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१ पष्ृ टभूमि

बाि वववाह एक सामाख्जक सवाि हो जुन ववश्वका अधिकांश दे शहरुिे आ-आफ्नो सामाख्जक तथा

सांस्कृततक पररवेश र परस्परा अनस
ु ार सामना गरररहे का छन ्। ववश्वमा करोडौँ बािबालिकाहरु बाि

वववाहबाट प्रभाववत छन ्। दक्षिण एलशिामा ककशोरीहरु बढि प्रभाववत छन ्। बाि वववाह अन्त्िकािाधग

राख्रिि रणनीतत, २०७२ मा उल्िेख भए अनस
ु ार नेपाि बाि वववाह उच्च रहे का मि
ु क
ु हरु मध्िे
अग्रपंख्ततमा पदद छ र दक्षिण एलशिामा हाम्रो दे श बंगिादे श र भारत पतछ तेश्रो स्थानमा पदद छ।

हरे क जैववक ब्िततीिे आफ्नो वववाह आफुिे रोजेको ब्िततीसंग गनद पाउनु पदद छ, मानव अधिकारको
कोणबाट हेदाद िो ब्िततीको अधिकार पतन हो। उतत अधिकारिाई मानव स्वास््ि, दे शको भग
ू ोि र

ब्िततीको शारीररक अवस्थािाई आिार बनाएर ववश्वका प्रािः सबै मि
ू क
ु हरूिे वववाहकािाधग न्तिन
ू तम

उमेर ति गरे का हुन्तछन ्। नेपािको मि
ू क
ु ी अपराि (संढहता) ऐन २०७४ मा वववाहकोिाधग कानन
ु ी उमेर २०
बर्द तोककएको छ। नेपािको संबि
ै ातनक ब्िवस्थािाई हे ने हो भने िारा ३९ को मौलिक हक अन्ततरगत

उपिारा ५ मा बाि वववाहिाई पढहिो पटक बाि अधिकार हननको बबर्िको रुपमा उल्िेख गरी दण्डनीि
अपरािको रुपमा तथा वपडडतिाई िततपत
ु ी पाउने हक सढहत स्वीकार गरे को छ।

बाि वववाहिे बािबालिकाहरूिाई आिारभत
ू अधिकारबाट बख्चचत मात्र गराउँ दै न उनीहरू आफ्नो भववरिको

छनोट गने अधिकार तथा सो सम्बन्तिमा तनणदि लिने प्रकृिामा सहभागी हुने अवसरबाट पतन बख्चचत
हुन्तछन ्। बबशेर् गरी बालिका र मढहिाको सन्तदभदमा बाि वववाह िे एउटा मात्रै अधिकारको उल्िंघन नगरी
उनीहरुको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्िघ
्ं नको श्रंख
ृ ना गरी थप ढहंसाको कुचक्रमा पने अवस्था
ृ िा सज

रहन्तछ। बाि वववाहको कारण बैवाढहक जीवन ढदगो नहुने, पररपतव नभई सन्ततान जन्तमाउं दा स्वास््ि
सम्बन्तिी ववलभन्तन समस्िाहरु दे खखने, िैंधगक ढहंसा, िौनजन्ति ढहंसा, बािश्रम, वेचववखन जस्ता थप

ढहंसाहरुिे वालिका र मढहिाहरु थप प्रताडडत हुन पग्ु दछन। कािान्ततरमा समाज ववकास प्रकृिामा
मढहिाहरूको भलु मका र सहभाधगतािाई न्तिन
ू बनाई सभ्ि, सस
ुं स्कृत एवं समतामि
ू क समाज तनमादण गनद

बाि वववाह बािक त्व बन्तन पग्ु दछ।

बािकको ति
ु नामा संयिा्मक रुपमा बिी बालिकाको वववाह १८ वर्द नपग्ु दै हुने गरे को अध्ििनवाट
दे खखएको छ। िसो हुनम
ु ा मढहिाभन्तदा परु
ु र्को उमेर सामान्तितिा बिी हुनप
ु ने सामाख्जक मान्तिता, िैंधगक
ववभेद, अलशिा र असरु िा जस्ता कारणहरु प्रमख
ु रुपमा दे खखएका छन ्।

कानन
ु ी दृख्रटकोणबाट हे दाद कानन
ु को कािादन्तविन प्रभावकारी नगरे

जस्तो दे खखन्तछ भने लशिाको

दृख्रटकोणबाट हेदाद जन चेतनाको अभाव बाि वववाहको कारणको रूपमा दे खखन्तछ। दे शको संवविान मै
उल्िेख छ र कानन
ु द्धारानै बख्जदत गररएको छ तर पतन ववश्वको कततपि मि
ू क
ु को दाँजोमा नेपािमा ककन
बाि वववाहको अन्त्िको ककनार दे खखएको छै न? हामी गख्म्भर रूपमा सोच्न बाध्ि छौँ। ककन िेरै

बािबालिकाहरु बाि सि
ु भ हाँसोिाई वविाउं दै आफ्नो भववश्ि जोखखमको पोल्टामा पारररहे का छन ्? को हो
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ख्जम्मेवार? के िस प्रश्निे हामीिाई सई
ु रोिे घोचे जस्तै हुंदैन? हामी सचेत, ज्ञानभएका, वववेकी मानव
ममादहत हुदैंनौ?
मेल्िेख गाउँ पालिकामा सरोकारवािासंग गररएको कािादशािामा सहभाधगहरुिे उल्िेख गरे अनस
ु ार बाि

वववाह हुनम
ु ा सामाख्जक, िालमदक एवं सांस्कृततक मान्तिता, ककशोरी वा मढहिाको स्वं-तनणदि भन्तदा पतन
वववाह परु
ु र् अलभभावकको ख्जम्मेवारी ठान्तन,ु िैंङ्धगक ववभेद, असरु िा, घरािसी समस्िा, छोरीहरुिेरै हुन,ु
ह्रासोन्तमख
ू लशिा, चेतनाको कलम, पहुंच ववढहनता, दे खालसकक र अलभभावकमा बेरोजगारी जस्ता कारणहरु

प्रमख
ु रुपमा ठम्िाएका छन ्। िसबाट समद
ु ािमा बहुआिालमक समस्िाहरु थवपदै जान्तछन ्। जसिे गदाद
समस्िा समािानमा जढटिता उ्पन्तन हुन्तछ। िसथद बहु आिालमक समस्िाको जड बाि वववाह अन्त्ि गने
उद्देश्िका साथ मेल्िेख गाउं पालिका िो रणतनततक िोजना तनमादण गररएको छ।

१: िाउं पामलकाको पररचय
१.१ ऐतिहामसक पष्ृ ठभूमि

नेपािको सद
ु रू पख्श्चम प्रदे श अन्ततगदत ववकट ख्जल्िा अछामको ६ वटा गाउं पालिकाहरु मध्िे एक

मेल्िेख हो। िस गाउं पालिकाको नामाकरण िहाँको डाँडाभरी मेिको रुखहरु प्रशस्त हुने भएकोिे
मेल्िेख नामाकरण गररएको हो। नेपािको एकीकरण अतघ शाहवंशीि शासकहरु मध्िेका ववम्कोटे
राजाको शासन व्िवस्था िस िेत्रमा रहे को धथिो। बब.स. २०६८ सािको राख्रिि जनगणना

अनस
ु ार २४,६७० जनसंङ्यिा रहे को िो गाउं पालिका ऋवर्दह, ठाँटी, कुस्कोट, ववन्तिेवासनी, शोडर्ा,

नन्तदे गडा र हाख््तकोट गरी ७ वटा साबबकको गाववस समेटी हाि मेल्िेख गाउँ पालिका हुन पग
ु ेको
छ। ४,३६० घरिुरी र ५.४ घरपररवारको और्त जनघन्वको आकार रहे को िस गाउं पालिकामा
ववलभन्तन जातजाती र भार्ाभावर्का मातनसहरुको बसोबास रहे को हुँदा िालमदक र सांस्कृततक
वववविता पतन उख््तकै रहे को छ।

१.२ भौिोमलक अिश्थिति

िस गाउँ पालिकाको पि
त ा रामारोशन गाउँ पालिका, पश्थचििा साँफेवगर नगरपालिका, दक्षक्षणिा
ू ि
बान्तनीगिी जिगि गाउँ पालिका र उ्िरिा वाजुरा ख्जल्िा पददछन ्। हाि मेल्िेख गाउँ पालिकाको

कािादिि रहे को स्थान समन्तु री सतहदे खख १६९८ लमटरको उचाइमा रहे को छ। िस गाउँ पालिकको
िेत्रफि १३४.७८ वगद कक.मी. रहे को छ।

हालको िडा बबभाजन तनम्न प्रकार छन ्:

वडा नं.- १ समावेश भएको साबबक गा.बब.स.- ऋर्ीदह साबबकको वडा नं.- १,३,४,८ र ९
वडा नं.- २ समावेश भएको साबबक गा.बब.स.- ऋर्ीदह साबबकको वडा नं.- २,५,६ र ७
वडा नं.- ३ समावेश भएको साबबक गा.बब.स.- ठाँटी साबबकको वडा नं.- १ दे खी ९

वडा नं.- ४ समावेश भएको साबबक गा.बब.स.- कुस्कोट साबबकको वडा नं.- १ दे खी ९

वडा नं.- ५ समावेश भएको साबबक गा.बब.स.- ववन्तिेवासनी साबबकको वडा नं.-१ दे खी ९
वडा नं.- ६ समावेश भएको साबबक गा.बब.स.- शोडर्ादे वी साबबकको वडा नं.-१ दे खी ९
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वडा नं.- ७ समावेश भएको साबबक गा.वव.स.- नन्तदे गडा साबबकको वडा नं.- १ दे खी ९

वडा नं.- ८ समावेश भएको साबबक गा.बब.स.- हाख््तकोट साबबकको वडा नं.-१ दे खी ९

(नोटाः गाउं पालिकाको वडागत जनसांख्यिक वववरण अनस
ु च
ू ी १ मा समावेश गररएको छ।)

१.३ बालबामलका ििा ककशोरककशोरीहरुको िथयांङ्क

परू
ु र् भन्तदा मढहिाको जनसंयिा ३.२ प्रततशतिे बढि रहे को िस गाउं पालिकामा औँसत पररवार
आकार जनसंयिा ५.६४ रहे को छ जन
ु ख्जल्िाको औँसत (५.३३) र राख्रिि औँसत (४.८८) भन्तदा

बढि छ। अथादत िस गाउं पालिकाको औँसत पररवार आकार बढ्दै गएको छ। जन गणना, २०६८
को औँसत पररवार आकार २०५८ को ५.२६ भन्तदा बढि हो। िस गाउं पालिकामा १०-२४ बर्द उमेर

समह
ु को जनसंयिा ८,०८५ अथादत ३२.७७ प्रततशत रहे को छ जसमा ४,३०३ जना अथादत ५०%

भन्तदा बढि बालिका र ककशोरीहरु छन ्। अथादत बािक, ककशोर तथा िव
ू ा परु
ु र् भन्तदा बालिका,

ककशोरी तथा िव
ू ा मढहिा बढि दे खखन्तछ। गाउं पालिकाको कूि जनसंयिाको १७.४४% १०-२४ बर्द
उमेर समह
ु का बालिका र ककशोरीहरु छन ् र कूि मढहिा जनसंयिाको ३२.८% छन ्।

गाउं पालिका/नगरपालिका प्रोफाईि अछाम, २०७५ को अनस
ु ार १५-२४ उमेर समह
ु का अदि िव
ु ा

सबभन्तदा बढि श्रम गनद भारत जान्तछन ्।

२ बाल वििाह सम्बश्न्ति नीतििि ब्यिस्िा

सन ् २०१३ को सेप्टे म्बरमा संित
ु त रारिसंघीि मानव अधिकार सलमततबाट बाि वववाह तथा जवरजस्ती
हुने वववाह रोकथाम तथा उन्तमि
ू नको सविीकरणः चुनौती, उपिख्ब्ि, उदाहरणीि अभ्िास र
कािादन्तविनमा रहे का समस्िाहरू ववर्िक प्रस्ताव (UN Human Rights Council (2013). 24th session.

