्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिकरूपमा सम्मान गर्ने संस्कार र
संस्कृतिको विकास गर्नुपर्दछ । यसले यस अभियानमा संलग्न व्यक्ति (परुु ष, महिला) र संस्थालाई थप प्रेरणा
र ऊर्जा प्राप्त हुन्छ ।
(२)

संरक्षण
महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई मानव अधिकारको हननका रूपमा लिई हिंसाबाट पीडित वा प्रभावित
महिलाको तत्काल उद्धार र संरक्षण गरी आधारभूत मानवीय सेवा प्रदान गर्न, पीडितको न्यायमा पहुचँ को
सनिश्
ु चिततासहित सामाजिक पनु र्स्थापना लगायतका सेवा एकीकृत र सहजरूपमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था
गरी पीडितको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको प्रमख
ु कार्य हुनपु र्छ । यस कार्यका लागि
स्थानीय सरकारको नेततृ ्वमा द्तरु प्रतिकार्य समूहको निर्माण गरी सञ्चालन गर्न उपयक्त
ु हुन्छ । यो द्तरु प्रतिकार्य
समूहको संरचना र कार्य निम्नानस
ु ार प्रस्ताव गरिएको छ ।
(क)	द्रुत प्रतिकार्य समहू को संरचनाः-

१.	स्थानीय तहको उपप्रमख
		
- अध्यक्ष
ु 			
२.	स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत
- सदस्य
३.	स्थानीय तहमा रहेको प्रहरी प्रमख
- सदस्य
ु 				
४.	स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्थाको प्रमख
		
- सदस्य
ु
५. 	स्थानीय तहमा महिला हिंसाविरुद्ध काम गर्ने संस्थाको प्रतिनिधि - सदस्य
६. 	स्थानीय तहको महिला (सामाजिक सरक्षा
- सदस्य सचिव
ु ) विषय हेर्ने प्रमख
ु
	स्थानीय तहमा उपलब्ध भएसम्म मनोसामाजिक परामर्शकर्तालाई सदस्यको रूपमा आमन्त्रण गर्न सकिने ।
;zQmLs/0f

11

(ख)	द्रुत प्रतिकार्य समहू को कार्यक्षेत्रगत शर्तः(१)	स्थानीय तहमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूसँग
सम्बन्धित समस्याको पहिचान गर्ने ।
(२)	स्थानीय तहको समस्या समाधान गर्नका लागि योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यक्रमको निर्माण,
कार्यान्वयन, अनगु मन तथा मलु ्याङ्कन गर्ने ।
(३) महिला हिंसाका सम्बन्धमा विद्तयु ीय माध्यम, पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारहरूको
सङ् कलन, विश्लेषण गरी तत्काल आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने ।
(४) महिला हिंसा, दर्व्यवह
ु ार, बालबालिकाविरुद्धको हिंसाको गनु ासो सनु वु ाइ गर्ने ।
(५) हिंसा र दर्व्यवह
ु ारबाट पीडित तथा प्रभावित व्यक्तिहरूको लिखित वा मौखिक उजरु ी लिने,
आवश्यकतानस
ु ार तत्काल उद्धार गर्ने । आवश्यकतानस
ु ार घटनास्थलको निरीक्षण गर्ने ।
(६) हिंसा र दर्व्यवह
ु ारबाट पीडितहरूलाई स्वास्थ्य उपचार/परीक्षण, मनोसामाजिक परामर्श,
काननु ी सहायता, न्यायिक प्रक्रिया र पारिवारिक पनु र्स्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने वा
गराउने ।
(७) हिंसा र दर्व्यह
ु ारबाट पीडित/प्रभावित महिला, बालबालिकाको शिक्षा, सीप विकास तथा
क्षमता अभिवद्धि
ृ सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने ।
(८) समितिले आफ्नो क्षेत्रअन्तर्गत जोखिममा रहेका वर्ग, समदु ायको खण्डीकृत तथा एकीकृत
तथ्याङ्क राख्ने वा राख्न लगाउने ।
(९) समितिबाट सम्पन्न गरिएका क्रियाकलापको अभिलेख राखी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने र
आवधिकरूपमा सार्वजनीकरण गर्ने र प्रतिवेदन न्यायिक समन्वय समितिमा पेस गर्ने ।
(१०) पीडित प्रभावितहरूको संरक्षणका लागि आवश्यकतानस
ु ार पनु र्स्थापना के न्द्र वा सेवा के न्द्र
स्थापना र सञ्चालन गर्ने/गर्न लगाउने ।
(११)	स्थानीय तहको आ-आफ्नो क्षेत्रमा लैंङ्गिक हिंसा निवारणसम्बन्धी सूचकहरू तयार गरी
कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
(ग)	हिंसापीडित महिलाको उद्धार र आपतकालीन संरक्षण गर्दा देहायका कुरामा विशेष ध्यान दिनु पर्नेः(१)	छिटोभन्दा छिटो सरक्षि
ु त स्थानमा लैजाने;
(२) खाना, लत्ताकपडा, आवासको तरुु न्त व्यवस्था गर्ने;
(३) आवश्यक औषधोपचार सेवा तरुु न्त उपलब्ध गराउने;
(४) घटनासँग सम्बन्धित सबदु प्रमाणको सङ् कलन र संरक्षण गर्ने;
(५ परिवारको पहिचान छिटोभन्दा छिटो गर्ने;
(६) परिवारको पहिचान भएर पनि तत्कालका लागि सरक्षि
ु त रूपमा राख्नु पर्ने भएमा अस्थायी
आश्रयस्थल वा सेवा के न्द्रमा राख्ने र
(७) हिंसापीडित महिलासँग आश्रित नाबालकको हेरचाह तथा संरक्षणका लागि समेत आवश्यक
व्यवस्था गर्ने ।
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(घ)	द्रुत प्रतिकार्य समहू को लागि स्रोतको व्यवस्थाः- स्थानीय तहमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसालगायत
सबै किसिमका लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्नका लागि देहायबमोजिमको रकम रहने गरी एकीकृत राहत
कोषको स्थापना गर्ने र कोषमा प्राप्त हुने रकम स्थानीय बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
·

स्थानीय तहको आफ्नो स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
·
संघ तथा प्रदेश सरकारबाट लैङ्गकि हिंसा निवारणका लागि प्राप्त अनदु ान रकम तथा अन्य
रकम ।
·
लैंङ्गकि हिंसा निवारण कोष, घरेलु हिंसा सेवा कोष, एकल महिला कोष तथा काननु ी सहायता
कोष अन्तरगत स्थानीय तहमा प्राप्त हुने रकम ।
·
स्वदेशी व्यक्ति वा संघ संस्था तथा दातृ निकायबाट प्राप्त रकम ।
·
अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम ।
(ङ) कोषको रकम देहायका कामका लागि उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्नेः
(१)

कोषको रकम देहायका कामका लागि उपयोग गर्न सकिने छ·
आकस्मिक उद्धार गर्न र सहायता उपलब्ध गराउन;
·
प्रेषण गरिएको अस्पतालमा औषधी उपचार गराउन;
·
राहत प्रदान गर्न तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन;
·
काननु ी सहायता उपलब्ध गराउन, मनोवैज्ञानिक उपचार गर्न तथा मनोविमर्श सेवा
उपलब्ध गराउन;
·
सरक्षि
ु त आश्रयस्थलमा सेवा सवु िधा उपलब्ध गराउन;
·
पनु र्स्थापना गराउन;
·
कुनै व्यवसाय गर्नका सीप विकास गर्न लागि बिउ पज
ुँ ी उपलब्ध गराउन;
·
सेवा सञ्चालनसम्बन्धी पूर्वाधारको सम्भार, सधु ार तथा क्षमता विस्तार गर्न,
व्यवस्थापन क्षमता सदृु ढ गर्न र
·
पीडितका लागि तोके बमोजिमको अन्य कार्यसम्पादन गर्न ।
(२) कोषको रकममध्येबाट द्तरु प्रतिकार्य समूहको बैठक सञ्चालन गर्नका लागि तोके को सीमाभित्र
रही खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने । स्थानीय तहमा गठन भएको द्तरु प्रतिकार्य समूहको काम
कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकतानस
ु ार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा सेवाके न्द्र
तथा पनु र्स्थापना के न्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(३)	क्षमता विकास, सहकार्य र समन्वयः	स्थानीय सरकारले नेपालको संविधानबमोजिम गठन भएको न्यायिका समितिका पदाधिकारीहरूको क्षमता
विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्य गर्ने विषय बहुनिकायको
जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय भएकाले स्थानीय तहले महिला हिंसाविरुद्धको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी, गैरसरकारी
निकाय र नागरिक समाजसँग सहकार्य र समन्वय गरी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । मखु ्यगरी महिला हिंसाविरुद्धको
नीति नियम तथा काननु निर्माण गर्ने विषयमा प्रदेश, संघ र स्थानीय तहसँग सहकार्य तथा समन्वय गर्नुपर्ने
;zQmLs/0f
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देखिन्छ । स्थानीय तहले महिला हिंसाविरुद्धमा काम गर्ने आफ्नो क्षेत्रमा रहेका गैरसरकारी संस्था, नागरिक
समाजको सूची तय गर्ने, हिंसापीडित तथा प्रभावितहरूको तथ्याङ्क तथा लगत तयार गरी अद्यावधिक गरी
राख्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीच नियमित सञ्चार, सम्पर्क गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्ने,
नियमित बैठक, छलफल, अन्तर्क्रिया गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । साथै महिला हिंसाविरुद्ध भएका
गतिविधिहरूको नियमितरूपमा प्रतिवेदन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
	प्रारम्भिक चरणमा माथि उल्लिखित विषयमा ध्यान दिएर काम गर्न सके मा स्थानीय तहले महिलाविरुद्ध हुने
विभिन्न किसिमका हिंसाको अन्त्य गर्न सक्षम हुनक
ु ो साथै राज्यले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज
निर्माणमा योगदान पगु ्नसक्ने देखिन्छ ।

सन्दर्भसूचीः
१.

नेपालको संविधान, २०७२ नेपाल सरकार काननु , न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, काननु किताव
व्यवस्था समिति ।
आ. व. २०७५।७६को बजेट वक्तव्य

२.

(लेखकः महिला वालबालिका तथा ज्येष्ठ नागिरक मन्त्रालयमा सह-सचिव छन् ।)
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ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सरु क्षामा स्थानीय सरकारको भूमिका

महेन्द्र सैवल
ुं े
ज्येष्ठ नागरिक
1.

ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रका अमूल्य निधि हुन्; सम्पत्ति हुन् र समाजका पथप्रदर्शक हुन् । ज्ञान, सीप र अनभु वका
कुवेर नै हुन् । हामीले उनीहरूबाट लिन मात्र खोज्नुपर्दछ, सक्नुपर्दछ, हामीलाई दिने धेरैभन्दा धेरै विषय
उनीहरूसँग छ । ज्येष्ठ नागरिक जिउँदा इतिहास नै हुन् हामीले लिपिबद्धगर्न मात्र सक्नुपर्दछ उनीहरूको
ज्ञान अनभु वलाई सँगालेर राख्ने र राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षणमा उपयोग गर्न जान्नुपर्दछ । साँच्चै भन्ने हो
ज्येष्ठ नागरिक जीवन्त पस्त
ु कालय नै हुन् । उनीहरूलाई पढ् न, बझु ्न र अध्ययन गर्न सक्नुपर्दछ । उनीहरूको
प्रेरणाबाट हाम्रो जीवन सार्थक र समद्ध
ृ शाली बनाउन सकिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक अतीतका पौरख र वर्तमानका
सम्पदा हुन् । हामीले उनीहरूको सम्मान गर्दै संरक्षण गर्न सक्नुपर्दछ ।उनीहरू घरपरिवार, नातागोता, समाज
र राष्ट्रका प्रतिष्ठा हुन्, जसले आफ्नो जीवनकाल अनगिन्ती मूल्यवान कार्यहरू सम्पन्न गरेका थिए । हामीले
उनीहरूले सम्पादन गरेका कामको सम्मान र उनीहरू प्रति गौरव गर्नुपर्दछ । सके सम्म सम्मान दिनपु र्दछ ।
ज्येष्ठ नागरिक भाषा, धर्म, संस्कृति र समदु ायका अलौकिक तीर्थस्थल हुन् उनीहरूमा भाषा र संस्कृतिका
भण्डार रहेको हुन्छ। उनीहरूको अनभु व र ज्ञानलाई उपयोग गरी भाषा संस्कृतिको विकासलाई समद्ध
ृ बनाउन
सक्ने सम्भावनाहरू प्रशस्त छन् ।

2.

बढु ् यौली जीवनको पछिल्लो एवं उत्तरार्धको अवस्था हो । बढु ् यौलीको अवस्थालाई अमेरिका र बेलायतमा
ज्येष्ठ नागरिक (Senior Citizens) भन्ने गरिन्छ भने विश्वमा धेरै देशमा समाजका पाका व्यक्ति (Elders)
भन्ने गर्दछन् । नेपालमा पनि ६० वर्ष भन्दा माथि उमेरका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक (ज्येष्ठ नागरिक ऐन,
२०६३ (२).क ) भनिएको छ । विकसित मल
ु क
ु हरूमा उमेर ६५ वर्ष माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिक मानिएको छ ।
यस चरणमा मानिसहरू शारीरिक एवं मानसिकरूपमा कमजोर हुने र रोगले ग्रस्त हुने सम्भावना बढी भएको
अवस्था र साथीभाइ, घरपरिवार र नातागोताबाट अलग रहनपु र्ने बाध्यात्मक अवस्था हो ।

3.

खानपिन र स्वास्थ्य सेवामा आएको प्रगतिले गर्दा संसारभर ज्येष्ठ नागरिकको सङ् ख्यामा वद्धि
ृ भइरहेको छ ।
हाल विश्वमा कुल जनसङ् ख्या ७ अर्व ५१ करोड (२०१७) रहेको छ भने त्यसमा ६० वर्ष माथिको जनसङ् ख्या
१२.३ रहेको छ (UNFPA) । यो सङ् ख्या सन् २०५० सम्ममा करिब २२ प्रतिशत पगु ्ने अनमु ान रहेको छ ।
नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ् ख्या, कुल जनसङ् ख्याको ८.१३ प्रतिशत अर्थात् २४,२२,४९४ रहेको छ
(जनगणना, २०६८)। आधारभूत पोषण, खाद्यान्न, सरसफाइ, स्वास्थ्य सवु िधामा भएको प्रगति र आर्थिक
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समद्धि
ृ ले आएको सामाजिक चेतना र प्रगतिले औषत उमेर बढ् दै गएको, मतृ ्दयु र घट् दै गएको आदि कारणबाट
वार्षिक ३.५ प्रतिशतका दरले ज्येष्ठ नागरिकको सङ् ख्या बढ् दै गएको छ । यो सङ् ख्या हाल वि.सं.२०७४ मा
२६ लाख पगु ेको छ । यो सङ् ख्या वि.सं. २०७८ (सन् २०२०) मा १०.१० प्रतिशत, वि.सं. २०८३ (सन्
२०२५) मा १३ प्रतिशत र वि.सं. २१०८ (सन् २०५०) मा २१.६ प्रतिशतसम्म पगु ्ने अनमु ान रहेको छ
(जनगणना, २०६८ प्रक्षेपण) ।
4.

ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमा नराखी वद्
ृ धाश्रम पठाउने, सडकमा भिक्षा माग्न लगाउने, बलजफ्ती काममा लगाउने,
दर्व्यवह
ु ार गर्ने, अपहेलना गर्ने, उनीहरूले मन नलागे पनि खाइदिनपु र्ने र नखाएमा भोलिपल्टदेखि खाना
नपाउने अवस्थामा जीवन विताउनै पर्ने, दिउंसो बन्द घर वा कोठामा एकल जीवन बिताउनु पर्ने, रातमा
कसैको साथ आवश्यक पर्ने बेलामा कोही साथमा नबसिदिने, कसैले नहेरिदिने, केही गनु ासा एवं मनका कुरा
भन्न खोज्दा सनिदि
ु ने कोही नहुने, आफ्नै सन्तानले नसनिदि
ु ने, सनु ाउन खोज्दा झर्क ने, गालीगलौज गर्ने र
केही जाने बझ
ु ेको छै न चपु लाग्नुस् भनिदिने जस्ता अवस्थामा बाँचिरहेका छन् हाम्रा ज्येष्ठ नागरिक । उनीहरू
यिनै कारणबाट नैराश्यमा बाँच्न विवश छन् ।

सामाजिक सरु क्षा र काननु ी व्यवस्था
1.

मानिस सहज, सरक्षि
ु त, आरामपूर्व क र सम्मानपूर्व क बाँच्न चाहन्छ । त्यसमा त अझै ज्येष्ठ नागरिक जसले
आफ्नो सम्पूर्ण जीवन परिवार, समाज र राष्ट्रलाई समर्पित गरिसके का हुन्छन्, जो शारीरिक मानसिक दवु ै
हिसाबमा कमजोर हुदँ गै एका हुन्छन् तिनले आराम, सम्मान र सरक्षा
ु खोज्नु अस्वाभाविक होइन । यद्यपि,
सबैका इच्छा, चाहना र आवश्यकता पूरा हुदँ नै न् । यो अवस्थामा आइपगु ्दा मानिसको क्रियाशिलताको गति र
आयातन धिमा हुन्छ । उत्पादनशीलता शून्यतातर्फ उन्मुन्ख रहन्छ र आयस्रोतको घेरामा साँगरु ोपन आउँछ ।
उमेरजन्य कारणबाट रोगको चपेटामा पर्दैजाने गर्दछन् । अपवाद बाहेक बाँकी धेरैले कष्टकर जीवन बिताउन
बाध्य भएका छन् । जीवनको उत्तरार्धमा पर्ने यो कालखण्ड धेरैका लागि दःु खदायी भएको र हुने सम्भावना
रहेको देखिन्छ ।

2.

जन्मका आधारमा, सबै बराबर भए पनि, उमेर बढ् दै जाँदा शारीरिक तथा मानसिकरूपमा कमजोर हुदँ ै जाने
भएकाले यिनीहरूलाई कसैको संरक्षण र भरको आवश्यकता हुन्छ । तर समाज तथा परिवारमा आफ्नो
मात्रै अधिकारको खोजी गर्ने, माग गर्ने र उपभोग गर्ने, तर अरूको अधिकार तथा आवश्यकतामा कुनै विचारै
नगर्ने प्रवत्ति
ृ व्याप्त छ । अर्कोतर्फ समाजको शक्ति संरचना बलियोमा सर्दै जाने र सवु िधा त्यतै बग्ने हुदँ ा
निर्बलहरूको सवु िधा घट् दै जाने गर्दछ । कमजोर वद्धव
ृ द्
ृ धाहरू वहिष्करणको घेराभित्र पर्दै जान्छन् । उमेरगत
विभेदबाट ज्येष्ठ नागरिक निरन्तर पीडित छन् । ज्येष्ठ नागरिक स्वयं आफै ले र आफ्नै परिवार, समाज, राष्ट्रले
उनीहरूमा आउने र आएको परिवर्तनलाई ख्याल नगर्दा र उनीहरूको आवश्यकताअनरू
ु प सक्षम नबनाउँदा
र सबलीकरण नगर्दा ज्येष्ठ नागरिकले कष्टकर जीवन विताइरहनु परेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको क्षमता बढाउन
सबलीकरण र व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

3.

नेपालको वर्तमान संविधानले (धारा ४१) मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सामाजिक
सरक्षा
ु को हक हुने व्यवस्था गरिने छ’ उल्लेख छ । ज्येष्ठ नागरिकको आधारभूत हक अधिकारको संरक्षण
16
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गरी सम्मानपूर्व क जीवनयापन गर्न उनीहरूको सबलीकरण र उन्नतिको लागि उनीहरूमा भएका ज्ञान, सीप
र अनभु वको सदपु योग गरी निजहरूप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्भावको आमदृष्टि गर्ने कार्यसहितका २२ वटा
अधिकार जिम्मेवारी समु ्पेको छ ।

सबलीकरणका लागि स्थानीय सरकारको भूमिकाः
4.	स्थानीय तह वा स्थानीय सरकार, जो जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो - सन्निकटताको
सिद्धान्तअनस
ु ार नजिकको राज्य वा सरकार तथा हेर्न, छुन, बोल्न पाइने सरकार हो । Subsidiary
Theory का आधार हेर्दा नागरिकका कार्यसम्पादन गरिदिने क्षमता भएको सरकार भनेको स्थानीय सरकार
नै हो । संविधानको धारा २१४ बमोजिम स्थानीय तहको कार्यकारिणीको अधिकार गाउँ कार्यपालिका र
नगरपालिकालाई समु ्पेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई सम्पि
ु एका २२ वटा सूचीहरूमध्ये ज्येष्ठ नागरिकको
व्यवस्थापन एउटा मखु ्य कार्य जिम्मेवारीभित्र रहेको छ । ज्येष्ठ नागरिक देशका अमूल्य निधि, सम्पदा, पौरख
र जिउँदा इतिहास भएकाले उनीहरूको सरक्षा
ु , संरक्षण र हेरचाह गर्ने दायित्व राज्यको हो । त्यसैले नेपालको
संविधानको अनस
ु ूची ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेख भएका एकल र साझा अधिकार सूचीबमोजिम सामाजिक
सरक्षा
ु र गरिवी निवारण सबैको कार्यक्षेत्रमा परेको देखिन्छ भने स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनस
ु ूची
८) को नं. १६ अनस
ु ार ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापन गर्ने सूची उल्लेख भएको देखिदा ज्येष्ठ नागरिकका
सन्दर्भमा गरिनपु र्ने सामाजिक सरक्षा
ु , संरक्षण, सबलीकरण र उचित व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय
सरकारको हो भन्ने देखिन्छ ।
5.

ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको मासिक भत्ता रु.२,०००।-, यातायातको भाडादरमा
५०% छुट र सरकारी अस्पताल सेवा लिए वापत ५०% छुटको व्यवस्थाले मात्र नपगु ्ने देखिन्छ । वद्
ृ धावस्थाको
जीवन सहज बनाउन स्थानीय सरकारले निम्नबमोजिमको कार्य गरिदिनपु र्ने देखिन्छ ।
(क) सानो स्के लमा ज्येष्ठ नागरिका ग्राम बनाउने जसमा विश्राम हल, धार्मिक प्रवचन हल मनोरञ्जन स्थल,
प्रभातीय पैदल हिँडडुल गर्ने क्षेत्र, सिनेमाघर, खेलग्राम, व्यायामशाखा, योगासन ध्यान एवं प्राणयाम
गर्ने स्थल, जेरियाट्रिय वार्ड र सवु िधा सहितको उपचार के न्द्र, यातायातको व्यवस्था, खानपिन गर्ने
रेस्टुरेन्ट र अन्य सेवा सहयोगी सहितको व्यवस्था गर्ने ।
(ख) श्रम बजारमा जान चाहने र सामाजिक सञ्जालमा रहन चाहनेहरूलाई कम्प्टयु र, इन्टरनेट, मोबाइल,
आइफोन चलाउन सिकाउने व्यवस्था सहितको प्रशिक्षण गर्ने गराउने,
(ग) उमेरमैत्री संरचना र उचित व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहका गाउँपालिका एवं नगरपालिकाहरूले
ज्येष्ठ नागरिकको तथ्याङ्क, विवरण र सूची तयार गरी घरमै नर्सिङ् ग होम र ज्येष्ठ नागरिक सेवा
सस
ु ार गर्ने गराउने ] व्यवस्था (Care Giver Services) मिलाउने ।
(घ) सरक्षा
ु मा CCTV जडान र सरक्षा
ु निकायसँग सञ्जालीकरण र नेर्टवर्क स्थापना गर्ने र नियमित
निगरानी राख्ने ।
(ङ) ज्येष्ठ नागरिकग्राम/के न्द्रमा विद्यार्थीहरू (नयाँ पस्ता
ु ) लाई भ्रमण गराउने र ज्येष्ठ नागरिकसँग भेटघाट,
कुराकानी गराउने र स्याहार गर्न सिकाउने जसबाट अन्तरपस्ता
ु फरकपन (Generation Gap)
हटाउनक
ु ा साथै ज्ञान सीप हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।
;zQmLs/0f

17

(च) ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी पस्त
ु कालयको व्यवस्था गर्ने।
(छ) 	यातायातमा अग्रिम (साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक टिकट) व्यवस्था गर्ने र ज्येष्ठ नागरिकले पाएको
छुटको एकमष्टु हिसाब गरी यातायात व्यवसायीलाई स्थानीय तहबाटै रकम भक्
ु तानी गर्ने व्यवस्था
मिलाउने ।
(ज) ज्येष्ठ नागरिकलाई गर्ने दर्व्यवह
ु ारलाई दण्डनीय अपराध मानी स्थानीय काननु मा राखी काननु मा नै
दण्डनीय कार्य घोषित गरी कडाइका साथ काननु को कार्यान्वयन गर्न ।
(झ) सही प्रकारको पोषण र हेरचाहले सबै उमेरसम्बन्धी परिवर्तन र वद्धव
ृ द्
ृ धाहरूको खानपान र उचित
हेरचाह (उदाहरण वद्
ृ धावस्थामा खानाको मात्रा घटाए पनि खानामा प्रोटिनको मात्रा घट् न दिनु हुदँ नै )
गर्नुपर्ने । ज्येष्ठ नागरिकका लागि सन्तुलित तथा आवश्यकीय पोषणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
(ञ) ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवार र सन्ततिहरूले आफै सँग राख्ने व्यवस्था लागु गर्ने र सँगै राख्न चेतना
जागतृ गराउने ।
(ट) 	हरेक टोल, वडा र बस्तीमा ज्येष्ठ नागरिक क्लबको दिवा सेवाके न्द्र व्यवस्था गर्ने र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री
वातावरणमा मनोरञ्जन गर्ने, खस
ु ी हुने रमाउने व्यायाम गर्ने वातावरण तयार गरिदिने ।
(ठ) ज्येष्ठ नागरिकमैत्री भवन बनाउन प्रोत्साहन गर्ने, छ छै न अनगु मन गरी परु ाना भवनमा त्यस्तो संरचना
मर्मत गरी राख्न लगाउने ।

अन्त्यमा,
6.

बढु ् यौली जीवनको अन्तिम चरण हो । ज्येष्ठ नागरिक हामी सबैको जीवन अवस्था हो । सबैले भोग्नै पर्दछ । त्यसैले
हामीले अहिले तन्नेरी अवस्था र गर्न सक्ने पद स्थानमा भएका बेला केही न केही राम्रा र मूल्याङ्कनयोग्य
कार्य गर्नुपर्दछ । आज ज्येष्ठ नागरिकका लागि गरिएको कार्यले भोलि आफै लाई उपलब्धि एवं लाभ दिने कुरा
बिर्सन हुदँ नै । ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सरक्षा
ु , संरक्षण र हेरचाहको दायित्व राज्यको भएकाले स्थानीय
सरकारले उनीहरूको लागि माथि उल्लेख गरेका कार्यहरू सम्पादन गर्ने र सम्भावित जोखिमहरूबाट बचाउने
कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
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Violence against Children in Nepal: Interventions and
Challenges
Kiran Rupakhetee, PhD
1.

Introduction
Violence against children (VAC) is common phenomena globally and regionally in
South Asia. The term violence against children and its definitions in policy and practice
differ greatly from country to country and culture to culture. In many places, numerous
forms of violence, which are harmful to children lie outside the common definition of
violence against children. The definitions of violence against children are based on the
laws of each land. The general definition of violence against children has emerged in
conjunction with these statues have emphasized on the presence of non-accidental
injuries as a result of acts of commission (physical assault) or omission (failure to
protect) by the care takers.
Only in the past few decades after Nepal became a party of UNCRC, have practitioners
and academicians recognized violence against children as a serious social problem,
one that can hinder child’s social, intellectual, physical and emotional growth. The
available studies and media reports clearly suggest that children are physically and
sexually abused in their homes and workplaces in Nepal, leading to psychological and
physical injury with long term consequences.
One of the most common forms of violence against children is their abuses. According to
UNICEF (2006), Child abuse includes diverse issues, such as deprivation of educational
opportunities, early marriage, unreasonable workloads, gender discrimination, adverse
effects of the present conflict, and forced entry into strenuous work to supplement family
livelihood on account of social custom and culture. Deprivation in various forms such as
lack of childhood entertainment and leisure time, parental love and care, and adequate
and wholesome food, were considered by UNICEF as types of child abuse in rural
areas of Nepal. Corporal punishment, trafficking, rape and severe physical punishment
in work places were also perceived as child abuse (ibid).
;zQmLs/0f
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SAIEVAC (2013) has considered child marriage, child labour, corporal punishment,
sexual abuse and exploitation, and trafficking under the domain of violence against
children. This paper briefly outlines different forms of VAC in Nepal and the reasons
behind such violence. Attempts have also ben made to analyses 3 different levels of
causes, namely structural, underlying and immediate of different forms of violence,
namely human trafficking, child marriage, corporal punishment, sexual abuse and
exploitation, and child labor.
While identifying existing VAC problems, their trends, patterns and incidents are
analyzed in this paper. Following are the most serious forms of violence against children
in Nepal.

1.2 Human Trafficking
Human trafficking is one of the worst forms of violence against children. Mainly Nepal
is a source country for men, women and children who are subjected to forced labor
and sex trafficking. However, lately Nepal has been used as route and destinations as
well. The human trafficking problem in Nepal is being evolved over the period of time.
Human trafficking is in the forms of cross border trafficking beyond India; cross border
trafficking to India; and internal trafficking mainly in entertainment sector, brick kilns,
and jari (embroidering) industries.
Recently trafficking takes place for the purpose of organ extraction in India and for the
purpose of marriage to Korea and Hong Kong. It is to be noted that boys also are being
exploited in domestic servitude. Rising number of trafficking of Nepalese minor girls to
Gulf Countries and to Khasa, Tibet have become recent phenomena.
Most of the traffickers are men while victims are women. Out of the total victims, around
one third are children below 17 years old. The missing of women and children is burning
problem in this reference. Untraced rate is around 81 percent implying the fact that
human trafficking problem is serious in Nepal (NHRC, 2012). Trafficking of children is
linked with their missing.
Trafficking of children for the exploitation of their labour has also remained serious
problem.
There are conflicting opinions regarding the trend of human trafficking. Human Rights
Commission’s report has shown increasing trend of human trafficking. However,
the government believes that with the unprecedented growth of mobile technology,
increasing awareness among common people regarding the gravity of the human
trafficking problem, the number of trafficked, especially for the purpose of commercial
20
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sexual exploitation must have been either stagnant or in declining trend. The trafficking
resulted in because of labour migration, however, is on the rise. Labour migration for
the sake of remittance is the reality of the Nepalese society today.
The perpetrators of human trafficking are trusted people having closer relationship with
the victims. In some worst cases, husbands and fathers have found selling their wives
or daughters. Closed relatives and friends are also the ones who pushed their nearest
ones in the flesh trade.
If we analyze the inherent characters of the trafficking victims, it can be perceived that
they are either illiterate or simply literate heavily relying on agriculture for their livelihood.
Moreover, more than 50 percent victims are from indigenous community (JANAJATI).
Human trafficking has got serious implications on psycho-social and economic factors.
This problem has caused a nation to invest more resources in welfare activities. This
fund otherwise could have been used for other developmental activities. The government
with the help of NGOs has been running 8 Rehabilitation Centers in different parts of
the countries. The trafficking victims can stay over there for not more than six months.
Within six months time they need to be reintegrated with their families.

Causes of child trafficking
Researchers have shown different reasons for human trafficking. They can be categorized
as structural, underlying and immediate. Existence of discriminatory laws against women;
lack of citizenship right with the name of mother, and governance system not favorable
to women are some of the structural factors. Some of the underlying reasons for the gild
child trafficking are male dominant society; preference of son over daughter; perception of
women as a consumer good; negative attitude of society towards human trafficking victims;
and difficulty inreintegration with family because of the weak receptiveness of the society.
There are some immediate reasons as well. They are weak enforcement of existing acts, rules
and regulations; poverty; underemployment; illiteracy; patriarchal mindset; and provocative
environment to abuse girls and women physically and sexually.

1.3 Child Marriage
Child marriage is violence against children therefore, is an issue of child protection.
Child marriage is rampant in South Asia including Nepal. Early marriage is perpetuating
because of poverty and the lack of economic opportunities for girls in rural areas. Girls
are either seen as an economic burden or valued as capital for their exchange value
in terms of goods, money or livestock (http://www.saievac.org/early-marriage/). Early
;zQmLs/0f
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marriage is a practice of protecting young girls and ensuring their security (http://www.
saievac.org/early-marriage/).
The subsequent Nepal Demographic and Health survey (NDHS) (2001,2006,2011 and
2016) has indicated a steady decline in child marriage, but still it is very significant and
largely prevalent in Terai districts.
The Plan Nepal study in 2012 also found 26.7% of women and 5.8% of men aged
15-19 were married. Prevalence of Child marriage is high among Hill/Terai Janjati, Hill/
Terai Dalit and some Terai ethnic group but low among Hill/Terai Brahmin/Chhetri.
According to Multiple Indicator Clusters System (MICS), 2010 - 60% of women aged
20-49 accepted that they were married before reaching the age of 18 years, and 16%
before the age of 15 in Far and Mid Western Regions.The decision of child marriage
is taken by father and mother, only 24.4% is by children themselves (Plan Nepal et al,
2012) (ibid).
UNICEF’s The State of the World’s Children 2011 ranked Nepal among the top ten
countries where child marriage occurs.
According to UNICEF's The State of the World’s Children 2015, Nepal is among
the top twenty countries where child marriage occurs (http://www.girlsnotbrides.org/
child-marriage/nepal/).Thishas shown progress in Nepal's position and also marked
effectiveness of anti child marriage initiatives of the government , development partners
and civil societies. In totality child marriage is detrimental to overall development of the
children to their full potentials. Therefore child marriages have to be eliminated and at
risk children must be protected fully.

Causes of child marriage
There are various causes of child marriage in the context of Nepal .Social and religious belief
in favor of child marriage, and gender discrimination can be considered as structural problems.
To be specific, structural factors have to do with culturally defined maxims, which glorify sons
and disfavor daughters. Aging guardians’ hope to get their granddaughters married before
their death as it opens their doors to heaven. Protecting the girl's sexuality is another deep
rooted notion in the Nepalese society. In certain cultures, marrying a young girl presumes
that the girl's family's honor will be "protected” and also ensures that the girl married as a
virgin. Religious (Hindu) beliefs in this regard also work which advocates that marrying off a
pre-pubescent daughter provides heaven. Gender inequality in schooling can be considered
as underlying reasons, which has provoked for child marriage. Parental concerns about the
security for their school-dropout daughters if remains at home also causes child marriage.
22
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Other immediate reasons are poverty, illiteracy, unemployment; preference of son over
daughter. Trafficking for various purposes, eloping by peer/others can also be considered
as immediate reasons. In many cases, a mixture of cultural, social, economic and religious
causes results in the imprisonment of children in marriages without their consent.

