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१. पृष्ठभु शम ः

समाजमा वातावरशणय शिक्षाको शवकास सीड र आई एम ने पालको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चाशलत गररव तथा
शसमान्तकृत समु दायको वालावाशलकाहरुको गुणस्तररय शिक्षाका लाशग आशथय क तथा सामाशजक समावेिीकरण
काययक्रम २०१९ दे खि २० अन्र् तगत वालशववाह न्यशनकरणका लाशग सरोकारवाला शनकायहरु संग अन्र् तकृया
काययक्रममा िाखन्तनगर गााँ उपाशलकामा रहे का िाखन्तनगर र दं शगिरण गाउपाशलकाका अध्यक्ष, वडा अध्यक्षअरु,
जनप्रशतशनशिहरु, मशहला शवकास प्रमु ि महतवा, थारु अगुवा, पखित, शकिोर शकिोरी, योग प्रशिक्षक र अन्य

सरोकारवाला शनकाय तथा पत्रकारहरुको सहभाशगतामा यस वालशववाह रोकथामको लाशग अन्र् तकृया काययक्रम
सम्पन्न भयो । काययक्रम समाजमा वातावरशणय शिक्षाको शवकास सीड सस्थाको अध्यक्ष श्री राममोशत चौिरीको
सभापशतत्व तथा िाखन्तनगर गाउपाशलकाको अध्यक्ष कमानशसंड्ड डााँ गीको प्रमुि आशथत्यमा काययक्रम सम्पन्न भएको
शथयो ।
२. काययक्रमको उदे श्यहरु ः
सरोकारवाला शनकायहरुमा वालशववाह रोकथामको लाशग जनचेतना अशभवृद्धी गनय ।
वालशववाह रोकथामका लाशग सरोकारवाला शनकायलाई जागरुक गराउन ।
गाउपाशलकामा रहे का सरोकारवाला शनकाय, महतवा, अगुवा, शनगरानी समु हका सदस्यहरु, ररफलेक्ट तथा
अन्य सरोकारवाला शनकायहरुलाई वालशववाह न्यु शनकरणकालाशग शजम्वे वार वनाउन ।
३. काययक्रमको शवशि ः
य

पावर प्वाइन्ट प्रस्तु शतकरण तथा अवस्था शवश्लेषण
य

िु ल्ला छलफल तथा अन्र् तकृया

य

प्रशतवद्धता जाहे री

४. काययक्रमको शवष्तृत शववरण ः
यस वालशववाह न्युशनकरणका लाशग सरोकारवाला
शनकायहरु शवचमा अन्र् तकृया काययक्रम िाखन्तनगर
गााँ उपाशलकामा शमशत २०७५ चैत्र ०५ गते मं गलवारका शदन
सम्पन्न भएको हो । शसड सस्थाको अध्यक्ष श्री राममोशत
चौिरीको अध्यक्षता, तथा िाखन्तनगर गााँ उपाशलका अध्यक्ष
कमानशसंग डां गीको प्रमु ि आशथत्यमा रहे को यस
काययक्रममा काययक्रम संयोजक मािव राज चौिरीले
वालशववाहको अवस्था,वालशववाह, वालशववाह समखि
कानु शन प्राविानहरु,वालशववाहका असर तथा चुनौशतको
शवषयमा प्रस्तु शतकरण गररएको शथयो । यस अन्र् तगत शनम्न शवषयहरु छलफल गररएको शथयो ।

वालशववाह भने को के हो ?
िारीररक, मानशसक, बौखद्धक तथा संवेगात्मकरुपमा पूणय शवकास नहाँ दै कानू नले तोकेभन्दा कम उमेरमा हने
शववाहलाई बालशववाह भशनन्छ । बालशववाह एक सामाशजक कुररती र कानुनी अपराि हो । यसले बालअशिकार हनन

हनु का साथै बालबाशलकाको शवकासमा बािा पुग्छ । शबश्व पररवेिमा १८ बषय मु शन हने शववाहलाई बालशववाह भशनन्छ ।
ने पालमा भने बीस बषय नपुगी शववाह गनय नहने कानू नी प्राविान छ ।