Resolution 24/23: Strengthening efforts to prevent and eliminate child, early and forced
marriage: challenges, achievements, best practices and implementation gaps- Adopted by the
Human Rights Council.) र िसपतछ सोही बर्दको डडसेम्बरमा संित
ु त रारिसंघको ६८ औं सािारण

सभाबाट बाि वववाह तथा जवरजस्ती हुने वववाह ववर्िक प्रस्ताव पाररत गररएपतछ बाि वववाह
ववरुद्धका कािदक्रमहरु ववश्वव्िापी रुपमा उच्च प्राथलमकतामा परे का छन ्। (UN General Assembly

(2013). 68th session. Resolution 68/148: Child, early and forced marriage- Adopted by the
General Assembly.)
नेपाििे बाि अधिकार सम्बन्तिी महासख्न्ति, १९८९M मढहिामाधथ हुने सबै प्रकारका ववभेदहरूको अन्त्ि
गने महासख्न्ति १९७९, नागररक तथा राजनैततक अधिकारका िाधग अन्ततरादख्रिि आिेख, १९६६ आधथदक,
सामाख्जक तथा सांस्कृततक अधिकार सम्बन्तिी अन्ततरादख्रिि आिेख, १९६६, िातना ववरुद्धको महासख्न्ति,

१९८४ जनसंयिा र ववकास सम्बन्तिी अन्ततरादख्रिि सम्मेिनिे पाररत गरे को कािदिोजना, १९९४

(Program of Action adopted at the International Conference on Population and Development,
1994)Ù चौथो ववश्व मढहिा सम्मेिनबाट पाररत बेइख्जङ्ग घोर्णा र सम्बद्ध कािदिोजना -Beijing

Decleration and Platform for Action) र साकद िगाित अन्र्तराख्रिि तथा िेत्रीि स्तरमा बाि
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अधिकारिाई प्रबद्र्िन गने ववलभन्तन अन्ततरादख्रिि महासख्न्ति तथा ईच्छाधिन आिेखहरु माफदत
नागररकहरुको आिारभत
ू अधिकारहरु बबर्ेशतः बािअधिकार संरिणमा प्रततवद्धता जाहे र गरे को छ।

बाि वववाह ववरुद्धको प्रिास साकदसंग आबद्ध रहे को “बािबालिका उपर हुने ढहंसा ववरुद्धको दक्षिण
एलशिािी पहि”(SAIEVAC) को एक रणनीततक कािदिेत्र पतन हो। िसिे साकद मि
ु क
ु हरुमा “बाि
वववाह अन्त्िका िाधग िेत्रीि कािद िोजना (२०१५—२०१८)” -Regional Action Plan to End Child
Marriage in South Asia-(2015-2018) तिार गरी राख्रिि संिन्तत्र

-National Mechanism_

माफदत बाि

वववाह ववरुद्धमा आफना प्रिासहरु केख्न्तरत गरे को छ। िसका साथै उतत रणनीततिाई पररपािना गदै

नेपाि सरकारको नेत्ृ वमा नोभेम्बर ७, २०१४ मा “बाि वववाह अन्त्ि गनद कानन
ु को प्रिोग गरी

जबाफदे ढहता बवृ द्ध”ववर्िक साकदस्तरीि गोरठी आिोजना गरी “दक्षिण एलशिाबाट बाि वववाह अन्त्ि
गनदको िाधग काठमाडौं आब्हन”Kathmandu Call for Action to End Child Marriage in South Asia) पतन
पाररत गररएको छ।

संित
ु त रारि संघिे सन ् २०३० सम्ममा परु ा हुने गरी ववकास िक्ष्िहरु तनिादरण गरे को छ जसमध्िे
पॉचौ िक्ष्िको िैङ्धगक समानता अन्ततगदत “सबै प्रकारका हातनकारक अभ्िासहरु जस्तै कलििो उमेरमा
गररने र जवरजख्स्त गररने वववाह र मढहिाको िोतन छे दन को उन्तमि
ू न”मा बाि वववाहिाई २४.५

प्रततशत बाट घटाएर ४.१ मा झाने िक्ष्ि समावेश गररएको छ। सदस्ि रारि भएको नातािे नेपाििे िो

िक्ष्ि परु ा गनद सबै प्रकारको प्रि्न गनुद वान्तछनीि हुने हुनािे िो रणनीततक िोजना पतन एउटा ठोस
प्रिन्तनका िाधग पररिक्षित छ ।
नेपािको संवविानको िारा ३९ को उपिारा (५) िे कुनैपतन बािबालिकािाई बाि वववाह, गैरकानन
ु ी

ओसारपसार र अपहरण गनद वा बन्तिक रायन नपाईने गरी वािवालिकाको हकको रुपमा स्थावपत गरे को
छ।

बािबालिका

सम्बन्तिी

ऐन,

२०७५

को

प्रस्तावनामा

बािबालिकाको

अधिकार

सम्बन्तिमा

“बािबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरिण, प्रविदन र पररपत
ू ी गरी बािबालिकाको सबो्तम ढहत
कािम गनद ………..” भनी उल्िेख गररएको छ। उतत ऐनमा बाि वववाह गने र गराउन सहिोग

गनेिाई सजािको पतन व्िवस्था गरे को छ साथै वपडकबाट कानन
ू बमोख्जम िततपतू तद पाउने हकको
सतु नख्श्चतता गररएको छ। साथै उतत ऐनको पररच्छे द ८ को बािबालिका ववरुद्धको कसरू अन्ततगदत दफा
६६ को उपदफा (२) को खण्ड ण मा बािबालिकाको वववाह तह गने वा बािबालिकासंग वववाह गने वा

गराउने कािदिाई बािबालिका ववरुद्ध ढहंसा गरे को मातननेछ भनी उल्िेख गररएको छ साथै पररच्छे द–९

को सजाि, िततपत
ू ी तथा मद्द
ु ा हे ने अधिकारी अन्ततगदत दफा ७२ उपदफा ३ मा सजािको व्िवस्था

गररएको छ। उतत ढहंसा गनेिाई (ख) मा पचह्तर हजार सम्म जररवाना र ३ वर्दसम्म कैद हुने
सजािको व्िवस्था गररएको छ।
्िसैगरी ककशोर ककशोरीका िाधग समग्र राख्रिि कािदिोजना (२०७०।०७१–२०७४।०७५) िे खासगरी

सीमान्ततकृत ककशोरककशोरीहरुिाई असर पाने हातनकारक सामाख्जक परम्परा ववभेद न्तिन
ू ीकरण

सम्बन्तिी नीततगत व्िवस्था गने र तनदे लशका तिार वा सि
ु ार गरी प्रिोगमा ल्िाउने र वाि वववाहमा
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परे का ककशोर ककशोरी मि
ू तः ककशोरीहरुिाई औपचाररक लशिाको मि
ू िारमा ल्िाउन खुल्िा र
वैकख्ल्पक लशिा प्रदान गने कुरा उल्िेख गररएको छ।

बािबालिका सम्बन्तिी राख्रिि नीतत, २०६९ िे वाि वववाहिाई बािवालिकाको हक अधिकार प्रचिनका

िाधग वािकको रुपमा पढहचान गरे को छ। नीततको रणनीतत नं ८.९ मा बाि वववाह रोतन सरकारी र

ववकासका साझेदार संस्थाहरुको सहकािदमा समद
ु ािस्तरका संघसंस्थाहरुिाई पररचािन गने, बाि वववाह
ववरुद्धको उजुरी सकक्रिताका साथ लिने र कारवाही गने व्िवस्थाका साथै बाि वववाह रोतने कािदका

िाधग स्थानीि तहिाई थप ख्जम्मेवारी ढदइने कुरा उल्िेख गररएको छ। िसैगरी रणनीतत नं ९.३ मा

स्थानीिस्तरसम्म बािबालिकाको बेचववखन, ओसारपसार र बाि वववाह ववरुद्ध चेतना जागरण कािदक्रम

सचचािन र गाँउस्तरमा बाि संरिणको ववर्िमा चेतना अलभववृ द्ध गनद संचार िगाित अन्ति उपित
ु त
माध्िमको पररचािन गररने कुरा उल्िेख छ।

३ िितिान श्स्िति

नेपाि मख्ल्टपि इख्न्तडकेटर तिस्टर सभे प्रततवेदन, २०१४ मा उल्िेख भए अनस
ु ार ४८.९% ककशोरीहरु

१८ वर्द नपग्ु दै वववाह गददछन ्। ्िस्तैगरी १५-४९ उमेर समह
ु का मढहिाहरु मध्िे १५.५% िे १५ वर्द

नपग्ु दै वववाह गदद छन। साथै १५-१९ उमेर समह
ु का मढहिाहरु मध्िे २४.५% िे बाि वववाह गने गरे को

पाईिो। नेपाि उच्च बािवववाह हुने दक्षिण एलसिािी दे शहरुमा तेस्रोमा पदद छ भने बाि वववाह ववश्वका
अन्ति दे शहरुमा घढटरहदां हामीमा भने बढ्दै गएको छ।

नेपाि जनसांख्यिक तथा स्वास््ि सवेिण, २०१६ को अनस
ु ार नेपािमा मढहिाहरु परु
ु र् भन्तदा अलि

चाडैं उमेरमा वववाह गदद छन ्। लशिा हालसि नगरे का मढहिाहरु एस.एि.सी. वा सो भन्तदा बिी लशिा
हालसि गरे का मढहिाहरु भन्तदा ४.६ बर्द अगाडड नै वववाह गदद छन ् (लशिा हालसि नगरे का १६.८ बर्दमा
र एस.एि.सी. वा सो भन्तदा बिी लशिा हालसि गरे काको २१.४ बर्दमा)। लशिाको स्तर बढ्दै जाँदा

ककशोरी उमेरमा गभदवती हुने पतन घट्दै गएको दे खखएको छ। जस्तैः लशिा हालसि नगरे का ककशोरीहरु
मध्िे ३३ प्रततशन िे बच्चा जन्तमाउन शरु
ु गरे का छन ् भने िो प्रततशत एस.एि.सी. वा सो भन्तदा बिी

लशिा हालसि गरे का ककशोरी मढहिाहरुमा ७ प्रततशत मात्र छ। अथादत शैक्षिक अवस्थािे बाि वववाहमा
अशर पादद छ। साथै भग
ू ोिको आिारमा हे दाद ककशोरी उमेरका मढहिाहरुको प्रजनन ् दर शहरी िेत्रमा
(१३ प्रततशत) भन्तदा ग्रालमण िेत्रमा बिी (२२ प्रततशत) छ।

िस ख्जल्िाको समग्र सािारता दर ५५.७% जुन नेपािको (६५.९%) सािरता भन्तदा पतन न्तिन
ू छ।

राख्रिि दर भन्तदा प्रदे शको सािरता दर न्तिन
ु रहे को छ (६३.५%)। िैंधगक ढहसाबिे िो ख्जल्िामा

ववभेद रहेको पाईन्तछ। जस्तैः िस ख्जल्िाको परु
ु र्को सािरता दर ७६.७% को ति
ु नामा मढहिाको

सािरता दर ४२.९% मात्र रहे को छ। परु
ु र् र मढहिाको सािरता दरमा िगभग ३४ अंकको फरक

दे खखन्तछ।
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कुि ४८,३१८ पररवारहरुमा प्रतत पररवार िगभग ५.३३ जना सदस्िहरु रहे को पाइन्तछ। पाररवाररक
वनावटको हकमा ५ जनामात्र सदस्िहरु भएको पररवार सङ्यिा सवैभन्तदा िेरै रहे को दे खखन्तछ।

पाररवाररक वनावट राख्रिि पाररवाररक वनावट भन्तदा बिी दे खखनम
ु ा बाि वववाह एक मह्वपण
ू द कारण
हुन सतदछ। ककनकी िस ख्जल्िामा सवैभन्तदा िेरै जनसङ्यिा १० दे खख २४ बर्द उमेर समह
ू मा रहेको
छ। परु
ु र्को ति
ु नामा मढहिाको जनसंयिा बढि रहे को िस ख्जल्िामा मढहिा ५२.३% र परु
ु र् ४७.७%

छन ्। माधथको अवस्था बाि वववाह उच्च रहेको ख्जल्िाहरु हुने गरे को आँकडा हुन।

िस ख्जल्िामा दश वर्द वा सो भन्तदा माधथल्िो उमेरका वववाढहत व्िख्ततहरूको सबै भन्तदा ठूिो

ढहस्साको पढहिो वववाह १५ दे खख १९ वर्दको उमेरमा भएको दे खखन्तछ। िो उमेरलभत्र ५६.३ प्रततशत
वववाढहत व्िख्ततहरूको पढहिो वववाह भएको पाइएको छ। अछाम ख्जल्िामा सबै भन्तदा बिी कररव

४५.४५ प्रततशत परु
ु र्हरुको १५—१९ बर्दको उमेरमा पढहिो ववबाह भएको दे खखन्तछ र ६३.९ प्रततशत
मढहिाहरुको पढहिो वववाह १५—१९ वर्द उमेरमा नै भएको पाइन्तछ। िसैगरर १० बर्द मन
ु ी नै पढहिो

ववबाह हुने १६२ परु
ु र् र ६८६ मढहिा रहे का छन ्। (स्रोिाः श्जल्ला बस्िि
ु ि वििरण, २०७२)

३.१ बालबामलका ििा ककशोरककशोरीहरुको िथयांङ्क विथलेषण

िस गाउं पालिकामा ५ बर्द माधथका पढ्न र िेयन नजान्तने परु
ु र्हरुको संयिा २,५६० छन ् र परु
ु र्

भन्तदा पतन मढहिाहरु (५,४७०) िे ड गण
ु ा भन्तदा बढि छ। छन ्। जसिे गदाद परु
ु र्को ति
ु नामा

मढहिाको सािरता प्रततशत तनकै कम छ। परु
ु र्को सािरता ७०.६३% छ भने मढहिाको ४७.६७%
रहे को छ अथादत मढहिाको सािरता दर परु
ु र्को भन्तदा २३ अंकिे न्तिन
ू रहे को छ। समग्रमा

सािरता ५८.२६% रहे को छ जुन राख्रिि सािरता (६५.९४%) भन्तदा न्तिन
ू हो। बबध्िािि बाढहर

रहे का ५ दे खी २५ वर्दका बािबालिका, ककशोरककशोरी तथा िव
ू ाको संयिा ३,१२४ अथादत कुि

जनसंयिाको १२.६६ प्रततशत दे खखन्तछ र कूि बाढहर रहे को िव
ू ाको ति
ु नामा बालिका, ककशोरी

तथा िव
ू ामढहिाहरु ६२.२३ प्रततशतिे बिी रहे को दे खखन्तछ। िस ख्जल्िामा ४५.४५% परु
ु र् र

६३.९% मढहिाहरु १५-१९ वर्दमा पढहिो वववाह गददछन ्। ्िस्तैगरी कूि जनसंयिामा १० वर्द

मतु न पढहिो वववाह हुने १६२ जना परु
ु र् र ६८६ जना मढहिाहरु रहे का छन ्।

तनश्कर्दमा िो भन्तन सतदछौं कक मढहिाको जनसंयिा परु
ु र्को भन्तदा बिी छ तर ववध्िािि
उनीहरुको उपख्श्थतत कम छ साथै उनीहरुनै पिे िेखेका न्तिन
ू छन ्। जसिे मढहिा ढहँसा तथा बाि