2.3 Corporal Punishment
Corporal punishment is socially accepted and widely prevalent in the Nepalese society.
It predominantly exists in home in the name of discipline. It is also commonly practiced at
schools and also does exist even in alternative care arrangements. Corporal punishment
in Nepal is in the form of hitting, slapping, kicking, and beating; pulling hair etc. and other
forms of humiliating punishment, which are not as yet generally perceived as abusive.
Moreover, isolating them, locking them in the toilet, public humiliation, and forcing them
to clean floors and toilets are also considered as corporal punishment. Although very
little survey exists in this context, testimonies from students, parents, teachers, as well
as reported incidences in the media, suggest that corporal punishment is a common
problem in many schools in the country.
Today in Nepal historically a large number of children are going to school but quality
of the education and the safety of children inside school is a debatable issue. Still it
is widely believed that teachers and schools are traditional and they are not yet safe,
supportive and protective from the perspective of child rights. It is also because children
are still considered an object not yet subject. Corporal punishment is still considered as a
means of discipline and also a teaching aid. Unfortunately adopting a blanket approach
to deal with children, child centered methodologies and child friendly schooling is still
an unfinished agenda having less attention.
It is believed that predominant students are being physically punished in school. In
December 2003, the Centre for Victims of Torture (CVICT), in collaboration with UNICEF,
conducted a focus group study on “Existing Systems of Discipline in Schools” among
students, teachers and parents in four geographical regions of the country. The study
revealed that corporal punishment was being used in most schools, more commonly
in private than public schools. Physical punishment was most commonly used against
primary school students, while psychological punishment was more common against
secondary level students. Both were frequently used against lower secondary students.
Many teachers and parents reported that they inflicted severe punishment on children
because they were unaware of alternatives to corporal punishment and knew little about
the physical and psychological impacts of harsh punishments (Reported in CVICT,
Monthly Update, June 2004).
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A survey involving 100 students and 30 teachers at five governments aided and five
private schools in the Kathmandu Valley found that a huge majority of the children
experienced corporal punishment at school and almost all had seen or heard corporal
punishment at school (Mishra et al, 2010). Children said the most common types of
punishment were being forced to hold their ears and sit up and down repeatedly, being
beaten and being forced to maintain painful positions. Other types of punishment
included having their ears or hair pulled, being forced to fight with a friend, being
scolded, being hit with a stick or duster and being made to stand on a bench .
Children were punished for being late speaking rubbish, doing bad things, fighting with
friends, not being attentive in class and not answering teachers’ questions. Corporal
punishment resulted in injuries, back pain, marks and swelling (ibid).
A survey carried out in 2014 by the Central Bureau of Statistics (CBS) as part of the
global Multiple Indicator Cluster Survey programme found 82% of children age 1-14
years had been subjected to at least one form of psychological or physical punishment
by household members during the month preceding the survey; 53% had experienced
physical punishment and 14% severe physical punishment (hitting the child on the
head, ears or face or hitting the child hard and repeatedly). Only 13% of children had
experienced only non-violent forms of discipline (CBS,2015).
Children said corporal punishment made them feel bad, unhappy, humiliated,
depressed, angry, scared and embarrassed about facing their friends, and it made
them lose interest in studying and feel like quitting school. Although most teachers said
that after inflicting corporal punishment of children they regretted it, felt uneasy or felt
distressed, the majority of teachers said corporal punishment was effective and should
continue to be used. Most students said physical punishment was harmful to students,
could lead to emotional and psychological disorder problems and so should be stopped.
The study recommends prohibition of corporal punishment. (Sanchar et al, 2013),
A study on barriers to education for children with disabilities in Nepal found that
students with disabilities experienced corporal punishment at home and at school,
and that this could contribute to the children’s lack of access to education (http://www.
endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/states-reports/Nepal.pdf) .
There can be various incidents of Corporal punishment. A common effect of corporal
punishment is a growing fear of teachers and among school children and dislike
towards school. There can be fear of parents also if such punishment exits at home.
Harsh discipline hampers children’s motivation and ability to learn leaving them in a
vicious circle of low achievement, repetition, rejection and ultimate withdrawal from the
24
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educational process (UNICEF, 1994 as cited in Mishra et al,2010).
Common problems noticed in Nepalese children who are subject to corporal punishment
is feelings of helplessness, guilt, violation of rules, loss of control and lowered selfesteem. Children who are subjected to physical punishment behave more aggressively
than those who are not (ibid).

Causes of corporal punishment
Though Nepal has ratified the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) in 1990, there
is no explicit prohibition of corporal punishment in all settings. The Civil Code (Muluki Ain,
1963) states that guardians and teachers shall not be held responsible for seriously hurting a
child in the course of education or defense.
Still, there is no explicit prohibition of corporal punishment in schools in the Education Act or
the Education Regulation, though the Child Act prohibits harsh punishment. The prevalent law
doesn’t differentiate physical discipline, corporal punishment and physical abuse. Therefore,
lack of prohibition of corporal punishment in all settings is one of the structural causes for
corporal punishment to continue1. The culture of impunity has been perpetuating corporal
punishment. This kind of situation is because of social setting and structure of the society which
think the rationality of violence against children, especially in the form of corporal punishment.
Violation of children rights is also a product of our cultural values, which favors respecting for the
elders. However, this has resulted in unequal power, respect and relations based on gender,
class and ethnicity (Mishra et al, 2010). Acceptance of the need for physical punishment
in schools as a way of teaching and instilling discipline in children may be perpetuated by
parents, particularly fathers with the belief that in the absence of corporal punishment, children
will go astray (ibid).
The underlying reason for corporal punishment is related with the attitude of the society towards
children. There is no recognition of children as individual with their own rights (Jabeen,na).
Children are generally seen as immature and the assumption is made that adults know the
best and thus must make decisions about children’s lives. The corporal punishment can be
considered as one of the components in this regard.
The immediate reason for corporal punishment is ignorance of the consequences of impact
of violence against children. Normally the elders think of doing betterment for their kids while
committing violence against them. Another immediate reason is existing schooling system
that prevails in the country. As the government schools runs short of the basic facilities such
1

However, efforts are underway to have necessary reform to ensure banning of corporal
punishment in all settings.
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as school buildings, furniture and other infra structure, there is rush of students and parents to
join the private schools which implement rigorous disciplinary measures to ensure their better
results and high success stories (ibid).
Results in school Entrance Education (SEE) exams and Higher Secondary Board Exams
have often been considered as success of the educational institutions. For this, corporal
punishment is considered as a key element in enhancing student performance and so the
schools are generally seen imposing very strict discipline leading to stringent actions even
against the minor violations of school rules (ibid). A survey revealed that only 30 per cent of
primary teachers are trained (SAVE, NA). Since the teachers are considered as a figure of
authority and has to be obeyed while the students should adjust and comply has perpetuated
the corporal punishment (ibid).

2.3 Sexual abuse and exploitation
The most recurrent, but mostly hidden and underreported form of violence against
children and youth is sexual abuse in Nepal. Such abuse and exploitation is happening
within the family, in schools and the community. The severe form of sexual abuse
and exploitation is commercial sexual exploitation in Nepal. There are different forms
of commercial sexual exploitation, namely sex tourism, child pornography, internet
pornography, child prostitution and trafficking, but the most common form is child
prostitution and child trafficking. Though not that rampant, sexual exploitation of boys
found to a much larger extent than previously recognized.
Though there appears to be no reliable source for the number of children involved
in prostitution in Nepal, a study shows that most girls and women working in the sex
industry come from outside the valley. According to one estimate of Shakti Samuhar
based on a study in 2008, between 16 % and 33% of females in the sex industry
are under 18 years of age, with age of entry as young as 12 years old. Involvement
in prostitution of school girls and those who have been denied access to education
either by poverty or discrimination is worrying factor. The sexual exploitation of boys
(particularly boys living in the street) is a phenomenon that is less reported and also got
less importance.
According to TDH(2010) in the Kathmandu valley alone there are 11,000 to 13,000
girls and women working in the so-called ‘night entertainment industry’ (including cabin
restaurants, dohori restaurants, massages parlors and dance bars). As per the findings
by Action Aid Nepal, about 37% of abused girls and women provide masturbation, oral
sex or sexual intercourse,15 while other sources report figures as high as 46%. Most
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of the girls and women come from outside the Kathmandu valley, and more than one
half are from janajati communities (as cited in Frederick et al,2010) . Most come from
farming families, are poor, poorly educated, unsupported by husbands (although nearly
half are married) and supporting children (ibid).
According to research by Asha Nepal, published in 2006, street prostitution and brothels
are becoming more commonplace in the country. Supporting this finding, a 2006 study
by the Ministry of Women, Children and Social Welfare showed that approximately
40,000 girls were working in 1,200 cabin and dance restaurants and massage parlours
in the Kathmandu Valley and half of them are the victims of trafficking and sexual
exploitation ( as cited in NHRC,2007).
Several studies have already been conducted to assess the magnitude of the prostitution
of women and children in Nepal. These studies indicate that between 16% and 33%
of females in the sex industry are below 18 years of age (Shakti Samuha,2008 and
NHRC,2004 as cited in Frederick et al,2010) . Furthermore, children as young as 12 have
been exploited in the industry (MoWCSW as cited in Frederick et al, 2010). Because of
unprecedented progress in ICT, awareness and education one can believe that there
must have been a progress in terms of incident of sexual abuse and exploitation.

Causes of sexual exploitation and abuse of children
There are different reasons behind sexual exploitation and abuse of children in the Nepalese
society. The structural reasons have been the biased attitude of the society towards daughter,
which normally prefer son and consider daughter as burden. Moreover, women and girls
are considered implicitly as sex objects. According to SAVE the Children Norway and CWIN
(2002), child sexual abuse is common among children in difficult circumstances such as street
children, rag pickers and children from poor families who are sent to work as domestic helpers
or to work in cities. Definitely children in difficult circumstances lack both protection by family
members and even physical protection; living in slum areas without proper doors and windows.
Poverty, illiteracy and ignorance affect the way responsibility towards children is viewed.
There is no single factor that increases children’s vulnerability to child sexual abuse. Many factor
such as gender and age, type of family, type of settlement and neighborhood, responsibility of
parents etc impact children’s vulnerability.
Moreover, social traditions and religious malpractices have also been contributing to child
prostitution. In this reference, the 2006 Asha-Nepal study is worth mentioning, which found
that some customs making children vulnerable to sexual exploitation are still widespread.
Despite prohibiting the caste system in 1963, the lower caste minorities in Nepal are still
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suffering from discrimination.
The immediate reasons behind are inadequate education among parents and teachers;
inadequate confidence among students and children to oppose any misbehavior against them.
Other factors in this regard are gender discrimination, poverty and lack of vocational training.
The underlying reasons are weak enforcement of laws and regulations and inadequate
institutional arrangement. Moreover, sexual abuse and exploitation are seldom reported
because of inadequate child protection services and stigma faced by victims of such abuse
and exploitation.

2.3 Child Labor
Child labour is rampant in South Asia including Nepal. Child labor exists in formal
sector, but the problem exists more in informal sector, especially in agriculture and
related activities. Children often work long hours with little or no pay. Moreover, the
involvement of children in the hazardous work is another worrying factor in this regard.
Additionally, these children are usually denied educational opportunities, which leads to
a cycle of poverty and vulnerability.
The Government of Nepal has identified seven worst forms of child labour as immediate
priorities in Nepal: bonded labour, domestic child labour, rag picking, mining, carpet
weaving, pottering, and child trafficking. In recent years, new sectors have gained increasing
importance, such as children working in the entertainment industry (especially involving
girls), urban transportation, cross-border smuggling, and embroidery work.
While child labour in the formal sector has decreased, there is a rapid increase in the
informal sector which is not covered by the Nepalese labour law. As an example,
many children, in particular girls are informally employed as domestic servants where
they are at increased risk of sexual exploitation and outside the protection of their
families. Some children are engaged in cross-border smuggling and in the informal
entertainment industry (estimated 11,000-13,000 girls and women are working in the
“night entertainment industry” in Kathmandu Valley alone. The majority are children
(TDH, 2010).
Nearly half of the children who work in hazardous forms of child labour are deprived
of education, good food and health care. Many face psychological, physical or sexual
abuse by their employers. Some children run away from these situations and find
themselves on the streets , becoming easy prey for further abuse, possible trafficking
for labour or sexual exploitation. Some turn to unlawful activities in order to survive.
The Nepal Labour Force Survey (NLFS)(2008) estimates the child population between 5
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and 17 years of age to be 7.77 million, which is about 33 per cent of the total population
in the country (CBS &ILO,2011). The Survey estimates that about 3.14 million children,
i.e. about 40.4 per cent of the child population in the 5 to 17 year age group, may be
classified as children in employment (commonly called working children). Out of these
3.14 million children, around 1.60 million children, or almost 51 per cent of all working
children, fall into the category of child labour. Within the child labour category, 0.62
million children have been identified as being engaged in what is called hazardous work
(ibid). Children as a labour are engaged in both the formal and the informal sector.
Child labour has remained a common phenomenon for centuries as it is a part of normal
process of socialization in rural areas. In the countryside children normally work long
hours with their parents at home and also in the field. Although the participation rate for
children in Nepal is estimated at about 40.4 per cent, there is a significant difference
between that of girls (47.6 per cent) and that of boys (36.1 per cent) (ibid).
The majority of children as labor are involved in the agricultural sector, followed by
services, manufacturing and other sectors. However, their involvement is informal in
nature as they are engaged as domestic servants, porters, rag pickers or carpet factory
workers, as well as in restaurants and in the transportation sector. Depending on the
sector, children may have to work long hours, carry heavy loads and face the risk of
sexual exploitation. The distribution of working children by their occupational group
indicates that nearly 81 per cent of working children are employed as agricultural and
fishery workers, while less than 3 per cent are employed as the service workers. Among
other occupational groups, more than 12.5 per cent of working children are engaged
in ”elementary occupations” and about 3.1 per cent as craft and related trades workers
(ibid).
More than 73 per cent of child labour attends school, while the rest do not. The proportion
of such children attending school is significantly higher in rural areas (74.0 per cent)
than in urban areas (66.6 per cent) while the proportion attending school in Kathmandu
Valley is even lower (47.3 per cent). By sex, the percentage of boy workers attending
school is significantly higher (76.9 per cent) than that of girls (71.1 per cent). About 56.8
per cent of children engaged in hazardous child labour attend school. By sex, 56.6 per
cent of boys engaged in hazardous child labour have attended school, much the same
as for girls (56.9 per cent).
The pattern of child labour in Nepal is similar to that in other developing countries where
children work in occupations, which are unattractive to adults, wages are low, workers’
rights are not recognized, and where there is no labour organization. Children are
often employed by adults because they are submissive, easy to control, and unlikely to
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complain of exploitation. The children who are paid for the work they do are generally
paid well below the minimum wage.

Causes of child labour:
The immediate reason for having child labour can be cited as poverty and ignorance. Moreover,
inadequacy of health and educational facilities are other reasons. The underlying reasons are
unequal distribution of the income in the society, income inequality and also backwardness of
the certain tribes and communities.
However, the structural problems are more prominent as they are the root cause of this
problem. The Constitution of Nepal and Child Labour Act both have guaranteed to combat
child labour. Moreover, The Government of Nepal has ratified ILO Conventions Nos. 138 and
182 as well as other relevant ILO Conventions that set age standards for admission to work
on the basis of the nature of the occupation. However, legislation alone is not sufficient to
address the complexities of child labour, and it is essential to develop social and economic
measures simultaneously to address the issues of poverty and inequality that are often at the
root of the problem. As a result of the depressed economy and increasing income inequality,
child labour has become widespread in Nepal (CBS and ILO, 2011).
Child labour problem is more problematic in rural areas than in urban areas. A huge number
of children were engaged in child labour in the agricultural sector entailing the need to
commercialize agriculture so that most of the works can be done through machine and with
less number of labor forces. At the same time, weak social security measures in the rural
areas have further intensified the problem.
Poverty which is perpetuated because of fragile economic base and widening income inequality
along with failure to trickle down the fruit of economic liberalisation down to the grass-root level
is the major structural rigidities to fuel the child labour problem (CBS and ILO, 2011). Nepal’s
rigid social structure has also contributed to child labour, and there are severe inequalities
between ethnic groups in society that seem to have contributed to widespread poverty, which
in turn has forced parents to send their children to become part of the workforce (ibid).As a
consequences, considerable number of children are out of school.
Land ownership and rural migration seem to have contributed further to child labour in Nepal.
It is estimated that about 6 per cent of the population own 46 per cent of the land. This has
helped to increase poverty which in turn has helped to increase child labour in rural areas (ibid).
About 11.7 per cent children in the country have migrated, mostly from rural to urban areas. The
decade/long conflict and civil unrest in the country also seems to have contributed significantly
to the steady flow of child labour to urban centers, including the Kathmandu Valley and other
urban and commercial areas.
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3.

Initiatives against different form of violence against children
In the constitutional history of Nepal, the present constitution for the first time explicitly
mentioned different rights of children in article 39.They are:

(1)

Each child shall have the right to his/her identity with the family name, and birth
registration; (2) Every child shall have the right to education, health care nurturing,
appropriate upbringing, sports, recreation and overall personality development from
family and the State; (3) Every child shall have the right to formative child development,
and child participation; (4) No child shall be employed in factories, mines, or in any other
hazardous works; (5) No child shall be subjected to child marriage, illegal trafficking,
kidnapping, or being held hostage; (6) No child shall be subjected to recruitment or any
kind of use in the army, police or armed groups, neglected, or used immorally, or abused
physically, mentally, or sexually, or exploited through any other means, in the name of
religious or cultural practices; (7) No child shall be subjected to physical, mental, or any
other forms of torture at home, in school, or in any other places or situations;(8) Every
child shall have the right to child friendly justice; and (9) Children who are helpless,
orphaned, physically impaired, victims of conflict and vulnerable, shall have the right to
special protection and facilities from the State.
It has mentioned that any act contrary to Clause (4), (5), (6) and (7) shall be punishable
by law, and children who have suffered from such an act shall have the right to be
compensated by the perpetrator as provided for in law. It is to be mentioned that clause
7 of the article has prohibited any sort of violence against children in all settings.
Once Nepal becomes party to the UNCRC, different legal and policy arrangements
were made. On the basis of those legal provisions, different institutions were created.
Those crated institutions have been carrying out different interventions for the benefits
of the children in general and to protect those children from any sort of violence in
particular (Please refer Picture 1 and 2).

Picture 1: Government interventions through policy and institutional arrangements
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Government interventions are based on basic guiding principles of CRC for ensuring four
rights, namely survival, development, protection and participation.
Following legal arrangements were made in this regard:
¨

In 1992, Nepal enacted 'Children's Act 1992' and in 1995, the Regulation of the
Children's Act was enforced;
Enactment of the Child Labour (Prohibition and Regularization) Act in 2000, which
defines hazardous work and prohibits the employment of children under the age of 16;
Enactment of the Kamaiya Prohibition Act in 2002, which codified the emancipation
of bonded labourers, penalized employers engaged in Kamaiya labour practices, and
established governmental Kamaiya relief funds;
The Government has developed and implemented 'Minimum Standard and Rules for
Running Child Welfare Homes' in 2012 to ensure the best interest of the children living
in welfare homes;
In September 2006, the Government, according to Article 58 of the Children's Act
1992, approved a 'Juvenile Justice (Procedures) Rules 2006' for strengthening the
administration of juvenile justice in the country as well as ensuring protection of right of
children in conflict with law;
In 2007, the government enacted the Human Trafficking and Transportation Control
Act, 2007 (2064 BS) with the objective of controlling sale and trafficking of human being
and protect and rehabilitate the victims and survivors;
In 2009, government enacted Domestic Violence (Control and Punishment) Act, 2066)
The National Child Policy came into being in 2012

¨
¨

¨

¨

¨

¨
¨

Different institutional arrangements were made in line with the spirit of the
aforementioned legal and policy arrangements:
¨

Establishment of Ministry of Women, Children and Senior Citizen (1995);
Establishment of Women and Child Development Offices in all the 75 districts of Nepal;
The CCWB at the national level and the DCWBs in the district level are the mandated
bodies to coordinate the policies and programmes regarding children. The CCWB is
mandated to offer policy suggestion to the Government;
Appointment of Women Development Officers as Child Welfare Officers in all 75
districts;
Establishment of Juvenile Justice Coordination Committee in the Centre (2007) and
Juvenile Justice coordinating bodies in 77 districts where Juvenile Justice Development

¨
¨

¨
¨
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¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

¨
¨

¨
¨

Programme have been implemented;
In 2000 (2057 BS), establishment of National Human Rights Commission and there is
a separate unit named as 'Child Rights Protection unit;
Formation of National Committee for Controlling Human Trafficking (NCCHT) to control
and prevent Human Trafficking;
Formation of District Committee for Controlling Human Trafficking (DCCHT) in 75
districts to control and prevent Human Trafficking;
Establishment of Women and Children Service Directorates in the Police Headquarter
and Women and Children Service Centre in all 77 districts under Nepal Police ;
It is estimated that there are over 17,000 children's clubs in the country having over
400000 children as members (Source CCWB, the State of Children of Nepal 2013);
Protection committees (named as District and Village Child Protection Committees)
formed in the district level as well as in the Village level, which include a child as
member in their structure;
National Centre for Children at Risk - 2006 with Child Helpline services (telephone
number: 104 – Toll free) have been established and being operationalised ;
Child Helpline Services (Tel number 1098 – Toll free) have been established and
operationalised ;
Juvenile Bench in the District Courts in 75 districts with the facilities of Camera
proceedings
The Department of Women and Children (DWD) has been implementing programmes
to empower adolescent girls and advocate their rights to health as well as end
discrimination against girl children in all 75 districts. Furthermore, a number of focused
programmes have been implemented targeting to women and girl children across the
country for their empowerment and bringing them in the mainstream through Women
Development Programme.
The MoWCSC has been running 4 Child Welfare Homes in Biratnagar, Rajbiraj, Birgunj
and Butawal for institutional care of orphans and abandoned children.
Nepal Children's Organization has also been running Child Homes for the orphans
and abandoned children. Many NGOs have been providing institutional care for such
children. Altogether there are above 500 Child Care Homes in Nepal.
The MoWCSC has been running 3 Child Correction Homes in Biratnagar, Pokhara and
Kathmandu.
In totality, as envisioned by the UN CRC, right to survival, right to development, right to
protection, right to participation are respected while carrying out different interventions
by different ministries, development Partners and NGOs.
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3.

Challenge
The different interventions mentioned above have not been able to produce desired
result so far. Still the rights of the children are not fully ensured. There are different
challenges in this regard. The first and the foremost challenge is to have concerted
efforts towards this direction with full cooperation among different stakeholders within
government system and development partners. Nepali Society has definitely become
concerned and sensitized on children issue, but targeted interventions with desired
results are yet to be achieved fully. Despite a range of policies, legal and institutional
measures that have been taken, children’s and their families' ability to enjoy child rights
is constrained by a number of factors, which also relate to governance and structural
and functional capabilities of the state organs (MoWCSC, 2013).
Moreover, the apparent under-reporting of cases of child abuse and neglect (attributed
to social taboo); fear of undermining the social status of the family; and other structural
factors) remains a challenge. Importantly, the major economic and social issues such
as poverty, inaccessibility and environmental degradation remain major threats to
the enjoyment of rights of the child(ibid). The local bodies, which are the vehicle of
devolution, decentralization and good governance at the local level, have remained
out of political leadership for long. This has adversely affected the delivery of basic
services to the people effectively and efficiently (ibid). Most importantly, violence against
children has to do with the discrimination of girls against boys, patriarchal mindset of
the people, illiteracy, poverty and other socio-economic and cultural factors. Still there
are many parents who think that making their children disciplined through physical and
psychological punishment is their rights and it is for the betterment of their children.
Still there is a challenge to reach out to those parents who try to justify violence against
children for the betterment of their children.
Importantly, Children are not treated at par with adults in terms of ensuring their rights as
envisioned by UN CRC and other ratified conventions. Moreover, Girl Child in general
and adolescent girls in particular do have their specific requirements, which are yet to
be fully considered.
Nepal has just adopted federal governance system with 7 provincial and 753 local
governments and there is a challenge in mainstreaming children rights issues in the
development endevour.

4.

Way Forward
There is a saying that “every cloud has a silver lining”. Whatever achievements made
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so far should be considered as encouraging. However, there should be concerted
efforts from all quarters to fight against all forms of violence against children. In line
with the constitutional provision; the government is in the process of amending the
existing children act. However, all concerned stakeholders should be serious in the
implementation of existing legal and policy provisions, which are directly or indirectly
related to violence against children. For this to happen there should be the robust
institutions. This also requires alignment of legal and policy provisions with the annual
budget and programs. Awareness programs should be aggressively lunched to help
parents treat their daughters and sons at equal footing. It is said that mother is the first
school for a child. If mother is empowered; the children are empowered and they can
be made free from any sorts of violence. Therefore, women empowerment programs
should also be carried out hand in hand. There should be added efforts to implement
existing legal and policy provisions that help address violence against children issue.
Such efforts get materialized only when there is added investment on children.Each
and every government be it in centre or provinces or local level should emphasise on
child centered development.

5.

Conclusion:
Children are not only our future; rather they are present as well. They should be
provided such an environment where they can grow physically and mentally with sound
health. However, the necessary condition is that they should not be subjected to any
sort of violence. Education, awareness, strict compliance of existing legal and policy
provisions and empowerment of women and children are some of the tools that help
protect children from violence.
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सनिश्
ु चित बालअधिकारः समद्ध
ृ नेपालको आधार
सङ्घीय संरचनामा बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालना
तारक धिताल
१.

पृष्ठभूमि
देशको राज्य संरचनामा आएको बहृ त् परिवर्तनसँगै धेरै अवसरहरू प्राप्त भएका छन् भने चनु ौतीहरू पनि
देखिँदै छन् । आफ्ना अधिकारका निम्ति आवाज उठाउने वर्ग र समदु ायको क्रियाशीलतामा कमी छै न,
जनताको विश्वास जितेर चनि
ु एका जनप्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति स्थानीयदेखि सङ् घीय तहसम्म
रहेको छ । राज्य संयन्त्रमा बालबालिकाको प्रत्यक्ष उपस्थिति हुने कुरै भएन; राज्य सञ्चालनको पदमा पगु ्ने
बालबालिकाको ध्येय पनि होइन ।बालबालिकाहरू राष्ट्रका सम्पत्ति हुन्; भविष्यका कर्णधार हुन् । त्यसैले
उनीहरूको बहुआयामिक विकासका लागि राज्य संयन्त्रका विभिन्न तहमा पगु ेका प्रत्येक वयस्कहरूले नै
बालबालिकाका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ; उनीहरूका विषयमा बोल्नुपर्दछ र बालबालिकाको
विषयलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्दछ ।
बालबालिकाको बारेमा कुरा गर्दा बालअधिकारका केही ऐतिहासिक पक्षलाई कोट् याउनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
संयक्त
ु राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९८९ नोभेम्बर २० तारिखका दिन पारित गरेको बालअधिकारसम्बन्धी
महासन्धि नै बालबालिकासम्बन्धी विश्वको बहृ त् अन्तराष्ट्रिय काननु ी दस्तावेज हो; जसलाई हालसम्म
१९३ वटा राष्ट्रहरूले अनमु ोदन गरिसके का छन् । नेपालले उक्त महासन्धिलाई सन् १९९० सेप्टेम्बर १४
(२०४७ साल भदौ २९गते) मा अनमु ोदन गरिसके पछिको झण्डै तीन दशकको अवधिमा बालबालिकाको
बचावट, संरक्षण, विकास र सहभागीतासम्बन्धी विषयमा थप्रैु उपलब्धि हासिल भएका छन् । नेपाल सरकार
बालबालिकाको विषयमा अझ संवेदनशील हुदँ ै देशको संविधान, काननु , नीति, योजना, संस्थागत व्यवस्था
र कार्यक्रममा बालअधिकारका मर्मलाई समेट्दै समयानक
ु ू ल सधु ार गर्दै आएको छ । सरकारी निकायदेखि
गैरसरकारी क्षेत्र, समदु ाय र बालबालिका तथा विकासका साझेदारहरूसमेतको सक्रियता र क्रियाशीलतामा
बालबालिकाको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन पनि भएका छन् । नेपालको संविधानमा बालअधिकारलाई
मौलिक हकका रूपमा अङ् गीकार गर्दै बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने राज्यको
नीति हुने कुरा स्पष्ट गरेको छ । यस संविधानलाई बालअधिकारका दृष्टिकोणले हालसम्मकै उत्कृ ष्ट संविधानको
रूपमा लिन सकिन्छ । संविधानमा उल्लिखित प्रावधानहरूको कार्यान्वयनलाई जोड दिँदै बालमैत्री शासनः
बालअधिकारको सम्मान भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्ष राष्ट्रिय तथा अर्न्तराष्ट्रिय बालअधिकार दिवस
मनाइएको कुरा स्मरणीय छ ।

38

dlxnf, afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfno

	विगतको एकात्मक शासन प्रणलीमा नेपाल सरकारले आवधिक योजनामा बालबालिकासम्बन्धी
कार्यक्रमहरूलाई पनि समेट्दै आइरहेको थियो । मन्त्रालय, विभाग, जिल्ला कार्यालय तथा स्थानीय निकायमा
रहेका विभिन्न संयन्त्र तथा अन्य राष्ट्रियस्तरका निकाय एवं संरचनाहरूबाट बालबालिकाका विविध विषय
तथा समस्याहरूको उचित सम्बोधनका कार्य हुदँ आ
ै एका थिए । बालबालिकाप्रति थप संवेदनशील तथा
प्रयत्नशील रहँदै आए तापनि अपेक्षाकृत नतिजा भने अझै हासिल हुन सकिरहेको छै न । बालबालिकासँग
सम्बन्धित हरेक क्षेत्रहरूको समान ढङ् गबाट विकास हुन सकिरहेको छै न । अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा
सङ् घीय तहमा मन्त्रायलयहरूको सङ् ख्या कटौति भएको छ । ७5 जिल्लाका कार्यालयहरू ७५३ स्थानीय
तहमा विस्तार भएका छन् र विगतदेखि चलिआएका संरचनामा परिवर्तन भएको छ । अवको अहम् जिम्मेवारी
स्थानीय सरकारमा आइपगु ेको छ । अतः विगतका असल अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिँदै प्रभावकारीरूपमा
बालबालिकाको हित संरक्षण गर्नु जरुरी छ । यस परिवेशमा बालबालिकासँग सम्बन्धित जिम्मेवार तथा
सरोकारवाला निकायहरूबीचमा अवधारणागत स्पष्टता एवं बालसंवेदनशीलतामा एकरूपता कायम गर्दै
बालबालिकाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखी छिटो छरितो एवं बालअधिकारसम्मत ढङ् गले सेवा प्रवाह
हुन आवश्यक छ । वर्तमान अवस्थाका समस्या तथा सम्भावनाको बारेमा विश्लेषण गर्दै आगामी दिनमा
अझ प्रभावकारी ढङ् गबाट बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयको सम्बोधन गर्न समन्वय र सहकार्यमा वद्धि
ृ
गर्नुपर्दछ । तर अझै पनि स्थानीय सरकारका संरचनाहरूले पूर्ण ता पाउन सके का छै नन् भने कतिपय नीतिगत
तथा व्यावहारिक समस्याहरू पनि रहेका छन् । यही बहानामा बालबालिकाको हित, संरक्षण, विकासका
कुरालाई पछि धकल्ने छुट भने कसैलाई छै न ।

२.

