“हाॆो नाच्ने गाउनेबेला”
बाल िववाह

िसफािरसहरू
बालिववाहको रोकथाम मिहला र बािलकाहरूलाई सशक्त बनाउने व्यापक ूयासहरू, घरे लु िहं सा र
बालौमको अन्त्य तथा िशक्षा र ःवाःथ्यसेवामा पहुँचमा वृिद्ध आिदिसत सँगसँगै अिघ बढ्नु पछर् ।
सरकारले गरीबीलाई घटाउने आफ्ना ूयत्नहरूमा बालिववाहलाई पिन सिम्मिलत गराउनु पछर् , र
बािलकाहरूलाई िववाहको बाटोितर डोहोर्याउने मुख्य भूिमका रहे को जात र जाितमा आधािरत भेदभावलाई
अन्त्य गनेर् ूयत्न गनुर् पछर् । बालिववाहलाई िनयन्ऽण गनेर् तथा िववािहत बालबािलकालाई सहयोग गनेर्
सम्पूणर् कायर्बमहरूमा बालबािलकाको िहतले उिचत ूाथिमकता पाऊन ् र बालबािलकाको िःथित
निबिमयोस ् भनेर सरकार जागरूक हुनुपछर् ।
तलका िसफािरसहरू नेपाल सरकारले पिहले नै ूितबद्धता व्यक्त गिरसकेको २०१५ पछािडको िदगो िवकास
लआय ५ अन्तगर्त बालिबवाह अन्त्य गनेर्, र माचर् २०१६ मा काठमाडौँमा भएको बािलका सम्मेलनमा
िनधार्रण गिरएको २०३० सम्ममा बालिववाह अन्त्य गनेर् लआय, मा समेत आधािरत छ। सरकारले दिक्षण
एिसयामा बालिववाह अन्त्य गनेर् ूितबद्धता काठमाडौँ आह्वान २०१४ अन्तगर्त पिन व्यक्त गरे को छ। २०१४
मा लण्डनमा आयोिजत बािलका सम्मेलनमा मिहला, बालबािलका तथा समाज कल्याण मन्ऽीले ूःतुत
गरे का बुँदाहरूले यसलाई िनदेर् िशत गनुप
र् छर् र बालिववाह अन्त्य गनेर् रािष्टर्य रणनीितले पिन यसलाई
अिघ बढाउनुपछर् ।
यी ूितबद्धताहरूबाट सृिजत गितशीलताको सम्मान गदैर् ितनलाई सदप
ु योग गरे र बालिववाहको अन्त्यका
लािग ूभावकारीरूपमा कृ याशील दे शको उदाहरण बन्ने अवसर नेपाल सरकार सामु उपलब्ध छ।

ूधानमन्ऽीका लािग
बालिववाह अन्त्यका लािग रािष्टर्य कायर्योजनाको िनमार्णतफर् अिघ बढ्न
•

सरकार र नागिरक समाजका सम्बिन्धत सम्पूणर् अङ्ग, सामुदाियक अगुवाहरू, धािमर्क
गुरुहरू एवं युवाहरूिसतको परामशर्को ूिबयाबाट बालिववाह अन्त्यका लािग रािष्टर्य
कायर्योजनाको िवकास र कायार्न्वयन गनेर्।

•

उक्त कायर्योजनामा "मागी िववाह" वा "ूेम िववाह" जुनसुकै नाममा भएको भए पिन
बालिववाहको रोकथाम गनेर् एवं िववािहत िकशोरिकशोरीहरूलाई समेत संरक्षण र सेवामा पहुँच
िदलाउने र जवाफदे िहताको संयन्ऽ समावेश होस ् भन्ने सुिनिश्चत गनेर्।
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o

नीितहरूको कायार्न्वयन, अिभयानहरू र सेवाका िवकल्पहरूबाट िसिकएका कुराहरूलाई
पिहचान गनर्का लािग अनुगमन तथा मूल्याङ्कन को अंश समावेश गनेर् तथा अनुकरण र
िवःतारका ूभावकारी ढाँचाहरू तयार पानेर्।

o

संयुक्त राष्टर्संघको साधारणसभाको ूःताव ६९/१५६ तथा मानव अिधकारका लािग संयुक्त
राष्टर् संघीय उच्च आयुक्तको कायार्लय (OHCHR) को अिूल २०१४ को िरपोटर् मामा
उिल्लिखत बालिववाह, उमेर नपुगी गिरने िववाह, बलजफ्ती गिरने िववाहहरूको
रोकथामका िसफािरसहरूको कायार्न्वयन गनेर्।

