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नेपालको कानून अनुसार वििाहको न्ूनतम 
उमेर २० िर्ष भए तापनन ३७ प्रवतशत नेपाली 
नकशोरीहरूको वििाह १८ िर्ष नपुग्दै र १० 
प्रवतशतको १५ िर्ष नपुग्दै हुन्छ। केटीहरूका 
तुलनामा कम सङ्ख ्ामा भए पनन केटाहरूको 
वििाह पनन प्रायः कलललदै उमेरमा हुन्छ। 
युननसेफको तथ्ाङ्क अनुसार नेपालमा 
बालवििाहको दर बाङ्ख लादेश र भारत पछि 
एससयामदै तेस्ो उच्च ि।

दर्जनौँ बालबाललका र युवाहरूसित अन्तवा्जता्जका क्रममा 
गरीबी, शिक्ामा पहुँचको कमी, बाल श्रम, िामाजरक दवाब, र 
हाननकारक प्रचलनहरूको रालो नै बालवववाहको कारण रहकेो 
ह्मुन राइटि् वाचको रानकारीमा आयो। यी िबैको मूल कारण 
िमारमा गढरे रहकेो लवैगिक अिमानता र छोरीहरूलाई छोराका 
तुलनामा कम महत्वपणू्ज माने् घातक िामाजरक मूल्य मान्यता 
नै हन्। 
हामीले िुनेिम्म धेरै त्यस्ा वववाहहरू मागी वववाह सिए र ती 
प्रायः केटीहरूका बाबुआमा वा पररवारका अन्य िदस्यहरूको 
करकापमा भएका सिए। देिका केही भागमा त पररवारहरूले 
डढे वर्जका बाललकाहरूको पनन वववाह गररददन्छन्। हामीले केही 
बालबाललकाले आफ्ो वववाहलाई “लभ म्ाररर” (प्रेम वववाह) 
भनेको िुन्यौँ। नेपालमा िामान्यतया प्रेम वववाह भन्ा बेहला 
बेहलीका बाबुआमाले नगररददएको वववाह बुझिन्छ। प्रायः 
यिको अि्ज मदहला पुरुरले आफैँ  ललएको वववाहको ननण्जय भन्े 
बुझिन्छ, रिमा कदहलेकाहीँ एकरनाको वा दवुैको पररवारको 
अहिमवत पनन हनिकछ। मागी वववाहभन्ा फरक भए पनन 
बालबाललकाहरूका प्रेम वववाह पनन उस्ै िामाजरक र आसिथि क 
कारणहरूबाट प्रेररत हन्छन्।
हामीले अन्तवा्जता्ज गरेका व्यक्तिहरूका हकमा बालवववाहका 
पररणामहरू गम्ीररूपले हाननकारक छन्। वववाह भएपसछ 
बालबाललका प्रायः सू्ल रान छाड्छन्। गभ्जननरोधका 
उपायहरूका बारेमा िाहा नभएर अिवा पाउनेरवत छोराछोरी 
सछटै पाइहालु् पछ्ज भन्े िािुििुरा वा लोगे्को दवाबका कारण 
वववाह पसछ दकिोरीहरू चाुँड ैबच्ा पाउुँछन्।
चाुँड ैगभ्जधारण गनु्ज आमा र शििु दवुैका लावग रोझिमपूण्ज 
हन्छ र धेरै दकिोरीहरू र वतनका बच्ाहरू घातक स्ास्थ्य 
िमस्याहरूबाट पीदडत हन पुगछन्। हामीले अन्तवा्जता्ज गरे मधे्मा 
छ रना कललला आमाहरूका बच्ा मरेका सिए, तीमधे्का दईु 
रना दकिोरीले त दईु दईु रना बच्ाको मतृ्यु बेहोररिकेका 
सिए। 
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पाटनकरो एउटा साि्वजननक पाक्व मा खनेल्दै एउटी 
बाललका। ननेपालमा ३७ प्रविशि कने टीहरूकरो 
वििाह १८ नपुग्दै हुन्छ र १० प्रविशिकरो १५ 
िर्वभित्दै। ननेपालकरो कानून अनुसार वििाहकरो 
न्ूनिम उमनेर २० िर्व हरो।
अभप्रल २४, २०१६



विलमाया एम. १८ िर्व। उनलने १५ िर्वकी छँदा चिििन 
बस्ने २० िर्वकरो कने टाससि िागी वििाह गररन्। उनलने सुनाए 
अनुसार, ११ िर्वकी छँदा उनलाई उनका बाबुलने सू्लबाट 
ननकालनेर परोखरामा कसदैका घरमा काम गन्व राखखनदएका 
चिए।
अभप्रल ११, २०१६