बालशववाह सम्बिी कानू नी प्राविानहरु ः
ने पालको संशबिान २०७२ को िारा ३९ मा बालबाशलकाको हकको व्यवस्था गररएको छ । यसका १० वटा
उपिारामा बालबाशलका सम्बिी शबशभन्न अशिकार संरक्षण गररएको छ ।
जसमध्ये बालशववाह सम्बिी प्राविान पशन समे शटएको छ । उपिारा (५) मा कुनै पशन बालबाशलकालाई बाल
शववाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गनय वा बिक राख्न पाइने छै न भन्ने उल्ले ि गररएको छ ।
उपिारा (१०) मा उपिारा (५) शवपरीतको कायय कानू न बमोशजम दण्डनीय हने र त्यस्तो काययबाट पीशडत
बालबाशलकालाई पीडकबाट कानू न बमोशजम क्षशतपूशतय पाउने हक हने प्राविान राखिएको छ ।
मु लुकी अपराि संशहता ऐन २०७४ मा बाल शववाह सम्बिी व्यवस्था
दफा १७३. बाल शववाह गनय नहने ः
(१) शववाह गने व्यखक्तको उमे र बीस वषय नपुगी कसैले शववाह गनय वा गराउन हाँ दैन ।
(२) उपदफा (१) शवपरीत भएको शववाह स्वत बदर हनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गने व्यखक्तलाई तीन वषयसम्म कैद र तीस हजार रुपैयााँ सम्म जररबाना
हने छ ।
दफा १७१ ः मञ्जु री शवना शववाह गनय नहने ः
(१) शववाह गने व्यखक्तहरुको मञ्जु री
शवना कसैले कसैलाई शववाह गनय वा गराउन
हाँ दैन ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम मञ्जु री
शवना भएको शववाह बदर हनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूर
गने व्यखक्तलाईय दु ई वषय सम्म कैद र बीस हजार
रुपैयााँ सम्म जररमाना हनेछ ।

स्पष्टीकरण ः यस दफाको प्रयोजनका लाशग दफा १७३ बमोशजम शववाह गनय पूरा हनु पने उमे र पूरा नभएको
व्यखक्तले शदएको मञ्जु रीलाई मञ्जु री माशनने छै न ।
“मु लुकी दे वानी (संशहता) ऐन, २०७४”
दफामा ७०. शववाह हन सक्ने ः
(१) यस पररच्छे दको अिीनमा रही दे हायका अवस्थामा पुरुष र मशहला बीच शववाह हन सक्नेछ ।
(क) पुरुष र मशहलाले एक अकाय लाई पशत पत्नीको रूपमा स्वीकार गनय मञ्जु र गरे मा,
(ि) कानू न बमोशजम पुरुष र मशहला हाडनाता करणीमा सजाय हने नाताको नभएमा,
(ग) पुरुष र मशहला दु वैको वैवाशहक सम्बि कायम रहे को अवस्था नरहे मा,
(घ) बीस वषय उमे र पूरा भएमा ।
बालबाशलका सम्बिी ऐन २०७५

बालबाशलका सम्बिी ऐन २०७५ मा पशन बालशववाहलाई बालबाशलका शबरुद्धको कसुरमा राखिएको छ ।
दफा ६६ ः बालबाशलका शबरुद्धको कसुर
उपदफा २ को िण्ड (ण) ः बालबाशलकाको शववाह तय गने वा बालबाशलकासाँग शववाह गने गराउने ।
दफा ७२ ः सजाय ः
उपदफा ३ को िण्ड (ि) ः यस्तो कसुर गरे मा तीन बषय सम्म कैद र ७५ हजार रुपयााँ सम्म जररवाना ।
माशथ उल्लेि गररएका कानु शन शवषयमा प्रस्तु शतकरण गररएको शथयो । त्यसैगरी वालशववाहको कारणहरु, वालशववाहले
पाने असरहरु तथा स्थाशनय शनकायको भु शमकाहरुको शवषयमा पशन प्रस्तु शतकरणको माध्यमवाट व्याख्या गररएको
शथयो । प्रत्येक शनकायले आ आफनो तहवाट िेल्नु पने भु शमकाको शवषयमा अन्र् तकृया तथा प्रशतवद्धता जाहे र गनुय
भएको शथयो ।

५. सहभाशग सख्या ः
यस काययक्रममा जम्मा ३१ जनाको सहभाशगता रहे को शथयो । जस मध्ये पुरुष ः २० जना मशहला ११ जनाको सकृय
सहभाशगता रहे को शथयो ।
५. उपलव्िीहरु

स्थाशनय सरकारहरुले काययक्रमलाई वाल शववाह न्यु शनकरणका लाशग शवशभन्न जनचेतनामुलक काययक्रमहरु गरे र शसड
सस्था संग समन्वय तथा सहकायय गरे र वालशववाह न्यु शनकरणका लाशग उपउक्त शनशत तथा शनदे शिकाहरु ल्याएर वाल
शववाह रोकथामका लागी अशभयान चलाउने प्रशतवद्धता जाहेर गरे का छन् ।
य

सीड सस्था द्धारा सञ्चाशलत वालशववाहका काययक्रममा स्थाशनय सरकारले थप सहयोग तथा लगाशन गने

प्रशतवद्धता जाहे र गरे का छन् ।
य

वालशववाह रोकथामको लाशग थारु समु दायका महतहवा, अगुवाहरुले समु दायमा २० वषय उमे र नपुग्दै हने