•

बालिववाह अन्त्यका लािग रािष्टर्य कायर्योजनामा िनम्न कुराहरू समावेश होऊन ् भन्ने
सुिनिश्चत गनेर्ः
1. बािलका र मिहलालाई भेदभाव गनेर् वा भेदभावहरूलाई कुनै चुनौती निदई छाड्ने सरकारी
ऐनकानून र नीितहरूको िवश्लेषण र पिरमाजर्न गनेर्;
2. २०३० को लआय हािसल गनर्का लािग भइरहे का कायर्ूगितको मूल्याङ्कन गनर्का लािग
समयबद्ध र मापदण्डसिहतको िवःतृत योजना बनाउने;
3. कायार्न्वयनका लािग सबै सान्दिभर्क मन्ऽायलको िजम्मेवारी तोक्ने तथा ितनका बीचमा
समन्वयका लािग संयन्ऽ तयार गनेर्;
4. ःथानीय योजना ूिबया तथा ॐोत बाँडफाँडमा (बालिववाह रोकथामका) गितिविधहरूलाई
एकीकृ त गराउने;
5. सरकार बािहर रहे का सम्पूणर् साझेदारहरूिसत परामशर् र सहकायर् गनेर्;
6. योजनामा भएका् गितिविधहरूलाई कायार्न्वयनका लािग गािवस तहसम्मका सरकारका
हरे क तहमा पयार्प्त माऽामा आिथर्क, मानवीय र कायर्बमसम्बद्ध ॐोतहरू छुट्याउने;
7. २०३० सम्ममा बालिववाह अन्त्य गनेर् सरकारको लआय हािसल गनर्का लािग संयुक्त
राष्टर्संघ तथा दाताहरूिसत समन्वय गनेर् र उनीहरूबाट सहयोग जुटाउने;
8. सावर्जिनक वक्तव्यका माध्यमबाट उच्चतम तहदे िख ःथानीय तहसम्मका राजनीितक
नेतत्ृ वबाट र सम्भव भएसम्म राजनीितक दलहरूबाट समेत रािष्टर्य कायर्योजनामा
भएका अमसरताहरूका लािग सहयोग जुटाउने;
9. बालिववाह अन्त्य गनर्का लािग के कुरा ूभावकारी हुन्छ भन्ने िवषयका
अनुसन्धानहरूको सङ्ख्या बढाउन र िसकाइलाई सहयोग गनर्का लािग संयन्ऽ बनाउने;
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मिहला, बालबािलका तथा समाज कल्याण मन्ऽालयका लािग
बालिववाह रोकथाम गनर् कदमहरू चाल्न
•

आिथर्क ॐोत उपलब्ध गराउनका लािग अथर् मन्ऽालय र रािष्टर्य योजना आयोगिसत सहकायर्
गनेर्, तथा नेपालमा बालिववाह हुनका मुख्य कारणहरूका बारे मा जानकारी बढाउनका लािग
गैरसरकारी संःथाहरूिसत सहकायर् गनेर्, एवं बालिववाहलाई सम्बोधन गनेर् कायर्बमहरूको
ूभावकािरताको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनगरी त्यसबाट आएको सूचनालाई कायर्बमको
पिरमाजर्नका लािग ूयोग गनेर्।

•

बालबािलकालाई सशक्त बनाई बालिववाहलाई अःवीकार गनर् सक्ने बनाउन तथा
बालबािलकाहरूका बीचमा हुने ूेम िववाहलाई िनरुत्सािहत गनर्का लािग नागिरक समाज
सङ्गठनहरूको सहकायर्मा राष्टर्व्यापी कायर्बमको िवकास तथा कायार्न्वयन गनेर्।

•

सफल अभ्यासहरूमा आधािरत रही बालिववाहका हािननोक्सानी तथा अवैधता, सहयोगी
सञ्जाल, सीपमूलक तालीम, आजीिवका पथूदशर्न एवं बाल अिधकार तथा यौन र ूजनन
ःवाःथ्य जःता िवषयमा िकशोर िकशोरीहरूलाई जानकारी िदने िकिसमका कायर्बमहरू
तयार गनेर्।

•

िववाह गनेर् दवाबमा रहे का बालबािलकालाई सहयोग गनेर् बाल हे ल्पलाइन जःता
कायर्बमहरूलाई सहयोग तथा िवःतार गने।

•

बालिववाहलाई रोकथाम गनेर् िवषयमा जनचेतना अिभवृिद्ध गनर्का लािग संघीयता सम्बन्धी
मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालयिसतको सहकायर्मा िजल्ला तथा ःथानीय
सरकारलाई पिरचालन गनेर्।

िववािहत बालबािलकालाई सहयोग गनर्
•

कानूनी सहयोग, सल्लाह, आौय लगायतका कायर्बमहरूका रूपमा िववािहत
बालबािलकालाई सहयोग ूदान गनेर्।

•

िववािहत बालबािलकाले १८ वषर् उमेर पुगेपिछ उमेर नपुग्दै भएको आफ्नो िववाह रद्द गराउन
पाउने कानूनी व्यवःथाका बारे मा जनचेतना बढाउने र त्यःतो िवकल्प रोज्नेहरूलाई कानूनी
सहायता उपलब्ध गराउने।
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घरे लु िहं साको सामना गनेर् संयन्ऽ बािलकाहरूको पहुँचमा रहे को
सुिनिश्चत गनर्
•

आफ्नो अिधकारका बारे मा कम जानकारी भएका, धेरै चलिफर गनर् नपाउने, र सेवामा कम
पहुँच भएका िववािहत बािलकाहरूको िवशेष पिरिःथितलाई ध्यानमा राखेर घरे लु िहं सा
(अपराध र सजाय) ऐन २००९ लाई पूणरू
र् पले लागु गराउनका लािग कदमहरू चाल्ने।

