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भाग – २ 
शिवराज नगर सभािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको नीलत तथा का्य् ोजना 

सवयसाधारणको जानकारीका िालग प्रकािन गररएको छ । 

 

 

स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ को दफा २२ बिोशजिको अलधकार प्र्ोग गरी 
शिवराज नगरसभािे ्ो बािवववाह अन्त््का िालग शिवराज नगरपालिकाको रणनीलत तथा 

का्य् ोजना, २०७९-२०89 जारी गरेको छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



बािवववाह अन्त््का िालग शिवराज नगरपालिकाको 
रणनीलत तथा का्य् ोजना, २०७९-२०89 

 

नगर का्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतः २०७९/09/२६ 

प्रस्तावना : 
बािवववाह बाि अलधकार हनन ्हो ।नेपाििे बािअलधकार संरक्षण र सम्वर्द्यनका िालग ववलभन्न रावि् र अन्ततरावि् 
प्रलतबर्द्ताहरू जनाएको छ । नेपाि बािअलधकार िहासशन्तधको पक्ष राि हो । नपेािको संववधान,२०७२ को धारा 
३९ िे बािबालिकाको हकिाई सरुशक्षत गदै बािअलधकारिाई िौलिक हकको रुपिा व््वस्था गरेको छ ।संववधानको 
धारा ३९ िा रहेको बािबालिकाको हक अन्ततगयत उपधारा ५ िा कुनै पलन बािबालिकािाई बािवववाह , गैरकानूनी 
ओसारपसार र अपहरण गनय, बन्तधनिा राख्न पाईन ेछैन भलन बािवववाहिाई पवहिो बािअलधकार हनन ्को ववष्को 
रुपिा उल्िेख गरी दण्डनी् अपराधको रुपिा स्वीकार गरेको छ । स्थानी् सरकारिाई बािअलधकारको  प्रवर्द्यनका 
िालग नेपािको संववधान,२०७२ र स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ िा ववलभन्न शजम्िेवारीहरूको व््वस्था गररएको 
छ ।  

नेपािको अन्ततरावि् प्रलतबर्द्ता र ववद्यिान रावि् कानून अनसुार बािवववाह एक काननुी र सािाशजक अपराध हो । 
ििुकुी देवानी संवहता ऐन,२०७४ को दफा ७० को उपदफा घ िा २० वषय पूरा नभइ गररएको वववाहिाई 
बािवववाहको रुपिा पररभावषत गररएको छ ।  

स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ िा गाउँ र नगरपालिकाको काि,कतयव्् र अलधकार अन्ततगयत बािवववाह, 

बहवुववाह, िैविक वहंसा, छुवाछुत, दाइजो, हिी्ाप्रथा, छाउपडी,कििरीप्रथा, बािश्रि, िानव बेचलबखन जस्ता सािाशजक 
कुरीलत र अन्तधववश्वासको अन्त्् गने गराउने शजम्िेवारी प्रदान गरेको छ । नेपाि बािवववाह हनु ेदेिहरू िध््े उच्च 
जोशखििा रहेको छ ।नपेाि सरकारिे सन ् २०३० सम्ििा बािवववाह अन्त्् गनय रावि् रणनीलत बनाइ 
का्ायन्तव्निा सिेत ल््ाएको छ  । ्ो रणनीलत सफि पानय ववलभन्न रावि् तथा अन्ततरावि् संघ संस्थाहरू सवि् 
रहेका छन ्।  

बािवववाह अन्त््को िालग रावि् रणनीलत,२०७२ िे अंलगकार गरेको िक्ष्् अनसुार स्थानी् तहिा बािवववाह 
अन्त््को िालग ्स शिवराज नगरपालिकािे पलन पहि गरी रावि् रणनीलतका उद्दशे््हरू पूरा गनय ्ोगदान गने साथै 
नगरपालिकािाई बािवववाह अन्त्् पालिका बनाई बािवववाह अन्त््को िालग शिवराज नगरपालिकाको रणनीलत तथा 
का्य् ोजना,२०७९ त्ार गरी िाग ुगररएको छ ।  

 

 

१. पषृ्ठभलूि : 
िैविक वहंसाका धेरै प्रकारहरू िध््े बािवववाह पलन एक हो ।ववश्विा हरेक वषय ७० करोड वकिोरीहरूको १८ वषय 
नपगु्दै वववाह हनुे गदयछ, भने ववश्वभर हनुे बािवववाहको ५० प्रलतित दशक्षण एशि्ािा िात्र हनु ेगरेको छ ।नपेाििा 
३७% बालिकाहरूको वववाह १८ वषय नपगु्दै हनु े गरेको छ । बािवववाह हनु ेििुकुिा दशक्षण एशि्ािा भारत र 
बंगिादेि पलछ नेपाि तेस्रो स्थानिा पदयछ ।नेपाि जनसाश्ख्की तथा स्वास््् सवेक्षण,२०१६ िे नेपाििा १५ 
देशख ४९ वषयको वैवावहक उिेरका िवहिाहरू िध््े १३ प्रलतितको १५ वषय उिेरिा वववाह भएको देशखन्तछ भने ५२ 
प्रलतितिे १८ वषयको उिेरिा वववाह गरेको देशखन्तछ । केन्तरी् त््ाङ्क ववभागको पपिेुसन िोनोग्राफ, सन ्२०१४, 



भाग २ (सािाशजक जनसाश्ख्की) अनसुार १० देशख १८ वषय उिेर सिूहका बािबालिकािध््े २६.३ प्रलतितको 
वववाह भएको देशखएको छ । ्सिध््े १७ र १८ वषय उिेर सिूहका बािबालिकाको वववाह कूि बािवववाहको 
७५.६६ प्रलतित रहेको देशखएको छ । नेपाि बहकेु्षत्री् क्िस्टर सवेक्षण, २०१४ अनसुार १५ वषयदेशख १९ वषय 
सम्िका बालिकािा गररएको सवेक्षण अनसुार १८ वषय नपगु्दै बािवववाह गनेको संख्ा २,७८१ (२४.५%) देशखएको 
छ ।  

नपेाििा बािवववाहको अवस्था भौगोलिक अवस्था, बसोवास क्षते्र, आलथयक–सािाशजक, िैशक्षक अवस्था, जातजालत, धिय तथा 
सिदुा्को ववववधताका आधारिा फरक फरक रहेको पाईन्तछ ।कवपिवस्त ुशजल्िा नेपािकै सबै भन्तदा बढी बािवववाह 
हनुे शजल्िा िध््ेकै एक हो ।  बालिका दिुही होइनन ्भने्न रावि् सञ्जाििे २०७१ िा गरेको एक अध्््न अनसुार 
कवपिवस्त ुशजल्िािा िातै्र वववाह गरेका २० देशख २४ वषयका िवहिा िध््े ६५ प्रलतितको वववाह १८ वषय नपगु्दै 
हनुे गरेको त््ाङ्क छ । कवपिवस्त ुशजल्िािा िवहिा तथा बािवालिका का्ायि्िे २०७३ िा गरेको एक अध्््न 
अनसुार ७४ प्रलतित वववाह २० वषय नपगु्दै  गरेको पाइएको छ  ।  

कि उिेरिा बच्चा जन्तिाउँदा िवहिाको आलथयक, सािाशजक तथा स्वास््् र शिक्षा जस्ता सम्पूणय के्षत्रिा नकारा्िक 
असर पने देशखन्तछ भन ेआिा र बच्चा दवैुको ज््ान खतरािा हनुे गरेको, बािबालिकािा कुपोषण भई िारीररक, 

िानलसक र बौवर्द्क रुपिा सिेत किजोरीहरू देखा पदयछन ्।नेपाििा प्र््ेक १,००० जना िध््े ८८ बािबालिकाको 
जन्ति वकिोरी आिाबाट हनु्तछ । २० वषयिलुनका ३७.५% बालिकाहरूिे घर वा अन्त् असरुशक्षत स्थानिा सु् केरी 
गराउने गरेका छन ्। १५ देशख १९ वषय सम्िका वववाह गने वकिोरीहरूिा १५ प्रलतितिे िात्र गभयलनरोधको साधन 
प्र्ोग गरेको र कररब प्र््ेक ५ जनािा १ िवहिािे  १९ वषय अगावै सन्ततानिाई जन्ति ददइ सकेका हनु्तछन । ््सै 
गरर िवहिा ववरुर्द्का धेरै वहंसाहरू िध््े ्ौन वहंसा भोग्ने िध््े ८० प्रलतितिे आफ्नो श्रीिानबाट पीलडत हनुे बताएका 
छन ् भन े १५ देशख ४९ वषयका वकिोरी तथा िवहिाहरू िध््े एक चौथाई अथायत २६ प्रलतितिे िारीररक वहंसा 
भोगेको उल्िेख गरेको छ ।वववाह गरेका धेरै कारणहरू िध््े ४५.२ प्रलतित परुुषिे घरको कािकाजिा सघाउनको 
िालग लबहे गरेको कुरा पलन प्रलतवेदन बाट स्पष्ट भएको छ  ।२० वषय िलुनका गभयवती बालिकाहरू लतन गणुा बढी 
िात ृिृ् ्कुो जोशखििा हनुे गरेको सिेत प्रलतवेदनिा उल्िेख भएको छ । 

नेपाििा बािवववाह उन्तिूिनको िह्विाई ध््ानिा राखेर रावि् तथा अन्ततरावि् रुपिा धेरै प्र्ासहरू भएका छन ्। 
बािवववाह अन्त््का िालग रावि् रणनीलत,२०७२ िे स्पष्ट रणनैलतक का्यददिा प्रदान गरेको छ । हरेक रणनैलतक 
का्यददिा पूरा गनयका िालग ववशिष्ट रणनैलतक उपा्हरूको व््वस्था गरेको छ। नेपािका ववलभन्न सिदुा् र 
शजल्िाहरूिा बािवववाहका कारणहरू पलन फरक फरक भएकािे ््सिाई सम्बोधन गनय शजल्िा स्तरी् र सबै 
स्थानी् तहका आ–आफ्नै वविेषता र प्राथलिकता रहेकािे सबै स्थानी् सरकारका आ–आफ्नै रणनैलतक का्य् ोजना 
हनु ुपने अको िह्वपूणय पक्ष छ ।  

््सैिे नेपािी सिाजिा सिस््ाको रूपिा रहेको बािवववाहिाई अन्त्् गनय सबै सरोकारवािाहरूको सह्ोगिा 
अन्ततरावि्, के्षत्री् र रावि् प्र्ासहरूका साथै ििुकु लभत्र प्रदेि सरकार र स्थानी् तह सम्ििे परम्परागत सोच, 

शचन्ततन, नकारा्िक ववश्वास, सािाशजक िूल्् तथा िान्त्ता र व््वहारिा पररवतयन ल््ाउन तथा बािवववाह अन्त्् 
सम्बन्तधी रावि् रणनीलतको का्ायन्तव्नका िालग स्थानी् तहिा पलन स्पष्ट रणनीलत र का्य् ोजना जरूरी भएको हुँदा ्ो 
“बािवववाह अन्त््का िालग शिवराज नगरपालिकाको रणनीलत तथा का्य् ोजना, २०७९” तजुयिा गरी का्ायन्तव्निा 
ल््ाएको छ । 



२. अन्ततरावि् िहासशन्तधहरू र नपेािको प्रलतबर्द्ता : 
नेपाि बाि अलधकार िहासशन्तध-१९८९, िवहिा िालथ हनुे सबै प्रकारका ववभेदहरूको अन्त्् गने िहासशन्तध- १९७९, 
नागररक तथा राजनैलतक अलधकारका िालग अन्ततरावि् आिेख-१९६६, आलथयक, सािाशजक तथा सांस्कृलतक अलधकार 
सम्बन्तधी अन्ततरावि् आिेख-१९६६, ्ातना ववरुर्द्को िहासशन्तध-१९८४ िगा्तका िानव अलधकार सम्बन्तधी िह्वपूणय 
अन्ततरावि् अलभसशन्तधहरूको पक्ष राि भएको र जनसंख्ा र ववकास सम्बन्तधी अन्ततरावि् सम्िेिनिे पाररत गरेको 
का्य् ोजना, १९९४९ (Program of Action adopted at the International Conference on Population and 

Development, 1994) चौथो ववश्व िवहिा सम्िेिनबाट पाररत बेइशजि घोषणा र सम्वर्द् का्य् ोजना-Beijing Decleration 

and Platform for Action) तथा सन ्२०१३ िा बािवववाह, कि उिेरिा हनु ेवववाह तथा जबरजस्ती हनु ेवववाह सम्बन्तधी 
सं्कु्त राि संघी् िानव अलधकार सलिलतको संकल्प प्रस्ताव (Human Rights Council Resolution on Child, Early and 

Forced Marriage)िाई नेपाि सरकारिे सह–प्रा्ोजन गरी बािवववाह रावि् तहिा उन्तििुन गने प्रलतबर्द्ता सिेत जाहेर 
गरेको छ ।  
््सका अलतररक्त दशक्षण एशि्ािी के्षत्री् सह्ोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation- 

SAARC ) अन्ततगयत साकय  ििुकुहरूिा “बािवववाह अन्त््का िालग क्षेत्री् का्य् ोजना (२०१५—२०१८)” त्ार गरी 
रावि् सं्न्तत्र िाफय त बािवववाह ववरुर्द्िा आफ्ना प्र्ासहरू गरेको छ । उक्त रणनीलत अनकुुि नेपाि सरकारिे वव.स. 
२०७१ साि कालतयकिा “बािवववाह अन्त्् गनय कानूनको प्र्ोग गरी जवाफदेवहता वृवर्द्” ववष्क साकय  स्तरी् गोष्ठी 
आ्ोजना गरी “दशक्षण एशि्ाबाट बािवववाह अन्त्् गनयको िालग काठिाण्डौं घोषणापत्र” -Kathmandu Call for Action 

to End Child Marriage in South Asia)सिेत पाररत गररएको लथ्ो ।  
नेपाि सशन्तध ऐन, २०४७ को दफा ९(२) अनसुार नपेाि पक्ष भएको अन्ततरावि् सशन्तधहरू सँग नबाशिने गरी सशन्तध 
सम्िौताहरूको का्ायन्तव्न गनुय राज््को दाव््व हो ।बािवववाह सिानता र ववकासको प्रिखु बाधकको रूपिा रहेको 
अवस्थािाई िध््नजर गरर ददगो ववकासका िक्ष््हरू (२०१६–२०३०) को िक्ष्् ५.३ िा बािवववाह, कि उिेरिा 
हनुे वववाह र जबरजस्ती वववाह देशख िवहिा ववरुर्द्का हालनकारक प्रथाहरूको अन्त्् गने प्रलतबर्द्ता जनाएको छ ।अन्त् 