वववाह हुन सतने सम्भावना बढि दे खाउं दछ। बाि वववाह हुन सतने उमेर समह
ु का बालिका,
ककशोरी र िव
ू ामढहिा बबध्िािि बाढहर छन ्। जसिे िस गाउं पालिकामा बाि वववाह बिाईरहे को
हुन सतदछ। कािदशािाका सहभाधगहरुिे पतन बाि वववाह बढि रहे को अनभ
ु व सावदजतनक गरे का
धथए। कुि १०-२४ उमेर समह
ु जनसंयिाको ५३% भन्तदा बढि बालिका, ककशोरी तथा िव
ू ा मढहिा

रहे को िस गाउं पालिकामा बाि वववाहमा बढि वपडडत बालिका, ककशोरी र िव
ू ा मढहिानै दे खखन्तछ।

(नोटाः माधथ उल्िेखखत त्िांङ्कको स्रोत गाउं पालिका/नगरपालिका प्रोफाईि अछाम, २०७५ र
केख्न्तरि त्िाङ्क ववभाग, गाववस/नपा, अछाम, २०६८)।
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बाि वववाह एक बहुआिालमक सवाि हो। कततपि छोरीहरुिेरै भएको पररवारमा बव
ु ाआमाहरुनै
छोरीहरु पोईिा गईढदए हुन्त्िो भन्तने ब्िावहारबाट अप््िारोमा परे का र िही घरािसी समस्िा
तथा आफ्नो ह्रासोन्तमख
ू लशिाको कारण भागेर बाि वववाह गने गरे को पतन पाईिो। िसरी बाि

वववाह गने ककशोरीहरु थप सामाख्जक आधथदक संकटमा परे को दे खखन्तछ। उनीहरु बहुआिालमक
समस्िाहरुमा जेलिदैँ जान्तछन ्। जसिे गदाद समस्िा समािानमा जढटिता उ्पन्तन हुन्तछ।
कािादशािाका सहभाधगहरुका अनस
ु ार बाि वववाहको अवस्था िस मेल्िेख गाउं पालिकामा ववकराि
छ र फस्टाउं दै गईरहे को छ। आमाबव
ु ा तथा अलभभावकिे छोरा छोरीको आचरणको रे खदे खमा

्िती ध्िान पर्ु िाएको दे खखदैंन। बाि वववाह भै हािेमा उनीहरु लमिेमतो गदद छन ्। कािदशािामा

उपख्श्थत बबध्िािि ब्िवस्थापन सलमततका अध्िि, स्रोतब्ितती र लशिकको भनाई अनस
ु ार
शरु
ु मा भनाद भएका ववध्थाथी पतछ सम्म ववध्िाििमा रहदै नन ् र बालिका, ककशोरी र िव
ू ा

मढहिाहरु बाि वववाह गरररहे का छन ्। सहभाधगहरुका अनस
ु ार ७ किा पढ्दै दे खी बालिकाहरु

वववाह गने गरे को बताए जस कारणिे कततपि बालिकाहरु बहु-वववाहको चपेटामा फरे को पतन
दे खखन्तछ।

३.२ बाल वििाहबारे स्िानीयहरुको भनाई र बुझाई

बाि वववाहबारे मेल्िेख गाउं पालिकाको बझ
ु ाईबारे हामीिे िेरै जात, वगद, समह
ु का जातनफकारहरुसंग
छिफि गिौँ, बाितिब, जनप्रतततनधि, प्रहरी, सामाख्जक लशिक, स्वंि सेववका, अलभभावक,
वववाढहता

जोडी,

सामाख्जक

अलभिन्तता,

पत्रकार,

हे ल्थपोस्ट

प्रमख
ु ,

िामी

र

वववाढहताकी

आमाबव
ु ासंग ववर्िगत कुराकानी गिौँ। कािदशािाका सहभाधगहरुसंग पतन अन्ततरकक्रिा आिोजना

गररिो र सहभाधगहरुिे बाि वववाहबारे आ-आफ्नो बझ
ु ाई ब्ितत गरे का धथए। तनम्न प्रकारको
बझ
ु ाई, ववचार र अनभ
ु वहरु रहे को पाईिोः

 प्रथम रजश्विा हुनु भन्तदा अगावै छोरीको वववाह गररढददाँ स्वगद जान पाउने िालमदक ववश्वासिे
जरा गाडेको िस समद
ु ािमा बाि वववाहबारे समद
ु ािको बझ
ु ाई सामान्तितिाः परु ानै चिनको रहे को
पाईिो। उढहिे उढहिे बाि वववाहको बारे मा कानन
ु ी व्िवस्था धथएन, िमद र संस्कृततको नाममा
बाि वववाह गररन्त्िो। सानै उमेरमा वववाह गराउने चिन िेरै धथिो।

 बाि वववाहिाई अन्त्ि गनदकािाधग गढठत बाि तथा ककशोरी समह
ु का सदस्िहरुनै वववाह
गरररहे का छन ्। मेल्ल्ख वडा नम्बर ७ मा गढठत समह
ु मा बाि वववाह भिो।

 समह
ु मा रहे का बािबालिका र ककशोरककशोरी बाि वववाहमा आफुहरु बाध्ि भएको र घरको
कारणिे आफूहरुिे वववाह गनुद परे को कुरा सन
ु ाए।

 वववाह हुन िागेको थाहा पाएर बाि वववाह नगनद भन्तदा भन्तदै वववाह गरररहे को अवस्था छ। प्रहरी
प्रशासनिे कडा गदाद िस अवस्थामा सि
ु ार ल्िाउन सककन्तछ।

 बाि वववाह अन्त्ि नहुनक
ु ो पछाडी हामी सचेत वगद पतन ख्जम्मेवार छौँ। गैर कानन
ु ी कािद गदाद
पतन प्रहरीमा खवर नगने, आफन्ततिाई बचाउन िाग्ने र वववाढहतािाई रातारात भगाउने कािद
पतन हामी गदै आएका हौँ।
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 बाि वववाहका ककशोरीहरु स्वास््ि स्वंिसेववकाहरुसंग सल्िाह लिने र जाँच गराउन हे ल्थ

पोस्टमा जाने गदद छन ्। स्वंिसेववकाहरु वववाह गने जोडीिाई प्रजनन ् स्वास््ि र सरसफाईबारे
जानकारी ढदने गदद छन ्।

 वववाहबारे सल्िाह लिने परु ोढहत र िामीहरुिे िग्न जर
ु ाई ढदएर पतन बाि वववाह भईरहे को छ।

्िस्तैगरी गाउं घरमा िाग्ने मेिा र रातीका जात्राको बेिा छोरीहरु बाि वववाह गरर जाने गदद छन ्।

अन्ति सहािक सामद
ु ातिक चिनहरु जस्तै मढहनावारी हुँदा अिग्गै बस्न पने परस्परा र तछटो
वववाह गरे घरपररवारिाई सहिोग हुने भन्तने बझ
ु ाईहरुिे पतन समद
ु ािमा हुने बाि वववाहमा थप
बि प्रदान गरे को छ। कािदशािाका सहभाधगहरु सबैिे बाि वववाह कानन
ु ी अपराि भएकोिे िस्को

अन्त्ि हुनु पदद छ भन्तनेमा सहमत जनाउनु भिो र आफ्नो भलू मका परू ा गनद तिार भएको पाईिो।
कािद िोजना सढहत गाउं पालिकािे एकककृत रुपमा िाग्न तिार हुन पदद छ।

३.३ बाल वििाह िुख्य कारण र अशरहरु

सामान्ति रूपमा बािवववाहका कारणहरु िेरै छन ् तर ववशेर्रूपमा िस गाउं पालिकामा भईरहने बाि
वववाहका कारणहरु सामान्ति रूपका भन्तदा फरक छन ्। कािदशािामा सहभाधगहरुिे बाि वववाहका

मय
ु ि कारण र अशरहरुबारे समह
ु गत रुपमा छिफि गरे का धथए। जस अनस
ु ार बाि वववाहका
कारणहरु तनम्नानस
ु ार छन ्:

 िालमदक मान्तिता र ववश्वास, सामाख्जक परम्परा, मान्तिता र साँस्कृततक अभ्िासबाट नेपािी
समाजको बािवववाहको अवस्था प्रभाववत छ

 वववाह परु
ु र् अलभभावकको ख्जम्मेवारी ठान्तन,ु िैंङ्धगक ववभेद, पाररवाररक वेरोजगारी र
आधथदक गरीबी, असरु िा, चेतनाको अभाव र पाररवाररक बाध्िता

 समद
ु ािमा बािमैत्री ब्िावहार हुन नसतनु
 ककशोरककशोरीमाझ इन्तटरनेटमा उपिब्ि ववलभन्तन सामाख्जक संजािहरु तथा नौंिा संचारका
उपकरणहरुको बढ्दो िोकवप्रिता।

 बबध्िािि अध्ििन कमजोर हुनु वा ववध्िािि छाड्नु
 साथीसँगीको िहिहै र दे खालसकी
 रात्रीकालिन मेिा पवद गने प्रचिन

 बािबालिका र ककशोरककशोरीहरूमा प्रजनन तथा िौन लशिाको अभाव

 ववद्िमान ऐन, कानन
ु , नीतत तनिमको प्रभावकारी कािादन्तविन नहुनु
छिफिको क्रममा सहभाधगहरुिे बाि वववाहका तनम्न अशरहरु औँल्िाएका धथए:

 सािाश्जक अशरहरुाः तछटो वववाह हुदां जनसंयिा बढ्ने, घरे िु ढहंसा बढ्ने, वैवाढहक जीवन
ढदगो नहुने, शारीररक अपररपतवताको कारण स्विं आमा र बच्चाको स्वास््िमा समस्िा
उ्पन्तन हुने, बािश्रमको समस्िा दे खखने र वैवाढहक बिा्कार। साथै बहुवववाह, िौन
दव्ु िादवहार र बेचववखन जस्ता थप ढहंसाको श्रख
ं ृ िा लसजदना हुन्तछ।
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 आगितक अशरहरुाः परतनभदरता बढ्ने, छोराछोरीको संयिा बढ्न,ु पाररवाररक बेरोजगारी बढ्ने
तथा समग्रमा समाजमा गररवीिे व्िापकता पाउने।

 िनोसािाश्जक अशरहरुाः असहज महशस
ु , तनन्तरा निाग्नु र तनावमा रहन।ु साथै गख्म्भर
हुंदै गएर मानलसक ढहंसामा पनुद र ढदघद रोधग बन्तन।ु

अपररपतव अवस्थामा गररएको वववाहिे एकातफद मढहिाको स्वास््िमा गम्भीर असर पनद जान्तछ भने

अकोतफद घरे िु ढहंसा तथा दव्ु िादवहार र बेचववखन जस्ता थप ढहंसाका श्रंख
ृ िा लसजदना हुन्तछ।

३.४ बाल वििाह विरुद्धका िालनीहरु

बाि वववाह परम्परागत रूपमा आएता पतन अब िो अमान्ति, असामान्ति, असोभतनि तथा

अिोकवप्रि घटना हो जसिाई िस गाउं पालिकािे पतन न्तितू नकरण गदै िैजाने कािद शरु
ु वाती रुपमा

थािनी गरे को पाईिो। कािदशािाका सहभाधगहरुका अनस
ु ार िस गाउं पालिकामा बाि वववाह ववरुद्ध

ववलभन्तन जनचेतनामि
ू क कािदक्रम (सडक नाटक, िादिी, घर दै िो, सॉस्कृततक कािदक्रम आढद), रे डडिो

कािदक्रम (रे डडिो बहस र ख्जङ्गि प्रशारण), ककशोरककशोरीहरुको प्रजनन ् स्वास््ि सम्बख्न्ति

सचेततकरण, ववद्िािि स्तरीि प्रततिोगा्मक कािदक्रम र बाि वववाह ववरुद्ध प्रहरी साझेदारी

कािदक्रमहरु गरे को पाईिो। साथै सामाख्जक संरचनाहरू जस्तै बाि संरिण सलमतत तथा आमा
समह
ू बाि वववाह ववरुद्ध कक्रिालशि रहे को जानकारी प्रस्तत
ु गरे का धथए।

कािदशािाका सहभाधगहरुिे बाि वववाह अन्त्िकािाधग गनद सककने कढह कािदक्रमको नाम ब्ितत

गरे का धथए। जस्तै गाउं पालिकािे बजेट ववतनिोजन गने, समि तोकेर बाि वववाह ववरुद्ध कािद
िोजना बनाउने र कािादन्तविन गने र बाि वववाढहता ककशोरककशोरी माफदत आफ्नो भोगाई आदान

प्रदान गने।

उढहिे उढहिे बाि वववाहको बारे मा कानन
ु ी व्िवस्था धथएन, िमद र संस्कृततको नाममा बाि वववाह

गररन्त्िो। सानै उमेरमा वववाह गराउने चिन िेरै धथिो। हाि अलभभावकहरु पतन बझ्
ु दै गएका

छन ्। पा्िपस्
ु तकमा समेत बाि वववाहको बारे मा अध्ििन गराइन्तछ। बाि वववाह गररने
परम्परािाई अढहिे गित प्रथाको रुपमा स्वीकार गररदैं आएको पाईन्तछ।

गाउं पालिकाको कािद िोजना तनमादण गरी बाि वववाह ववरुद्ध अलभिान गरे को पाईएन। बाि वववाह

ववरुद्ध खासै ठूिो पहि कदमी गररएको छै न। तर पतन वडाहरुमा बाि तिबहरु गठन गररएको छ र
बाि वववाहबारे चेतनामि
ू क छिफि गने गररएको पाईिो। ववद्िाििमा सचचािन हुने हरे क
अततररतत कक्रिाकिापमा बाि वववाह सम्वन्तिी छिफि गने गररएको पाईिो।

४ रणनैतिक योजना िजुि
त ा प्रकियािा सिािेशी सहभागििा

मेल्िेख गाउँ पालिकािे सरोकारवािा सबैिाई समावेश गरी बाि वववाह अन्त्िकािाधग रणनैततक िोजना
तनमादण कािदशािा सम्पन्तन गरे को छ। सबै वडाहरुबाट जन प्रतततनधिहरुको उपख्स्थतत रहे को धथिो।
वडाका अध्ििहरुको सकक्रि सहभाधग रहे को धथिो। एक प्रकारिे समग्रमा ख्जल्िानै समान रूपमा
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सहभाधग भएको पाईिो ककनकी कािदशािामा ख्जल्िाको सबै जातजातत, वगद, समह
ु , वडाहरुको