उमेर नपुगै् वववाह गरेका केटीहरू उमेर पुगेर वववाह गरेका 
मदहलाहरूका तुलनामा बढी मात्ामा घरेलु दहंिाको शिकार हन्छन् 
भन्े ववश्वव्यापी अनुिन्ानले देिाएको कुरा हाम्ो अन्तवा्जता्जका 
क्रममा पनन प्रकट भयो। हामीले लोगे् र िािुििुराको कुटाइ र 
गाली िदहरहकेा, लोगे्बाट बलात्ारमा पनने गरेका, िधैँ काममा 
रोताइएका तिा लोगे् र िािु ििुराले घरबाट ननकाललददएका 
दकिोरीहरूसित अन्तवा्जता्ज गययौँ।
बालवववाहको प्रचलन रोक्नका लावग नेपाल िरकारले केही कदम 
चालेको छ तर ती पया्जप्त छैनन्। बालवववाहमा कमी ल्याउनका 
लावग राष्ट्रिय योरना ल्याउने काममा धेरै ववलम्ब भइिकेको छ। 
राम्ा सू्ल तिा स्ास्थ िूचना र िेवा रस्ा बालवववाहबाट 
रोगाउन िहायक हने कुरा धेरै बालबाललकाको पहुँचभन्ा पर छन्। 
यो ररपोट्ज मूलतः उमेर पुगु् अगावै वववाह भएका १०४ रना 
बालबाललका तिा नवयुवा एवं अवभभावक, शिक्क, स्ास्थ्यकममी, 
प्रहरी, िरकारी कम्जचारी, दक्रयािील व्यक्तिहरू र वविेरज्ञहरूको 
अन्तवा्जता्जमा आधाररत छ।
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पाँि िर्वकी एउटी बाललका आफ्रो नस्वरी कक्ामा। उनी 
कुनदै दािाकरो व्यक्तिगि छात्िृभतिमा यहाँ पविरहनेकी छन्। 
राम्रो लशक्ालने बालवििाह ररोक्नमा मदि गछ्व। विद्ालयमा 
पविरहनेका नकशरोरीहरूकरो वििाह िएकरो कमदै मात् पाइन्छ।
अभप्रल १२, २०१६

हामीले यी अन्तवा्जता्जहरू नेपालभरी पुगेर गरेका हौँ। अन्तवा्जता्ज 
गररएका असधकािं व्यक्तिहरू दहन् ूभए पनन हामीले नेपालका 
बौद्ध, मुिलमान र दक्रशचियन िमुदायका व्यक्तिहरूसित पनन 
अन्तवा्जता्ज गययौँ। हामीले वववभन् रात र िमुदायका व्यक्तिहरूसित 
अन्तवा्जता्ज गरे तापनन पािा पाररएका र तल्ो भननएका रातीय 
िमुदायहरूमा बालवववाहका घटना बढी देझिने भएकाले हामीले 
अन्तवा्जता्ज गरेका असधकािं वववादहत बालबाललका दललत र 
रनरावत िमुदायका सिए। राज्य र गैरराज्य तहबाट हने अमानवीय 
अभ्ािहरूका कारण दललत र रनरावत िमुदायका व्यक्तिहरू 
आफ्ो रारनीवतक, आसिथि क, िामाजरक, िांसृ्वतक र नागररक 
हकबाट वशचित छन्। यस्ा भेदभावबाट प्रभाववत िमुदायहरूले 
स्ोत, िेवा र ववकािमा प्रवतबन् र िीवमत पहुँचको िामना 
गनु्जपछ्ज, फलतः उनीहरूले चकको गरीबीबाट छुटकारा पाउन 
िकै्नन्।
बालवववाह गरेका मदहला र दकिोरीहरूसित हामीले घरमा, रूि 
मुनन, र उनीहरूले काम गददै गरेको िेतबारीमा कुरा गययौँ 
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र किरी उनीहरूको िानैमा वववाह भयो र त्यिबाट उनीहरूको 
रीवन किरी प्रभाववत भयो भन्े कुरा  िोध्ौँ। हामीले वववादहत 
बालबाललकाका पररवारका िदस्य, शिक्क, स्ास्थ्यकममी, 
प्रहरीहरू, िामुदाष्टयक अगुवा र बालवववाहको अन्त्यका लावग 
दक्रयािील गैरिरकारी िंस्थाका वविेरज्ञहरूसित पनन अन्तवा्जता 
गययौँ।  
रात र ललगिमा आधाररत भेदभावको दोहोरो मारका कारण 
नेपालमा दललत, िारू र अन्य रनरावत िमुदायका मदहला 
र केटीहरू वविेरतः अप्ठ्ारो अवस्थामा छन्। रात, ललगि र 
गरीबीका कारण हने ववववध दकसिमका भेदभावहरूका कारण 
उनीहरू बलात्ार र यौन िोरण लगायतका िारीररक दवु्य्जवहार 
र अन्य अपराधका शिकार हनपुगछन्, रिमा प्रायः िराय पनन 
हुँ दैन।
नेपालमा बालवववाहका कारणहरू रनटल र आपिमा रेललएका 
छन् तापनन गरीबीसित वमसिएको लैवगिक ववभेद यिको प्रमिु 
कारण हो। छोरीहरूलाई बोि मान्े र वववाह गररददएर त्यो 
बोि ष्टबिाउने भने् चलन नै भेदभावपूण्ज िामाजरक मूल्य 
मान्यता हो। यिको कारण हो, छोरा िधैँ आफूसित रहन्छन् र 
बाबुआमालाई रीवनभर पालछन् तर छोरी अका्जको घर राने रात 
हो र उिमासि िािुििुरा र लोगे्को “हक लागछ” भन्े धारणा। 
यि चलनका कारण पररवारहरूबाट छोरा र छोरीको शिक्ादीक्ा र 
लालनपालका लावग लगानी गनने प्रािवमकतामा पनन प्रभाव पछ्ज र 
छोरीले भन्ा छोराले बढी अविर पाउुँछन्।