ििुकुहरूिा जस्तै नेपाििे पलन सन ्२०३० सम्ििा सो िक्ष्् प्राप्त गने प्रलतबर्द्ता जनाइ रावि् सूचकहरू सिेत त्ार 
गरेको छ । 

्सको का्ायन्तव्नको िििा सन ्२०३० सम्ििा बािवववाहको अन्त्् गनय नेपाि सरकारिे रावि् रणनीलत २०७२ 
त्ार गरर का्ायन्तव्निा ल््ाएको छ । बािवववाह ववरुद्दको अलभ्ानिाई प्राथलिकतािा राखी िशुम्बनी प्रदेि सरकार 
शिक्षा तथा सािाशजक ववकास िन्तत्राि्िे बािवववाह अन्त््का िालग िशुम्बनी प्रदेिको रणनीलत,(२०७८÷७९–

२०८८÷८९) हािै का्ायन्तव्निा ल््ाएको छ । उक्त िक्ष्् प्रालप्तको िालग कवपिवस्त ु धेरै पछालड परेको हदुाँ ्स 
शजल्िािे पलन नेपाि सरकारिे लनिायण गरेको नीलतिाई अविम्वन गदै शजल्िाको रणनैलतक का्य ्ोजना बनाएको 
छ।सोही का्य ्ोजनािाई स्थानी् तहिा का्ायन्तव्निा ल््ाउन तथा सोको स्थानी् तहिा अविम्बन गनयका िालग संघी् 
संरचना अन्ततगयत कवपिवस्त ु शजल्िा शिवराज नगरपालिकािे बािबालिका ववरुर्द् िशक्षत वहंसा सम्बोधन गनुयपने 
आवश््कता िहिसु गरी स्थानी् सरकार  सञ्चािन ऐन,२०७४ िे ददएको अलधकार क्षेत्रलभत्र रही ्ो बािवववाह 

अन्त््का िालग रणनीलत तथा का्य् ोजना(२०७९–२०८९) तजुयिा गरी िागू गरेको छ।   
३. रावि् नीलत तथा कानूनी व््वस्था : 
नपेािको संववधान,२०७२: नेपािको संववधानको धारा ३९िा बािबालिकाको हकको व््वस्था गरेको छ जसको 
उपधारा (५) िा कुनै पलन बािबालिकािाई बािवववाह, गैरकानूनी ओसार पसार र अपहरण गनय तथा बन्तधक बनाउन े
ववरुर्द्को िौलिक हक प्र््ाभतू गरेको छ। ््सै गरी सोही (१०) को िा उपधारा (५) ववपरीतको का्य कानून 
बिोशजि दण्डनी् हनुे र ््स्तो का्यबाट पीलडत बािबालिकािाई पीडक बाट कानून बिोशजि क्षलतपूलतय पाउने हक 
सिेत सलुनशित गररएको छ । ््सैगरी नेपािको संववधानको धारा ३८ को उपधारा (३) िा िवहिा ववरुद्व धालियक, 

सािाशजक, सांस्कृलतक परम्परा, प्रचिन वा अन्त् कुनै आधारिा िारीररक, िानलसक, ्ौनजन्त्, िनोवैज्ञालनक वा अन्त् कुनै 



वकलसिको वहंसाजन्त् का्य वा िोषण ववरुर्द्को हक सलुनशित गरर ््स्तो का्यिाई दण्डनी् हनुे र पीलडतिे कानून 
बिोशजि क्षलतपूलतय पाउने हकको सिेत संवैधालनक व््वस्था गरेको छ । 

ििुकुी अपराध संवहता,२०७४ : २०७५ बैिाख १ गतेदेशख िागू भएको ििुकुी अपराध संवहता २०७४ को दफा 
१७३ िा बािवववाह गनय नहनुे उल्िेख गरी सोको उपदफा (१)िा २० वषय नपगुी कसैिे वववाह गनय वा गराउन नहनु े
र उपदफा (२) िा ््स्तो बािवववाह स्वतः बदर हनुे अथायत वववाहको िान्त्ता नददने व््वस्था गररएको छ । सो को 
उपदफा (३) िा ््स्तो कसूर गने व््शक्तिाई लतन वषयसम्ि कैद र लतस हजार रुपै्ाँसम्ि जररवाना हनुे गरर दण्ड 
सजा्को व््वस्था गरेको छ।बािवववाहिाई फौजदारी अपराधको रुपिा पररभाषा गरर कसैिे कुनै िवहिािाई लनजको 
िञु्जरी ववना करणी गरेिा वा १८ वषय भन्तदा कि उिेरको बालिकाको िञु्जरी वा बेिञु्जरी जनुसकैु वकलसििे करणी 
गरेिा पलन जवरजस्ती करणी गरेको िालनने भलन उल्िेख भए बाट बािवववाह गरी ्ौन सम्पकय  गरेिा जवरजस्ती 
करणी गरेको ठहर हनु ेव््वस्था गरेको छ ।  
ििुकुी फौजदारी का्यववलध संवहता,२०७४ : ििुकुी फौजदारी का्यववलध संवहता, २०७४ िे बािवववाह सम्बन्तधी 
कसूरिाई नेपाि सरकार वादी भई िदु्दा अनसुन्तधान तथा दा्र गने व््वस्था गरेको छ । 

ििुकुी देवानी संवहता,२०७४: २०७५ बैिाख १ गते देशख िागू भएको ्स संवहताको दफा ७०  िा  पलन वववाह 
गनय सक्ने उिेर २० वषय पूरा भएको हनु ुपने व््वस्था गरेको छ । 

बािबालिका सम्बन्तधी ऐन,२०७५: ्स ऐनको दफा ६६ को उपदफा (२) को (ण) िा बािबालिकाको वववाह त् 
गने, वाबािबालिका सँग वववाह गने वा गराउने का्य गरेिा बािबालिका ववरूर्द्को वहंसा गरेको ठहछय भनी व््वस्था 
गरेको छ ।्स ऐनको दफा ३ िे प्र््ेक बािबालिकािाई सम्िान पूवयक बाँच्न पाउने अलधकारको हक सलुनशित 
गरेको छ । नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार र स्थानी् तहिे बािबालिकाको बाँच्न पाउन ेअलधकार र बािबालिकाको 
ववकासको िालग बािबालिका िालथ हनु सक्ने दघुयटनाको रोकथाि, जोशखिको न्त्ूनीकरण िगा्तका प्रलतरोधा्िक र 
सरुक्षा सेवाका िालग आवश््क उपा् अविम्बन गनुय पने सिेत व््वस्था गरेको छ ।  
बािबालिका सम्बन्तधी रावि् नीलत, २०६९: बािवववाह िाई बािवालिकाको हक अलधकार प्र्ोगका िालग बाधकको 
रुपिा पवहचान गरेको छ।्स नीलतको रणनीलत नं. ८.९ िा बािवववाह रोक्न सरकारी र ववकासका सािेदार 
संस्थाहरूको सहका्यिा सिदुा् स्तरका संघ संस्थाहरूिाई पररचािन गने, बािवववाह ववरुर्द्को उजरुी सवि्ताका 
साथ लिने र कारवाही गने व््वस्थाका साथै बािवववाह रोक्ने का्यका िालग स्थानी् लनका्िाई थप शजम्िेवारी ददइन े
कुरा उल्िेख गररएको छ । ्सै गरी रणनीलत नं. ९.३ िा स्थानी् स्तरसम्ि बािबालिकाको बेचववखन, ओसारपसार 
र बािवववाह ववरुर्द् चेतना जागरण का्यिि सञ्चािन र गाँउ स्तरिा बाि संरक्षणको ववष्िा चेतना अलभवृवर्द् गनय 
संचार िगा्त अन्त् उप्कु्त िाध््िको पररचािन गररन ेकुरा उल्िेख छ ।  
स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ : ऐनको दफा १२ (२) ग को ३२िा बािलबवाह, िवहिा ववरुर्द्का वहंसा, देवकी, 
बेक्साबोक्सी, छुवाछुत, दाइजो (दहेज), किै्ा प्रथा , हलि्ा प्रथा, छाउपडी, कििरी प्रथा, बािश्रि, िैविक भेदभाव, िानव 
बेचलबखन, लनरक्षरता जस्ता सािाशजक कुररलत र अन्तधववश्वासको अन्त्् गने गराउने व््वस्था गरेको छ । जस अन्ततगयत 
बािवववाह ववरुर्द्का रणनीलत, का्य ्ोजना तथा का्यििहरू तजुयिा गरर प्रभावकारी का्ायन्तव्न गनुय स्थानी् 
सरकारको शजम्िेवारी स्पष्ट छ । 

िवहिा ववकास का्यिि िागयदियन,२०७२ : बािवववाह बढी हनुे शजल्िािा बािवववाहिा नै केशन्तरत भएर बािवववाह 
लबरुर्द् ववलभन्न का्यिि आ्ोजना गने र बािवववाह िकु्त स्थान घोषणा गदै जाने कुरा उल्िेख गरेको छ । 

बािवववाह अन्त््का िालग रावि् रणनीलत,२०७२: नेपाििा बािवववाहिाई िौलिक हक ववरुर्द् स्वीकार गरे पलन रावि् 
कानूनिे दण्डनी् अपराधको अभ््ासिाई अिै पलन पूणय रुपिा हटाउन सवकएको छैन । ््सैिे बािवववाह िकु्त 
वातावरणिा बािबालिकाको अलधकारको सलुनशितता गनयका िालग सन ्२०३० सम्ि बािवववाह उन्तिूिन गने िक्ष्् 
सवहत ्ो रावि् रणनीलत, २०७२ तजुयिा गरर िागू गरेको छ ।बािवववाह अन्त््का िालग पररवतयनको लसर्द्ान्ततिा 
आधाररत रवह ववलभन्न रणनीलतक उपा्हरू अबिम्बन गररेने व््वस्था पलन ्स रणनीलतिे गरेको  छ। 



पन्तरौ ्ोजना (२०७६—२०७७÷२०८०—२०८१): िा बािअलधकार सलुनशितताका साथै बािवववाहको रोकथाि िगा्त 
ववलभन्न प्रकारका सािाशजक दवु््यवहारको अन्त्् गने िक्ष्् लिइएको छ ।  
िानव अलधकार सम्बन्तधी पाचँौ रावि् का्य् ोजना: िानव अलधकार सम्बन्तधी पाँचौ रावि् का्य् ोजना (२०७७÷७८–

२०८१÷८२) िा सिेत बािवववाह अन्त्् सम्बन्तधी रावि् रणनीलत (२०७२) को प्रभावकारी का्ायन्तव्न गने ववष्िा 
जोड ददनकुा साथै ववगतिा का्ायन्तव्न गररएका ववलभन्न रावि् का्य् ोजनाहरूिा पलन बािवववाह लन्न्तत्रणका िालग 
ववलभन्न रणनीलतक का्यििहरू सिावेि गररएका छन।् 

्सका अलतररक्त िशुम्बनी प्रदेि सरकारको बािवालिका सम्बन्तधी ऐन, २०७६ िे बािवालिकाको वववाह गनय वा 
गराउन नपाइने र उक्त का्यिाई दशण्डत गने व््वस्था गरेको छ ।  
अतः िालथ उल्िेशखत रावि् तथा अन्ततरावि् प्रलतवर्द्ता र कानूनी रुपिा सलुनशित गररएका बािवववाह ववरुर्द्को 
अलभ्ानिाई साथयक तलु््ाउने उद्देश््िे शिवराज नगरपालिकाको तफय बाट ्ो रणनीलत तथा का्य् ोजना तजुयिा गररएको 
हो । 

४. वतयिान सन्तदभय : 
भारतसँग सीिाना जोलडएका शजल्िाका स्थानी् तहहरूिा अलभभावकको सहिलतिा हनुे बािवववाहको दर उच्च छ भन े
उत्तरी भेगका पालिकाहरूिा प्रिे वववाहका कारण हनुे बािवववाहको दर उच्च छ । 

कवपिवस्त ु शजल्िा नेपािको जनसंख्ाको आधारिा १६ औ ंस्थानिा, गररबी सूचाङ्कको आधारिा ४७ औ ंस्थानिा र 
बािवववाह प्रचिन भएको आधारिा दोस्रो स्थानिा पदयछ । ्स शजल्िािा १५ वषय भन्तदा कि उिेरका बािबालिकाको 
स्ख्ा २१८,७७४ अथायत ३८.३ प्रलतित रहेको छ । ््सैगरी वकिोरवकिोरीहरूको स्ख्ा १३९,८१७ अथायत 
२४.४ प्रलतित रहेको छ ।  
िाशन्ततका अग्रदतु गौति बरु्द्को गहृ शजल्िा कवपिवस्तकुो पशिि के्षत्रिा अवशस्थत ऐलतहालसक स््ूराज के्षत्र तथा प्रलसर्द् 
धालियक स्थि स्थि शिवगढीका नािबाट नािाकरण गररएको शिवराज नगरपालिका नेपाि सरकारको लिलत २०७१ 
साि बैिाख २५को लनणय् बाट साववकका शिवपरु, वीरपरु, चनई, लबसनुपरु जवाभारी गा.वव.स. िाई सिावेि गरी स्थापना 
गररएको हो । नेपाि सरकारको लिलत २०७३ साि फागनु २७ को लनणय् िे साववकका शिवगढी, थशुन्तह्ा र िािपरु 
गाभेर हािको शिवराज नगरपालिका ववस्तार गररएको हो । सिनु्तर सहतको ७०० वफट देशख १००० वफट सम्िको 
उचाईिा रहेको ्स नगरपालिकाको के्षत्रफि २८४.०८ वगय वक.लि. छ । पवुयिा बरु्द्भलूि नगरपालिका, पशिििा 
ववज्नगर गाँउपालिका, उत्तरिा अघायखाँची र दाि शजल्िा र दशक्षणिा कृष्णनगर र िहाराजगंज नगरपालिकाको सीिाना 
लभत्र रहेको ्ो नगरपालिकाको जनसंख्ा २०६८ को जनगणना अनसुार ६६,७८१ छ । 