स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)् बाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,
२०७४ ले बालबालिकासम्बन्धी गरिने थप्रैु कार्यहरूको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । विगतका
जिल्ला तहबाट तथा के न्द्रीय तहबाट समेत जिल्ला तथा गाउँ, नगर र वडासम्ममा सञ्चालन हुदँ आ
ै एका
खासगरी बालबालिकाको निम्ति सेवा प्रवाह, घटनाहरूको तत्काल बालअधिकारसम्मतरूपमा सम्बोधन तथा
उद्धार, संरक्षण, पनु ःस्थापना, सचेतना तथा क्षमता अभिवद्धि
ृ , अनगु मन, सूचना व्यवस्थापन लगायतका
कार्यहरूका लागि स्थानीय सरकार र मातहतका अङ् गलाई सदृु ढ बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि
राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेततृ ्वले बालसंवेदनशील हुदँ ै उच्च प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।
संविधानले सनिश्
ु चित गरेका बालबालिकाको हकअधिकारका साथै निर्धारण गरेका राज्यका नीतिहरूको
अनशु रण गर्दै कार्यान्वयन गर्ने भूमिका स्थानीय सरकारको रहन गएको छ । अतः यसका लागि सेवा स्थापना,
प्रवाह, व्यवस्थापनदेखि अनगु मन, नियमनसम्मका दायित्वहरू रहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,
२०७४ ले बालबालिकासम्बन्धी मूलतः निम्नानस
ु ारको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका गाउँ
तथा नगरपालिका एवं सोअन्तर्गतका वडा कार्यालयहरूलाई दिएको छः
२.१	शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी के ही प्रमख
ु कार्यहरुः
	स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई शिक्षासम्बन्धी तोकिएका केही
प्रमख
ु जिम्मेवारीहरूः
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स्थानीय तहका विद्यालय निर्माण र मर्मत सम्भार गर्ने (दफा ११(२)छ(७)) ।
आधारभूत शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई संविधानले नै तोकिएको छ । जसको
कार्यान्वयनका लागि तोकिएका केही प्रमख
ु काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम छन्
(दफा ११(२) को (ज):
प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा,
खल
ु ा तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामदु ायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति,
काननु , मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनगु मन, मूल्याङ्कन र नियमन, ट् यस
ु न,
कोचिङ् ग जस्ता विद्यालयबाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनमु ति तथा नियमन;
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम एवं सबै विद्यालय स्थापना, अनमु ति, सञ्चालन,
व्यवस्थापन तथा नियमन; गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन;
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन, सामदु ायिक विद्यालयलाई दिने
अनदु ान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनशु ासन कायम,
अनगु मन र नियमन;
सामदु ायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन;
विद्यालयको गणु स्तर अभिवद्धि
ृ तथा पाठ् यसामग्रीको वितरण, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत
सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन;
आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनगु मन तथा व्यवस्थापन;
विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन, अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको
सञ्चालन;
निःशलु ्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवत्ति
ृ को व्यवस्थापन;
स्थानीय पस्त
ु कालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन;
माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन र
शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास, आदि ।

	यस अतिरिक्त दफा १२(२) मा वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको रूपमा निम्न कुराहरू
उल्लेख गरिएको छः·

·
·
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बालउद्यानको व्यवस्था गर्ने, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम तथा प्रारम्भिक बालविकास के न्द्र
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, एवं पस्त
ु कालय, वाचनालय, सामदु ायिक सिकाइ के न्द्र,
बालक्लब तथा बालसञ्जालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने;
स्थानीय समदु ायका चाडपर्व, भाषा तथा संस्कृतिको विकासका लागि कला, नाटक,
जनचेतनामूलक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने गराउने र
वडाभित्र खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्ने, एवं अन्तरविद्यालय तथा बालक्लबहरूमार्फत
खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने आदि ।

dlxnf, afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfno

	स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनस
ु ार स्थानीय तहको आधारभूत स्वास्थ्य तथा
सरसफाइअन्तर्गतका जिम्मेवारीहरू निम्नानस
ु ार छन्- (दफा ११(२) झ)):
·
आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ तथा पोषणसम्बन्धी नीति, काननु , मापदण्ड, योजनाको
तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा नियमन;
·
आधारभूत स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य र पोषण सेवाको सञ्चालन र प्रवर्द्धन;
·
अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन;
·
स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन;
·
स्वच्छ खानेपानी तथा खाद्य पदार्थको गणु स्तर र वायु तथा ध्वनिको प्रदूषण नियन्त्रण र
नियमन,
·
सरसफाइ सचेतनाको अभिवद्धि
ृ र स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, सोका लागि
निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारी;
·
स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला सङ् कलन, पनु ःउपयोग, प्रशोधन, विर्सजन र सोको सेवाशलु ्क
निर्धारण र नियमन;
·
रक्त सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र सहरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन;
·
औषधी पसल सञ्चालन, अनमु ति, अनगु मन र नियमन;
·
परिवार नियोजन तथा मातशि
ृ शु कल्याणसम्बन्धी सेवा सञ्चालन, अनमु ति, अनगु मन तथा
नियमन र
·
महिला तथा बालबालिकाको कुपोषण न्यूनीकरण, रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन ।
त्यस्तै दफा ११ को उपदफा ४ को खण्ड 'ख' मा स्थानीय तहका देहायका कार्यहरू तोकिएका छन्·
·
·
·
·
·
·
·
·

सङ् घीय तथा प्रदेशस्तरीय लक्ष्य र मापदण्डबमोजिम स्थानीयस्तरको स्वास्थ्यसम्बन्धी
लक्ष्य र गणु स्तर निर्धारण;
जनरल अस्पताल, नर्सिङ् ग होम, निदान के न्द्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्लिनिक
दर्ता, सञ्चालन अनमु ति र नियमन;
स्वास्थ्य बिमा लगायतका सामाजिक सरक्षा
ु कार्यक्रमको व्यवस्थापन;
स्थानीयस्तरमा औषधी तथा अन्य मेडिकल उत्पादनहरूको न्यूनतम मूल्य निर्धारण र
नियमन, औषधी र स्वास्थ्य उपकरणको खरिद, भण्डारण र वितरण;
स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य निगरानी (पब्लिक
हेल्थ सर्भिलेन्स);
स्वस्थ जीवनशैली, पोषण, शारीरिक व्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य वत्त
ृ को पालना,
पञ्चकर्म लगायतका जनस्वास्थ्य सेवाको प्रवर्द्धन;
सर्ती
ृ ;
ु , मदिरा र लागु पदार्थजन्य वस्तुको प्रयोग नियन्त्रण तथा सचेतना अभिवद्धि
जनस्वास्थ्य, आपतलीन स्वास्थ्य तथा महामारीको नियन्त्रण योजना र कार्यान्वयन र
रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाम, एवं आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सेवाको
व्यवस्थापन आदि ।
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	यस अतिरिक्त वडा समितिलाई स्वास्थ्य तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित निम्न जिम्मेवारी दिइएको छः·

·
·
·
·
·

वडा तहको स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाको व्यवस्थापन गर्ने, खोप सेवा कार्यक्रमको सञ्चालन,
व्यवस्थापन तथा समन्वय गर्ने, वडा तहमा स्वास्थ्य जनचेतना विकास तथा स्वास्थ्य सूचना
कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने;
पोषण कार्यक्रमको सञ्चालन तथा समन्वय गर्ने;
सहरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गर्ने, गराउने;
सार्वजनिक शौचालय, स्नान गहृ तथा प्रतिक्षालय निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने, गराउने;
वडास्तरीय सामदु ायिक धाराको प्रबन्ध, कुवा, इनार तथा पोखरी निर्माण, संरक्षण र गणु स्तर
नियमन गर्ने र
घरबाट निकास हुने फोहरमैलाको सङ् कलन र व्यवस्थापन, चोक तथा गल्लीहरू सरसफाइ,
ढल निकास, मरेका जनावरको व्यवस्थापन, सतही पानीको निकास तथा पानीको स्रोत
संरक्षण गर्ने, गराउने ।

२.२ बालसंरक्षणसम्बन्धी के ही प्रमख
ु कार्यहरुः
संविधानमा उल्लिखित कार्यको विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले संक्षेपमा निम्न जिम्मेवारी स्थानीय
सरकारलाई दिएको छ ।
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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बालबालिकाको हकहित संरक्षणसम्बन्धी स्थानीय नीति, काननु , मापदण्ड, योजना,
कार्यान्वयन र नियमन गर्ने;
बालबालिकाको हकहित संरक्षण, अभिलेख राखी सामाजिक र आर्थिक उत्थानसम्बन्धी काम
गर्ने;
स्थानीयस्तरमा बालमैत्री शासकीय प्रबन्ध, बाल क्लब, स्थानीय बाल संरक्षण समिति र बाल
सञ्जालको निर्माण व्यवस्थापन गर्ने;
बालबालिकाको हकहित संरक्षणसम्बन्धी निकाय र संघसंस्थासँग सम्पर्क , समन्वय र
सहकार्य, सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने;
बालबालिका परिवार सहयोग गर्ने;
वैकल्पिक स्याहार पद्धतिको कार्यान्वयन गर्ने;
स्थानीयस्तरमा बालगहृ , पनु र्स्थापन के न्द्र, शिशसु ्याहार के न्द्र र बालविकास के न्द्र व्यवस्थापन
गर्ने;
अपाङ् गता भएका व्यक्ति र असहाय बालबालिकाकासम्बन्धी कार्य गर्ने;
सडक बालबालिका व्यवस्थापन गर्ने;
बाल न्यायसम्बन्धी कार्य गर्ने;
स्थानीयस्तरमा बालबालिकाको हिंसा नियन्त्रण गर्ने;
बालसधु ार तथा पनु र्स्थापन के न्द्र स्थापना, सञ्चालन, अनमु ति र नियमन गर्ने र
तथ्याङ्क, अभिलेख राख्ने ।
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	स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय तहको बालसंरक्षणसम्बन्धी
केही प्रमख
ु भूमिका निम्नानस
ु ार छः
·

गाउँ तथा नगरपालिकाको भूमिका सडक बालबालिका, अनाथ, असहाय, अशक्त र मानसिक
असन्तुलन भएका व्यक्तिहरूको पनु र्स्थापना के न्द्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनगु मन र
नियमन गर्ने लगायत रहेको छ । (दफा ११-२)(त)-५)

	वडास्तरको भूमिका भने निम्नानस
ु ार रहेको छः·

वडालाई बालमैत्री बनाउने (दफा १२(२)(ग)(२९);
·
वडाभित्र आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा पछि परेका महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ् गता
भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसङ् ख्यक, सीमान्तकृत समदु ायको अभिलेख राखी
सामाजिक र आर्थिक उत्थानसम्बन्धी काम गर्ने (दफा १२-२)-ग)-३०);
·
सडक बालबालिकाको उद्धार र पनु र्स्थापनाको लागि लगत सङ् कलन गर्ने (दफा १२-२)-ग)३६) र
·
बालविवाह, बहुविवाह, लैङ्गिक हिंसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, हलिया प्रथा, छाउपडी,
कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानव बेचविखन जस्ता सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य
गर्ने, गराउने (दफा १२-२)-ग)-३२) ।
	यस अतिरिक्त बालबालिकाको विषयलाई ध्यान दिनु पर्ने तथा बालबालिकाको सहभागिता समेत
गराउनु पर्ने सन्दर्भमा दफा २४ मा योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने भनी निम्नानस
ु ारको व्यवस्था
गरिएकोछः
·

... योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र
प्रक्रियासँग अनक
ु ू ल हुने गरी ... बालमैत्री ... जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनु
पर्नेछ ।

... योजना बनाउँदा देहायका विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछः
(च)

महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समदु ायलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु ्ने,

(५)

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा ... बालबालिका ...
लगायतका सरोकारवालाहरूको अधिकतम सहभागितामा गर्नु पर्नेछ ।
(क्रमसङ् ख्या २) ३) च) ५) को तारतम्य मिलेको छै न)

३.

ध्यान दिनु पर्ने के ही विषयहरू तथा अवसर र चुनौती
समाजमा बालबालिकाका विभिन्न समस्याहरू रहेका छन् । राज्यको लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने शिक्षा,
स्वास्थ्यमा थप्रैु लगानी हुदँ आ
ै एको छ । विभिन्न विशिष्टीकृत संरचना र प्रणाली रहेका छन् र क्रमिक सधु ार
पनि हुदँ आ
ै एका छन् । यद्यपि यसमा गणु स्तरीयता कायमलगायतका कतिपय पाटोमा अपेक्षित सधु ार हुन
भने सके को छै न । शिक्षा र स्वास्थ्यको तल
ु नामा बालसंरक्षणसँग सम्बन्धित विषयलाई हेर्दा राज्यको लगानी
;zQmLs/0f
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पनि न्यून रहेको छ भने “सबैको जिम्मेवारी तर कोही पनि नहुने उत्तरदायी” जस्तो देखिन जानक
ु ा साथै
बालसंवेदनशीलताको अभावमा सेवा प्रवाहमा धेरै समस्या तथा कमीकमजोरी रहन गई बालबालिकाको उचित
संरक्षण हुन नसकिरहेको एवं न्यायको अनभु ूति गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । खासगरी बालसंरक्षणसम्बन्धी
ध्यान दिनु पर्ने केही गहन विषयहरू निम्नानस
ु ार रहेका छन् र यिनको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि विशेष
प्राथमिकता दिनु जरुरी छः
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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बालश्रम;
बाल यौनशोषण, व्यावसायिक यौनशोषण;
दर्व्यवह
ु ार, भेदभाव, वेवास्था, तिरस्कार;
बाल विवाह;
घरेलु हिंसाका पीडित वा साक्षी;
सशस्त्र द्वन्द्वपीडित तथा द्वन्द्वमा संलग्न;
बेचबिखन तथा ओसार पसारमा परेका बालबालिका वा पर्ने जोखिममा रहेका;
बालबालिकामाथि हुने शारीरिक दण्ड सजाय;
बालबालिकालाई गरिने हेपाइ वा बलि
ु ङ् ग;
विद्यालयबाट वञ्चित बालबालिका;
अपाङ् गता (शारिरिक, मानसिक) भएका बालबालिका;
परित्यक्त तथा सडक बालबालिका;
जन्म दर्ता हुन नसके का बालबालिका;
लागु पदार्थ, मादक पदार्थ ओसारपसार तथा दर्व्य
ु सनमा सलग्न;
अभिभावकविहीन;
शरणार्थी बालबालिका;
प्राकृतिक प्रकोप पीडित तथा प्रभावित;
कुपोषित तथा दीर्घ रोगी बालबालिका;
परम्परा विशेष (कमलरी, झमु ा छाउपडी, कुमारी आदि);
काननु को विवादमा परेका बालबालिका;
इन्टरनेट अनलाइनबाट बालबालिकालाई हुने हानि, जोखिम;
बालबालिका परिलक्षित अपराधबाट पीडित;
परिवारबाट छुटाई संस्थागत हेरचाहमा राख्ने तथा धर्मपरिवर्तन र
अन्य जोखिममा परेका बालबालिका ।
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	यस पष्टृ भूमिमा बालबालिकाको निम्ति काम गर्दा सधै सबैका लागि एकै खाले सोच तथा कार्यक्रम पर्याप्त
हुनसक्दैन । बालबालिकाको पष्टृ भूमि, जोखिमताको सम्भावना, अवस्था र गहिराइ एवं कारण लगायतको
विश्लेषणसहित तत्काल सम्बोधन तथा दीर्घकालीन समाधानका उपाय अपनाउनु पर्दछ । यसका लागि
सामान्यतः निम्न पक्षहरूमा ध्यान दिनु उपयोगी हुनेछः
·
·
·
·
·
·

आम बालबालिका र जोखिममा रहेका बालबालिका (विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका
बालबालिका);
आर्थिकरूपमा सक्षम बालबालिका र आर्थिक सङ् कटापन्न बालबालिका;
स्थानीय (रैथाने) बालबालिका, आप्रवासी बालबालिका, कामदार बालबालिका र कामदारका
बालबालिका
विद्यालय जाने बालबालिका र विद्यालयबाहिरका बालबालिका;
सामान्य अवस्थाका बालबालिका र अपाङ् गता भएका बालबालिका र
सहरी क्षेत्रका बालबालिका र ग्रामीण तथा दर्गु म क्षेत्रका, बालबालिका ।

बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वर्द्धन र परिपालनाका लागि स्थानीय तहमा बालबालिकाको
विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न र उचित लगानी गर्न आवश्यक छ । तर हालसम्मको अनभु वका आधारमा
सङ् घीय प्रणाली व्यवस्थित नभइसके को अवस्थामा कतिपय राम्रा अवसर पनि छन् भने जोखिमहरू पनि
रहेका छन् । अवसरका रूपमा दईु दशकपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा केही गर्ने उत्साह छ; नयाँ गोरेटो
खोल्न सकिने अवस्था छ र स्थानीय प्रणाली बसाउन सकिने तथा छिटो छरितो निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया
गर्न सकिने स्रोत एवं अधिकारको सदपु योग गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । तर यससँगै जोखिमका रूपमा
परु ानो जिल्लागत संरचना खलबलिएको तर नयाँ स्थानीय संरचना उत्तरदायी हुनु पर्नेमा सो आफै व्यवस्थित
हुन बाँकी रहेकाले सेवा प्रवाह हुननसक्ने, केही कार्यविधि तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न नै बाँकी
रहेको, बालबालिकाप्रति अपेक्षाकृत संवेदनशीलतामा कमी, विकास निर्माणमा बढी ध्यान दिई सामाजिक
विकासलाई कम महत्त्व दिने प्रवत्ति
ृ , ठूलाका अगाडि सानाका कुरा ओझेलमा पर्ने, गैरसरकारी संस्थाप्रतिको
नकारात्मक धारणा, राजनीतिक पूर्वाग्रह, निर्वाचित निकाय, राज्य संरचना र अन्य संघसंस्थामा आआफ्नै
अहम्ता, प्रणाली सङ् घीय तर मानसिकता के न्द्रीकृत एवं बालबालिकाको विषयप्रति समबझ
ु ाइ, सहकार्य र
समन्वयमा कमी जस्ता कुरा रहेका छन् ।

४.

बालसंरक्षण प्रणालीसम्बन्धी प्रमख
ु सूचक/व्यवस्थाहरू
बालबालिकाको संरक्षण, विकासका लागि स्थानीय तहमा बालसंरक्षण प्रणाली दह्रो हुन जरुरी छ र यसका
लागि हरेक स्थानीय तहले कम्तीमा निम्नानस
ु ारका प्रमख
ु सूचक तथा व्यवस्थाहरूलाई ध्यान दिई कार्यान्वयन
गर्नु पर्ने कुरालाई के न्द्रीय बालकल्याण समितिले बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वर्द्धन र परिपूर्ति का
लागि गाउँ तथा नगरपालिकाको भूमिकासम्बन्धी अन्तरसंवाद अभियानमा प्रस्तुत गर्दै आएको छः
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१.

बालसंरक्षणसम्बन्धी कार्यका लागि कार्यविवरणसहित कर्मचारी तोकिएको वा स्थायी कर्मचारीको
नियक्त
ु भएको;
२. कर्मचारी तथा पदाधिकारी बीच बालसंवेदनशीलता बारे छलफल, अभिमख
ु ीकरण, तालिम भएको;
३. बालसंरक्षणसम्बन्धी घटनाहरू तत्काल सम्बोधन गर्न प्रयोग गर्न सकिने आपत्कालीन बालसंरक्षण
कोष वा अन्य कुनै कोष उपलब्ध भएको;
४. बालसंरक्षणका सवालहरूको रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिक्रियासम्बन्धी कार्यहरू स्थानीय
तहको वार्षिक योजनामा समावेश भएको
५. 	शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रको वार्षिक योजनामा समेत बालसंरक्षणसम्बन्धी भूमिका (विशेष गरी
हिंसा, दर्व्यवह
ु ार, आदिको बारेमा सूचना प्रवाह तथा उजरु ी) समावेश भएको;
६. 	स्थानीय तहमा रहेका बालसंरक्षणका प्रमख
ु समस्या, विषयहरू पत्ता लगाइएको;
७. बालसंरक्षणको सम्बन्धमा आवश्यक विभिन्न विवरण, तथ्याङ्क तथा सूचनाहरू नियमित सङ् कलन
तथा सार्वजनिक गरिएको;
८. बालसंरक्षणसम्बन्धी कार्यका लागि आवश्यक पर्ने सेवाहरू (जस्तै तत्कालका आवश्यकता परिपूर्ति ,
सरक्षि
ु त आवास, वैकल्पिक स्याहार, मनोविमर्श, उद्वार, पनु र्स्थापना, परिवार शिक्षा, काननु ी सहायता
तथा उपचार, छात्रवत्ति
ृ , आय आर्जन, आदि) का लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै वा अन्य
स्थानीय तह, गैरसरकारी सेवा प्रदायक वा निजी क्षेत्रबाट परिचालन गर्न सकिने गरी सूचीकरण तथा
सिफारिसको प्रवन्ध गरिएको;
९. बालसंरक्षणमा पर्याप्त ध्यान सनिश्
ु चित गर्न तथा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि स्थानीय तहअन्तर्गत
बालसंरक्षण समिति गठन तथा सक्रिय रहेको;
१०. अनधिकृत व्यक्ति, संस्था तथा निकायले बालबालिकामा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने विषयमा आफूखस
ु ी
निर्णय गर्ने वा घटना लक
ु ाउने जस्ता कार्यहरू हुन नदिन नियमित अनगु मन भएको र
११. समस्या सम्बोधनका लागि बालसंरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ् घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा
कार्यरत अन्य निकाय तथा संघसंस्था, संयन्त्रहरूसँग आवश्यकतानस
ु ार समन्वय, परिचालन,
सहकार्य गरिएको
(लेखकः के न्द्रीय वालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
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सामदु ायिक तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको समन्वयमा नेपाल
सरकारको नीति, चुनौती र अवसरहरू
भरतराज शर्मा
विषय प्रवेश
देश विकासको क्रममा नेपालले विभिन्न राष्ट्रबाट विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न किसिमले सहयोग प्राप्त गर्दैआएको
छ । यस किसिमको सहयोग सम्बन्ध आदानप्रदानमा विभिन्न किसिमका संघसंस्थाहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण
हुदँ आ
ै एको छ । सामदु ायिक तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारले विकासको साझेदार संस्थाको रूपमा
परिचालन गर्ने नीति लिएकाले देशको समानपु ातिक, समतामूलक र समान ढङ् गले विकास गर्नका लागि उनीहरूबीच
प्रभावकारी समन्वय हुन नितान्त जरुरी हुन्छ । विगत दईु दशकमा देशको सामाजिक आर्थिक जीवनमा गैरसरकारी
संस्थाहरूको भूमिका एवं लगानीमा उल्लेखनीय विस्तार भएको छ । हाल मल
ु क
ु मा आधा लाखको हाराहारी राष्ट्रिय
गैरसरकारी संस्थाहरू (समाजकल्याण परिषदम् ा आबद्धताको आधारमा) र २६० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी
संस्थाहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, सामदु ायिक विकास, बाल अधिकार संरक्षण, महिला तथा सीमान्तकृत समदु ायको
सशक्तीकरण, दिगो वातावरण व्यवस्थापन, आजीविका प्रवर्द्धन, सचेतना अभिवद्धि
ृ , मानव अधिकार, शान्ति
लगायतका क्षेत्रमा सक्रिय रहेका छन् ।

१.

संवैधानिक तथा काननु ी व्यवस्थाः
(क) नेपालको संविधान
·
·

·

नेपालको संबिधानले मौलिक हकमार्फतत प्रत्येक नागरिकलाई संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता
प्रदान गरेको छ ।
वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई
पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्नेकुरा
उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी सामदु ायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको लगानी
र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति,
सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र
प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संघसंस्थाहरूलाई संलग्न गराउने कुरा उल्लेख भएको छ ।
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(ख) संस्था दर्ता ऐन, २०३४
·

यो ऐन सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, शारीरिक,
आर्थिक, व्यावसायिक तथा परोपकारी संस्थाहरूको स्थापना तथा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा
व्यवस्था गर्न निर्माण भएको देखिन्छ ।

(ग)	राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८
·

(घ)

यो ऐन विभिन्न वर्ग, पेशा वा क्षेत्रका जनताका बीच सस
ु म्बन्ध, सर्वसाधारण जनताको सदाचार,
सवु िधा, आर्थिक हित, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्नका निमित्त वर्गीय तथा व्यावसायिक
सङ् गठनहरूको शक्तिलाई आफ्नो वर्गीय तथा व्यावसायिक हित तथा विकासका साथ साथै
राष्ट्रको निर्माण र विकास कार्यमा लगाउन राष्ट्रव्यापी निर्देशन गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको
देखिन्छ ।

समाजकल्याण ऐन, २०४९
·

नेपाल र नेपाली समाजको सर्वाङ् गीण विकासको लागि समाजकल्याण कार्य तथा
समाजसेवासँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापलाई विकास निर्माणकार्यहरूसँग सम्बद्ध
गराई समाजका कमजोर तथा असहाय व्यक्ति, वर्ग र समदु ायलाई मानवोचित जीवनयापन
गर्न सक्षम तलु ्याउन, समाजसेवी संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूको मर्यादा र प्रतिष्ठा बढाउन
तथा गैरसरकारी सामाजिक संघसंस्थाहरूको काम कारबाहीमा समन्वय गर्न जारी गरिएको
देखिन्छ ।

(ङ) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५
·

(च)

गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले आ-आफ्नो क्षेत्रमा गर्नु पर्ने विकास निर्माण कार्यको
लागि उपभोक्ता समूह तथा अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरी उक्त कार्यहरू
त्यस्ता समूह वा संस्थाहरूमार्फत गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
·

उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समदु ायबाट निर्माण कार्य गराउँदा वा सोसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा
मितव्ययिता, गणु स्तरीयता वा दिगोपना अभिवद्धि
ृ हुने भएमा वा परियोजनाको मखु ्य उद्देश्य
नै रोजगारी सिर्जना गर्ने र लाभग्राही समदु ायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता समिति वा
लाभग्राही समदु ायलाई त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

उपर्युक्त व्यवस्थाका अतिरिक्त कम्पनी ऐन, २०६३ ले समेत मनु ाफा वितरण नगर्ने गरी कम्पनी संस्थापना हुन
सक्ने व्यवस्था गरेको छ साथै विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा विभिन्न काननु बमोजिम
उपभोक्ता समितिहरू स्थापना र दर्ता हुने गरेका छन् । मूलतः वन तथा भू संरक्षण, भौतिक योजना तथा निर्माण,
ऊर्जा, स्थानीय विकास र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत यस्ता उपभोक्ता समितिहरू स्थापना र
सञ्चालन गर्ने गरेको देखिन्छ । कतिपय निकायहरूले उपभोक्ता समिति वा समूहहरूलाई दर्ता नै नगरी मान्यता
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प्रदान गर्ने गरेको समेत देखिन्छ । यस्तैगरी गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी व्यवस्था राज्यका अन्य काननु हरूले
पनि गरेका छन् । जस्तैः सहकारी ऐन,२०४९, दैवीप्रकोप उद्धार ऐन,२०४९ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन,
२०४८ ।

२.

नीतिगत भूमिका तथा प्रयासहरूः·

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्य प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न महिला, बालबालिका तथा
समाजकल्याण मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको परियोजना विश्लेषण तथा सहजीकरण
सिफारिश समिति तत्कालीन मन्त्रिपरिषदक
् ो मिति २०६१।५।२९ र २०६१।९।६ को निर्णयबाट गठन
भई कार्यरत रहेकोमा २०७०।५।१४ मा कार्यविधि पनि बनेको छ। यसले मल
ु तः नेपालमा कार्यालय
स्थापना गरी कार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट समाजकल्याण परिषदम् ार्फत प्रस्तुत
विभिन्न परियोजना प्रस्तावहरूका सम्बन्धमा प्रचलित ऐन काननु , नीति नियमबमोजिम भएनभएको
विश्लेषण गरी सम्झौताका लागि सिफारिस गर्न सहजीकरण गर्ने कार्य गर्दछ।

·

संघसंस्थाहरूको समन्वयको सन्दर्भमा खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोग प्राप्त
गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट वैदेशिक सहयोग नीतिअन्तर्गत विभिन्न समयमा समय सान्दर्भिक
नीति, निर्देशन एवं नियमनको कार्य समेत हुदँ आ
ै एको छ ।

·

नेपालको नर्वौ योजना देखिनै सामदु ायिक तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिकालाई विकासका
साझेदारकोरूपमा उल्लेख गरिएको छ र हालको १४ औ ंयोजनासम्म यसले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

·

समाजकल्याण ऐन, २०४९ लाई समयसापेक्षरूपमा परिमार्जन गरी समाज विकास ऐन बनाउने प्रयास
भएको छ ।

संघसंस्थासम्बन्धी रणनीति तथा कार्यनीति
चालु चौधौ योजना (२०७३/७४ - २०७५/७६) मा सामदु ायिक तथा गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी रणनीति
तथा कार्यनीति देहायबमोजिम रहेका छन्	रणनीति
·
·

·

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको लगानी राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रतर्फ निर्दिष्ट
गरी समाजकल्याणको कार्यमा थप सहयोग परु य् ाउने ।
स्थानीय गैरसरकारी संस्था तथा सामदु ायिक संस्थाहरूको स्थानीय निकायसँगको समन्वय,
सहभागिता र सहकार्यलाई उच्च, दिगो र फराकिलो बनाई समाजको आर्थिक तथा सामाजिक
विकासमा योगदान परु य् ाउने ।
गैरसरकारी संस्थाहरूको परिचालन, नियमन, अनमु गन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाई
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सशु ासन कायम गर्न सहयोग परु य् ाउने ।
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कार्यनीति
·
·

·
·
·

·

·

·
·
·
·
·
·
·

50

स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने भौतिक, मानवीय तथा प्रविधिजन्य स्रोतको उपयोगलाई प्राथमिकता
दिँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको स्रोत प्रवाहित हुने ।
मानव विकास सूचकाङ् कमा पछाडि परेको क्षेत्र, लक्षित समूह, सीमान्तकृत समदु ाय, पिछडिएको क्षेत्र,
ग्रामीण विपन्न क्षेत्र तथा समदु ायको सशक्तीकरण, जीविकाको प्रवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी,
वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन, विपदप् छिको नवनिर्माण तथा पनु र्निर्माणजस्ता राष्ट्रिय
प्राथमिकताका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमहरू परिचालन गरिने ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई विकास सहायता नीति, २०७१ अनरू
ु प परिचालन
गरिने ।
नेपालमा कार्यालय नभएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सोझै प्राप्त हुने स्रोतका कार्यक्रमसमेत
सहजीकरण समितिबाट सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याइने ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहमा कार्यरत
संस्था छनोट गर्नुपर्ने र उपलब्ध नभएमा मात्र नजिकको कार्यरत संस्था छनोट गर्नुपर्ने प्रणालीलाई
थप प्रभावकारिताका साथ अवलम्बन गरिने ।
गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व सनिश्
ु चित गर्न
योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणहरूमा स्थानीय सरोकारवाला तथा स्थानीय
निकायको सहभागिता, सहकार्य र समन्वयलाई सनिश्
ु चित गरिने ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा महालेखा नियन्त्रक
कार्यालयबाट निर्दिष्ट गरिएको वाणिज्य बैङ्कमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा
लागु गरिने ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको खर्चको मापदण्ड निर्देशिका बनाई प्रभावकारीरूपमा
कार्यान्वयनमा ल्याइने ।
द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र अन्तरसरकारी स्तरमा सम्झौता भई नेपालका लागि छुट्याइएको कोष
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले अन्य देशको लागि उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिने ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गर्न आवश्यक
व्यवस्था मिलाइने ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाजकल्याण परिषदम् ा राष्ट्रिय तथा
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसम्बन्धी विद्तयु ीय सूचना प्रणाली तयार गरिने ।
गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखापरीक्षण तथा
सार्वजनिक सनु वु ाइको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यमा थप पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न
आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अभिलेखाङ् कन,
समन्वय, अनगु मन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयबाट गरिने ।
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गैरसरकारी संस्थाहरूलाई कार्यप्रकृति र कार्यक्षेत्रको आधारमा वर्गीकरण गरी नियमन कार्य एकद्वार
प्रणालीबाट गरिने ।
	यस चौधौ योजनाले सरकारी, गैरसरकारी तथा सामदु ायिक क्षेत्रबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्धको विकास गर्दै
सामाजिक तथा आर्थिक विकास र स्थानीय तहमा सेवा र सवु िधाहरूको विकास एवं विस्तारमा सामदु ायिक
तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिकालाई सदृु ढ गर्ने उद्देश्य लिनक
ु ा साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय
गैरसरकारी संस्थाहरू, सामदु ायिक संस्थाहरू र नागरिक समाजको भूमिकालाई सदृु ढ, मर्यादित र पारदर्शी
बनाउँदै तिनीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण तथा समावेशी, न्यायपूर्ण र समद्ध
ृ राष्ट्र निर्माणमा
भरपर्दो संवाहक र साझेदारका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन सोच लिएको छ ।

३.

समस्या तथा चुनौतीहरू
सामदु ायिक तथा गैरसरकारी सस्थाहरूको सञ्चालन तथा सहजीकरणमा थप्रैु समस्या तथा चनु ौतीहरू
सहेका छन् । ती समस्या तथा चनु ैतीहरूलाई बदु ागतरूपमा निम्नानस
ु ार प्रस्तुत गरिएको छ ।
·
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राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको तथ्याङ्कीय प्रणाली व्यवस्थित हुन नसके को
कारण अनगु मन कार्य प्रभावकारी हुन सके को छै न ।
सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सनु वु ाइमार्फत यस्ता संस्थाहरूलाई समदु ायप्रति उत्तरदायी
बनाउन सकिएको छै न ।
गैरसरकारी संस्थाहरूको बजेट तथा क्रियाकलापलाई पूर्ण पारदर्शी बनाउन सकिएको छै न ।
गैरसरकारी संस्थाहरूको क्रियाकलापहरूको अनगु मन एवं मूल्याङ्कन गरी प्राप्त नतिजाको आधारमा
संहिताबद्ध गराउने कार्यले यथोचित गति लिन सके को छै न ।
समाजकल्याण परिषदक
् ो काननु ी एवं व्यवस्थापकीय सधु ार अपेक्षितरूपमा गर्न सकिएको छै न ।
गैरसरकारी क्षेत्रको लगानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र वर्गमा प्रवाहित गर्नु, यस क्षेत्रको
आर्थिक स्रोतलाई पारदर्शी बनाई राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा आबद्ध गराउन,ु आधारभूत विकास कम
भएका जिल्ला तथा स्थानहरूमा यस क्षेत्रको योगदानलाई केन्द्रित गर्नु जस्ता चनु ौतीहरू रहेका छन् ।
गैरसरकारी संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालनका सम्बन्धमा नेपालमा एकरूपता भएको पाइँदनै । कुनै
संस्था राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम दर्ता हुने गरेको देखिन्छ भने कतिपय संस्थाहरू संस्था
दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । साथै उपभोक्ता समितिहरू तत्तत्
ऐन नियमबमोजिम गठन र सञ्चालन भएको देखिन्छ भने कतिपय उपभोक्ता समितिहरू काननु ी
आधारविना नै गठन भई सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । काननु बमोजिम गठन भएका संस्थाहरूका
सम्बन्धमा पनि प्रतिवेदन पेस गर्ने, के कस्ता आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न सक्ने, संस्थाले के के गर्न
हुने तथा के के गर्न नहुने समेतको व्यवस्था नहुदँ ा यस्ता संस्थाहरूको नियमन तथा अनगु मन कठिन
बनेको छ ।
विद्यमान काननु बमोजिम गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमनको लागि संरचनागत व्यवस्था ज्यादै
अप्रभावकारी भएको देखिन्छ । स्वेच्छाले समाजकल्याण परिषदम् ा आबद्ध भएका संस्थाहरूको
नियमन र अनगु मनको लागि समाजकल्याण परिषदक
् ो संरचनागत व्यवस्था सम्म भएको छ तर उक्त
संरचनासमेत विविध कारणले प्रभावकारी हुन नसके को अवस्था छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई
;zQmLs/0f
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संस्था दर्ता र नवीकरणको अधिकार भएको तथा शान्ति सरक्षा
ु , नागरिकता वितरण जस्ता आधारभूत
र जनसरोकारका कार्यसम्पादन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शान्ति सरक्षा
ु को दृष्टिकोणबाट समेत
गैरसरकारी संस्थाहरूको अनगु मनजस्तो कार्य प्रभावकारीरूपमा गर्न सक्ने अवस्था समेत भएको
देखिन्न ।
समाजकल्याण ऐन, २०४९ को दफा १६(१) मा कुनै पनि सामाजिक संघसंस्थाले विदेशी सरकार,
अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संघसंस्था वा नियोग वा व्यक्तिबाट वस्तुगत, प्राविधिक, आर्थिक वा अन्य
कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त गर्न चाहेमा सहयोग प्राप्त गर्न चाहेको कार्य वा परियोजनाको प्रस्ताव
र अन्य विवरणसहित समाजकल्याण परिषदस
् मक्ष निवेदन दिनपु र्ने व्यवस्था रहेकोमा सो कुराको
राम्रोसगँ पालना हुन सके को पाइन्न ।
कुनै गैरसरकारी संस्थाले वैदेशिक सहयोग लिने भए त्यस्तो संस्था समाजकल्याण परिषदम् ा
अनिवार्यरूपमा आबद्ध हुनपु र्नेमा सोको पूर्ण पालना भएको देखिँदनै ।
गैरसरकारी संस्थाहरूबाट वार्षिकरूपमा वित्तीय एवं भौतिक प्रगतिको विवरण गर्नु पर्ने व्यवस्था
प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सके को पाइँदनै ।
हाल नेपालमा विभिन्न काननु अन्तर्गत विभिन्न संस्थाहरू दर्ता हुने व्यवस्था विद्यमान रहेकाले
सामाजिक संघसंस्था तथा गैरसरकारी संस्थाको दर्ता एउटै निकायबाट गर्ने व्यवस्था गर्नेतर्फ पहल
गर्न बाँकी रहेको छ ।
प्रत्येक गैरसरकारी संस्थाले जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आयोजना तर्जुमाको चरणदेखि नै
स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सके को छै न ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग साधारण सम्झौता गरेको तीन महिनाभित्र आयोजना सम्झौता
गर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि त्यो समयभित्र आयोजना सम्झौता हुन नसके का उदाहरणहरू पनि
प्रसस्तै छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग नेपालमा कार्य गर्नका लागि हुने सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट
हस्ताक्षर गर्ने निकायको सम्बन्धमा एकरूपता र एकद्वार प्रणाली पूर्ण रूपमा लागु भएको छै न ।
अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहसँग निकटतम समन्वय
गरी गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था प्रभावकारी ढङ् गबाट लागु भएको देखिँदनै ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गैरसरकारी संस्था छनौट गर्दा निश्चित
आधार बनाएर पारदर्शी तरिकाले प्रभावकारी ढङ् गबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने गैरसरकारी
संस्थाहरू छनौट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाद्वारा नेपालका लागि दातनि
ृ काय र राष्ट्रबाट नियमितरूपमा प्रतिबद्धता
भएको Ear Mark सहायता राशीमा पहुचँ हुन नपाउने व्यवस्था अझ प्रभावकारी ढङ् गबाट लागु
गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने बैंक खातासम्बन्धी व्यवस्था सरकारी निकायको
भन्दा फरक भएकाले देशभित्र प्राप्त भएको र खर्च भएको यस्ता सहायता रकमको यथार्थ विवरण तयार
गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई उपलब्ध गराइँदै आएको सेवा सवु िधाको सन्दर्भमा नेपाल
सरकारसँग सम्झौता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र समाजकल्याण परिषदस
् गँ सम्झौता गर्ने
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अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको सेवा सवु िधामा एकरूपता कायम हुन
सके को छै न ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले वार्षिकरूपमा वित्तीय एवं भौतिक प्रगतिको विवरण बझ
ु ाउने
व्यवस्था स्पष्ट भइसके को छै न ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको आर्थिक क्रियाकलापमाथि पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन
वित्तीय लेखापरीक्षण गर्नुका साथै जनसमदु ायमा स्रोतको उपयोग तथा कार्यक्रमबाट प्राप्त भएको
उपलब्धिको जानकारी गराउन वार्षिकरूपमा सार्वजनिक लेखापरीक्षण (Public Audit) को व्यवस्था
प्रभावकारीरूपमा लागु नभएको ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको लेखापरीक्षणको प्रयोजनार्थ
आर्थिक पारदर्शिता एवं जवाफदेहितासम्बन्धी निर्देशिका लागु हुन बाँकी रहेको ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको अनगु मनको सम्बन्धमा प्रभावकारी व्यवस्था नभएको ।
संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका संस्थाहरू मनु ाफारहित तथा समाजकल्याणका कार्यमा
संलग्न रहने भनिए तापनि सोहीबमोजिम मात्र क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको देखिँदनै ।
संस्था दर्ता गर्दा विशेष प्रकारका उद्देश्यहरू मात्र राखेर संस्था दर्ता नगरी जनु उद्देश्यमा स्रोत उपलव्ध
हुन्छ सोही उद्देश्यमा काम गर्ने मनसायबाट अभिप्रेरित भई थप्रैु उद्देश्यहरू राखी संस्था दर्ता गर्ने गरेको
देखिन्छ ।
अधिकांश संस्थाहरू निश्चित समूह वा पारिवारिक सदस्यहरूबाट सञ्चालित छन् भने सोहीबमोजिम
कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गरिएको पाइन्छ ।
गैरसरकारी संस्थाहरूका कर्मचारीहरूको तलव, भत्ता, सवु िधा आदिको मापदण्ड कहीं कतै उल्लेख
भएको देखिँदनै ।
राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संघसंस्था वा नियोग
वा व्यक्तिबाट वस्तुगत सहयोग लिन सक्ने प्रावधान समाजकल्याण ऐन, २०४९ को दफा १६(१)
ले गरेको छ । तर यसरी प्राप्त हुने वस्तुगत सहयोगअन्तर्गतका सामानहरूको कुनै मापदण्ड
तोकिएको छै न ।
समाजकल्याण ऐन, २०४९ को दफा १६(१) बमोजिम प्राविधिक सहायता उपलव्ध हुने व्यवस्था छ ।
तर यसरी प्राविधिक सहायताअन्तर्गत उपलव्ध भएको स्वयंसेवकले राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गर्ने
कार्यक्रममा ठोस अभिवद्धि
ृ हुने गरेको छ वा छै न, यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष के छन्
भन्ने विषय अनभिज्ञ हुने गरेको ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले समाजकल्याण परिषदम् ा आबद्ध भई आयोजना सम्झौता गरेपछि
कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने काननु ी प्रावधान भए तापनि भित्रभित्रै आयोजना प्रस्तावमा भएका
कामका अतिरिक्त अन्य कार्यहरू समेत गर्ने गरेको गनु ासो गरेको पाइन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सहयोगी वा कार्यान्वयन गर्ने निकायका
रूपमा अनिवार्यरूपमा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई साथ लिनु पर्ने व्यवस्था छ तर गैरसरकारी
संस्थाहरू छान्ने प्रावधान पारदर्शी भएको देखिँदनै ।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको सन्दर्भमा कार्यक्रम सञ्चालन
गर्ने जिल्लाबाट प्राप्त गरेको पूर्व स्वीकृतिपत्र आयोजना प्रस्तावसँगै पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तथापि
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४.