आस थ्ि क र सामाजिक दिाब
धेरै दकिोरीहरूको रीवनको मुख्य िमस्या नै गरीबी सियो। धरैेले 
िान लाउन नै नपुगेको कुरा गरे भने केही बाबुआमाले पाल् गाह्ो 
भएकैले छोरीको ष्टबह ेगररददएको कुरा गरे। केही दकिोरीहरूले 
राम्ो िान लाउन लाउन पाइएला भन्े आिले ष्टबह ेगन्ज मानेको 
बताए, तर िबैको त्यो आिा पूरा भने भएन।
प्रायः िामाजरक दवावका कारण पनन बालवववाहलाई बल वमले् 
गरेको छ। केही िमुदायहरूमा दकिोरावस्थामा प्रवेि गना्जिाि 
केटीहरूको वववाह हनु स्ाभाववक माननन्छ र कतै त्यिभन्ा 
अगादड पनन उनीहरूको वववाह हन्छ। अवैध भए पनन केटीको 
पररवारले केटाको पररवारलाई दाइरो ददने प्रिा व्यापक छ। 
बढी पढकेो दलुाहालाई वा अलल उमेर बढी भएकी दलुही वववाह 
गरेर ददनका लावग बढी दाइरो ददनुपनने रस्ा आसिथि क कारणले 
पनन बालवववाहले प्रोत्ाहन पाइरहकेो हन्छ। नेपालका केही 
िमुदायहरूमा वववाह दईु चरणमा हन्छ। पदहले वववाह िमारोह 
हन्छ र केही वर्जपसछ गौना गरेर दलुहीलाई बस्ेगरी दलुाहाको घर 
पठाइन्छ। 
बालबाललका दकिोरावस्थामा पुग्ु असघ नै वववाह गनने चलन 
भएका िमुदायहरूमा यो प्रचलन छ र बाललका दकिोरावस्थामा 
पुगेपसछ गौना गररन्छ।यस्ो अवस्थामा पनन पदहलो िमारोह   

लललिा बी., अनहलने १७ िर्वकी िइन्। उनी १२ 
िर्वकी छँदा ३७ िर्वकरो मान्छनेससि उनकरो मागी 
वििाह िएकरो चियरो। उनी वििाहपसछ िाँडदै नदै 
गि्वििी िइन्। उनका दईुिटा बच्ा जखमिनने 
भबभतिकदै  मरने र अनहलने उनका काखमा िनेस्रो बच्ा 
छ। लललिाका श्ीमानलने उनलाई २०१५ मदै छाडने 
र अकको वििाह गरने। 
अभप्रल २५, २०१६
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अनहलने १७ िर्व पुगनेकी अञ्जना एम. दईु िर्वकी आफ्ी छरोरी 
इलशिाससि आफ्रो घर बानहर। उनकरो श्ीमानससि मायावपरिी 
बसनेकरो हल्ा िलनेपसछ काकाकाकीका करलने १४ िर्वमदै उनकरो 
वििाह ियरो। साि िर्वकी हँुदा उनलाई उनका बाबुलने कसदैका 
घरमा काम गन्व परोखरामा पठाएका चिए।
अभप्रल ११, २०१६

नटकाटालो मात् होइन, वववाह नै हो र त्यिलाई भगि गन्ज अन्य 
वववाहपसछ िम्बन् ववचे्द गन्ज रष्टतिकै अप्ठ्ारो हन्छ। वववाह 
भइिकेर गौना हन बाुँकी बालबाललकाका अनिुार आफ्ो वववाह 
भइिकेको छ भने् कुरा िाहा भएपसछ उनीहरूको िमू्ण्ज बालापन 
नै अकदै  हन्छ। प्रायः गौना पनन उनीहरूको उमेर वववाहयोग्य हनुभन्ा 
अगादड नै भइिकछ।

धेरै केटीहरूको वववाह पदहलोपटक ररस्ला भएको तुरुन्तै पसछ वा 
कदहलेकाहीँ ररस्ला हनु अगावै हन्छ। ररस्ला हनुभन्ा अगादड 
कन्यादान गदा्ज पुण्यवमल्े र स्ग्ज गइने कुरामा केही बाबुआमा 
र हरुरबा हरुरआमाहरू ववश्वाि गछ्जन्। पदहलोपटक ररस्ला 
भएपसछ नै केटीहरू वववाहका लावग तयार हन्छन् भन्े कुरामा 
ववश्वाि गनने अि धेरै छन् र उनीहरूलाई वववाह असघ प्रेम िम्बन् 
हने रोझिमबाट रोगाउनका लावग उनीहरूको वववाह गररददनु पछ्ज 
भन्े पनन कवतपय पररवारको मान्यता हन्छ। दकिोरावस्थाको 
उतिराध्जमा वववाह भएका दकिोरदकिोरी पनन वववाहका बोिहरू 
धान्का लावग िारीररक र मानसिकरूपमा कलललै हन्छन्। 
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पवित्ा एम., १६, लने १५ िर्वकरो उमनेरमा आफ्ा घरकरो अवि 
गरीब अिस्ाबाट मुक्ति पाउनका लावग िागी वििाह गररन्। 
अनहलने उनी सासुससुराससि बस्छन् र ठूलरो पररिारका लावग 
िाििान्ाकरो काम गसछछि न्। उनका श्ीमान िारिमा िान्नेकरो 
काम गसछछि न्।
अभप्रल २५, २०१६

