७.६ लैङ्मगक सिानिा िथा िमहला सिक्तीकिण
१. पष्ठृ भूमि
नेपालको संखवधानले लैङ्खगक खवभेदको अन्त्य गने संकल्प सखिि मखिलालाई लैङ्खगक भेदभावखवना समान
वश
ं ीय िक, सरु खक्षि मािृत्व र प्रिनन स्वास््य सम्बन्धी िक, राज्यका सबै खनकायमा समानपु ाखिक समावेशी
खसिान्िको आधारमा सिभागी िुने िक लगायि मौखलक िकको प्रत्याभखू ि गरे को छ । िाल मखिला र परुु षको साक्षरिा
दर क्रमशः ५७.७ प्रखिशि र ७५.६ प्रखिशि, सम्पखत्तमा स्वाखमत्व पगु क
े ो मखिला २६ प्रखिशि र मािृ मृत्यु दर प्रखिलाि
िीखवि िन्ममा २३९ र मखिला र परुु षको श्रमशखि सिभाखगिा दर क्रमशः २६.३ र ५३.८ प्रखिशि रिेको छ । त्यसैगरी
कुल प्रिनन दर २.३ प्रखि मखिला रिेको छ । नेपालले मखिला खवरुि िुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मल
ू न गने सम्बन्धी
मिासखन्ध, १९७९ को अनमु ोदन गरी सोिी अनरू
ु प नीखि िथा कायिक्रमिरू कायािन्वयन गदै आएको छ । त्यसैगरी
खदगो खवकास लक्ष्यमा लैङ्खगक समानिा िथा बाखलका सशिीकरणको खवषय समावेश भएको छ । मखिलाको क्षमिा,
श्रम, सीप र खसििनालाई खवकास प्रखक्रयामा लगाई संखवधानको ममि अनरू
ु प सामाखिक समानिा कायम गने कायिक्रम
सजचालन गनपिु ने आवश्यकिा रिेको छ ।
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२. प्रिख सिस्या
मखिलामाखथ िुने व्यविारगि खवभेद िि्न नसक्न,ु अखशक्षा, िाखनकारक अभ्यास, लैङ्खगक खवभेद िथा खिसं ालाई
बढावा खदने सामाखिक सरं चना, सोच, मल्ू य, मान्यिा, प्रथा, परम्परा कायमै रिन,ु मखिला िथा बाखलकािरू माखथ
घरे ल,ु यौनिन्य िथा लैङ्खगकिामा आधाररि खिसं ा खवद्यमान िुन,ु लैङ्खगक समानिा प्रष्ट्याउने पयािि िण्डीकृ ि
ि्याङ्कको कमी िुन,ु िोखिम िथा सामाखिक र पाररवाररक बखिरकरणमा परे का िथा खिसं ा पीखडि मखिलालाई
पणू रू
ि पमा संरक्षण, पनु स्थािपना, सशिीकरण र स्वावलम्बी बनाउन नसखकन,ु सरकारी िथा खवकास साझेदार
संस्थािरूबाि िुने कायिक्रममा समन्वयको कमी िुनु यस क्षेरका समस्या िुन् ।
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३. चनौिी िथा अिसि
आखथिक िथा सामाखिक िीवनमा सारभिू लैङ्खगक समानिा कायम गन,िु राज्यको सबै िि र खनकायिरूमा
लैङ्खगक दृखष्टकोणलाई मल
ू प्रवािीकरण गरी लैङ्खगक उत्तरदायी शासन पद्घखि संस्थागि गन,िु संघ, प्रदेश र स्थानीय
ििबीच लैङ्खगक समानिा सम्बन्धी नीखि, योिना िथा कायिक्रमिरूमा सामाजिस्यिा कायम गन,िु पाररवाररक र
सामाखिक मल्ू य, मान्यिा र लैङ्खगक भखू मकामा पररवििन ल्याउन,ु मखिलाको घरे लु श्रम र िेरचाि कायिलाई मल्ू य
कायम गरी राखरिय आखथिक आयमा मखिलाको योगदानको गणना गन,िु मखिलामाखथ िुने सबै खकखसमका खिसं ा, खवभेद र