प्रतततनधि्व रहे को धथिो। साथै बािबालिका ककशोरककशोरी, बाि संरिण सलमतत, बाि तिब, स्वास््ि

स्विम सेववकाहरुको समावेशी सहभाधगता रहे को धथिो। सहभाधगहरुको वववरण अनस
ु च
ू ी २ मा समावेश
गररएको छ।

उतत कािदशािामा सहभाधगहरु व्िख्ततगत तथा समह
ु गत तवरिे रणनीतत तजम
ुद ा गनद िोगदान गरे का
धथए। सहभाधगहरुको समह
ू अभ्िासबाट िेरै मह्वपण
ू द जानकारी, सच
ु ना र त्िाङ्क एंव सझ
ु ावहरु

संकिन गररएको धथिो। सहभाधगहरुिे आफ्नो गाउँ पालिकाको रणनैततक िोजना कस्तो बनाउने भन्तने

बारे मा पतन आ-आफ्नो राि राखेका धथए। रणनैततक िोजना तजम
ुद ाको चरणमा ववशेर् सरोकारवािाहरु

(हे ल्थपोस्ट, प्रहरी, मढहिा तथा बािबालिका प्रभाग, मढहिा स्वंिसेववका, बाितिब/ककशोरी संजाि र

बाि संरिण सलमतत) संग छुट्टै बसी प्रश्नो्तर ववधिमा र हािै वववाह गरे को सढहत बाि वववाह
गरे काहरुसंग पतन मय
ु ि सच
ु कको रुपमा छिफि गररएको धथिो। जसबाट बाि वववाहको अवस्था

ववश्िेर्ण तथा कािद िोजना तनमादणमा सहिोग पग
ु ेको धथिो।

िो रणनीततक िोजना तजम
ुद ा कािदमा प्र्िि सहभाधगहरुबाट प्राप्त परृ टपोर्णिाई मय
ु ि आिारको

रुपमा लिईएको छ। साथै आवश्िकता अनस
ु ार केही अतनवािद प्रावविक पि र सहािक सन्तदभद अध्ििन
तथा ववश्िेर्णिाई पतन समावेश गररएको छ। कािदशािाको अन्त्िमा सहभाधगहरुका छिफिबाट

आएका सझ
ु ावहरुको आिारमा तिार पाररएको रणनीततक िोजनाको सम्भाववत खाका प्रस्तत
ु गररएको

धथिो। सहभाधगहरुिे व्ितत गरे को ववचार, राि तथा सझ
ु ावको आिारमा दे हािका बद
ुं ाहरु ढटपोट

गररएको छः

 वववाहिाई परु
ु र्हरुिे अटुट दाम्प्ि जीवन भन्तदा पतन दम्पतीको लमिन तथा वववाह बन्तिनको
रुपमा लिने र िमद, संस्कृती र मिाददासंग मात्र जोडेर हेने परम्परा।

 आमाबव
ु ा र पररवारजननै बाि वववाहिाई तनरन्ततरता ढदने गदद छन ्।

 बाि वववाह िगाित तछट्टै हुने वववाह र बाध्िकारी वववाहिे पानद सतने शारररीक, मानलसक,
पाररवाररक, मनोसामाख्जक र स्वास््िसंग सम्बख्न्तित हानी तथा ितीबारे मा ज्ञानाभाव।

 बाि वववाह गनुद संवि
ै ातनक तथा कानन
ु ी अपराि हो भन्तने बारे आम मातनसमा र बािबालिका तथा

ककशोरककशोरीहरुमा बाि वववाहबाट हुने हानी तथा ितीबारे ज्ञानाभाव।
 बािबालिका तथा ककशोरककशोरीहरु तथा उनीहरुको अलभभावकमा लशिािाई उमेर अनस
ु ार तनरन्ततरता
ढदन पछद भन्तने सोचको कमी।

 ककशोरककशोरीमाझ सामाख्जक संजािको बढ्दो प्रिोगिे बाि वववाहिाई बिावा ढदईरहे को।

 रतसी चरु ोट, गट्
ु का र सत
ु ीजन्ति पदाथदहरुको ववक्री कानन
ु क बखखदिाप हुने गरी खि
ु े आम ववक्री
ववतरण हुन।ु दताद नगररएको पसिको एउटै िोकाबाट ववहान ढदउं सो कपीकिम र रतसीसंगै ववकक्र
ववतरणमा हुन।ु
 बाि वववाहिे मातलृ शशु म्ृ िद
ु र बढ्न जान्तछ।
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 ववध्िमान कानन
ु को कफतिो कािादन्तविन। अतनवािद सरोकारवािाहरुको समधु चत पररचािन गनद
सककने अवस्था हुदां हुदै पतन पररचािन नभएको अवस्था।
 गाउँ पालिकाको समग्रमा बाि संरिण नीतत तथा ववशेर्तः बाि वववाह अन्त्िकािाधग कुनै ठोस
नीतत नहुन।ु
 गाउँ पालिकािाई

प्राप्त

‘स्थानीि

तह

अन्त्िकािाधग सदप
ु िोग गने अवशर हुन।ु

स्वाि्तताको

अधिकार”

िाई

अवशरको

बाि

वववाह

ववज्ञहरुिे सहख्जकरणमा तिार गररएको रणतनती िोजनािाई अख्न्ततम रुप ढदन तथा गाउँ पालिकािाई

अनम
ु ोदनकािाधग लसफाररस गनद एक गाउँ पालिका स्तररि मस्िौंदा सलमततको गठन गररएको छ।
मेल्िेख गाउँ पालिकािे बाि वववाह ववरुद्धको अलभिानमा रणनीततक िोजना तजम
ुद ा शरु
ू वात गरी
ख्जल्िामा नै उदाहरखणि कािद सम्भवतः िस ख्जल्िामै िो पढहिो हुन सतदछ। वल्ड लभजन
इन्तटरनेशनिको आधथदक सहिोगमा िो रणतनती तिार भएको हो।

५. रणनीतिक योजनको िल्
ू य र िान्तयिा

 बाि वववाहिाई कानन
ु ी रूपमा दण्डनीि अपराि मानेता पतन मेल्िेख गाउं पालिकाबाट हटाउन
सककएको छै न। नेपािको संवविान २०७२ िे बाि वववाह बन्तदे ज गरे को हुँदा बाि वववाह

अन्त्िकािाधग प्राथलमकताकासाथ कािदक्रम केख्न्तरत गनद आवश्िक छ।

 अरुको घरमा जाने जात वा छोरीको जन्तम हारे को कमद जस्ता तनकृरट वपतस
ृ ्ता्मक सोचमा

आमि
ू पररवतदन ल्िाई छोरीहरुिाई सम्मानजनक संरिणको वातावरण श्रज
ृ ना गनद र बािबालिका
तथा ककशोरककशोरीहरुिे आफ्नो वववाहिाई आफ्नो ववचार र भावना सम्मत बनाउन वववाहको

तनणदिमा उनीहरुको पहुंच सतु नख्श्चत गरी व्िततीगत अधिकार स्थावपत गनद जरूरी छ।
 बािवववाह बहु-आिालमक र बहु-सरोकारको सवाि भएकोिे िस गाउं पालिकामा सबै गाउं पालिका
सम्बद्ध तनकािहरु, ववकासका साझेदार, गैरसरकारी संस्था तथा नागररक समाज र स्विं
बािवालिका

एवं

ककशोरककशोरीहरु

तथा

अलभभावकहरुको

समन्तविा्मक

एकककृत

पहिको

आवश्िकता छ। तसथद सम्बख्न्तित सबै अहम भलू मकामा रहे काहरुववच सहकािद र समन्तविबाट

एकीकृत रुपमा अलभिान केख्न्तरत थािनी गनप
ुद ने भएकोिे गाउं पालिकािे कािादन्तविन, समन्तवि र

अनग
ु मन संिन्तत्रको ववकास गनद आवश्िक छ।

 बाि वववाहको अन्त्ि गने र बाि वववाहको कारणवाट ववलभन्तन जोखखम र ढहंसामा परे का वववाढहत
र अवववाढहत बािबालिका र ककशोरककशोरीिाई आफ्नो पण
ू द िमताको प्राख्प्त र उपिोगका िाधग
सिम बनाई जीवनमा सकारा्मक पररवतदन ल्िाउनका साथै िस गाउं पालिकाको ववकासमा
उनीहरूको समान सहभाधगतािाई सतु नख्श्चत गनप
ुद ने आवश्िकता रहे को छ।

 गाउँ पालिकािाई प्राप्त स्वाि्तताको अधिकारको अवशरिाई बाि वववाह अन्त्िकािाधग सदप
ु िोग

गरी आफ्नै अगव
ु ाईमा नीतत तथा कािदक्रमहरु तनमादण गनद जरुरी छ। ्िस्कोिाधग सािन र
श्रोतको पढहचान र उपिब्ि सािन र श्रोतको प्रभावकारी पररचािन माफदत बाि वववाहको अन्त्ि
गरी बािबालिकाको सवो्तम ढहत सतु नख्श्चत गनद।
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 िस गाउं पालिकािाई बाि वववाह िगाित सबै प्रकारका बाि शोर्ण तथा दव्ु िादवहार मत
ु त बनाउन
सबै सरोकारवािाहरुिाई प्रततवद्ध बनाउन आवश्िक छ।

६. रणनीतिक योजनको मसद्धान्तिहरू
६.१. संरक्षणिा प्रािमिकिााः

कढठन पररख्स्थततमा रहे का तथा बाि वववाह, दव्र्ु िवहार, शोर्ण, ढहंसािगाितका हानीको जोखखममा

रहे का र ्िसबाट वपडीत भएका बािबालिकाको वास्तववक अवस्थाप्रतत समानभ
ु त
ु ी राखी उनीहरुको

समस्िा समािानमा िस गाउँ पालिकािे प्राथलमकता ढदनेछ। साथै बाि अधिकार प्रविदन कािद गदाद
बािबालिकािाई उनीहरु ववरुद्ध हुने कुनै पतन प्रकारका हानीबाट जोगाउन प्राथलमकता ढदइनेछ।

६.२. सम्िान र सािाश्जक न्तयायाः

मेल्िेख गाउं पालिका सबै जात, िमद, वणद, लिङ्ग, उमेर, िेत्र र सम्प्रदािका बािबालिका तथा

ककशोरककशोरीप्रतत सम्मान राखी कािद गदद छ। ती सबै प्रकारका आिारमा बािबालिका तथा

ककशोरककशोरीववरुद्ध हुने ववभेद अन्त्ि गरी सबैकािाधग बाि अधिकार भन्तने मान्तितािाई व्िावहारमा
िागू गनद गराउन प्रि्नशीि रहनेछ। राज्िका तनकाि तथा सामाख्जक संघसंस्थािाई प्र्िेक
बािबालिकाका सबै अधिकारहरू सतु नख्श्चत गनद सामाख्जक न्तिािको लसद्धान्ततको आिारमा पररिक्षित
गराई कुनै पतन बािबालिका कुनै पतन अधिकारबाट बख्चचत नहुन भनेर हामी कक्रिाशीि रहनेछौँ।

६.३. अितपूणत सहभागििााः

बािबालिकासंग सरोकारका सबै ववर्िमा तनणदि लिँ दा, उनीहरुको हक अधिकारसम्बन्तिी िोजना, नीतत
तथा कािदक्रम तजम
ुद ा र कािादन्तविन गदाद बािबालिकाको बढ्दो उमेर र पररपतवताको सापेितामा
उनीहरुको सहभाधगता सतु नख्श्चत गनद जोड ढदइनेछ। िसको िाधग िस गापािे सबै सरोकािाहरुको
कािदको

सन्तदभदमा

बािबालिकाको

सहभाधगता

बिाउन

नेत्ृ व

लिनेछ।

साथै,

बािबाबलिकाको

सहभाधगता अथदपण
ू द होस ् भन्तने अलभप्राििे आवश्िक नीतत, ववधि तथा पद्धततको ववकास गनद र
िससम्बन्तिी अभ्िास बिाउन ख्जल्िा बाि कल्िाण सलमतत कक्रिाशीि रहनेछ। बािसहभाधगतािे
बािबालिकामा ख्जम्मेवारीको वोि हुने मात्र नभई उनीहरुको इज्जत र मिाददािाई उँ चो बनाई समन्त
ु नत
समाज तनमादणमा उनीहरुको भलू मकािाई सतु नख्श्चत गनद सककन्तछ भन्तने कुरामा िस गापा ववश्वस्त

हुनेछ।

६.४. सििा र सिािेशीकरणाः

समतामि
ू क एवम ् समावेशीकरणको सोच, पद्धती, दृख्रटकोण र व्िबहारबाट मात्र बािबालिकाको

अधिकार सतु नख्श्चत गनद सम्भव हुन्तछ । िसो भएकोिे आधथदक र सामाख्जक रुपमा पछाडड परे का
पररवारका बािबालिका, जोखखमी अवस्थामा रहे का बािबालिका, न्तिन
ू तम सवु विाहरु तथा आिारभत
ू

अधिकारबाट बख्चचत भएका बािबालिका, बािवववाह, भेदभाव, दव्र्ु िवहार, शोर्ण तथा ढहंसाबाट वपडीत

वा ्िस्तो जोखखममा रहेका बािबालिकाका हकअधिकार सतु नख्श्चत गने र उनीहरुिाई अधिकतम

अवसर उपिब्ि गराउन गापा कक्रिाशीि हुनेछ ।

६.५. साझा श्जम्िेिारी बहन र उ्िरदातय्िाः
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बािबालिकाको हकअधिकारको प्रवद्र्िन गनुद सबै विस्क व्िख्तत तथा व्िवसातिक र सरकारी तनकाि,