लशक्ामा पहुुँचको कमी
राम्ो शिक्ाले बालवववाह हनबाट रोगाउुँछ। ववद्ालयमा 
अध्यनरत दकिोरीहरूको वववाह भएको कम पाइन्छ। तर धेरै 
दकिोरीहरूका लावग पढ्न पाउनु एउटा िपना मात् भएको छ। 
हामीले अन्तवा्जता्ज गरेमधे्का धेरै वववादहत दकिोरीहरूले या त 
पढकैे सिएनन् या कम मात् पढ्न पाएका सिए। प्रायः यिको 
कारण सियो, ववद्ालय रानुको िाटो काम गनु्जपनने वाध्ता। 
कवतले आठ, नौवर्ज वा त्यिभन्ा अगादडदेझि नै घरपररवारमै काम 
गरेका सिए भने कवत ज्यालामा घरधन्ा वा िेतबारीको काम गिने। 
ववद्ालयहरू टाढा भएकाले र त्यहाुँको पढाइ राम्ो छैन भनठानेर 
अवभभावकहरू आफ्ा छोराछोरीलाई ववद्ालय पठाउन 
दहच्कचाउुँछन्। प्रािवमक शिक्ालाई अननवाय्ज बनाउने नेपाल 
िरकारको लक्ष्य भए तापनन र िंववधानले पनन आधारभूत 
शिक्ालाई अननवाय्ज मानेको भए तापनन िरकारमा िबै 
बालबाललकालाई ववद्ालयमा उपस्स्थत गराउनलाई चादहने िंयन्त्र 
छैन। ह्मुन राइट्ि वाचले भ्रमण गरेका केही िमुदायहरूमा लवैगिक 
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भेदभावका कारण बाबुआमाहरूले छोरालाई सू्ल पठाए 
पनन छोरीलाई नपठाएको वा छोराहरूलाई मात् राम्ा ननरी 
ववद्ालयहरूमा पठाएको पाइयो। 
यौन तिा प्ररनन स्ास्थ्यिम्बन्ी शिक्ाको कमी एउटा ठूलो 
िमस्या हो। हामीले अन्तवा्जता्ज गरेका धेरै वववादहत दकिोरीहरूले 
पररवार ननयोरनका िाधनहरूका बारेमा कुनै रानकारी नभएको 
कुरा बताए। कवतपय अवस्थामा रानकारीको यो अभावकै कारण 
बालवववाह हने पररस्स्थवत आइपछ्ज। ह्मुन राइट्ि वाचसित कुरा 
गददै एकरना काय्जकता्जले बताए अनिुार प्रेम िम्बन् भएपसछ 
प्रायः दकिोरीहरू नै ष्टबहा गन्ज हताररन्छन्, दकनभने उनीहरू “हात 
िमाउुँदा पनन” गभ्जवती भइन्छ भन्े डरले ग्रसित हन्छन्।

प्रेम वििाह
आफूले रोरेको केटा वा केटीसित वववाह गनने बालबाललकाहरूको 
िङ्ख्या बदढरहकेो छ। हामीले १२ वर्जिम्मका पनन केटीहरू 
भेट्ौँ रिले आफूले ‘भागी वववाह’ गरेको बताए। यि ररपोट्जका 
लावग अन्तवा्जता्ज गररएका केही बालबाललकाले अप्ठ्ारो वा 
दवु्य्जवहारपूण्ज पररस्स्थवतबाट रोवगनका लावग तिाकसित ‘लभ 
म्ाररर’ रोरेको बताए।
अरूले बताए अनिुार उनीहरूले रबररस्ीसित आफ्ो मागी 
वववाह गराइन लागेको िाहा पाएर भागी वववाह गरेका सिए। 
ती बालबाललकाले बताए अनिुार उनीहरूले आफैँ ले रोरेको 
माने्छसित वववाह गरेका हन्, तर पररस्स्थवतवि वववाह गनु्ज नपरेको 
भए उनीहरूको रोराइ दढलो वववाह गनु्ज नै हने सियो।
धेरै दकिोरीहरूले बताए अनिुार िान लाउनै नपुग्े लगायतका 
धेरै दकसिमका अभाव र कष्टहरू भोगु् परेकैले उनीहरूले राम्ोसित 
िान पुया्जउन िक्ने माने्छसित ष्टबहा गरेका हन्। बुहारीका रूपमा 
घरमा सितिैमा काम गनने माने्छ वभत्राउनका लावग पनन कवतपय 
बाबुआमाले आफ्ा दकिोर र नवयुवक छोराहरूलाई वववाह गन्ज 
हौस्याएको देझिन्छ। 
प्रेम वववाह गरेका दकिोरीहरूले बताए अनिुार उनीहरूले वववाह 
गनने ननण्जय गनु्जमा हल्ा-चचा्जको पनन भूवमका सियो। कुनै केटा र 
केटीको प्रेम भएको िाहा हने ष्टबष्टतिकै फैललने हल्ा, अि उनीहरू 
बीचको िारीररक िम्बन्को हल्ाले प्रायः केटा केटीहरू वववाह 
गररहालु् बाहके कुनै उपाय छैन भन्े ननष्कर्जमा पुगछन्। कतै त 
केही हुँ दै नभई फैललएको हल्ाका कारण पनन किैको हतार 
हतार वववाह भएको पाइयो। 
यौनदक्रयामा िदक्रय दकिोरीहरूको कदहलेकाहीँ गभ्ज रहन रान्छ 
वा गभ्जधारण होला दक भन्े डरकै मात् कारण वववाहलाई भववष्य 
बबा्जद हनबाट रोगाउने एउटै उपाय ठानेर वववाह गनने हतार गछ्जन्। 
िािगरी ववद्ालय नगएका बाललकाहरूको बुझे् क्मताको कमी 
तिा यौन तिा गभ्जननरोधका बारेमा रानकारीको अभाव कारण 
उनीहरूले रन्मननरोधका ननण्जयहरू एकै् ललनुपनने हन्छ।

गङ्ा एम. कदै लालीस्स्ि आफ्रो घरमा। उनकरो 
वििाह १६ िर्वकरो उमनेरमा िएकरो चियरो। यरो 
फरोटरो खखचदा उनी पाँि मनहनाकी गि्वििी 
चिइन्। उनका श्ीमान िारिमा  िान्नेकरो काम 
गछ्वन्।
अभप्रल २५, २०१६
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लललिा बी., १७, उनकी आमा राजमिी बी. र छरोरी 
कदै लालीस्स्ि आफ्रो घरकरो आँगनमा। लललिा १२ िर्वकी 
छँदा ३७ िर्वकरो मान्छनेससि उनकरो मागी वििाह िएकरो चियरो। 
उनी वििाहपसछ िाँडदै नदै गि्वििी िइन्। उनका दईुिटा बच्ा 
जखमिनने भबभतिकदै  मरने र अनहलने उनका काखमा िनेस्रो बच्ा छ। 
लललिाका श्ीमानलने उनलाई २०१५ मदै छाडने र अकको वििाह 
गरने। 
अभप्रल २५, २०१६