ःवाःथ्य तथा जनसङख्या मन्ऽालयका लािग
•

िवद्यालय जाने सम्पूणर् बालबािलकाहरूका लािग यौन तथा ूजनन िशक्षाका पाठहरूको
पिरमाजर्न तथा िवःतार गनर् िशक्षा मन्ऽालयिसत िमलेर काम गनेर्। यस िवषयका पाठहरू
सानै कक्षादे िख अिनवायर्रूपमा पढाउनु पछर् र यो िशक्षा गभर् िनरोधका साधनहरूमा पहुँचिसत
सम्बिन्धत हुनुपछर् । यसमा िनम्न कुरा समावेश हुनु पछर् ।

•

o

िकशोरावःथा सम्बन्धी िशक्षा;

o

मिहनावारीको ःवःथ व्यवःथापनका िविधहरू;

o

बाल-ूेमिववाह लगायतका बालिववाहका हािनकारक ूभावहरू;

o

सानो उमेरमा गभर्धारण गनुिर् सत सम्बिन्धत ःवाःथ्य समःयाहरू;

o

पिरवार िनयोजन, जन्मान्तर, गभर्िनरोधक साधनहरू तथा सुरिक्षत गभर्पतन;

o

ूसूितपूवक
र् ो ःयाहार र तयारी, कुशल ूसूित तथा सुत्केरी पिछको ःवाःथ्यलाभ;

o

ःवःथ सम्बन्ध तथा घरे लु िहं साको पिहचान र सामना;

ःवाःथ्य चौकी, मिहला ःवाःथ्य ःवयंसेिवका र अन्य सरकारी ःवाःथ्य िनकायमाफर्त
सेवाको िवःतार गरे र िवद्यालय र समुदाय दव
ु ै ठाउँ मा, गरीब समुदाय र बालिबवाह भएका वा
बालिबवाहको जोिखममा रहे का बालबािलकालाई ूाथिमकतामा राखेर यौन र ूजनन
ःवाःथ्यका बारे मा जानकारी िदने।

•

िवद्यालय बािहर रहे का, खासगरी सीमान्तकृ त बालबािलकाहरूको समूहहरू बनाई र समूहगत र
व्यिक्तगत सऽहरू चलाएर, यौन र ूजनन ःवाःथ्य र बालिववाहका बारे मा आवँयक सूचना र
जानकारी ूदान गनेर् काममा अगुवा भूिमका िनवार्ह गनेर्। यःता सऽहरूले बालबािलकालाई
मािथ उल्लेख गिरएका िवषयवःतुको जानकारी िदनुपछर् ।

•

सामुदाियक सम्पकर्का सऽहरूमा सामािजक िहसाबले अःवीकायर् र बाबुआमाले मन नपराउने
िववाहअिघको ूेम सम्बन्ध तथा गभर्धारणको डर र ूेम भएको थाहा भयो भने बाबुआमाले
अन्त िबहा गिरिदन्छन ् भन्ने डर जःता िकशोरिकशोरीहरूलाई ूेम िववाहका लािग उक्साउने
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कुराहरूका बारे मा िवःतृत छलफल गनेर्। समूहहरूमा बालबािलकाहरूका लािग त्यसको
समाधान के हुन्छ भन्ने बारे मा छलफल गनेर्, जसमा बाबुआमािसत मध्यःथता गिरिदन
िशक्षक जःता कुनै भरपदार् वयःक व्यिक्तको मदत िलने, सुरिक्षत यौन व्यवहार गनेर् र
गभर्पतनको सुिवधामा पहुँच र जबरजःतीिसत गराइने बालिववाहबाट जोिगनका लािग
ूहरीको सहयोग िलने जःता कुरा पिन पछर् न ्।
•

सम्पकर् कायर्कतार्हरूले िकशोरावःथामा ूवेश गिररहे का बालबािलका र िकशोर िकशोरीहरूका
बाबुआमालाई भेला गराएर बालिववाह र िकशोरिकशोरीहरूको ूेम िववाहका बारे मा छलफल
गनेर्। यःता छलफलमा बाबुआमालाई बालिववाहका िवरुद्धमा रहे का ऐन-कानून र बालिववाह
गराउनेले पाउने सजायका बारे मा जानकारी िदने। यःता भेलामा छोराछोरीलाई भागी िववाह
गनर्बाट जोगाउनका लािग उपयोगी हुने - घरमा खुलेर कुराकानी गनेर् बानी, बालिववाहका
हानीहरूका बारे मा चचार्, उनीहरूको ूेम सम्बन्धका बारे मा सिहंणुता र गभर्िनरोधका
साधनहरूका बारे मा बुझ्न मदत गनेर् जःता उपायहरूका बारे मा पिन छलफल गनेर्।

•

सामुदाियक सम्पकर्का ूयत्नहरूलाई िववािहत िकशोरी, ितनका ौीमान ् र सासुससुराितर
लिक्षत गरे र फैलाउने , उनीहरूलाई पिरवार िनयोजन, गभर्िनरोधका साधन, गभर्वती
मिहलाको ःयाहार, सुरिक्षत सुत्केरी गराउनुको महत्व आिदका बारे मा जानकारी िदने र
सुत्केरी भइसकेपिछ चािहने सेवाहरू ूाप्त गनर् मदत गनेर्।