संघसंस्था तथा नीख्ज िेत्रको साझा ख्जम्मेवारी र उ्तरदाति्व हो। हाम्रा बािबालिकाको अधिकार रिा

गनद हामी सिम छौं र ्िसको िाधग सकारा्मक सोचको ववकास गररनु आवश्िक छ। िसको िाधग
हामी ‘बािबालिकाको िाधग लमिेर काम गरौं’भन्तने अलभिानिाई अगाडड बिाउनेछ।

६.६. बालिैत्री िािािरणको प्रिितनाः

पररवार, ववद्िािि, सरकारी कािादिि, संघसंस्था, सावदजतनक स्थि, ववकासका संरचनाहरु, सचचारका

माध्िमहरुिगाित सबै िेत्रहरुमा लभन्तन उमेर, लिङ्ग, अपाङ्गता भएका बािबालिकािाई मैत्रीपण
ू द हुने
वातावरण सज
ृ ना गनदको िाधग िस गापा तनरन्ततर पैरवी गनेछ। बािबालिकासँग सम्बख्न्तित स्थानहरु,

भवनहरु, सेवाहरु तथा उनीहरुको हकअधिकार प्रविदनमा गररने सबै कािदहरुमा िक्षित बािबालिकाको
सहज पहुँच बिाउनको िाधग सम्बख्न्तित सबैमा चेतना अलभववृ द्ध गने तथा बािबालिकाको तफदबाट
गापा तनरन्ततर वकाित गनेछ।

६.७. राज्यको दातय्िाः

बाि अधिकारको संरिण र संवद्धनद ववर्िमा एक पटक मात्र काम गरे र पग्ु दै न । िोजना, कािद,

लसकाइ र पन
ु िोजनाको चक्रबाट तनरन्ततर प्रिास जारी रायनप
ु दद छ । िसको िाधग गाउँ पालिकािे सबै
सरकारी तनकाि, गैर सरकारी संघसंस्थाहरू र तनख्जिेत्र तथा बािबालिका र उनीहरुिे नेत्ृ व गरे का

संस्थाहरुसँग लमिेर आफ्नो प्रिासिाई तनरन्ततरता ढदने कािदको अगव
ु ाई गनेछ। स्थानीि सरकारको
भलू मकामा रहे र राज्िको दाति्व गाउँ पालिकािे तनभाउने छ।

७. रणनीतिक दािी वििरण
७.१. पररकल्पना

बाि वववाह अन्त्िकािाधग बाि अधिकारको सतु नख्श्चतता ख्जम्मेवारपव
द लिदैं आफ्नो सेवा प्रवाहिाई
ू क
बािमैत्री एवं िैधगंक समानताित
ु त बनाउने।
७.२. लक्ष्य

बब.स. २०७९ सम्ममा बाि वववाहको अन्त्ि गररने छ।

७.३. उद्देथयहरू

माधथ उल्िेखखत िक्ष्ि हालसि गनदकोिाधग दे हाि बमोख्जमको उद्देश्िहरू तनिादरण गररएको छः

 तालिम, अन्ततरकृिा, प्रततिोधगता, कािदशािा, बैठक, भेटघाट, भ्रमण र छिफि िगाएतका
ज्ञान र लसप अलभवद्ध
ृ ी तथा बानी पररवतदन कािदक्रम माफदत िमता अलभवद्ध
ृ ी गरी
बािबालिका र ककशोरककशोरीहरुिाई बाि वववाह ववरुद्ध पररवतदनको संवाहक बनाईने छ।

 ववध्िाििहरुमा

ककशोरीहरुकािाधग

अनग
ु मन

सतु नख्श्चत गररने छ।

र

गण
ु स्तररि

स्तरोन्तनती

गरी

सम्पण
ू द

प्राववधिक/गैर-प्राववधिक

बािबालिका

लशिा

तथा

ककशोर

(औंपचाररक/अनौपचाररक)

 बख्स्त स्तरमा हुने बाि वववाह अन्त्ि सम्बन्तिी चेतना अलभवद्ध
ृ ीका कािदक्रमहरुमा बािक,
ककशोर तथा परु
ु र्हरुको सहकािद र सहभाधगता सतु नख्श्चत गररने छ।
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 बाि वववाह अन्त्िमा पररवार र आफन्ततको प्रमख
ु दाति्व हुने हुनािे उनीहरुिाई ख्जम्मेवार
र जवाफदे ही बनाउने साथै गैरख्जम्मेवार आफन्ततजनहरुिाई कानन
ु सम्मत दण्ड गररने छ।

 बाि वववाह अन्त्िकािाधग ढदघदकालिन, मध्िकालिन र अल्पकालिन िोजना सढहतको

आवश्िक एकककृत आवधिक िोजना तजम
ुद ा र कािदवविी तिार गरी बहुववर्दि कािद िोजना
तिार पाने र कािदन्तविनकािाधग उधचत बजेटको व्िवस्थापन गररने छ।

 बाि वववाह ववरुद्धका कक्रिाकिापमा सबै सरोकारवािाहरुिाई ख्जम्मेवारपव
द
गख्म्भर हुन
ू क
समन्तविा्मक तवरिे दोहोरोपना हटाई एकमस्
ु ट ठूिो अशर पानद संघन कािद िोजना तिार
पारी सबैसग
ं समन्तवि र संचार गररने छ।

 बाि वववाह अन्त्िका िाधग संचालित कािदक्रमहरुको अनग
ु मन तथा मल्
ू िांकन कािदिाई
प्रभावकारी बनाइने छ।

 बाि वववाह अन्त्िका िाधग श्रोतसािनको पढहचान तथा उपिब्ि श्रोतसािनको समधु चत
पररचािन गने र सरोकारवािाहरुको संस्थागत िमता अलभबवृ द्ध गररने छ।

माधथ उल्िेखखत उद्देश्िहरु परू ा गनदकोिाधग कािद िोजना तिार पाररने छ र तरु
ु न्ततै कािादन्तविनमा
ल्िाईने छ। ववस्तत
ु च
ू ी ३ मा उल्िेख गररएको छ।
ृ कािद िोजना अनस

८. रणनीति

८.१ रणनीति

रणनीततक िोजनािे लिएको उद्देश्ि परू ा गनदकोिाधग दे हाि बमोख्जमका व्िावहाररक रणनीतत ति

गररएका छन ्:

 बालिका र ककशोरी सशख्ततकरणकािाधग िैङ्धगक रुपान्ततरण अविारणा प्रिोग गने।

 बाि वववाहको जोखखममा रहे का ववशेर्गरी सीमान्ततकृत तथा बबपन्तन समद
ु ािका बालिका र
वववाढहत बालिका तथा मढहिाहरुिाई प्राथलमकताका साथ सबै कािदक्रमहरुमा प्र्िि िाभाख्न्तवत
समह
ु मानी सकक्रि सहभाधग गराईने।

 सामाख्जक पररचािन ववधि माफदत पररवार तथा समद
ु ािको पररचािन गररने।

 गाउं पालिकाको ववकास गततववधि बाि केख्न्तरत सामद
ु ातिक ववकासको अविारणामा आिाररत भई
संचािन गररने।

 बाि वववाह अन्त्िकािाधग सामढु हक पैरवी अलभिान तनरन्ततर संचािन गररने।
 बािक, ककशोर तथा परु
ु र्हरुको सहभाधगता सतु नख्श्चत गररने।

 संतघि तथा प्रादे लशक सरकारिे बाि वववाह अन्त्िकोिाधग अतघ सारे को रणनीतत अनक
ू ु ि कािद
िोजना तनमादण गरी राख्रिि िक्ष्ि प्राप्तीमा सहिोग गने।

 गाउं पालिका, वडा सलमततहरु, राजनीततक दिहरु, नेपाि प्रहरी, सामाख्जक संघ संस्था, बाि तिव,

बािबालिका/ककशोरककशोरी संजाि, िव
ु ा मढहिा समह
ु , पररवार तथा अन्ति सरोकारवािाहरुमा बाि
वववाह शन्त
ु िमा झाने िोजनामा समान बझ
ु ाइको ववकास गररने।

 गाउं पालिकािे बहु-ववर्दि एकककृत आवधिक िोजना तजम
ुद ा गरी कािदन्तविन गररने।
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 स्थानीि सरकार संचािन ऐन, २०७४ संशोिन गरी बाि वववाह अन्त्िकािाधग तनख्श्चत मापदण्ड
तिार गनै पने प्राविान थपी कानन
ु र नीततको सदृ
ु िीकरण गने।

 अनग
ु मन, सप
ु रीवेिण तथा मल्
ू िांकन सलमतत प्रतेक वडा कािादििहरुमा ववस्तार गने।

 तनगरानी समह
ू , बाितिब, ककशोरी/िव
ु ा सचजाि जस्ता बािअधिकार संरिण/बाि बबवाहको
अन्त्िको िेत्रमा कक्रिालशि संस्थाहरुको संस्थागत िमता अलभवद्ध
ृ ी गने।

 गाउं पालिकाको सेवा प्रवाहिाई चुस्त र गाऊँपालिका तथा ववकासका साझेदार संस्थाहरुको

सहकािदमा बाि वववाह अन्त्िका िाधग श्रोतको पढहचान, ववतनिोजन र प्रभावकारी पररचािन गनद

संस्थागत िमता अलभबवृ द्ध गने।

 गाउँ पालिकामा कािदरत संघसंस्थाहरुिे संचािन गरररहेका गततववधिहरुमा बाि वववाह अन्त्ििाई
सह सम्बख्न्तित सवािको रुपमा लिन िगाउने।

८.२ सरोकारिाला

रणनीततक िोजनाको मय
ु ि िक्षित समह
ू हरु दे हाि बमोख्जम छन ्:

अ) प्र्यक्ष सरोकारिालााः

१. बालबामलका ििा ककशोरककशोरी मय
ु ि रुपमा बाि वववाहको जोखखममा रहे का ववशेर्गरी
सीमान्ततकृत

मढहिाहरुिाई

तथा

बबपन्तन

समद
ु ािका

बालिका/ककशोरी

र

वववाढहता

तथा

िव
ु ा

२. उनीहरुका पररिारजन र अमभभािक

आ) अप्र्यक्ष सरोकारिालााः

१. सरकार र सरकारका तनकािहरु

२. स्थानीि गैरसरकारी संघ संस्थाहरु

३. स्थानीि सहकारी, िघवु व्त कम्पनी र ववध्िाििहरु
४. स्थानीि तहमा रहे का ववलभन्तन छाता संगठनहरु
५. पबत्रका, रे डडिो

६. िालमदक संस्थाहरु

७. स्वंिसेववका तथा आमा समह
ु हरु

८. बाि तिब र ककशोरककशोरी संजाि

९. अन्ति ववलभन्तन स्थानीि समह
ु एंव संजािहरु

१०. समद
ु ाि

९. कायत योजनाको आिार र सिय मसिा
९.१ कायत योजनाको आिार

 रणनीततक तथा कािद िोजना बािबालिका र ककशोरककशोरीहरुको सवो्तम ढहत प्रतत समवपदत
हुनेछ।
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 गाउं पालिकािे सबै duty bearer िाई बाि वववाह ववरुद्ध मह्वपण
ू द िोगदान गनद र गख्म्भर
जवाफदे ढह बन्तन बाध्ि पाररनेछ।

 स्थानीि तहको वार्दकक िोजना तथा वजेट तजम
ुद ा ढदग्दशदनको वावर्दक िोजना तथा वजेटका
प्राथलमकताहरुमा बाि वववाह अन्त्िकोिाधग बजेट व्िवस्थापन गनुद पने बाध्िकारी प्राविानको
व्िवस्था गनद संतघि सरकारिाई दवाव ढदने।

 बाि वववाहका अशरहरु राज्िको दाति्व लभत्र पददछन ् र राज्ििे ख्जम्मा लिनु पददछ।
 गाउं पालिकािे

बाि वववाह ववरुद्धको अलभिानिाई आवधिक

कािादन्तविनमा ल्िाउनेछ।

िोजना तजम
ुद ा गरी लसघ्र

िी मान्तिताहरुिाई समावेश गरी तिार पाररएको ववस्तत
ु च
ू ी ३ मा समावेश
ृ कािद िोजना अनस
गररएको छ।

९.२ सिय मसिा

िस रणनीततक िोजनाको समिाविी ३ वर्दको (२०७६–२०७९) रहनेछ।

१०. श्जम्िेिारी र भमू िका

१०.१. स्िानीय सरोकारिालाहरु र िाउं पामलकाविच सम्बन्ति र श्जम्िेिारी
ि.
सं.