शोषणको अन्त्य गन,िु सम्पखत्तमाखथ मखिलाको पिुचुँ स्थाखपि गनिु र ग्रामीण मखिला सखिि समग्र मखिलाको िीवन
स्िरमा सधु ार ल्याउनु यस क्षेरका चनु ौिी िुन् ।
नेपालको संखवधानले समानिाको िक सखु नखश्चि गन,िु लैङ्खगकमैरी संखवधान िथा ऐन-काननू िरू खनमािण िुन,ु
राज्यका िीन ििमा मखिलाको रािनैखिक सिभाखगिा उत्साििनक रिन,ु राखरिय मखिला आयोगको संवैधाखनक
अखधकार सखिि क्षेराखधकारमा वृखि िुन,ु के न्द्रमा लैङ्खगक उत्तरदायी बिेि प्रणाली संस्थागि िुन,ु खवद्यालय खशक्षामा
लैङ्खगक समदर कायम िुनु र समािको मल्ू य, मान्यिा र व्यविारमा क्रमशः सकारात्मक पररवििन िुदुँ ै आउनु यस
क्षेरका अवसर िुन् ।
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४. सोच, उद्देश्य, िणनीमि िथा कायषनीमि
४.१ सोच
लैङ्खगक समानिामल
ू क रारि ।
४.२ लक्ष्य
मखिलाको समान िथा अथिपणू ि सिभाखगिा सखिि सारभिू समानिा कायम गने ।
४.३ उद्देश्य
1. लैङ्खगक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई सस्ं थागि गदै मखिलाको सम्माखनि िीवनयापनको वािावरण
सखु नखश्चि गनिु ।
2. मखिला खवरुि िुने सबै प्रकारका भेदभाव, खिस
ं ा र शोषणको अन्त्य गनिु ।
3. आखथिक समृखि र खदगो खवकासका लाखग मखिलाको समान अग्रसरिा र नेित्ृ वदायी भखू मका स्थाखपि गदै
स्रोि, साधन, अवसर िथा लाभमा मखिलाको समान पिुचुँ सखु नखश्चि गनिु ।
४.४ िणनीमि िथा कायषनीमि
िणनीमि
कायषनीमि
१. राज्यका सबै िि र क्षेरले १. लैङ्खगक समानिा सम्बन्धी नीखि िििमु ा, खवद्यमान काननू िथा कायिक्रममा
लैङ्खगक समानिा
पनु रवलोकन गरी कायािन्वयन गररनेछ ।
सम्बन्धी क्षेरगि नीखि,
२. संघीय, प्रादेखशक िथा स्थानीय ििबाि सबै क्षेरमा समान रूपमा अवसर, पिुचुँ ,
काननू िथा कायिक्रम
प्रखिफल र लाभ सखु नखश्चि गनि लैङ्खगक समानिाको नीखि अवलम्बन गररनेछ ।
िििमु ा गने ।
२. राज्यका सबै ििको
१. राज्यका सबै िि, संरचना िथा खवकास प्रखक्रयाका प्रत्येक चरणमा क्रमशः
सरकार, क्षेर िथा
मखिलाको सिभाखगिा ५० प्रखिशि िुने व्यवस्था गररनेछ ।
खनकायिरूमा लैङ्खगक
२. राज्यको सबै िि र क्षेरको नीखि खनमािण ििमा मखिलाको सिभाखगिा वृखि गरी
उत्तरदायी शासन पद्घखि
कायिक्रम कायािन्वयन, अनगु मन/मल्ू याङ्कन लगायि लाभ िथा प्रखिफलमा
अवलम्बन गने ।
मखिलाको सारभिू सिभाखगिा सखु नखश्चि गरी असल अभ्यासको अनक
ु रण
गररनेछ ।
३. मखिलाको श्रम र समयको बचि गने प्रखवखधको प्रयोगमा िोड खदइनेछ ।
४. सारभिू लैङ्खगक समानिा प्राखिको लाखग परुु षको सखक्रय सिभाखगिा सखु नखश्चि
गररनेछ ।
५. सामाखिक उत्तरदाखयत्व कोष अन्ििगिको खनखश्चि रकम मखिला सशिीकरणमा
उपयोग गने नीखिगि व्यवस्था गररनेछ ।