•

जन्म र िववाह दतार् अिनवायर् बनाउने ूिबया लागु गनर्का लािग कानून तथा न्याय
मन्ऽालयिसत सहकायर् गनेर्।

•

अिनवायर्रूपले जन्म र िववाहको दतार् गनेर् ूिबया र त्यसका लाभहरूका बारे मा जनचेतना
बढाउनका लािग िवःतृत रािष्टर्य अिभयान ःथापना गनेर्।

•

जन्म र िववाहको दतार् भएको हुनुपनेर् कुरालाई बल पुर्याउने संरचना ःथापना गनेर्।

•

िवद्युतीय अिभलेख तयार गरी जन्म र िववाहको ूमाण मुलुकभिर उपलब्ध बनाउने र वयःक
व्यिक्तहरूका बीचमा भएको िववाह माऽ दतार् गनर् यी अिभलेखहरूको ूयोग गनेर्।

िशक्षा मन्ऽालयका लािग
बािलकाहरूले ःतरीय ूाथिमक र माध्यिमक िशक्षा पाऊन ् भन्ने सुिनिश्चत गनर्
•

कानून र व्यवहार दव
ु ैमा ूाथिमक िशक्षालाई अिनवायर् र िनशुल्क बनाउने। यसका िनिम्त
िनरीक्षण गरे र एवं समुदायमै पुगेर िवद्यालय नगएका बालबािलकािसत सम्पकर् गनेर् र
उनीहरूलाई िवद्यालयमा भनार् गराउने कमर्चारीहरू िनयुक्त गनेर्।
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•

भनार् शुल्क, परीक्षा शुल्क र सम्बिन्धत अरू शुल्कहरू समेत हटाएर िनशुल्क िशक्षामा पहुँचको
ूत्याभूित िदनका लािग आवँयक ॐोत छुट्ट्याउने।

•

िनशुल्क िशक्षा वा आिथर्क सहयोग िबना िवद्यालय जान नसक्ने बालबािलकालाई आिथर्क
सहयोग उपलब्ध गराएर सबैका लािग माध्यिमक िशक्षा िनशुल्क गराउने अविध तोक्ने।

•

माध्यिमक िशक्षा २०३० सम्ममा पूणरू
र् पमा अिनवायर् बनाउनका लािग बिमकरूपले अिनवायर्
िशक्षाको तह बढाउँ दै जाने।

•

ूाथिमक तथा माध्यिमक िवद्यालयमा भनार्, हािजरी तथा िवद्यालय छाड्नेहरूको िनयिमत
िनगरानीका लािग संयन्ऽ ःथापना गनेर्।

•

िनम्न आय भएका पिरवारका छोरीहरूलाई िवद्यालय पठाउनका लािग लाग्ने खचर्का लािग
उपायहरूको खोजी गनेर् तथा गरीब पिरवारका सबै बालबािलकाले शैिक्षक साममी, िवद्यालयको
पोशाक र आवँयक भएमा तातो खाना पाऊन ् भन्ने कुरा सुिनिश्चत गनेर्।

•

िवशेषतः िनम्न आय भएका पिरवारका एवं सीमान्तकृ त समुदायका छोरीहरूलाई लआय गरे र
िवद्यालयमाफर्त पिरवारलाई खानेकुरा उपलब्ध गराउने लगायतका नयाँ ूोत्साहन योजना
िवकास गनेर् र िवद्यमान आिथर्क ूोत्साहन कायर्बमलाई बिलयो बनाउने र िवःतार गनेर्।

बािलकाहरूलाई िवद्यालयमा अड्याउन
•

सबै िवद्यालयमा शारीिरक दण्डलाई ूितबन्ध लगाउने र िवद्याथीर्हरूलाई कुटिपट वा दव्ु यर्वहार
गनेर् िशक्षक वा कमर्चारीलाई छानिबन गरी कारबाही गनेर्।

•

बािलकाहरूका लािग उपयुक्त शौचालय र उनीहरूको रजःवलाको व्यवःथापनका लािग उपयुक्त
साममीको उपलब्धता सुिनिश्चत गराउने।

•

ूत्येक िवद्यालय र ःथानीय िशक्षा अिधकारीहरूले िवद्यालयमा कम उपिःथित भएका वा
िवद्यालय छोडे का िवद्याथीर्हरूका घरमा गई परामशर् गनेर् र उनीहरूको अनुपिःथितको कारण
पत्ता लगाई उनीहरूलाई िवद्यालयमा फकार्उने ूयास गनुप
र् नेर् व्यवःथा गनेर्।

•

िववािहत िकशोरिकशोरी र गभर्वती िकशोरीहरूको भनार् र पुनः भनार्का लािग िवद्यालय र
समुदायद्वारा सम्पकर् गनेर्, र उनीहरूका बच्चाको ःयाहार र िवकासका लािग आवँयक सेवा
उपलब्ध गराएर आमाहरूलाई िवद्यालय जाने मौका िदने लगायतका कायर्बमहरूको िवकास
गनेर्।

•

िववािहत र गभर्वती िवद्याथीर्हरूले िवद्यालय छाड्नु नपरोस ् वा उनीहरू फेिर भनार् होऊन ् र
उनीहरूूित कुनै भेदभाव नहोस ् भनेर आवँयक कदम चाल्ने।