आफ्नो जिल्लामा कार्यक्रमहरू आउन लागेको विषयलाई गौरव ठानी जिल्ला विकास समितिबाट
यस्तो पूर्व स्वीकृतिपत्र अध्ययनविना सजिलै दिने गरेको देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले कार्यक्रम निर्माण गर्दा सामान्यतया कूल रकमको २०
प्रतिशतभन्दा बढी प्रशासनिक खर्चमा राख्न नपाउने भनिए तापनि प्रशासनिक खर्च र कार्यक्रम
खर्चको स्पष्ट सीमाङ् कन नहुने हुदँ ा सो प्रावधान प्रभावकारी हुन सके को देखिँदनै ।
कुनकुन गैरसरकारी संस्थाहरूको माध्यमबाट देशमा कुनकुन वर्ष कतिकति रकम भित्रियो भन्ने
कुराको कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क समेत उपलव्ध नभएको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता अभिलेखहरू समेत
दरुु स्त राख्ने गरी संरचनागत व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अवसरहरूः·
·
·
·
·
·

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको लगानी र कार्यक्रम राष्ट्रिय प्राथमिकताको
क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गर्न सकिने ।
स्थानीय गैरसरकारी संस्था तथा सामदु ायिक संस्थाहरूको क्षमता र भूमिकामा वद्धि
ृ गर्न सकिने ।
बढीभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरूका कार्यक्रमहरू स्थानीयतहसँगको समन्वयमा सञ्चालन गर्न
सकिने ।
गैरसरकारी संस्थाहरूको सहजीकरण, अनगु मन र परिचालन प्रक्रियाको प्रभावकारितामा वद्धि
ृ गर्न
सकिने ।
वाह्य संघसंस्थाहरूले स्थानीय संघसंस्थासँगको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हुदँ ा आन्तरिक
स्रोत परिचालनको सम्भाव्यता रहेकाले दिगो विकासमा टेवा पगु ्ने ।
संघसंस्थाको सङ् ख्यात्मक वद्धि
ृ लाई देशभर परिचालन गर्न सकिने ।

५. 	निष्कर्षः
	निश्चय पनि गैरसरकारी संस्था सरकारका विकल्प होइनन् । सरकारका क्रियाकलापलाई प्रतिस्थापित गर्ने
पनि होइनन् । यी त सरकारका सहयात्री र साझेदार मात्र हुन् । सरकारले कोरेको नक्सामा रङ् ग भर्ने काम
यिनको हो । अतः गैरसरकारी संस्था आफ्नै स्रोतमा आधारित रहेर राष्ट्रको सेवा गर्ने क्षेत्र भएका कारण
राज्यले उचित नियम, काननु तर्जुमा एवं प्रभावकारीरूपमा लागु गरी सन्तुलित ढङ् गले परिचालन तथा
सहजीकरण गर्न सके को अवस्थामा यस क्षेत्रबाट राष्ट्र निर्माणमा सहीरूपमा योगदान पगु ्ने आशा एवं विश्वास
लिन सकिन्छ ।यसको लागि यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्या तथा चनु ौतीहरूलाई सम्बोधन गरी अगाडि बढ् नु
आवश्यक छ ।
(लेखकः महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा निर्देशक पदमा कार्यरत छन् ।)
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Prevalence of Gender Based Violence and
Government Interventions
Binita Bhattarai
1.

Background
Gender based violence (GBV) is most prevalent Human Right (HR) violation all over
the world (UNFPA). Various forms of violence against women and girls were found to
be prevalent throughout the life-cycle of women as a global phenomenon. Worldwide
one third women experience physical or sexual abuse in their lifetime. The term gender
based violence and violence against women is used interchangeably. "Gender based
violence is the gender term used to capture violence that occurs as a result of the
normative role expectations associated with each gender along with the unequal power
relationship between the two genders within the context of a specific society." (Bloom
2008, p14) The history of gender based violence is not long. Until 1980s gender based
violence was not considered a matter to be dealt with human right. The international
bill on women's right Convention on Elimination of all form of Discrimination against
Women (CEDAW) was adopted in 1979 also does not address the issue of violence
against women. The issue of violence against women was recognized in 1992, when
the CEDAW committee adopted general recommendation No. 19. The committee
defined GBV as: Violence that is directed against a woman because she is a woman
or that affects women is proportionately". The UN Declaration on the Elimination of
violence against women adopted by UN General Assembly in 1993. The declaration
defines VAW as: "Any act of gender based violence that results in or is likely to result
in physical, sexual or psychological harm or suffering to women including threats of
such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in
private life". The Declaration includes all forms of violence against women occurring
within family (marital rape, dowry related violence, traditional harmful practices and so
on), public place (rape, sexual harassment, forced prostitution and so on) and violence
condoned by the state itself or by the representative of the state.
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Although men and women both can be the victim of gender based violence, the
proportion of women victims far exceeds the proportion of men. Furthermore the
consequences of GBV have more adverse and specific impact to women and girls.
Gender based violence is a public health challenge and a barrier to social, political and
economic participation. Violence against women is a leading worldwide public health
problem and it should be urgently addressed by the government and health institutions
(WHO, 1996). It undermines safety, dignity and human right of those individual who
experience it (Dr Baral, Upreti and etal, 2016).

2.

Prevalence of Gender based violence in Nepal
Women and girls are experiencing violence in their life time regardless of their age,
religion, caste, marital status and pregnancy as well. They are facing violence at home,
work place, public transport, public places (school, road, hotel and so on). Chhaupadi,
witchcraft allegation, dowry related violence, child marriage are some of the traditional
harmful practices prevalence across the country. The practice of Chhaupadi is still
being the cause of death of adolescent girls and women in the mid and far western
Nepal. According to Bandana Rana, the women right activist these kinds of social
and cultural practices have only left women to feel inferior to their male counterparts.
The prevalence of patriarchal cultural value system has undermined the social value of
women and treated women as a second class citizens. All forms of violence such as
physical violence (biting, hitting, burning, slapping, force abortion and so on), sexual
violence (marital rape, forced prostitution, rape) psychological violence (verbal abuse,
harassment, threats and so on) are frequently reported in media.
The Crime against Women and Girls cases registered in Nepal Police
Fiscal
Year
066/067

Rape
376

Attempt
to rape
101

161

8

146

Child
marriage
7

067/068

481

151

183

12

197

2

1355

39

068/069

555

156

118

13

249

12

2250

35

069/070

677

245

144

28

350

19

1800

28

070/071

912

414

185

18

421

15

6835

39

071/072

981

562

181

17

518

23

8268

43

072/073

1089

452

212

22

463

20

9398

28

073/074

1139

531

227

26

465

29

11652

24

Trafficking Abortion Polygamy

Domestic Witch
Violence Craft
983
4

Source: Nepal Police
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The above table shows only the registered cases of violence against women and girls
at Nepal Police since 2066/67 to 2073/74. Among the total registered cases of violence
against women and girls, domestic violence is the major contributor which is around
80 percent followed by rape, polygamy, attempt to rape, trafficking, child marriage,
abortion and witchcraft allegation. According to Nepal Police only 20 percent cases are
reported to the police and remaining 80 percent of cases are not reporting due to social
fear and other barriers. However the table shows increasing trend of reporting crime
against women and girls. It is not common among Nepali women and girls to seek help
or talk with anyone for violence they have experience. According to Nepal Demographic
Health Survey, 2016 sixty six percent women do not sought for any help who have
experienced physical or sexual violence.
Women across all caste, ethnic and socioeconomic groups continue to face discrimination
and are subjected to various forms of violence but there is not sufficient data on the
extant of its prevalence. The reported cases of violence against women and girls show
that domestic violence is the most common form of violence against women.
Percentage of ever-married women who have experienced the following types of
spousal violence

Source: Nepal Demographic Health Survey, 2016
Violence by immediate partner is also remarkable incase of Nepal. According to Nepal
Demographic health Survey, 2016, 26 percent of ever-married women have ever
experienced spousal physical, sexual, or emotional violence. The most common type
of spousal violence is physical violence (23%), followed by emotional violence (12%).
Seven percent of ever-married women have experienced spousal sexual violence.
The deep rooted patriarchal value system has fertilized the domestic violence against
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women. More than one fourth (29%) of women and 23% of men agree that wife beating
is justified under specific circumstances (NDSH, 2016). The most common circumstance
justifying wife beating (24% of women, 19% of men) is neglecting the children by wife
followed by the wife going out without telling her husband (12% of women, 9% of men).
The wife bringing less dowry or no dowry was the least-justified reason among both
women and men, at 1% nationally and less than 1% in all provinces except Province
2 (2%). The 2016 Demographic Health Survey found that 34% of women who have
experienced spousal physical or sexual violence have sustained injuries. The most
common types of physical injuries due to spousal violence are reported as cuts and
bruise.
A study conducted by Office of Prime Minister revealed high prevalence of violence
against women. The study report shows almost half of women (48%) had experienced
violence at some time in their lives, where emotional violence (40.4%) was most
commonly reported type of violence followed by physical violence (26.8%) and sexual
violence (15.3%) (OPMCM, 2012).

3.

Government initiatives to end gender based violence
Strong normative and legal framework shows the high level commitment to end
violence against girls and women and gender inequality. The constitution of Nepal
ensures the Right to Women as a fundamental right. According to the article 38(3) no
woman shall be subjected to physical, mental, sexual, psychological or other form of
violence or exploitation on grounds of religion, social, cultural tradition, practice or on
any other grounds. Such act shall be punishable by law, and the victim shall have the
right to obtain compensation in accordance with law. Various acts and regulations are
in implementation in line with constitutional provision. Domestic violence offence and
punishment act, 2066 and regulation 2067 are the major steps to address the issues of
violence against women. All the four pillars of ending gender based violence (prevention,
protection, prosecution and rehabilitation) are recognized by the aforementioned law.
There are other special acts such as Work Place harassment control act, 2071, Human
Trafficking control Act, 2064 and Witchcraft Allegation (Crime and Punishment)Act,
2072 to eliminate the violence against women and girls. The government has recently
endorsed the Civil Code, 2074 which will be implemented from coming fiscal year also
criminalized the discrimination based on menstruation, pregnancy and physical status
of women. Such provisions in the civil code definitely address the issues related to
Chhaupadi.
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Various special measures are taken align with national policies, act and regulation
to address the issues of gender based violence. To provide the immediate relief to
the victims Gender based violence prevention fund is established. Under this fund
government is providing certain amount of token money for the treatment, legal aid,
counseling, seed money and so on to the victim of GBV. There is also provision of free
legal aid to support victims in all districts. Similarly, the government is running temporary
shelter homes for the victims of gender based violence. These shelters provide shelter,
food, clothing, counseling, medical assistance at the local hospital, legal assistance, as
well as any necessary transportation fees.
At the local level watch groups are formed to surveillance the incidence of violence
against women and girls. These groups are mobilized to create awareness against
gender based violence in the community as well as immediate rescue of the victims.
There is establishment of women and children directorate at the head quarter and
separate unit in each district to handle the cases of women and children at Nepal Police.
Various training program to the police officials and other law enforcement agencies has
increased the sensitiveness to address the crime against women and girls.
The number of reported cases of violence against women and girls is in increasing trend
as a result of government initiative. However in last five year the number of violence
is not reducing significantly. According to Nepal Demographic Health Survey, 2016,
almost 22 percent of women have experience physical violence since age 15 which
was same in 2011. Similarly, 12 percent of women have experienced sexual violence
in 2011 which is 7 percent in 2016. Even during the pregnancy, women are facing
the violence that is 6 percent in 2016. Despite the government initiatives various nongovernmental organizations and development partners are investing a lot to address
the issue of GBV.

4.

The Way Forward
The Constitution of Nepal ensured the right to women as a fundamental right. Any kinds
of harmful practices in the name of religion, custom, tradition is not allowed to practice if
these practices directly or indirectly have adverse impact on the freedom of women as
well as other forms of violence. Various legal provisions in line with the constitutional
provision are in practice. Law enforcement is one of the crucial measures to address
the issues of violence against women. Since last two decades there was absent of
locally elected bodies at local levels. The country has transformed from unitary system
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to federal structure. Recently held local election has ensured more than 40 percent
of seats to women at the local level along with 90 percent of deputy mayors. The
elected members of local level should work closely with the community. This is great
opportunities to monitor regulate and control over the unethical practices that happen
against women and girls. The local governments are equally responsible and eligible to
draft polices based on their priorities and need. Prohibiting local level services such as
recommendation of citizenship, passport and so on to those families who disobey law
would be helpful to reduce the practice of domestic violence or other forms of violence
against women.
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नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट र यसको अवस्था

मिठु थापा
पृष्ठभूमि
नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रक्रियाको सरुु आत आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि भएको हो । बजेट
वक्तव्यमा "लैङ्गिक समानताप्रति नेपालले गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारी
खर्चलार्इ लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउने सोचअनरू
ु प आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि कार्यान्वयनमा आएको
हो । एक आर्थिक वर्ष भत्र सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको लैङ्गिक संवेदनशीलता मापन गर्न विभिन्न ५ प्रकारका
क्रियाकलापहरूका सूचकहरूका आधारमा मूल्याङ्कन गरी प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी, अप्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी
र लैङ्गिकरूपले तटस्थ गरी तीन प्रकारले बजेटको वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । यस्तो बजेटले महिलाहरूको क्षमता
विकास सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरणका लागि योगदान परु य् ाउनका साथै नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत
उच्च गराउन योगदान पगु ेको छ ।
कुनै निश्चित अवधिका लागि राज्यलार्इ आवश्यक पर्ने कुल बजेटको अनमु ान र आयको आधारको खोजी विभिन्न
शीर्ष कहरूमा गरिने विनियोजन र खर्च, खर्चको अभिलेख र लेखाजोखालगायतका सम्पूर्ण पक्षमा लैङ्गिक समानताको
लक्ष्य प्राप्तिलार्इ के न्द्रमा राखेर उद्देश्यमूलक ढङ् गले, योजनाबद्धरूपमा, लैङ्गिक विश्लेषणसहित आर्थिक स्रोतको
सनिश्
ु चितता र उपलब्धिको समतामूलक वितरण र उपभोग हुनेगरी गरिने बजेट तर्जुमा प्रक्रिया नै लैङ्गिक उत्तरदायी
बजेट पद्धति हो । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, लैङ्गिक समानताको लागि बजेटको सनिश्
ु चितता, बजेटका सबै प्रक्रियामा
लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र उपलब्धिको समतामूलक वितरणका साथै उपभोगको लागि लैङ्गिक विश्लेषणसहित
उद्देश्यमूलक र योजनाबद्धरूपमा कार्यक्रमहरू तर्जुमा र प्राथमिकीकरण गर्दै कार्यक्रम छनौट गरी लगानी गर्ने पद्धति हो ।
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट महिलाका लागि छुट्टै बजेट नभई बजेटको सबै उपलब्धिमा महिला/परुु षको सन्तुलित
सहभागिता र लाभ खोज्ने प्रक्रिया हो । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणलार्इ बढी अर्थपूर्ण
बनाउँछ ।
मानवको रूपमा महिला र परुु ष समान भए पनि उनीहरूबीच रहेको जैविक भिन्नताले गर्दा उनीहरूका व्यावहारिक र
रणनीतिक आवश्यकताहरू फरकफरक हुन्छन । परम्परागतरूपमा निर्धारण गरिने तटस्त बजेट प्रणालीबाट महिला र
परुु षमा समान व्यवहार गरेको भान भए तापनि दबु ै पक्षले समानरूपमा लाभ तथा फाइदा लिन नसक्ने भएकाले बजेट
तर्जुमा गर्दा लैङ्गिक संवेदनशीलताको आधारमा विश्लेषण गरी महिलाहरूले परुु षसरह लाभ लिन सक्ने अवस्थाको
सिर्जना गर्नु नै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको मूल धेय रहेको छ ।
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सन् १९९५ मा संयक्त
ु राष्ट्रसंघले आयोजना गरेको बेइजिङ् ग सम्मेलनदेखि नै महिला समानताको लागि स्रोत र साधन
विनियोजन र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको कुरा गरिए तापनि सन २००० को बेइजिङ् ग जोड ५ सम्मेलनले वेइजिङ् ग
सम्मेलनको उपलव्धिको समीक्षा गर्दा स्रोत र साधनको अपर्याप्त विनियोजनले गर्दा लैङ्गिक समानताका लागि घोषित
लक्ष प्राप्त हुन नसके को निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसपछि भने लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणाले विश्वको
ध्यान बढी आकृष्ट गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा छै टौं योजनादेखि महिला विकासका विषयलाई योजनामा समावेश गर्ने परिपाटीको प्रारम्भ भए तापनि
नवौं योजना अवधिदेखि मात्र लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरणको नीति अवलम्वन गरिँदै आइएको छ । सो नीति
कार्यान्वयनमा आएपछि २०५९/६० मा पहिलो पटक महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले विभिन्न
मन्त्रालयको लैङ्गिक बजेट विश्लेषण गर्ने परिपाटीको आरम्भ गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ को बजेट
वक्तव्यको बदुँ ा नं. १३९ मा उल्लिखित "लैङ्गिक समानताप्रति नेपालले गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता
कार्यान्वयन गर्न सरकारी खर्चलार्इ लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउने सोचअनरू
ु प उक्त आर्थिक वर्ष देखि लैङ्गिक उत्तरदायी
बजेट प्रक्रिया सरुु गरिएको छ । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलार्इ संस्थागत गर्न अर्थ मन्त्रालयमा एक लैङ्गिक उत्तरदायी
बजेट समिति गठन गरिएको छ । जसमा देहायका पदाधिकारीहरू रहेने व्यवस्था छ ।
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लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटक छुट्टयइने आधारहरू
बजेटका प्रत्येक क्रियाकलापहरू लैङ्गिक दृष्टिले कता उन्मुख छ भनी निर्क्योल गर्न देहायबमोजिम वर्गीकरण गर्ने
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सरकारले महिला सशक्तीकरण र विकासका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको आकार बढाउँदै लगेको छ । माथिको
तालिका हेर्दा आ.व. २०६४।०६५ मा लैङ्गिक हिसाबले ५५.५४ प्रतिशतले तटस्थ रहेको बजेट त्यसपछि क्रमशः
तटस्थताको मात्रा घट् दगै एको छ भने लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको मात्रा बढ् दगै एको छ । उक्त वर्ष लैङ्गिक उत्तरदायी
हिसाबले प्रत्यक्ष ११.३ प्रतिशत, अप्रत्यक्ष ३३.१६ प्रतिशत र तटस्थ ५४.५४ प्रतिशत अंश रहेको थियो भने अ.व.
२०७४।७५ को वार्षिक बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रत्यक्ष ३७.४२, अप्रत्यक्ष ३२.६६ र तटस्थ २९.९२
रहेको छ । सरुु आती दिनमा प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट ११.३ प्रतिशत रहेकोमा यो रकम बढेर चालु आ.व.२०७४/७५) ३७.४२ पगु ेको र तटस्थ बजेट ५५.५४ रहेकोमा चालु आ.व.मा घटेर २९.९२ रहनाले नीति निर्माण
तहमा बजेट निर्माण गर्दा लैङ्गिक दृष्टिकोणले संवेदनशील हुदँ गै एको देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको व्यवस्थापन सहज ढङ् गले गर्न बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन नै तयार गरी
त्यसैका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न सरुु गरेको हो । योजना तथा बजेट तर्जुमाको समयमा नै लैङ्गिक संवेदनशील
दृष्टिकोण अवलम्बन गर्न सहयोग परु य् ाउन प्रचलनमा ल्याइएका सूचकका लागि उपसूचक तथा सोको मापन गर्न
परीक्षण सूचीहरू निर्धारण गर्न लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले सहयोग पगु ेको छ ।
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट जारी भएपछि महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा
सधु ारहरू देखिएका छन् । केही सधु ारका सूचकहरू निम्नानस
ु ार रहेका छन् ।
·

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनस
ृ दर २.२५ प्रतिशत बाट १.३५ प्रतिशतमा घटेको छ ।
ु ार जनसङ् ख्या वद्धि
जसबाट समाज चेतनशील भएको, महिलामा स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनामा वद्धि
ृ भएको देखिन्छ ।
महिलाको नाममा हुने जग्गा रजिष्ट्रेरसन शलु ्कमा छुट दिएको कारण महिलाको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण
भई २६ प्रतिशत सम्पत्तिमाथि महिलाको स्वामित्व रहेको छ ।
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलेले महिलाको रोजगारी र आयवद्धि
ृ गर्न जोड दिएको छ ।
सार्वजनिक सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पूर्ति गर्ने जसमध्ये महिला ३३ प्रतिशत रहेकाले हरेक क्षेत्रमा
महिलाको सङ् ख्या बढेको छ ।
महिलाको आयमा १० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था रहेको छ ।
हरेक गाउँपालिकामा महिला विकासका कार्यक्रमहरू पगु ेका छन् ।
संसदम् ा (संघ र प्रदेश) महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पगु ेको छ ।
निजामती प्रशासनमा महिलाको प्रतिनिधित्व करिव १८ प्रतिशत पगु ेको छ ।
महिला भएको घरमूली परिवार २५.७ प्रतिशत पगु ेको छ ।
महिला साक्षरता ५७.४ प्रतिशत भन्दा बढी पगु ेको छ ।
महिला श्रम सहभागिता दर ५४ प्रतिशत पगु ेको छ ।
लैङ्गिक असमानता सूचक ०.४८९ र महिलाको मानव विकास सूचक ०.५२१ पगु ेको छ ।
त्यसैगरी सरकारद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट आ.व. २०७४/७५ मा ३७.४२
प्रतिशत पगु ेको छ ।
विद्यालय शिक्षाको आधारभूत तहमा लैङ्गिक विभेद शून्य भएको छ ।

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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४५ प्रतिशत महिलाले पारिश्रमिक पाउने रोजगारी पाएका छन् ।
वन उपभोक्ता समूह, लघवु ित्त कार्यक्रम र गरिवी निवारण कार्यक्रममा समूह गठन गर्दा महत्त्वपूर्ण ३ पदमा
महिला हुनपु र्ने र गठन गर्ने समूहमध्ये एक तिहाई समूह महिलाको नेततृ ्वमा गठन गर्नुपर्ने प्रावधानअनस
ु ार
निर्णय तहमा महिलाको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
महिलाले मात्रै सञ्चालन गरेका सहकारी संस्था १९२२ पगु ेको छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले महत्त्वपूर्ण लगानी गरेको छ ।
सामदु ायिक विद्यालयमा छात्राहरूको लागि छुट्टै शौचालय निर्माणका कारण विद्यालय नियमित नहुने र बीचमा
छाडने सङ् ख्यामा कमी आएको छ ।
सधु ारिएको चल
ु ो, सोलार बत्ती, मेसिनबाट चल्ने घट्टा निर्माण खानेपानी, आधनि
ु क र विद्तयु ीय भान्साका
सामग्री आदिले महिलाको कार्य समय घटेको छ र स्वास्थ्यमा सधु ार भएको छ जसको कारण नेपालीको आयु
६९ वर्ष पगु ेको छ ।
अस्पतालमा छुट्टै प्रसूती कक्ष, पाठेघर खस्नेको निःशलु ्क अपरेशन, सरकारी अस्पतालमा प्रसूति भएमा
यातायात खर्च प्रदान गरिँदआ
ै एको छ ।
सयजनालाई रोजगार दिने निजी क्षेत्रले ३३ प्रतिशत महिला कामदार राखेमा ३० प्रतिशत आयकर छुट
दिने कानूनी व्यवस्था छ ।
सरक्षा
ु निकायमा महिला कार्मचारी सङ् ख्या बढेकाले महिला व्यारेक निर्माण भएको ।
५ करोड भन्दा बढीको आयोजना सपन्न भएपछि n}lËs अडिट हुनपु र्ने व्यवस्थाले आयोजनाबाट महिलाहरूले
लाभ लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अन्तरजातीय विवाहमा दलित महिलाहरूलाई सरक्षि
ै एको
ु त महसस
ु गराउन प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गरिँदआ
छ।
वादी महिला घर निर्माण कार्यक्रमले बादी महिलाहरूलाई राहत पगु ेको छ ।

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले माथि उल्लिखित विभिद क्षेत्रमा उपलब्धि भए तापनि यसको सैद्धान्तिक अवधारणालाई
स्थानीय तहसम्म राम्रोसगँ बझ
ु ाई बजेट प्रक्रियामा लैङ्गिक संवेदनशीलताको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गरी सूचकका
आधारमा बजेट तर्जुमा गर्न अझै चनु ौती रहेको छ । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार
र प्रभावकारी कार्यान्वयनका चरणहरू, आवश्यक न्यूनतम शर्तहरू, सूचक र उपसूचकहरू तथा तिनलाई प्रयोग गर्ने
परीक्षण सूचीहरू, कार्यक्रमलार्इ अङ् कभार दिने तरिका, बजेटको वर्गीकरण, आवश्यक संस्थागत व्यवस्था आदिका
सम्बन्धमा सबै क्षेत्र, तह, निकायहरूमा व्यापकरूपमा छलफल, अन्तर्क्रिया गरी यसको महत्त्व र आवश्यकतालाई बझ
ु ी
कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिन जरुरी छ ।

निष्कर्ष
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई अझ प्रभावकारी बनाउन राज्यले अवलम्बन गरेका वा गर्ने सबै नीति तथा कार्यक्रमले
महिला र परुु षहरूको सरोकार र आवश्यकताहरूको सम्बोधनमा ध्यान परु य् ाउनपु र्दछ । उनीहरूका निमित्त परिवार,
;zQmLs/0f
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समाज, समदु ाय वा राज्य विशेषले निर्धारण गरेका भूमिका, उनीहरूबीच रहेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र
काननु ी समानता र विभेद आदि जस्ता विषय वा पक्षको पहिचान हुनेगरी सूचनाहरूको सङ् कलन तथा विश्लेषण गरी
वर्तमान अवस्था र आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्दछ । लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणको पद्धतिलार्इ सनिश्
ु चित गर्न बजेटको
प्रारम्भिक तयारी, बजेट प्रस्ताव, छलफल र स्वीकृतिका सबै चरणमा बजेटले ल्याउने परिवर्तन वा सधु ारका सबै
परिणाममा लैङ्गिक पक्षको विश्लेषण र विवेचना गरिने परिपाटीको थालनी गरिनपु र्दछ । लैङ्गिक विषयमा बन्ने नीति
कुनै एक मन्त्रालय विशेषको जिम्मेवारी हो भन्ने मान्यताले काम गरेसम्म लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण प्रक्रियाले मूर्त रूप
लिन सक्तै न । यसका लागि संघमा हरेक मन्त्रालय वा मातहतका निकायहरू, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरोकारका
अन्य पक्षहरूले सम्पादन गर्ने कामबाट लैङ्गिक भूमिका र महिला परुु षका जैविक भिन्नताबाट उत्पन्न भएका भिन्न
व्यावहारिक आवश्यकताहरू बझ
ु न र स्पष्टरूपमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । असमान परिस्थितिमा रहेका महिला र
परुु षलार्इ तटस्थ व्यवहारले उनीहरूलार्इ समानरूपमा सम्बोधन गर्न र त्यसबाट लाभ लिन सक्तै नन् भन्ने यथार्थलार्इ
मनन गर्नुपर्दछ । हालसम्मका उपलब्धिहरूको विश्लेषण गर्ने र यसका रहेका कमीकमजोरीहरूलाई पहिचान गरी
प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि रणनीतिकरूपमा अगाडि बढ् न आवश्यक छ ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०६९, अर्थ मन्त्रालय
आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को बजेट बक्तव्य, अर्थ मन्त्रालय
चौधौ योजना २०७३/२०७४ - २०७५/२०७६, राष्ट्रिय योजना आयोग
राष्ट्रिय जनगणना २०६८, केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग
(लेखकः महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा उपसचिव पदमा कार्यरत छिन् । )

nnn

66

dlxnf, afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfno

सत्केर
ु ी- व्यथा समान, व्यवहार असमान, किन ?

रोशनी देवी कार्की
छोरा होस् वा छोरी, जन्मदाको पीडा समान हुन्छ तर समाजमा छोरा छोरी हुर्का इको व्यवहार किन असमान हुन्छ ?
भलै समाजको अवस्था, समाजको उन्नति र प्रगतिले विभेद पक्कै सिर्जना गरेको छ, योभन्दा पनि अझ छोरा र छोरी
बीचको विभेद बच्चा जन्माउने आमा स्वयंले समेत गरेकी हुन्छिन् । उनी पनि यही समाजकी उत्पादन न हुन् - खेल्दा,
खाँदा, बस्दा, उठ् दा र कपडा लगाउँदा हरेक समयमा आमाले छोरालाई यो ठिक, छोरीलाई यो ठिक भनेर विभेदजन्य
व्यवहार गरेकी हुन्छिन् । यो विभेद किन ? हो, सफा खाऊ, स्वच्छ खाऊ, सहज कपडा लगाऊ, मनोरञ्जन प्राप्त
हुने सरक्षि
ु त खेल खेल भनी उपदेश दिन नसक्ने पहिलो पाठशाला घर र प्रथम गरुु आमाबाट सिक्न नसकिने हुदँ ा
पनु ः वालबच्चामा विभेदको बीउ रोपिँदै र झागिँदै जान्छ । फलस्वरूप लैङ्गिक असमानता बढ् दै जान्छ । विद्यालयका
पस्त
ु कमा लैङ्गिक विभेद विरुद्ध लेख लेखिन्छ, पढाइन्छ, तालिम ,गोष्ठी चलाइन्छ ,देश विदेशबाट यसैका लागि ठूलो
खर्च गरेर संघसंस्था खोलेका हुन्छन् तर जन्मजात घर घरबाट यही विभेदको पाठ पढिन्छ र सिकिन्छ भने बाहिरी
मख
ु ले मात्र समान भन्दैमा समानता र समता कायम हुन र समाजमा परिवर्तन गराउन जगु ै लाग्छ । यथार्थमा हामी
जानकार छौं अर्थात् आजसम्म हामीले ठूलो प्रयास गरेका छौं, चेतना बढाएका छौं विदेशका नीतिहरूमा हस्ताक्षर
जनाएका छौ तर परिवर्तन असाध्यै नदेखिने स्के लमा पाएका छौं ।
यस लेखमा म विश्वका महान् दार्शनिकहरूको कुरा राख्दिन, नसकिने भाषण पनि छाट् दिन केवल हाम्रो समाज, हाम्रो
स्कुलिङ् ग, हाम्रै परिवेश र हाम्रै भोगाइ, देखेका, भएका र आफूसमेत यही समाजको उत्पादक हुदँ ा सबैले जानेका
,मानेका र नयाँ नौलो नलाग्ने कुराहरूलाई पस्किने सहास मात्र गर्दछु । पाठकलाई अचम्म लाग्ला यस्ता पनि लेख
हुन्छन्? तर हामीले देखेका छौं, जानेका छौं, भोग्दै आएका छौं र त्यही गर्दै आएका छौं भने किन यस्तो भएको छ ?
नीति र नियत, व्यवस्था र अवस्था, गराइ र भोगाइको बारेमा केही खटु ् याउनु पर्ने देखिन्छ ।

१.

आमा स्वयंबाट असमान हुर्काइ
आमा- सन्तानकी जन्मदाता, जसले नौ महिनासम्म कोखमा राखी सन्तानलाई जन्म दिन्छिन् । अनगिन्ती
अप्ठ्याराहरूसँग जधु ्दै आफ्ना सन्तानलाई कोखमा राखी जन्म दिन्छिन् । जब वास्तविक संसारमा सन्तान
आउँछ उनीभित्र छोरा र छोरीको भेदभाव सरुु हुन्छ । बच्चा जन्मदाको पीडा, व्यथा समान हुन्छ, अर्थात्
छोरा जन्मदा व्यथा नहुने वा कम व्यथा लाग्ने र छोरी जन्मदा बढी व्यथा लाग्ने हुदँ ै होइन । छोरा होस् वा
छोरी आमालाई लाग्ने सतु ्केरी व्यथा समान हुन्छ । हो, महिलाको पहिलो र पछिको प्रसववेदनामा केही
असहजता र सहजता हुन सक्छ । त्यो असहजता र सहजता जन्मने बच्चाको लिङ् गको आधारमा नभई
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आमाको शारीरिक अवस्था, आफ्नो र्सतकता, पारिवारिक स्याहार सस
ु ार र अनभु वजन्य व्यवहारले हुने कुरा
हो । विशेष सावधानी राखेको कारणबाट हुने हो । घरायसी वातावरणमा सन्तानको हुर्का इ, स्याहारसम्भारमा
आमा स्वयंबाटै सन्तानको भूमिका निर्धारण हुन्छ । छोरी हो अनेक दःु ख झेल्दै हुर्क न सक्छे, समय नै उत्ताउलो
छ, चाडै हाँस्ने ,आखाँ नचाउने गर्दछे । अर्काको सम्पत्ति हो भनी खाने, खवु ाउने, लगाउने खेल्ने, पढाउने काम
लगाउने अनेक बहानामा छोरीलाई छोराभन्दा फरक गरेर हुर्का उने आम चलन यथावतै छ । वास्तवमा भन्ने
हो भने पूर्ण माततृ ्व छोरीमा स्वयं आमाले पोख्न सके की हुन्नन् । यसको जड कारण यही समाज र उनीमा
गरिएको विभेदजन्य व्यावहार आदि हो । उनको आफ्नो मात्र के दोष - एउटै कुरा समाजमा धेरै सनि
ु दँ ा सबैमा
हो झै लाग्छ । भने परिवर्तन कहिले र कहाँबाट संभव हुन्छ?

