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सम्रादकीय
महिला अहिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन, लैंहिक हिसंा्बाट पीहित एवं प्रभाहवत महिलािरूलाई 
न्ा्को पिुचँ स्ापना, लैङ्हिक हिसंाको अन्त् त्ा लैङ्हिक समानता प्रवर्द्धन िनने उर्धेश्का 
सा् हव.सं. २०५८ सालमा स्ाहपत राहट्रि् महिला आ्ोिलधे नधेपालको संहविानद्ारा सं्ैबिाहनक 
मान्ता प्राप्त िरधेको छ । नधेपालको संहविान र राहट्रि् महिला आ्ोि ऐन, २०७४ त्ा राहट्रि् 
महिला आ्ोि हन्मावली, २०७८ ्बमोहिम आ्ोिलधे लैङ्हिक हिसंा हनवारण  र पहिललो सम्मा 
हवकासमा अहिकारवादी दृहटिकोणिरू अवलम्बन भएसँिै महिला अहिकार संरक्षण र प्र्बर्द्धनका 
लाहि हनरोिा्तमक, प्र्बर्द्धना्तमक त्ा उपचारा्तमक िहतहविीिरू सञचालन िददै आएको छ ।

लैंहिकता र हवकास, लैंहिक सशक्तीकरण, लैङ्हिक समानता प्रवर्द्धन एवं लैङ्हिक हिसंा 
हन्नत्रणलाई हवकासको अहभनन हवष्वसततुको रुपमा अनतराद्धहट्रि् िित्बाट नै अपन्तव हलइएसँिै 
आम नधेपाली महिलाको राहट्रि् महिला आ्ोिसँिको अपधेक्षा अहभ्बहृर् भई का द््धक्षधेत्र समधेत 
हवसतार भएको छ । हवित लामो सम्समम पदाहिकारीहवहिन अवस्ामा प्रशासकती् नधेत्ृतव्बाट 
सकदो प्र्ास िुद ैआएकोमा आ्ोिमा पदाहिकारी हन्तुक्तीको का द््ध समपनन भएपश्ात ्आ्ोिको 
्बिृत ्का द््धक्षधेत्र समधेट्द ैआफना िहतहविीिरू ्प पररणाममतुखी ्बनाउनका लाहि ्बहल्ो आिार त् 
भएको छ।आ्ोिलधे दधेशका स्ैब प्रदधेशिरू, हिलला र स्ानी् तिसमम पतुिधेर लहक्षत विद्धिरूसँिको 
छलफल त्ा अनतहक्द्ध ्ा्बाट प्राप्त तथ् र सचूनाका आिारमा सरकारका नीहत त्ा का द््धक्मिरूलाई 
लैङ्हिकमतै्री ्बनाउन नीहतित हसफाररस िनने का द््ध समधेत आ्ोि्बाट भईरिधेको छ।आ्ोि्बाट िररएका 
हसफाररशिरूको आनतररकतीरण िददै नधेपाल सरकारका हवष्ित मनत्राल्िरू, प्रदधेश सरकारिरू एवं 
स्ानी् तििरूलधे लैंहिक उत्तरदा्ी नीहत त्ा का द््धक्मिरू तितुद्धमा र का्ाद्धनव्न िनने का द््धको ् ालनी 
भएको दधेहखएको छ ।

आ्ोि्बाट घरधेलतु त्ा लैङ्हिक हिसंा, दतुर द््धविार, शोषण त्ा हवभधेदमा परधेका महिला त्ा 
्बाल्बाहलकािरूलाई त्तकाल सधेवा प्रदान िनने उद्दश्लधे æखबर गरौं ११४५ हेल्लराइन सेवराÆ 
हवित ५ वषद्ध दधेहख सञचालन भएको िुदँा लैङ्हिक हिसंा पीहितका लाहि हनिद्धककसा् उितुरी िनने 
त्ा आवश्क सि्ोि एवं परामशद्ध प्राप्त िनने भरपददो माध्म ्बनन पतुिधेको छ । ् ो सधेवा्बाट स्ैब नधेपाली 
महिलािरूको आस्ा र भरोसाको िरोिरको रुपमा राहट्रि् महिला आ्ोि स्ाहपत भएको छ ।

राहट्रि् महिला आ्ोिका लहक्षत सधेवाग्ािीिरू, नधेपाल सरकारका तीनै तििरू, िैरसरकारी क्षधेत्र एवं 
नािररक समाि र आम सञचार माध्मिरू्बाट प्राप्त सतुझाविरूको आिारमा लैङ्हिक सशक्तीकरण 
एवं लैङ्हिक न्ा्पणूद्ध नधेपाली समाि हनमाद्धणको लाहि ्स आ्ोिको भहूमका आिामी हदनिरूमा 
्प प्रभावकारी ्बनद ैिानधेछ भननधे हवश्ास िनद्ध सहकनछ ।
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हमहत २०७९ भदौ ७ ितधे  राहट्रि् महिला आ्ोिका माननी् अध्क्ष 
कमला कतु मारी पराितुलीको अध्क्षतामा महहलराको नीहिगि िहमरा 
्हुचँ स्राह्ि गरराउन रराजनैहिक सहभराहगिरा र सशक्ीकरणको 
लराहग रराजनीहिक ्रार्टीकरा प्रमुख र प्रहिहनहिहरूसगं प्रदेशसिरीय 
अनिहक््ष यरा कराय्षक्म  प्रदधेश नं. १ को हवराटनिरमा समपनन भएको 
छ । शासन प्रणालीलाई लैङ्हिक समानता र प्रहतहनहिमलूक ्बनाउनतुका 
सा्ै नीहतित र नधेत्ृतव तिमा महिलाको पिुचँ अहभवहृर् िनद्ध रािनीहतमा 
महिलाको  सिभाहिता  अहभ्बहृर्का  लाहि  रािनैहतक  दलका 
पदाहिकारी त्ा प्रहतहनहि र अन् सरोकारवाला हनका्सँि अनतहक्द्ध ्ा 
िनने र राहट्रि्  महिला  आ्ोिको  काम, कतद्धर्, अहिकारको ्बारधेमा 
सचूनामलूक िानकारी प्रदान िनने उर्धेश्लधे उक् अनतहक्द्ध ्ा का द््धक्म 
आ्ोिना िररएको ह््ो ।

हिलला समनव् सहमहत मोरङका प्रमतुख अिम्बर राईको प्रमतुख 
आहतथ्ता रिधेको उक् का द््धक्ममा ह्बराटनिर मिानिरपाहलकाका 
उपप्रमतुख हशलपा हनरौला काककी, हिलला समनव्  सहमहत मोरङका 
उपप्रमतुख उषा झा, हिलला प्रशासन का्ाद्धल् मोरङका प्रमतुख हिलला 
अहिकारी काशीराि दािाल, राहट्रि् मानवअहिकार आ्ोि प्रदधेश नं. १ 
का हनदनेशक हनततु िि् तौला, अनौपचाररक सधेवा कधे नद्र(इनसधेक) को प्रदधेश 
नं. १ का प्रमतुख सोमराि ्ापा, हिलला प्रिरी का्ाद्धल्का प्रहतहनहि, 
हिललाहस्त हवहभनन रािनीहतक दलका प्रमतुख त्ा प्रहतहनहििरू, 
सरोकारवाला सरकारी त्ा िैरसरकारी संघसंस्ाका प्रहतहनिीिरू र 
पत्रकारिरू िरी ८२ िनाको उपहस्हत रिधेको ह््ो ।

राहट्रि् महिला आ्ोिका माननी् सदस् साहवत्रा कतु मारी शमाद्धलधे 
सिभािीिरूलाई सवाित िददै का द््धक्मको उर्धेश् माह् प्रकाश पानतुद्ध 
भएको ह््ो। का द््धक्ममा आनतररक र वाह्य िरी ३ वटा  का द््धपत्र 

प्रसततुत िररएको ह््ो । राहट्रि् महिला आ्ोिका उपसहचव चहमला 
भट्टराईलधे राहट्रि् महिला आ्ोिको स्ापना, काम, कतद्धर् र 
अहिकार र महिला त्ा घरधेलतु हिसंा, पीहितिरूको लाहि कानतुनी 
सि्ोि, परामद्धश, "खबर गरौ ११४५ हेल्लराइन सेवरा" संचालन 
र आ्ोि्बाट हिसंा पीहितिरूलाई िुनसकनधे सधेवा, आ्ोि त्ा प्रदधेश 
सरकार र स्ानी् ति्बीचको सिका द््ध र अपधेक्षाका ्बारधेमा प्रसततुतीकरण 
िनतुद्धभएको ह््ो । ्त्सैिरी, प्रदधेश हनवाद्धचन का्ाद्धल् मोरङका प्रदधेश 
हनवाद्धचन अहिकारी लधेवन काश्प अहिकारीलधे “रािनीहतक र नीहतित 
तिमा महिला नधेत्ृतवको सिभाहिताको हवद्यमान अवस्ा” को ्बारधेमा 
प्रसततुतीकरण िनतुद्धभएको ह््ो ।