बालवििाह अन्त्यका लावि सरकारी काम कारिाही
रुलाई २०१४ मा बेलायतको लण्डनमा आयोजरत बाललका 
िम्मेलनमा नेपालका मदहला, बालबाललका तिा िमार कल्याण 
मन्त्रीले २०२० िम्ममा बालवववाह अन्त्य गन्जका लावग प्रयत्न गनने 
प्रवतबद्धता व्यति गनु्ज भएको सियो। २०१६ को माच्जमा नेपालले 
आफ्ै आयोजरत “बाललका िम्मेलन” आयोरना गरुञ्ेलिम्ममा 
उति लक्ष्य िरेर ददगो ववकािको ववश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गनने 
अझन्तम म्ाद २०३० मा पगु्यो।
२०१४ को िम्मलेनमा मन्त्रीले किरी यो लक्ष्य हासिल गछ्ज भने् 
बारेमा एउटा पाुँचबूुँदे योरना प्रस्ुत गनु्ज भएको सियो। िंयुति 
रा्रि िंघका अरू िबै िदस्यहरू रिरी नै नेपाल पनन २०१६ देझि 
२०३० िम्ममा ददगो ववकािका लक्ष्यहरू काया्जन्वयन गन्ज प्रवतबद्ध 
छ, रिमा “बालवववाह, उमेर नपुगी गररने वववाह, बलरफ्ी गररने 
वववाह तिा योननचे्दन रस्ा हाननकारक अभ्ािहरू” अन्त्य गनने 
लक्ष्यहरू पनन िमाववष्ट छन्।
िरकारले बालवववाह अन्त्य गन्जका लावग राष्ट्रिय रणनीवत तयार गन्ज 
िंयुति रा्रििंघ तिा गैरिरकारी िंस्थाहरूसित वमलेर काम गरररहकेो  
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सररिा एम., १७ आफ्ी िख्वर जमिनेकी छरोरीससि 
चिििनस्स्ि आफ्रो घरमा। सररिालने १५ िर्वकदै  उमनेरमा १८ 
िर्वकरो कने टाससि िागी वििाह गरनेकी हुन्। उनका श्ीमान् 
िारिमा श्वमकका रूपमा काम गछ्वन्।
अभप्रल १२, २०१६