२.	धार्मिक परम्परा
	धर्म, परम्परा, सामाजिक मूल्य, मान्यताले समेत नारी र परुु षमा विभेद गरेको छ । जसको असर नीति,
नियम, ऐन काननु आदिमा समेत परेको छ । धर्मका विविध पक्षभित्र यहाँ जान खोजिएको छै न । के बल आम
मानिसमा जानकारी भएको र जसले समाजमा सन्तानका बीचमा गहिरो विभेद जन्माएको कुरालाई प्रकट
गर्न खोजिएको छ । जस्तै सन्तान जन्मदा हरेक धर्म, सस्कार, जात, जाति, वर्ग क्षेत्रमा आआफ्नै संस्कारहरू
रहेका हुन्छन् । आम जनसमदु ायमा छोरा जन्मदाका ३ दिन, ६ दिन आदिमा गरिने धार्मिक क्रियाकलाप
विशेप प्रकारका हुन्छन् । ६ दिनमा छै टी मान्ने गरिन्छ । छोरा जन्मेमा विशेष प्रकारको कलम, कापी सिरानमा
राखी भावीले धेरै धन, सम्पत्ति, विद्या र सख
ृ लेखिदिओस् भन्ने कामना गरिन्छ ।तर छोरी जन्मेमा
ु समद्धि
छै टीमा खासै केही गरिन्न । न्वारान कै कुरा गर्दा छोरा र छोरीमा अहिलेसम्म पनि विभेद देखिएकै छ ।
छोराको नामकरण संस्कार गर्न एघार दिन हुनैपर्दछ भने छोरीको सात दिनमा सकिन्छ । अन्नप्रासन, छेवर,
गनु ्यूचोली, बेलविबाह, व्रतबन्ध, विवाह, चौरासी, अन्त्यष्टि आदि सबै संस्कारमा विभेद यथावतै छ । कुल पूजा
गर्ने सन्दर्भमा कयौं धार्मिक सम्प्रदायमा महिलाहरूलाई कुल घरमा पस्न नहुने, देख्न र छुन नहुने प्रचलन
अहिलेसम्म हावी छ ।अर्थात् पूजाका हरेक सामग्री महिलाले तयार गरिदिनु पर्ने तर भगवान्लाई हेर्न, पूजा गर्न
नहुने कस्तो विधान, कस्तो विडम्बन ? यस्ता कुरीतिजन्य मान्यता यथावत् रहेसम्म समानताका नारा जति
लगाए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन ।

३.

सामाजिक मलू ्य र मान्यता
समाज यस्तो सङ् गठन हो जहाँ सबैले आआफ्ना क्रियाकलापहरू गर्ने गर्दछन् । मानिस सामाजिक प्राणी
भएकाले यो समाजइतर रहन्न । केवल यति हो समाज कत्तिको लोकतान्त्रिक तथा वैज्ञानिक छ भन्ने कुराले
न्याय अन्याय, विभेद समानताको अर्थ रहन्छ । निर्धक्कसाथ भन्न सकिन्छ हाम्रो समाज पितस
ृ त्तात्मक सोचले
भरिपूर्ण छ । माथि उल्लिखित आमाले सन्तानलाई गर्ने व्यवहार, धार्मिक प्रचलन तथा पिताहरूलाई पिततृ ्व
भाव खन्याउन नदिने समाज जबसम्मा भत्कदैन ,तोडिदैन बाँकी लगानीको कुनै अर्थ छै न । महिलाहरूको
सिर्जनाको फूल विजारोपणको विषय रजस्वलालाई पाप ठान्ने पशगु ोठमा हुत्याइदिने पणु ्यकार्यलाई अभागी,
अछुत, कुकर्मी ,नछुने ,छाउपडी र फोहोरीको संज्ञा दिई बहिष्कार हुनपु र्ने यो समाज पनु ः सोही अवस्थामा
महिलाहरूलाई यौनशोषण गरी आनन्द लिने पाशविक परुु ष सधैं उच्च स्थान जरु ाउने समाज रहेसम्म विभेदको
अन्त्य कहिले ?
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४.

सरकारी नीति, नियम, योजना, कार्यक्रम र बजेट
सरकार नागरिक हकहित तथा अधिकारको संरक्षण र संवर्ध नका लागि स्थापित सङ् गठन हो । जसका लागि
सरकारले नीति, नियम, योजना, कार्यक्रम र बजेटको निर्धारण गरेको हुन्छ । नीतिले योजनालाई सार्थकता
नदिने, योजनालाई कार्यक्रमले सहयोग नगर्ने तथा वजेटले परिपूर्ण ता नदिँदा समस्या जिउँका तिउँ रहने
देखिन्छ । महिला वालबालिका, ज्येष्ठनागरिक, अपाङ् ग एकलमहिला, तेस्रो लिङ् गीका सरोकारहरूका
विषयहरूमा जिम्मा लिने नेपाल सरकारको कार्यविभाजनअन्तर्गत अधिकार प्राप्त मन्त्रालय महिला
वालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयल हो ।

५.

सकारात्मक सोच
सबै विचारहरूलाई शद्
ु धीकरण गर्ने माध्यम सकारात्मक सोच हो । जसले मानिसलाई मानव हुनक
ु ो उच्च दर्जा
दिन्छ । भनिन्छ मानिस सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो । तर होईन, सर्वश्रेष्ठ विचारले भावनाले र उसका व्यवहारले मात्र
मापन गर्न सकिन्छ । केवल मानिसको स्वरूपले सर्वोकृष्ठ र मानव गणु निर्धारित हुदँ नै । यो सोच दिमागमा
आउन धेरै तत्त्वहरूले भूमिका खेलेको हुन्छ । समाज, धर्म, नीति, नियम, काननु , कार्यक्रम र बजेट सवै
तयार पार्न यो सोच महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यदि यही सकारात्मक सोचले हरेक क्षेत्रमा काम गर्दैजाने हो भने
हाम्रा समस्याहरू समाधान हुदँ ै जाने देखिन्छन । तर हाम्रा गतिविधिहरू आफ्ना फाइदाका लागि स्वार्थले
भरिपूर्ण भएकाले कार्यान्वयन नहुने, जिम्मेवारी नलिने, सामाजिक उत्तरदायित्वबाट टाढिने हुन्छन् । जसले
गर्दा समाजमा विभेद, अन्याय, अपराध, असमानपु ातिक अवसरले जरा गाडेको हुन्छ । सकारात्मक सोच हरेक
मानवभित्र प्रवेश गराउन सकिएन भने हाम्रा प्रयासहरू असफल सावित हुनेमा दईु मत नहोला ?

समानताको खोजी
सर्वप्रथम समानताको खोजी हरेक व्यक्ति परुु ष वा महिला स्वयं मानवभित्रै खोजौं । जहाँ विभेद हर कुरामा हुदँ ा आफ्नो
मन, विचार र शरीरमा के कस्तो असर पर्दछ र सोही अवस्थाबाट अर्को व्यक्तिमा हुदँ ा ठीक त्यस्तै प्रभाव पर्दछ र
यस्तो असमानता, विभेद र अवमूल्यन गर्नु नै हुदँ नै भन्ने बारे आत्मानभु ूति भई सहनभु ूति सबैमा हुनु पर्दछ । जसलाई
हिजोआज माइन्ड सेट भन्ने गरिन्छ । किन यसो भनिएको हो भन्दा यहाँ संविधान, ऐन, नीति, नियम, योजना,
कार्यक्रम, संस्थागत संयन्त्र, वजेट र जनशक्ति सबै विभाजन गरियो तयार पारियो तापनि सोचेको जस्तो परिवर्तन
हासिल भएन । समानताको खोजी गर्ने विषय/क्षेत्र धेरै हुनसक्छन् । तापनि केही महत्त्वपूर्ण विषय /क्षेत्र यहाँ उल्लेख
गरिन्छ :Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

समानताको विषय आफै भित्र खोजौं ।
समानता कायम गराउने निकायहरूबीच धारणामा प्रष्ट र स्पष्ट विचारहरूलाई प्रचार प्रसार गरौं ।
समय समयमा असमानताले जकडेको क्षेत्र, स्थान, समदु ाय र भिन्न स्थापित समदु ायका बीच फरकपनाको
मूल्याङ्कन गरौं ।
ऐन, नियम, नीति, योजना तथा कार्यक्रमका प्रगतिहरूलाई समतामा नाप्ने र जाच्ने जमर्को गरौं ।
असमानता विकासको अवरोध हो जसलाई वास्तवममै हाम्रो एजेण्डा बनाएर जरो पत्ता लगाई सोही ठाउँमा
हिट गरौं ।
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देशमा स्थापना गरिएका गैरसरकारी संघसंस्थाहरूलाई राम्रो कार्यमा विश्वास गरौं । सहयोग गरौं साथ दिऔ ं ।
Ø
स्वार्थले प्रेरित भएका संघसंस्थालाई खबरदारी गरौं, असमानताको खाडल बढाउनेलाई काननु को कठघरामा
उभ्याउन कुनै कसर बाँकी नराखौं ,
Ø
जसले विभेद निम्त्याउने काम गर्छ त्यसका लागि असह्य आवाज उठाऔ ं ,
Ø
सानो कक्षादेखि स्कू ल विद्यालयमा समानताका पाठहरू समयानस
ु ार राख्दै जाऔ ं, (कविता, कथा, जीवनी
आदि)
अन्य विषयहरू :- सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, श्रमिक, आदि ।
Ø

समानताका कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू :घरपरिवार;
स्कू ल;
समाज;
संघ, संस्था, कार्यालय, औधोगिक क्षेत्र, कार्यस्थल;
राष्ट्र र
विश्व ।

v
v
v
v
v
v

निचोड :वास्तवमा विभेद आफै मा भेग विषय हो । यसलाई यति हो, यहाँ हो, भनी अनमु ानका आधारमा हेर्न सकिन्न ।
कति कुरा भावनात्मक आवेग संवेगले यसलाई उजागर र नियन्त्रण गरेको देखिन्छ । माथिको शीर्ष क नै यस्तो देखिन्छ
कि आमा स्वयं मानव, त्यसमा पनि महिला अझ गहिरिएर भन्नुपर्दा सन्तानलाई जन्म दिने जन्मदाता । बच्चा पैदा हुने
विधि र प्रक्रियामा कुनै फरक नभएको । छोरा होस वा छोरी पाठेघरमा नै विकास हुने, नौ महिना पूरा भएपछि अपबाद
बाहेक बच्चाको जन्म हुने र बच्चा जन्माउँदाको पीडा समेत समान हुने । तापनि उनीभित्रै सन्तानको लालनपालन,
हुर्का इ, मायाममता, स्याहार र सम्मानमा विभेद देखिने हुदँ ा समाजबाट अर्थात् अन्य क्षेत्रबाट समानता खोज्न सहज
छै न । ज्येष्ठ नागरिक भएको बखतमा समेत आमा छोराको घरमा बस्न सम्मानित र सरक्षि
ु त महसस
ु गर्ने तर छोरीको
घरमा बस्न सहज नमान्ने, सम्मानित भएको महसस
ु नगर्ने र कुटुम्बकहाँ प्राण त्याग गरेमा नर्क को बास हुन्छ भन्ने
अन्धविश्वासले अपहेलित समेत भएका हामीले देखेका छौं । छोरीलाई भारा लाग्ने, पापहुने आदि इत्यादि नचाहिँदो
कुरा आमा आफै ले बोकेर हिड् दा समानता शब्दमा मात्र हो कि ? भन्ने भान बढेको छ । यसैले हर व्यक्तिले आफूलाई
सम्मानित खोज्छ भने अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ विना भेदभाव । यसैले अबको समानताको लडाइँ हाम्रै
परिवेशबाट उब्जिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने अर्गानिक, होममेड समाधानहरू खोजिनु पर्दछ ।
(लेखकः महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा उपसचिव पदमा कार्यरत छिन ।)

nnn
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महिला विकास कार्यक्रम र महिला सशक्तीकरण

विष्णु कुमारी लामिछाने
विषयप्रवेश
सन् १९७५ मा मेक्सिकोमा भएको प्रथम विश्व महिला सम्मेलनले विश्वव्यापीरूपमा नै महिलाहरूलाई विकासको मूल
प्रवाहमा ल्याउने लहरको सरुु आत गर्यो । सोहीअनरू
ु प नेपालमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा पछाडि परेका महिलाहरूलाई
सशक्त बनाई राष्ट्रिय विकासमा समानरूपले सहभागी गराउन पहिलो पटक छै टौं योजना (२०३७-२०४२) मा
विकासमा महिला सहभागिता अभिवद्धि
ृ गर्ने नीति अघि सर्यो र २०३८ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत
महिला विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न महिला विकास शाखाको स्थापना भएको थियो । "ग्रामीण महिलाका लागि
उत्पादन ऋण व्यवस्था कार्यक्रम" बाट सरुु भएको महिला विकास कार्यक्रम क्रमिकरूपमा पचहत्तरै जिल्लामा जिल्ला
विकास समितिअन्तर्गत महिला विकास शाखाको रूपमा स्थापित हुदँ ै वि.स. २०६० मा महिला विकास कार्यालयहरू
नै स्थापना भएका थिए । वि.सं. २०६७ सालमा महिला विकास विभागलाई महिला तथा बालबालिका विभाग र
महिला विकास कार्यालयलाई महिला तथा बालबालिका कार्यालय नामकरण गरियो । महिला विकास कार्यक्रमले
आर्थिकरूपमा विपन्न, सामाजिकरूपमा विभेदित र शैक्षिकरूपले पछाडि परेका महिलाहरूलाई छिमेकस्तरमा समूह,
वडास्तरमा समिति र गाविस स्तरमा सहकारी गठन गर्दै महिला सशक्तीकरणलाई जोड दिँदआ
ै एको छ । जसको
सवाल उसैको नेततृ ्व भनेझै ग्रामीण महिलाहरूकै नेततृ ्वमा सञ्चालित समिति, सहकारीहरूद्वारा विभिन्न आयाम
र प्राथमिकतामा रही विविध क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी महिलाहरूको सशक्तीकरणमा ध्यान केन्द्रित गरिएको
छ ।सङ् घीय संरचनामा आवश्यक परिमार्जन सहित स्थान विशेषको उपयक्त
ु तालाई ध्यान दिँदै महिला सशक्तीकरणलाई
थप अर्थपूर्ण बनाउँदै लैजानपु र्ने देखिन्छ ।

नेपालमा महिला विकास कार्यक्रमको प्रयास
महिलाको विकासविना समग्र समाजको विकास सम्भव छै न । समाजलाई समान गतिमा हिँडाउन र सन्तुलित विकास
गर्न विकासमा महिला र परुु ष दवु ैको समान सहभागिता कायम हुनपु र्दछ । लिङ् गको आधारमा गरिने भेदभावजन्य
व्यवहारले समानतातर्फ डोर्याउन पक्कै पनि सक्दैन । बरु यसले झनै असन्तुलित विकासतर्फ धके ल्दछ । विगतमा
भएका विभेदलाई सच्याउने र आगामी दिनमा परुु षसरह महिलालाई पनि हरेक क्षेत्रमा अवसर प्रदान गरिनपु र्दछ भन्ने
कुराको महसस
ु गर्दै छै टौं पञ्चवर्षीय योजना देखि निरन्तर रूपमा समतामूलक ढङ् गबाट महिला विकासलाई जोड
दिइएको पाइन्छ ।
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नीतिगत प्रयासहरू
·

छै टौं पञ्चवर्षीय योजनाः महिलाहरूलाई शिक्षामार्फत राष्ट्रनिर्माणमा बल परु य् ाउनपु र्ने आवश्यकता
औ ंल्याइयो । आर्थिकरूपमा सक्रिय महिलाको सङ् ख्या बढाउनक
ु ो साथै महिला सहभागिताका क्षेत्रसमेत
यथासम्भव विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।
सातौं पञ्चवर्षीय योजनाः- महिलाको उत्पादकत्व र क्षमता बढाउनक
ु ा साथै उनीहरूलाई विकास प्रक्रियामा
परुु षसरह सक्रियरूपमा सहभागी गराउने ।
आठौं पञ्चवर्षीय योजनाः- महिला सरोकारलाई विकासको मूलप्रवाहमा समाहित गर्ने ।
नवौं पञ्चवर्षीय योजनाः- लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी महिलाहरूलाई
समतामूलक तवरबाट विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गराउने ।
दशौं पञ्चवर्षीय योजनाः- लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण एवं महिला सशक्तीकरण गर्नुपर्नेमा जोड ।
एघारौं त्रिवर्षीय योजनाः- राज्य संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व र समस्त विकास प्रक्रियामा लैङ्गिक
विकासलाई जोड
बाह्रौं त्रिवर्षीय योजनाः- लैङ्गिक तथा महिला सशक्तीकरणका नीतिहरूको निरन्तरता । योजनामा सबै वर्ग
र क्षेत्रका महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरण गर्दै दिगो शान्ति एवं विकासमा
महिलाहरूको भूमिकालाई सशक्त बनाउने र महिलाविरुद्धका विभिन्न प्रकारका लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा
एवं विभेदको अन्त्य गर्ने उद्देश्य ।
तेह्रौं त्रिवर्षीय योजनाः- महिलाको मूलभूत तथा समान अधिकार सनिश्
ु चित गर्दै लैङ्गिकरूपले समावेशी र
समतामूलक राष्ट्र निर्माण गर्ने
चौधौं योजनाः- सबै वर्ग र क्षेत्रका महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सशक्तीकरण गर्दै महिलाको
मूलभूत अधिकार सनिश्
ु चित गर्ने ।

·
·
·
·
·
·

·
·

संरचनागत प्रयासहरू
१) महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय
२) महिला तथा बालबालिका विभाग
३) प्रत्येक जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालय
४) गाउँस्तरमा महिला सहकारीहरू
५) 	वडास्तरमा महिला विकास समितिहरू
६) 	छिमेकस्तरमा समूहहरू
	विभिन्न कारणहरूले गर्दा पछाडि परेका महिलाहरूलाई समतामूलक ढङ् गबाट सशक्त गराउनु नै महिला
विकास कार्यक्रमको उद्देश्य हो । महिलाहरूको शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा परुु षको
तल
ु नामा पछाडि परेका छन् । पछाडि परेका गरिब तथा विपन्न महिलाहरूलाई चेतना जागरण, क्षमता विकास
र सामजिक परिचालनको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा मूलप्रवाहीकरण गर्नु यस कार्यक्रमको मखु ्य ध्येय हो ।
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समतामा आधारित समन्न
ु त समदु ाय को परिकल्पना यस कार्यक्रमले गरेको छ ।लक्षित वर्गका महिलाहरूको
सशक्तीकरणका ५ प्राथमिकता लैङ्गिक समता, प्रजनन स्वस्थता, जीवनोपयोगी सीप, पगु ीसरी सम्पन्नता
र संस्थागत सहभागितासँगै मूलप्रवाहीकरण र समावेशीकरणका आयाममा समेत भूमिका खेल्ने गरी यो
कार्यक्रमको सरुु आत गरिएको हो ।

ग्रामीणस्तरमा महिला विकास कार्यक्रम
ग्रामीण स्तरमा रहेका आर्थिक, शैक्षिक तथा समाजिकरूपले पछाडि परेका महिलाहरूलक्षित यो कार्यक्रम
सञ्चालन गर्नका लागि छिमेकस्तरमा कम्तीमा चार देखि सात जनासम्मको समूहहरू बनाइन्छ । कम्तीमा छ वटा
समूहहरू भएपश्चात् गाउँ समिति गठन गरिन्छ जसलाई सहभागिताको सगु म मञ्च र क्रियाकलापको के न्द्रविन्दुको
रूपमा लिइन्छ । विविध सचेतनामूलक तथा व्यावसायिकता विकास गर्ने अधिकांश कार्यक्रमहरू समितिहरूमा
सञ्चालन गरिन्छन् । लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा महिलाहरूको सक्रियतालाई अभिवद्धि
ृ गर्ने उद्देश्यले लैङ्गिक हिंसा
निवारणका लागि 'महिला संस्थाहरूको एकीकृत विकास कार्यक्रम' लागु भएपश्चात् समितिहरूअन्तर्गत रहेर सदस्य
सङ् ख्याको आधारमा चार, छ वा आठ जनाको लैङ्गिक हिंसा निगरानी समूह गठन गरिएको छ । यसले महिला तथा
बालबालिकामाथि हुने हिंसालाई उजागर गरी हिंसाको रोकथाम, घटना प्रतिवेदनमा प्रोत्साहन, प्रभावितको तत्काल
संरक्षण, उपचार एवं न्याय प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकायसम्म पहुचँ स्थापना गर्न सघाउ परु य् ाउँदछ ।
समितिमा आबद्ध भएका महिलाहरूलाई व्यावसायिक बनाउनको लागि बीस वा सो भन्दा बढी सदस्यहरूलाई
व्यावसायिक विकास तालिमहरू सञ्चालन गरिएका छन् । यसबाट महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड पगु ेको
छ । खाइखेती वा आयआर्जनमा मात्र लागेका जसले अधिकांश समय काम गरे तापनि आर्थिक उपार्जन देखिने गरी
गर्न नसके का महिलाहरूलाई व्यावसायिक बनाउन सघाउ परु य् ाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने आफ्ना परिवारका
सदस्यहरूलाई पनि स्वदेशमा नै बसेर काम गर्नुपर्दछ भन्ने उदाहरण दिन सके का छन् ।
विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिएका छन् जसबाट पारिवारिक साथै सामाजिक सामीप्य
बढ् न गएको छ । काननु ी सचेतना, न्यायिक पहुचँ का लागि संरचनागत जानकारी, मानव बेचबिखन, बालविवाह, बोक्सी
प्रथा लगायतका हानिकारक प्रथा प्रचलन बारे जानकारी प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुदँ आ
ै एका छन् ।
विद्यालयविमख
ु किशोरीहरूलाई विद्यालयतर्फ उन्मुख गराउने र विद्यालय नजानेहरूका लागि सीप तथा व्यावसायिक
विकासका लागि पहलहरू हुदँ आ
ै एको छ । उनीहरूका लागि जीवनोपयोगी सीप सिकाउनाका साथै बचतमार्फत
आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिने गरिएको छ ।
समितिमा आबद्ध भएका सदस्यहरूको प्रत्येक महिना कम्तीमा एक दिन बैठक सञ्चालन साथै बचत
सङ् कलन हुन्छ । आफ्नो ठाउँमा भएका समस्या र सदस्यहरूलाई परेका कठिनाइबारे समितिको बैठकमा छलफल
गरिन्छ र समस्या समाधानका उपायहरूको पहिचान गरिन्छ । व्यवसाय गर्ने इच्छा भएका तर आर्थिक अभाव भएका
सदस्यहरूका लागि बिउपज
ुँ ी साथै बचत परिचालनसम्बन्धी पनि छलफल हुन्छ ।
त्यसैगरी महिला सशक्तीकरण गर्न साविकका गाविसस्तरमा महिला सहकारीहरू स्थापना गरिएका
छन् । कम्तीमा पाँच वटा महिला विकास समितिहरू गठन भएपश्चात् सहकारी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको
छ । सहकारीले विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई जागरुक र सशक्त बनाउँदै
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आएका छन् । लैङ्गिक समताको ध्वजावाहकको रूपमा लिइएका महिला सहकारीहरू सदस्यको अर्थोपार्जनमा
सहयोगी, व्यावसायिक मानकहरूको प्रवर्तक, स्वावलम्बनको पर्यायवाची, महिला सरक्षा
ु को पहरेदार, सामाजिक
परिवर्तनको शक्तिको रूपमा स्थापित भएका छन् । केही सहकारीहरूमार्फत घरेलु हिंसा पीडित तथा प्रभावितहरूको
लागि अल्पकालीन आश्रयस्थलको रूपमा जिल्ला सेवा के न्द्र र सामदु ायिक सेवा के न्द्रहरू सञ्चालन गर्दैआएका
छन् । त्यसैगरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धका गाउँ कार्यसमितिहरूसँग मिलेर मानव बेचबिखन तथा
ओसारपसार विरुद्धमा कार्य गर्नुका साथै थप्रैु कार्यहरू सहकारीहरूले गर्दै आएका छन् ।

महिला सशक्तीकरण
सशक्तीकरण भनेको उत्पादनशील साधन स्रोतमाथिको पहुचँ , असमानताका कारकहरूप्रतिको सजगता,
आफ्ना चाहनाहरूतर्फ आफै लाई निर्देशित गर्ने क्षमता र संरचनात्मक असमानताको न्यूनीकरणमा देखा परेका बाधा
व्यवधानहरूलाई समाधान गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्न र नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता हो । सशक्तीकरणले व्यक्तिगत
तथा सामाजिकरूपमा क्रियाशील हुनका लागि वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तिहरूलाई बझु ्न
सक्ने तथा तिनलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता वद्धि
ृ गर्दछ । विभिन्न पक्षमा आफ्नो पहुचँ प्राप्त गर्न नसके काहरूलाई
विकल्पहरूको चयन गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्दछ । सशक्तीकरणले त्यस्तो वातावरणको सिर्जना गर्दछ जसमा सबैले
आफ्ना समग्र सम्भावनाहरूको विकास गर्नुका साथै आफ्ना आवश्यकता र चाहना अनस
ु ार समदु ायको जीवनमा
सहभागी बन्न सक्ने हुनका लागि आफ्नो जीवनलाई उत्पादनशीलता र सिर्जनशीलतातर्फ अग्रसर गराउन सक्दछन् ।
महिलाहरूलाई स्रोत र साधनमा पहुचँ तथा नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमतामा अभिवद्धि
ृ गराउनल
ु ाई नै महिला
सशक्तीकरण भनिन्छ । विभिन्न कारणहरूले महिलाभित्र अन्तर्निहित वा सषु प्तु अवस्थामा रहेका सीप, क्षमता कला र
गलाको प्रस्फु टन गर्ने तरिकालाई सशक्तीकरण भनिन्छ ।महिला विकास कार्यक्रममार्फत महिलाको आर्थिक, सामाजिक
तथा साङ् गठनिक सदृु ढीकरणमा जोड दिँदै महिलाहरूको सशक्तीकरण गरिन्छ ।

सशक्तीकरणका सूचकहरू
·

आत्मजागरण (आफ्नो लक्ष्य र योजना) ।
समूहमा संलग्नता र सामहु िक काममा सक्रियता ।
नीतिनिर्माण तहमा सक्रिय सहभागिता ।
घमु फिर र गतिशीलता ।
आर्थिक सरक्षा
ु , रोजगार तथा आयआर्जन र आत्मनिर्भता ।
ठूलोसानो वस्तु किनमेल र खरिदबिक्री गर्न सक्ने ।
मखु ्य निर्णयप्रक्रियामा सक्रिय र अर्थपूर्ण भूमिका ।
हिंसा विरुद्धको आवाज, शून्यसहनशीलता ।
शिक्षा, स्वास्थ्य ।
यौनिक ।
आफ्नो हक, अधिकार र अवस्थाको बारेमा सचेतना ।

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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क्रियाकलापमा आधारित सशक्तीकरण गर्न सक्ने साथै गरेर सिक्ने प्रक्रियाहरू हुन्छन् । सामाजिक आर्थिक
सशक्तीकरणलाई सशक्तीकरणका सामाजिक आर्थिक पक्षहरूसँगै राखिन्छ । सशक्तीकरणका ३ वटा कार्यमूलक
बदुँ ालाई तल प्रस्तुत गरिएको छ ·
·
·

सामाजिक भूमिका विस्तार गरेर दैनिक जीवन फेर,
आर्थिक गतिविधि बढाएर अभावको घेराबाट निकास लेऊ र
सङ् गठित कार्यकलापलाई बढावा दिएर विभेदविरोधी सामाजिक शक्ति सिर्जना गर ।(वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन,
आ.व. २०७३/०७४)

महिला सशक्तीकरण किन ?
आफ्नै कोखबाट छोरीको रूपमा जन्मिएको सन्तानलाई हेरिने दृष्टिकोण, राखिने अपेक्षा र गरिने व्यवहार
छोराको भन्दा भिन्न हुनु नै महिला विभेदको सरुु आत हो । सोपश्चात् परिवार र समाजले नै छोराछोरीलाई अलगअलग
सामाजिकीकरण प्रक्रियाबाट अन्तर्घुलन गराउन खोज्नु, विभिन्न विभेदजन्य संस्कारहरूको विकास र निरन्तरता
दिन,ु धार्मिक दस्तावेज र संस्कारमा अलगअलग महत्त्व दिई व्याख्या गरिन,ु वैवाहिक प्रक्रियामा पितस
ृ त्तालाई
निरन्तरता मिल्ने परिपाटी बनाइनु लगायत यावत् कारणहरूले महिलाहरूको अवस्था र स्थिति स्वाभाविकरूपमा
पछाडि पर्न गयो । अंश खाने र वंश धान्ने हर्ताकर्ताको रूपमा छोराप्रतिको अपेक्षासँगै निरन्तर शिक्षामा बढी जोड दिने
परिवार र समाजले विकासमा महिला र परुु षको समान सामर्थ्य र क्षमता आवश्यक छ भन्ने कुरालाई मनन गर्न सके न,
एक रथका दइु पाङ्ग्रा जस्तै बराबर हैसियत र महत्त्व बझु ्न सके न ।
शैक्षिक र सामाजिकरूपमा परुु ष समान हैसियत प्राप्त नहुने वातावरणमा स्वाभाविकरूपले महिलाको आर्थिक
अवस्था पनि कमजोर हुने नै भयो । आफ्नो अधिकांश समय श्रममै व्यतीत गर्ने महिलाहरूको आर्थिक योगदानको
मूल्याङ्कन हुन सके न । अर्काको घर जाने जात भन्दै अभिभावकले छोरीलाई सँधै दायित्व र बोझको रूपमा हेर्ने
परिपाटी बन्यो । अभिभावकबाटै छोरीको पोषण साथै शिक्षामा लगानी गर्ने वातावरणको अभाव रह्यो । यी सबै
पक्षहरूबाट महिला सशक्तीकरणमा बाधा पगु ्न गयो । परुु षसरह हरेक क्षेत्रमा महिलाहरू अगाडि आउन सके नन् ।
यसर्थ शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र विभिन्न अवसरहरूबाट वञ्चित रहेका महिलाहरूको विकासका
लागि चेतना जागरण, क्षमता विकास एवं सामाजिक परिचालन गर्दै ग्रामीणस्तरका महिलाहरूको अवस्था परिर्वन गर्ने
उद्देश्यले महिला विकास कार्यक्रमको जन्म भयो । जसअर्न्तगत विभिन्न कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट महिलाहरूको
सशक्तीकरण गरी लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणमा जोड दिन थालियो । समाजमा व्याप्त कुरीति, मानव बेचविखन, घरेलु
हिंसा, यौन दर्व्यवह
ु ारलगायतका विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न परुु ष वर्गको सहभागितामा सामाजिक जागरण बढाउने,
स्रोत साधन र रोजगारीका अवसरमा महिला वर्गको पहुचँ तथा समानपु ातिक नियन्त्रण स्थापनाका लागि पहल तथा
समन्वय गर्न विविध सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

महिला विकास कार्यक्रमको उपादेयता
महिला विकास कार्यक्रममा आबद्ध भएका महिलाहरू आर्थिकरूपमा सशक्त भएका हुन्छन् ।बचत गर्ने बानीको
विकास भइसके को छ । सीप सिकेर व्यवसायिकतातर्फ लम्किँ दै छन् । सामाजिकरूपमा सक्रिय बन्दै गएका छन् जस्तै
बालविवाह न्यूनीकरण, मानव बेचविखन नियन्त्रण लगायत विभिन्न कुप्रथा र कुप्रचलनहरूको विरुद्धमा कार्य गर्दै
;zQmLs/0f
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आइरहेका छन् । किशोरीहरूको समूह वा वत्त
ृ लाई अभिभावकत्व प्रदान गर्दै आवश्यकताअनस
ु ार निरन्तर शिक्षा र
सीपमा किशोरीहरूलाई आबद्ध गराएका छन् । स्थानीयस्तरमा विभिन्न अभियानहरू धवु ारहित चल
ु ो, खलु ्लादिशामक्त
ु
अभियान, पूर्ण सरसफाइ, पूर्ण साक्षरता लगायतका सामाजिक क्रियाकलापहरूमा केही सहकारीहरूले नेततृ ्व लिएर
काम पनि गरिरहेका छन् । महिला विकास समितिअन्तर्गत रहेर काम गर्ने गरी लैङ्गिक हिंसा निगरानी समूहहरू
गठन भएका छन् जसबाट आफ्नो कार्यक्षेत्रमा घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दैआएका छन् ।
राजनीतिमा पनि संलग्नता बढ् दै गएको छ ।
महिला विकासको लक्षित समूहको खदु आकार ४१ लाख ५७ हजारको हाराहारी छ जसमध्ये हालसम्म २०
प्रतिशतमा मात्र पगु ्न सकिएको छ (महिला विकासका विधिविधा, २०७४ असार, महिला तथा बालबालिका विभाग) ।
सामाजिकरूपमा हुने विकासलाई यकिन गरी मापन गर्न नसकिए तापनि संस्थागतरूपमा महिला विकास कार्यक्रमको
सरुु आती (२०३९/०४०) देखि हालसम्मको (२०७३/०७४) मखु ्यमखु ्य प्रगति निम्नानस
ु ार रहेको छःक्र.सं.
क्रियाकलापको नाम
१. कार्यक्रम सञ्चालित जिल्ला
२. कार्यक्रम सञ्चालित गाविस
सञ्चालित
३. कार्यक्रम
नगरपालिका
४. गठन भएका महिला समूह
५. समूहमा सम्मिलित महिला
दलित
जनजाति
अन्य
६. गठन भएका महिला समिति
७. दर्ता भएका महिला संस्था
८. तदर्थ महिला संस्था
९. महिलाहरूको सामूहीक बचत
१०. जम्मा लगानीमा रहेको रकम
११. चालक
ु ोष
मूलधन
ब्याज
ङ्गिक हिंसा निगरानी समूह
१२. लै
गठन र परिचालन
१३. मनोसामाजिक विमर्श के न्द्र

एकाइ
जम्मा
सङ् ख्या ७७
सङ् ख्या ३१५६
सङ् ख्या
जना
जना
जना
जना
सङ् ख्या
सङ् ख्या
सङ् ख्या
रु.
रु.
रु.
रु.
रु.
साविकका
वडा
वटा

१९९९३२
११५४०९६
१७३८८९
१५.०७ %
४१५७५२
३६.०२%
५६४४५८
४८.९१%
२५५३५
१९२२
१५९
५,८२,६५,२३,०३३
५,४८,६८,८२,५७५
१५,३१,१९,०७८
१३,३०,४७,४३८
२,००,७१,६४०

१४. सेवा के न्द्र

वटा

३६

सङ् ख्या

हाल ४५६ गाउँपालिका तथा २९३
महा/उप/नगरपालिका रहेको छ ।

११५९६
३६

स्रोत :- महिला विकास कार्यक्रम, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३/०७४
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१७ नियमित तर्फ १९ राष्ट्रपति
महिला उत्थान कार्यक्रम तर्फ