राहट्रि् महिला आ्ोिका माननी् अध्क्ष कमला कतु मारी पराितुलीलधे 
महिलालाई राहट्रि् त्ा अनतराहट्रिद्ध् कानतुनलधे प्र्त्ाभतू िरधेका िक 
अहिकार्बारधे सतुसहूचत िराउँद ैती अहिकार उपभोि र प्रचलन िराउनका 
लाहि आ्ोि्बाट अनतुिमन र हसफाररस िनने दाह््तव ्बिन भइरिधेको र 
संहविानलधे राज्का स्ैब तिमा एक हतिाई महिलाको अहनवा द््ध उपहस्हत 
िुनतुपनने ब्वस्ा िरधेकोलधे संहविानलधे हदएको अहिकारलाई रािनीहतक 
पाहटद्धलधे मि्तवका सा् का्ाद्धनव्न िनतुद्धपनने ्बताउनतु भ्ो।महिलाको 
न्ा्मा पिुचँ, सशक्तीकरण र समानताको अहिकारको लाहि 
महिलालाई नीहतित तिमा पिुचँ स्ाहपत िराउनका लाहि रािनैहतक 
तिमा महिलाको अ द््धपतुणद्ध सिभाहिता िराउन समपतुणद्ध रािनीहतक पाटकी र 
सरोकारवाला पक्षिरू स्ैबलाई पिल िनद्ध आग्ि िददै संहविानमा प्रदत्त 
महिलाको अहिकारका सवालिरूलाई प्रभावकारी ढंिलधे का्ाद्धनव्न 
िराउन राज्का नीहतित तिमा कसरी महिलाको अ द््धपणूद्ध सिभाहिता 
सतुहनहश्त िनद्ध सहकनछ भननधे ्बारधेमा रणनीहतक ्ोिना ्बनाउनतु पनने 
आवश्कता भएको प्रटि पानतुद्धभएको ह््ो । समािमा ्बहढरिधेको हिसंा 
हनवारणको लाहि महिलाको न्ा्मा पिुचँ, सशहक्करण र अहिकार 
प्र्ोिको लाहि महिलाको नधेत्ृतवदा्ी भतुहमकाको मि्तवको ्बारधेमा चचाद्ध 
िददै रािनैहतक तिमा महिलाको अ द््धपणूद्ध सिभाहिता ्बहृर् िनद्ध स्ैब 
पक्ष्बाट प्रो्तसािन िनतुद्धपनने कतु रालाई िोि हदनतुभएको ह््ो ।

का द््धक्मका प्रमतुख अहतह् अिम्बर राईलधे मनतर् राखनतुिुद ै नीहतित 
तिमा महिलाको पिुचँ स्ाहपत िराउन आवाि ्बतुलनद िनद्ध र क्षमता 
अहभवहृर् िनद्धका लाहि महिला आफैँ िािरुक र कधे हनद्रकृत िुन िरुरी 
भएको ्बताउनतु भ्ो । सा्ै, ्सतो हकहसमका का द््धक्मिरू प्रदधेश नं. 
१ का अन् स्ानी् तििरूमा पहन सञचालन िनद्ध आवश्क रिधेको 
कतु रा समधेत प्रमतुख अहतह् राईलधे ्बताउनतु भ्ो । ्त्सैिरी, हिलला 
समनव्  सहमहत मोरङका उपप्रमतुख उषा झालधे महिलालाई रािनीहतक 
चधेतना र क्षमता अहभ्बहृर् िनद्ध स्ैबलधे प्र्ास िनतुद्धपनने र हनवाद्धचनको लाहि 

रराहट्रिय महहलरा आयोगबरार् आ.व. २०७९/०८० को प्र्म तै्मराहसक (श्रावण देहख असोज 
मसरानिसमम) सम्नन गरेकरा मुखय मुखय गहिहवहिहरूूः

महहलराको नीहिगि िहमरा ्हुचँ स्राह्ि गरराउन रराजनैहिक सहभराहगिरा र सशक्ीकरणको लराहग  
रराजनीहिक ्रार्टीकरा प्रमुख र प्रहिहनहिहरूसगँ प्रदेश सिरीय अनिहक््ष यरा कराय्षक्म
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राहट्रि् महिला आ्ोिलधे आ्ोिका माननी् सदस् साहवत्रा कतु मारी 
शमाद्धको अध्क्षतामा सतुनसरी हिललाको इटिरीमा हमहत २०७९ भदौ ८ 
ितधे स्रानीय िहकरा नयराहयक सहमहि ि्रा महहलरा ्दराहिकरारीहरू 
र महहलरा अहिकरारकमटीहरू बीच लैङ्हगक हहंसरा हनवरारणकरा 
असल अभयरासहरू र नयरायमरा ्हुचँ हवरयक अनिहक््ष यरा कराय्षक्म 
समपनन िरधेको छ ।का द््धक्ममा सतुनसरी हिलला समनव् सहमहतका 
उप प्रमतुख िधेमकणद्ध पौिधेल, ईटिरी उपमिानिरपाहलकाका उपप्रमतुख 
संहिता कतु मारी चौिरी, हिलला प्रशासन का्ाद्धल् सतुनसरीका प्रमतुख 
हिलला अहिकारी इनद्रदधेव ्ादव, ईटिरी उपमिानिरपाहलकाका 
प्रमतुख प्रशासकती् अहिकृत रामचररत्र मधेिता, हिलला न्ा्ाहिवक्ा 
एकराि अहिकारी, सतुनसरी हिललाका हवहभनन निरपाहलका त्ा 
िाउँपाहलकािरूका पदाहिकारीिरू, हवहभनन रािनीहतक दलका प्रमतुख 
त्ा प्रहतहनहििरू, हवहभनन सरोकारवाला सरकारी त्ा िैरसरकारी 
संघ/संस्ाका प्रहतहनिीिरू र सञचारकमकी त्ा पत्रकारिरू िरी ७७ 
िनाको उपहस्हत रिधेको ह््ो ।

लैंहिक हिसंा हनवारणका लाहि स्ानी् न्ाह्क सहमहत्बाट भएका 
असल अभ्ासिरूको पहिचान िनने र ्त्सतो अनतुभव साटासाट िनने, 
स्ानी्सतरमा महिलाको न्ा्मा पिुचँ स्ाहपत िनद्ध दधेहखएका 
चतुनौतीिरू र ्त्सको समािानको उपा्िरू ्बारधेमा छलफल िनने र 
राहट्रि् महिला आ्ोिको काम, कतद्धर्, अहिकारको ्बारधेमा िानकारी 
प्रदान िनतुद्धको सा्ै ख्बर िरौ “११४५ हेल्लराइन सेवरा” को ्बारधेमा 
िानकारी िराउनधे उर्धेश्लधे आ्ोिना िररएको उक् का द््धक्ममा राहट्रि् 
महिला आ्ोिका उपसहचव चहमला भट्टराईलधे सिभािीिरूलाई सवाित 

िददै का द््धक्मको उर्धेश् माह् प्रकाश पानतुद्धका भएको ह््ो ।

का द््धक्ममा हवहभनन हवष्मा का द््धपत्र प्रसततुतीकरण िररएको ह््ो । सोिी 
क्ममा सतुनसरी हिललाका हिलला न्ा्ाहि्बक्ा एकराि अहिकारीलधे 
“लैहिक हिसंा हनवारणको लाहि स्ानी् तिका न्ाह्क सहमहत्बाट 
भएका असल अभ्ासिरू लैंहिक हिसंाको अविारणा, िीवनचक्, 
लैंहिक हिसंा हनवारण सम्बनिी संवैिाहनक र्वस्ािरू, हिसंा हनवारण 
अभ्ासिरू, स्ानी् सरकार सञचालन ऐन, २०७४ को र्वस्ा” 
हवष्मा प्रसततुतीकरण िनतुद्धभएको ह््ो । ्त्सैिरी, राहट्रि् महिला 
आ्ोिका उपसहचव चहमला भट्टराईलधे रराहट्रिय महहलरा आयोगको 
भूहमकरा ि्रा भरावी कराय्षहदशराको ्बारधेमा प्रसततुतीकरण िददै लैंहिक 
त्ा घरधेलतुहिसंा पीहित महिलालाई कानतुनी सि्ोि, परामद्धश, आ्ोिको 
आिामी का द््धहदशा, प्रदधेश सरकार त्ा स्ानी् तिसँिको सिका द््ध र 
अपधेक्षा, ख्बर िरौ ११४५ िधेलपलाइन सधेवा संचालन लिा्तका हवष्मा 
िानकारी िराउनतु भएको ह््ो । ्त्सतै, इटिरी उपमिानिरपाहलकाका 
हनवतद्धमान उपप्रमतुख एवम ं सं्ोिक लक्मी कतु मारी िौतमलधे वडरा 
करायरा्षलयमरा सरामुदराहयक मेलहमलरा् केनद्र स्रा्नरा, हहंसरा हवरुद्ध 
प्रहिरक्रा समूह गठन, हव्नन गररब, सकुुमबरासी बसिीहरूमरा 
हकशोरी समूह गठन, मनोसरामराहजक ्ररामश्ष िराहलम र सेफ 
हराउसको आवशयकिरा र महतव ्बारधे प्रसततुतीकरण िनतुद्धभएको ह््ो। 

राहट्रि् महिला आ्ोिका माननी् सदस् साहवत्रा कतु मारी शमाद्धलधे 
लैंहगक हहंसरा हनवरारणकरा लराहग रराहट्रिय महहलरा आयोगले 
गरेकरा ्हलहरूका हवष्मा संहक्षप्त प्रसततुतीकरण िनतुद्धभएको ह््ो । 
महिला हिसंा वा सामाहिक कतु रीहत्बाट पीहित वा महिला अहिकार 
उप्ोि िनद्ध्बाट वहञचत िराईएको हवष्मा छानवीन त्ा अनतुिमन 
िरी पीहितलाई न्ा् हदलाउन र दोषीउपर काननूी कार्बािीका लाहि 
सम्बहनित हनका्मा हसफाररस िनने र राहट्रि् त्ा अनतराद्धहट्रि् कानतुनलधे 
प्र्त्ाभतू िरधेका िकअहिकार्बारधे सतुसहूचत िराउँद ैती अहिकार उपभोि 
र प्रचलन िराउनका लाहि अनतुिमन र हसफाररस िनने दाह््तव आ्ोि्बाट 
्बिन भइरिधेको कतु रािरूको ्बारधेमा िानकारी िराउनतु भएको ह््ो । 

छलफलमरा उठेकरा हजज्रासरा ि्रा प्रराप्त सझुरावहरू

हिसंा्बाट प्रभाहवतिरूमा मनोसामाहिक त्ा मानहसक समस्ा 
भएर आ्तमि्त्ाको प्र्ास त्ा आ्तमि्त्ा समधेत ्बढधेको कतु रालाई 

हनहश्त कोटा छतु ट् ् ाउन आवश्क भएको ्बताउनतु भ्ो । प्रमतुख हिलला 
अहिकारी काशीराि दािाललधे महिलाको क्षधेत्रमा कधे िी िदसमम सतुिार 
भएतापहन अझ ै नीहतित तिमा सिभाहिता कम भएको र ्सलाई 
्बढाउन आवश्क भएको ्बताउनतु भ्ो । 