छ। यो कामको उद्शे्य बालवववाह अन्त्य गनने ववसृ्त राष्ट्रिय 
काय्जयोरनाको काया्जन्वनका लावग आवश्यक कोर िदहतको रग 
बनोि् भन्े हो। उति रणनीवतको िालनी गनने काम आंशिकरूपमा 
२०१५ अष्टप्रलको भूकम्का कारण स्थवगत हन पुग्यो। यो ररपोट्ज 
लेखदािम्ममा पनन उति रणनीवत िालनी हन िकेको छैन, तर 
िरकारले “बाललका िम्मेलन” को अविरमा, माच्ज २३, २०१६ मा 
उति रणनीवतलाई िमि्जन गयको। 
शिक्ा तिा स्ास्थ्य िेवामा पहुँच बढाउनका लावग नेपाल 
िरकारले केही महत्वपणू्ज कदम उठाए तापनन बालवववाहको 
रोझिममा रहकेा दकिोरीहरूको ती िेवामा पहुँच ज्यादै कम छ वा 
छुँदैछैन। िबै बालबाललका ववद्ालयमा उपस्स्थत भए भएनन् भने् 
कुरा िुननशचित गन्जका लावग िरकारसित कुनै प्रभावकारी प्रणाली 
छैन।हामीले भ्रमण गरेका धेरै िमुदायहरूमा ववद्ालयमा िािगरी 
छात्ाहरूको उपस्स्थवत कम सियो। सू्ल भना्ज र उपस्स्थवतका 
िरकारी तथ्ाङ्कहरूका बावरूद अन्तवा्जता्ज गररएका वववादहत 
दकिोरीमध्े धेरैको पढाइ कम भएको वा हुँ दै नभएको पाइयो। 
िरकारी स्ास्थ्य िेवा केन्द्रहरूमा पररवार ननयोरनको िेवा 
ननिुल्क पाइए तापनन त्यस्ो िेवा र िूचनाको प्रमुि आवश्यकता 
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भएका वववादहत र अवववादहत दकिोर दकिोरीहरूिम्म पुग् िकेको 
छैन। ववद्ालयहरूले यौन तिा प्ररनन स्ास्थ्यका बारेमा पढाउनुपछ्ज, 
तर बालवववाहको रोझिममा भएका ववद्ालयमा पसछ परेका वा 
ववद्ालय बादहर रहकेा बालबाललकािम्म यो िूचना पुगै्न। 
बालवववाहका घटनाहरू हनबाट रोक्न र वववादहत बालबाललकालाई 
मदत गन्जका लावग िरकारले धेरै काम गन्ज आवश्यक छ। स्रीय 
शिक्ा िबै बालकाललकाका लावग उपलब्ध गराउन तिा अननवाय्ज 
प्रािवमक शिक्ाको प्रावधानलाई काया्जन्वयन गन्जका लावग 
िरकारले काम गनु्जपछ्ज। बालवववाह हनबाट रोक्नका लावग घटना 
वविेरमा ध्ान पुयाउने, रनचेतना बढाउने एवं यौन र प्ररननका 
बारेमा िूचना र रानकारीका माध्मबाट दकिोरदकिोरीलाई िचेत 
ननण्जय ललने क्मता प्रदान गनने रस्ा कामहरू िरकारी ववद्ालय र 
स्ास्थ्यकममीहरूले गन्ज आवश्यक हन्छ। बालवववाहसित िम्बन्न्त 
ऐन-कानूनका बारेमा रानकारी फैलाएर बालवववाहलाई ननरुत्ादहत 
गन्जका लावग स्थानीय िरकारका असधकारीहरूले िदक्रय भूवमका 
ननवा्जह गनु्ज पछ्ज।
नेपालमा बालवववाह िन् १९६३ देझि नै अवैध छ। वत्जमान कानूनले 
वववाहका लावग न्यूनतम उमेर केटा केटी दवुैका हकमा २० वर्ज 
तोकेको छ। कानून अनुिार बालबाललकासित वववाह गनने वयस् 
व्यक्ति, बालबाललकाको वववाह गराइददने पररवारका िदस्य र अन्य 
व्यक्तिहरू तिा वववाहको अनुष्ान गराउने पुरोदहत िबैको अपराध 
माननन्छ र िबैले िराय पाउुँछन्। बालवववाह गराइददने व्यक्तिलाई 
िंलग् बालबाललकाको उमेर र ललगि हरेेर रेल िराय र रररवाना 
हन्छ। यिमा िंलग् बाललकाको उमेर १० वर्जभन्ा कम भएमा छ 
मदहनादेझि तीन वर्जिम्मको रेल िराय तिा १,००० देझि १०,००० 
रुपैँयािम्मको रररवाना हन्छ। वववाहको तयारी भइिकेको तर वववाह 
नभइिकेको अवस्थामा न्यूनतम िराय रू ७०० को हन्छ।
हामीले भ्रमण गरेका धेरै िमुदायहरूमा बालवववाह रोक्न वा वववादहत 
बालबाललकाले अनुभव गनने हानननोक्ानीहरूलाई कम गन्जका लावग 
िरकारबाट कुनै ठोि काम भएको प्रमाण देझिएन। यि ववरयमा 
रनचेतना बढाउनका लावग भएका केही काम देझिए तापनन ती 
िरकारबाट भएका नभई गैरिरकारी िंस्थाहरूबाट भएका काम सिए। 
बालवववाहको रोकिामका लावग प्रहरीले हस्क्ेप ष्टबरलै गछ्ज र उरुरी 
नपरेको अवस्थामा त त्यवत पनन गरेको देझिँदैन। िरकारका स्थानीय 
असधकारीहरूले उमेर नपुगेका व्यक्तिको वववाह दता्ज गन्ज कदहलेकाहीँ 
मात् अस्ीकार गरेको देझिन्छ।
नेपालले बालवववाह अन्त्य गनने िङ्कल्प गरेर उति लक्ष्य हासिल 
गन्जका लावग चादहने राष्ट्रिय योरनाको ननमा्जण गनने ददिामा कदम 
चाललिकेको छ। तर अब काम गनने बेला आएको छ। कुनै पनन 
प्रभावकारी रणनीवतले िामाजरक िंरचना र वैधाननक प्रणालीमा 
अन्तननथि दहत लैवगिक ववभेद रस्ा बालवववाहका मूल कारणहरूलाई 
िम्बोधन गनु्जपछ्ज।
यो ररपोट्ज बालवववाहको िमस्यासित रुध्नका लावग िरकारले योरना 
बनाउने क्रममा प्रकाशित भएको छ, र हामीले अन्तवा्जता्ज गरेका 
वववादहत बालबाललकाको अनुभव र प्रत्यक्तः ललइएका िुिावहरूले 
िरकारी कदमहरूलाई मदत गछ्जन् भन्े आिा राझिएको छ।

नौ िर्वकी सललना टी. आफ्ी सािी ११ 
िर्वकी भबपना एल. लाई िाँडा माझ्ने काम 
सघाउँददै। उनीहरू  दिुदैजना लललिपुरमा 
ब्छन्। उनीहरू दिुदैजना इँटा िट्ामा काम गनने 
आफ्ा बाबुआमालाई काम सघाउँछन्। भबपना 
विद्ालयमा िना्व िएकी चिइन् िर एक नदन 
मात् पि्न गइन्, सललना िनने विद्ालय गइरहनेकी 
छन्। त्यसदैलने उनी विद्ालय विदा िएका बनेला 
काम गसछछि न्। ननेपालमा बालश्म सामान् छ र 
४० प्रविशि जवि बालबाललका काम गछ्वन्। 
काम गनने बालबाललका मध्ने दईु विहाई १४ 
िर्विन्ा कम उमनेरका छन् र आधाजवि आफ्रो 
पिाइ-लनेखाइलाई नदै प्रिाि पानने खालका 
जरोखखमपूर्व काममा छन्। कने टाहरूका िुलनमा 
कने टीहरू बिी काम गछ्वन् (४८ प्रविशि कने टी 
र ३६ प्रविशि कने टा) र जरोखखमपूर्व काममा 
संलग्न मध्ने ६० प्रविशि कने टी छन्।
अभप्रल २७, २०१६



ह्युमन राइटस् वाच | सेपे्म्बर २०१६ १५



“हाम्रो नाच्े गाउने बेला”१६



ह्युमन राइटस् वाच | सेपे्म्बर २०१६ १७

पवित्ा एम्.,१६, र कल्पना टी., १९ दिुदैलने आफ्ा 
बाबुआमाकरो अवि गरीब अिस्ाबाट मुक्ति 
पाउनका लावग १५ िर्वकरो उमनेरमा िागी वििाह 
गरनेका हुन्। उनीहरू दिुदैका श्ीमानहरू िारिमदै 
बसनेर काम गछ्वन्।
अभप्रल २५, २०१६