हाि शिवराज नगरपालिको लडशजटि प्रोफाईि अनसुार  शिवराज नगरपालिकाका ११ वटा वडािा कुि परुुष घरििुी 
११९३६ र िवहिा घरििुी १६२२ गरी जम्िा १३५५८ रहेका छ भने परुुष जनसंख्ा ३८१११ र िवहिा संख्ा 
३५४३६ गरी कुि जनसंख्ा ७५५३७ रहेको छ । जन्तिे देशख १८ वषय िनुीका बािकको संख्ा १५२८७ र 
बालिकाको संख्ा १४३३० गरी जम्िा बािबालिकाको संख्ा २९६१७ रहेको छ । ्स आलथयक वषय देशख ववगत 
लतन वषय लभत्र बािवववाहको अवस्था हेदाय २० वषय िनुीका बािवववाहको संख्ा १६०७ रहेको  देशखन्तछ जस िध््े 
बािकको संख्ा १११७ र बालिका ४९० रहेको छ । वडा गत हेदाय वडा नं.१ िा अ््ालधक २२४ जनाको, वडा 
नं. ९ िा  २०० जना र वडा नं. ३ िा १९५को बािवववाह भएको देशखन्तछ ।  सबै भन्तदा कि वडा नं. ७ िा ३४ 
जना रहेको पाईन्तछ  ।  
्स पालिकािा नागररक सिाज, गैर सरकारी संस्था तथा ववकास सािेदार सँगको सहका्य र सह्ोगिा बािवववाह 
अन्त््का िालग सिदुा् तहिा बािक्िबको गठन, ववलभन्न सिदुा्िा वकिोरी सिूह, ्वुा क्िवहरूको गठन र 
बािवववाह रोकथािको िालग सिदुा् प्रहरी पररचािन, वकिोर वकिोरीको सिग्र ववकासको िालग रुपान्ततरण का्यिि 
तथा बािवववाह ववरुद्द जागरुकताका कारण ववगतको तिुनािा बािवववाहका घटनािा केही किी आएको िहिसु गनय 
सवकन्तछ । तर कलतप् सिदुा्िा अिै पलन बािवववाह ववरुद्द उजरुी नगने र बािवववाह गनय पाउनपुछय भने्न िान्त्ता 



का्िै रहन,ु बािवववाहका िदु्दािाई गाउँघरिा नै लििाउने प्र्त्न गनुय र भारतका अलधकांि राज््िा वववाहको उिेर 
१८ बषय का्ि हुँदा सीिा जोलडएका स्थानिा ््स्ता वववाह रोक्ने प्र्ासिा थप चनुौलतहरू देखा परेका छन ्।  
्सै सन्तदभयिा ्स पालिकािा पलन बािवववाह अन्त््को रणनीलत खाचँो भएको सन्तदभयिा  शिवराज नगरपालिकाको 
आ्ोजना तथा  लसर्द्ाथय सािाशजक ववकास केन्तर र ्लुनसेफ नेपािको सहका्यिा  सम्पन्न का्यिािािा पालिकाका 
नगर प्रिखु, उपप्रिखु सवहत वडा अध््क्ष तथा नागररक सिाजका प्रलतलनलध र वकिोर वकिोरीका प्रलतलनलधहरूको 
िस््ौदाका िालग आवश््क रा् सिुाव प्रदान गनुय भएको लथ्ो ।  
५. रणनीलत तथा का्य् ोजनाको आवश््कता र औशच्् :  

नेपाििा बािवववाह िाई दण्डनी् अपराध िान ेपलन व््वहाररक रुपिा ्सको अन्त्् हनु सकेको छैन । नेपािको 
संलबधानिे िवहिा तथा बािबालिका सम्बन्तधी हकिाई िौलिक हकको रुपिा स्थावपत गरेको छ । ्सका साथै 
संलबधानतः बािबालिकािाई बािवववाह, गैरकानूनी वववाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण वा बन्तधक राख्न नपाइने र 
िवहिा ववरुद्द धालियक, सािाशजक, सांस्कृलतक परम्परा, प्रचिन वा अन्त् कुनै आधारिा िारीररक, िानलसक, ्ौनजन्त्, 

िनोवैज्ञालनक वा अन्त् कुनै वकलसिको वहंसाजन्त् का्य वा िोषण गररन,े ््स्तो का्य कानून बिोशजि दण्डनी् हनुे र 
पीलडतिे कानून बिोशजि क्षलतपूलतय पाउने हकको सलुनशितता सिेत गरेको हुँदा बािवववाह अन्त््का िालग प्राथलिकताका 
साथ का्य गनुयपने भएको छ । 

बाि वववाह उन्तिूिनका िालग काननुी  सिस््ा नभए पलन कानून का्ायन्तव्िा भएका किी किजोरीका  कारण 
बािवववाहको अन्त््का प्र्ासहरूिे अपेशक्षत सफिता प्राप्त गनय सकेका छैनन ्। देििा संघी् संरचना अन्ततगयत लतन 
तहको सरकार लनिायण भएको छ । नेपाि पक्ष राि भएका िानव अलधकार, बािअलधकार सम्बन्तधी अन्ततरावि् 
िहासशन्तधहरूको का्ायन्तव्न गनुय सबै तहका सरकारको दाव््व बनेको छ । बािवववाहिे बालिकाको स्वास््् रुग्णता 
िाई लनम्््ाउँदछ, ्सिे लसिो रािको आलथयक, सािाशजक, िैशक्षक तथा ववकासका धेरै पक्षहरूिा नकरा्िक असर 
पादयछ । ्ो अवस्था छउञ्जिे ििुकुको कुि उ्पादक्व क्षिता बवृर्द् हनु सक्दैन र ्सको नकरा्िक प्रभाव कुि 
गाहयस्थ उ्पादनिा पनय जान्तछ ।  
आलथयक, सािाशजक तथा सांस्कृलतक सलिलत, ववश्वव््ापी आवलधक प्रलतबेदन, २०१५ अनसुार बािवववाह िगा्त 
हालनकारक अभ््ास दण्डनी् बनाउन÷ेअन्त्् गने सिुाव नेपाि सरकारिाई ददएको छ । िवहिा ववरुर्द् हनुे सबै 
प्रकारका भेदभाव उन्तिूिन गने िहासशन्तध (CEDAW) का्ायन्तव्नका सम्बन्तधिा छैठौँ रावि् प्रलतवेदन िालथ CEDAW 

Committee (2018)  िे नपेाि सरकार िाई िवहिा ववरुर्द्का परम्परागत र हालनकारक अभ््ासहरू िालथ प्रलतबन्तध 
िगाई पीलडत िाई क्षलतपूलतयको व््वस्था गनुयपने, न्त्ा्िा पहुँच र कानूनी सहा्ताको जानकारीिाई सदुृढ बनाउन ुपने 
िगा्त बािवववाह उन्तिूिन गनुयपने र बािवववाह बदर गने कानूनी व््वस्था ल््ाउन ुपने सिेत सिुाव ददएको छ । 
उपरोक्त सिुावका साथै ददगो ववकास िक्ष्् अनरुुप सन ्२०३० सम्ििा बािवववाह उन्तिूिन गनयका िालग नीलत तथा 
का्यिि तजुयिा गनुय स्थानी् तहको प्राथलिक शजम्िेवारी भएको छ ।््सैिे बािवववाहउ न्तिूिनको िालग प्रधानिन्तत्री 
तथा िन्तत्रीपररषद्को का्ायि्, िवहिा बािबालिका तथा ज््ेष्ठ नागररक िन्तत्राि्, कानून, न्त्ा् तथा संसदी् िालििा 
िन्तत्राि्, शिक्षा ववज्ञान तथा प्रववलध िन्तत्राि्, स्वास््् तथा जनसंख्ा िन्तत्राि्, नेपाि प्रहरी िगा्त प्रदेि एवि ्
स्थानी् सरकार िगा्त ववकासका सािेदार संस्थाबाट प्रभावकारी नीलतगत रुपिा िाग्न ुपने आवश््क रहेको छ । 
बािवववाह अन्त््का िालग रावि् रणनीलत, २०७२ जारी भएको छ भने ्स रणनीलतिे बािवववाह िकु्त स्थानी् 
लनका्को अलभ्ान सञ्चािन गने ्ोजना अशघ सारेको छ ।  
नेपािको संलबधानिे अनसूुशच-७ िा पाररवाररक िालििा (वववाह सिेत) सम्बन्तधी नीलत र कानून तजुयिा गने अलधकार 
संघ र प्रदेिको सािा अलधकारको सूशचिा सिावेि गरेको छ (बुदँा नं ५) सोही बिोशजि संघ र िशुम्बनी प्रदेििे सोही 
सम्बन्तधी ऐन जारी गरेका छन ्भने संलबधानको अनसूुशच-९ िा संघ, प्रदेि र स्थानी् तहको अलधकारको सािा सूशच 
अन्ततरगत (बुदँा नं. ११ िा व््शक्तगत घटना, जन्ति, िृ् ्,ु वववाह र त््ाकँ) बािवववाह िाई सािा ववष्िा सिावेि 
गरेका कारण पलन बािवववाह अन्त््का िालग स्थानी् तहको भलूिका िह्वपूणय देशखन्तछ । ््सका अलतररक्त स्थानी् 



सरकार सञ्चािन ऐन तथा अन्त् कानूनिे सिेत बािवववाह अन्त््को अलभ्ानिा स्थानी् सरकारको भलूिका िह्वपूणय 
देशखन्तछ ।  
्स सम्बन्तधिा शिवराज नगरपालिकािे िह्वका साथ ्ो बािवववाह अन्त््को रणनीलत तथा का्य् ोजना का्ायन्तव्निा 
ल््ाएको हो । ्ो रणनीलत तथा का्य् ोजनाको आवश््कता र औशच्् बारे पररवतयनको लसर्द्ान्ततका आधारिा देहा् 
बिोशजि उल्िेख गररएको छ । 

पररवतयनको लसद्दान्तत 

ववद्यिान अवस्था 
शिवराज नगरपालिकािा बािवववाहको सिस््ा ववद्यिान रहेको र ्सबाट बालिका 
वकिोरीहरू तथा िवहिाहरु अ््लधक िात्रािा प्रभाववत हनुे गरेको । 

कारण 

गति वकलसिका सािाशजक िलु्् िान्त्ता, वपत ृसत्तािा आधाररत िवहिा तथा बालिका िालथ 
हनुे भेदभाव, वहंसा, किजोर पररवार संरक्षण प्रणािी तथा कानूनको किजोर का्ायन्तव्न, 

िवहिा तथा बालिकाको सिशक्तकरणका िालग सरकारको अप्र्ाप्त िगानीका साथै 
बािवववाह अन्त्् सम्बन्तधी एकीकृत का्यििको अभाव, राजनैलतक दाउपेच आदी । 

पररवतयनका िालग रणनीलत 

बािवववाह िाई बढावा ददन े
हालनकारक सािाशजक िूल्् 
िान्त्ता, परम्परा, अभ््ास 
पररवतयनका िालग जनचेतना 

पाररवाररक संरक्षण बलि्ो 
बनाउने सरुक्षा नीलत तथा 
का्यिि 

िवहिा, बािबालिका तथा वकिोरीहरूको 
सिसशक्तकरणिा िगानी 

िवहिा तथा वकिोरीका िालग 
स्वरोजगार, आ्िूिक तथा गैर 
पारस्पररक व््वसा्िा िगानी 

बािवववाह ववरुद्द कानूनी 
अलधकार, सेवा सरुक्षा तथा 
न्त्ा्िा पहँुचको सलुनशितता 

सरकार, ववकास सािेदार, नीशज क्षेत्र, संघ 
संस्था, ववद्याि्, धिय गरुु तथा िवहिा 
तथा बाि एवं वकिोरी सिूहसँग का्यगत 
एकता र अनगुिन 

नलतजाः बािवववाह िकु्त शिवराज नगरपालिका 

प्रभाव: बािबालिका हरूको आ्ि सम्िान 
पूणय जीवन बाँच्न पाउने अलधकारको 
सलुनशितता 

पररवतयन : शिवराज नगरपालिका बािबालिकाको अलधकारको पूणय उप्ोग गनय सक्ने बािवववाह अन्त्् भएको 
आलथयक, सािाशजक,सांस्कृलतक तथा राजनीलतक दृवष्टकोणिे निूना नगरपालिकाको रुपिा पररवतयन हनुेछ । 

 

  



६. रणनीलत तथा का्य् ोजना तजुयिा प्रवि्ा : 
बािवववाह अन्त््को रणनीलत तथा का्य् ोजना तजुयिाका िालग बािवववाह अन्त्् सम्बन्तधी ववलभन्न रावि् तथा अन्ततरावि् 
काननुी दस्तावेजको अध्््नका साथै ्स पालिकािा वि्ािीि सािाशजक संस्था लसर्द्ाथय सािाशजक ववकास केन्तर 

कवपिवस्त ुर ्नुीसेफ नेपािको आलथयक तथा प्राववधीक सह्ोगिा प्रारशम्भक िस््ौदा त्ार भई ््स पिात ववलभन्न 
चरणिा का्यपालिकाका सदस्् र पदालधकारीहरू बीच भएको छिफि र परािियिा आएका सिुावहरूिाई सिेटी ्ो 
रणनीलत तथा का्य ्ोजना लनिायण भएको हो ।्सिाई आवश््कता अनसुार पररिाजयन गररने िक्ष्् राशखएको छ । 

्स बािवववाह रणनीलत ्ोजनािाई अशन्तति रूप प्रदान गनयको िालग वृहत छिफि र परािियका िालग नगरपालिकािे 
््स पालिकािा वि्ािीि सािाशजक संघ संस्था, नागररक सिाज र राजनीलतक दिका प्रलतलनलध, धियगरुुहरू, 
शिक्षकशिशक्षका, बािक्िव, वकिोरी क्िव िगा्तको सिुाव लिएर लनम्न अनसुारका ववलध तथा प्रवि्ाहरू अविम्वन 
गररएको लथ्ो । 

क) जानकार ब््शक्तसग ँका्यिािा 
ख) िशक्षत सिूह छिफि 

ग)जानकारी व््शक्त सँग अन्ततवायताय (राजनीलतक दिका प्रलतलनलध, धियगरुुहरू, शिक्षकशिशक्षका, बािक्िब, वकिोरी 
क्िब) 

घ)आधारभतू सूचना संकिन (चेक लिस्टको आधारिा) 
ङ) दस्तावेज नीलत तथा कानूनको अध्््न 

७. रणनीलत तथा का्य् ोजनाका लसर्द्ान्ततहरू : देहा्का लसर्द्ान्ततका आधारिा ्स बािवववाह अन्त्् सम्बन्तधी 
का्य् ोजना लनिायण गररएको छ : 
(१) ववभेदः ्ो रणनीलत तथा का्य् ोजना का्ायन्तव्नको लसिलसिािा बािबालिका िालथ जातजालत, लिि, वणय, 