का द््धक्मको खतुलला छलफलमा संहविानमा भएको र्वस्ा का्ाद्धनव्न 
िददै महिलािरूको नीहतितमा सिभाहिता ्बढाउन रािनैहतक नधेत्ृतवमा 
एक हतिाई सिभाहिता िुनतुपनने, उममधेदवारी च्न िदाद्ध महिलाको प्रमतुख 

पदमा उममधेदवारी वहृर् िनतुद्धपनने तफद्ध  रािनैहतक दललधे चासो हलनतुपनने, 
हनवाद्धचन शानतीपतुणद्ध, सवतनत्र मतदानको अहिकारको मतदातालाई 
प्र्त्ाभतुहत िनतुद्धपनने, हनवाद्धचन खचद्ध हन्नत्रणमा सिकता अपनाउन 
अनतुिमन िनतुद्धपनने र हिसंा रहित समािको हनमाद्धणका लाहि रािहनहतमा 
महिलाको नधेत्ृतवको अहभ्बहृर् िनद्ध स्ैब रािनीहतक पाहटद्धलधे महिलाको 
क्षमता अहभ्बहृर्को लाहि प्रो्तसािन िनतुद्धपनने िसता मि्तवपणूद्ध सतुझाविरू 
का द््धक्मका अन् सिभािीिरूलधे हदनतुभएको ह््ो ।

स्रानीय िहकरा नयराहयक सहमहि ि्रा महहलरा ्दराहिकरारीहरू र महहलरा अहिकरारकमटीहरू बीच 
लैङ्हगक हहंसरा हनवरारणकरा असल अभयरासहरू  र नयरायमरा ्हुचँ हवरयक अनिहक््ष यरा कराय्षक्म



4 /fli6«o dlxnf cfof]usf ljleGg sfo{qmdsf] k|yd q}dfl;s a'n]l6g

िहमभरतापवूद्धक हलनतु पनने, ्बालह्बवािको उितुरी दताद्ध नै िुन नआउनधे िुदँा 
िधेरै हकशोरीिरूलधे हिसंा भोगनतु परधेको अवस्ा छ।्सतो अवस्ालाई 
हनराकरण िनद्ध स्ैब स्ानी् ति र राहट्रि् महिला आ्ोिको समनव् 
र सिका द््धमा पिल िनतुद्धपनने, प्रदधेश सतरमा राहट्रि् महिला आ्ोिको 
का्ाद्धल् ््ाहशघ्र स्ापना िनतुद्धपनने, ्बिुह्बवाि िुदँा पधेटमा रिधेको 
्बचचाको िकमा मानाचामलको लाहि काननूी प्रकृ्ामा िान प्रमाणको 
अभाव िुनधे त्ा सम्मा पालन पोषण खचद्ध नपाउनधे समस्ा भएकोलधे 
सो सम्बनिी काननूमा सरलीकरण िनद्ध राहट्रि् महिला आ्ोिलधे 
पिल िनतुद्धपनने, हलहभङ्ि ररलधेसनहसपमा ्बसन रोकन नसकनधे अवस्ा 
भएको र ्सलधे महिलािरू ्बढी पीहित ्बनद ैिएकोलधे काननूी िकको 
अभावलाई सम्बोिन िनतुद्धपनने, ्बढी िसो हिसंामा परधेका महिलाको 
सनतानको िनमदताद्ध र नािररकता प्राप्तीको लाहि समस्ा रिधेकोलधे ्त्सतो 
समस्ालाई हनराकरण िनद्ध सरोकारवाला पक्षिरू हिममधेवार िुनतुपनने र 

आह द््धक सशहक्करण, हसपमतुलक ताहलम त्ा आ् आिद्धनका लाहि 
महिलािरूलाई प्रोसािन िनने हकहसमका का द््ध ्ोिना ्बनाई लाितु िनतुद्धपनने 
िसता मि्तवपणूद्ध सतुझाविरू का द््धक्मका सिभािीिरू्बाट आएको ह्ए ।

का द््धक्मको अन्त्मा माननी् सदस् साहवत्रा कतु मारी शमाद्धलधे उपहस्त 
सिभािीिरूलाई िन्वाद हदद ै स्ानी् तिमा न्ाह्क सहमहतको 
ििन दाह््तव र भतुमीका रिधेको र महिला हिसंा त्ा घरधेलतु हिसंा 
रोक्ाम त्ा हनवारणका लाहि न्ाह्क सहमहतलधे प्र्ोिमा ल्ाएका 
असल अभ्ासिरूलाई भावी हदनिरूमा हनरनतरता हदद ै स्ैब एकितुट 
भएर समनव् र सिका द््ध िददै अहघ ्बढ्न आग्ि िददै का द््धक्म समापन 
िनतुद्धभ्ो।उक् का द््धक्मलधे राहट्रि् महिला आ्ोिलाई आिमी हदनमा 
का द््ध्ोिना ्बनाई लाितु िनद्ध र लैंहिक त्ा महिला हिसंा हनवारणमा 
दधेखा परधेका समस्ािरू पहिचान िरी ्त्सता समस्ाको समािान िनद्ध 
नधेपाल सरकारलाई आवश्क सतुझाव हदन समधेत सि्ोि िनने दधेहखनछ ।

्बाहलका त्ा हकशोरीमाह् िुनधे हिसंा न्हूनकरणमा हक््ाहशल 
सरकारी र िैरसरकारी हनका्िरूवीच सिका द््धको वातावरण 
त् िनने त्ा ्बाहलका त्ा हकशोरीमाह् िुनधे अविधेलना र 
दतुर द््धविार न्तुनीकरण िनद्ध सरकारलधे अवलम्बन िनतुद्ध पनने नीहतित 
त्ा का द््धित र्वस्ामा सतुिारका लाहि सतुझाव प्राप्त िनने 
उर्धेश्लधे हमहत २०७९ भाद्र १० ितधे अनामनिर,  काठमािौंमा 
बराहलकरा ि्रा हकशोरीमराह् हुने अवहेलनरा, दुरय्षवहरार र 
हहंसराको सवरालमरा अनिहक््ष यरा कराय्षक्म आ्ोिका माननी् 
अध्क्ष कमला कतु मारी पराितुलीको अध्क्षतामा समपनन भएको 

छ।प्रहतहनहि सभा, महिला त्ा सामाहिक सहमहतका सभापहत 
हनरुदधेवी पाल प्रमतुख अहतह्को रुपमा रिनतुभएको उक् का द््धक्ममा 
राहट्रि् महिला आ्ोिका माननी् सदस् कृट्ण कतु मारी पौिधेल 
खहतविा, माननी् सदस् हवद्या कतु मारी हसनिा, माननी् सदस् 
ि्ा हघहमरधे, माननी् सदस् साहवत्रा कतु मारी शमाद्ध, सहचव 
कहवराि पौिधेल, ्बाल्बाहलका त्ा हकशोरी अहिकारको क्षधेत्रमा 
हक््ाशील हवहभनन संघसंस्ाका प्रहतहनहि , हवहभनन मनत्राल्का 

प्रहतहनहि, साझधेदारी संस्ाका प्रहतहनहि र सञचारकमकीिरूको 
उपहस्हत रिधेको ह््ो िसमा ३१ िना महिला र ९ िना पतुरुष िरी 
४० िनाको उपहस्हत रिधेको  ह््ो ।

राहट्रि् महिला आ्ोिका माननी् सदस् कृट्ण कतु मारी पौिधेल 
खहतविालधे का द््धक्ममा उपहस्त सिभािीिरूलाई सवाित िददै 
का द््धक्मको औहच्त् ्बारधेमा प्रकाश पानतुद्धभएको ह््ो । राहट्रि् 
्बाल अहिकार पररषदक्ा का द््धक्म र्वस्ापक नमतुना भतुसाललधे 
्बाल्बाहलका त्ा हकशोरी अहिकार, समस्ा र समस्ा 
समािानका लाहि उपा्िरू ्बारधेमा का द््धपत्र प्रसततुत िनतुद्धभएको 
ह््ो।का द््धक्ममा प्रसततुती पहछ खतुला छलफलको सत्र राहखएको 
ह््ो िसमा मि्तवपतुणद्ध हिज्ासा र सतुझाविरू राखनधे अवसर 
स्ैब सिभािीिरूलाई प्रदान िररएको ह््ो । खतुला छलफलमा 
सिभािीिरू्बाट घरघरमा िुनधे ्बाल्बाहलकामाह् हिसंा 
न्नूीकरण िनद्ध सचधेतनामलूक का द््धक्मिरू िनतुद्धपनने, नािररकताको 
प्रमाणपत्रको उमधेर, ्बालहववािको उमधेर र ्बालकको पररभाषामा 
कानतुनद्ारा एकरुपता का्म िनतुद्धपनने, म्ाद्धहदत महिनावारी ्बारधे 
प्ाद्धप्त मात्रामा प्रचारप्रसार र िनचधेतना फैलाउनतु पनने, मनोरञिन 
क्षधेत्रमा िुनधे ्बाहलका त्ा हकशोरी माह्को हिसंा अन्त् िनद्ध 
मनोरञिन क्षधेत्रलाई म्ाद्धहदत श्रमको क्षधेत्रको रुपमा स्ाहपत 
िराउन आवश्क काननूी र्वस्ा िनतुद्धपनने, अपाङ्िता भएका 
हकशोरीमाह् िुनधे हिसंा न्तुनीकरण िनद्ध हवशधेष हकहसमको काननूी 
र्वस्ा सहित का्ाद्धनव्न सं्नत्र स्ाहपत िनतुद्धपनने, स्ानी् 
तिमा ्बाल कल्ाण अहिकारीको र्वस्ा प्रभावकारी ्बनाउनतु 
पनने, ्बाहलका त्ा हकशोरीमा्ी िुनधे हिसंा न्तुनीकरण िनद्ध सञचार 
माध्मको भहूमकालाई ्प प्रभावकारी ्बनाउनतु पनने िसता 
सतुझाविरू प्राप्त भएको ह््ो ।