महिला विकासका लागि स्थानीय तहले ध्यान दिनपु र्ने कुराहरूःविगत ३५ वर्ष देखि संस्थागत गरिएको महिला विकास प्रयासलाई सङ् घीय संरचनामा आवश्यक समायोजन
गर्दे लैजानपु र्दछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा
उल्लेख भएअनस
ु ार वडाभित्र आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा पछि परेका महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ् गता
भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसङ् ख्यक, सीमान्तकृत समदु ायको अभिलेख राखी सामाजिक र आर्थिक
उत्थानसम्बन्धी काम गर्ने साथै (३२) मा बालविवाह, बहुविवाह, लैङ्गिक हिंसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, हलिया
प्रथा छाउपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानव बेचबिखन जस्ता कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने गराउने भनी
उल्लेख गरिएको छ । समयसापेक्षित नयाँ कार्यक्रमहरूसँगै तपसिलबमोजिमका हुदँ ै आइरहेका गतिविधिहरू पनि
समावेश गर्दै जानपु र्ने हुन्छ ।

विगतका कार्यक्रमहरूको निरन्तरता
·

स्थानीय तहहरूले विगतमा हुदँ आ
ै एका महिला विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि भइरहेका
संरचनाहरूको अध्यावधिक गर्दै लक्षित महिलाहरूलाई समूह, समिति र सहकारीमा आबद्ध गराउँदै
समयानक
ु ु ल सशक्तीकरण गर्दै लैजानपु र्दछ ।

·

महिलाहरूमध्ये पनि एकल महिला, अपाङ् ग महिला, विपन्न महिला, हिंसापीडित महिला जस्ता उत्पीडनमा
परेका महिलाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी व्यवसाय गर्न इच्छुकका लागि बिउपज
ुँ ी (आर्थिक
अभावका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्नेको लागि प्रदान गरिने रकम) उपलब्ध गराउनपु र्दछ जसले
महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्दछ । यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि सहकारीमा विगतमा प्रदान
गरिएको चालक
ु ोषमा थप गरी सहकारीमा आबद्ध हुनेहरूलाई उपलब्ध गराई सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ ।

·

गरिबीविरुद्ध महिला अभियान कार्यक्रम, घरेलु हिंसापीडित महिलाहरूका लागि अल्पकालीन आश्रयस्थल
(जिल्ला/सामदु ायिक सेवा के न्द्र), साथै मनोसामाजिक परामर्श सेवा

·

माग र सम्भाव्यताका आधारमा सीपमूलक तालिमहरू आदि ।

स्थानीय आवश्यकताअनस
ु ारका कार्यक्रम सञ्चालन
स्थानीय तहमा दाइजो प्रथा, बालविवाह, बहुविवाह, बोक्सी प्रथा, यौनजन्य हिंसा, घरेलु हिंसालगायत यावत्
समस्याहरू कायमै छन् । यस्ता हिंसाजन्य कुप्रथाहरूबाट बढीजसो महिलाहरू नै पीडित हुने गरेका छन्, जसबाट
महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकासमा अवरोध पगु ्न जान्छ । नेपालको संविधानको धारा २१७
मा स्थानीय तहको उपप्रमख
ु वा उपाध्यक्ष को संयोजकत्वमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवादहरू निरूपण गर्न ३
सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने प्रावधान रहेको छ । स्थानीयस्तरमा आउने विवादहरूको समाधान गर्दा सबैलाई
समान देखेर न्याय निरूपणतर्फ न्यायिक समितिले ध्यान दिनपु र्दछ । महिलाहरूको न्यायिक पहुचँ का लागि थप्रैु
काननु ी दस्तावेजहरू र प्रयासहरू भए तापनि वास्तविकरूपमा पीडित महिलाहरूले न्यायको महसस
ु गर्न सकिरहेका
छै नन् । यसको मखु ्य कारण भनेको न्याय प्राप्तिमा पारिवारिक, सामाजिक र त्योभन्दा पनि बढी राजनीतिक दबाब हुनु
हो । न्याय खोज्न जाँदा फर्केर परिवारमा पनु ः आउने वातावरण नहुने डरले धेरै महिलाहरू अन्यायमा नै बाँचिरहन
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बाध्य भइरहेका छन् । यसर्थ स्थानीय तहले पहुचँ विहीन र आवाजविहीन अवस्थामा रहेका महिलाहरूको न्यायिक
पहुचँ अभिवद्धि
ृ मा अनिवार्य ध्यान दिनपु र्दछ।
महिलाहरूको लक्षित बजेट महिलाहरूकै स्थानीयस्तरमा रहेका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान गर्न
व्यावहारिक र रणनीतिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी खर्च गरिने परिपाटीको सनिश्
ु चितता हुनपु र्दछ ।
बालिका र किशोरीहरू निरन्तर शिक्षाको पहुचँ बाट बाहिर भएभने महिला सशक्तीकरण अधरु ो सपना हुन
जान्छ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात् गरी महिला विकास कार्यक्रममा विद्यालयविमख
ु किशोरीहरूसँग सम्बन्धित
कार्यक्रम पनि सँगसँगै लिएर उनीहरूको निरन्तर शिक्षालाई बढी महत्त्व दिई बारम्बार सूचकको आधारमा अनगु मन
गरिनपु र्दछ । विद्यालयविमख
ु बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना हुने वातावरणको सिर्जना हुनु आवश्यक देखिन्छ । केही
बालबालिका विद्यालय टाढा भएर, अभिभावकको हेरचाह नभएर, घरेलु हिंसामा परेर, पारिवारिक जिम्मेवारी लिनपु र्ने
भएर वा बालबालिका स्वयंले अध्ययनमा रुची नदेखाएर विद्यालय नजाने, विद्यालय छोड् ने वा निरन्तरता दिन
नसकिरहेका थप्रैु उदाहरण छन् । यस्ता बालबालिकाहरूलाई निरन्तर शिक्षाको पहुचँ अभिवद्धि
ृ गर्न स्थानीय तहले
पहल गर्नु जरुरी हुन्छ ।
स्थानीय तहमा विभिन्न सामाजिक समस्याहरू कायमै रहेका छन् । के न्द्रीकृत तवरबाट आयोजना गरिएका
थप्रैु कार्यक्रमहरूले ती समस्याहरू न्यूनीकरणमा ठूलो प्रभाव पार्न नसके को तीतो यथार्थ हामीसँग छ । के न्द्रले
स्थानीय समस्याहरू नजिकबाट बझु ्न नसक्ने र स्थानीयले समस्या समाधानमा आफ्नो भूमिका बारेमा प्रष्ट हुन
नसक्नुले सञ्चालित योजनाहरूबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सके नन् । यसर्थ आ-आफ्नो स्थानीय तहमा
रहेका समस्याहरू समाधनमा सही तरिकाले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन पक्षलाई महत्त्व दिइ लक्षित बजेटको
समचि
ु त प्रयोग हुनसक्ने सनु ौलो अवसरको सदपु योग गर्ने समय आएको छ, ।

महिला विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा देखिएका समस्याहरू
महिला विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा भौगोलिक क्षेत्र, समदु ायअनस
ु ार फरकफरक समस्याहरू देखापरेका छन् ।
समग्रमा समस्याहरूलाई यसप्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छः·

सम्पूर्ण लक्षित वर्गलाई कार्यक्रममा समावेश गर्न नसकिन;ु
विभिन्न निकाय र संघसंस्थाबाट छुट्टाछुट्टै उद्देश्य लिएर एउटै कार्यक्षेत्रमा महिलाहरूलाई धेरै समूहहरूमा
आबद्ध गराइएको हुदँ ा समूह, समिति र संस्था निष्क्रिय वा विघटन हुन गई कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नु;
आबद्ध महिलाहरूमा कम योग्यता भएको कारण प्रविधिको प्रयोग न्यून हुन;ु
वास्तविक लक्षित वर्गका महिलाहरूले ज्याला मजदरु ी गरेर जीवननिर्वाह गर्ने हुदँ ा नियमित बैठक र सञ्चालन
गरिने कार्यक्रमहरूमा न्यून उपस्थिति जनाउन;ु
सीपमूलक तालिमहरू प्रदान गरिए तापनि महिलाहरूको घरायसी कार्यबोझ लगायतका अन्य कारणहरूले
गर्दा व्यवसायतर्फ उन्मूख नहुन;ु
कुनै समाजमा वा परिवारमा परुु ष वर्गको सहयोग मिल्न नसक्नु;
महिलाहरूले सामाजिकीकरण प्रक्रियामा सिके का केही परम्परागत अन्धविश्वास, कुरीति र विभेदजन्य व्यवहार
साथै मूल्यमान्यताहरू हटाउन नसक्नु;

·
·
·
·
·
·
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पहुचँ भएकाहरूले पटक पटक अवसर प्राप्त गर्नु, पहुचँ विहीनहरू अवसरविहीन हुनु र
महिला सशक्तीकरणमा परुु षको सहयोग जटु ाउन केही तालिमहरूमा महिला परुु ष सँगसँगै राखी गर्नुपर्नेमा
परुु ष वर्गको सहभागिता जटु ाउन कठिन हुने आदि ।

निष्कर्ष
दृष्टिकोणमा परिवर्तन नभई व्यवहारमा परिवर्तन हुन सक्दैन र व्यवहारमा परिर्वन नभई महिला सशक्तीकरणको
पाटोमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिँ दैन । महिला सशक्तीकरण गर्न कार्यक्रमहरूको माध्यमसँगै महिला/
छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनपु र्दछ ।महिला विकास गर्ने पहिलो खटु ् किलो शिक्षा
हो । सम्पूर्ण छोरीहरूलाई अनिवार्य विद्यालय जाने परिपाटी मिलाउनपु र्दछ । महिलाको विकासमा परुु ष संलग्नता
अपरिहार्य हुन्छ । सँगसँगै लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहबाट एकद्धार प्रणाली अवलम्बन गरी
कार्यक्रममा दोहोरोपना नआउने परिपाटीको सिर्जना गरिनपु र्ने हुन्छ ।
मल
ु क
ु सङ् घीय संरचनामा गइसके को छ । विगतमा जिल्लास्तरबाट सञ्चालन गरिएका महिला विकास
कार्यक्रमहरूको निरन्तरता अब स्थानीय तहबाट हुनपु र्दछ । स्थानीय तहमा माग र आवश्यकताका आधारमा विगतमा
निर्मित संरचना समेतलाई मध्यनजर गर्दै महिला विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी महिलाहरूको सशक्तीकरणमा
ध्यान दिनपु र्दछ । स्थानीय स्तरमा रहेका महिलाहरूका समस्याहरू नजिकबाट के लाउन र सोहीबमोजिम महिला
सशक्तीकरण गर्ने नीति, योजना साथै कार्यक्रम बनाउन सहज हुने भएको हुदँ ा परिवर्तित स्वरूपलाई अवसरका रूपमा
लिई सबै एक भई लाग्नु जरुरी छ ।

सन्दर्भसूची
1.	स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
2.	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, आ.व. २०७३/०७४, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय
3. महिला विकास कार्यक्रम, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३/०७४, महिला तथा बालबालिका विभाग
4. महिला विकासका विधिविधा, २०७४ असार, महिला तथा बालबालिका विभाग
5.	स्थानीय तहमा महिला विकास कार्यक्रम, गोराखापत्र राष्ट्रिय दैनिक, विष्णुकुमारी लामिछाने २०७४/१०/१५
(लेखकः महिला तथा बालबालिका कार्यालय, मकवानपरु मा प्रमख
ु महिला विकास अधिकृत पदमा कार्यरत छिन् ।)
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नेपालमा अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था

पवित्रा ढकाल
अपाङ् गताःव्यक्तिको शारीरिक प्रणालीमा रहेको कुनै समस्या वा यसबाट सिर्जना हुने समस्यालाई अपाङ् गता भएको
अवस्था मानिन्छ । वातावरणीय पक्षहरूले व्यक्तिको शारीरिक प्रणालीमा परु य् ाउने अवरोध समेतलाई अपाङ् गताको
दृष्टिकोणअन्तर्गत हेरिन्छ । अपाङ् गता विभिन्न शारीरिक, मानसिक वा इन्द्रियसम्बन्धी विचलन, क्षति, वा भिन्न
अवस्था भएका व्यक्तिहरू र वातावरणबाट सिर्जना हुने अन्तर्क्रियाको परिणाम हो । मानिसको गर्भावस्थामा हुने समस्या,
जन्मको क्रममा हुने समस्या वा दर्घु टना र जन्मपछि आइपर्ने दर्घु टना, रोग, विपद, द्वन्द्व आदिका कारणबाट शारीरिक
वा मानसिकरूपमा क्षति वा विचलन भई अपाङ् गताको सिर्जना हुन्छ । अपाङ् गताका सम्बन्धमा विभिन्न परिभाषाहरू
समेत प्रस्तुत गरिएका छन्, तर पनि सवै परिभाषामा एकरूपता छै न । कुनै परिभाषामा बहृ त् रूपमा अपाङ् गताको
परिभाषा गरिएको छ भने कुनै परिभाषाले शारीरिकरूपमा हुने अपाङ् गतालाई मात्र समावेश गरेको पाइन्छ । अपाङ् गता
भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ मा उल्लेख गरिएको परिभाषा र अपाङ् गता भएका व्यक्तिको
अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा गरिएको परिभाषा करिब मिल्दोजलु ्दो देखिन्छ ।
अपाङ् गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६: अपाङ् गता भएको व्यक्ति भन्नाले
दीर्घकालीन अशक्तताद्वारा सिर्जित शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियसम्बन्धी कमजोरी तथा तिनको विभिन्न
अवरोधसँगको अन्तर्क्रियाको कारणले समाजमा अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ् गबाट
सहभागी हुन बाधा भएको व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ ।
अपाङ् गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४: अपाङ् गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक,
मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता वा विद्यमान अवरोधको कारण
अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ् गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएको व्यक्ति
सम्झनपु र्दछ ।
माथि उल्लिखित दवु ै परिभाषालाई विश्लेषण गर्दा शरीरका अङ् गहरू र शारीरिक प्रणालीमा भएको समस्याका
कारण भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणका साथै सञ्चार समेतबाट सिर्जना भएको अवरोध समेतले दैनिक
क्रियाकलाप सामान्य रूपमा सञ्चालन गर्न एवं सामाजिक जीवनमा अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण वा
प्रभावकारी ढङ् गले सहभागी हुन बाधा पगु ेको अवस्थालाई अपाङ् गता भनिन्छ ।
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नेपालमा अपाङ् गताको वर्गीकरणः अपाङ् गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा भएको
व्यवस्थाअनस
ु ार नेपालमा देहायबमोजिम अपाङ् गताको वर्गीकरण गरिएको छः१. शारीरिक अपाङ् गता
२. दृष्टिसम्बन्धी अपाङ् गताः दृष्टिविहिनता र न्यून दृष्टियक्त
ु
३. सनु ाइसम्बन्धी अपाङ् गताः बहिरा र सस्त
ु श्रवण
४. श्रवण दृष्टिविहिन अपाङ् गता
५. 	स्वर र बोलाइसम्बन्धी अपाङ् गता
६. मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ् गता
७. बौद्धिक अपाङ् गता
८. अनवु शं ीय रक्तश्राव (हेमोफिलिया)सम्बन्धी अपाङ् गता
९. अटिज्मसम्बन्धी अपाङ् गता
१०. बहुअपाङ् गता
त्यसैगरी अशक्तताका आधारमा अपाङ् गताको वर्गीकरण देहायानस
ु ार गरिएको छ ।
क)
ख)
ग)
घ)

पूर्ण अशक्त अपाङ् गता :- रातो कभरमा पहेलो अक्षरले लेखिएको वर्ग "क"
अति अशक्त अपाङ् गता :- निलो कभरमा पहेलो अक्षरले लेखिएको वर्ग "ख"
मध्यम अपाङ् गता :- पहेलो कभरमा निलो अक्षरले लेखिएको वर्ग "ग"
सामान्य अपाङ् गता :- सेतो कभरमा कालो अक्षरले लेखिएको वर्ग "घ"

नेपालमा अपाङ् गताको अधिकारका सम्बन्धमा भएका काननु ी व्यवस्थाहरू :विश्व स्वास्थ्य सङ् गठन र विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले कुल जनसङ् ख्याको करीव १५ प्रतिशतमा कुनै
न कुनै किसिमको अपाङ् गता हुने प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ ले
नेपालमा अपाङ् गताको जनसङ् ख्या कुल जनसङ् ख्याको १.९४ प्रतिशत मात्र रहको देखाएको छ । नेपालको कुल
जनसङ् ख्या २६४९४५०४ मध्ये ५१३३२१ जना अपाङ् गता भएको व्यक्ति रहेको र जसमध्ये महिलाको सङ् ख्या
२३३२३५ र परुु षको सङ् ख्या २८००८६ रहेको छ । यस्ता अपाङ् गता भएका व्यक्तिको लागि गरिएका काननु ी
व्यवस्थाहरू यसप्रकार रहेका छन् ।
·
·

·

नेपालको संविधान (धारा १८ समानताको हक, धारा २७ सूचनाको हक, धारा ३१ शिक्षासम्बन्धी हक, धारा
४२ सामाजिक न्यायको हक)
अपाङ् गता भएका व्यक्तिका अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ (भेदभावविरुद्धको हक, सामदु ायिक जीवनको
अधिकार, संरक्षणको अधिकार, राजनीतिक सहभागिताको अधिकार, संस्था खोल्ने अधिकार, सांस्कृतिक
जीवनमा सहभागी हुने अधिकार, सेवा सवु िधा तथा न्यायमा पहुचँ को अधिकार, सामाजिक सरक्षा
ु को अधिकार,
सूचना तथा जानकारीको अधिकार, आवतजावतको अधिकार)
निजामती सेवा ऐन २०४९ (अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलाई ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था)
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·

विशेष शिक्षा नीति, २०७३
·
अपाङ् गता परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०६५
·
सि.वि.आर.(समदु ायमा आधारित पनु र्स्थापना) निर्देशिका, २०६८
·
अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुचँ यक्त
ु भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९
·
अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलाई आन्तरिक हवाई यात्रामा दिइने छुट वा सहुलियतसम्बन्धी कार्यविधि,
२०६३
·
अपाङ् गतासम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना, २०७५-२०८४, को मस्यौदा तयार भई
स्वीकृतिको चरणमा रहेको
त्यसैगरी अपाङ् गता अधिकार प्रवर्द्धनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रिय अपाङ् ग
महासंघ लगायतका संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुका साथै विभन्न संघसंस्थाहरूलाई अनदु ान रकम उपलब्ध गराउँदै
आएको छ ।

अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष सेवा सवु िधाहरू :नेपाल सरकारले अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको लागि विभिन्न विशेष सेवा सवु िधाहरूको व्यवस्था गरेको छ ।
·

निःशलु ्क शिक्षा र छात्रवत्तिः
ृ सामदु ायिक शिक्षण संस्थाहरूमा अपाङ् गता भएका विद्यार्थीहरूका लागि
निःशलु ्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनक
ु ा साथै अपाङ् गताको गम्भीरता र शिक्षण संस्थासम्मको दरु ीका आधारमा
छात्रावत्ति
ृ को समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
भाडामा छुट र सिट आरक्षण :- आन्तरिक हवाई भाडा र सार्वजनिक सवारी साधनमा ५० प्रतिशत छुटको
व्यवस्थाका साथै १५ सिट वा सोभन्दा बढी सिट क्षमताका सार्वजनिक यातायातका साधनमा दईु सिट
अपाङ् गता भएका व्यक्तिका लागि आरक्षण गर्ने प्रावधान रहेको छ
चारपांग्रे स्कु टर र सहायक सामग्री खरिदमा कर छुट :- अपाङ् गता भएका व्यक्तिले चलाउन मिल्ने विशेष
प्रकारको चारपांग्रे स्कु टरको खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने भन्सार महसल
ु छुट दिइएको छ । त्यसैगरी अपाङ् गता भएका
व्यक्तिहरूको लागि (व्यापारिक प्रयोजनबाहेक) खरिद गरिने सहायक सामग्रीमा कर छुट दिइएको छ ।
निःशलु ्क सहायक सामग्री तथा शैक्षिक सामग्री :- सरकारले अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको पहुचँ बढाउन
आवश्यक पर्ने ह्वीलचियर, वैशाखी, सेतो छडी, श्रवण यन्त्र , कृत्रिम हातखट्ु टालगायतका सहायक सामग्रीहरू
विभिन्न संघसंस्थाहरूमार्फत निःशलु ्क उपलव्ध गराउँदआ
ै एको छ । त्यसैगरी दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूका
लागि ब्रेल पस्त
ु क, बडियो पस्त
ु क तथा ब्रेल सामग्रीहरू निःशलु ्क वितरण गर्दैआएको छ ।
सार्वजनिक सेवामा आरक्षणः निजामती सेवालगायत अन्य सार्वजनिक सेवाहरूको खल
ु ा प्रतिस्पर्धात्मक
परीक्षाबाट पूर्ति गरिने पदहरूमा आरक्षित सिटहरूमध्ये ५ प्रतिशत सिट अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूबीच मात्र
प्रतिस्पर्धा हुने गरी आरक्षित गरिएको छ ।
परीक्षामा सहयोगी राख्ने तथा समय थपको व्यवस्था :- दृष्टिविहिन तथा हातमा समस्या भई आफै लेख्न
नसक्ने व्यक्तिहरूका लागि सहयोगी लेखक राख्न पाउने तथा समय थप हुने समेत व्यवस्था गरिएको छ । यो
व्यवस्था विद्यालय विश्वविद्यालयस्तरको परीक्षा एवं लोक सेवा आयोगलगायतले सञ्चालन गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक
परीक्षाहरूमा लागु गरिएको छ ।

·

·

·

·

·
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अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई ध्यान दिई सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू पहुचँ यक्त
ु बनाउन
सरुु गरिएको छ । केही टेलिभिजनहरूबाट प्रसारण हुने समाचार तथा अन्य कार्यक्रमहरूमा दोभाषेको व्यवस्था
गरी बहिरा व्यक्तिहरूको सञ्चारमा पहुचँ वद्धि
ृ गरिएको छ । सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई अपाङ् गता मैत्री
बनाउन सरुु आत भएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आ.व.२०७४।०७५ को कुल वजेट ११,९४,३००००। मध्ये
अपाङ् गताको क्षेत्रमा देहायानस
ु ार खर्च गरेको अवस्था छ ।
समदु ायमा आधारित पनु र्स्थापना कार्यक्रम- १,६८,७५,०००।
सहायक सामग्री उत्पादन तथा वितरण- ८५,००,०००।
५१ जिल्लाका १५० संस्थाहरूलाई अनदु ान- ८०४,००,०००।
पनु र्स्थापना कार्यक्रम (क वर्गका वेसहारा विपन्नलाई), ५०,००,०००।
नेपालमा अपाङ् गताको प्रकृतिका आधारमा विभिन्न सेवा सवु िधामा पहुचँ परु य् ाउने उद्देश्यले अपाङ् गता भएका
व्यक्तिहरूलाई वि.स. २०५७ सालदेखि परिचयपत्र उपलव्ध गराउन थालिएको हो । तापनि वर्गीकरण सहितको
परिचयपत्र भने अपाङ् गता परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०६५ मा जारी भएपश्चात् महिला तथा बालबालिका
कार्याहयहरूमार्फत दिन थालिएको छ । आ.व.२०७३।०७४ सम्ममा अपाङ् गता परिचयपत्र वितरणको अवस्था
देहायबमोजिम छ वर्ग
क वर्ग
ख वर्ग
ग वर्ग
घ वर्ग
जम्मा

परिचयपत्रको रङ् ग
रातो परिचयपत्र
निलो परिचयपत्र
पहेलो परिचय पत्र
सेतो परिचयपत्र

परिचयपत्र प्राप्त गर्नेको सङ् ख्या
३८२१८
६९५४०
६७४३३
४७०६९
२,३५,१३६

माथि उल्लिखित व्यवस्थाहरू हुदँ ाहुदँ ै पनि अपाङ् गताको सम्बन्धमा विभिन्न समस्या तथा चनु ौतीहरू समेत रहेका
छन् ।
·
·
·
·
·
·

क वर्गका अतिविपन्न वेसहारा अपाङ् गता भएका धेरै व्यक्तिहरूलाई पनु र्स्थापना सेवा दिन नसकिन,ु
सवु िधासम्पन्न अपाङ् गता स्याहार के न्द्र नहुन,ु
सबैलाई परिचयपत्र समेत उपलब्ध गराउन नसकिन,ु
अपाङ् गता भएका सवैलाई सहायक सामग्री उपलव्ध गराउन नसक्नु,
सवै भौतिक पूर्वाधारहरू अपाङ् गमैत्री बनाउन सकिएको छै न ।
अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको लागि आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरूमा ध्यान परु य् ाउन सकिएको
छै न ।
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·

अपाङ् गताको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरू बढी सहर केन्द्रित हुनले विकट क्षेत्रमा रहेको अपाङ् गको पहिचान
समेत हुन नसक्नु ।
अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूलाई घरमा नै लक
ु ाएर राख्ने चलन अझैपनि रहेकोले कतिपय अपाङ् गता भएका
व्यक्तिहरू उपचार, सधु ार तथा पहुचँ को अधिकारबाट वञ्चित रहेका छन् ।

·

निष्कर्षः
नेपालले अपाङ् गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनमु ोदन गरेको छ । अपाङ् गता भएका
व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लागु भई कार्यान्वयका चरणमा छ । उक्त ऐनले कल्याणकारी अवधारणा
हटाई अधिकारमख
ु ी अवधारणा अगाडि ल्याउनक
ु ा साथै ऐनमा अपाङ् गमैत्री शब्दहरूको प्रयोग गरिएको छ ।
त्यसैगरी अपाङ् गता परिचयपत्र स्थानीय तहबाटै वितरण गर्ने, यसको प्राप्त गर्ने तरिका एवं दरू
ु पयोग गरेमा कडा
कारबाही हुने व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यस्तै विभिन्न सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्थाले गर्दा सार्वजनिक
निकायमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व वद्धि
ै एको छ । साथै नयाँ वन्ने भौतिक संरचनाहरू अपाङ् गतामैत्री बनाउन
ृ हुदँ आ
थालिएको छ ।
(लेखकः महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत छिन् ।)

nnn
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अपाङ्गता भएका महिलाप्रति हुने हिंसा र न्यायमा पहुचँ को अवस्थाः

निरा अधिकारी
पृष्ठभूमि
लैङ्गिक हिंसा, महिला हिंसा वा बालबालिकाप्रति गरिने हिंसा वा शोषण जनु सक
ु ै नामले सम्बोधन गरेपनि
नेपालमा हिंसा महिलाप्रति केन्द्रित रहेको कुरा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रकाशित प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ । वर्तमान समयमा
कार्यन्वयनमा रहेको चौधौ ँ योजनाले नेपालमा महिला हिंसा २६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । हिंसा अमानवीय र
पाशविक कार्य हो र जघन्य अपराध पनि हो । तर नेपाली महिलाहरू सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक मनोवैज्ञानिक र
यौनजन्य हिंसा बेहोर्न बाध्य छन् । महिला हिंसाका न्यूनीकरणका लागि राज्यले हरेक तह र तप्काबाट विभिन्न प्रयास
गरेको पाइन्छ । महिलाभित्र पनि आर्थिकरूपमा विपन्न महिला, एकल महिला, दलित महिला र अपाङ् गता भएका
महिलाहरू हिंसाको बढी जोखिममा रहेको कुरा घटनाक्रमले बताउँछ । यस्ता महिलाहरूको मद्ु दालाई उजागर गरी
न्यायमा पहुचँ स्थापित गर्न सबैको सहयोग र ऐक्यबद्धताको आवश्यकता पर्दछ जसबाट हिंसा पीडित महिलाले न्याय
प्राप्त गर्न सक्छन् । यी समग्र महिलामध्ये अपाङ् गता भएका महिलामाथिको हिंसाको सक्ु ष्म विश्लेषणको माध्यमबाट
सरोकारवाला सबैको ध्यानाकृष्ट गर्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ ।

समस्याको विश्लेषण
नेपाली समाज पितस
ृ तात्मक सोचले ग्रस्त मल
ु क
ु भएको हुदँ ा महिलाको परुु ष समानको हैसियत कायम हुन
सके को छै न । आज पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गरिन,ु महिलाप्रतिको दमन, शोषण र
विभेद कायमै रहन,ु बोक्सी, देउकी, छाउपडी, दाइजो जस्ता प्रथा कायम रहनल
ु े पनि महिलाको स्थितिमा सधु ार हुन
सके को छै न । नेपालमा महिला हिंसा भ्रूणबाटै सरुु हुन्छ । किनकि नेपालमा हिंसा सामाजिक संरचना र बनोट, धर्म
एवं संस्कृतिसँग अन्योन्याश्रितरूपमा गाँसिएको पाइन्छ । हाम्रो समाजमा असमान लैङ्गिक सम्बन्ध र भूमिका छ ।
सम्पूर्ण जनसङ् ख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलाको राज्यका सबै अङ् ग, निकाय एवं तह र तप्कामा
बराबरीको हिस्सेदारी, साझेदारी र अंशियारी कायम नभएसम्म महिलालाई विकासका सम्वाहकका रूपमा उभ्याउने
कार्य अधरु ो र अपरु ो नै रहन्छ । महिलाको निमित्त बनाइएका सबै ऐन तथा काननु हरूको प्रभावकारी कार्यन्वयनविना
कुनै पनि महिलाको न्यायमा पहुचँ स्थापित हुन सक्दैन ।
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नेपालमा अपाङ् गताको स्थितिः
वि. सं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनानस
ु ार नेपालको कुल जनसङ् ख्याको १.९४ प्रतिशत अर्थात्
५,१३,३२१ अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरू रहेको छन् । जसमध्यै महिलाको सङ् ख्या २,३३,२३५ रहेको तथ्याङ्कले
बताउँछ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ् गठनका अनस
ु ार नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मल
ु क
ु मा हाल आएर अपाङ् गताको सङ् ख्या
कुल जनसङ् ख्याको १० देखि १५ प्रतिशत रहेको भन्ने अनमु ान गरिएको छ । यो प्रतिशतलाई हाम्रो जनसङ् ख्याको
आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँ करीब ३५ लाख जनसङ् ख्यामा अपाङ् गता रहेको छ, भन्न सकिन्छ ।

अपाङ् गता भएका महिलाप्रतिको हिंसाः
अपाङ् गता भएका महिला पनि अन्य महिलासरह हिंसाबाट पीडित छन् । यस्तो हिंसा घर, विद्यालय, वा अन्य
कुनै पनि स्थलमा घटेको देखिन्छ । वास्तवमा अपाङ् गता भएका महिलाहरू त्रिपक्षीय विभेदमा रहेका छन् - महिला
भएका कारण, अपाङ् गता भएका कारण र गरिवीका कारण । अपाङ् गता अधिकारसम्बन्धी संयक्त
ु राष्ट्र सङ् घीय
महासन्धि, २००६ ले समेत अपाङ् गता भएका महिलाहरू द्विपक्षीय विभेदमा परेको विषयलाई स्वीकारेको छ ।
अपाङ् गता भएका महिलामध्ये पनि बौद्धिक अपाङ् ता भएका महिला र बालिका, मानसिक सन्तुलन गमु ाएकी महिला,
दृष्टिविहीन महिला र बालिका एवं बहिरा महिला तथा बालिका बढी हिंसामा परेको यथार्थता हामीसामु छ । यद्यपि
अपाङ् गता भएका महिलामाथि हुने हिंसालाई लिएर खासै अध्ययन अनस
ु न्धान गरेको पाइँदनै ।

यस क्षेत्रमा भएका अध्ययन अनस
ु न्धान
नेपाल अपाङ् ग महिला संघ र याक्सन एडको सहयोगमा विसं २०६४ सालमा भएको एक अध्ययनले अपाङ् गता
भएका महिलाको हिंसाको अवस्थालाई निम्नानस
ु ार औल्याएको पाइन्छ:·

करिव ६० प्रतिशत अपाङ् गता भएका महिला घरेलु हिंसामा परेका छन् ।

·

३६ प्रतिशत अपाङ् गता भएका महिलाको त आधारभूत आवश्यकता नै पूरा भएको छै न ।

·

४५ प्रतिशत शिक्षा र तालिमबाट वञ्चित छन् ।

·

१० प्रतिशतले स्वास्थ्य उपचार नै पाएका छै नन् ।

·

९ प्रतिशत शारीरिक एवं यौनजन्य हिंसाबाट पीडित छन् ।

कृपा नामक संस्थाले अपाङ् गता भएका महिलाप्रति हुने हिंसाका सन्दर्भमा (२००९-११) को अवधिमा
नेपालका तीन जिल्ला (भक्तपरु , झापा र कास्की) मा रहेका ४७५ जना अपाङ् गता भएका महिलाहरूमा एक अध्ययन
गरेको थियो, जनु अध्ययनले अपाङ् गता भएका महिलामाथि हिंसा भयावहरूपमा रहेको देखाएको छ। यस अध्ययनले
शारीरिक हिंसा ३४.१ यौनजन्य हिंसा २१.५ प्रतिशत देखाएको छ भने ५७.३ प्रतिशतले श्रीमती श्रीमानप्रति बफादार
नभएमा श्रीमानले पिट् न पाउने भनी हिंसालाई स्वीकारेको पनि देखाएको छ ।
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अपाङ् गता भएका महिलाहरूले भोग्नुपरेको हिंसाको प्रकारःउपेक्षाःअपाङ् गता भएका महिलाहरू न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । परिवार तथा समाजबाट
उपेक्षित छन् ।
शारीरिक हिंसाः
तथ्याङ्क अनस
ु ार ३५ प्रतिशत अपाङ् गता भएका महिलाले शारीरिक हिंसा व्यहोरेका छन्, जसमध्ये २०
प्रतिशत महिलालाई घरमा नै थनु ेर राखेको जानकारी छ ।.
मनोवैज्ञानिक हिंसाः
८० प्रतिशत अपाङ् गता भएका महिलाहरूले मनोवैज्ञानिक समस्याको सामना गरिरहेका छन् ।
यौनजन्य हिंसाः
९ प्रतिशत अपाङ् गता भएका महिलाहरू यस्तो हिंसामा परेका छन् ।
आर्थिक हिंसाः
३० प्रतिशत अपाङ् गता भएका महिलाहरू आर्थिक शोषणमा परेका छन् । क्षमता भएर पनि रोजगारीको
अवसरबाट वञ्चित हुनपु रेको छ।

हिंसाका कारणहरुः
·
§
§
§
§

शिक्षा एवं जनचेतनाको कमी ।
अभिभावकमा चेतनाको कमी ।
विशेष विद्यालयहरूबारे कम प्रचारप्रसार हुनु र सहर केन्द्रित हुनु ।
सार्वजनिक भौतिक संरचना अपाङ् गतामैत्री नहुनु ।
महिला स्वयंलाई काननु ी व्यवस्था बारे ज्ञानको कमी हुनु ।

सामाजिक सरु क्षाको अभाव:
§
§
§

अपाङ् गताको विषयलाई समग्रतामा हेरिनु ।
सरोकारवाला खासगरी सरकारले अपाङ् गता भएका महिलाको निम्ति सशक्तीकरणको कार्यक्रम सरुु नगर्नु ।
सबै विषयलाई समग्रतामा हेरिनु ।