आलथयक, सािाशजक, िारीररक शस्थलत वा भौगोलिक अवशस्थलतका आधारिा भेदभाव गररने छैन । 

(२) बािबालिकाको सबोत्ति वहत: ्ो रणनीलत तथा का्य् ोजनािे बािवववाह अन्त्् गने सवािहरूिा 
बािबालिकाको सवोत्ति वहतिाई सवोपरी राशखएको छ । 

(३) सारभतू सिानताः ्ो रणनीलत तथा का्य् ोजनािे िैविकताका सवाििा पररणाििा सिानताको लसर्द्ान्तत िाई 
आ्िसात गरेको छ । 

(४) सिताः ्स रणनीलत तथा का्य ्ोजनािे असिान व््शक्तहरू बीच सिता का्ि गनय सकारा्िक ववभेद 
व््वहार गनुयपने लसर्द्ान्ततिाई स्वीकार गदयछ ।  

(५) कोवह पछालड नछुटुनः् ्स रणनीलत तथा का्य् ोजनािे ददगो ववकास िक्ष्् अनसुार कोही पलन पछालड नछुटुन ्
भने्न अवधारणा िाई अपनाएको छ । 

(६) कसैिाई हालन नपरु् ् ाउन:े ्स रणनीलत तथा का्य् ोजनािे कसैिाई पलन हालन वा क्षलत नपु् ायउने लसर्द्ान्तत 
लिएको छ । 

(७) िून्त् सहनिीिताः ्ो रणनीलत तथा का्य् ोजनाको का्ायन्तव्नको लसिलसिािा बािवववाहका घटनाहरूिा िून्त् 
सहनिीिताको लसर्द्ान्तत िाई अविकार गरेको छ ।  

(८) गोपनी्ताको अलधकारः ्ो रणनीलत तथा का्य् ोजनािे िैविक वहंसा र बाि वववाहबाट प्रभाववतहरूको 
गोपनी्ताको अलधकारिाई सलुनित गरेको छ । 

(९) परुुष तथा बािकहरूको सहभालगताः ्ो रणनीलत तथा का्य् ोजनाको प्रभावकारी का्ायन्तव्नका िालग परुुष तथा 
बािकहरूको सवि् सहभालगता अपररहा्य छ भने्न िान्त्ता राखदछ ।  



(१०) संरक्षण (Protection)M ्ो रणनीलत तथा का्य् ोजनािे बाि वववाह बाट प्रभाववतहरूको संरक्षण उच्च 
प्राथलिकतािा राखेको छ । 

(११) न्त्ा्िा पहुचँ तथा रतु न्त्ा्ः ्ो रणनीलत तथा का्य् ोजनािे बाि वववाहबाट प्रभाववतहरूका िालग रतू 
न्त्ा्िा पहुँचको लसर्द्ान्ततिाई अविकार गरेको छ । 

(१२) सािेदाररता र सहका्य: ्ो रणनीलत तथा का्य् ोजनाको सफि र प्रभावकारी का्ायन्तव्निा िखु् 
सरोकारवािाहरूको सिन्तव्, सािेदाररता र सहका्यिाई प्राथलिकता राशखएको  छ ।  

(१३) पररवतयनको सोच: ्ो रणनीलत तथा का्य् ोजना पररवतयन सम्भव छ र आफैिे गनय सवकन्तछ भने्न लसर्द्ान्तत बाट 
लनदेशित छ । 

८. दूरदृवष्ट:  

बािवववाह अन्त्् भएको खसुी, सखुी र सिरृ्द् शिवराज । 

९. ध््े् : 
बािवववाह उन्तिूिनका िालग सोच,व््वहार,नीलत तथा संरचनागत सधुार गरर बािबालिकाको आ्िसम्िान पूवयक बाँच्न 
पाउने अलधकारको सलुनशितता गने । 

१०.िक्ष््:  

शिवराज नगरपालिका आगािी १०वषय(२०७९–२०८९) लभत्र बािवववाह िकु्त नगरपालिका बनाउने ।  
११.उद्दशे््हरू : 
१. शिवराज नगरपालिकाका सबै वडाहरूिाई बािवववाह िकु्त के्षत्र बनाउन ववलभन्न लनरोधा्िक उपा्हरू 

अपनाउने ।  

२. बािवववाहको जोशखि भएका र बािवववाहका पीलडत बािबालिकाहरू िाई संरक्षण गरी अ््ावश््क सेवा 
सवुवधाहरूको व््वस्था गने । 

३.  बाि वववाहबाट प्रभाववतहरूिाई न्त्ा्िा पहुँचको सलुनशितता र काननुी उपचारका साथै पीडकहरूिाई कानूनी 
कारवाही गरी दण्डहीनताको अन्त्् गने । 

४. बािवववाह उन्तिूिनका िालग नेतृ् वदा्ी र सिन्तव्ा्िक भलूिका एवि ्प्रभावकारी अनगुिनका िालग शिवराज 
नगरपालिका संस्थागत क्षिता ववकासका साथै अन्त् िखु् सरोकारवािाहरूको क्षिता ववकास गने । 

५. शिवराज नगरपालिका क्षेत्रिा दि वषय लभत्र बािवववाह उन्तिूिन गनयका िालग का्य् ोजना बनाई िागू गने ।  

१२. रणनीलत तथा का्यनीलतहरू : 
उद्दशे्् १ : बालिका तथा वकिोरीको सिशक्तकरण गने : 
रणनीलत १.१: औपचाररक, अनौपचाररक रुपिा ववद्याि्, बािक्िव तथा सािाशजक गलतववलधका िाध््िबाट वववाहको 
काननुी उिेर, बािवववाहको नकारा्िक असरहरू बारे ववद्याथी, आिाबाब ुर पररवारका अन्त् सदस््हरू सँग छिफि 
गरी वववाहको िालग अलधकारको रुपिा स्व-लनणय्  गने क्षिता ववकास गने । 

नगरपालिकाका सबै वडाका ववलभन्न सिदुा् हरूिा ववद्यिान बािवववाह, बािवववाहका कारक त्वहरू, पररणाि र 
सिाधानका उपा्हरू बारे सवेक्षण गरी प्रलतवेदन सावयजलनक गने, 

 बािवववाह बारे नगरपालिका र वडा स्तरी् त््ाङ्क संकिन तथा अद्यावलधक राख्न,े 

 बािवववाहबाट िवहिाहरूको व््शक्तगत ववकासका साथै राज््िा पने सािाशजक तथा आलथयक व्््भार बारे 
अध्््न ववश्लषेण गरी सिाजिा स-ुसूशचत गराउने । 



रणनीलत १.२: बािवववाह अ््ालधक भएका सिदुा् हरूिा वडा का्ायि्हरूको अगवुाईिा लनगरानी सिूहहरू गठन गरर 
पररचािन गने । 

 िवहिा तथा बालिका उपर हनुे वहंसा अन्त््का िालग परुुषको सहभालगता रणनीलत, २०७५ बारे िखु् 
सरोकारवािाहरूको क्षिता अलभबवृर्द् गने, 

 वडाहरूिा प्रहरी, ववद्याि्, बािक्िव, वकिोरवकिोरी सिूह, ्ौलनक अल्पसंख्क र धियगरुुहरूको सहभालगतािा 
लनगरानी सिूह गठन गने बािवववाह ववरुर्द्को अलभ्ान तथा चेतना िूिक का्यििहरू सञ्चािन गने, 

 बािवववाह अन्त््को अलभ्ानिा िागेका परुुष तथा वकिोरहरूिाई ववलभन्न सिूह हरूिा आवर्द् गराई वहिा्ती 
(Champion) का रुपिा प्र््ेक वषय सम्िान गने । 

रणनीलत १.३: बािवववाह प्रो्साहन गने हालनकारक सािाशजक िूल्् िान्त्ता र अभ््ासहरू पररवतयनका िालग 
नगरपालिका बाट ववलभन्न नीलत तथा का्य् ोजना तजुयिा गने ।  

 िैविक सिानता नीलत तथा का्य् ोजना लनिाणय गने, 

 घरपररवार िगा्त सिाजिे बालिका तथा वकिोरीहरूिे िैविकताको आधारिा भोग्न परेका भेदभाव, आलथयक 
असिानता, ्ौन िोषण तथा दूव््यवहार ववरुर्द् आधारभतू िापदण्ड सवहतको वविेष नीलत तथा का्यििहरू 
बनाई िागू गने, 

 ववपद तथा िहािारीको सि्िा बालिका तथा वकिोरी (दलित, अपािता, जनजालत तथा ववलभन्न कारणिे पछालड 
परेका)िालथ हनु सक्ने वहंसा तथा जोशखि न्त्ूलनकरणका उपा्हरूबारे बािबालिका उत्तरदा्ी ववपद् व््वस्थापन 
नीलत तथा का्यििहरू बनाउने। 

रणनीलत १.४ : बािवववाह अन्त्् गनय पाररवाररक संरक्षण प्रणािीको ववकास गने 

 घरपररवारिा बािबालिका तथा वकिोर वकिोरीहरू िालथ गने भेदभाव र ववभेद पूणय का्य ववभाजनिा 
पररवतयन सिानतािा आधाररत पररवारको संरचना बनाउन सह्ोग गने, 

 “हािी सबैको प्रलतबद्घता बािवववाह िकु्त शिवराज नगरपालिका ”नािक अलभ्ानिा पररवारका 
अलभभावकहरू सँग सिन्तव् गरर अलभ्ान सञ्चािनको िालग आवश््क बजेट व््वस्थापन गने, 

 आलथयक रुपिा ववपन्न पररवारका बालिकाहरू िाई शिक्षा तथा न्त्ा्िा पहुँच सलुनशितता गने, 

 बािवववाह गररददने पररवारहरूको वववरण राखी कानूनी कारवावहको िालग आवश््क पहि गने  

उद्दशे्् २ : बािवववाह बाट प्रभाववतहरूको संरक्षण गने : 
रणनीलत २.१ : िैविक वहंसाबाट प्रभाववतहरूको सरुक्षा र संरक्षण सलुनित गने । 

 बािवववाह बाट प्रभाववत बालिकाहरूिाई पररवारिे स्वीकार नगरेको अवस्थािा सह्ोग तथा पनुस्थापनाको 
िालग सह्ोग गने र ्स सम्बन्तधिा का्यरत ववलभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू सँग सहका्य गने, 

 िवहिा वहंसाबाट प्रभाववतहरूको पनुस्थापनािा का्यरत ववलभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको का्यिि, 

संस्थागत क्षिता सवहतको अद्यावलधक वववरण संकिन गरी प्रभावकारी िूल््ाङ्कन गने। 

 बािवववाह बाट प्रभाववतहरुको िालग िनोसािाशजक परािियदाता, स्वास््् सेवा प्रदा्क तथा कानूनी सहा्ताका 
िालग स्थावपत सं्न्तत्रिा उपिब्ध जनिशक्तको िगत अद्यावलधक गरी अपगु भएको क्षेत्रिा वविेषज्ञ÷प्राववलधक 
जनिशक्त त्ार गरी पररचािन गनय सह्ोग गने । 

 



रणनीलत २.२ : संरक्षण गहृको गणुस्तरी् सेवा प्रवाहको सलुनशितता गने । 

 ववगतिा नेपाि सरकार अन्ततगयत सञ्चालित सेवा केन्तर तथा बािसंरक्षण केन्तरहरू िाई नगरपालिका अन्ततगयत 
सञ्चािन गने गरी का्यववलध र िापदण्डहरू बनाई िागू गने, 

 सञ्चालित सेवा केन्तर तथा बािसंरक्षण केन्तर हरूिा उपिब्ध सेवा सवुवधाहरू न्त्ूनति िापदण्ड अनसुार भए 
नभएको बारे लन्लित अनगुिन गरी प्रभावकाररताको सलुनशितता गने, 

 नगरपालिका के्षत्रलभत्र सरकारी र गैरसरकारी के्षत्रबाट सञ्चालित संरक्षण गहृहरूिाई एकीकृत सेवा प्रणािी 
अन्ततगयत व््वस्थापन गने, 

 संघ तथा िशुम्बनी प्रदेि सरकार सँगको सिन्तव्िा बाि संरक्षण केन्तरको स्थापनाका िालग आवश््क सिन्तव् 
र सहशजकरण गने, केन्तर सञ्चािनका िालग सािाशजक संघ संस्थािाई सह्ोग गने ।  

रणनीलत२.३: बािवववाह प्रभाववतहरूिाई सिाज तथा पररवारिा पनुःएकीकरणको िालग बाििैत्री वातावरणको लनिायण 
गने।  

 त्काि पररवारबाट स्वीकार नगरेका बािवववाह प्रभाववतहरूको आ्िबि बवृर्द्को िालग िनोसािाशजक 
परािियका साथै जीवन उप्ोगी शिक्षा र सीप ददई पाररवाररक÷सािाशजक पनुःएकीकरण गने, 

 पररवारिा लनरन्ततर भेटघाट र अनगुिन गरी प्रभाववतहरू प्रलत गनुयपने व््वहार तथा सह्ोग बारे पररवारका 
सदस््हरूिाई आवश््कता अनसुार जनचेतना र पराििय गने, 

 बाि वववाहबाट प्रभाववतहरूिाई उनीहरूको ्ोग््ता र क्षिता अनसुार वविेष शिक्षा तथा लसप ववकासिा  
अलभवृर्द्ी गने । 

उद्दशे्् ३ : कानूनी  उपचार सगँ सम्बशन्तधत नीलत तथा रणनीलत : 
रणनीलत ३.१: बािवववाह ववरुर्द्को उजरुी सं्न्तत्र िाई प्रभावकारी बनाउन े। 

 शजल्िा प्रहरी का्ायि् सगँ सिन्तव् गरी बािवववाह ववरुर्द् सरि र सहज ढिबाट उजरुी दताय गने र 
सम्बोधन गने प्रणािीको ववकास गने, 

 शजल्िा प्रहरी का्ायि्को सेवा केन्तर  तथा जेष्ठ नागरीक र पालिका अन्ततगयतको िवहिा तथा बािबालिका 
सेवा केन्तरको क्षिता (स्रोत र प्रववलध)ववकास गने, 

 बािवववाहका घटनाहरूिा स्वतःस्फुतय (suo moto) कारबाही प्रकृ्ा अविम्बन गनयका िालग प्रहरी का्ायि् 
सँग सिन्तव् गने, 