बराहलकरा ि्रा हकशोरीमराह् हुने अवहेलनरा, दुरय्षवहरार र  
हहंसराको सवरालमरा अनिहक््ष यरा कराय्षक्म
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लैंहिक  हिसंालधे  सवासथ्मा पनद्धसकनधे दीघद्धकालीन असर ्बारधे सचधेतना 
ििाउन र एकभनदा ्बढी प्रकारका हिसंा अ्वा ्बिुहिसंा (शारीररक, 
्ौहनक, मनोवैज्ाहनक) का घटनालधे िमभीर खालको मनोवैज्ाहनक असर 
पनद्ध िई किा खालको मानहसक सवासथ् समस्ा िुनधे िोहखम िुन सकनधे 
भएकोलधे ्स ्बारधे सम्बहनित हनका्लाई  ध्ानाकषद्धण िराउनधे उर्धेश् 
सहित राहट्रि् महिला आ्ोिलधे हमहत २०७९ भाद्र २१ ितधे  काठमािौमा 
लैंहगक हहंसराकरा करारण महहलराको मरानहसक र प्रजनन सवरास्थयमरा 
्नने नकराररातमक असरबरारे अनिहक््ष यरा कराय्षक्म समपनन िरधेको 
छ।का द््धक्मको अध्क्षता राहट्रि् महिला आ्ोिका माननी् अध्क्ष 
कमला कतु मारी पराितुलीलधे िनतुद्ध भएको ह््ो । आ्ोिका माननी् सदस् 
कृट्ण कतु मारी पौिधेल खहतविा, माननी् सदस् हवद्या कतु मारी हसनिा, 
माननी् सदस् ि्ा हघहमरधे, माननी् सदस् साहवत्रा कतु मारी शमाद्ध, 
काठमािौं मिानिरपाहलका उपप्रमतुख श्री सतुहनता िँिोल, आ्ोिका 
सहचव कहवराि पौिधेल, हमिवाइफ सोसा्टी अफ नधेपाल प्रमतुख िा. 
लक्मी  तामाङ्ि, कोहशस नधेपालका अध्क्ष मातकृा दधेवकोटा, Health 

Right Working Group(HRWG)  का प्रहतहनहि, महिला  अहिकारको 

क्षधेत्रमा हक््ाहशल संघसंस्ाका प्रहतहनहि, सम्बहनित मनत्राल्का 
प्रहतहनहि, साझधेदारी संस्ाका प्रहतहनहि, पत्रकारिरू लिा्त िरी ५१ 
िना महिला र १९ िना पतुरुषको उपहस्हत रिधेको ह््ो । का द््धक्ममा 
लैङ्हिक हिसंाको कारण महिलाको प्रिनन ् सवासथ्मा पनने असर 
सम्बनिी का द््धपत्र हमिवाइफ सोसा्टी अफ नधेपाल प्रमतुख िा. लक्मी 
तामाङ्िलधे प्रसततुत िनतुद्धभएको ह््ो । ्त्सतै, लैङ्हिक हिसंाको कारण 
महिलाको मानहसक सवासथ्मा पनने असर्बारधे मातकृा दधेवकोटालधे 
प्रसततुती िनतुद्ध भएको ह््ो । 

का द््धपत्र प्रसततुती पहछ खतुला छलफलको र्वस्ा िररएको ह््ो।खतुला 
छलफलका क्ममा सिभािीिरूलधे राहट्रि् महिला आ्ोिलधे अध््न 
त्ा अनतुसनिानको का द््धलाई प्रा्हमकता हदई नीहतित पषृ्ठपोषणको 
आिार त् िनतुद्ध पनने, ख्बर िरौं ११४५ िधेलपलाईन सधेवालाई प्रभावकारी 
्बनाई अझ पीहितमतै्री ्बनाउनतु पनने, भौिोहलक क्षधेत्र, विद्ध, िातिाहत, 
अनतुरुप हिसंाका कारण दधेहखनधे असरिरूलाई हवहशटिीकरण िरी ्त्सता 
असरिरूलाई सम्बोिन िुन सकनधे िरी नीहत त्ा का द््धक्म त् िनतुद्ध पनने, 
हवद्याल्मा प्रिनन ्सवासथ् सम्बनिी का द््धक्म लाि ूिनतुद्धपनने, लैङ्हिक 
हिसंाका कारण प्रिनन ्सवासथ् र मानहसक सवासथ्मा पनने असर कम 
िनद्ध समतुदा्सतर समम पतुगनधे हकहसमका का द््धक्म तितुद्धमा र का्ाद्धनव्न िनतुद्ध 
पनने, लैङ्हिक हिसंाको हवष्मा सञचार माध्म्बाट हनरनतर ्बिस पैरवी 
िनतुद्धपनने, राहट्रि् महिला आ्ोिलधे लैङ्हिक हिसंा्बाट प्रिनन ्र मानहसक 
सवासथ्मा परधेको असरको हवष्लाई अध््न अनतुसनिान िरी तथ्मा 
आिाररत नीहत तितुद्धमा िनतुद्ध  पिल िनतुद्धपनने िसता मि्तवपणूद्ध सतुझाविरू 
हदएका ह्ए ।

लैंहगक हहंसराकरा करारण महहलराको मरानहसक र प्रजनन सवरास्थयमरा ्नने  
नकराररातमक असरबरारे अनिहक््ष यरा कराय्षक्म

राहट्रि् महिला आ्ोिका माननी् सदस् ि्ा हघहमरधेको नधेत्ृतवमा 
तनिु ँ र िाहदङ हिललामा हमहत २०७९ भाद्र २८ र २९ ितधे महहलरा 
हहंसरा हनवरारणको अहभयरानलराई प्रभरावकरारी बनराउन सरामराहजक, 
रराजनैहिक के्त्करा युवराहरूसगँ अनिहक््ष यरा कराय्षक्म समपनन भएको 
छ । लैङ्हिक हिसंा न्तुनीकरणको अहभ्ानमा ्तुवािरूको संलगनता 
अहभवहृर् िनने र लैंहिक हिसंा न्तुनीकरणका लाहि ्तुवा विद्धलाई हिसंा 
निनने र हिसंा नसिन उ्तसाहित िनने उर्धेश्लधे आ्ोिना िररएको उक् 
दतु्ैब का द््धक्मिरूमा सम्बहनित हिललाका प्रमतुख हिलला अहिकारी, 
हिलला समनव् सहमहत उपप्रमतुख, हिलला समनव् अहिकारी, सतुरक्षा 
प्रमतुखिरूको आहतथ्ता रिधेको ह््ो भनधे सम्बहनित हिललाका 
सामाहिक त्ा रािनैहतक क्षधेत्रमा हक््ाशील ्तुवािरू, संचारकमकीिरू, 
महिला हिसंा हनवारणको क्षधेत्रमा का द््धरत महिला प्रहतहनहििरूको 
उपहस्हत रिधेको ह््ो । 

महहलरा हहंसरा हनवरारणको अहभयरानलराई प्रभरावकरारी बनराउन सरामराहजक,  
रराजनैहिक के्त्करा युवराहरूसगँ अनिहक््ष यरा कराय्षक्म
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कराय्षक्मबरार् प्रराप्त भएकरा सझुरावहरूूः

•	 लैङ्हिक सवाल स्ानी् तिको प्रा्हमकताको हवष् ्बननतु पदद्धछ 
र स्ानी् न्ाह्क सहमहतिरूलाई हिसंा न्तुनीकरणमा सशक् 
रुपमा अहघ ्बढ्नधे र आफनो क्षधेत्राहिकार अनतुसार का द््ध समपादन 
िनने िरी क्षमता हवकास िनतुद्धपदद्धछ । 

•	 लैङ्हिक ्बिधेट र का द््धक्म हनहट्क्् ्बनाउनतु िुदँनै सा्ै, स्ानी् 
तििरूमा पीहित लहक्षत कोषिरू स्ापना िरी पररचालन िनतुद्ध 
पदद्धछ ।

•	 लैङ्हिक हिसंा हन्नत्रणको अहभ्ानलाई प्रभावकारी ्बनाउन 
सरकारलधे ्तुवाविद्ध लहक्षत रोििारी सिृनाका अहभ्ानिरू 
सञचालन िनतुद्ध पदद्धछ । 

•	 हिसंाका स्ैब हकहसमिरूको उद्ार का द््धमा सहक्् िुन सकनधे िरी 
राहट्रि् महिला आ्ोिको क्षमता हवकास िनतुद्ध पदद्धछ । 

•	 पीहितलाई ितो्तसािी न्बनाउन न्ा् हदन खहटएका र्हक्िरूलाई 
सचधेतीकरण िनतुद्ध पदद्धछ । 

•	 लैङ्हिक हिसंा हनवारणमा ्तुवािरूको भहूमकालाई प्रभावकारी 
्बनाउन सञचार माध्मको सहक््ता आवश्क छ  । 

•	 लैङ्हिक हिसंाको हनवारणमा नािररकताको सवाललाई सम्बोिन 
िनद्ध नीहतित सतुिार आवश्क दधेहखनछ । 

•	 हशहक्षत र्हक््बाट ्बढी हिसंा भइरिधेको सनदभद्धमा चधेतनाको 
सतर र हिसंा प्रहतको सचधेतनालाई हमलाउन उप्तुक् हकहसमका 
का द््धक्मिरू आवश्क दधेहखनछ । 

कराय्षक्मको उ्लबिीूः

•	 लैङ्हिक हिसंा हनवारणमा ्तुवािरूलाई उनीिरूको भहूमका्बारधे 
िानकारी िराउनधे अवसर िराईएको । 

•	 लैङ्हिक हिसंाका पीहितिरूलाई राहट्रि् महिला आ्ोिलधे प्रवाि 
िददै आएको सधेवा्बारधे िानकारी िराईएको ।

•	 ्तुवािरूको पररचालन िरी हिसंा न्हूनकरणका उपा्िरू 
अवलम्बन िनद्ध हिललाका सरोकारवालािरूलाई मािद्धदशद्धन 
िररएको । 

•	 का द््धक्ममा उपहस्त अहतह् र सिभािीिरू्बाट अ्बका हदनमा 
हिसंा निनने र हिसंा सिन नहदनधे प्रहतवर्ता भएको । 

•	 राहट्रि् महिला आ्ोिको काम, कतद्धर् र अहिकारका हवष्मा 
सिभािीिरूलाई िानकारी िराउनधे अवसर प्राप्त भएको ।