शवमछि ला जी., १४, र शारदा डी., १५ कदै लालीमा। शारदा सू्ल 
जाँददैसछन् र आफ्रो गाउँका अरू कने टीहरू जसरी वििाह गन्व 
िाहन्नन्। शवमछि लालने १२ िर्वमदै िागी वििाह गरनेकी हुन् र यरो 
फरोटरो खखचदा उनी साि मनहनाकी गि्वििी चिइन्। उनलाई 
सानदैमा वििाह गरनेकरोमा पछुिरो छ उनलाई आफू बच्ा पाउन 
ियार िएजस्रो लाग्दैन।
अभप्रल २५, २०१६



“हाम्रो नाचे् गाउने बेला”१८

मुख्य सुझािहरू
बालवििाहकरो ननयन्त्ररलाई मनहला र नकशरोरीहरूकरो सशतिीकरर, घरनेलु नहंसा र बालश्म अन्त्य गनने ििा लशक्ा र स्ास्थ्यसनेिामा 
पहँुि बिाउनने व्यापक प्रयत्नहरूससि वमलाएर लदैजान आिश्यक छ। सरकारलने बालवििाहकरो ननयन्त्ररलाई गरीबी ननयन्त्ररका 
आफ्ा काय्वक्रमहरूससि वमलाएर लदैजान र नकशरोरीहरूलाई वििाहिफ्व  प्रिृति गराउनमा ठुलरो िूवमका खनेल्ने गरनेका जािीय र 
समुदायससि सम्बन्धिि िनेदिािलाई अन्त्य गननेिफ्व  काय्वक्रमहरू बनाउन आिश्यक छ। बालवििाहलाई ननयन्त्रर गन्व ििा वििानहि 
बालबाललकालाई सहयरोग गनने काममा बालबाललकाकरो नहिलने उचिि प्रािवमकिा पाउँछन् र बालबाललकाकरो स्स्वि भबव्रिँ ददैन िननेर 
सरकार जागरुक हुनुपछ्व।

ननेपाल सरकारलाई

• ननेपालकरो कानूनलाई बालवििाह ननयन्त्ररमा अझ 
प्रिािकारी बनाउनका लावग पररमाज्वन गनने। उति 
पररमाज्वनलने ननम्न बूँदाहरूमा ध्ान नदन आिश्यक छः 
१) बालवििाह गराउनने काममा संलग्न व्यक्तिहरूलाई 
हालिन्ा कडा सजाय गनने, २) ललङ्मा आधाररि 
वििनेद गनने कानूनका प्रािधानहरूलाई हटाउनने ३) 
वििाह गराउनने िा त्यसकरो दिा्व गनने काममा संलग्न 
सबदैलने बनेहुलाबनेहुलीकरो उमनेर िाहा पाउनदै पनने व्यिस्ा 
वमलाउनने, ४) बालवििाहकरो लशकार िएकाहरूलाई 
सहयरोग र क्विपूविछि  उपलब्ध गराउनने, ५) बालवििाहमा 
कानूनी कारिाही गनने हदम्ादलाई वििानहि 
बालबाललका कम्ीमा २१ िर्व पुगुन्नेलसम्मलाई 
बिाउनने।

• रास्रिय कानूनलने बालवििाहसम्बधिी अन्तरा्वस्रिय कानून 
र स्रलाई समि्वन गररोस् र प्रहरी, अदालि ििा अन् 
सरकारी काया्वलयहरूमा िी कानूनहरू पूर्वरूपलने लागु 
हरोऊन् िन्नने सुननश्चिि गनने। 

• २०३० सम्ममा बालवििाह अन्त्य गनने ननेपालकरो 
लक्ष्यलाई लदैवङ्क न्ाय ििा मनहला ििा 
नकशरोरीहरूकरो सशतिीकरर सम्बधिी २०१५ पछावडकरो 
नदगरो विकास लक्ष्य ५ अन्तग्वि प्रािवमकीकरर गनने।

• बालवििाह अन्त्य गनने रास्रिय ररनीविकरो अनुगमन 

स्रूप सम्बन्धिि दललि र जनजाविहरूकरो असधकारका 
लावग वक्रयाशील समूहहरू, धावमछि क गुरुहरू ििा 
युिाहरूकरो संलग्निामा बालवििाह अन्त्य गनने रास्रिय 
काय्वयरोजनाकरो विकास र काया्वन्वयन गनने। सन् २०३० 
सम्ममा बालवििाह अन्त्य गनने सरकारी लक्ष्यकरो 
प्राप्तिका लावग उति यरोजनालने उमनेर नपुगी िएका 
मागी वििाह र प्रनेम  वििाह दिुदै ररोक्नने र त्यसका लावग 
विभिन्न सरकारी     

       ननकायहरूकरो श्जम्मनेिारीकरो स्पष्ट रनेखाङ्कन गनने। पया्वति स्रोि  
       साधनकरो उपलब्धिा ििा काय्वप्रगविकरो मूल्ाङ्कन गनने  
       अन्तरीम मापदण्ड पनन यसका आिश्यक ित्व हुन्।

• बालवििाहससि सम्बन्धिि कानूनी प्रािधानहरू ििा 
बालवििाहका हाननहरूका बारनेमा जनिनेिना बिाउनने, 
बालवििाहकरो ररोकिामका लावग धावमछि क, राजनीविक ििा 
स्ानीय अगुिाहरूलाई साझनेदारका रूपमा सूचिकृि गनने र 
सामुदाभयक िहमा बालवििाहकरो अन्त्यका लावग विशनेर 
कामहरू गनने।

• जमि र वििाह दिा्वकरो अननिाय्व बनाउनने, दिा्वकरो 

अभिलनेखलाई मुलुकिरर उपलब्ध बनाउनने र कुनदै असधकारीलने 
जानाजान बालवििाहलाई अनुमवि नदएमा िा दिा्व गरनेमा 
ननजलाई जिाफदनेही बनाउनने। 