रणनीलत ३.२ : लनःिलु्क कानूनी सहा्ताका िालग सिन्तव्ा्िक भलूिका लनवायह गने ।  
 प्रभाववतहरूको िालग लनःिलु्क कानूनी सहा्ताको व््वस्था गने, 

 लनःिलु्क काननुी सेवा प्रदान गरीरहेका संघ, संस्था तथा कानून व््ावसा्ीहरूको वववरण अद्यावलधक गने, 

 प्रभाववतहरूिाई प्रभावकारी लनःिलु्क कानूनी सहा्ताको व््वस्था गनय सरोकारवािाहरूको क्षिता अलभवृवद्घ र 
सहका्य गने,  

 लसफारीस तथा प्रषेण प्रणािीको स्थापना गरी वपलडत तथा प्रभाववतहरुको न्त्ा् िगाएत अन्त् सेवािा पहुँच 
वढाउने ।  

रणनीलत ३.३: प्रभाववतहरूको कानूनी अलधकार बारे सूचनाको हक सलुनशित गने । 

 बाि वववाहबाट प्रभाववतहरूको कानूनी अलधकार बारे जनचेतना जगाउन,े 



 प्रभाववतहरूको काननुी अलधकार उल्िंघन भएिा कहाँ कसरी उजरुी गनय सवकन्तछ भने्न प्रवि्ाबारे सूचनाको 
हक सम्बन्तधी क्षिता अलभबवृर्द् गने, 

 प्रभाववत तथा सरोकारवािाहरू िाई प्रभाववतहरूको जीवनिा रुपान्ततर गनय सह्ोगी हनुे गरी Champion 

बनाउन प्रशिक्षण ददई पररचािन गने । 

उद्दशे्् ४ : क्षिता ववकास तथा अनगुिन गने :  

रणनीलत ४.१:  बािवववाह उन्तिूिनका िालग नगरपालिका र वडा का्ायि् हरूका साथै सबै सरोकारवािा हरूको 
क्षिता ववकास गने । 

 बािवववाह अन्त््को अलभ्ानिाई प्रभावकारी रुपिा सञ्चािन गनय नगरपालिका र वडा का्ायि्हरूको क्षिता 
अलभबवृर्द् गने ्ोजना बनाई प्ायप्त िानवी् तथा अन्त् स्रोत व््वस्थापन गने, 

 नगरपालिका, सबै वडाका जनप्रलतलनलधहरू, कियचारीहरू तथा िखु् सरोकारवािाहरू िाई िैविक सिानता, 
िैविक वहंसा ववरुर्द्का काननुी व््वस्था, िैविक उत्तरदा्ी बजेट, िैविक परीक्षण, दीगो ववकास िक्ष््, िवहिा 
अलधकार र बािअलधकार िगा्त िानव अलधकार सम्बन्तधी रावि् तथा अन्ततरावि् कानून र नेपािको 
प्रलतबर्द्ता र स्थानी् सरकारको शजम्िेवारी बारे क्षिता ववकास गने । 

रणनीलत ४.२ : बािवववाह अन्त्् कोष स्थापना गने । 

 बािवववाह ववरुर्द् ववलभन्न का्यििहरू सञ्चािन गनय र प्रभाववतहरू िाई सहा्ता पु् ायउन बािवववाह उन्तिूिन 
कोष स्थापना गने, 

 बािवववाह अन्त्् कोषिा रकि संकिन र कोष पररचािनिाई िागयदियन हनुे गरी कोष सञ्चािन का्यववलध 
लनिायण गने ।  

उद्दशे्् ५:  बािवववाह अन्त्् सम्बन्तधी का्य् ोजना त्ार गरी िाग ुगने : 
रणनीलत ५.१: शिवराज नगरपालिका के्षत्रिा बािवववाह हनैु नददने र दि  वषय लभत्र बािवववाह पूणय रुपिा अन्त्् 
गनयका िालग बािवववाह लनरोध, बािवववाहको अलग्रि हस्तक्षेप, बािवववाहको घटना व््वस्थापन तथा अनगुिन तथा 
िलु््ांकन सम्बन्तधी छुटै्ट का्य् ोजना बनाई िागू गने । 

 

 

 



!#= afnljjfx cGTosf] sfo{of]hgf,@)&(–@)*( 

p2]Zo M lzj/fh gu/kflnsf If]qdf bz jif{ leq afnljjfx cGTo ug]{ 

!=lgif]w(Prevention) 

qm=;+

= 

/0fgLlt sfo{qmd÷lqmofsnfk k|d'v 
lhDd]jf/L 

;xof]uL ;do ;Ldf k|ultsf] ;"rFfs  

!=! afnljjfxsf] 

cj:yf af/] 
gu/kflnsf / 

j8f :t/Lo 

tYofÍ cBfjlws 

ug]{ . 

 

!=!=!  afnljjfxsf sf/0f / To;af6 kfl/jfl/s 

tyf :yfgLo ;/sf/df k'/\ofpg] ;fdflhs, 

cfly{s Pjd\ :jf:Yo l:ylt ;DaGwL c;/x¿ 
af/] cWoog ljZn]if0f ug]{, 

 

 gu/kflnsf 

 

 u}=;=;=x¿ 

 ljsf; ;fe]mbf/x¿ 

! jif{  gu/kflnsf :t/Lo / 

  j8f :t/Lo cWoog 
k|ltj]bg 

 

 

!=!=@  afnljjfx cGTosf] cj:yfaf/] k|To]s ltg 
jif{df j8f:t/df cWoog cg';Gwfg u/L 

tYofÍ cBfjlws /fVg], 

 j8f 
sfof{nox¿ 

 

 gu/kflnsf 

 u}=;=;=x¿ 

 ljsf; ;fe]mbf/x¿ 

t];|f] jif{   afnlajfxsf] cj:yf af/] 
tYofÍ 

 

!=!=#  cWoog k|ltj]bg af/] ;a} ;d'bfodf ;';"lrt 

u/fpg], 

lg/Gt/  ldl8of l/kf]l6{Ë 

 j]a;fO6 

!=@ Afnljjfx nfO{ 

k|f]T;fxg ug]{ 

xflgsf/s 

k/Dk/fut 
d"NodfGotf / 

Jojxf/ lj?4 

;/f]sf/jfnf 
x¿sf] ;dGjo / 

;fem]bfl/tfdf 
cleofgx¿ 

;~rfng ug]{ . 

 

!=@=!j8fx¿df k|x/L, ljBfno, afnSna, 

lszf]/lszf]/L ;d"x,  of}lgs cNk;+Vos / 

wd{u'?x¿sf] ;xeflutfd flgu/fgL ;d"x u7g ug]{ 

/ afnljjfxnfO{ k|f]T;fxg ug]{, xflgsf/s k/Dk/f, 

d"NodfGotf / Jojxf/ lj?4sf] ;fdflhs 
cleofgdf kl/rfng ug]{, 

# dlxgf 
leq 
yfngL u/L 

lg/Gt/tf 
lbg]  

 k|To]s j8fdf ltg dlxgfdf 

Ps k6s ;r]tgf sfo{{qmd 

 

!=@=@ afnljjfx cGTosf] cleofgdf nfu]sf k'?if 

tyf lszf]/x¿nfO{ ljleGg ;d"xx¿df cfj4 u/fO{ 

æxfdL ;a}sf] k|lta¢tf afnljjfx d'Qm lzj/fh 

gu/kflnsfÆcleofgsf] (Champion) sf ?kdf 

kl/rfng ul/ k|To]s jif{ ;Ddfg ug]{ . 

 

 gu/kflnsf  /fhgLlts bnx¿ 

 ;~rf/ If]q 

 lghLIf]q 

 u}=;=;=x¿ 

 ljsf; ;fe]mbf/x¿ 

 afnljjfx lj?4 ;a}sf] 

;femf k|ltj4tf b:tfj]h 

 cleofgx¿  ;~rfng ug]{ 

af/] lg0f{o / kl/kq 

 cleofgsf] lxdfotLsf] 

clen]v 

 j8fsf] k|ult k|ltj]bg 

 

!=@=#  afnljjfx lgif]w ;DaGwL sfg"gL  gu/kflnsf  g]kfn jf/ lhNnf ltgdlxgfl  afnljjfx lgif]w ;DaGwL  



p2]Zo M lzj/fh gu/kflnsf If]qdf bz jif{ leq afnljjfx cGTo ug]{ 

!=lgif]w(Prevention) 

qm=;+

= 

/0fgLlt sfo{qmd÷lqmofsnfk k|d'v 
lhDd]jf/L 

;xof]uL ;do ;Ldf k|ultsf] ;"rFfs  

k|fjwfgx¿sf] af/]df 1fgj¢{s ;"rgf ;fdu|L 
lgdf{0f u/L Jofks k|rf/k|;f/ ug]{,  

 

 

 

 

 

 

OsfO{ 

 lghLIf]q 

 u}=;=;=x¿ 

 ljsf; ;fem]bf/x¿  

eq 

 

sfg"gL k|fjwfgx¿sf] ;"rgf 

;fdu|L 

!=@=$ afnljjfxsf sf/0f dlxnf tyf aflnsfx¿sf] 

of}g tyf k|hgg :jf:Yodf kg]{ gs/fTds 
k|efj / gu/kflnsf / kl/jf/df kfg]{ cfly{s 

Jooef/ af/] cWoog ul/ cWoog k|ltj]bg 
;"rgf ;fdu|Lsf] ?kdf k|sfzg ul/ k|rf/ 

k|;f/ ug]{,  

 :jf:Yo zfvf 

 u}=;=;=x¿ 

 ljsf; ;fem]bf/x¿  

 ;fdflhs tyf cfly{s 

Aooef/ k'g/fjnf]sg . 

 Afnljjfx af6 kg]{ 
gsf/fTds cfly{s ;fdflhs 
k|efj af/]  hfgsf/Ld"ns 
lnˆn]6, Sofn]08/, kf]i6/, 

kDKn]6 cflb 

 

 

!=@=%  afnljjfxsf gsf/fTds c;/x¿ /  sfg'gL 
pkrf/ tyf ph'/Lsf]  af/]df d]nf,  kj{ tyf 
l;g]df k|bz{gL, ;8s gf6s k|b{zg ug]{,  

 u}=;=;=x¿ 

 ljsf;  

 k|x/L ;fem]bf/x¿  

 lhNnf af/ OsfO{ 

lg/Gt/  afnljjfx lj?4 l;g]df, 

lel8of], ;8s gf6ssf] 

k|bz{gL / ;fdu|L 

 

 

!=@=^ afnljjfx cGTo ;DaGwdf lbuf] ljsf; nIo 

/ ;f] ljifodf g]kfnn] tof/ kf/]sf] ;"rfª\s, 

CEDAW, CRC, UPR, ICESCR ;DaGwL 

;/sf/L k|ltj]bg pk/ g]kfn ;/sf/nfO{ 

lbPsf]  ;'emfjx¿ / lbuf] ljsf; nIo cg'?k 

:yfgLo ;/sf/sf] lhDd]jf/L ljifos k|lzIf0f 

lbg],   

^ dlxgf  k|d'v Joj:yf / lgisif{ 

;'emfjx¿ / g]kfnsf] 

bfloTj af]w u/fpg] 

hfgsf/L k'l:tsf . 

 

!=# 

 

 

 

Afnljjfx 
cGTosf nflu 

k'?ifx¿, lszf]/ 

;d'x tyf 

!=#=! cGt/ wfld{s ;~hfn tyf ljleGg wd{ 

;Dk|bfosf wd{u'?x¿ -dlxnf k'?if_ Hof]ltif, 
wfdL emfFqmLx¿;Fu afnlajfx, bfOhf] / wd{df 

lajfx ;DaGwL dfGotf h:tf laifodf ;Dafb 

 g]kfn jf/ lhNnf 
OsfO{ 

 cGt/ wfld{s ;~hfn 

lg/Gt/ 

 

 wd{u'?x¿sf] ;xefuLePsf] 

k|lzIf0f sfo{qmd 

 tYofÍ / wd{ ljz]ifsf] 

hfgsf/L ;lxtsf] k}/jLkq 

 



p2]Zo M lzj/fh gu/kflnsf If]qdf bz jif{ leq afnljjfx cGTo ug]{ 

!=lgif]w(Prevention) 

qm=;+

= 

/0fgLlt sfo{qmd÷lqmofsnfk k|d'v 
lhDd]jf/L 

;xof]uL ;do ;Ldf k|ultsf] ;"rFfs  

lzIfsx¿,wd{ 
u'?x¿ / lghL 

If]q;Fu ;xsfo{ 

ug]{ .  

 

u/L k}/jL ug]{ u/fpg],  u}=;=;= 

 ljsf; ;fe]mbf/x¿  

 

!=#=@ n}lËs lje]b, afnljjfx, bfOhf] h:tf 

xflgsf/s k/Dk/fx¿ x6fpg pbfx/0fLo 

of]ubfg k'¥ofpg] wd{u'?x¿ nfO{ gfu/Ls 
;Ddfg ug]{, 

 j8f sfof{no 

 cGt/ wfld{s 

;~hfn 

 u}=;=;= 

 ljsf; ;fe]mbf/x¿ 

 k|z+;fkq,  k'/:sf/ kfPsf  

;+Vof 

!=#=# ;d'bfo :t/df afnljjfx x'g glbgsf nflu 

lszf]/x?nfO{  kl/rfng ug]{ / ;d'bfosf 

ljleGg ;~hfnx¿df ;xefuL u/fpg]  

 Klxrfg ePsf Champion 
lszf]/x¿sf] ;+Vof 

 

!=#=$afnljjfx cGTosf] cleofgdf ;s/fTds 

e"ldsf v]n]sf lszf]/x?nfO{ ;Ddfg ug]{,  

 k|z+;fkq, gub k'/:sf/ 

kfPsf Champion lszf]/sf] 

;+Vof 

!=#=%lghL If]qsf pBf]u, Joj;fo, sDkgL tyf 

snsf/vfgfx¿sf] tk{maf6 Jofj;flos 

;fdflhs pQ/bfloTj(Corporate Social 

Responsibility)cGtu{t ;]jf k|bfos lgsfo jf 

;+:yfx¿;Fusf] ;fe]mbfl/tfdf afnljjfx 

lgif]w ;DaGwLcfrf/ ;+lxtf tof/ ul/  

afnljjfx / n}lËs lx+;f lgoGq0f ;DaGwL 

k|lzIf0f ;~rfng ug]{ 

 lghL If]qsf ;+3 

;+:yfx¿ 

 =u}=;=;= 

 ljsf; ;fe]mbf/x¿ 

! jif{  lghL If]qsf] gLlt tyf 

cfrf/;+lxtf, dfkb08x¿, 

 k|lzIf0f sfo{qmd / ;xeflu 

;+Vof . 

 cg'udg k|ltj]bg . 