“हाॆो नाच्नेगाउने बेला”
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•

िशक्षकहरूलाई भनार् गनेर्, तालीम िदने र उनीहरूलाई धानेर राख्ने ूणालीलाई बिलयो बनाउने र
िवशेषतः सीमान्तकृ त क्षेऽहरूमा उनीहरूबाट उच्चःतरीय कायर्कुशलता सुिनिश्चत गनेर्।

•

खासगरी सीमान्तकृ त समुदायका र पढाइ राॆो नभएका िवद्यालयहरूको िसकाइको वातावरण,
िशक्षकहरूको उपिःथित र पढाउने तरीका आिदको िनयिमत िनरीक्षण गनेर्। यस ूिबयामा
िवद्याथीर् र ितनका अिभभावकिसतको परामशर् र छलफल पिन अिनवायर् हुन्छ।

बालिववाहका िवरुद्धमा अगुवा भूिमका िलन िवद्यालयहरूलाई पिरचालन
गनर्

•

ूेम िववाह लगायतका बालिववाहका हािनकारक पक्ष र अवैधता का बारे मा सम्पूणर् जानकारी
िदने पाठहरू तयार गरे र सानो कक्षादे िखको अिनवायर् पाठ्यबममा समावेश गनेर्।

•

सबै िवद्यालयहरूमा ूेम िववाह लगायतका बालिववाहका हािन र अवैधताका बारे मा जनचेतना
बढाउने कायर्बम ःथािपत गनर्, बालिववाहको जोिखममा भएका िवद्याथीर्हरूको अनुगमन गनर्,
र उक्त कुरा तुरुन्तै उनीहरूका बाबुआमा समक्ष राख्नका लािग िशक्षक र िवद्यालय ूशासकहरूको
तालीम सञ्चालन गनेर्।

•

समुदायको अनुगमन र बालिववाह रोक्ने ूयत्नमा आमा समूह र मिहला ःवयंसेिवकाहरूिसत
सहकायर् गनेर्।

•

मागी वा ूेम बालिववाहको जोिखममा रहे का िवद्याथीर्हरूलाई व्यिक्तगतरूपमा सरसल्लाह िदन
र सहयोग गनर्का लािग हरे क िवद्यालयले एकजना िशक्षक वा कमर्चारी खटाउनै पनेर् नीित
बनाउने। उक्त िशक्षक वा कमर्चारीलाई परामशर्, सान्दिभर्क कानून, सम्झौता तथा
मध्यःथताका सीपहरूको तालीम िदने।

बािलकाहरूलाई सशक्त बनाउन
•

हाल रािष्टर्य पाठ्यबममा रहे को यौन तथा ूजनन ःवाःथ्यका पाठहरूको िवषयवःतु तथा
ूःतुितमा पिरमाजर्न र िवःतार गरी सबै िवद्यालयमा ूाथिमक िवद्यालयको अिन्तम कक्षामा
सुरु भई त्यसपिछका हरे क वषर्मा पढाइ हुने छुट्टै र परीक्षा िलइने िवषयको रूप िदने।

•

यौन र ूजनन ःवाःथ्यसम्बन्धी िवषय कक्षा अनुसार नभई उमेर अनुसार पढाउने। आठ वषर्
वा त्यसभन्दा बढी उमेर भएर पिन तल्ला कक्षामा रहे का बालबािलकालाई यौन र ूजनन
ःवाःथ्यसम्बन्धी िवषय उमेर सुहाउँ दो कक्षामा पढाउनु पछर् ।
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•

यौन र ूजनन ःवाःथ्यसम्बन्धी पाठहरूलाई गभर्िनरोधका साधनहरूको पहुँचिसत
सम्बिन्धत गराउने।

•

िववाह अिघको ूेम सम्बन्धका बारे मा बाबुआमाको िवरोध र समाजको नकारात्मक भावना ,
गभर्धारणको डर, ूेम सम्बन्ध भएको थाहा पाउनासाथ बाबुआमाले अकैर्िसत मागी िबहे
गिरिदन खोज्ने लगायत केकःता दवाबहरूले िकशोरिकशोरीहरूलाई सानैमा ूेम िववाह गनर्
उक्साउँ छन ् भन्ने जःता िवषयहरूमा ःपष्ट र िवःतृत छलफल पिन यौन र ूजनन
ःवाःथ्यसम्बन्धी पाठ्यबममा समावेश गनेर्। बालबािलकाहरूका लािग यसको समाधान के
हुन्छ भन्ने बारे मा छलफल गनुप
र् छर् , जसमा बाबुआमािसत मध्यःथता गिरिदने िशक्षक जःता
कुनै भरपदार् वयःक व्यिक्तको मदत िलने, सुरिक्षत यौन व्यवहार र गभर्पतनको सुिवधामा
पहुँच र जबरजःतीिसत गराइने बालिववाहबाट जोिगनका लािग ूहरीको सहयोग जःता कुरा
पिन पछर् न ्।