१

२

३

४

स्िानीय

रणनीति ििा कायत योजना

तनकाय, संघ, संस्िा र

निरपामलकासंिको सम्बन्ति

सरोकारिालाहरू (सरकारी
संयन्तत्र)

वडा कािादििहरू

ववद्िाििहरू

बािसंरिण सलमततहरू

स्वास््ि/कृवर्/पशु/मढहिा

कायातन्तियनिा

मागददशदन/तनदे शन प्राप्त गने,

स्थानीि सरकार संचािन ऐन, २०७५ मा उल्िेख

ख्जम्मेवारी लिने

लिने।

सहकािदमा कािादन्तविन गने र
तनदे शन प्राप्न गने, सहकािद,

तनिमन र कािादन्तविन

तनदे शन प्राप्त गने, समन्तवि,

सहिोग र सहकािद

तनदे शन प्राप्त गने, सहकािद,

ववकास शाखा/

तनिमन र कािादन्तविन

५

सरु िा तनकािहरु

तनदे शन प्राप्त गने, सहकािद,

६

गैरसरकारी संघ संस्था

कािादििहरू

सरोकारिालाहरूको विशेष श्जम्िेिारी

तनिमन र कािादन्तविन
समन्तवि र सहकािद

बाि वववाह अन्त्िकािाधग कािदहरु गने ख्जम्मेवारी
सामाख्जक बबर्िको अध्िापकिाई बाि वववाहका

नकारा्मक पिहरुबारे बािबालिकाहरुिाई अनुलशिण
गने गरी ख्जम्मेवार बनाउने, बािबालिकाहरुिाई बाि
वववाह ववरद्ध पररवतदनको संवाहक बनाउने।

घटना व्िवस्थापन, अलभिेखीकरण, जोखखममा रहे को
समुह पढहचान गने, बाि वववाह बबरुद्ध अलभिान,
सचेतना, सच
ु ना प्रवाह।

बाि वववाहको जोखखममा रहे का पररवारिाई सेवा
सुवविा सरि तररकाबाट उपिब्ि गराउने, सो
सम्बन्तिमा कािदतनतत बनाउने।

बाि वववाह ववरुद्ध कानन
ु ी कािादन्तविन तथा

काबादही।

बाि वववाह अन्त्िकािाधग साझेदारी ववकास, संिुतत
िोजना तनमादण र कािादन्तविन।
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७

८

९

१०

११

मढहिा/आमा समुह

मढहिा स्वास््ि
स्विंसेववका

बाि/िव
ु ा तिब

ब्िवसािी, उद्िोगी

राजनैततक दिहरु

१२

संचार जगत

१३

अलभभावक तथा लशिक

१४

सहकारी (कृवर् तथा पशु)

१५

िालमदक सङ्गठन

सहकािद, समन्तवि, सचेतना र

खवरदारी

तनदे शन प्राप्त गने सहकािद र

समन्तवि

सहकािद, समन्तवि, सहभाधगता,

अनुगमन र खवरदारी

तनिमन, सहिोग र सहकािद

साझा प्रततवद्धताकािाधग

सहजीकरण, समन्तवि, सहकािद र

नेत्ृ व लिने

घरमा बािबालिकाको लशिा, पोर्ण र सहभाधगता
सुतनश्चत गने, बाि वववाह ववरुद्धको अलभिानमा
सहभाधग र अन्ति संघ संस्था तथा
कािादििहरुसँग सहकािद गने।

बाि बालिकाहरुको स्वास््ि तनररिण, घरदै िो

अलभिान गने, बाि वववाह ववरुद्ध सुचना प्रवाह, सबै

लशशुहरुको खोपमा पहुंच ववृ द्ध गने, स्वास््ि सूचना

तथा सेवा प्रवाह गने।

बाि सहभाधगता अलभववृ द्ध, बाि वववाह ववरुद्ध घरदै िो

अलभिान गने, नगरपालिकािाई कािद िोजना अनुसार
कािद गनद सहिोग गने।

िैंङ्धगक रुपान्ततरण अविारणामा आिाररत रहे र बाि
वववाहको जोखखममा रहे का िव
ू ा मढहिाहरुिाई
रोजगारी र ईन्तटनदलसप सहिोग।

बाि वववाह अन्त्िकािाधग समान अविारणा सढहत

ख्जम्मेवारीबोि, बाि वववाह अन्त्िकािाधग नेत्ृ व लिने र

तनतीतनिमको ववकास गने।

समन्तवि र सहकािद

बाि वववाह अन्त्िकािाधग सूचना प्रवाह र

कािादन्तविन, तनिमन, समन्तवि,

बाि वववाह ववरुद्ध ख्जम्मेवारी बोि, छोराछोरीिाई

सहकािद र खवरदारी
सहिोग र सहकािद

समन्तवि र सहकािद

सरोकारवािाहरुको प्रततवद्धता लिने।

सहिोग, तनतततनिमको पािना, सकक्रि सहकािदता

बाि वचतको ब्िवस्था, िूवा मढहिाहरुिाई

व्िावसातिक िोजना तनमादणमा सहिोग, ऋण
पररचािन

ख्जम्मेवारीपव
द बाि वववाह नगराउने, िगन
ू क

तनकाल्न पने भएमा २० वर्द पारी तनकालिढदने, बाि
वववाह र िालमदकता ववच कुनै सम्बन्ति छै न भन्तने

१६

सामद
ु ातिक बन

कािादन्तविन, तनिमन र समन्तवि

वकाित गने।

सलमतत सदस्िहरुिाई बाि वववाह न्तितू नकरणमा

िोगदान गनद आब्हान र गाउं पालिकाबाट सहिोग।

बाि वववाह अन्त्िकािाधग समन्तविा्मक रुपमा एकककृत तवरिे कािदक्रमहरु गनद र स्थानीि तह,
तनकािहरुसंग समन्तवि गरर बजेटको ब्िवस्था गनदकोिाधग तनन्तम उल्िेखखत संस्थागत संरचना तनमादण
गररनेछः
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९.२. क्षििा अमभिद्ध
ृ ी समिति

सरकारी गैरसरकारी समद
ु ािको िमता अलभवद्ध
ु मन तथा परृ टपोर्ण गरी कािदक्रमिाई
ृ ी गनद, अनग

प्रभावकारी बनाउन, एकद्धार प्रणािी माफदत दोहोरापन हटाउन र बहुआिालमक तथा एकककृत अशर पारी
बाि वववाहको अन्त्ि गनदकोिाधग सलमतत तिार पाररने छ।

श्जम्िेिारी

 गाउँ पालिकामा उपख्श्थत मानव स्रोत पररचािन।

 आवश्किता अनस
ु ार तालिम तथा अन्ततरकृिा संचािन गने । पदाधिकारी, ववभाग कमदचारीहरु र
समद
ु ािको मानवीि िमता ववकासमा िोजनाबद्ध कािदक्रम सचचािन गने।

 बाि वववाह मत
ु त वडा घोर्णामा सहिोग गने।

 बाि कोर् अलभवद्ध
ृ ीमा िववङ गने।

 आवश्िकताका आिारमा ज्ञान, लसप, प्रवविी बबकाश गनद तालिम, गोख्रठ, अध्ििन अविोकन
भ्रमणका कािदक्रम पिादप्त सचचािन गने।

 गाउँ पालिकामा संचालित कािदक्रमको अनग
ु मन तथा परृ ठपोर्ण गने।

 कािदक्रमिाई प्रभावकारी बनाउन, एकद्धार प्रणािी माफदत दोहोरापन हटाउन भलू मका खेल्ने।

 बहुआिालमक तथा एकककृत अशर पारी बाि वववाहको अन्त्ि गनद एकककृत कािदिोजना तिार पाने।
बास्केट फण्डको ववकास गरी सघन कािदक्रम संचािन तालिका सढहत बैठक रायने र पररचािन गने।

९.३. कायतन्तियन, सिन्तिय र अनुििन ििा िूल्याङ्कन समिति
िस

रणनीततको

कािादन्तविनकोिाधग

गाउं पालिकामा

कािादन्तविन, समन्तवि

र

अनग
ु मन

तथा

मल्
ु िाङ्कन सलमतत गाउँ पालिकाको नेत्ृ वदािी भलू मका रहने छ। िस सलमततिे “बाि वववाह

अन्त्िका िाधग राख्रिि रणनीतत २०७२”अनस
ु ार संतघि र प्रदे शसंगको समन्तविमा कािद गने छ।
रणनीतत तथा कािदिोजना कािादन्तविन गनद गाउँ पालिकाको कािदकारी प्रमख
ु को संिोजक्वमा दे हािका

सदस्िहरु सख्म्मलित एक सलमतत रहनेछ। िस सलमततिे रणनीतत तथा कािदिोजनामा रहे का बाि

वववाह ववरुद्धका कािदक्रमहरुिाई आफ्नो गाउँ पालिका लभत्रका वडा कािादििहरु र अन्ति गैर सरकारी
संस्था तथा नागररक समाजसँग समन्तवि गरी वावर्दक कािदक्रम माफदत प्रभावकारी कािादन्तविन,

समन्तवि, अनग
ु मन तथा मल्
ु िाङ्कन गनेछ। िस सलमततको काम, कतदव्ि र अधिकार आवश्िकता र
प्राथलमकता अनस
ु च
ू ी ४ मा उल्िेख गरे अनस
ु ारको हुने छ।
१) प्रमख
ु प्रशासककि अधिकृत, गाउँ पालिकाको कािादिि

संिोजक

३) गाउँ कािदपालिकाको मढहिा सदस्ि

सदस्ि

२) वडा अध्िि मध्िे बाट ३ जना

४) प्रमख
ु , मढहिा बािबालिका ईकाई
५) प्रमख
ु , लशिा ईकाई

६) प्रमख
ु , स्वास््ि ईकाई

७) बाि वववाह अन्त्िका िाधग सकक्रि िोगदान गरे काहरुमध्िेबाट
२ जना ककशोर ककशोरी

सदस्ि

सदस्ि

सदस्ि

सदस्ि
सदस्ि
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८) सलमततिे तोकेको नागररक समाजको ३ जना प्रतततनधि

९) प्रमख
ु , सामाख्जक ववकास शाखा, गाउँ पालिकाको कािादिि

सदस्ि

सदस्ि सधचव

११. रणनीतिक योजनाका सफलिाका िान्तयिाहरु

१०.१ रणनीततको ववलभन्तन माध्िम माफदत प्रचार प्रसार गने।

१०.२ ववध्िमान कानन
ु को कािादन्तविनमा जोड ढदनु पनद।

१०.३ गाउं पालिकािे आवधिक िोजना बनाई कािादन्तविन गने। संघसंस्थाहरुिाई सोही िोजना अनस
ु ार
कािदक्रममा समािोजन गनद र कािादन्तविन गनदकोिाधग समन्तवि र सहकािद गने।

१०.४ गाउं पालिकाबाट गनुद पने अनग
ु मन र मल्
ू िाङ्कन तनिलमत गने।

१०.५ ववध्िमान संिन्तत्रहरु र सरोकारवािाहरुिे तोककएको ख्जम्मेवारी ईमान्तदारी एंव कुशितापव
द
ू क
तनभाउने छन ्।
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अनस
ु च
ू ीहरु

अनुसूची १: िाउं पामलकाको िडािि जनसांश्ख्यक वििरण
िडा

घरिुरी

२

३८१

१

३

४

५

६

७

८

कूल

४४९

४७१

७९२

५५९

७१४

६४८

३४६

जम्िा परु
ु ष

िहहला

२,४७८ १,२०३ १,२७५

२,०८२ १,०१४ १,०६८

२,६७३ १,२७७ १,३९६

४,६५४ २,१८६ २,४६८

३,२२२ १,५०० १,७२२

३,९३४ १,८५५ २,०७९

३,७८० १,७१९ २,०६१
१,८४७ ७८३

१,०६४

४,३६० २४,६७० ११,५३७ १३,१३३

अनस
ु च
ू ी २ कायातशालाका उपश्थिति वििरण
ि.स.

नाििर

पद

१.

िोक बहादरु बोहोरा

अध्िि

३.

कािु लसं साउद

प्रिानाध्िापक

२.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
१६.
१७.
१८.
१९.
२०.
२१.

िन बहादरु शाह
अतनता खड्का

नर बहादरु साउद

ववर बहादरु साउद

कमि दे वी ताम्राकार
जमन
ू ा दे वी दमाई
ढहमसरा खड्का
कल्िरा िुहार

कल्िारा रावि
जमुना साउद

पावदती बोहोरा

उपाध्िि

स्वास््ि संिोजक
वडा अध्िि
वडा अध्िि

कािदपालिका सदस्ि
कािदपालिका सदस्ि
कािदपालिका सदस्ि
वडा सदस्ि

स्वास््ि स्विंसेववका
स्वास््ि स्विंसेववका

नरे श बहादरु साउँ द

प्रिानाध्िापक

गणेश बहादरु बुिा

सदस्ि

दान बहादरु बुिा

तनरज बहादरु िामी
डडिा दे वी बुिा

ध्वज बहादरु थापा

पदम बहादरु खड्का
प्रेम बहादरु साउद

वडा अध्िि
अध्िि

कािदपालिका सदस्ि
प्रसनी
प्रसनी

कफल्ड सुपरभाईजर

प्रतितनगि िरे को कायातलय/तनकाय/संस्िा

गाउँ पालिका, मेल्िेख
गाउँ पालिका, मेल्िेख

बासुकी मावव, गाउँ पालिका, मेल्िेख
गाउँ पालिका, मेल्िेख
गाउँ पालिका, मेल्िेख
गाउँ पालिका, मेल्िेख

गाउँ पालिका, मेल्िेख
गाउँ पालिका, मेल्िेख
गाउँ पालिका, मेल्िेख
गाउँ पालिका, मेल्िेख
गाउँ पालिका, मेल्िेख
गाउँ पालिका, मेल्िेख
गाउँ पालिका, मेल्िेख

कालिका, गाउँ पालिका, मेल्िेख
गाउँ पालिका, मेल्िेख

बबध्िािि ब्िवस्थापन सलमतत, मेल्िेख
बाि तिब, मेल्िेख

गाउँ पालिका, मेल्िेख
गाउँ पालिका, मेल्िेख
गाउँ पालिका, मेल्िेख
सुआहारा II
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२२.

खम्म खत्री

पत्रकार

गाउँ पालिका, मेल्िेख

२४.

दे व बहादरु बबक

पत्रकार

गाउँ पालिका, मेल्िेख

२३.
२५.
२६.
२७.
२८.
२९.
३०.
३१.
३२.
३३.
३४.
३५.
३६.
३७.
३८.
३९.
४०.
४१.
४२.
४३.
४४.
४५.
४६.
४७.
४८.
४९.
५०.
५१.
५२.
५३.
५४.
५५.