६. सावििखनक खनकायलाई लैङ्खगक सवं ेदनशील िल्ु याउन नीखिगि व्यवस्था
गररनेछ ।
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िणनीमि
कायषनीमि
३. राज्यका सबै ििको
१. लैङ्खगक उत्तरदायी बिेि प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय ििसम्म सस्ं थागि गदै
सरकारमा लैङ्खगक
लैङ्खगक बिेि खवखनयोिन अनपु ाि वृखि गररनेछ ।
उत्तरदायी बिेि खवखनयोिन २. लैङ्खगक सशिीकरण सचू काङ्क समेिलाई आधार खलई प्रदेश िथा स्थानीय
पद्घखिलाई सस्ं थागि गने ।
ििलाई खवत्तीय िस्िान्िरण गने व्यवस्था गररनेछ ।
३. राज्यका सबै ििमा लैङ्खगक सम्पकि खबन्दु िोकी मखिला लखक्षि बिेि
खवखनयोिन व्यवस्था अखनवायि गररनेछ ।
४. लैङ्खगक सम्पकि खबन्दु िथा अन्य सम्बि व्यखििरूको लाखग लैङ्खगक
आचारसंखििा बनाई कायािन्वयन गररनेछ ।
५. लैङ्खगक लेिापरीक्षण पद्घखिलाई राज्यका सबै ििमा लागू गररनेछ ।
४. लैङ्खगक समानिा िथा
१. लैङ्खगक समानिा िथा सशिीकरण मापन सचू किरू ियार गरी अनगु मन िथा
सशिीकरण मापन गने
मल्ू याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
ि्याङ्क प्रणालीको
२. नेपालमा िुने सबै खकखसमका सवेक्षण िथा ि्याङ्क सङ्कलन गदाि लैङ्खगक
खवकास गने ।
िण्डीकृ ि खवषय अखनवायि रूपमा समावेश गने व्यवस्था गररनेछ ।
३. प्रदेश िथा स्थानीय ििबाि ियार गररएको प्रखिवेदनको आधारमा संघबाि
मखिला सम्बन्धी एकीकृ ि वाखषिक प्रखिवेदन ियार गररनेछ ।
५. आखथिक रूपले खवपन्न र १. उद्यमशीलिाको माध्यमबाि खपछखडएका िथा खवपन्न मखिलाको आखथिक
सशिीकरण गनिको लाखग िीखवकोपाििन सधु ार कायिक्रम सजचालन गररनेछ ।
सामाखिक रूपले पछाखड
परे का मखिलालाई खवशेष २. मखिलाको घरे लु श्रम िथा पाररवाररक िेरचाि सम्बन्धी खक्रयाकलापको मल्ू य
प्राथखमकिा खदुँदै आखथिक
कायम गरी राखरिय आयमा मखिलाको योगदानको गणना गररनेछ ।
सशिीकरण र सामाखिक ३. सरु खक्षि मािृत्व र प्रिनन स्वास््य अखधकारलाई थप सखु नखश्चि गनि खवशेष
रूपान्िरण गने ।
कायिक्रम सजचालन गररनेछ ।
४. प्राखवखधक खशक्षामा रिेको लैङ्खगक िाडल कम गने कायिक्रम सजचालन
गररनेछ ।
५. खवपन्न िथा ग्रामीण मखिलाको आखथिक िथा सामाखिक रूपान्िरणका लाखग
रारिपखि मखिला सशिीकरण कायिक्रमलाई देशव्यापी बनाइनेछ ।
६. मखिला खवकास कायिक्रमलाई पररमाििन गरी खवगिका असल अभ्यास र
उपलखब्धलाई स्थानीय ििमा संस्थागि गदै मखिला समिू द्वारा प्रवखििि मखिला
सिकारी संस्थालाई उत्पादनमल
ू क व्यवसाय िथा स्वरोिगारको क्षेरमा
पररचालन गररनेछ ।
७. यौखनक िथा लैङ्खगक अल्पसख्ं यक प्रखि सामाखिक खवभेद ििाउन
सचेिनामल
ू क िथा क्षमिा अखभवृखि कायिक्रम सजचालन गररनेछ ।
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िणनीमि
८.