• बालबाललका, अझ खास गरनेर बाललकाहरूलने गरुस्रीय 

लशक्ा पाऊन् र उनीहरू सम्भि िएसम्म धनेरदै िर्व विद्ालयमा 
रहून् िन्नने सुननश्चिि गनने।

• प्रािवमक लशक्ालाई व्यिहारमदै अननिाय्व बनाउनका लावग 
आिश्यक कदम िाल्ने।

• सबदै विद्ालयहरूमा बालबाललकालाई यौन र प्रजनन लशक्ा 
पिाउनने िाँिामा सुधार र विस्ार गनने एिं सबदै विद्ालयहरूमा 
बालवििाह ररोक्नने ििा वििानहि बालबाललकालाई सू्लमदै 
टटकाउनने काय्वक्रमकरो िालनी गनने।

• विद्ालय नजानने, खासगरी सीमान्तकृि समुदायका 
बालबाललकाका लावग यौन ििा प्रजनन लशक्ा सम्बधिी 
सूिना र जानकारीहरू उपलब्ध गराउनने।





(माचि) मञ्ज ुएम., १६, विलमाया एम., १८ र 
सङ्ीिा एम., १९ आ-आफ्ा बच्ाहरूससि 
चिििनमा एउटा डाक्टरकरो अनफस अगावड। मञ्ज ु
१५ िर्वकी छँदा उनका आमाबाबुलने उनकरो वििाह 
१९ िर्वकरो कने टाससि गररनदएका चिए। विलमायालने 
१५ िर्वमदै २० िर्वकरो कने टाससि िागी वििाह गरनेकी 
चिइन्। सङ्ीिा १७ िर्वकी छँदा २० िर्वकरो 
कने टाससि उनकरो  मागी वििाह िएकरो चियरो।
अभप्रल १२, २०१६

(अगावड) शवमछि ला जी. १४ िर्वकी िइन्। उनलने 
१२ िर्वमदै १८ िर्वकरो कने टाससि िागी वििाह गरनेकी 
चिइन्। यरो िस्ीर ललिँ दा उनी ७ मनहनाकी गि्वििी 
चिइन्। उनकरो कने टा सािीससि मायापररिी बसनेकरो 
हल्ा िलनेपसछ उनका बाबुआमालने उनीहरूलाई 
छुट्ाउन खरोजने र उनीहरूलने िागी वििाह गरने। 
िाँडदै वििाह गरनेकरो र पिाइ छाडनेकरोमा शवमछि ला 
अनहलने पछुिाउँसछन्। उनलने बिाए अनुसार उनलाई 
गि्वधारर र प्रजनन स्ास्थ्य िा पररिार ननयरोजनका 
बारनेमा कने ही िाहा चिएन। अनहलने उनलाई गि्वििी 
निएकरो िए हुननेचियरो िन्नने लागछ।
अभप्रल २५, २०१६

ननेपालमा बालवििाहकरो दर एससयामदै िनेस्रो उच् छ।ननेपालकरो कानून अनुसार वििाहकरो 
न्ूनिम उमनेर २० िर्व िए िापनन ३७ प्रविशि ननेपाली नकशरोरीहरूकरो वििाह १८ िर्व नपुग्दै र 
१० प्रविशिकरो १५ िर्व नपुग्दै हुन्छ। 

“हाम्रो नाच्ने गाउनने बनेला”: ननेपालमा बालवििाह नामक यरो ररपरोट्व मूलिः ननेपालका विभिन्न 
िागमा पुगनेर १४९ जना वििानहि नकशरोरी ििा सानदैमा वििाह िएका मनहलाहरूससि 
गररएका अन्तिा्विा्वमा आधाररि छ। यस ररपरोट्वलने पिाइमा बन्नेज, नकशरोरािस्ाकरो 
गि्वधाररका कारर हुनने गम्भीर स्ास्थ्य समस्ा र घरभित्दै हुनने दवु्य्विहार जस्ा बालवििाहका 
घािक प्रिािहरूकरो िर्वन गरनेकरो छ। गरीबी, लशक्ामा पहँुिकरो कमी, बाल श्म, 
सामाश्जक दिाब, र हाननकारक प्रिलनहरूकरो जटील जालरोलने बालवििाहकरो पररस्स्वि 
सृजना गरररहनेकरो छ।  यी सबदैकरो मूल कारर समाजमा गिनेर रहनेकरो लदैवङ्क असमानिा र 
छरोरीहरूलाई छरोराका िुलनामा कम महत्वपूर्व मान्नने घािक सामाश्जक मलू् मान्िा नदै हुन्।

जुलाई २०१४ मा ननेपाल सरकारलने २०२० सम्ममा बालवििाह अन्त्य गनने प्रविबद्धिा व्यति 
गयको। २०१६ सम्म आइपुग्ा बालवििाह अन्त्य गनने उति लक्ष्य सरनेर २०३० सम्ममा पुग्रो। 
िर सरकारलने यी लक्ष्य हाससल गन्वका लावग िालु् पनने ठरोस कदम िाल् अझदै बाँकी छ। 
यस ररपरोट्वलने ननेपाललाई बालवििाहससि सामना गन्वका लावग विसृ्ि यरोजना ल्ाउन आ्रह 
गरनेकरो छ र बालवििाहका दषु्परररामहरू बनेहरोरररहनेका वििानहि बालबाललकाकरो प्रत्यक् 
अनुििका आधारमा ननकाललएका ससफाररसहरूकरो काया्वन्वयनका लावग पनन सहयरोगकरो 
अपनेक्ा गरनेकरो छ। 
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