हमहत २०७९ असोि १३ ितधे  राहट्रि् महिला आ्ोि पररसरमा रिधेको 
राहट्रि् समाचार सहमहतको  सभा िलमा एकल महहलरामराह् हुने 
अवहेलनरा, दुरय्षबहरार र हहंसरा हवरुद्द एकल महहलराको सरुक्राको 
सवरालमरा अनिहक््ष यरा कराय्षक्म राहट्रि् महिला आ्ोिका माननी् 
अध्क्ष कमला कतु मारी पराितुलीको अध्क्षतामा समपनन भएको 
छ।का द््धक्ममा राहट्रि् मानव अहिकार आ्ोिका माननी् सदस् 
हलली ्ापा र प्रा.िा. शहश अहिकारी हवशधेष अहतह्को रुपमा 
रिनतुभएको उक् का द््धक्ममा राहट्रि् महिला आ्ोिका माननी् सदस् 
कृट्ण कतु मारी पौिधेल खहतविा, माननी् सदस् हवद्या कतु मारी हसनिा, 
माननी् सदस् ि्ा हघहमरधे, माननी् सदस् साहवत्रा कतु मारी शमाद्ध, 

सहचव कहवराि पौिधेल, महिला ्बाल्बाहलका त्ा िधेष्ठ नािररक 
मनत्राल्का प्रहतहनहि, एकल महिलाको क्षधेत्रमा हक््ाशील हवहभनन 
संघसंस्ाका प्रहतहनहििरू, पत्रकार एवं सञचारकमकीिरू िरी उललधेख् 
सिभाहिता रिधेको ह््ो । राहट्रि् महिला आ्ोिका माननी् सदस् 
कृट्ण कतु मारी पौिधेल खहतविालधे का द््धक्मको उद्दधेश् सहित सवाित 
मनतर् र्क् िनतुद्ध भएको ह््ो। मानव अहिकारको लाहि एकल 
महिला समिू (WHR) का अध्क्ष कहवता पाणिधेलधे एकल महिलाको 
सवाल सम्बनिी िानकारीमलूक का द््धपत्र प्रसततुत िनतुद्ध भएको ह््ो ।

का द््धपत्र प्रसततुती पहछ खतुला छलफल राहखएको ह््ो िसमा 
सिभािीिरूलधे एकल महिलाको पररभाषामा पतुनरावलोकन िनतुद्ध पनने, 
एकल महिला हववािको हवष् काननूद्ारा र्वहस्त िनतुद्ध पनने र एकल 
महिलालधे पतुनः हववाि िरधेको खणिमा समपहत्त हफताद्ध िनतुद्धनपनने र्वस्ा 
िुनतु पनने, एकल महिलालधे पाउनधे सामाहिक सरूक्षा लिा्तका सधेवा 
सरल िुनतुपनने, एकल महिलाका ्बाल्बाहलकाको हिममधेवारी राज्लधे 
हलनतुपनने अन््ा आमदानीको स्ोत सतुहनहश्त िनतुद्धपनने, एकल महिलाको 
आह द््धक सशहक्करणको लाहि सीपमतुलक का द््धक्म सञचालन िनतुद्ध पनने, 
एकल महिलाको सवाल सम्बोिन िनने हवभधेदकारी कानतुन पररमािद्धन 
िनतुद्ध पनने, एकल महिलाको पतुनद्धहववािको र्वस्ा काननूमा नै िनतुद्धपनने, 
्बा्बतुको पहिचान िुन नसकधे का ्बाल्बाहलकाको र्वस्ापनमा राज्को 
प्ाद्धप्त ध्ान पतुगनतु पनने िसता मि्तवपणूद्ध सतुझाविरू प्राप्त भएको ह््ो ।

का द््धक्ममा मनतर्को क्ममा राहट्रि् मानवअहिकार आ्ोिका 

एकल महहलरामराह् हुने अवहेलनरा, दुरय्षबहरार र हहंसरा हवरुद्द एकल महहलराको  
सरुक्राको सवरालमरा अनिहक््ष यरा कराय्षक्म
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माननी् सदस् हलली ्ापालधे एकल महिलाको िनसंख्ा सन ्
२०११ मा कररव ६ प्रहतशत रिधेको र राज्लधे पतुनः िणना िरी एकल 
महिलािरूको िनसंख्ा र्वहस्त िनतुद्धपनने, एकल महिलािरूको 
लाहि रािनीहतक त्ा प्रशासहनक क्षधेत्रमा आरक्षणको र्वस्ा िनतुद्धपनने, 
एकल महिलालधे पतुनः अकदो हववाि िरधेको खणिमा समपहत्त हफताद्ध िनतुद्धपनने 
दधेवानी संहितामा संशोिन िनतुद्धपनने, एकल महिलालधे सामाहिक सरूक्षा 
भत्ता प्राप्त िनने क्ममा अकदो हववाि निरधेको प्रमाण मागनधे प्र्बहृत्त हवरुर् 
किा कारवािीको र्वस्ा िनतुद्धपनने र सामाहिक सरूक्षा भत्ता ६० वषद्ध 
उमधेर परूा भएको खणिमा मात्र पाउनधे र्वस्ा काननूमा संशोिन िुन 
्बाँकती छ ितुन िाल अध्ादधेश माफद्ध त एकल भएलित्त ैपाउनधे र्वस्ा 
िररएको छ ्त्सलाई ््ासमभव हछटो काननूमा संसोिन िनतुद्धपनने, 
एकल महिलाको छोराछोरीको नािररकतामा ्बा्बतु पत्ता नलािधेको भननधे 
र्िोरा उललधेख िनद्ध निुनधे र्वस्ा िुनतु पनने िसता हवष्िरूलाई राहट्रि् 

महिला आ्ोिलधे नधेपाल सरकारलाई हसफाररस िनतुद्धपनने कतु रा र्क् 

िनतुद्धभ्ो । ्त्सैिरी, प्रा.िा. शशी अहिकारीलधे श्रीमान ््बधेपत्ता भएका 

महिलालाई एकल महिला समिूमा पररभाहषत िनतुद्धपनने, िाउँपाहलका 

त्ा निरपाहलकामा हिसंा पीहित एकल महिलालधे fast track ्बाट 

काननूी उपचार पाउनतुपनने र्वस्ा िनतुद्धपनने हवष्िरू राखनतुभएको ह््ो ।

अन्त्मा राहट्रि् महिला आ्ोिका माननी् अध्क्षलधे एकल 

महिलाको िक अहिकार संरक्षण त्ा सं्बर्द्धन िनद्ध आ्ोि प्रहत्बर् 

रिधेको, का्द्धक्ममा आएका सतुझाविरूलाई आ्ोिलधे िहमभर रुपमा 

हलएको र ती सतुझाविरूलाई समधेटधेर नधेपाल सरकारलाई आवश्क 

र्वस्ाको लाहि हसफाररस िररनधे ्बताउनतुिुद ैका द््धक्मका हवशधेष 

अहतह्िरू  र समपणूद्ध सिभािीिरूलाई िन्वाद ज्ापन िददै का द््धक्म 

समापन िनतुद्धभएको ह््ो ।

राहट्रि् महिला आ्ोिको आ्ोिनामा हमहत २०७९ भाद्र ६ ितधे 
नीहिगि जरागरणकरा लराहग हवहभनन मनत्रालय र हवभरागकरा 
लैंङ्हगक सम्क्ष  रयहक्/शराखरासगँ सहकराय्ष बैठक आ्ोिको 
सभािलमा समपनन भएको छ । ्ैबठकको अध्क्षता राहट्रि् महिला 
आ्ोिका माननी् अध्क्ष कमला पराितुलीलधे िनतुद्ध भएको ह््ो । 
्ैबठकमा राहट्रि् महिला आ्ोिका माननी् सदस् कृट्ण कतु मारी पौिधेल 
खहतविा, माननी् सदस् हवद्या कतु मारी हसनिा, माननी् सदस् 
ि्ा हघहमरधे, माननी् सदस् साहवत्रा कतु मारी शमाद्ध, सहचव कहवराि 
पौिधेल र हवहभनन आ्ोि, मनत्राल् त्ा हवभािका लैङ्हिक समपकद्ध  

हवनदतु त्ा शाखाका प्रमतुखिरूको उपहस्हत रिधेको ह््ो । आ्ोिका 
सहचव कहवराि पौिधेललधे लैङ्हिक समपकद्ध  हवनदतुको हवष्मा सपटि पाददै 
का द््धपत्र प्रसततुत िनतुद्धभएको ह््ो।का द््धपत्र माह् हवहभनन हनका्िरू्बाट 
उपहस्त िुनतु भएका लैङ्हिक समपकद्ध  र्हक्िरूलधे आ-आफनो अनतुभव 
आदानप्रदान िनतुद्ध भएको ह््ो।छलफल पहछ आ्ोिका सहचव्बाट 
आवश्क हनदनेशन, माननी् सदस् हवद्याकतु मारी हसनिा र माननी् सदस् 
ि्ा हघहमरधे्बाट सतुझाविरू र्क् भएपहछ का द््धक्मका अध्क्ष्बाट 
हनशकषद्ध सहित का द््धक्म समापन भएको ह््ो । 

छलफलमरा उठेकरा हजज्रासरा ि्रा प्रराप्त सझुरावहरू:

•	 मनत्राल्िरूमा लैङ्हिक समपकद्ध  हवनदतुको अभ्ासलाई हकन 
मित्व हदइएको छैन । 

•	 ्स हवष्मा राहट्रि् महिला आ्ोिको भहूमकामा कधे  मा कमिोरी 
रह्यो । 

•	 राहट्रि् महिला आ्ोिका सतुझाविरू हकन प्रभावकारी रुपमा 
का्ाद्धनव्न िुन सकधे न । 

•	 लैङ्हिक समपकद्ध  हवनदतुिरूको का द््ध हिममधेवारीलाई छतु टै्ट 
हिममधेवारको रुपमा आ्तमसात िनतुद्धपनने ।

•	 लैङ्हिक समपकद्ध  हवनदतुिरूको का द््ध हिममधेवारीलाई औपचाररक 
रुपमा अनतुमोदन िरी का द््धक्षधेत्रित शतद्धको रुपमा हकन का्ाद्धनव्न 
िुन सकधे न ? 