•

िकशोरावःथामा ूवेश गदैर् गरे का बालबािलका र िकशोर िकशोरीहरूका बाबुआमालाई भेला
गराएर ूेम िववाह लगायतका बालिववाहको बारे मा छलफल गराई उनीहरूलाई बालिववाहका
िवरुद्धमा रहे का ऐन-कानून र बालिववाह गराउनेले पाउने सजायका बारे मा थाहा िदनु पछर् ।
त्यसका साथै छोराछोरीलाई भागी िववाह गनर्बाट जोगाउनका लािग उपयोगी हुने - घरमा
खुलेर कुराकानी गनेर् बानी, बालिववाहका हानीहरूका बारे मा चचार्, उनीहरूको ूेम सम्बन्धका
बारे मा सिहंणुता र गभर्िनरोधका साधनहरूका बारे मा बुझ्न मदत गनेर् जःता उपायहरूका
बारे मा पिन छलफल गनुप
र् छर् ।

•

ःवाःथ्य मन्ऽालयिसतको सहकायर्मा सरकारी ःवाःथ्य केन्िहरूबाट कमर्चारी
िनयिमतरूपमा िवद्यालयहरूमा बोलाएर िवद्याथीर्हरूलाई व्यिक्तगतरूपमा सरसल्लाह िदनका
साथै गभर्िनरोधक साधनहरू िवतरण गनुप
र् छर् र िवद्याथीर्हरूले गोप्यरूपमा त्यःता सुिवधाहरू
पाऊन ् भनेर आवँयक व्यवःथा िमलाउनु पछर् ।

नेपाल ूहरीका लािग
•

बालिववाहका सबै उजुरीहरूमा तत्काल छानिबन गनर्।

•

ूहरीलाई उजुरी नपिखर्ई सिबयतापूवक
र् बालिववाहका घटनाहरू पत्ता लगाउन िनदेर् शन िदने।
बालक्लब, बािलका समूह, लैिङ्गक िहं सा िनगरानी समूह, मिहला सङ्गठनहरू, नागिरक
समाज समूहहरू, िवद्यालयहरू, ःवाःथ्य कायर्कतार्हरू, राजनीितक दलहरू र सामुदाियक
अगुवाहरूको सहकायर्मा बालिववाहको रोकथामका लािग काम गनेर्।

•

ूहरी अिधकृ तहरूलाई बालिववाहका घटनाहरू पत्ता लगाउने र छानिबन गनेर् तालीम िदने।

“हाॆो नाच्नेगाउने बेला”
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•

ूेम िबवाह लगायतका बालिववाहको रोकथामका लािग सम्भव भएसम्म हःतक्षेप गनेर्।

•

बालिववाहिसत सम्बिन्धत अपराध गराउने बाबुआमा, वयःक पित र िववाह गराउने धािमर्क
गुरु जो भए पिन सजायका लािग कारवाही अिघ बढाउने।

•

घरे लु िहं सा (अपराध र सजाय) ऐन २००९ र दाइजो र बहुिववाहको रोकथाम र सजायका लािग
बनेका कानूनहरू पूणरू
र् पमा लागु गनर्का लािग मिहला, बालबािलका तथा समाजकल्याण
मन्ऽालय तथा कानून तथा न्याय मन्ऽालयिसत सहकायर् गनेर्।

कानून तथा न्याय मन्ऽालयका लािग
•

मुलुकी ऐनमा रहे का बालिववाहिसत सम्बिन्धत व्यवःथाहरूलाई बालिववाहलाई रोकथाम
गनर् अझ ूभावकारी हुने गरी पिरमाजर्न गनेर्। पिरमाजर्नमा िनम्न कुरा समावेश हुनुपछर् ः १)
बालिववाहका लािग कडा दण्ड सजाय; २) बालिववाहका मुद्दाहरूमा न्यायाधीशको ःविववेकका
लािग कम ठाउँ ; ३) लैिङ्गक आधारमा भेदभाव गनेर् व्यवःथाहरूलाई लैिङ्गक दृिष्टले तटःथ
व्यवःथाहरूले ूितःथापन गनेर्; ४) िववाह गराउने वा त्यसको दतार् गनेर् काममा संलग्न सबैले
बेहुलाबेहुलीको उमेर थाहा पाउनै पनेर् व्यवःथा िमलाउने; ५) बालिववाहको िशकार
भएकाहरूलाई सहयोग र क्षितपूितर् उपलब्ध गराउने, ६) बालिववाहमा कानूनी कारवाही गनेर्
हदम्यादलाई िववािहत बालबािलका कम्तीमा २१ वषर् पुगुन्जेलसम्मलाई बढाउने।

•

सरकारी कमर्चारीले बालिववाहका बारे मा थाहा पाएका अवःथामा ूहरी ूशासन तथा सरकारी
िनकायमा जानकारी गराउनै पनेर् वाध्यात्मक व्यवःथा गनेर्।