९.

६. मखिला खवरुि िुने सबै
१.
प्रकारका खिसं ा, शोषण र
भेदभाव अन्त्यका लाखग २.
खनरोधात्मक, सरं क्षणात्मक
उपायद्वारा न्यायमा पिुचुँ
अखभवृखि गने ।
३.

४.

य
ाष्ट्रि

५.

र

कायषनीमि
गररब िथा खवपन्न दखलि, आखदवासी िनिाखि, एकल िथा अपाङ्गिा
भएका मखिला, बादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ िस्िा वखजचिीमा परे का सबै
समदु ायका मखिला िथा खकशोरीको आय-आििन, क्षमिा खवकास र
सशिीकरण गने गरी आखथिक सामाखिक खवकासका कायिक्रम सजचालन
गररनेछ ।
मखिलालाई व्यवसाय सजचालन िथा आयमल
ू क कायि गरी स्वरोिगार िथा
उद्यमशीलिा खवकास गनि सिुखलयिपणू ि ऋण िथा खवत्तीय पिुचुँ को व्यवस्था
खमलाइनेछ ।
मखिलामाखथ िुने सबै खकखसमका खिसं ा खवरुि शन्ू य सिनशीलिाको नीखि
प्रभावकारी बनाइनेछ ।
लैङ्खगक खिसं ा, बोक्सीको आरोप, छाउपडी िस्िा कुरीखि, कुप्रथा अन्त्यका
लाखग लैङ्खगक खिसं ा खवरुिको वषि घोषणा गरी राज्यका सबै ििसम्म सचेिना
अखभवृखिको लाखग सामाखिक अखभयान सजचालन गररनेछ ।
खिसं ा पीखडि िथा प्रभाखवि मखिलाको लाखग प्रदेश िथा स्थानीय ििसम्म
एकीकृ ि सेवा सखििको दीघिकालीन िथा अल्पकालीन पनु स्थािपना के न्द्र
सजचालन गररनेछ ।
लैङ्खगक खिसं ा अन्त्यको लाखग आवश्यक संयन्र खनमािण गरी खिसं ाखवरुि
खनगरानी बढाइने र पीखडि िथा प्रभाखवि मखिलालाई न्याय प्रदान गररनेछ ।
मखिला खवरुि िुने सबै प्रकारका खिसं ा, शोषण र खवभेद रोकथाम एवम्
खनयन्रणका लाखग काननू ी उपचार प्रणालीलाई सिि, खछिो र पिुचुँ योग्य
बनाइनेछ ।
खिसं ा पीखडि िथा प्रभाखविका लाखग रािि, उिार, खनःशल्ु क काननू ी सिायिा,
मनोसामाखिक परामशि र सीपमल
ू क कायिक्रमको लाखग प्रदेश र स्थानीय ििमा
आपत्कालीन पनु स्थािपना कोष स्थापना गररनेछ ।
लैङ्खगक खिसं ाका खवखवध आयामको अध्ययन िथा अनसु न्धान गने िथा
लैङ्खगक खिसं ामि
ु क्षेर घोषणा गने सचू कको खनमािण गरी कायािन्वयनमा
ल्याइनेछ ।
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५. अपेमक्षि उपलमधध
योिनाको अन्त्य सम्ममा लैङ्खगक खवकास सचू काङ्क ०.८९७ बाि ०.९६३ पगु ेको िुनछ
े । िीवनकालमा
शारीररक, मानखसक वा यौन खिसं ाबाि पीखडि मखिला २४.४ बाि १३ प्रखिशिमा घिेको िुनछ
े । संघ, प्रदेश र स्थानीय
ििमा लैङ्खगकमैरी काननू ििमिु ा भई कायािन्वयन भएको िुनेछ । सबै खकखसमका खवभेद र शोषणमा उल्लेख्य रूपमा
कमी आएको िुन,े राखरिय आयमा मखिलाको योगदान लेिाङ्कन भएको िुन,े सबै ििमा लैङ्खगक उत्तरदायी बिेि
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