सहयोगी संघ-संस्थाको अपर्याप्तता:
§
§
§

अपाङ् गता भएका महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ-संस्थाको कमी हुनु ।
महिलाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका महिला संघ-संस्थालाई अपाङ् गताको मद्ु दाको ज्ञान र आवश्यकताको कमी हुनु ।
छुट्टै काननु ी व्यवस्था नहुनु ।
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नकारात्मक सामाजिक धारणा:
अपाङ् गतालाई पूर्व जन्मको फलका रूपमा हेरिन,ु उपेक्षा र तिरस्कार गरिन।ु
सामाजिक सहभागिताबाट वञ्चित गराउनु । जस्तै सन् २००० मा नेपाल नेत्रहीन संघले एशियन ब्लाइन्ड
यनिय
ु नको सहयोगमा दृष्टिविहीन महिलाको अवस्थासम्बन्धी गरेको एक अध्ययन अनस
ु ार ६४ प्रतिशत
दृष्टिविहीन महिलाहरू अविवाहित रहेको पाइएको थियो ।

§
§

पुनर्थापना के न्द्रको अभाव:
·

नेपाल सरकारबाट सेवा के न्द्रहरू सञ्चालन गरिए तापनि अपाङ् गतामैत्री वातावरण नहुनु ।
गैरसरकारी संघसंस्थाबाट सञ्चालित Safe House हरू पनि अपाङ् गतामैत्री नहुनु र पनु र्स्थापनाका लागि
के कस्तो कार्यक्रम ल्याउने भन्ने बारे जानकारी नहुनु ।
अपाङ् गताको किसिम अनस
ु ार कस्तो तालिम उपयक्त
ु हुन्छ भन्ने पहिचान नहुनु ।

·
·

आर्थिक परनिर्भरता:
·

अपाङ् गता भएका महिलाको क्षमतामाथि विश्वास नगर्नु,
सीप तथा क्षमता विकासका लागि तालिम के न्द्रहरूको कमी हुनु र यस्ता तालिमहरू सहर केन्द्रित हुन,ु
रोजगारदाताले जीवन निर्वाह हुने पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउन,ु
सरक्षा
ु का कारण जनु सक
ु ै रोजगारीमा संलग्न हुन नसक्नु ।

·
·
·

पारिवरिक उत्तरदायित्व बोधको अभाव:
अभिभावकले आफ्नो दायित्व पन्छाउने गरेको ।
कही ँ बढी तिरस्कार त कही ँ बढी मायाका कारण अपाङ् गता भएका महिलाको गतिशीलतामा कमी
हुनु ।

§
§

आत्मविश्वासको कमी:
·

अपाङ् गता भएका महिलामा हिनता बोध रहनु ।
आत्मविश्वास बढाउने खालका तालिमको अभाव हुनु ।
नेततृ ्व क्षमताको विकास गर्न नसक्नु ।
आत्मरक्षासम्बन्धी तालिमको व्वस्था नहुनु ।

·
·
·

विद्यमान व्यवस्था
·

संविधानमा महिला हकको सनिश्
ु चितता ।
अपाङ् गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको कुरा समानताको हक र सामाजिक न्यायको हकमा सनिश्
ु चित

·
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गरिएको यद्यपि अपाङ् गता भएका महिलाको अधिकारको विषयलाई उल्लेख नगरिएको ।
·
घरेलु हिंसा सम्बन्धी (कसरु सजाय) ऐन २०६६ जारी भई महिला हिंसा न्यूनीकरणमा सहयोग परु य् ाइरहेको
तर अपाङ् गता भएका महिलाको हिंसाका विषयमा यो एन मौन रहेको ।
·
लैङ्गिक हिंसा कोष सञ्चालन नियमावली, २०६७ मा हिंसा पीडित महिलालाई आर्थिक सहयोग गर्ने
व्यवस्था रहेको ।
·
सेवा के न्द्रसम्बन्धी निर्देशिकामा पनि अपाङ् गता भएका महिलाको सवाललाई विशेषरूपमा सम्बोधन
नगरिएको ।
·
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसासम्बन्धी ऐन, २०७१ जारी गरेको तर यसमा समेत समग्र महिलाको विषयमा
मात्र उल्लेख भएको ।
·
लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक,
२०७२ मा लैङ्गिक हिंसाको स्पष्ट परिभाषा गरिएको ।
भर्खरै जारी भएको अपाङ् गता अधिकार ऐन, २०७४ ले अपाङ् गता भएका महिलाका निम्ति छुट्टै दफाको व्यवस्था
गरी प्रजनन् स्वास्थय लगायतका अधिकारको सनिश्
ु चितता गर्ने प्रयास गरेको ।

संस्थागत संयन्त्र
·
·
·
·
·
·

महिला,बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय,
महिला तथा बालबालिका विभाग र सबै जिल्लाहरूमा महिला तथा बालबालिका कार्यालय (हाल स्थानीय
तहहरूमा महिलाहरूको विषयगत शाखाको स्थापना,
राष्ट्रिय महिला आयोग र हिंसा प्रभावित महिलाका लागि हटलाइन सञ्चालन (११४५),
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैङ्गिक हिंसा डेस्कको स्थापना भई कार्य सञ्चालन,
हिंसा प्रभावित महिलाका लागि काननु ी सहायता जिल्ला समन्वय समिति,
वडास्तरमा निगरानी समूह ।

अपाङ् गता भएका महिलामाथि हुने हिंसा सम्बन्धी समस्या एवं चुनौतीः·
·
·
·
·
·
·

ऐन नियमहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसक्नु ।
उपलब्ध सेवा सवु िधा अपाङ् ताका दृष्टिले पहुचँ योग्ग र अधिकारमा आधारित नहुनु ।
प्रहरी कार्यालय, अदालत एवं वकिल समेत अपाङ् गताको मद्ु दामा उदासीन हुनु वा गम्भीर नहुनु साथै काननु ी
सेवा fast track विधिबाट प्राप्त नहुनु ।
अपाङ् गता भएका महिला स्वयंमा काननु ी अधिकारको ज्ञान वा जानकारी नहुनु ।
आत्मरक्षासम्बन्धी तालिमको अभाव हुनु ।
अपाङ् गताका कारण अपाङ् गता भएका महिला आफूमाथि परेको हिंसाका बारे अघि सरेर बोल्न नसक्नु ।
आर्थिक तथा पारिवारिक सहयोग यस सन्दर्भमा प्राप्त गर्न नसक्नु ।
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अबको बाटोःअपाङ् गता भएका महिलाको समग्र अवस्थालाई नियाल्दा अपाङ् गता भएका महिला हिंसाको अत्यन्त
जोखिममा रहेको र न्यायमा पहुचँ को अवस्था पनि अत्यन्त कमजोर रहैको छ भन्न सकिन्छ । यस्तो भयावह
अवस्थाबाट अपाङ् गता भएका महिलाहरूलाई मक्ति
ु दिलाउन सरकार एवं अन्य निकायद्वारा संयक्त
ु कार्यक्रमहरू
सञ्चालन गरी सक्षम र मर्यादित जीवनयापनको अवसर सिर्जना गरिनपु र्दछ । यसका लागि देहायका उपायहरूको
अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय जन्छ
ु ।
·

सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट एकीकृत प्रयासको थालनी हुनपु र्ने ।
ऐन काननु हरूमा आवश्यकतानस
ु ार परिमार्जन र नयाँ विषयहरू थप गरिनपु र्ने ।
सेवा के न्द्र तथा Safe House लाई अपाङ् गतामैत्री बनाउनपु र्ने र यसमा कार्यरत कर्मचारीलाई अपाङ् गतामैत्री
व्यवहारका बारे तालिम दिनपु र्ने ।
अपाङ् गता भएका महिलाहरूलाई सीपयक्त
ु र क्षमता विकासका तालिमहरू प्रदान गरी रोजगार तथा स्वरोजगार
सिर्जना गर्नुपर्ने ।
अपाङ् गता भएका महिलाउपर हुने हिंसा न्यूनीकरण गरी न्यायमा पहुचँ अभिवद्धि
ृ गर्न काननु ी परामर्शदाता र
Gender focal person को व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
अपाङ् गता भएका महिलाको मद्ु दालाई अन्तर्सम्बन्धित सवालकारूपमा स्वीकार गरी fast track बाट समाधान
गर्ने व्वस्था काननु मा नै हुनपु र्ने ।
अपाङ् गता भएका महिलाको सूचनामा पहुचँ अभिवद्धि
ृ गर्ने किसिमको व्यवस्था मिलाउनपु र्ने र काननु ी साक्षरता
तालिमको व्वस्था गर्नुपर्ने ।

·
·
·
·
·
·

निष्कर्ष
अपाङ् गता भएका महिलाप्रतिको हिंसाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सम्बद्ध सवै पक्षले एकीकृत प्रयास गर्नु
पर्दछ । राज्य यस्ता घटनाप्रति उदासीन रहनु हुदँ नै । राज्य एवं संघसंस्थाहरूले अपाङ् गता भएका महिलाहरूको
पनु ःस्थापना र परामर्शसम्बन्धी काम समन्वयात्मकरूपमा गर्नुपर्दछ । अपाङ् गता भएका महिलाहरूको क्षमता
अभिवद्धि
ृ मा सरोकारवाला पक्षको ध्यान जानु पर्दछ र उनीहरूको सूचनामा पहुचँ अभिवद्धि
ृ का लागि आवश्यक
व्यवस्था मिलाउनपु र्दछ।त्यसैगरी अदालत एवं अन्य न्यायिक निकायहरूलाई अपाङ् गतामैत्री एवं लैङ्गिकमैत्री बनाएर
न्यायमा सहज पहुचँ को अवस्था सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ । यो सत्य हो कि अपाङ् गता भएका महिलाहरूप्रतिको
सामाजिक दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउन सके मा निश्चयनै हिंसाले प्रश्रय पाउने छै न र अपाङ् गता भएका महिलाहरूले
सम्मानित र स्वाभिमानी जीवन व्यतीत गर्न उपयक्त
ु वातावरणको निर्माण हुनसक्छ ।
(लेखकः महिला तथा बालबालिका विभागमा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत छिन् ।)
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बालबालिका

प्रकाश अधिकारी
जनसङ् ख्याको प्रौढ हिस्सा मतदाताहरूको मतबाट प्रजातान्त्रिक मल
ु क
ु मा सरकार निर्वाचित हुने भएकाले
मतदान गर्नबाट वञ्चित वर्ग बालबालिकाको हितप्रति ऊ उदासीन हुन्छ भनेर व्यङ् ग्य गर्ने गरिन्छ । तर आजको
विश्वमा सबै आधनि
ु क सरकारहरू आफ्ना राष्ट्रका बालबालिकाको हितप्रति संवेदनशील छन् । बालबालिकाको
जनसङ् ख्या अनपु ात विकासोन्मुख मल
ु क
ु मा ४० प्रतिशत र विकसित देशमा २० प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । संयक्त
ु
राष्ट्र सङ् घीय बालअधिकार महासन्धि ,१९८९ ले १८ वर्ष मनि
ु का व्यक्तिलाई बालबालिका भनेको छ तर हाम्रो
सन्दर्भमा काननु र प्रयोजनपिच्छे बालबालिकाको उपल्लो उमेर फरकफरक छ । पछिल्लो जनणना( २०६८ )अनस
ु ार
देशको जनसङ् ख्या संरचनामा १४ वर्ष र मनि
ु का ३४.९ प्रतिशत ,१६ वर्ष र मनि
ु का ३९.८ प्रतिशत ,र १९ वर्ष
मनि
ु काको ४४.४ प्रतिशत रहेकोछ । १४ वर्ष सम्मकालाई“ आश्रित बालबालिका ”मानिन्छ जो जीवननिर्वाहका लागि
पूर्ण रूपमा प्रौढहरूमा निर्भर रहन्छन् । नेपालको जनसङ् ख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ मध्ये“ आश्रित
बालबालिका ”को सङ् ख्या १ करोड पगु ्न सक्ने देखिन्छ । यीमध्ये बहुसङ् ख्यक बालबालिका न्यून उपार्जनले सीमित
स्रोतमा जीवनयापन गरिरहेका आफ्ना अभिभावकको माया र संरक्षणबाट वञ्चित भएका मात्र होइन उनीहरूलाई
सघाउन श्रम पनि गर्न बाध्य छन् । विकसित मल
ु क
ु का यो उमेर समूहका बालबालिका कुनै श्रम गर्दैनन् ।
बालबालिकामा असीम सम्भावनाहरू हुन्छन् । तिनीहरूलाई पूर्ण प्रस्फुटित हुनदिने दायित्व र जिम्मेवारी
परिवार, समाज र राष्ट्रको हुन्छ । यसका लागि आवश्यक उचित पालनपोषण, मायालु वातावरणको शिक्षा र सही
दिशानिर्देश गर्ने अभिभारा संरक्षण, सरक्षा
ु आदि समाज ,परिवार र राष्ट्रले लिनपु र्दछ । अनि मात्र बालबालिकाभित्र
लक
ु े को क्षमता बाहिर प्रकट हुन सक्ने पूर्णस्थितिको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ । बालबालिकाको उर्वर मष्तिस्क,
इच्छित रुचि र जिज्ञासपु नालाई अङ् कुश लगाउने कार्य सभ्य समाजले कदापि न्यायसङ् गत र तर्क सङ् गत मान्न
सक्दैन ।
राज्यले आफ्ना बालबालिकाप्रति गर्नुपर्ने व्यवहार वा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिको अन्तर्राष्ट्रिय मानक बाल
अधिकार महासन्धि ,१९८९ ले तय गरेकोछ । यो महासन्धि आउनपु ूर्व मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र,
१९४८ ले बाल संरक्षणका केही संक्षिप्त व्यवस्थाहरू गरेको थियो । यी व्यवस्थाहरूमा माततृ ्व एवं बाल्यावस्था
विशेष संरक्षण तथा सहयोगको हकदार हुन्छन् र वैवाहिक वा विवाहइतर सम्बन्धबाट जन्मेका सबै बालबालिकाले
समानरूपमा सामाजिक संरक्षण पाउने छन् भन्ने हुन् । १९५९ मा संयक्त
ु राष्ट्र संघले बालअधिकारहरूलाई १०
सिद्धान्तहरूमा संहिताबद्ध गरी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा जारी गरेको थियो जसको जगमा रहेर कुनै पनि बालबालिकाको
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जाति, रङ, लिङ् ग, भाषा, धर्म राजनीति, सम्पत्ति, सामाजिक संरचना आदिका कारण विभेद नगरी समान अधिकार
दिन, दिलाउन उचित मार्ग अभियानमा लाग्न लगाउन सन् १९८९ राष्ट्र सङ् घीय सधारणसभाबाट बालअधिकार
महासन्धि पारित भएको हो । उक्त महासन्धिलाई सोमालिया बाहेक राष्ट्र सङ् घका सबै सदस्य राष्ट्र पक्ष बनेका
छन् ;सबैभन्दा पछिल्लो पक्ष राष्ट्र संयक्त
ु राज्य अमेरिका हो । नेपाल यो महासन्धिको हस्ताक्षरकारी सदस्य हो र
यो महासन्धिलाई नेपाल सरकारले १९९० सेप्टेम्बरमा अनमु ोदन गरी बालबालिकाको विकास, अधिकार, संरक्षण
तथा उन्नतिमा उल्लेखनीय काम गर्न सहमति जनायो । यो महासन्धिले प्रत्येक सदस्य राष्ट्रलाई यो महासन्धि
कार्यान्वयनका लागि आवश्यक उपायहरू लागु गर्न र त्यसको प्रगतिको प्रतिवेदन संयक्त
ु राष्ट्र संघको सम्बन्धित
समितिमा पठाउनु पर्ने दायित्व निश्चित गरेको छ ;र नेपाल यो महासन्धिअन्तर्गतका इच्छाधीन प्रलेखहरूको पनि पक्ष
राष्ट्र भएको छ ।
नेपालको संविधानले १० वटा बदुँ ाहरूमा बालबालिकाका प्रारम्भिक खालेदेखि महत्त्वाकाङ्क्षी अधिकार,
सर्वाङ् गीण व्यक्तित्व विकासको हकसम्म ,सरक्षि
ु त गरेको छ । संविधान बन्नुभन्दा केही वर्ष पहिले २०६९ सालमा
सरकारले बालबालिका विरुद्धका सबै प्रकारका शोषण र विभेदहरू निर्मूल गर्नेसमेतको उद्देश्य राखी राष्ट्रिय नीति
जारी गरेको पाइन्छ । संविधान र नीतिका कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने काननु ी बन्दोबस्तमा बालबालिका ऐन ,२०४८
नेपाल सं. रा. सङ् घीय बालअधिकार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएपछि निर्माण गरियो भने बालश्रम( निषेध र नियमित
गर्ने )ऐन ,२०५६ सबै प्रकारका निकृष्ट बालश्रमलाई उन्मुलन गर्ने आई. एल्. ओ. महासन्धिको नेपाल पक्षराष्ट्र
भएकाले सोको कार्यान्वयनका लागि बनाइएको थियो ।
हाम्रो संविधानले बालबालिकाका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्थाहरू गरेको छ । यसमा मानवअधिकार विधिशास्त्रमा
विकसित बालअधिकारका पछिल्ला अवधारणाहरूलाई आत्मसात् गरिएका छन् ,जस्तो बालबालिकाले राज्यबाट विशेष
संरक्षण र सवु िधा पाउने हक सनिश्
ु चित गरिएको छ । त्यस्तै बालबालिका राज्यविहीन नहुने ,संरक्षक-अभिभावकविहीन
“अनाथ” नहुने ,आपराधिक मनसाय नहुने ,सिकाइ वा अन्य बहानामा बालबालिकालाई शारीरिक दण्ड दिन नहुने,
बालबालिकासँग सम्बन्धित राज्यका सबै कामकारबाहीहरू बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने
जस्ता बाल अधिकारको अवधारणाहरू नेपालले स्वीकार गरिसके को छ तर बालबालिकासम्बन्धी नीति-काननु
र भौतिक संरचनाहरू तदनक
ु ू ल अद्यावधिक भएको पाइन्न । बालअधिकार महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको यतिका
वर्ष सम्म पनि त्यसलाई आन्तरिकीकरण गर्ने राष्ट्रिय काननु बन्नसके को छै न । अधिकारको सिद्धान्तमा आधारित भएर
संवैधानिक व्यवस्थाहरू गरिए पनि सरकारी संरचनाहरू ‘कल्याणको अवधारणा’मा आधारित छन् । त्यसैको ज्वलन्त
दृष्टान्त के न्द्रीय ‘बालकल्याण’ समितिलाई लिन सकिन्छ ।
नेपालमा बालबालिकाका शारीरिक ,मानसिक तथा बौद्धिक विकास गरी बालअधिकारको प्रवर्धन गर्न
सरकारका मन्त्रालय ,विभाग र कार्यालयहरू क्रियाशील गरिएका छन् । बालबालिकासँग सम्बन्धित गैरसरकारी र
सामदु ायिक संस्थाहरूलाई परिचालन गरी बालहितसम्बन्धी कार्यक्रमहरू छिटोछरितो गरी सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले
के न्द्रीय बालकल्याण समिति बालबालिकासम्बन्धी ऐन ,२०४८ अन्तर्गत स्थापित बालबालिकाको हितका लागि
स्थापित सरकारी निकाय हो । बालबालिकाको विषय हेर्ने विषयगत मन्त्रालय,अन्तर्गत विभाग र कार्यालयका अतिरिक्त
शिक्षासम्बन्धी सरकारी निकायहरूले बालबालिकाको शिक्षा ;बालबालिकाको खोप ,पोषण र स्वास्थ्यका लागि
स्वास्थ्य सेवा विभाग ,बालबालिकाको सरक्षा
ु का लागि नेपाल प्रहरीले बेग्लै महिला तथा बालबालिका सेल रहेको
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पाइन्छ ,सङ् गठित क्षेत्रमा रहेको बालश्रमको नियमन र अनगु मन श्रम कार्यालयहरूले गर्दै आइरहेका छन् ।
बालबालिका भनेको मानव जीवनको एउटा खास अवस्था हो । बालबालिकाको पथृ क इतिहास लेखिएको
पाइन्न ,पूराना कला तथा साहित्यमा प्रौढसरह नै वस्त्र लगाएका बालबालिकाको चित्र तथा तस्बिरहरूसम्म
देख्नपाइन्छ । क्रिश्चियन धर्मशास्त्रमा ७ वर्ष को उमेरबाट“ व्यावहारिक बद्धि
ु ”विकास भइसक्ने र यसपछि ‘पाप
गर्न’ सक्ने विश्वास गरिन्थ्यो । बेलाइतमा औद्योगिक क्रान्तिपछि विकसित कलकारखानामा भएको बालबालिकाको
शोषणले मानव जीवनको बाल्यवस्था शारीरिक, मानसिक र भावनात्मकरूपले प्रौढभन्दा फरक र संवेदनशील
भएकोले राज्यले विशेष ध्यान दिनपु र्ने कुरालाई महसस
ु गरियो र विभिन्न नीतिगत उपायहरूद्वारा यिनको कल्याणका
कार्यहरू ,खासमा विद्यालय शिक्षाबाट थालिएका थिए । अहिले आएर चीन लगायत विकसित समाजका बाब-ु आमा
आफ्ना बालबालिकाको सिर्जनात्मक सम्भावनालाई कदर गर्दै बालबालिकाले नै तय गरेको लक्षलाई नै भरथेग गर्छन,
आफ्नो चाहना उनीहरूमा थोपर्दैनन् ।
शिक्षा ज्ञानको ज्योति हो । शिक्षाको अभीष्ट मानवीय व्यक्तित्वको पूर्ण विकास र मानव अधिकार तथा आधारभूत
स्वतन्त्रताहरू सम्मान गर्ने हुनपु र्दछ । बालकको स्वाभाविक आन्तरिक क्षमता र योग्यताको विकास नै शिक्षा हो
भन्ने जोन ज्याक रूसोले प्रारम्भिक शिक्षा बालबालिकाको ज्ञानेन्द्रियको विकास गर्ने हुनपु र्दछ भन्ने विचारलाई
हाम्रो प्रणालीमा बल्ल आएर आन्तरिकीकरण गरिँदै छ । आजका बालबालिका भनेका मल
ु क
ु को भावी कर्णाधार हुन,्
बालकको मन वा आत्मा एउटा सफा सिलोटजस्तो हुन्छ जसलाई उमेरसँगै ज्ञानेन्द्रीयको माध्यमबाट शिक्षारूपी ज्ञानले
भर्ने गरिन्छ ,त्यसैले शिक्षा सबै राष्ट्रहरू ,जातीय वा धार्मिक समदु ायहरू बीच समझदारी ,सहिष्णुता र मैत्रिभाव प्रवर्धन
गर्ने एवं संयक्त
ु राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति कायम गर्ने गतिविधिहरू उन्नत गर्ने हुनपु र्दछ । मानव अधिकारको
विश्वव्यापी घोषणापत्र ,१९४८ ले प्रत्येकलाई शिक्षाको हक हुने र आधारभूत तहको शिक्षा निःशलु ्क र अनिवार्य
हुनेछ भनी गरेको व्यवस्थालाई पछ्याउदँ ै हाम्रो संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशलु ्क हुने
महत्त्वाकाङ्क्षा राखेको छ तर कार्यान्वयनको सनिश्
ु चितता हुन बाँकी नै छ ,आफ्ना बालबालिकाहरूलाई विद्यालय
नपठाउने अभिभावकलाई राज्यबाट दिइने सवु िधाहरू कटौति गर्ने कुरासम्म भइरहेका छन् । शिक्षा विभागको ‘फ्लास
रिपोर्ट’मा ९६ प्रतिशत बालबालिका प्राथामिक विद्यालयमा भर्ना भएको देखाइएको छ ,४ प्रतिशतमात्र विद्यालयबाहिर
रहेका छन् । शिक्षासम्बन्धी सरकारी निकायको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी स्रोत र साधनको अभाव नहुदँ ानहुदँ ै पनि
ग्रामीण भेगका विद्यालयहरूमा शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म पनि पाठ् यपस्त
ु क पगु ्न सके को हुदँ नै र सामदु ायिक
विद्यालयहरूमा तालिम प्राप्त जनशक्ति-शिक्षकहरू भएर पनि तिनीहरू शैक्षिक गतिविधिहरूमा मात्र केन्द्रित भइरहेका
छै नन् ,शिक्षकहरूको दलीय संलग्नताले ‘लक्ष्मण रेखा’ नाघेको समाजका सबैले महसस
ु गरेर पनि यसप्रति आँखा
चिम्लिएको अवस्था छ । त्यस्तै गरेर हाम्रा शिक्षण संस्था पनि बालमैत्री छै नन् । कतिपय शिक्षकबाट बालबालिका पढ् न
सके न, अनशु ासनहीन भयो भनेर शारीरिक सजाय दिने परिपाटी अझै छ । उनीहरूलाई राजनीतिक पार्टीको जल
ु स
ु ,
सभामा समेत लैजाने गरिने गरिन्छ ।
परिवार( जन्म दिने) र संस्कृतिमा हुर्क न पाउने ,बाब-ु आमा र परिवारका अन्य सदस्यहरूको माया ममता
पाउने बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हुदँ ाहुदँ ै पनि कतिपय परिस्थितिमा बालबालिकाहरू यसबाट वञ्चित
हुन्छन् । यस्तो बेला बालबालिकालाई हुर्का उने विभिन्न वैकल्पिक पद्धतिहरूको विकास गरिएको छ । ‘फोस्टर
केयर’ ,देशभित्र-बाहिर धर्मपत्रु ,‘स्पोनसरसीप’ आदि यसका केही दृष्टान्तहरू हुन् । बालबालिकासँग सम्बन्धित
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काम कारबाहीहरू काननु ी मात्र भएर पगु ्दैन ,त्यो नैतिक पनि हुनपु र्दछ । प्रथम विश्व भनिने धनी देशका मानिसहरूले
अँगालेको जीवनशैलीका कारण त्यहाँको समाजमा बच्चाको जन्मदर कम भएर गइरहेको छ तर सबै मानिसमा ,खासमा
महिलाहरूमा माततृ ्वको नैसर्गिक चाहना रहेको हुन्छ, जनु जैविक प्रक्रियाबाट हुन नसक्दा धर्मपत्रु /पत्ु री ग्रहण गरेर त्यो
चाहना पूरा गर्ने प्रवत्ति
ृ ती देशका मानिसहरूमा रहेको पाइन्छ । यस्ता दम्पत्ति वा एकल व्यक्तिहरू ‘फोस्टर केयर’,
धर्मपत्रु वा ‘स्पोनसरसीप’ माध्यमले आ आफ्नो कमाइको केही अंश बालबालिकाको हितमा खर्च गर्न तयार हुन्छन् तर
यस्तो ‘देन’ बालबालिकाको हितबाहेक अन्यत्र प्रयोग नहुने सनिश्
ु चितता पनि उनीहरूलाई हुनपु र्दछ । त्यसको लागि
सरकारी निकायहरूले अग्रसरतामा यस्ता खालका कार्यक्रमहरू प्रवर्धन गर्ने गर्नुपर्दछ ।
कुनै असक्षमता वा अपूर्ण ता भएर बालबालिकालाई प्रौढहरूको तल
ु नामा विशेष प्रकारको संरक्षण र व्यवहार
चाहिएको होइन ,‘प्रौढ-समाज’का ‘खराबहरू’ ले बालबालिकाहरू सजिलै दरू
ु पयोग गर्न सक्छन् ,दर्व्यवह
ु ारको सिकार
बनाउन सक्छन् ,गलतरूपले उनीहरूको प्रयोग गर्न सक्छन् ,शोषण हुनसक्छ । अफ्रिकी मल
ु क
ु हरू, श्रीलङ् का आदि
देशहरूमा भएजस्तै दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बालबालिकालाई अपहरण गर्ने र सैन्य कार्यमा बलजफ्ती लगाउने
कार्य जोडतोडका साथ भएको थियो । त्यसैले राज्यले नीतिगत ,काननु ी र संरचनागत उपायहरूद्वारा बालबालिकाको
संरक्षण गरी विशेष व्यवहार गर्नुपर्दछ । समाजको वा भनौ ँ समाजका प्रौढहरूको भविष्य आजको बालबालिकालाई
उचित किसिमले पालनपोषण ,शिक्षादीक्षा दिनमा छ ,आजको बालबालिका नै भोलिका प्रौढहरू हुन् । अर्को कुरा,
बालबालिकाको सरक्षा
ु र उचित देखभाल गर्नु प्रौढहरूको कर्तव्य र दायित्व हो । बालबालिकासम्बन्धी नैतिकताका यी
आदर्शहरूलाई नै मानव अधिकारको स्वरूपमा विकास गरिएको छ ,बालअधिकार मानवअधिकारको अभिन्न अङ् ग
हो ।
हाम्रोजस्तो निर्वाहमख
ु ी कृषिको प्रधानता रहेको र जनसङ् ख्याको ठूलो हिस्सा गरिवीको रेखामनि
ु जीवनयापन
गरिरेहेको कुरा बालबालिकाप्रतिको राज्यको कर्तव्यबाट विमख
ु हुने बहाना बन्नसक्दैन । हाम्रो देशमा धनी र गरिबबीचको
खाडल दिन प्रतिदिन फराकिलो बन्दै गएको, आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा सबै बालबालिकालाई एउटै बास्के टमा
हालेर उनीहरूको यथार्थ तस्बिर पाउन सकिँ दैन । गाउँ र सहरी क्षेत्रका बालबालिकाको अवस्थामा धेरै ठूलो अन्तर
छ । गाउँका बालबालिका आधारभूत आवश्यकताहरू -रोग निरोधक खोपहरू ,पोषणयक्त
ु खाना, उचित लालनपालन,
शिक्षा आदिबाट वञ्चित छन् भने सहरका धनाढ् यवर्ग र अझ विशेष गरेर मध्यम वर्गका बालबालिकाका आवश्यकता
बेग्लै छन् ।
नेपाली बालबालिकाका अन्य शत्रुहरूमा बालश्रम ,बालविवाह र बालबालिकाको बेचबिखन-ओसारपसार हुन् ।
यी अपवित्र तीन खराबीहरूको नैतिक भार नेपाली समाजको अन्तःस्करणमा बोझिलो भएर रहिरहेको छ ।
राज्यको नीति निर्माण ,स्रोतको परिचालन र प्राथमिकतामा बालबालिका के न्द्रबिन्दु बन्नसके का छै नन् ।
यसको प्रस्थान बिन्दु बालबालिकाको जन्मदर्ता हो । बच्चाको जन्मदर्ता गर्नु भनेको बच्चाको अस्तित्वलाई राज्यले
स्वीकार गरेको पहिलो मान्यता प्राप्ति हो र यसले उक्त बच्चाप्रति राज्यलाई धेरै उत्तरदायित्वहरू पूरा गर्नुपर्ने बनाउँछ ।
जन्मदर्ताले बालबालिकासम्बन्धी समस्याहरू ,विवादहरू र किचलोहरू हटाउन मद्दत गर्छ । स्कु ल भर्ना ,नागरिकता,
बाब-ु आमाको टुङ्गो र काननु को द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाको ‘आपराधिक दायित्व’ निश्चित गर्ने यो महत्त्वपूर्ण प्रमाण
हो ।
अन्य स्तनधारीहरूको शिशक
ु ो तल
ु नामा मानिसको शिशु धेरै समयसम्म खानपान ,आवास जस्ता बाँच्ने
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उपक्रमका लागि सामान्यतः बाब-ु आमाको भर पर्दछ । यसबाट बालबालिकाले ‘आफ्ना’बाट न्यूनतम आवश्यकताहरू,
खाना, बास, स्वास्थ्य, माया र शिक्षा प्राप्त गर्छन् जसले तिनीहरूलाई कालान्तरमा समाजको स्वास्थ्य र सिर्जनशील
सदस्य बन्नलाई ठूलो सघाउ पगु ्दछ । बालबालिकामा बौद्धिक विकास भइनसके को हुनाले उनीहरूमा ‘मनासिब’ निर्णय
गर्ने परिपक्वता हुदँ नै ,जसले गर्दा आफ्नो वा अरूको हित हुने यक्तिय
ु क्त
ु विकल्प छनौट पनि गर्न सक्दैनन् । यसले
बालबालिकाको जीवनलाई प्रभावित गर्ने उसका हितसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अरूले गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
र, बालबालिका त्यस्तो काँचो माटो हो जो अरूबाट प्रभावित हुने र अरूलाई क्षति परु य् ाउन अरूले सजिलै प्रयोग
गर्नसक्ने जोखिममा ऊ हुन्छ । त्यसैले बाब-ु आमामाथिको निर्भरताको औचित्य सिद्ध गर्छ । आफ्ना बालबालिकाका
लागि कस्तो शिक्षा सर्वोत्तम हुन्छ भनी प्राथमिकता निर्धारण बाब-ु आमाले गर्ने हो । मानिस त्यस्तो सामाजिक
प्राणी हो जो जनु सक
ु ै प्रतिस्पर्धामा आफूलाई कसैले नजितोस् भन्ने चाहन्छ तर आफ्ना छोरा-छोरीको हकमा भने
आफूलाई पनि जितनु ् भन्ने उसको अभ्यन्तरको चाहना रहेको हुन्छ । बाब-ु आमा नहुने बालबालिकाको हकमा राज्यले
बाब-ु आमाको भूमिका पूरा गर्नु पर्दछ ।
राजनीतिक पार्टी र तिनका भातृ सङ् गठनहरूले बेला बखत गर्ने बन्द, हडताल, चक्काजाम, शैक्षिक संस्था
बन्द जस्ता क्रियाकलापको मारमा बालबालिका पनि पर्ने गरेका छन् । यी सबैबाट नेपालका बालबालिका असरक्षि
ु त
छन् र बालअधिकारबाट वञ्चित छन् भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ । यसले बालबालिकाको हक प्रवर्धनमा सरकारको उचित
उपस्थिति खोजेको हो ,बालहित संरक्षण र अधिकार विषयका नीति र संरचनाहरूको क्रियाशीलता यसको निदान हो ।
अनशु ासित बनाउने नाममा बालबालिकालाई डर देखाउने, कुट् ने, पिट् ने, आदि कार्य औपचारिकतामा
हाम्रो समाजमा छै न भन्ने गरेका छौ ँ तर यथार्थ त्यस्तो भइसके को छै न । बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई
बझ
ु ेर सोहीअनस
ु ार उनीहरूलाई उचित व्यवहार गर्ने परिपाटी करिब नभएकै जस्तो अवस्था छ । बालकको तर्क र
विचारशक्ति अपरिपक्क हुन्छ ,त्यसैले दण्ड र दण्ड दिनाको कारण उसले बझु ्न सक्दैन । उनीहरूको भावनालाई कदर
गर्ने चेतनाको विकास हुन आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त परिवारिक कलह, बाबआ
ु मा बीचको पारस्परिक वैमनश्यता,
अनैतिक क्रियाकलापका बीच आश्रित भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता, रूढिवादी संस्कार जस्ता अवाञ्छितहरू सँगसँगै
नेपाली बालबालिका दयनीय स्थिति भोग्न बाध्य छन् ।
(लेखकः कञ्चनपरु मा जिल्ला न्यायाधीश पदमा कार्यरत छन् ।)
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Situation of Adolescent Girls in Nepal: What do the
evidences say?
Sudeep Uprety
INTRODUCTION
With the aim of generating robust evidence to understand what works, how and why
with regards to adolescents in the Global South, Gender and Adolescence: Global Evidence
(GAGE) – a 9-year research and evaluation programme was launched in 2015 with the funding
from Department for International Development (DFID), UK. GAGE is managed by UK-based
think tank, Overseas Development Institute (ODI).
At GAGE programme in Nepal, we are particularly looking to generate new evidence
on ‘what works’ to enable poor adolescent girls to emerge from poverty and fast-track social
change for themselves, their families and communities.To generate these evidences, we are
using longitudinal impact evaluation and evidence synthesesto explore different aspects of
adolescent well-being so as to draw an in-depth picture of what works to shift gendered social
norms and support adolescent girlsin their transition to adulthood.
Both the impact evaluations and evidence syntheses are guided by GAGE Conceptual
Framework that comprises of ‘3Cs’ – Capabilities, Change Strategies and Contexts. As
part of adolescents’ capabilities, we are particularly looking into 6 domains: Education and
Learning, Sexual and Reproductive Health and Nutrition, Voice and Agency, Bodily Integrity
and Freedom from Violence, Psychosocial Well-being and Economic Empowerment.
This article will discuss the initial findings regarding what is known about adolescents’
six capabilities from GAGE formative research conducted in 2017 and anevidence mapping
report on adolescents’ capabilities, synthesising information collected from 300 relevant
studies.
Formative research was carried out by GAGE research partners – Centre for Research
on Environment, Health and Population Activities (CREHPA) and Nepal Institute for Social and
Environmental Research (NISER). Qualitative and participatory methods (individualand group
interviews, timelines, body and communitymapping, decision-making charts and vignettes)
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were used for data collection in three districts – Kapilvastu, Makwanpur and Dang. The
research evaluated two adolescent-focusedprogrammes - CARE’sTipping Point programme,
Aba Mero Palo(Now My Turn) and Plan Nepal’s BuildingSkills for Life (BSL) programme.A
total of 473 respondents took part in the research that included younger adolescents (aged
10-12), olderadolescents (aged 13-15) and adults (parents, olderadult community members
and key informants at thecommunity and sub-national levels).