 

!=$ Afnljjfx 

cGTosf nflu 

afnaflnsf d}qL 

jftfj/0f / ;d"x 

;+hfnsf] ljsf; 

ug]{ 

!=$=! !) b]lv !( jif{sf ;a} -ljBfno leq / aflx/ 

/x]sf_ afnaflnsf nfO{ ljBdfg afnSna, 

lszf]/L÷o'jf÷lszf]/ gofF ;d"x jf ;~hfndf u7g 

ug{ / ljBdfg ;d"x tyf ;~hfnsf] Ifdtf j[l4 ug]{  

 

 

 gu/kflnsf 

 :yfgLo 

;+3 ;+:yf 

/ 

;~hfnx? 

 k|x/L 

  @ jif{  ;d"x tyf ;~hfnsf] ;+Vof 

/ ;f] df ;xefuL lszf]/ 

lszf]/Lx?sf] ;+Vof 

 



p2]Zo M lzj/fh gu/kflnsf If]qdf bz jif{ leq afnljjfx cGTo ug]{ 

!=lgif]w(Prevention) 

qm=;+

= 

/0fgLlt sfo{qmd÷lqmofsnfk k|d'v 
lhDd]jf/L 

;xof]uL ;do ;Ldf k|ultsf] ;"rFfs  

!=$=@ afnljjfx cGTosf nflu b]xfPsf cg';f/ 

afnd}qL / n}lËs d}qL ljBfno lzIff / ;+/rgfsf] 

Joj:yf ug]{ M  

-s_ v]ns'b / v]ns'b k|lzIfs,  

-v_ afn dgf]ljdz{stf{, 

-u_ 5fqfsf] nflu 5'§} zf}rfno, 

-3_ 5fqfx¿sf] nflu ;]gL6/L Kof8, 

-ª_ afnlajfx, n}lËs lx+;f tyf 

afnclwsf/sf] af/]df ljleGg lsl;dsf 

cltl/Qm sfo{qmdx¿ -jfbljjfb, xflh/L 

hjfkm, k|jrg tyf n]v n]vg cflb_ 

cfof]hgf,  

 

 ljBfno 

kl/jf/ 

 gu/kflnsf 

 u}=;=;=x¿ 

 ljsf; ;fem]bf/x¿ 

 ljBfno, afn 

sNof0f ;ldlt, 

# jif{ leq 

;'? ug]{ / 

lg/gt/  

ug]{ 

 v]ns'b, jfbljjfb 

k|ltof]lutf 

 ljleGg cltl/Qm 

lqmofsnfkdf 5fq 

5fqfx¿sf] ;xeflutf ;+Vof  

 ljBfnodf n}lËs tyf 

aflnsf d}qL k"jf{wf/x¿sf] 

ljsf; lgdf{0fsf] ;+Vof . 

 ljBfnodf dlxnf lzIfs 

tyf 5fqfx¿sf nflu 

pknAw ;'ljwfx¿ . 

 afnd}qL / n}lËs d}qL 

3f]if0ff ePsf ljBfnosf] 

;+Vof . 

 ljBfno kl/jf/åf/f 

;+rflnt ljleGg cleofgsf] 

;+Vof . 

 

!=$=#= afnljjfxsf sf/0f / kl/0ffdx¿ af/] 

cfwf/e"t / dfWolds txsf] lzIffsf] 

kf7\oqmd kl/dfh{g u/L nfu" ug]{,  

 gu/kflnsf  ljBfno kl/jf/ 

 u}=;=;=x¿ 

 ljsf; ;fem]bf/x¿ 

 lhNnf lzIff 

sfof{no 

 kf7\ok':ts ljsf; 

;ldlt 

#jif{  kf7\oqmd / kf7\ok':ts 

;'wf/ ug]{ lg0f{o . 

 kf7\oqmd / kf7\ok':ts 

;'wf/ ug]{ ;ldlt u7g . 

 kf7\oqmd kf7\ok':ts 

kl/dfh{g 

 

!=$=$afnljjfxsf sf/0f dlxnf tyf lszf]/Lx¿sf] 

of}g tyf k|hgg\ :jf:Yodf kg]{ gsf/fTds 

 gu/kflnsf  ljBfno kl/jf/ 

 u}=;=;=x¿ 

 Tflnd k|fKt lzIfsx¿sf] 

;+Vof 



p2]Zo M lzj/fh gu/kflnsf If]qdf bz jif{ leq afnljjfx cGTo ug]{ 

!=lgif]w(Prevention) 

qm=;+

= 

/0fgLlt sfo{qmd÷lqmofsnfk k|d'v 
lhDd]jf/L 

;xof]uL ;do ;Ldf k|ultsf] ;"rFfs  

c;/sf ;fy} a[xt of}lgstf / k|hgg :jf:Yo 

lzIff(Comprehensive Sexuality and 
Reproductive Health education)af/]  
lzIfsx¿ nfO{ k|lzIf0f lbO{ ljBfnodf 

k7gkf7g u/fpg], 

 ljsf; ;fem]bf/x¿ 

 :jf:Yo ;+:yfx? 

!=$=% ljBfnodf aGg] ef}lts ;+/rgf aflnsf d}qL 

agfpgsf nflu ljBfno Joj:yfkg ;ldlt, 

cleefjs ;ldlt, lzIfs tyf sd{rf/LnfO{ 

cled'lvs/0f ug]{ 

 gu/kflnsf  ljBfno kl/jf/ 

 u}=;=;=x¿ 

 ljsf; ;fem]bf/x¿ 

 

 tflnd k|fKt lzIfsx¿sf] 

;+Vof 

 

!=$=%afnljjfxsf] pRr hf]lvddf /x]sf / cj;/ 

af6 jl~rt /x]sf lgDg cfo ju{sf aflnsf tyf 

lszf]/Lx¿nfO{ pRr lzIff ;Ddsf] nflu 5fqj[lQ, 

z}lIfs ;fdfu|L tyf kf]zfssf] Joj:yf ug]{ .  

 j8f 

sfof{nox¿

= 

 u}=;=;=x¿ 

 ljsf; ;fem]bf/x¿ 

 ;xof]u k|fKt ug]{ 

5fqfx¿sf] ;+Vof 

 

!=$=^ljBfnodfcWoog/t 5fq5fqfx¿sf] afnljjfx 

x'g glbg lzIfs, ljBfyL{ / cleefjsn] 

kfngf ug'{kg]{ cfrf/ ;+lxtf agfpg], ;f] sf] 

kfngf af/] cg'udg ug]{,  

 ljBfno 

kl/jf/ 

 gu/kflnsf 

u}=;=;=x¿ 

 ljsf; ;fem]bf/x¿ 

! jif{ leq  cfrf/ ;+lxtf lgdf{0f 

 cg'udg 6f]nL u7g  

 a}7s / lg0f{o  

 cg'udg ;+Vof 

 

!=$=& :yfgLo ;d'bfosf] ;++:s[lt ;'xfp+bf] aflnsf 

ljz]if lzIff / ljBfnosf] Joj:yf ug]{,   

 gu/kflnsf

j8f 

sfof{nox¿ 

 

 u}=;=;=x¿ 

 ljsf; ;fem]bf/x¿ 

@ jif{  5fqfsf nflu leGg ljBfno 

;~rfng ug]{ lg0f{o,  

 of]hgf, ;+efJotfcWoog 

tyf ;|f]t kl/rfng 

 ;~rfngdfcfPsf ljBfno 

/ 5fqf ;+Vof 

 

 

 

 

 

 

 

!=% ljBfno aflx/sf 

afnaflnsf tyf 

lszf]/ 

!=%=! ;a} j8fx¿df afnljjfx lj?4 ljBfno 

aflx/sf lszf]/ lszf]/Lx¿ tyf 

afnaflnsfx?sf] afnljjfx lj?4sf] sfo{ 

 j8f 
sfof{nox¿ 

 gu/kflnsf 

 u}=;=;=x¿ 

! jif{  lszf]/ lszf]/L tyf 

afnaflnsfx¿sf] ;d"x / 

 



p2]Zo M lzj/fh gu/kflnsf If]qdf bz jif{ leq afnljjfx cGTo ug]{ 

!=lgif]w(Prevention) 

qm=;+

= 

/0fgLlt sfo{qmd÷lqmofsnfk k|d'v 
lhDd]jf/L 

;xof]uL ;do ;Ldf k|ultsf] ;"rFfs  

lszf]/Lx?nfO{ 

afnljjfx lj?4 

;zlQms/0f u/L 

afnljjfx lj?4 

kl/rfng ug]{ .  

 

 

 

;d"x u7g ug]{,    ljsf; ;fem]bf/x¿ 

 

;+Vof 

!=%=@ afnljjfx lj?4 ;fdflhs cleofg ;~rfng 

ug{ lszf]/ lszf]/Lx¿ tyf Affnaflnsfx?sf]  

;+u7gnfO{  ljjfx ;DaGwL  lg0f{o ug{ ;Sg] 

Ifdtf ljsf; sfo{qmd ;~rfng ug]{, 

 ;"rgfs]Gb| 

!=%=#  j8fx¿df u}=;=;= ;Fusf] ;dGjo / ;xsfo{df 

lszf]/ lszf]/L ;d"xnfO{ n}lËs ;dfgtf, afn 

clwsf/, hLjg pkof]uL lzIff, bf}+t/L lzIff / 

;Lkd"ns lzIff k|bfg u/L afnljjfx lj?4 

g]t[Tj / Ifdtf ljsf; ug]{, 

lg/Gt/  afnSna, o'jfSnadf cfj4 

ePsf afnaflnsfsf] ;+Vof 

 lszf]/ lszf]/Lsf] Ifdtf 

ljsf;   sfo{s|d ;+Vof 

 sfo{qmdsf] ;+Vof 

 

!=%=$ ljBfno aflx/sf lszf]/Lx¿nfO{  afnljjfx 

lj?4  ph'/L ug]{ ;+oGq / sfg'gL Joj:yfsf] 

af/]df k|x/L ;Fu cGt/lqmof sfo{qmd 

;~rfng ug]{  

gu/kflnsf  j8f sfof{nox¿ 

 lszf]/ lszf]/L ;d"x 

 u}=;=;=x¿ 

 ljsf; ;fem]bf/x¿ 

lg/Gt/  sfo{qmdx¿sf] ;Vof 

 ph'/Lsf] ;+Vof 

 

!=%=%ljBfno aflx/sf lszf]/Lx¿nfO{ nlIft u/L 

nlrnf] lzIff ;Fu cfj4 u/L cf}krfl/s lzIff 

k|bfg ug]{,    

 gu/kflnsf

j8f 

sfof{nox¿ 

 lszf]/ lszf]/L ;d"x 

 u}=;=;=x¿ 

 ljsf; ;fem]bf/x¿ 

lg/Gt/  cf}krfl/s lzIffsf nflu 

ljBfno vf]Ng] lg0f{o 

 ;DefJotf cWoog 

 ljBfno ;~rfng 

 sIffdf cfj4 lszf]/Lx¿sf] 

;+Vof 

 

!=^ 
kfl/jfl/s ;+/If0f 

k|0ffnLsf] ljsf; 

;DaGwL  sfo{qmd 

;~rfng ug]{ . 

!=^=! Afnlajfx nfO{ lg?T;flxt ug{ ljz]if 

kfl/jfl/s ;+/If0f tyf dfgjLo ;DaGwL gLlt 

agfO{ nfu" ug]{, 

 j8f 
sfof{nox¿ 

 gu/kflnsf 

 u}=;=;=x¿ 

 ljsf; ;fem]bf/x¿ 

lg/Gt/  gLltsf] d:of}bf / kf; 

 

 

!=^=@  afnljjfx gug]{ zt{df ljkGg kl/jf/sf 

aflnsfx¿sf nflu !@ sIff ;Dd lgz'Ns 

 gu/kflnsf 

 j8f  

 j8f sfof{nox¿ 

 u}=;=;=x¿ 

lg/Gt/  ;efJotf cWoog 

 nfeflGjt x'g] aflnsfx¿sf] 

 



p2]Zo M lzj/fh gu/kflnsf If]qdf bz jif{ leq afnljjfx cGTo ug]{ 

!=lgif]w(Prevention) 

qm=;+

= 

/0fgLlt sfo{qmd÷lqmofsnfk k|d'v 
lhDd]jf/L 

;xof]uL ;do ;Ldf k|ultsf] ;"rFfs  

 lzIff k|bfg ug]{ Joj:yf ldnfpg], sfof{no 

 

 ljsf; ;fem]bf/x¿ ;+Vof 

!=^=#  afnljjfx / 5f]/f 5f]/L aLr ul/g] e]befj 

k"0f{ Jojxf/ lj?4 ;a} j8fdf cleefjsLo 

lzIff(Parenting Education) ;~rfng ug]{ 

! jif{  cleefjsLo lzIff k|fKt 

cleefjsx¿sf] ;+Vof 

!=^=$ hf]lvd kl/jf/x¿df dlxnf :jf:Yo 

:jo+;]ljsfx¿, ;fdflhs kl/rfnsx¿ / 

k/fdz{bftfx¿ kl/rfng u/L ;Nnfx / 

k/fdz{ lbg],    

lg/Gt/  e]63f6 ul/Psf] kl/jf/ 

;+Vof 

!=^=% afnlajfx nfO{ lg?T;flxt ug{ ljz]if 

kfl/jfl/s ;+/If0f gLlt dfGg] k|ltj4tf ;lxt 

Ps kl/jf/ Ps x:tfIf/ ;+sng  ug]{  

@ jif{  x:tfIf/ ;+sng k|df0f 

!=& Afnlajfx cGTo 

ug{ gu/kflnsf 

af6 lgld{t ;a} 

k|sf/sf sfg"g, 

gLltut 

b:tfj]hx¿ / 

of]hgf 

sfo{qmdx¿df 

n}lËs ;dfgtf, 

dlxnf tyf 

lszf]/L 

;zlQms/0f / 

afnclwsf/sf 

;jfnx¿nfO{ 

d"nk|jfxLs/0f 

ug]{ . 