•

ूाथिमक िशक्षा अिनवायर् गराउने संवैधािनक व्यवःथालाई पूणरू
र् पले कायार्न्वयन गनर्का
लािग िवधान पास गराउने। उक्त वैधािनक व्यवःथामा िनम्न कुरा समावेश हुनुपनेर् छः १)
नेपालभिर ूाथिमक िशक्षा सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनु पनेर् बनाउने; २) िनिश्चत
उमेरसम्मका बालबािलकाका लािग िशक्षा अिनवायर् गराउने र त्यो उमेरको सीमालाई बमशः
बढाउँ दै लैजाने; ३) बालबािलका िवद्यालयमा उपिःथत रहन्छन ् भन्ने कुरा सुिनिश्चत गनेर् ःपष्ट
उत्तरदाियत्व कसैलाई िदने; ४) बालबािलकालाई िवद्यालय जानबाट विञ्चत गराउनुलाई
आपरािधक िबयाकलाप मान्ने; ५) अिनवायर् िशक्षा हािसल गनुप
र् नेर् उमेरमा िववाह हुनु वा
सन्तान जिन्मनुले त्यो अिनवायर्ताको अन्त्य नहुने कुरा ःपष्ट गनेर्; ६) िवद्यालय बािहर रहे का
बालबािलकालाई पिहचान गरी कक्षामा उपिःथत गराउने कामको िजम्मेवारी सिहतको संयन्ऽ
ःथानीय सरकार अन्तगर्त तयार गनेर्।

•

कानूनमा पिरमाजर्न गरी िववािहत बालबािलका वा उमेर नपुगी िववाह भएका वयःकहरूले
चाहे मा आफैँ िनणर्य िलई, िववाह रद्द गराउन सिजलो बनाउने। िववाह रद्द, छोडपऽ वा
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पिरत्याग भएका अवःथामा िववाह दतार् भएको वा नभएको जे भए पिन उमेर नपुगी िववाह
भएका मिहला र बािलकाहरूले छोराछोरीले बाबुबाट पाउने लालनपालन खचर्, भरणपोषण भत्ता
र वैवािहक सम्पित्तमा उिचत भाग पाउने अिधकार संरिक्षत भएको सुिनिश्चत गनेर्।
•

दाइजो लेनदे नको रोकथामका लािग अझ कडा कानूनको िवकास गनेर् र त्यसलाई पूणरू
र् पमा
लागु गनेर्।

संसदीय व्यवःथा तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालयका लािग
•

बालिववाहिसत सम्बिन्धत कानून तथा बालिववाहका हािनहरूका बारे मा जनचेतना बढाउने
तथा सामुदाियक तहमा बालिववाहको अन्त्यका लािग िवशेष कामहरू गनेर्। यो काम मिहला,
बालबािलका तथा समाजकल्याण मन्ऽालयिसतको सहकायर्मा गनेर् र ूत्येक िजल्ला िवकास
सिमितलाई नागिरक समाज सङ्गठन, बाल क्लब,बािलका समूह, िशक्षक तथा ःवाःथ्य सेवा
ूदायकहरूिसतको साझेदारीमा आफ्नो िजल्लाका िविभन्न समुदायको आवँयकता
अनुसारका कायर्बम िवकास तथा लागु गनर् िनदेर् शन र सहयोग ूदान गनेर्।

•

बालिववाहको रोकथामका लािग कानूनको सिबयतापूवक
र् ूयोग गनेर् िजम्मेवारी पूरा गनर्का
लािग ःथानीय सरकारका कमर्चारीहरूलाई ःपष्ट िनदेर् शन उपलब्ध गराउने।

•

बालिववाहलाई अनुमित िदने र त्यसको दतार् गिरिदने ःथानीय सरकारका कमर्चारीहरूका
बारे मा िरपोटर् िलने र छानिबन गनेर्, र उनीहरूलाई कारवाही गनेर् संयन्ऽ ःथापना गनेर्।
बालिववाहका घटनाहरूका बारे मा जानकारी पाएमा कमर्चारीहरूले ूहरी ूशासन तथा सरकारी
िनकायमा जानकारी गराउनै पनेर् व्यवःथा गनेर्।

•

सम्पूणर् जन्म र िववाहहरूको दतार् हुनै पनेर् ूावधान लागु गराउन संरचना ःथापना गनेर् र यी
वैधािनक आवँयकता पूरा गराउन नसक्ने सरकारी कमर्चारीहरूलाई कारवाही गनेर्।

•

बालिववाहका घटनालाई हुनुभन्दा अगावै रोक्न र अन्यऽ िववाह नभएपिछ िववाह गनर् भनेर
बािहरबाट आएका मािनसहरूको पिहचान गनर्का लािग ःथानीय तहमा िवद्यालयका
ूधानाध्यापक र िशक्षक, सामुदाियक अगुवा, गैरसरकारी संःथा तथा ूहरीिसत समन्वय
गनेर्।

•

बालिववाहका हािनकारक पक्ष तथा बालिववाहिसत सम्बिन्धत कानूनका बारे मा ःथानीय
धमर्गुरुहरूको जानकारी बढाउन तथा उनीहरूलाई बालिववाहको रोकथामका लािग सिबय
बनाउनका लािग गाउँ िवकास सिमित र नगरपािलकाहरूिसत िमलेर काम गनेर्।

“हाॆो नाच्नेगाउने बेला”
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अन्तरार्िष्टर्य दाता तथा संयुक्त राष्टर्संघका लािग
काम अिघ बढाउनका लािग नेपाल सरकारिसत आमह गनर्
•

लैिङ्गक न्याय तथा मिहला तथा िकशोरीहरूको सशक्तीकरण सम्बन्धी २०१५ पछािडको िदगो
िवकास लआय ५ अन्तगर्त बालिववाह अन्त्य गनेर् काम अन्तगर्त लाई ूाथिमकता िदनका
लािग नेपाल सरकारसँग िमलेर सूचकहरू टु ङ्गो लगाउने।