ध्रुब खत्री

ढदि बहादरु साउद
पणद बहादरु बबक
एकेन्तर महता

वािाराम उपाध्िाि

आप्रप्र

अध्िि

संिोजक

समाचार प्रमुख

गाउँ पालिका, मेल्िेख
बाि संरिण सलमतत, मेल्िेख
अछाम ख्जल्िा

रे ढििो जनवप्रि

कूि बहादरु खड्का

प्रिानाध्िापक

र्ोडसा आिारभूत ववध्िािि, मेल्िेख

नरे न्तर नेपािी

कािदपालिका सदस्ि

गाउँ पालिका, मेल्िेख

जोगी लसं बोहोरा

केशर बहादरु शाह

अध्िि

एककन्तर बहादरु शाह

गाउँ पालिका -९, मेल्िेख

रे वन्तत बहादरु अधिकारी

वडा अध्िि

टं क बहादरु बुिा

सदस्ि

कुइचे िह
ु ार

कािदपालिका सदस्ि

तेज बहादरु साउद
प्रेम बहादरु बुिा
गजेन्तर शाह

रलमिा खड्का

िाि बहादरु चदारा
तुिा साम रोकािा
खेमराज साउद

ढदब्ि उपाध्िाि

किम बहादरु लसंह
िक्ष्मण साउद

कमि राज उपाध्िाि

नाप्रास

सदस्ि

साथी लशिक
ररपोटद र

अध्िि

साथी लशिक
साथी लशिक
प्रमुख

कम्प्िुटर अप्रेटर

ढहरा महर

कािदपालिका सदस्ि

लमिन साउद

साथी लशिक

केशर बोहोरा

कृरण बहादरु रोकािा
नवराज थापा

सलु शिराज धगरी

गाउँ पालिका -३, मेल्िेख
गाउँ पालिका-८, मेल्िेख

ति
ु े िामी

धचरख्न्तजवव उपाध्िाि

ववध्िािि व्ि स, जनता मावव

कािदपालिका सदस्ि

स्रोतब्ितती

गाउँ पालिका -, मेल्िेख
गाउँ पालिका, मेल्िेख

गाउँ पालिका -८, मेल्िेख

मेल्िेख न्तिातिक सलमतत
मेल्िेख गाउँ पालिका

गाउँ पालिका, मेल्िेख
बाि तिब

गाउँ पालिका, मेल्िेख
रे डडिो रामारोशन
बाि तिब

गाउँ पालिका, मेल्िेख
गाउँ पालिका, मेल्िेख
प्राववधिक

गाउँ पालिका, मेल्िेख
गाउँ पालिका, मेल्िेख
गाउँ पालिका, मेल्िेख
गाउँ पालिका, मेल्िेख
गाउँ पालिका, मेल्िेख
गाउँ पालिका, मेल्िेख

स्रोतब्ितती
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अनुसूची ३ बाल वििाह अन्त्यकालागि कायतयोजना
क) बामलका र ककशोरी क्षििा विकासकोलागि
ि.
स.

१.
२.
३.
४.
५.

६.

कायतिि/ितिविगि
जीवन उपिोगी लसप तालिम

दौतरी लशिा (बालिका तथा ककशोरीहरुिाई
समुहमा आवद्ध गराई अलभिान गनद)

सेनेटरी प्िाड व्िवस्थापन (ववतरण,
तनमादण र ववसजदन)

गाउँ पालिका वा

पाइप पने स्थान

आव २०७६/७७ को
पढहिो चौममा

गा पा, वडा कािादिि,

वडा कािादिि, स्वास््िकमी  अनुभवी स्वास््िकमीको

५०

ख्जल्िा खेिकुद सलमतीको

१००

वडा कािादििहरु
पटक (सबै

ववद्िािि)

आवश्िकता
अनुसार,

पढहिो चौममा

बैसाख र जेठ

८ वडाहरुमा
४ पटक, ८ वटामा

बािमैत्री सामाख्जक सचजािबारे

आव २०७६/७७ को
पढहिो चौममा

अन्ततरकृिा र प्रततवद्धता (बबध्िािि रघरमा
सा.संजाि ब्िवस्थापन)

तालिम प्राप्त अनमी र लशक्षिकाद्धारा िौन
तथा प्रजनन ् स्वास््ि र अधिकार

सहजकतादको सहख्जकरणमा

२ पटक, ८ वटामा

आव २०७६/७७ को
पढहिो चौममा

स्वास््िकमी

 अनभ
ु वी सहिोगी संस्थासंग

३१०

बर्दमा २ पटक

पढहिो चौममा

उपिुतत समिमा

वववाह ववरुद्ध अलभमूखखकरण

लमिेर र अनुभवी

(रू. हजारिा)

प्र्िेक ववद्िाििमा

वडा कािादििहरु

बर्दमा कम्तीमा १

बालिका, ककशोरी, िूवामढहिा िगाित

संस्थािे

 अनुभवी सहिोगी संस्थासंग

कति बजेट

गापा/वडा कािादिि

खेिकुद लशिा

बख्स्त र वडास्तरमा हुने िोजना तजम
ुद ा
बैठकमा आम सहभाधगतककोिाधग

गाउँ पालिका वा समन्तविमा

कसरी िने

आव २०७६/७७ को

आव २०७६/७७ को

सचेतीकरण

कसले िने

२ पटक, ८ वटा

२ पटक, ८ वटा

तालिम प्राप्त लशिकलशक्षिकाहरुद्धारा बाि

८.

२ पटक,

िने

कहहले िने

छाउपडी ववरुद्ध (मढहनावारी व्िवस्थापन)

ककशोर र परु
ु र्हरुको पररचािन

७.

कति पटक र कहााँ

लमिेर

ववध्िाििको नशदको
समन्तविमा

र संघ संस्था

सहख्जकरण

समन्तविमा खेिकुद लशिक

समन्तविमा खेिकुद लशिक

बाि तिब, ककशोरककशोरी

ख्जल्िा खेिकुद सलमतीको

 भेिा/बैठकबारे जानकारी लिएर

समुह, अलभभावक र वडाहरु  अथदपूणद सहभागी जनाएर

ु वी सहिोगी संस्थासंग
सुपररवेिणमा तालिम प्राप्त  अनभ

लशिकलशक्षिका

ववध्िािि/बाितिब

गाउँ लशिा सलमतीको

सुपररवेिणमा तालिम प्राप्त

लमिेर

४००
१५०

३०

९०

 आचार संढहता ववकास र

सहभाधगहरुको प्रततवद्धता

 अनुभवी सहिोगी संस्थासंग
लमिेर

८०
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सम्बख्न्ति बालिका र ककशोरी अन्ततरकृिा
९.

वववाहको जोखखममा रहे का बािबालिका,

२ पटक,

(पररवार सढहत) िघु उध्िम तालिम

पाइप पने स्थान

ककशोरककशोर र िूवामढहिाकोिाधग

गाउँ पालिका वा

ख) बामलका र ककशोरीकालागि िण
ु स्िररय मशक्षाकोलागि
ि.
स.

कायतिि/ितिविगि
बबध्िाििमा स्वास््ि पररचाररकाको ब्िवस्थापन

१.

 मावव स्तररि बाि वववाह ववरुद्ध पा्िक्रम ववकास
२.

 ववकलसत पा्िक्रममा आिाररत लशक्षिकलशक्षिका
तालिम/कािदशािा र कािदिोजना तनमादण

 तालिम प्राप्त लशिकलशक्षिकाहरुद्धारा रुपान्ततरण सेशन शुरू
३.

५.

पढहिो चौममा

कति पटक र
कहााँ िने

हरे क

ववध्िाििमा

३ प्रकार,
माववमा

गाउँ पालिकाको

 घरदै िो कािदक्रममा

तालिम प्राप्त कमदचारी

 परामशद पतछ मात्र तालिम र

कृवर्/पश/ु उध्िोग ईकाइका

कहहले िने
आव २०७६/७७
को पढहिो

भेढटएकािाई प्राथलमकता

कसले िने
गाउँ पालिका

चौममा

कसरी िने

 संतघि सरकारको नीतत अनस
ु ार
 मनोसामाख्जक ववमशद सेवा

हप्ताको हरे क

गाउँ लशिा सलमतीको  ववध्िाििका छातनएका

घण्टा

प्राप्त लशिकलशक्षिका

शुक्रवार, १:३०

सुपररवेिणमा तालिम

ककशोरककशोरीहरु ज्ञान, लसप र

गाउँ लशिा सलमतीको  अनुभवी सहिोगी संस्थासंग

 तालिम प्राप्त अनमी र लशक्षिकाद्धारा बालिका र ककशोरी

ववध्िाििमा

चौममा

प्राप्त अनमी र

ववद्िािि नजाने/वाढहर रहे का वववाढहता सढहत र

अवशरववढहन ककशोरी/िूवामढहिा तथा पररवारकािाधग

व्िवसातिक प्राववधिक लशिामा पहुंच अलभवद्ध
ृ ी कािदक्रम

ववद्िािि वाढहरका (वववाढहता सढहत) र अवशरववढहन

ककशोरी/िूवामढहिा तथा पररवारिाई ववलभन्तन सुवविाहरु

(लशिामा छात्रवख्ृ ्त, तनशुल्क पुस्तक, पोशाक तथा सुवविा)

को पढहिो

सबै वडाका

शैक्षिक सत्र

सबै वडाका

शैक्षिक सत्र

शुरूमा

शुरूमा

सुपररवेिणमा तालिम

(रू. हजारिा)
संतघि

सरकारिे
तोके

बमोख्जम

४००

 सहिोगी संस्थासंग लमिे।

आव २०७६/७७

माध्िलमक

कति बजेट

ब्िावहार पररवतदन गने

सबै

िौतनकता लशिा सम्बख्न्ति अनमी र लशक्षिका तालिम

२२५

आि आजदन सहिोग

 िौन तथा प्रजनन ् स्वास््ि र अधिकार तथा वहृ त

तालिम

४.

आव २०७६/७७ को

अनमी र लशक्षिका

लमिेर

लशक्षिका

३५०

गाउँ लशिा सलमती र  संघसंस्थाको समन्तविमा

५००

गाउँ लशिा सलमती र  संघसंस्थाको समन्तविमा

२५०

गैरसरकारर संस्था

गैरसरकारर संस्था

ववद्िािि नजानेहरु छनौँट गने

ककशोरी/िूवामढहिा छनौँट गने
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प्रदान गरर लशिामा तनरन्ततरता कािदक्रम

ववद्िाििहरूमा बालिका तथा िैङ्धगकमैत्री वातावरण र
६.

गापा स्तररि

्िसको प्रभावकारी व्िवस्थापन तथा जवाफदे ढहता
सतु नख्श्चत गनद लशिक, कमदचारी तथा व्िवस्थापन

ि.
स.

१

कायतिि/ितिविगि
बाि वववाह, िैङ्धगक ववभेद र वपतस
ृ ्ता्मक सोच
अन्तिकािाधग सामद
ु ातिक जनचेतनामि
ु क कािदक्रम
(जस्तै लभडडिो प्रदशदनी, सडक नाटक, र्िािी,

२

३

अलभभूखखकरण र अन्ततरकृिा अदी)

सामाख्जक बढहरकार तथा सरकारी सेवा सुवविाबाट
वख्चचत गराउने (सकारा्मक ववभेद)

कति पटक र
कहााँ िने

१६ पटक, ८
वटा वडामा

हरे क वडामा

कहहले िने
आव

२०७६/७७

मढहना २
पटक

तुरुन्ततै

वववाहको जोखखममा रहे का बािक, ककशोर र

२ पटक,

आव

तालिम

पाइप पने

को दोस्रो

िूवापुरुर्कािाधग (पररवार सढहत) िघु उध्िम

४

िामी, झाँकक्र र ज्िोततर्हरुिाई बाि वववाह ववरुद्ध

५

बाि वववाहको जोखखममा रहे का बािक तथा ककशोर

६

को दोस्रो
चौममा

सलमततका पदाधिकारीहरूिाई तालिम

ि) बालक, ककशोर र परु
ु षहरुको सहभागििाकोलागि

आव २०७६/७७

तालिम

पररवार िक्षित घरदै िो र परामशद

िमता अलभवद्ध
ृ ी तथा तालिम (बाि वववाह,

िैङ्धगक ववभेद अन्तिकािाधग सामुदातिक कािदक्रम)

गाउँ पालिका वा
स्थान

२ पटक, सबै
वडाहरुमा

४ पटक, सबै
वडाहरुमा

२ पटक, सबै
वडाहरुमा

२०७६/७७
चौममा

गाउँ लशिा सलमती र  लशिा श्रोत व्िततीको
गैरसरकारर संस्था

बािबालिका शाखा

गाउँ पालिका तथा वडाहरु र

कािादन्तविन, समन्तवि र अनुगमन
तथा मल्
ु िाङ्कन सलमतत

कसरी िने

 अनुभवी सहिोगी संस्थासंग
लमिेर

कति बजेट

(रु. हजारिा)

२५६

 सडकनाटककोिाधग अभ्िास
गरे र

 बाि वववाह गने र

-

गराउनेिाई वढहस्कार गरे र
२२५

 परामशद पतछ मात्र तालिम र

वडा र गैरसरकारी संस्था

हरे क चौममा

वडा, स्वंिसेववका, सामाख्जक

बैसाख र

गाउँ पालिका र कािादन्तविन,

माघमा

संस्थाको समन्तविमा

गाउँ पालिकाको कृवर्/पशु/उध्िोग  घरदै िो कािदक्रममा
ईकाइका तालिम प्राप्त कमदचारी भेढटएकािाई प्राथलमकता

बैसाख र
माघमा

पररचािनमा र गैरसरकारी

कसले िने
गापा/वडा, मढहिा तथा

१७५

पररचािक र गैरसरकारी संस्था
समन्तवि र अनुगमन तथा
मुल्िाङ्कन सलमतत

आि आजदन सहिोग

उनीहरुसंग समन्तवि गरे र

१५०

हरे क घरमा पुग्ने, बबशेर्गरी

१५०

 अनुभवी सहिोगी संस्थासंग

१५०

जोखखम घरमा
लमिेर
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घ) पररिार र सिद
ु ाय पररचालनकोलागि
ि.
स.