बैठकको उ्लबिीूः

•	 हवष्ित मनत्राल्का लैङ्हिक समपकद्ध  हवनदतु माझ सिका द््धको 
वातावरण त् भएको । 

•	 हवष्ित मनत्राल्का लैङ्हिक सवालिरू ्बारधे राहट्रि् महिला 
आ्ोिमा िानकारी भएको र लैङ्हिक समपकद्ध  हवनदतु सम्बनिमा 
असल अभ्ास र कमिोरी्बारधे सपटिता भएको । 

•	 लैङ्हिक समपकद्ध  हवनदतुको का द््धक्षधेत्रित शतद्ध ्बारधे स्ैब लैङ्हिक 
समपकद्ध  हवनदतुिरूलाई िानकारी प्राप्त भएको ।

•	 लैङ्हिक समपकद्ध  र्हक्िरूमा आफूलधे आफनो हनका्मा हनवाद्धि 
िनतुद्ध पनने भहूमका्बारधे सपटिता भएको । 

•	 लैङ्हिक समपकद्ध  र्हक्को सवालमा असल अभ्ास र कमिोर 
पक्ष्बारधे खतुलधेर छलफल िनने वातावरण हसिद्धना भई एक आपसमा 
सचूना र िानकारी साटासाट िररएको ।

लैंहगक सम्क्ष  हबनदू बैठक
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१. हमहि २०७९-०५-१७ गिे, बरागमिी प्रदेश-हेर्ौडँरा

 राहट्रि् महिला आ्ोिका सहचव कहवराि पौिधेलको अध्क्षतामा 
भएको हसि मिासहनिको आवहिक प्रहतवधेदन त्ारीको परामशद्ध 
्ैबठकमा ्बािमती  प्रदधेश सरकार त्ा स्ानी् तिका हवहभनन 
सरकारी हनका्, मकवानपतुर हिललाका प्रमतुख हिलला अहिकारी, 
सञचारकमकी, हवहभनन न्ाह्क हनका्, नािररक समाि र  महिला 
अहिकारकमकीको प्रहतहनहि्तव भएको ह््ो। हसि मिासहनिको 
का्ाद्धनव्नको सनदभद्धमा ्बािमती प्रदधेश सरकार्बाट महिला 
िकहितका लाहि भएका प्र्ासको िानकारी प्रदान िनतुद्धका 
सा्ै राहट्रि् महिला आ्ोिको सावद्धिहनक िक हित चासोसँि 
सम्बहनित कानतुनी प्राविान तफद्ध  छलफल भएको ह््ो ।

२.  हमहि २०७९-०५-१९ गिे, मिेस प्रदेश-जनक्ुर

 राहट्रि् महिला आ्ोिका माननी् अध्क्ष कमला कतु मारी 
पराितुलीको अध्क्षतामा भएको हसि मिासहनिको आवहिक 
प्रहतवधेदन त्ारीको परामशद्ध ्ैबठकमा मिधेस प्रदधेश सरकार त्ा 
स्ानी् तिका हवहभनन सरकारी हनका्, सञचारकमकी, हवहभनन 
न्ाह्क हनका्, नािररक समाि र  महिला अहिकारकमकीको 
प्रहतहनहि्तव भएको ह््ो । हसि मिासहनिको का्ाद्धनव्नको 
सनदभद्धमा मिधेस प्रदधेश सरकार्बाट महिला अहिकार संरक्षणका 
लाहि भएका प्र्ासका ्बारधेमा िानकारी प्राप्त िुनतुका सा्ै  महिला 
हवभधेदको अन्त् िनद्धका लाहि आ्ोिलधे प्रदधेशमा समधेत का्ाद्धल् 
स्ापना िनतुद्धपनने सतुझाव समधेत प्राप्त भ्ो ।

३. हमहि २०७९-०५-२१ गिे,  प्रदेश १- हवररार्नगर

 राहट्रि् महिला आ्ोिका माननी् सदस् ि्ा हघहमरधेको 
अध्क्षतामा भएको हसि मिासहनिको आवहिक प्रहतवधेदन 
त्ारीको परामशद्ध ्ैबठकमा प्रदधेश १ सरकार त्ा स्ानी् तिका 
हवहभनन सरकारी हनका्, सञचारकमकी, हवहभनन न्ाह्क हनका्, 
नािररक समाि र  महिला अहिकारकमकीको प्रहतहनहि्तव भएको 
ह््ो।हसि मिासहनिको का्ाद्धनव्नको सनदभद्धमा प्रदधेश १ 
सरकार्बाट महिलाका हवष्वसततुमा िालसमम  भएका प्र्ासका 
्बारधेमा िानकारी प्राप्त िुनतुका सा्ै  आमाको नाम्बाट नािररकता 
उपलबि िराउनका लाहि आ्ोिलधे अग् भहूमकामा रिधेर काम 
िनतुद्धपनने सतुझाव समधेत प्राप्त भ्ो ।

महहलरा हवरुद्ध हुने भेदभराव उनमूलन गनने समबनिी महरासहनि १९७९ करा आवहिक प्रहिवेदन  
ियरारीकरा समबनिमरा हवहभनन हमहि र स्रानमरा भएकरा ्ररामश्ष बैठकहरू
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४.  हमहि २०७९-०५-२७ गिे, गणडकी प्रदेश- ्ोखररा

 राहट्रि् महिला आ्ोिका माननी् सदस् ि्ा हघहमरधेको 
अध्क्षतामा भएको हसि मिासहनिको आवहिक प्रहतवधेदन 
त्ारीको परामशद्ध ्ैबठकमा िणिकती प्रदधेश सरकार त्ा स्ानी् 
तिका हवहभनन सरकारी हनका्, सञचारकमकी, हवहभनन न्ाह्क 
हनका्, नािररक समाि र  महिला अहिकारकमकीको प्रहतहनहि्तव 
भएको ह््ो । हसि मिासहनिको का्ाद्धनव्नको सनदभद्धमा 
िणिकती प्रदधेश सरकार्बाट महिला सशक्तीकरणका लाहि भएका 
प्र्ासका ्बारधेमा िानकारी प्राप्त िुनतुका सा्ै  महिला अहिकारको 
सतुहमहश्तताको लाहि महिला आ्ोिलधे हन्हमत अनतुिमन 
मलू्ांकन िरी का्ाद्धनव्नका लाहि राज्लाई हिममधेवार ्बनाउन 
पिल िनतुद्धपनने सतुझाव समधेत प्राप्त भ्ो ।

५.  हमहि २०७९-०५-३० गिे, लुहमबनी प्रदेश-बुर्वल

 राहट्रि् महिला आ्ोिका माननी् सदस् साहवत्रा कतु मारी 
शमाद्धको अध्क्षतामा भएको हसि मिासहनिको आवहिक 
प्रहतवधेदन त्ारीको परामशद्ध ्ैबठकमा लतुहम्बनी प्रदधेश सरकार त्ा 
स्ानी् तिका हवहभनन सरकारी हनका्, सञचारकमकी, हवहभनन 
न्ाह्क हनका्, नािररक समाि र  महिला अहिकारकमकीको 
प्रहतहनहि्तव भएको ह््ो । हसि मिासहनिको का्ाद्धनव्नको 
सनदभद्धमा प्रदधेश सरकारलधे महिला स्बलीकरणमा चालधेका कदम 
र लाि ू िरधेका का द््धक्मका ्बारधेमा िानकारी प्राप्त िुनतुका सा्ै  
महिला अहिकारको सतुहमहश्तताको लाहि महिला आ्ोिलधे 
अग्णी भहूमकामा रिधेर लैङ्हिक समानता सम्बनिी ्बननधे िरधेक 
कानतुनिरूको का्ाद्धनव्नका सम्बनिमा प्रचारप्रसार र सचधेतना 
का द््धक्म िनने सतुझाव समधेत प्राप्त भ्ो ।

६. हमहि २०७९-०६-०६गिे,  सदूुर्हचिम प्रदेश-िनगढी

 राहट्रि् महिला आ्ोिका माननी् सदस् हवद्या कतु मारी हसनिाको 
अध्क्षतामा भएको हसि मिासहनिको आवहिक प्रहतवधेदन 
त्ारीको परामशद्ध ्ैबठकमा सतुदरूपहश्म प्रदधेश सरकार त्ा 
स्ानी् तिका हवहभनन सरकारी हनका्, सञचारकमकी, हवहभनन 
न्ाह्क हनका्, नािररक समाि र  महिला अहिकारकमकीको 
प्रहतहनहि्तव भएको ह््ो । हसि मिासहनिको का्ाद्धनव्नको 
सनदभद्धमा सतुदरूपहश्म प्रदधेश सरकारलधे महिला सशक्तीकरणका 
सवालमा लाि ूिरधेका का द््धक्मका ्बारधेमा िानकारी प्राप्त िुनतुका 
सा्ै  लैङ्हिक सवालका मतुद्दािरू, अनतराद्धहट्रि् प्रहत्बर्ता, 
अनतराद्धहट्रि् सतरमा िररनधे प्रहतवधेदनका ्बारधेमा र्ापक प्रचारप्रसार 
आ्ोिलधे िनतुद्धपनने सतुझाव समधेत प्राप्त भ्ो ।
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७.  हमहि २०७९-०६-०९ गिे, कणरा्षली प्रदेश-सखुनेि

 राहट्रि् महिला आ्ोिका माननी् सदस् हवद्या कतु मारी हसनिाको 
अध्क्षतामा भएको हसि मिासहनिको आवहिक प्रहतवधेदन 
त्ारीको परामशद्ध ्ैबठकमा कणाद्धली प्रदधेश सरकार त्ा स्ानी् 
तिका हवहभनन सरकारी हनका्, सञचारकमकी, हवहभनन न्ाह्क 
हनका्, नािररक समाि र महिला अहिकारकमकीको प्रहतहनहि्तव 
भएको ह््ो । हसि मिासहनिको का्ाद्धनव्नको सनदभद्धमा 
कणाद्धली प्रदधेश सरकार्बाट महिला िकहितका हवष्मा भएका 
प्र्ासिरूका ्बारधेमा िानकारी प्राप्त िुनतुका सा्ै  राहट्रि् महिला 
आ्ोिलधे संघी्ता का्ाद्धनव्नमा ध्ान हददँ ैप्रदधेश त्ा स्ानी् 
तिमा समधेत क्षधेत्राहिकार र का्ाद्धल् स्ापना िनतुद्धपनने सतुझाव समधेत 
प्राप्त भ्ो ।