•

बालिववाह अन्त्य गनर्का लािग िवःतृत परामशर् ूकृ या अपनाई िवःतृत रािष्टर्य रणनीित
तयार गनर् सरकारलाई ूेिरत गनेर्, त्यसको िवकासमा सहभागी हुने तथा कायार्न्वयनमा
सहयोग गनेर्।।

•

बालिववाह, उमेर नपुगी गिरने िववाह र बलजफ्ती गिरने िववाहहरूलाई अन्त्य गनेर् नेपालका
ूयत्नहरूको िनगरानीलाई मानव अिधकार सम्बन्धी अनुगमन, िरपोिटर् ङ तथा िद्वपक्षीय र
बहुपक्षीय सम्बादहरूमा समावेश गनेर्।

बालिववाह अन्त्य गनेर् िवश्वव्यापी ूयत्नहरूलाई मदत गनर्
•

लैिङ्गक न्याय तथा मिहला तथा िकशोरीहरूको सशक्तीकरण सम्बन्धी २०१५ पछािडको िदगो
िवकास लआय ५ अन्तगर्त बालिववाहको अन्त्य गनेर् लआय हािसल गनर्का लािग राज्यहरू,
खासगरी बालिववाहको दर उच्च भएका राज्यहरूले िलएका कदमहरूको नजीकबाट
अनुगमनको आमह गनेर्।

•

बालिववाह, उमेर नपुगी गिरने िववाह, बलजफ्ती गिरने िववाहको दर बढी रहे का नेपाल
लगायतका दे शहरूमा त्यसको अन्त्य गनर्का लािग आिथर्क र ूािविधक सहयोग ःथापना
गनेर् वा त्यसलाई बिलयो बनाउने। अरू दाताहरूले िशक्षा, ःवाःथ्य, ूाकृ ितक िबपत ्
व्यवःथापन, र आिथर्क िवकासका साझा िवषयका रूपमा बालिववाहलाई सम्बोधन गरून ्
भन्ने सुिनिश्चत गनेर्।.

•

बालिववाह अन्त्य गनर्का लािग कायर्रत िविभन्न पक्षहरूका बीचको सहकायर्लाई सहयोग गनेर्।

बालिववाहको रोकथामका लािग कायर्बम िनमार्ण ूिबयालाई मदत गनर्
•

बालिववाह, उमेर नपुगी गिरने िववाह, बलजफ्ती गिरने िववाहको रोकथाम गनेर् तथा िववािहत
िकशोरीहरूलाई सहायता गनेर् रणनीितहरूलाई एकीकृ त गनेर्।

•

बालिववाहको रोकथाम तथा िववािहत बालबािलकालाई गिरने सहायताका लािग िविभन्न
मन्ऽालयहरूबाट भइरहे को कामलाई एकीकरण गनेर् नेपाल सरकारको ूयत्नलाई सहयोग गनेर्।
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•

ःतरीय िशक्षामा बािलकाहरूको, िवशेषतः सीमान्तकृ त समुदायका बािलकाहरूको पहुँच
बढाउने नेपाल सरकारको ूयत्नलाई सहयोग गनेर् तथा ग्लोबल पाटर् नरशीप फर एजुकेशन
लगायत िशक्षालाई अनुदान िदने अन्तरार्िष्टर्य दाताहरूको आिथर्क सहयोगमा हुने िशक्षा क्षेऽको
भिवंयको योजनामा ती ूयत्नहरूले पुग्दो ॐोत पाऊन ् भन्ने सुिनिश्चत गनेर्।

•

ूाथिमक तथा माध्यिमक िवद्यालयमा अन्तरार्िष्टर्य मानव अिधकारको ःतरको
िकशोरावःथाको िशक्षा तथा मिहनावारी व्यवःथापन िशक्षा िदएर यौन र ूजनन ःवाःथ्यका
बारे मा िवःतृत िशक्षा िदने ूयत्नलाई अझ ूभावकारी बनाउन नेपाल सरकारलाई आमह र
सहयोग गनेर्। उक्त पाठ्यबमलाई परीक्षा हुने र ःवतन्ऽ िवषयका रूपमा राख्ने।

सफल अभ्यासका बारे गिरएका अनुसन्धानहरूलाई सहयोग गनर्
•

बालिववाहमुक्त गािवस लगायत बालिववाह रोक्ने िदशामा सरकारी ूयत्नहरूको
ूभावकािरताका बारे मा अनुसन्धान गरे र त्यसको अिभलेख राख्ने।

•

नेपालमा बालिववाह तथा बलजफ्ती हुने िववाहका मुख्य कारणहरूका बारे मा जानकारी
बढाउन तथा त्यसलाई सम्बोधन गनर् काम गनेर् गैरसरकारी संःथाहरूलाई सहयोग गनेर्।
बालिववाह तथा बलजफ्ती हुने िववाहलाई सम्बोधन गनेर् कायर्बमहरूको ूभावकािरताको
अनुगमन तथा मूल्याङ्कनगनेर्, ूभावकारी उपायहरूका बारे मा सूचना आदानूदान गनेर् तथा
उक्त सूचनाहरूलाई कायर्बमको पिरमाजर्नका लािग ूयोग गनेर्।

“हाॆो नाच्नेगाउने बेला”
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