!=&=! gu/kflnsf åf/f lgld{t gLlt lgod, of]hgf 

tyf sfo{qmdx¿sf] n}lËstf tyf afnlajfx 

cGTosf] b[li6sf]0faf6 ;Da]bgzLn eP 

gePsf] af/] k'g/fjnf]sg ug]{,  

 gu/kflnsf  u}=;=;=x¿ 

 ljsf; ;fem]bf/x¿ 

! jif{  gLltut ;dfof]hg ;DaGwL 

dfkb08 

 kl/dfh{g ePsf] gLltx¿sf] 

;+Vof 

 gLlt sfof{Gjog cg'udg 

k|ltj]bg 

 

 

!=&=@ pQm k'g/fjnf]sgsf] cfwf/df gLltdf 

;dfj]z x'g' kg]{ n}lËs ;dfgtf / dlxnf 

;zlQms/0fnfO{ clgjfo{ (non–
negotiable)zt{sf ?kdf d"nk|jfxLs/0f ug]{ 

u/L Go"gtd dfkb08 tof/ u/L nfu" ug]{, 

!=&=#  gLltut txdf n}lËs d"nk|jfxLs/0fsf 

l;4fGt / Jojxf/ af/] d'Vo 

;/f]sf/jfnfx¿nfO{ tflnd lbg], 

 Tflnd / ;xeflux¿sf] 

;+Vof 

 



p2]Zo M lzj/fh gu/kflnsf If]qdf bz jif{ leq afnljjfx cGTo ug]{ 

!=lgif]w(Prevention) 

qm=;+

= 

/0fgLlt sfo{qmd÷lqmofsnfk k|d'v 
lhDd]jf/L 

;xof]uL ;do ;Ldf k|ultsf] ;"rFfs  

@= afnljjfx lj?4 l;3| x:tIf]k -Early intervention) 

@=! afnljjfx lj?4 

cu|Ld ;"rgf 

;Dk]|if0f / 

lgu/fgLsf] 

Joj:yf ug]{ 

 

@=!=!j8fx¿df k|x/L, ljBfno, afnSna, 

lszf]/lszf]/L ;d"x,  of}lgs cNk;+Vos / 

wd{u'?x¿sf] ;xeflutfdf lgu/fgL ;d"x u7g ug]{ 

afnljjfx lj?4sf] cleofg tyf r]tgfd"ns 

sfo{qmdx? ;~rfng ug]{ . 

 

 gu/kflnsf 

 j8f 
sfof{nox¿ 

 

 lh=k=zf=sf= 

 lh=k|=sf jf :yfgLo 

k|x/L sfof{no 

 ;d'bfodfcfwfl/t 

;+3 ;+:yfx¿ 

 u}=;=;=x¿ 

 ljsf; ;fem]bf/x¿ 

^ dlxgf  ;dGjo a}7s lg0f{o 

 ;"rgf ;+sng clen]v 

 

@=!=@ afnlajfx af/] k|x/LnfO{ clws ;"rgf lbg] 

JolQmnfO{ k|f]T;fxg :j?k k'/:sf/sf] Joj:yf 

ug]{ . 

lg/Gt/  Afnljjfx x'g nfu]sf] af/] 

;"rgfsf] ;+Vof 

 k'/:sf/ kfpg]sf] ;+Vof 

 

@=!=# afnlajfxsf] af/]df ;"rgf lbg] JolQmsf] 

;+/If0fsf] ;'lglZrttf ug]{ . 

 ph'/Lsf] ;+Vof 

 uf]kgLotf  / ;+/If0f kfpg] 

clwsf/ af/] k|lzIf0f 

k|lta]bg 

 

@=!=$ ;a} j8fsf 6f]n6f]ndf afnlajfx lj?4 

g]kfn k|x/Lsf] g]t[Tjdf, afnSna tyf lszf]/ 

lszf]/L ;d"x kl/rfng u/L lgUf/fgL ug]{, 

 kl/jf/ e]63f6 u/]sf] ;+Vof 

 a}7s lg0f{o 

 ph'/Lsf] ;+Vof 

 

 

@=!=% afnljjfx /f]Sg ;kmn ePsf j8fnfO{ ljleGg 

cj;/df ;Ddfg ug]{, 

 ;Ddfgkq / ;Ddflgt 

ePsf ;d'bfosf] ;+Vof 

  @=!=^afnljjfx cGTosf nflu afnljjfx ug{ nfu]sf 

kl/jf/df e]63f6, ;Nnfx / k/fdz{sf] nflu 

k|x/L, :jf:Yo , lzIff sfof{no;Fu ;dGjo 

u/L j8f ;b:o, dlxnf :jf:Yo :j+o;]ljsf / 

 gu/kflnsf  j8f sfof{nox¿ 

 u}=;=;=x¿ 

 ljsf; ;fem]bf/x¿ 

! jif{ leq 

/ kl5 

lg/Gt/ 

ug]{ 

 lgb]{lzsf 

 sfo{ ljj/0fdf kl/dfh{g 

 cltl/Qm eQf 

 



p2]Zo M lzj/fh gu/kflnsf If]qdf bz jif{ leq afnljjfx cGTo ug]{ 

!=lgif]w(Prevention) 

qm=;+

= 

/0fgLlt sfo{qmd÷lqmofsnfk k|d'v 
lhDd]jf/L 

;xof]uL ;do ;Ldf k|ultsf] ;"rFfs  

lszf]/ lszf]/L ;~hfn kl/rfng ug]{ 

lgb]{lzsf tof/ kfl/ sfof{Gjog ug]{ .  

@=@ afnljjfx lj?4 

k|ltjGw, alxisf/ 

/ cu|Ld 

r]tfjgL(early 
warning)lbg] 
k4ltsf] ljsf; 

ug]{. 

 

@=#=!  ;fj{hlgs kb wf/0f ug]{ kbflwsf/L, + 

sd{rf/Lx¿, /fhg}lts bnsf g]tfx¿ nufot 

;fdflhs cleoGtfx¿ afnlajfxdf ;xefuL 

x'g lgif]w ug]{ cfrf/;+lxtf lgdf{0f u/L 

k|efjsf/L ?kdf nfu' ug]{, 

 gu/kflnsf 

 

 /fhgLlts bnx¿ 

 hgk|ltlglw÷  

;/f]sf/jfnfx¿ 

 u}=;=;=x¿ 

 ljsf; ;fem]bf/x¿ 

^ dlxgf  cfrf/ ;+lxtf 

 tflnd / ;xeflusf] ;+Vof 

 ldl8of l/kf]l6{Ë 

 

@=#=@  cfrf/;+lxtfaf/] ;fj{hlgs ;~rf/ 

dfWodaf6 hfgsf/L lbg] 

@=# lszf]/ 

lszf]/Lx¿sf] 

;du| ljsf;sf] 

nflu ?kfGt/0f 

sfo{qmd ;+rfng 

ug]{  

@=#=!=/]l8of] sfo{qmd  ;+rfng 

@=# @;d'bfodf cfwfl/t ?kfGt/0f sIff ;+rfng 

@=#=#=sIff ?kfGt/0f sfo{qmd ;+rfng 

@=#+=# afnljjfxG o"gLs/0fsf nflu lgu/fgL ;d"x 

u7g tyf kl/rfng 

 gu/kflnsf  ;3+ ;:yf 

 ljsf; ;fem]bf/ 

 ;fem]bf/  

lg/Gt/tf  tflnddf ;xefuL ;+Vof 

 ;xefuLsf] pkl:ytL ljj/0f  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#= afnljjfxsf] 36gf Joj:yfkg dfkm{t lkl8t k|efljtsf] k'g:yfkgf - Responsive) 

#=! afnljjfx lj?4 

;j{;fwf/0fn] 

;/n / 

k|efjsf/L ph'/L  

ug{ ;Sg] kx'Fr 

#=!=!  afnljjfx /fHo lj?4sf] ck/fw xf] eGg] 

sfg'gL Joj:yfsf] af/]df ;j{;fwf/0fnfO{ 

hfgsf/L lbg] ph'/L k|s[ofnfO{ ;xh agfpg 

k|x/L tyf :yfgLo  ;/sf/n] x6nfOgsf] 

;/n tl/sfsf] Joj:yf ug]{  

 gu/kflnsf 

 lh=k|=sf= 

 

 /fhgLltsbnx¿ 

 u}=;=;=x¿ 

 ljsf; ;fe]mbf/x¿ 

^ dlxgf  ;dGjo a}7s lg0f{o 

 ph'/L k|lqmof 

k'g/fjnf]sgsf] k|ltj]bg 

 k|x/L sfof{nodf ph'/L btf{ 

 



p2]Zo M lzj/fh gu/kflnsf If]qdf bz jif{ leq afnljjfx cGTo ug]{ 

!=lgif]w(Prevention) 

qm=;+

= 

/0fgLlt sfo{qmd÷lqmofsnfk k|d'v 
lhDd]jf/L 

;xof]uL ;do ;Ldf k|ultsf] ;"rFfs  

j[l4 ug]{  . #=!=@gu/kflnsf, k|x/L sfof{no,  / ;+3 ;:Yffåf/f 

;+rflnt 6]lnkmf]g x6 nfOgx¿df 

afnljjfxsf] ;"rgf lbg] af/] ;d'bfonfO{ 

Jofks ?kdf hfgsf/L u/fpg], 

;+Vof 

 x6nfOg l/kf]l6{Ë ;+Vof 

#=@ afnljjfx la?4 

:jt :km't{ 

sf/afxL k|s[of 

cjnDjg ug]{ .  

#=@=!  afnljjfx lj?4 :jtM:km't{ sf/afxLsf nflu 

k|x/L kl/rfng ug{ lhNnf k|zf;g sfof{no 

/ lhNnf k|x/L sfof{no ;Fu ;dGjo ug]{, 

 lh=k|zf=sf= 

 lh=k|=sf= 

 /fhgLlts bnx¿ 

 gu/kflnsf Goflos 

;ldlt 

 j8f sfof{nox¿ 

^ dlxgf  ;dGjo a}7s lg0f{o 

 36gf l/kf]l6{Ë ;+Vof 

 Cbfntdf btf{ ePsf] 

afnljjfxsf] d'2f ;+Vof 

#=# Affnljjfxsf 

k|efljtx¿ nfO{ 

nlIft u/L 

;+/If0f u[x÷;'wf/ 

u[xsf] Joj:yfkg 

ug]{ . 

#=#=!  kl/jf/df a:g g;Sg] afnljjfxsf 

k|efljtx¿ nlIft ;+/If0f u[x÷;'wf/ u[x;Fu  

;dGjo ug]{  

 gu/kflnsf 

 lh=k|=sf= 

 /fhgLltsbnx¿ 

 j8f sfof{nox¿ 

 u}=;=;=x¿ 

 ljsf; ;fe]mbf/x¿ 

   ab/ ePsf afnljjfxsf 

k|efljtx¿nfO{ ;+/If0f / 

;'wf/ u[xdf a;]sf clen]v 

 

#=#=@  afnljjfx x'g ;Sg] hf]lvd ePsf 

kl/jf/af6 p4f/ ug'{kg]{ aflnsfnfO{ ;+/If0f 

lbg cfjZostf cg';f/ afn ;+/If0f u[xdf 

k|]if0f ug]{, 

 kl/jf/af6 p4f/ ul/Psf / 

afn ;+/If0f u[xdf k|]if0f 

ul/Psf aflnsfsf] ;+Vof 

#=#=#  cfk"m v'zL ljjfx ug]{ jb/ efuL 

afnljjfxsf afnaflnsfx¿nfO{ cbfntaf6 

7x/ ePcg';f/ afn ;'wf/ u[xdf k|]if0f ug]{  

jf kl/jf/df ;fd]n  u/fpg] . 

 afn ;'wf/ u[xdf k|]if0f 

u/LPsf afnaflnsfsf] 

;+Vof 

#=$ Affnljjfxsf 

k|efljtx¿nfO{ 

sfg"gL xs 

clwsf/  tyf 

ljleGGf sfo{qmd 

dfk{mt ;fdflhs 

tyf cfly{s 

#=$=! Affnljjfxsf k|efljt aflnsfx¿nfO{ nlIft 

u/L cfjZostf cg';f/ b]xfosf ;]jf 

;'ljwfx¿k|bfg ug]{ af/] dfkb08 agfpg] M 

-s_ sfg"gL ;xfot ftyf ;]jf 

-v_ dgf]ljdz{ 

-u_ :jf:Yo x]/rfx 

-3_ cf}krfl/s÷cgf}krfl/s lzIff 

 gu/kflnsf 

 j8f 
sfof{nox¿ 

 

 u}=;=;=x¿ 

 ljsf; ;fe]mbf/x¿ 

^ dlxgf  dfkb08 k|sfzg 

 ;]jf lnPsf ;+Vof 

 



p2]Zo M lzj/fh gu/kflnsf If]qdf bz jif{ leq afnljjfx cGTo ug]{ 

!=lgif]w(Prevention) 

qm=;+

= 

/0fgLlt sfo{qmd÷lqmofsnfk k|d'v 
lhDd]jf/L 

;xof]uL ;do ;Ldf k|ultsf] ;"rFfs  

;zlQms/0f ug]{ . -ª_ ;Lk ljsf; tflnd 

-r_ n3' C0f 

-5_ aLpk"FhL 

-h_ :j/f]huf/÷ u}/ kf/Dkl/s Joj;fo 

;DaGwL pTk|]/0ff,  

#=$=@ tf]lsPsf ;]jf ;'ljwf k|jfxsf nflu 

;/f]sf/jfnfx¿ aLr ;dGjo ug]{, 

lg/Gt/  nlIft sfo{qmd ;~rfng 

ePsf] ;+Vof 

 nfefGjLt aflnsfsf] ;+Vof 

$= afnljjfx cGTosf nflu cg'udg tyf d'Nofª\sg 

$=! 

 

Affnljjfx 

cGTosf] 

cleofgnfO{ 

k|efjsf/L 

agfpg :yfgLo 

txdf cg'udg 

tyf d"NofÍg 

k|0ffnLnfO{ 

;+:yfut ug]{ . 