१

कायतिि/ितिविगि
बाि वववाह, िैङ्धगक ववभेद र वपतस
ृ ्ता्मक सोच
अन्तिकािाधग सामुदातिक जनचेतनामुिक कािदक्रम
(जस्तै लभडडिो प्रदशदनी, सडक नाटक, र्िािी,

२
३

अलभभखू खकरण र अन्ततरकृिा अदी)
पाररवाररक/अलभभावक लशिा

 बाि वववाह तथा िैङ्धगक ढहँसा ववरुद्ध अन्ततरकक्रिा

(अनभ
ु व आदान प्रदान, नकरा्मक पिबारे जानकारी)

 बाि वववाह तथा िैङ्धगक ढहँसा ववरुद्ध सामुढहक
४

प्रततवद्धता

दे उडा प्रततिोधगता (बाि वववाह न्तिून भएको

कति पटक र
कहााँ िने

८ पटक, ८

वटा वडामा

१२ पटक,
घर घरमा

४ पटक सबै
वडाहरुमा

२ पटक,

कहहले िने
आव

२०७६/७७
तेस्रो

चोमालसक

कसले िने
गापा/वडा, मढहिा तथा
बािबालिका शाखा

गापा, वडा कािादिि, बाि तिब,  अनुभवी सहिोगी संस्थासंग लमिेर

२००

प्र्िेक वर्द

गापा, वडा कािादिि, बाि तिब,  बाि वववाह न्तिून सुतनख्श्चत पतछ
गैसस, प्रहरी र स्वंिसेववका

पारदलशद तवरिे

९०

सुचना, जानकारी संप्रेिण ढदएर र

६०

चौमालसक
रुपमा

 जोखखम पररवार िक्षित गरे र

गैसस, प्रहरी र स्वंिसेववका

 सहभाधग सबै सस
ु धू चत भएर

१० मढहना

गापा

६

िमता अलभवद्ध
ृ ी तथा तालिम (बाि वववाह, िैङ्धगक

४ पटक,

बैसाख र

गाउँ पालिका र कािादन्तविन,

७

८

िमता अलभववृ द्धकािाधग ववद्िािि स्तरको
प्रततिोधगता (हाख्जरजवाफ, तनवन्ति िेखन,
वतत्ृ वकिा आदी)

२ छोरी भएको पररवार प्रो्साहन कािदक्रम

 सडकनाटककोिाधग अभ्िास गरे र

गैसस, प्रहरी र स्वंिसेववका

१० पटक

प्रततवद्धता (बबध्िािि रघरमा सा.संजाि ब्िवस्थापन)

१००

हरे क वर्द

मढहना

छोटो तथा िामो सुचना प्रवाह (स्थानीि एफ एम र

बािमैत्री सामाख्जक सचजािबारे अन्ततरकृिा र

 अनुभवी सहिोगी संस्थासंग लमिेर

१२५

५

ववभेद अन्तिकािाधग सामद
ु ातिक कािदक्रम)

(रु. हजारिा)

गापा, वडा कािादिि, बाि तिब,  बालिका,ककशोरी घरदै िोसगै गने

अनुकुि

पबत्रकाहरु)

कति बजेट

प्र्िेक

समद
ु ािका समह
ू हरुिाई प्रो्साहन गनद)

स्थानमा

कसरी िने

मंलसर र पर्
ु

सम्झौँता गरे र

१५०

 अनुभवी सहिोगी संस्थासंग लमिेर

माघमा

समन्तवि र अनुगमन तथा

८ वडाका

माघ मढहना

गापा, वडा कािादिि, बाि

 समिमै सुचना ढदएर

१२०

गाउँ पालिका

माघ मढहना

गापा

 २ छोरी पश्चात पररवार तनिोजन

५०

गापामा

ववद्िाििहरु

स्तरमा

प्र्िेक वर्द

प्र्िेक वर्द

मल्
ु िाङ्कन सलमतत

तिब/गैसस

 आचार संढहता ववकास र सहभाधगहरुको
प्रततवद्धता

 प्रततिोधगताबारे तनिम बनाएर

गरे मा
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९

१०

गाउँ पालिका स्तररि परामशद/सुिार गह
ृ स्थापना
(मनोसामाख्जक ववमशद सेवा सढहत)
बाि वववाह अवस्थाबारे सभेिण

गाउँ पालिका
स्तरमा
सबै

वडाहरुममा

ङ) कानन
ु र नीतिको सदृ
ु हिकरण र कायातन्तियन
ि.
स.

कायतिि/ितिविगि

आ व

२०७६/०७७
आ व

२०७६/०७७

 सावदजतनक सुचना गरे र

गापा

 संतघि र प्रदे श सरकारसंग लमिेर

 गाउँ पालिकािे बावर्दक रुपमा बजेट
ववतनिोजन गरे र

गापा र गैसस

कति पटक र कहााँ
िने

४०००

कहहले िने

 सभेिण उद्देश्ि, ववधि र प्रश्नाविी

९००

तिार पारी

कसले िने

कसरी िने

कति बजेट

(रु. हजारिा)

१

बाि वववाह अन्त्िकािाधग रणनीतत सढहतको कािदिोजना

१ पटक, गाउँ पालिका

२०७६

गाउँ पालिका  ववज्ञको परामशदमा

५०

२

बाि वववाह सम्बन्तिी कानुन कािादन्तविन

बाि वववाह अन्त्ि

बर्ै भरर

प्रहरी र

 कडा रुपमा प्रस्तुत भएर

-

बर्ै भरर

प्रहरी र

 वडामा प्रहरीसंग बाि वववाहबारे

५०

३

४

५

बनाउने

बाि वववाह ववरुद्ध प्रहरी समुदाि साझेदारी कािदक्रम

बाि वववाह सम्बन्तिी कानन
ु कािादन्तविन गने स्थानीि

अधिकारी, न्तिातिक र अिदन्तिातिक तनकाि िगाित अन्ति
सरोकारवािा तनकािहरूको िमता अलभववृ द्ध

सम्म, प्रहरी कािादिि
र न्तिाििि

मढहनाको १ पटक,
हरे क वडामा

१ पटक, गाउँ पालिका

बहु/बाि वववाहबारे संवैिातनक ब्िवस्थाहरु सम्बन्तिी अन्ततरकृिा
तथा छिफि (समद
ु ाि, टोि र ववद्िाििमा)

हरे क वडामा कख्म्तमा

६

वववाह र जन्तम दताद अतनवािद अलभिान र प्रो्साहन सम्बन्तिी

वडामा

७

वववाहको कानन
ू ी उमेर, सोको उल्िंघन गरे मा हुने सजांि तथा

१ पटक, गापा

कािदक्रम

१ पटक

असोज

२०७६

असोज
२०७७

आर्ाि
सम्म

गाउँ पालिका

गाउँ पालिका

 न्तिातिक सलमततको समन्तविमा

अन्ततरकृिा गरे र

 कानुनी पिहरुको जानकारी

गाउँ पालिका  कानन
ु ी ब्िवस्थाहरको जानकारी

 ख्जम्मेवारी सढहत सहभाधगहरुिे

गापा

प्रततवद्धता गने

 वडा स्तरमा आिोजना

१००

८०

तनरन्ततर

वडा

रे डडिो माफदत वडामा सुचना संप्रशण

१०

२०७६ भार

गापा

छिफि गरी सामाग्र तिार गने

७५

कािादिि

गरे र
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८
९
१०

बाि वववाह ववरुद्ध उपिव्ि हुने कानूनी संरिणको व्िवस्था
सम्बन्तिी जनचेतना जगाउन प्रचार प्रसार सामाग्री तनमादण
आवश्िकता अनुसार थप ऐन कानूनको तनमादण गरी

आवश्िकता अनुसार,

आवश्िकता

गापािे

 सम्पकद र समन्तवि गरे र

आवश्िकता

बाि वववाह न्तिूतनकरणकािाधग दीघदकालिन तथा मध्िकालिन

१ पटक, गापामा

२०७६ भार

गापािे

 सरोकारवािासंग समन्तवि गरे र

२८०

उजुरी

गापािे

 न्तिातिक सलमततिे गख्म्भर भएर

आवश्िकता

कािादन्तविन गने

अल्पकालिन सढहतको आवधिक िोजना तनमादण र कािादन्तविन

बाि वववाह भएको अवस्थामा वववाह बदर गनद चाहनेहरूकोिाधग

आवश्िक कानुनी हक र उपचारमा पहुँचका साथै िततपतू तद
सुतनख्श्चत गने

गापामा

उजुरी अनुसार, गापा

च) सेिा प्रिाह सम्बश्न्ति
ि.
स.

१

२

कायतिि/ितिविगि
सेवा प्रदािकहरूको जवाफदे ढहता र िमता अलभववृ द्ध गरी आवश्िकता
अनस
ु ार त्कािै र गण
ु स्तरीि सेवाप्रवाहका िाधग समन्तवि र प्रेर्ण
प्रणािी (Referral System) को ववकास गने

गाउँ पालिकामा कािदरत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुका

कािदक्रमहरूमा बाि वववाह ववरुद्धका कािदक्रमहरूिाई प्राथलमकताका साथ
समावेश समन्तविा्मक बैठक डातने

अनस
ु ार

अनस
ु ार

अनुसार

कति पटक र

कहहले

१ पटक, गापा

त्काि

गाउँ पालिका  ववज्ञको परामशदमा

५०

१ पटक, गापा

त्काि

गाउँ पालिका  समन्तविा्मक बैठक

२५

कहााँ िने

िने

कसले िने

कसरी िने

 न्तिातिक सलमततको समन्तविमा

कति बजेट

(रु. हजारिा)

३

स्थानीि तहमा बाि वववाह सम्बन्तिी जानकारी अध्िावधिक रायन

१ पटक, गापा

त्काि

गाउँ पालिका  समन्तविा्मक बैठक

२५

४

सेवा प्रदािकहरुिे सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीिाई बाि वववाहको नकरा्मक

सेव लिन

त्काि

सेवा

-

व्िवस्थापन सूचना प्रणािीको स्थापना र सुदृिीकरण गने
पिबारे जानकारी ढदने

आउं दा

प्रदािकहरु

अनुसार

सहिोग गनद त्पर हुनु पने
 उपचार खोज्नेिाई सहज पहुच ढदएर

 कृवर्, पशु, स्वास््ि, राजश्व,
बन/वातावरण र मढहितथा
बािबालिका ईकाइहरुिे

५

बाि वववाह (बालिका वववाह) मत
ु त वडा घोर्णा

१ पटक, कुनै

२०७७

गाउँ पालिका  सुचकको आिारमा

३००

६

वववाह भैसकेका बालिका तथा बािवविुवाहरुको आवश्िकतािाई सम्बोिन

१ पटक, गापा

त्काि

गाउँ पालिका  समन्तविा्मक बैठक

१००

१ वडा

बैसाख

 वडाहरुको अवस्था ववश्िेिण
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गने गरी ववशेर् कािदक्रमहरू िागु गनद कोर्को ब्िवस्था गने

(नोट: माधथ उल्िेखखत १ बर्दको कािद सम्पादन तथा उपिब्िीहरुको मल्
ू िाङ्कन गरे र आगामी बर्दको कािदक्रम र बजेट तिार गरी थप २ बर्दको कािद
िोजना तिार पाररनेछ।)
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अनुसूची ४ कायतन्तियन, सिन्तिय र अनुििन ििा िूल्याङ्कन समितिको काि, कितव्य र
अगिकार

१. गाउँ पालिका कािादन्तविन, समन्तवि र अनग
ु मन तथा मल्
ू िाङ्कन सलमततका काम, कतदव्ि र अधिकार
दे हाि बमोख्जम हुनेछ:
क) िस रणनीतत तथा कािदिोजनामा रहे का बाि वववाह ववरुद्धका कािदक्रमहरुिाई आफ्नो वावर्दक
कािदक्रममा अतनवािद रुपमा समावेश गरी कािादन्तविन, समन्तवि र पहि गने।

ख) बाि बबवाह अन्त्िकािाधग संचालित कािदक्रमहरुको तनिलमत तथा आवश्िकतानस
ु ार अनग
ु मन,
मल्
ु िाङ्कन र परृ ठपोर्ण गने।

ग) िमता अलभववृ द्ध सलमतको समन्तविमा एकककृत कािदिोजना तिार पाने, बास्केट फण्डको ववकास
गरी सघन कािदक्रम संचािन गने।

घ) “बाि वववाह अन्त्िकािाधग राख्रिि रणनीतत २०७२”कािादन्तविन गनद संतघि र प्रदे शसंग सरकारसंग
समन्तवि स्थापना गने।

ङ) रणनीतत तथा कािदिोजना अनस
ु ार बाि वववाह ववरुद्धका कािदक्रमहरुिाई वडा कािादििहरु गने काम
गने गराउने।

च) गैर सरकारी संस्थाहरुसंग लमिेर बाि वववाह बढि हुने वडाहरुमा कािदक्रम केख्न्तरत गने।
२. सलमततको बैठक कम्तीमा वर्दमा ४ पटक बस्नेछ।

३. सलमततको बैठकमा आवश्िकतानस
ु ार गाउँ पालिकाका जनप्रतततनधिहरु, सम्बख्न्तित ववज्ञ एवं संघसंस्थाका
प्रतततनधििाई आमन्तत्रण गनद सककनेछ।

४) बैठकसम्बन्तिी कािदववधि सलमतत आफैिे तनिादरण गरे बमोख्जम हुनेछ।

अनुसूची ५ बाल वििाह विरुद्ध उजुरी मलने तनकायहरु
 स्थानीि प्रहरी कािादिि वा नेपाि प्रहरीको पलु िस कन्तिोि १००
 सम्बख्न्तित गाउं पालिकाको न्तिातिक सलमतत

 बािबालिका खोजतिास समन्तवि केन्तर भक
ृ ु टीमण्डप, काठमाण्डौँ, नेपाि टोि फ्री नं. १०४
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अनुसूची ६ कायातशालाका झलकहरु
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