FINDINGS
1.

Findings from Formative Research
a.

Education and Learning
Adolescents’ access to schools has increased due to incentives such as free
lunches or cash transfers for ‘backward’ communities. However, gender
discrimination persisted with parents not too keen to invest beyond primary
education for girls, believing that any investment in a daughter is ‘reaped only
by her husband and in-laws when she marries’. Provision of child-friendly
educational policies such as less corporal punishment and equitable treatment
for socially marginalised groups, though had a positive impact on the quality of
school experience for adolescents. Acts such as teasing, poking with the tip of
a pencil, pulling hair, or tearing books were shared by adolescents but there
was no mechanism to address such grievances. Othereducational challenges
included early marriage for girls, child labour, poverty and pressure to support the
family economically leading to drop out cases.

b.

Bodily Integrity
Our formative research findings suggest that socio-religious norms are changing
gradually due to the enactment of laws and policies that govern age at marriage,
the dowry system (groom price), polygamy, child protection and property rights
for daughters. However, mothers of girls were still found defending the practice of
early marriage by citing their own experience. Interestingly, parents, community
members, including adolescents themselves, blamed mobile phones, access
to social media and adolescents’ rebellious nature for the rise of elopement
among adolescents. Adolescents reported gender-based violence occurring in
the family, generally triggered by alcohol consumption, usually by the adult male
member or occasionally by both parents.
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c.

Health and Nutrition
Adolescents’ access to health services was limited due to the absence of a
primary health facility within the community and poor coordination between the
nearest public health facility and the school authorities. Adolescent girls were
found to be more knowledgeable than the boys about bodily changes, including
the development of reproductive organs, but were shy about discussing their
sexual and reproductive health (SRH) matters. The SRH concerns of boys and
girls varied with girls’ concerns about menstruation (pains/cramps, irregular
menstruation, discharges) while boys expressed anxiety about the causes and
consequences of ejaculations during the night, sexual curiosity and reasons
for sexual attraction to the opposite sex. Adolescents were aware about the
importance of nutritious food intake and health consequences of harmful practices
like smoking cigarettes, taking marijuana, consuming alcohol and chewing
tobacco. Early morning classes and lack of pocket money to buy food items
during lunch hours were identified as barriers to adequate food consumption.

d.

Psychosocial Wellbeing
Through our formative research, it was revealed that girls are suffering more
psychosocial distress than boys. Many adolescent girls reported feeling highly
stressed, dominated by fathers and elder brothers and judged by the extended
family and the community. Younger adolescent girls were found stressed about
juggling household work with study, lack of playtime and passing exams. Other
stresses for girls included maintaining decency and family honour and the threat
of being taken out of school for marriage. For boys, it was mainly about getting
caught ‘doing mischief’, bullying by elders, fears around not being able to get
girlfriends, the judgmental attitudes of parents towards their peers and pressure
to keep away from them, and anxiety about future employment opportunities
were all sources of stress. School was the most important support institution
outside of home for adolescents. Some felt happy about going to school simply
because they loved learning new things, while others liked school because they
were able to meet and play with friends and go on school trips. Adolescents
considered their teachers as their role models.

e.

Voice and Agency
Girls generally were found to be submissive and subservient while boys were
more confident in many areas including: in circumventing sanctions, using leisure
time, matters of marriage, education and skills development, mobility, interaction
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with the opposite sex, and personal decision-making. The extent to which
opinions of the adolescents are considered within the household differs by age,
gender, perception of household members, as well as ethnicity. As they grow
into older adolescents, marriage, jobs, recognition and image affected the extent
to which boys have voice and agency in both the household and community.
However, girls are listened to only if they are considered to be academically
bright, wise (gyani), docile and respectful to elders and not interested in fashion
and the opposite sex (siddha).
f.

Economic Empowerment
Women and girls in the Madhesi community are discouraged from participating in
the labour market, while economic engagement by women and girls from socially
marginalised communities is tolerated. Majority of boys aged 18 years and over
can be found pursuing employment in India, Malaysia and Gulf Cooperation
Council (GCC) countries. Despite the ban, young women and girls, have
accepted job offers in these restricted countries through agents who use IndiaNepal border points to get them out of the country and then to the Gulf. Girls
are more likely than their male peers to be working for long hours, to have less
sleep and leisure time and to be engaged in hazardous work. In various sectors
of the economy including carpet weaving, and agricultural work, child workers
face physical and sexual abuse as well as exploitation. Some of the adolescent
girls work in carpet and garment factories located at Hetauda and Kathmandu to
support the family financially.

2.

Findings from Evidence Reviews
a.

Education and learning
Our evidence mapping shows that Nepali girls are now more likely than boys to
be enrolled in both primary and secondary school. However, due to low quality
of education, boys are more likely to be sent to higher quality private schools. As
a consequence, girls are far less likely than boys to complete secondary school
and pass the school-leaving exam. There is a significant difference in literacy rate
of adolescents aged 15-24 years (80% for girls as compared to 90% for boys).
Various contextual factors such as social norms (gender and social identity),
poverty, food insecurity, conflict and natural disasters have affected education of
adolescent girls a great deal.
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b.

Bodily Integrity
Despite encouraging signs of reduction in child marriage incidents, still 40% of
young women between the ages of 20 and 24 were married as children and childdriven ‘love’ marriages are becoming more common. Likewise, although sexual
harassment (‘eve-teasing’) and gender-based violence are known to be rampant,
there has been very limited research capturing the experiences of adolescent
girls.
The Nepal Demographic and Health Survey (NDHS) 2016 survey report showed
that mean age of marriage ofwomen aged 25-49 was 17.9 years as compared
to 21.7 years for men, though the legal age of marriage in Nepal is 20 for both
genders. The Government of Nepal in 2016 launched the National Strategy
to End Child Marriage by 2030. Challenges exist in to achieve this with deep
rooted social and religious norms and other factors such as poverty and lack of
education.
Our evidence mapping has also highlighted that deep-rooted patriarchal
structures have had significant impact on the mind-set of adolescent girls as 1
out of 3 girls regarded wife beating by husbands was justified (as per NDHS 2016
report). On the other hand, a study cited in our review showed about 12,000 girls
are trafficked every year from Nepal. These incidents of trafficking has profound
impact upon their psychosocial wellbeing as they suffer from depression,
substance abuse and Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Another major
consequence is the social exclusion that the trafficked girls have to go through
forcing them into isolation as the girls involved in the sex trade as considered as
‘soiled’.

c.

Health and Nutrition
Our evidence mapping in general shows that taboos surrounding sexuality
in general – and girls’ sexuality in particular – are strong in Nepal. Girls have
little access to sexuality education, face a variety of restrictive customs about
menstruation, and are unlikely to use contraception, even when they are married.
While existing evidence suggests that girls are highly unlikely to engage in
premarital sex, there is concern that adolescent sexual practices may be shifting
in tandem with their dating practices - leaving younger, unmarried girls at high
risk of pregnancy and sexually transmitted diseases (STDs).
Based on our review of 121 identified sources on physical wellbeing, both married
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and unmarried adolescent girls have unmet contraceptive needs and lack of
information and education along with gender norms prohibiting premarital sex
stand as barriers to access the contraceptives.Evidence on abortion also indicate
interesting findings on gender norms. An analysis of 30 case histories revealed
that many young women who found themselves unintentionallypregnant tried
to induce abortion themselves and husbands were the ones to make the final
decision to abort orcontinue with the pregnancy.Young couples also reported
concerns about abortion, including that it is ‘sinful’, renders women physicallyweak
and infertile, attracts social stigma, and that it is hard to find information about
and is costly.
With regards to adolescents seeking health services, limited access to information,
lack ofconfidentiality, insufficient life skills education, the constrained autonomy
of young married women, lack of adolescent-friendly services, and economic
constraints stood as major barriers.Nutrition status of adolescent girls seemed
also a major concern as 44% of girls aged 15-19 years were found anaemic as
per NDHS 2016 report.
d.

Psychosocial Wellbeing
Our evidence mapping found little evidence on adolescents’ psychosocial
wellbeing as only 22 sources were found that included evidence on psychosocial
wellbeing. Due to the existing gender norms and limited mobility for Nepali girls,
they had limited mobility and smaller social networks than their male peers.
Adolescent girls’ experiences of child marriage, violence, conflict or child labour
have a significant impacton her psychosocial wellbeing. Thetransition to wife and
new roles including caretaker, housekeeper and mother can be stressful for a
young girl. Likewise, evidence suggested that experiences ofchild labour can also
undermine girls’ psychosocial wellbeing. Qualitative research with bonded haliya
or kamaiyaworkers indicated that many young workers experience physical and
emotional violence andcan be humiliated, beaten or sexually mistreated.

e.

Voice and agency
Patriarchal family structure with preference to sonshas provided little opportunity
for girls to express their opinions in their natal families, their marital families or
their communities. Married girls are often silenced not only by their husbands, but
also by their mothers-in-law.
Chaupadi, a practice of having menstrual huts has limited girls' capabilities and
;zQmLs/0f
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mobility to pursueeducation, work and social interaction and moreover creating
a sense of shame and 'otherness', with girls being treated as lesserbeings than
boys. Other issues facing younger girls, boys and women include trafficking,
violence at home, atschool and in the community, and gendered restrictions on
decision-making. Some of these norms are rootedin religious views, while others
are financial and reflect perceptions of the 'ideal wife'. Adolescent Development
andParticipation baseline survey conducted by UNICEF showed only 80% of
boys considering that men and women should be treated thesame (compared to
92% of girls surveyed).
f.

Economic Empowerment
Our evidence suggests that adolescent girls work more hours each week than
boys – but most of their work is unpaid household chores. Girls who work for
pay are largely confined to the poorly paid and poorly protected informal labour
market. Girls and young women have limited access to financial decision-making
and are largely excluded from economic empowerment programmes. Those
aimed at ‘youth’ target primarily boys and young men, and those aimed at women
typically miss the youngest.
A study found that among 15-19-year-olds, girls are less likely to be employed
than boys (40% and 47% respectively). Girls are much more likely to be working
in agriculture than boys(80% versus 44%), while many more boys are employed
in skilled manual jobs than girls (13% versus 6%).Female employment rates
decline with education. Girls are less able than boys to migrate to take up
economicopportunities, but are more vulnerable to the risks of migration, including
sexual exploitation and trafficking.Apart from low pay and added vulnerabilities
of various sorts, the adolescent girls can’t even decide on what to do with their
hard earned income. Only about 38% of all adolescent girls are able to make
decisions about their earnings.

CONCLUSION
GAGE formative research and evidence mapping provide a good snapshot about the
situation of adolescent girls in Nepal, yet many issues are left to be identified. Bracketed
under the larger category of women or children, often adolescent girls’ issues are missed. As
evidences have shown, this is a sub-population group that requires specific attention as this
pivotal period of transition from into adulthood would particularly shape youth engagement
strategies, considered an important phase into country’s development pathway.There are gaps
102

dlxnf, afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfno

in evidences particularly in capability areas of psychological wellbeing and voice andagency,
and on the cross-cutting themes of time use, access to ICT, migration, and conflict.
Furthermore, though nationwide and nationally representative surveys are conducted
quite frequently, disaggregated data on adolescent girls are not easily available. Much data is
availableby sex, age range, wealth and region, but it is not further broken down to show data
by sex and by a particularage range, wealth bracket or region. As Nepal has now entered
into the federal system, we need more disaggregated sub-national data for provinces and
municipalities.
GAGE as a longitudinal research and evaluation programme will continue to generate
robust evidence to contribute to fulfilling these evidence gaps so as to inform need-based
policy and programmatic solutions.
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लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसाः एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण

श्रीकृष्ण पन्थी
लेखसार
महिला हिंसा n}lËs हिंसाको एक स्वरुप हो । लैङ्गिक हिंसाहरूमध्ये कै एक यौनजन्य हिंसा हो । हिजोआज
यौनजन्य हिंसाहरू बढ् दै गइरहेका छन् । खासगरी परिवार कै सदस्यहरू वा आफन्तहरूबाट समेत बालबालिकाहरू
असरक्षि
। परिवारजन र
ु त रहनु एवं शिक्षित सम्भ्रान्त परिवारमा पनि यस्ता हिंसा प्रशस्तै हुनेगरेका समाचार सनिन्छ
ु
आफन्तहरूबाट हुने हिंसाका विषयमा पर्याप्त खोज र अनस
ु न्धान भने भएको पाइँदनै । प्रस्तुत लेखमा महिला, परुु ष
तथा अन्य लिङ् गी समदु ायहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसालाई विभिन्न अनस
ु न्धान तथा समाचारहरूका तथ्यहरूलाई
विभिन्न सैद्धान्तिक दृष्टिकोणहरूबाट विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । खासगरी सतहमा देखिने कुरा जस्तै जैविक
वा शारीरिक तथा सामाजिक व्यवहार तथा सम्बन्धलाई मात्र लैङ्गिक हिंसा विश्लेषणको आधार बनाइनु हुदँ नै ,
मनोवैज्ञानिक जस्तै यौनिक तथा यौन अभिमख
ु ीकरणका सवाललाई समेत विश्लेषणको आधारको रूपमा हेरिनपु र्दछ
र प्रचलित धार्मिक तथा अन्य सांस्कृतिक प्रवधानहरूलाई आलोचनात्मकरूपमा विश्लेषण गर्दै बालमैत्री र उमेरसापेक्ष
यौन शिक्षाको मध्यमबाट लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध निरोधात्मक कदमहरू चाल्न सकिन्छ ।

परिचय
मानव समाजका हिंसाहरूमध्ये लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसा पनि एक प्रमख
ु हो । यस्ता हिंसाहरू महिलामाथि
मात्र नभई परुु ष तथा फरक वा अन्य लिङ् गी (Queer gender) समदु ायहरू माथि पनि हुने गरेको छ । समाजमा
यस्ता हिंसाहरूको सतही विश्लेषण गरिने हुदँ ा परिणाम डिप्रेसनदेखि बलात्कार, आत्महत्या तथा हत्यासम्म हुने
गरेका तथ्य छन्; कडा काननु को बाबजदु पनि यस्ता घटनामा उल्लेखनीयरूपमा न्यूनीकरण हुनसके को छै न ।अतः
यौनजन्य लैङ्गिक हिंसाहरूको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु नै आजको मखु ्य आवश्यकता हो । तर यौनजन्य हिंसाहरू
तथा बलात्कारका बारेमा धेरै अध्ययन अनस
ु न्धानहरू भएका छै नन् त्यसैले यसलाई कुन सैद्धान्तिक चश्माबाट हेर्ने
भन्ने कुरा खोज कै विषय बनेको छ । Rape has become academia’s undertheorized and apparently
untheorizable issue (Mardorossian, 2002, p. 743). यद्यपि कुनैपनि यौनजन्य घटनालाई सामन्यतया
कम्तीमा पनि निम्न तीनवटा सैद्धान्तिक चश्माहरू -Theoretical lenses_ बाट हेर्नुपर्ने हुन्छ तर चनु ौती हाम्रो चश्मा
बदल्नुमा नै देखिन्छ अर्थात् मखु ्य समस्या यौनिकसम्बन्धी हाम्रो परम्परागत धारणा (Untheorized sexuality
concept) बदल्नुमा छ ।
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जैविक दृष्टिकोण
पहिलो चश्मा जैविक चश्मा हो । यस चश्माले हेर्दा विपरीत लैङ्गी (महिला र परुु ष) तथा फरक लिङ् गी समदु ाय
एउटै प्रकृतिका होइन रहेछन् भन्ने बझिन्छ
। यिनीहरूको शारीरिक संरचना, क्षमता र विकास पनि समान हुदँ नै ।
ु
त्यसैले महिला, परुु ष र अन्य लिङ् गी समदु ायलाई शारीरिक आवश्यकता पूरा गर्न फरक फरक विधि, साधन, उपचार
र उपायको आवश्यकता पर्दछ भन्ने बझु ्नुपर्दछ । शारीरिक, वंशानगु त र रासायनिक (हार्मोनजन्य) लिङ् ग, तिनको
विकास, भूमिका, संरचना, कार्य र आवश्यकता आदिले पनि ति लिङ् गीय समदु ायको सम्बन्ध र भूमिकालाई प्रभाव
पारिरहेको हुन्छ । महिलाको जस्तो जैविक संरचना भएको परुु ष र परुु षको जस्तो शारीरिक संरचना तथा लैङ्गीक
अभिमख
ु ीकरण भएकी महिलासँगको सम्बन्ध र भूमिकालाई हेर्ने द्विलिङ् गीय दृष्टिकोणरूपी चश्मा वस्तुगत छै न । यस
चश्माले यौनलाई शारीरिक वा जैविकरूपले हेर्दछ । यौनजन्य हिंसाहरूलाई पनि जैविक संरचना, आवश्यकता र
चाहनासँगै विश्लेषण गर्नुपर्दछ भन्दछ । जस्तै समलिङ् गीहरू बीच हुने मैथनु लाई अप्राकृतिक भन्न मिल्दैन । त्यसैगरी
वर्तमान समाजले बलात्कारलाई पनि एक यौनजन्य हिंसा वा अपराधको रूपमा मात्र लिएको छ जनु पूर्ण होइन ।

सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण
दोस्रो चश्मा हो सामाजिक सांस्कृतिक चश्मा, व्यक्तिको जैविक लिङ् ग र उसको बाहिरी पहिरनका आधारमा
सामाजिक सांस्कृतिक चश्माको विकास भएको हुन्छ । परम्परागत सामाजिक चश्मा लगाएर हेर्दा घरभित्रको काम
जस्तैः खाना पकाउने, लगु ा धनु े, चल
ु ो चौको गर्ने, बच्चा स्याहार्ने काम तथा सन्तानोत्पादनको काम मात्र महिलाको
काम भन्ने बझिन्छ
। यस्तो अवधारणालाई परम्परागत पितस
ृ त्तात्मक अवधारणा पनि भनिन्छ । यसले महिलाहरूको
ु
प्रत्तयु ्पादक भूमिका बढाई उत्पादक भूमिका घटाइदिन्छ । फलस्वरूप, उनीहरूले दैनिक धेरै समयसम्म काम गर्नुपर्दछ ।
यसरी जागिर खाने महिलाहरू पनि थाहै नपाइ दोहोरो शोषणमा परेको अवस्था छ । दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा पनि
यसै चश्माका उपजहरूहुन् । जबसम्म महिला परुु षका यी स्थापित भूमिकाहरू हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदनै
तबसम्म महिलामाथिको लैङ्गिक विभेद तथा घरेलु हिंसाहरूमा कुनै कमी आँउदैन । यस चश्माअनस
ु ार सामाजिक
तथा लैङ्गिक भूमिकाहरू सिक्ने क्रममा बालबालिकाहरूले एकआपसमा गर्ने कतिपय यौनजन्य क्रियाकलापहरूलाई
यौन हिंसा तथा अपराध भन्न मिल्दैन । यस्तो क्रियाकलापहरूलाई बालबिजाइँ (Juvenile Delinquency) भनिन्छ ।
बालबिजाइँ बालबालिकाहरूको सिकाइको आधार पनि हो । उनीहरू आफ्नो सिकाई जिज्ञासा शान्त पार्न कहिलेकाँही
असामाजिक काम पनि गर्दछन् । ससानो बच्चाले त्यस्तो क्रियाकलाप गर्दा हामी मनोरञ्जनको रूपमा लिन्छौ जसले
गर्दा उनीहरूमा थप हौसला प्राप्त हुनजान्छ र बालबिजाइँ गर्नेतर्फ अझ उन्मुख हुन्छन् । नेपालको काननु ले १० वर्ष भन्दा
माथिका बालबालिकाहरूले गर्ने यौनजन्य बालबिजाइँलाई अपराधको रूपमा दण्डित गरेको छ । तर त्यस्तो दण्ड
सजायभन्दा उमेर अनस
ु ारको विकासात्मक कार्यहरूमा जोड दिई बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको जिज्ञासाबमोजिम
सही यौन शिक्षा दिनु आवश्यक छ भन्ने कुरामा जोड दिइएको छै न ।
प्रविधिको तीव्र विकासले मानिसको जीवनशैली र व्यवहारमा व्यापक परिवर्तन ल्याइदिएको छ । वर्तमान
समयमा बढ् दो यौन तथा लैङ्गिक हिंसाको अर्को एउटा कारण इन्टरनेट प्रोनोग्राफी पनि हो । यवु ायवु तीहरूको
हातहातमा एन्डरोइड तथा स्मार्ट फोनहरू भएपछि प्रोनोग्राफी अधिकांस सहरीया यवु ा यवु तीहरूको जिज्ञासा र
रोजाइको क्षेत्र बन्न पगु ेको कुरा विभिन्न अनस
ु न्धानहरूले देखाएका छन् । For young women (usually
unmarried), pornography was something that all had heard of and many were curious about.
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In schools and on campuses “blue films” seemed to be a common topic of conversation
(Liechty, 2010, p. 355). यसले बच्चादेखि वद्ध
ृ सम्मको बानी व्यवहारमा प्रभाव पारेको छ । खासगरी परुु षहरूमा
महिलाप्रति नकारात्मक दृष्टिकोणको विकास गरेको पाइन्छ । Having watched “blue films” men “begin to
look at” women in a new, and sexually threatening way (Liechty, 2010, p. 365). त्यस्तै मादक
पदार्थको सेवन, घरेलु झगडा, आर्थिक अभाव, र खराब वातावरण लैङ्गिक हिंसाका अन्य प्रभावशाली कारणहरू
हुन् । पारिवारिक पष्ठृ भूमि र शैक्षिकस्तरले लैङ्गिक हिंसा कम गर्न खासै सहयोग गरेको देखिँदनै । सम्भ्रान्त र शिक्षित
परिवारहरूमा पनि यौनजन्य तथा अन्य लैङ्गिक हिंसाहरू प्रशस्तै हुनेगरेको सनिन्छ
। पारिवारिक इज्जतका खातिर
ु
त्यस्ता परिवारका महिलाहरू आफूमाथि भएको हिंसा दबाएर राख्ने गरेको पाइन्छ । परिवारमा नजिककै नातेदारबाट
हुनेगरेको यौनहिंसाको दर निकै उच्च रहेको कुरा विभिन्न अध्ययनहरूले पनि देखाएको छ यद्यपि समाजका सबै
धर्म सम्प्रदायहरूले वैवाहिक सम्बन्ध भन्दा बाहिरका सबै यौन सम्बन्धहरूलाई असामाजिक मानेकाछन् । निकै
कडा काननु र निकै स्वतन्त्रता भएका दबु ै किसिमका समाजमा यौनहिंसा बढिरहेको देखिन्छ । विकसित र आधनि
ु क
समाजमा यौनहिंसा, दर्घु टना र यौनजन्य रोगहरू रोकथाम गर्न कृत्रिम तरिकाहरू (Virtual methods) जस्तैः
यौनजन्य खेलौना (Sex toy), रोबोट, आदि उपायहरूको पनि प्रयोग गरिएको पाइन्छ । तर यसको प्रभावकारीता हेर्न
बाँकी नै छ । अमेरिका जस्तो शिक्षित समाजमा पनि प्रत्येक मिनेटमा एक महिला माथि यौन हिंसा हुनेगरेको पाइन्छ ।
त्यहाँका दईु तिहाइभन्दा बढी किशोरीहरूले आफ्नो बच्चाको बाबासँग बिहे गर्दैनन् भन्ने अध्ययनहरूबाट देखिएको
छ । एकपटक पारपाचक
ु े नगरेका विवाहित जोडी भेट्टाउन गाह्रो छ । पारपाचक
ु े गर्दा महिला परुु षको अधिकार सरक्षि
ु त
भएपनि बालअधिकार भने जोखिममा परेको पाइन्छ । त्यस्तो समाज जहाँ एक बच्चाले परिवारबाट राम्रो माया ममता
र सामाजिकीकरण प्राप्त गर्न सक्दैन भने त्यस प्रकारको समाजलाई सभ्य समाज भन्न सायद मिल्दैन होला । अतः
महिला अधिकारबाट मात्र लैङ्गिक हिंसाहरू कम हुदँ नै न् र रोकिदैनन् जबसम्म लैङ्गिक सम्बन्धहरू यर्थाथपरक र
सम्मानजनक हुदँ नै न् ।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण
तेस्रो चश्मा मनोवैज्ञानिक चश्मा हो । लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसाहरूको विश्लेषण गर्दा वर्तमान समाजले
प्रायः यो चश्माको प्रयोग नै गर्दैन । यस चश्माले हेर्दा समाज इन्द्रेणी झैं रङ् गीन देखिन्छ । अर्थात् फरकफरक यौनिक
अभिमख
ु ीकरण (Sexual orientation) भएका अल्पसङ् ख्यकहरू समेतको साझा घर जस्तो देखिन्छ । तर समाजले
वस्तुवादी दृष्टिकोण बनाउन सकिरहेको छै न । साथै एक फरक लिङ् गीको यौन चाहना, अनभु व र आवश्यकता
एक विपरीतलिङ् गी (Heterosexual) महिला वा परुु षको भन्दा फरक हुन्छ भन्ने मान्यता स्वीकार गर्दैन ।
यस चश्माबाट महिला-महिला तथा परुु ष-परुु षबीचको सम्बन्धको पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ तर समाजको (Bigendered) सोचका कारण समाजमा महिलामाथि भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूमात्र बाहिर
आउँछन् । परुु ष तथा लैङ्गिक अल्पसङ् ख्यकहरूमाथि हुने गरेका यौनजन्य दर्व्यवह
ु ारहरूको समाचार प्रायः सतहमा
आउँदनै न् । फलस्वरूप कतिपय फरक लिङ् गी तथा परुु षहरू पनि आफूमाथि भएको यौनहिंसा दबाएर राख्न बाध्य
हुन्छन् । कहिंलेकाही त यौनकुण्ठा कै कारण आत्महत्या समेत गरेको समाचारहरू सनिन्छ
। यस दृष्टिकोणअनस
ु
ु ार
मनोवैज्ञानिकरूपमा तयार नभई गरिएको विवाहित दम्पतिबीचको यौनकार्य पनि यौनजन्य यातना वा बलात्कार हुन
सक्दछ । यस चश्माले लैङ्गिक हिंसालाई यौनिकका वा मनोवैज्ञानिक आधारमा पनि विश्लेषण गरिनपु र्दछ भन्दछ ।
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बहुसङ् ख्यक वर्तमान समाजलाई संसारमा महिला र परुु षबाहेक यौनिक तथा मनोवैज्ञानक दृष्टिले अरू धेरै
लिङ् गहरूपनि छन् भन्ने जानकारी छै न । उदाहरणको रूपमा एक महिला जैविकरूपमा विपरीत लिङ् गी महिला भए
पनि मनोवैज्ञानिकरूपमा समलिङ् गी महिला पनि हुन सक्छिन् । उनको यौन चाहना विपरीत लिङ् गी परुु षबाट पूरा हुन
सक्दैन् । यस्तै परुु षहरू पनि हुन्छन् । त्यसैकारण धेरै नवजोडीहरूको दाम्पत्य जीवन नदेखिने गरी बरबाद भइरहेको
हुन्छ तर हाम्रो समाजले सतहमा देखिएका सामाजिक तथा जैविक कुराहरूका आधारमा आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँछ ।
यसको मखु ्य कारण हाम्रो अल्पज्ञान र सरकारको नीतिगत तथा काननु ी अष्पस्टता पनि हो । हिजो आज परुु षपरुु ष र
महिलामहिलाहरू एक आपसमा विहे गरे भन्ने समाचारहरू आइरहन्छ । सन्दा
ु अचम्म लाग्न सक्छ तर यौनिक अर्थात्
मनोवैज्ञानिक चश्माले हेर्दा यो एक सामान्य घटना हो । हामीले समाजमा महिला र परुु ष मात्र एकअर्काबाट यौन हिंसाको
सिकार हुनसक्छन् भन्ने मान्यता बनाएका छौ ँ जनु गलत पनि हुनसक्छ । महिलाहरू महिलाबाटै र परुु षहरू परुु षबाटै
पनि यौन हिंसाको सिकार हुन सक्दछन् र भइरहेका पनि छन् तर यस्ता घटनाहरू अपत्यारिला जस्ता लाग्छन् र
समाचार पनि बन्दैनन् । अतः यौनजन्य हिंसा समान जैविक लिङ् गीबाट पनि हुनसक्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नु
पर्दछ । महिला महिलाबीच बलात्कार हुन सक्छ (सत्याल, २०७३ पौष २७०) । एक छात्रा, छात्रावासमा नै र छात्र,
छात्रवासमा पनि असरक्षि
ु त र बलात्कृ त हुन सक्दछ । उदाहरणका रूपमा देशका प्रमख
ु सहरहरूमा परुु ष समलिङ् गी
तथा परुु ष यौनकर्मीहरूको सञ्जाल हालका दिनहरूमा निकै बढिरहेको विभिन्न अध्ययन तथा घटनाहरूले देखाएका
छन् । केही समयअघि नेपाल कै एक कारागारमा त्यस्तै घटना घटेको थियो, एक जैविकरूपमा महिला कै शरीर भएको
अन्य लिङ् गी परुु षलाई महिलाबन्दी गहृ मा राख्दा अन्य महिलाहरूमाथि यौन हिंसा भएको थियो ।
विभिन्न देशहरूमा गरिएको अध्ययनले यौन सम्बन्ध अब विवाहित जोडीमा मात्र सीमित छै न भन्ने देखाएको
छ । हाम्रै समाजमा पनि अधिकांश यवु ा यवु तीहरू विवाहपूर्व नै लकिछि
ु पी यौन सम्बन्ध राख्दछन् यद्यपि यौनलाई
हालसम्म पनि एक प्राकृतिक आवश्यकताका रूपमा नभई घणृ ाका रूपमा लिइन्छ । विवाह भनेकै यौन आवश्यकता
परिपूर्ति गर्ने एक मात्र माध्यम हो भन्ने बझ
ु ाइले गर्दा समाजमा विकृतिहरू अझ बढिरहेका छन् भन्ने धारणा आधनि
ु क
उदारवादी नारीवादीहरू (Liberal feminists) को रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी उतरआधनि
ु क नारीवादी (Postmodern
feminists) हरूले यौनिकलाई एक किनवेचको वस्तुको रूपमा लिएको पाइन्छ । My body my choice यसैको
उदाहरण हो । यसै कारण समाजमा बलत्वकार तथा यौनजन्य हिंसाका धेरैजसो घट् नाहरू सतहमा आँउदैनन्,
आइहालेपनि त्यस्को चित्तबझु ्दो समाधान आँउदैन । Contemporary feminist theory, by contrast, tends
to ignore the topic of rape in favor of more ambivalent expressions of male domination such
as pornography and sexual harassment (Mardorossian, 2002, p. 743).। हाम्रो समाजमा बच्चादेखि
नै यौनप्रति नकारात्मक धारणा जगाइन्छ फलस्वरूप बच्चाहरू सानैदेखि लकिछि
ु पी यौनजन्य कार्यहरू गर्न, अश्लिल
सामग्रीहरू हेर्न उत्सुक हुन्छन् किनकि बच्चाहरूको मनोविज्ञान वयस्कहरूको भन्दा ठीक उल्टो हुन्छ । अर्थात् जे
काम नगर भन्यो त्यही काम गर्ने किसिमको हुन्छ । यसको मखु ्य कारण सही ढङ् गले बालमैत्री र उमेरसापेक्ष यौन शिक्षा
नदिनु नै हो ।
यौनजन्य विकृति नबढोस् भनेर नै ब्रह्मचर्याश्रम, विवाह जस्ता पवित्र संस्कारहरूको सरुु आत भएको होला तर
हिजोआज विवाहको महत्त्व घटिरहेको छ । अर्कोतर्फ असामाजिक यौन कार्यहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । यस्ता
कार्यहरू रोक्न विवाहको विकल्पमा विकसित देशहरूमा अविवाहित के टाके टीहरू सँगै बस्ने, वैधानिक वेश्यालय
आदिको प्रचलन पनि देखिन्छ तर यौनजन्य हिंसा घटाउन यी प्रयासहरू पनि खासै फलदायी हुन सकिरहेका छै नन् ।
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त्यसैले समाजसापेक्ष र समयसापेक्ष आवश्यकतालाई सन्तुलित किसिमले सम्बोधन गर्नेगरी लैङ्गिक तथा यौनजन्य
दृष्टिकोणहरू बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

निचोड
निचोडमा भन्नुपर्दा प्रचलित लैङ्गिक तथा यौनजन्य दृष्टिकोणहरू फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । व्यक्तिगत
भिन्नताको सम्मान गर्दै आफ्ना मौलिक धर्मसंस्कृतिलाई नै समयानक
ु ू ल सधु ार गर्दै साझा र सामूहिक भलाइका निम्ति
चिन्तन गरौं । किनकि धार्मिक तथा आध्यात्मिक समाजमा अहिले पनि तल
ु नात्मकरूपमा कम लैङ्गिक हिंसाहरू हुने
गर्दछन् । आध्यात्मिक शिक्षा, योग आदिबाट बालबालिकाहरूको व्यवहारलाई हिंसारहित बनाऔ ं। बालबालिकाहरूको
यौन जिज्ञासालाई सकारात्मकरूपमा लिई त्यो भनेको के हो र त्यसको सम्भाव्य परिणामहरू पहिले नै बताइदिऔ ँ
ताकि उनीहरू यौन हिंसा र दर्घु टनाबाट आफै बचून् । पूर्व बाल्यावस्था (२ देखि ६ वर्ष ) का बालबालिकाहरूको भौतिक
वातावरणमा बढी ध्यान दिँदै जिज्ञासामा आधारित सूचनात्मक तथा चेतनामूलक यौन शिक्षा दिँऔ ं। उत्तरबाल्यावस्था
(७ देखि १२ वर्ष ) का बालबालिकाहरूको सामाजिक वातावरणमा बढी ध्यान दिँदै चेतावनीमूलक तथा सचेतनात्मक
यौन शिक्षा दिऔ ँ । यौवनावस्था तथा किशोरावस्था (१३ देखि १८ वर्ष ) का बालबालिकाहरूलाई सचेतनामूलक र
सरक्षा
ु त्मक यौन शिक्षा दिऔ ँ । यस्ता यौन शिक्षालाई प्रविधि, योग र आध्यत्मसँग जोडौं । महिलाहरू माथिको मात्र
होइन सम्पूर्ण लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि काम गरौ ँ । आफ्नो व्यवहार आफै बदल्ने अठोटका साथ सम्पूर्ण यवु ा,
प्रौढ तथा वद्धह
ृ रू सकारात्मक चिन्तनका साथ लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको कार्यक्रम तथा अभियानहरूमा सहभागी बनौं ।
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