1. हमहत २०७९/०४/०९ ितधेका हदन राहट्रि् महिला आ्ोिका 
माननी् सदस् ि्ा हघहमरधे र मिधेशी आ्ोिका माननी् सदस् 
िीवछ साि्बाट रौतिट हिललाको कटिरर्ा निरपाहलका विा 
नं ५ ्बहलरामपतुर टोलको ्बधृदावन निरपाहलका हससवा िमउरा 
टोल हनवासी चनद्रधेश्र दासको छोरा ्बषद्ध २२ को रामाकानत दास 
संि हववाि भएकती सहवता भहननधे कतु मारी दास(सतुनितु) को हमहत 
२०७९/०४/०२ ितधेका हदन  म्ृत्तु भएको घटना सम्बनिमा 
मतृकका माइती पक्षसंि भधेटी घटनाको सम्बनिमा िानकारी 
हलनधे उद्दधेश्लधे सं्तुक् अनतुिमन िररएको ह््ो । ्स अनतुिमन्बाट 
आवश्क का द््धवािीको लाहि हिललाका सतुरक्षा हनका्िरूको 
ध्ान कधे हनद्रत भएको ह््ो । 

2. हमहत २०७९/०४/१७ ितधेका हदन राहट्रि् महिला आ्ोिद्ारा 
माननी् सदस् हवद्या कतु मारी  हसनिाको नधेत्ृतवमा मिोत्तरी हिलला 
्बहदद्ध्बास निरपाहलका मा आफनै काकाद्ारा ८ ्बहषद््ध ा ्बाहलका 
ि्बरिसती करणी र िनतुषा हिलला हमह्ला निरपाहलका विा 
नं. ९ मा ्बसनधे १४ ्बषद्धहक ्बाहलकालाई ५९ ्बषद्धको मामा पननेलधे 
ि्बिद्धहसत करहण िरी २० िप्ताको िभद्धपतन िराउनको लाहि 
प्रादधेहशक असपताल िनकपतुर ocmc मा राखधेर उपचार भइरिधेको 
सनदभद्धमा अनतुिमन भएको ह््ो । ्स अनतुिमन पश्ात ८ ्बहषद््ध ा 
्बाहलकाको पररवारलाई महिला, ्बाल्बाहलका त्ा ज ध्ेष्ठ 
नािररक मनत्राल्को राित कोष्बाट आह द््धक सि्ोिको लाहि 
पत्राचार िररएको र सवासथ् त्ा िनसंख्ा मनत्राल्मा २० 
िप्ताको िभद्धपतनका लाहि ocmc  ्बाट हनशतुलक उपचारको लाहि 
हसफाररस िररएको िानकारी प्राप्त भ्ो ।

आयोगबरार् हवहभनन हमहि र स्रानमरा भएकरा स्लगि अनुगमनहरू
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3. हमहत २०७९/०४/३० राहट्रि् महिला आ्ोिका माननी् सदस् 
हवद्या कतु मारी हसनिाको नधेत्ृतवमा कतीहतद्धपतुर असपतालमा अनतुिमन 
िररएको छ।मिोत्तरी स्ाई घर भएका शकंर सदालधे श्रीमती र सासतु 
लाई मट्टीतधेल त्ा पधेरिोल खन्ाई मानने प्र्ास िरधेको हनििरूलाई 
उर्ार िरी उपचार िनद्ध कतीहतद्धपतुर असपताल राहखएको अवस्ामा 
टोलीलधे अनतुिमन िरधेको िो । अनतुिमनका क्ममा मतृक पीहितको 
६० प्रहतशत cell damage भएको कतु रा उक् असपतालका िाकटर 
िरू्बाट िानकारी भएको र  मतृक पीहितको अवस्ा नाितुक भएको 
िानकारी प्राप्त भ्ो ।

4. हमहत २०७९/५/९ ितधेका हदन राहट्रि् महिला आ्ोिका 
माननी् सदस् कृट्ण कतु मारी पौिधेल खहतविाको नधेत्ृतवमा ६० 
्बहषद््ध ा िोमा खि्कामाह् सावद्धिहनक स्ानमा ्बा्बतु र छोरा हमलधेर 
ज्ान हलनधे उदधेश्का सा् िरधेको िातपातको ह्बष्मा पीहितको 
अवस्ा र माि ्बारधे ्बतुझनका लाहि पीहितलधे आश्र् हलई ्बसधेको 
स्ान ्बतुढाहनलकणठ-४ िलफतु टार, प्रिरी ्बतृ मिाराििंि र हटहचिं 
असपतालको स्लित अनतुिमन िनने काम भएको छ । अनतुिमनको 
क्ममा ्सरी सा्बद्धिहनक स्ानमा िातपात िननेलाई किा भनदा 
किा सिा्को लाहि पिल िररहदन माननी् सदस् कृट्ण कतु मारी 
पौिधेल खहतवटा्बाट प्रिरी ्बतृ्त प्रमतुखलाई हनदनेशन भएको छ । 
हनदनेशन पश्ात ्पीिकलाई कानतुनको दा्रामा ल्ाउनधे काम भएको 
छ । सा्ै सासतु ्बतुिारीको उितुरी हलएर उिाँिरूलाई न्ा् हदलाउन 
आ्ोि्बाट ्प प्रहक््ा समधेत अिािी ्बढधेको छ ।

5. हमहत २०७९/५/२८ ितधे राहट्रि् महिला आ्ोिका माननी् 
सदस् ि्ा हघहमरधेको नधेत्ृतवमा खहटएको टोलीलधे तनिु ंदमौली 
असपताल मा आिाररत एकर्ार संकट र्वस्ापन कधे नद्र OCMC 
को अनतुिमन का द््ध समपनन िरधेको छ । अनतुिमन को क्ममा तनिु ं
हिललाको प्रमतुख हिलला अहिकारी हवश् प्रकाश अ्ाद्धलको 
समधेत उपहस्हत रिधेको ह््ो OCMC को सधेवा प्रवािमा सतुिारका 
लाहि अनतुिमन टोली्बाट मि्तवपणूद्ध सतुझाविरू हदईएको ह््ो ।
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7. हमहत २०७९/६/७ ितधे राहट्रि् महिला महिला आ्ोिका 
माननी् सदस् हवद्या कतु मारी हसनिाको नधेत्ृतवमा खहटएको 
टोलीलधे कणाद्धली प्रदधेश असपताल सतुखनेतमा रिधेको एकद्ार संकट 
र्वस्ापन कधे नद्र OCMC को अनतुिमन िरधेको छ । अनतुिमनको 
क्ममा असपतालका मधे.सतु. लिा्त कमद्धचारीिरू र हिलला 
प्रिरी का्ाद्धलका प्रिरी उपरीक्षकसँि भधेट िरी OCMC को सधेवा 
प्रवािमा सतुिारका लाहि अनतुिमन टोली्बाट मि्तवपणूद्ध सतुझाविरू 
हदईएको ह््ो ।

8. आ्ोिका माननी् सदस् साहवत्रा कतु मारी शमाद्धको नधेत्ृतवमा 
हमहत २०७९ असोि ११, १२, १३ र १४ ितधे क्मशः कासकती, 
स्ाङ्िा र पवद्धत हिललाको पै्तु िाउँपाहलकामा स्ालित 
अनतुिमन समपनन भएको छ । अनतुिमनका क्ममा कासकती 
र स्ाङ्िा हिललाका हिलला प्रशासन का्ाद्धल्मा प्रमतुख 
हिलला अहिकारीिरू र साझधेदार संघसंस्ाका प्रहतहनहििरूसँि 
महिलािरूको अवस्ाको सनदभद्धमा छलफल िनतुद्धका सा्ै काननूी 
त्ा सं्ैबिाहनक िक सतुहनश्त िराई महिलािरूलाई उहचत इजित 
र सममानमा िीवन ्ापन िराउनधे वातावरण हसिद्धना िनने हवष्मा 
छलफल भएको ह््ो । ्त्सै क्ममा पै्तु िाउँपाहलका पवद्धतमा 
महिलािरूको अवस्ा ्बतुझन िाउँपाहलका उपाध्क्ष त्ा न्ाह्क 
सहमहतका अध्क्ष, विा अध्क्षिरू र अन् सरोकारवाला पक्षका 
प्रहतहनहििरू समधेतको सिभाहितामा छलफल का द््धक्म समपनन 
भएको छ ।

6. हमहत २०७९/६/४ ितधेका हदन राहट्रि् महिला आ्ोिका 
माननी् सदस् कृट्ण कतु मारी पौिधेल खहतविाको नधेत्ृतवमा 
कतीहतद्धपतुर निरपाहलका-१ मा रिधेको रुद्रानितु प्रहतष्ठानको भवन  र 
उक् प्रहतष्ठानमा ्बरृ््बरृ्ा ्बतुवाआमािरूलाई उपलबि िराईनधे सधेवा 
्बारधे अनतुिमन का द््धक्म समपनन भएको छ । अनतुिमनका क्ममा 
प्रहतष्ठान ्बाट ्बतुवाआमािरूलाई उपलबि िराइनधे हवहभनन सधेवाको 
ह्बष्मा िानकारी प्राप्त िनने त्ा प्रहतष्ठानको भवन हनमाद्धण का द््धको 
समधेत अनतुिमन भएको ह््ो ।  अनतुिमनका  क्ममा  माननी् 
सदस्लधे  ्सरी  आफनो समपणूद्ध  समपहत ्बरृ् आश्रम संचालनका 
लाहि  दान  िनतुद्धिुनधे  दानह्बर  पतुरुष  प्रा.िा  .श्री  रुद्र प्रसाद िौतम 
ज्लूाई राज्लधे सममान िनतुद्धपनने ्बताउनतुभ्ो।सा्ै ्बरृ् आश्रमको 
अकदो भवन ्बनाउन सरकार्बाट ्प रकमका लािी हसफाररस िनने 
र ्स संस्ामा रु १० ििार रकम प्रदान िरी आफतु पहन संस्ाको 
आिीवन सदस् ्बननधे इचछा ब्क् िनतुद्धभ्ो ।
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1. cfof]usf] æva/ u/f}+ !!$% x]NknfOg ;]jfÆ ;~rfngsf 
nflu c:yfO{ b/aGbL :jLs[t u/fO{ sd{rf/Lx¿ s/f/ ;]jfdf 
lgo'lQm ul/Psf] .