शववाहलाई समु दायको अगुवाको है शसयतले शववाहका लाशग स्वीकृशत नशदने प्रशतवद्धता जाहे र गरे का छन् ।
य

पुरोशहत, पण्डीत तथा योगा प्रशिक्षकहरुले वालशववाह रोकथामको लाशग साइत हे राउदा, कुण्डली हे राउदा

तथा लगन गाठो शमलाउदा शववाहका लाशग कुरा शमलाउदा २० वषय भन्दा उमे र कम भएको अवस्थामा आफुहरुले
शववाहको साइत नजु राउने प्रशतवद्धता जाहे र गरे का छन् ।
य

योगा प्रशिक्षकहरुले वालशववाह न्यु शनकरणका लाशग योगा केन्द्रमा पशन छलफल चलाउने प्रशतवद्धता जाहे र

गरे का छन् ।
य

ररफलेक्छ तथा शनगराशन समुहका मशहलाहरुले वालशववाहको शवषयमा मशहला समु ह, आमा समु ह तथा

अन्य समु हहरुमा पशन वालशववाह गनुय ःू हदै न भन्ने शवषयमा अन्र् तकृया तथा छलफल चलाउने प्रशतवद्धता जाहे र गरे का
छन् ।
य

स्थाशनय सरकारले स्ःाःंस्चाशलत काययक्रमलाई स्थाशय र शदगो वनाउनको लाशग सहयोग गने प्रशतवद्धता

जाहे र गरे का छन् ।

६. सल्लाह तथा सुझावहरु ः
ड्ड

वालशववाह न्यु शनकरणका लाशग गरे को यस शकशसमको काययक्रमहरुले शनकै प्रभावकारी भुःुशमका शनवाहय गदै

आइरहे को शवषयमा प्रिं सा गरे का छन् ।
ड्ड

वालशववाह न्यु शनकरणका लाशग वालशववाह गरे का जोडीहरुको अनु भवहरुको आदान प्रदानका लाशग त्यसता

शकशसमको जोडीकोहरुको सहभाशगतालाई पशन जोड शदनु पने कुरामा जोड शदइएको छ ।

७. शनश्कषय ः
बालशववाह पररवार, समाज र राष्टरका लाशग शनकै ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । अशिकां ि पररवारले आफ्ना
सन्तानमा दे िेको भशबस्य बालशववाहका कारण चकनाचुर भएका छन् ।
बालशववाहपशछ शिक्षा अलपत्र पदाय अशभभावक र बालबाशलकाको सपना अिुरा भएका छन् । बालबाशलकाको
जीवन पशन ववाय द् भएको छ ।

बालबाशलकालाई शववाह हनबाट बचाउन तीनै तहका सरकारले बालशववाह सम्बिी नीशत शनयमको
प्रभावकारी कायाय न्वयन गदै गाउाँ समाजमा चेतनामु लक अशभयानहरु सञ्चालन गनुय पछय ।
बालबाशलकाहरुलाई बालशववाहशबरुद्ध सिक्तरुपमा बोल्नसक्ने बनाएर बालशववाह न्यू शनकरण अशभयानमा
सहभागी गराउनु पछय ।
बालशववाहले बालबाशलकाको जीवन, पररवार र समाजमा पारे को गखिर प्रभावको सशमक्षा गरी
बालबाशलकालाई बालशववाहबाट बचाउन आबश्यक प्रभावकारी कदमहरु चाशलनु पछय ।
यो सामाशजक कुररती र कुसंस्कारको अन्त्य गरी बालबाशलकालाई थप जोखिमबाट बचाउन आबश्यक छ ।
बालशववाहबाट बालकभन्दा बाशलका बढी प्रभाशवत भएको दे खिएकोले उनीहरुको सिखक्तकरणमा जोड
शदनु पछय ।
बालशववाहलाई कशहले काहींको छलफलको शबषय मात्र नठानी यसलाई न्यूशनकरण गनय शनयशमत सिक्त
अशभयानहरु सञ्चालन गनुय पछय ।
हरे क बालबाशलका, पररवार र समु दायसम्म सन्दे ि पुग्ने गरी सचेतना अशभयान थाल्नु पछय ।
समाजका हरे क सचेत बगय, सामाशजक र सामु दाशयक समू ह, संघ संस्थाहरु पशन यस अशभयानमा शनयशममत
सामे ल भएमा बालशववाहमुक्त समाज शनमाय ण गनय सशकन्छ ।
बालशववाह अन्त्यका लाशग राशष्टरय रणनीशत २०७२ लाई संघीय संरचना अनु सार पररमाजय न गरी प्रभावकारी
कायाय न्वयन गनय जरुरी छ ।
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