$=!=! gu/kflnsfsf] Goflos ;ldlt cGtu{t lhNnf 

k|zf;g sfof{no, lhNnf k|x/L sfof{no, 

lhNnf ;/sf/L jlsn sfof{no, u}=;=;=x¿ / 

lghL If]qaf6 k|ltlglwTj x'g] u/L a9Ldf (  

jf !! hgfsf] cg'udg tyf d"NofÍg sfo{bn 

u7g ug]{, 

 gu/kflnsf 

 j8f 
sfof{nox¿ 

 

 

  

 lh=k|zf=sf= 

 lh=k|=sf= 

 lghLIf]q 

 u}=;=;=x¿ 

 ljsf; ;fe]mbf/x¿ 

! jif{ leq 

 

 

 cg'udg tyf d"NofÍg 

sfo{bn u7g ;DaGwL lg0f{o 

 cg'udg tyf d"NofÍg 

sfo{bnsf] a}7s ;+Vof 

 

$=!=@  kl/0ffddf cfwfl/t cg'udg tyf d"NofÍg 

sfo{nfO{ k|efjsf/L  agfpg sfo{bnnfO{ 

lg/Gt/ k|fljlws 6]jf k'¥ofpg ;Sg]] u/L bIf 

hgzlQm, cfly{s >f]t tyf k|ljlw ;lxt  

dlxnf tyf afnaflnsf zfvf / cg'udg 

zfvfsf] Ifdtf clea[l4 ug]{, 

 RBMdf cfwfl/t cg'udg / 

d"NofÍg ;DaGwL sfo{ljlw / 

dfkb08 

 RBM / Logical 

Framework af/]sf] 

k|lzIf0fdf ;xefuL 

kbflwsf/L / sd{rf/Lsf] 

;+Vof 

 cg'udg k|ltj]bg 

 Wofgfsif{0f u/fOPsf] kq 

$=!=# sfo{of]hgfdf tf]lsPsf sfo{qmdx¿ eP 

gePsf] Logical Framework{tof/ eg{ 

nufpg] /  ;f] cg';f/ ;Dkfbg eP gePsf] 

cg'udg ug]{, 



p2]Zo M lzj/fh gu/kflnsf If]qdf bz jif{ leq afnljjfx cGTo ug]{ 

!=lgif]w(Prevention) 

qm=;+

= 

/0fgLlt sfo{qmd÷lqmofsnfk k|d'v 
lhDd]jf/L 

;xof]uL ;do ;Ldf k|ultsf] ;"rFfs  

$=@ Afnljjfx cGTo 

af/] hfltut tyf 

j8fut v08Ls[t 

tYofÍsf] ;+sng, 

cg'udg / 

d"NofÍg ug]{ 

;+oGqsf] ljsf; 

ug]{ . 

$=@=! Hfltut tyf j8fut v08Ls[t tYofÍ+ 

k|0ffnLsf] j8fdf hgzlQm tof/ ug]{ 

k|To]s jif{  v08Ls[t tYofÍ ;DaGwL 

;ˆ6j]o/ / k|ltj]bg 9fFrf 

 k|lzIf0f sfo{qmd / ;xefuL 

;+Vof 

 

$=# Afnljjfx cGTo 

;DaGwL ePsf 

c;n tyf ;kmn 

cEof;af/] syf 

jgfO{ ;d'bfonfO{ 

;';"lrt ug]{ . 

$=#=@ cg'udg tyf d"NofÍg kZrft klxrfg 

ePsf c;n tyf ;kmn cEof;x¿nfO{ ;+rf/ 

dfWod, j]e;fO6, k'l:tsf k|sfzg cflb 

dfk{mt ;fj{hlgs ug]{, 

lg/Gt/  ldl8of l/kf]l6{Ë 

 j]e;fO6 hfgsf/L 

 k'l:tsf k|sfzg 



१४. संस्थागत संरचना : 
नगरपालिकािे रणनीलत तथा का्य् ोजनाको प्रभावकारी का्ायन्तव्न, अनगुिन, सिीक्षा तथा आवश््कता 
अनसुार पररिाजयनका िालग लनम्न अनसुार संरचना लनिायण गनेछ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१५. जोशखि तथा न्त्ूनीकरणः 

प्रस्ततु नगरपालिका स्तरी् बािवववाह अन्त्् सम्बन्तधी रणनीलत तथा का्य् ोजनाको स्वरूप बहृत 

(comprehensive) भएको र ्ो सािा सरोकारको (Common Issue) भएकािे ्सको सफि का्ायन्तव्निा 
ववलभन्न प्रकारका अवरोधहरू आउन सक्न ेदेशखन्तछ । प्रिखु जोशखिहरू लनम्नअनसुार छन ्: 

 बािअलधकार, बाि संरक्षण, िैविक सिानता सम्बन्तधी अवधारणा बारे सािा बिुाईिा एकरूपता 
नहनुे हनुािे रणनीलत तथा का्य् ोजना का्ायन्तव्निा शजम्िेवार  सरोकारवािाहरूबाट अपेशक्षत 
सह्ोग प्राप्त हनु नसक्ने सम्भावना हनु सक्छ । 

 कानूनिे लनधायरण गरेको वववाहको उिेर बारे सिदुा्िा गित, भ्रिपूणय र अप्ायप्त बिुाई का्ि 
रहँदा बािवववाहिे सािाशजक िान्त्ता पाइरहेको अवस्था आफैँ िा एक चनौलत पूणय छ । 

 सावयजलनक तथा लनजी के्षत्र जताततै परुूष प्रधान िान्त्ता हावी रहेको र भौलतक पूवायधारिाई 
प्राथलिकता ददने िानलसकता व््ाप्त रहेको सन्तदभयिा बालिका र िवहिा केशन्तरत भई ्ो रणनीलत 
तथा का्य् ोजना का्ायन्तव्न प्राथलिकतािा नपनय सक्छ । 

 प्रलतबर्द्ता र इच्छा िशक्त सवहतको दक्ष जनिशक्तको अभाविा ्ो रणनीलत तथा का्य् ोजनाको 
का्ायन्तव्निा चनुौलत हनु सक्छ ।  

 ्ो रणनीलत तथा का्यििको का्ायन्तव्नका िालग आवश््क पने जनिशक्त पररचािन, आलथयक 
तथा अन्त् स्रोत साधनको ववलन्ोजनको किीका साथै िैविक संवेदनिीिताको अभाविा ्सिे 
प्राथलिकता नपाउन सक्छ । 

 

;d'bfo :t/ 

 j8f cWoIfsf] cWoIftfdf j8f 

:t/Lo afn ljjfx pGd"ng 

;ldlt 

 dlxnf j8f ;b:osf] 

;+of]hsTjdf j8f :t/Lo 

cg'udg tyf k/fdz{ sfo{bn 

 

 

 dlxnf lgu/fgL ;d"x 

 afn Sna÷;~hfn / lxdfotL 

 o'jf Sna 

 lszf]/L lszf/ ;d"x 

 gLlh ;+:yf 

 wd{u'? ;~hfn 

 ljBfno kl/jf/ 

 gu/ ;Nnfxsf/ ;ldlt 

 pkk|d'vsf] ;+of]hsTjdf lgb]{zg 

;ldlt 

 k|d'v dlxnf ljsf; clws[tsf] 

;+of]hsTjdf sfof{Gjog sfo{bn 

 ;fdflhs ljsf; dxfzfvf 

cGtu{t cg'udg tyf d"NofÍg 

sfo{bn 

gu/kflnsf :t/ j8f :t/ 
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उप्ुयक्त जोशखि न्त्ूनीकरणका िालग शिवराज नगरपालिकािे देहा्अनसुार व््वस्था गने छ : 
 ्ो रणनीलत तथा का्य् ोजनाको सफि का्ायन्तव्नका िालग पालिकािे संघ, प्रदेि सरकार र 

शजल्िा तहका लनका्, ्स सँग सम्वशन्तधत अन्त् सरकारी का्ायि्, अन्त् लनका्, राजनैलतक दि, 

ववद्याि्, वकिोरी सिूह, िवहिा अलधकारको क्षेत्रिा वि्ािीि संघ, सस्था, गैरसरकारी संस्था तथा 
ववकास सािेदारहरू बीच सािा अवधारणा, सहिलत, प्रलतवर्द्ता, सह्ोग र सिन्तव्का िालग 
लन्लित रुपिा छिफि र पराििय गनेछ । 

 ्ो रणनीलत तथा का्य् ोजना बारे ्थािीघ्र सम्बशन्तधत सबैिाई अलभिखुीकरण गनेछ। 

 सबै सरोकारवािा लनका्हरूिा बािअलधकार, बाि संरक्षण र िैविक सवािहरू बारे ज्ञान दक्षता 
सवहतको जनिशक्त लनिायणिा वविषे जोड ददनेछ । 

१६. सहका्य तथा सिन्तव् : 
्ो रणनीलत तथा का्य् ोजना का्ायन्तव्नका िालग शिवराज नगरपालिकािे सरोकारवािाहरू सँग देहा् 
अनसुार सहका्य र सिन्तव् गनेछः 

क) बाि वववाहबाट  प्रभाववत तथा कानूनी सेवािा पहुँच नभएका सिदुा्का व््शक्त तथा सिूहहरू 
वविेषगरी िवहिा, आलथयक तथा सािाशजक रुपिे पछालड पाररएका सिदुा्, अपािता भएका 
व््शक्तहरू, ववस्थावपत, जनजालत, दलितका साथै िैविक तथा ्ौलनक अल्पसंख्क र सीिान्ततकृत 
सिदुा्हरू िालथ भइरहेका वहंसा तथा बािवववाह लन्न्तत्रण गनय शजल्िािा का्यरत कानून 
का्ायन्तव्न लनका् तथा सं्न्तत्रहरू, राजनीलतक दि, स्थानी् स्तरिा रहेका प्रहरी, स्वास्््, 

ववद्याि्, धियगरुु, नागररक सिाज, नीशज संस्था, िगा्त संघी् सरकार, प्रदेि सरकार, ववकास 
सािेदार िगा्त ववलभन्न सिदुा्सँग सिन्तव् र सहका्य गने । 

१७. बािवववाह अन्त्् पालिका घोषणाका आधारहरू : 
१७.१. बािलबवाह अन्त््का िालग स्थानी् रणनीलत तथा का्य् ोजना का्ायन्तव्नका िालग पालिका 

स्तरी् सलिलत गठन, 

१७.२ बािक्िब, वकिोरी क्िब, बािसंजाि तथा स्थानी् सािदुाव्क संरचना गठन तथा पररचािन, 

१७.३ सरोकारवािाहरूको पवहचान सिन्तव् तथा सञ्जालिकरण, 

१७.४ बािलबवाह अन्त््का िालग स्थानी् तह बाट का्य् ोजना लनिायण तथा बजेट ववलन्ोजन र 
का्ायन्तवा्न, 

१७.५ बािलबवाह अन्त््का न्त्नुति सूचक लनधायरण, 

१७.६ बािलबवाह अन्त््का िालग स्थानी् सरोकारवािाहरू सँग पराििय तथा अन्ततवि्ा, 
१७.७ बािलबवाह अन्त््का िालग सरोकारवािाहरूको प्रलतबर्द्ता, 
१७.८ बािलबवाह अन्त््का िालग स्न्तत्र लनिायण तथा पररचािन, 

१७.९ बािलबवाह अन्त््का िालग आवलधक तथा वावषयक का्य् ोजना तजुयिा तथा का्ायन्तवा्न, 

१७.१० बािलबवाह अन्त््का िालग ववलभन्न क्िब तथा रुपान्ततरण का्यििका वकिोरी क्िव तथा 
सञ्जािको पररचािन, 
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१७.११ बािलबवाह अन्त््को िालग ऐक््बर्द्ता व््वहाररक सचेतना र सह्ोगको िालग हस्ताक्षर 
अलभ्ान, 

१७.१२ अनगुिन िलु््ाङ्कन सलिक्षा तथा बािवववाह सम्बन्तधी शस्थलत पत्र तजुयिा तथा सावयजलनकरण, 

१७.१३ बािवववाह िकु्त टोि गाउँ ववद्याि्, वडा र पालिका घोषणा र लनरन्ततरता । 

१८.बािवववाह अन्त्् घोषणाका सचुकहरू : 
१८.१. ्ो रणलनलत िाग ु भए पिात बािवववाह अन्त्् पालिका घोषणा गने वषयिा १८ वषय भन्तदा 

िनुीका बािवववाहको संख्ा िून्त् अवस्थािा रहेको हनु ुपने ।  
१८.२. १८ वषय देशख २०वषय उिेरका बािबािबालिकाको हकिा बािवववाहको संख्ािा ९० 

प्रलतितिे किी आएको र  बाँकी बािवववाह िनु्त् अवस्थािा हनु ुपनेछ ।  
१८.३. कक्षा ५ भन्तदा िालथका सम्पूणय ववद्याि्हरूिा बािअलधकार तथा संरक्षणका सवािहरूिा 

सवि् रूपिा वकाित गदै आएका बािक्िब तथा वकिोरी क्िवहरूिे वावषयक ्ोजना बनाई 
अलतररक्त वि्ाकिापहरू आ्ोजना गरेको ।  

१८.४. प्र््ेक सिदुा्हरूिा बािवववाह लनगरानी सिहुहरूको स्थापना भई सवि्रूपिा सम्भाववत 
बािवववाह पवहचान,  पैरवी रोक्नका िालग पराििय र बािवववाह भए उजरुी जस्ता का्यहरु 
गदै आएको ।  

१८.५. प्र््ेक वडाका गाउँिा सावयजलनक ठाउँहरूको बािवववाह ववरुर्द्का होलडि वोडय राशखएको हनु ु
पने छ । 

१८.६. जनु सकैु वववाह गदाय टोि ववकास संस्था, बाि संजाि तथा बािक्िव सँग लसफाररस लिई 
प्रकृ्ा अगालड बढाएको । पालिकाको स्वास््् संस्थाको त््ाङ्क अनसुार २० वषय  उिेर नपदैु 
आिा बने्नहरूको संख्ा िून्त् रहेको हनु ुपने ।  

१८.७. स्थानी् सरकार पालिका वा वडािे वावषयक रुपिा बािवववाह अन्त्् िीषयकिा  बजेट 
ववलन्ोजन गरी लन्लित रुपिा का्यिि गदै आएको ।  

१८.८. कक्षा ५ भन्तदा िालथका सम्पूणय ववद्याि्हरूिा एक एक वटा बवहनी वा वकिोरी सिूह गठन 
भई  लन्लित रुपिाववद्याि् तथा सिदुा् स्तरिा वािवववाह अन्त््का िालग िशक्षत गरी 
ववलभन्न अलतररक्त वि्ाकिाप आ्ोजना गने गरेको।  

१८.९. सिदुा् वडा तथा पालिका स्तरिा रहेका बािसंरक्षण सम्वन्तधी सम्पूणय संरचना बािवववाह 
अन्त््िा वि्ाशिि भएको हनु ुपने । 

 

आज्ञािे, 

राकेि पाण्डे 

प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत  