2. cfof]usf] jflif{s of]hgf tyf sfo{qmd sfof{Gjog 
sfo{of]hgf tof/ ul/Psf] .

3. cfof]uaf6 cf=j= @)&*÷)&( df ;Dkflbt 
lqmofsnfkx¿nfO{ ;d]6L cfof]usf] jflif{s k|ltj]bg tof/ 
u/L ;DdfggLo /fi6«kltHo" ;dIf k]z ul/Psf] .

4. ljleGg sn]hdf cWoog ug{] ljwfyL{x¿nfO{ cfof]udf 
OG6g{;Lk ug{ :jLs[tL lbOPsf] .

5. /]l8of] g]kfn tyf g]kfn 6]lnlehg dfkm{t dlxnf clwsf/ 
/ dlxnf lx+;f lj?4sf] kflIfs sfo{qmd pTkfbg eO{ 
k|;f/0f ePsf] .

/fli6«o dlxnf cfof]un] ;~rfng u/]sf] æva/ u/f}+ !!$% 
x]NknfOg ;]jfÆ ;DjGwL hfgsf/LM

cfof]udf 3/]n' lx+;f, dlxnf dflysf] lx+;f, b'Jo{jxf/, zf]if0f tyf 
lje]bdf k/]sf dlxnf tyf aflnsfx¿nfO{ tTsfn ;]jf k|bfg ug]{ 
p2]Zon] æva/ u/f}+ x]NknfOg !!$% ;]jfÆ sf] ;~rfng ul/Psf] 
5 . o; x]NknfO{gdf kmf]g, sms, :jo+ pkl:yt eP/, Od]n jf 
j]a;fO{6af6 klg ;Dks{ ug]{ ;a} k|sf/sf] Joj:yf ul/Psf] 5 . 

!_ x]NknfOg ;]jfsf] p2]Zo M 

	n}lª\ustfdf cfwfl/t lx+;f;Fu ;DalGwt d'Vo 
;/f]sf/jfnfx¿df hgr]tgf clea[l4 ug]{.

	n}lª\ustfdf cfwfl/t lx+;f lj?4 lgMz'Ns 
x]NknfOg ;]jf -6]lnkmf]g ;]jf_ ;+rfng ug]{.

	 /fli6«o dlxnf cfof]usf] ;]jf k|jfxnfO{ cem r':t, 
u'0f:t/Lo tyf Aofks agfpg] .

	 xfnsf] sfo{nfO{ yk k|efjsf/L agfpgsf nflu cGo 
;/sf/L tyf u}/ ;/sf/L ;+:yfx¿;Fusf] ;dGjo / 
;xsfo{df j[l4 ug]{ .

	cfjZos cWoog / 5nkmn kZrft\ x]NknfOg 
;]jfsf] k|b]z :t/df lj:tf/ ug]{ ।

@_  x]NknfOg ;]jfsf] pknlAw M

	3/]n' tyf n}ª\lus lx+;fsf] ;d:of jf k|efjdf k/]sf 
dlxnf tyf afnaflnsfsf nflu x]NknfOg ph'/L 
ug]{  ;lhnf] / e/kbf]{ dfWod aGg k'u]sf] 5 . ;d:ofdf 
k/]sf dlxnf tyf afnaflnsfn] x]NknfOgdf cfk\
mgf s'/fx¿ lgw{Ss;fy /fVg] u/]sf 5g\ / cfjZos 
;xof]u Pj+ k/fdz{ k|fKt ug]{ u/]sf 5g\ .

	 lx+;f k|efljtx¿sf] ljZjf; cfh{g ug{ ;s]sf] 5 

eg] csf]{tkm{ lx+;fsf] tTsfn} ;Daf]wg x'g] x'gfn] 
pgLx¿sf] Gofo, k|efljtx¿ tyf ltgsf cfl>tx¿sf] 
;+/If0f / ;/n tyf ;xh Gofo k|flKtsf] dfu{nfO{ 
;'lglZrt u/]sf] 5 .

	  hf]lvddf k/]sf dlxnf tyf afnaflnsfx¿nfO{ 
tTsfn /fxt k|bfg ug{ ljleGg cf>o :yndf k7fpg] 
ul/Psf] 5 .

	sfg"gL ;xfotf s]Gb| -Nofs_ / g]kfn af/ Pzf]l;ozg 
dfkm{t\ sfg"gL pkrf/sf nflu lgMz'Ns sfg"gL ;]jf 
k|bfg ub}{ cfO/x]sf] 5 . 

	n}lËs lx+;f lgjf/0fsf nflu ljleGg ;/sf/L tyf 
u}/ ;/sf/L ;+:yfx¿;Fusf] ;dGjo / ;xsfo{df j[l4 
ePsf] 5 .

	;]jf k|bfos ;+:yfx¿af6 pknAw x'g] ;]jfsf] af/]df 
Mapping ul/Psf] . 

cfof]uaf6 k|bfg ul/g] d'Vo d'Vo ;]jf M

o; cfof]un] lgDg k|sf/sf] ;]jfx¿ k|bfg ub}{ cfO/x]sf] 5 . 

	 dlxnf;Fu ;DalGwt sfg"gL Joj:yfsf] cWoog cg';Gwfg 
u/L To;df ug'{kg]{ ;'wf/sf ;DaGwdf g]kfn ;/sf/nfO{ 
;'emfj lbg] / cg'udg ug]{,

	 g]kfn ;/sf/ kIfw/ ePsf] cGt/f{li6«o ;lGw ;Demf}tfdf 
g]kfnn] k7fpg' kg]{ k|ltj]bgsf] ;DjGwdf g]kfn ;/sf/nfO{ 
;xof]u k'¥ofpg] / ;'emfj lbg],

	 n}lªus ah]6 ljlgof]hg eP gePsf], dlxnf d}qL 
jftfj/0f eP gePsf] cg'udg u/L g]kfn ;/sf/nfO{ 
k|ltj]bg pknAw u/fpg], 

	 3/]n' lx+;f / dlxnf lx+;fdf k/]sf kLl8t dlxnfx¿sf] ph'/L 
lnO b'O{ kIfaLr 5nkmn u/fO{ cfjZos k|lj|mof cl3 a9fpg] . 
o;sf ;fy} cfof]un] ljleGg ;+3;+:yfx¿;Fu ;dGjo u/]/ 
lgDgfg';f/sf] yk ;]jf klg k|bfg ub}{ cfO/x]sf] 5 .

	 dgf];fdflhs k/fdz{ ;]jf M kLl8tx¿nfO{ lghsf] l:ylt 
;fdfGo ug{ dgf];fdflhs k/fdz{ ;]jf ;~rfng ul/Psf] 5 . 

	 sfg"gL k/fdz{ ;]jf M cfof]udf kLl8tx¿sf] nflu lgz'Ns 
sfg'gL ;]jf ;d]t pknAw u/fpg ul/Psf]  5 . 

	 cNksfnLg cf>o ;]jf M 3/ kl/jf/df ldn]/ a:g 
g;Sg] kLl8tx¿sf] ;'/IffnfO{ Wofgdf /fvL cNksfnLg 
cf>o:ynsf] ;d]t Joj:yf ul/Psf] 5 . 

	 cfsl:ds ;xfotfM kLl8tx¿nfO{ Wofgdf /fvL tTsfn 
cf}ifwLpkrf/, 3/;Dd hfg oftfoft vr{ tyf vfglkgsf] 
nflu Go"gtd ;xof]u ub}{ cfO/x]sf]  5 .

आयोगबरार् सम्राहदि अनय हक्यराकलरा्हरू
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@)&( >fj0f ! b]lv c;f]h d;fGt;Dd cfof]udf k/]sf ph'/Lsf] ljj/0f

महहनरा 3/]n' lx+;f dlxnf lx+;f hDdf

साउन १२१ ९ १३० 

भाद्र ८५ १० ९५ 

असोि ५० १० ६० 

जममरा २५६ २९ २८५

cfof]udf k/]sf ph'/Lsf] k|b]zut ljj/0f

प्रदेश घरेलु हहंसरा महहलरा हहंसरा जममरा

प्रदधेश १ ५ २ ७

मिधेश ९ २ ११

वागमती २२८ १५ २४३

िणिकती २ ० २

लतुहम्बनी ५ ० ५

कणाद्धली ३ ० ३

सतुदतुरपहश्म १ १ २

प्रदधेश उललधेख नभएको ३ ९ १२

जममरा २५६ २९ २८५

lx+;fsf] k|sf/ cg';f/ cfof]udf btf{ ePsf ph'/Lx¿

lx+;fsf] k|sf/ ;+Vof

dfgl;s lx+;f २६४

c.ly{s lx+;f १७६

Zf/Ll/s lx+;f १५९

of}ghGo lx+;f १८
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/fli6«o dlxnf cfof]u / ;fem]bf/ ;+:yfx¿åf/f k|bfg ul/Psf ;xof]u tyf ;]jfx¿

lx+;fsf] k|sf/ ;+Vof

dgf];fdflhs dgf]ljdz{ ८६

sfg'gL k/fdz{ ३८

d]nldnfk २९

cbfntdf k|ltlglwTj (Court Representation) ३

l;kmfl/; ul/Psf  ;+:yfx¿

;]jfsf] k|sf/ ;+Vof

;fyL -;'/lIft cf>o:ynsf] nflu_ ५

Nofs-sfg"gL ;xfotfsf] nflu_ १६

l6=lk=cf] g]kfn-dgf];fdflhs k/fdz{ ;]jfsf] nflu_ १९

g]kfn af/ १६
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