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�व�समूहबाट तयार ग�रएको �जनन �वा��य अ�धकारस�ब�धी �ोत साम�ी  र गभ�पतन तथा 

वाल�ववाह स�ब�धी अ�ययन ��तवेदनह� से�टर फर �र�ोडि�टभ राई�स (�सआरआर)को सहयोगमा 

राि� �य �या�यक ��त� ठान�ारा �काशन ग�रएको हो।  

 







 

भ�ूमका 

 

रा��य �या�यक ��त� ठान �यायाधीश, �याय सेवाका अ�धकृत, सरकार� व�कल, 

कानून �यवसायी एवम ् �याय �शासनमा संल�न जनशि�को काय��मता र �यावसा�यक 

द�ता अ�भवृ�� गन�, कानून र �यायको �े�मा अ�ययन अनसु�धान गन� एवम ् �या�यक 

सूचना �वाह गन� उ�े�यबाट �था�पत एक अ�वि�छ� न उ�रा�धकारवाला �वशा�सत सं�था 

हो। तसथ� �नर�तर �या�यक िश�ाका मा�यमबाट �व�भ� �वषयमा �यावसा�यक �ान, �मता 

र काय� द�ताको अ�भवृ�� गर� अदालत, कानून तथा �यायसँग स�बि�धत �नकायह�ले 

�दान गन� सेवालाइ� �भावकार� बनाउने र �यायमा जनताको पहुँचलाइ� स�ुनि� चत गन� सहयोग 

गन� यस ��त� ठानको दा�य�व हो।  

अदालत एवम ्�या�यक �नकाय��तको जनताको ब�दो अपे�ालाइ� स�बोधन गनु� र 

जनताको �व� वासलाइ� अझ अ�भवृ�� गन� �यायाधीशलगायत अ�य �या�यक जनशि�को 

सकारा�मक सोचको �वकास गनु� अ�त आव�यक छ। यसै उ�े�यका साथ ��त� ठानले 

आ�नो �थापनाकालदेिख नै �या�यक जनशि�को �ान, सीप र �मता अ�भवृ��का ला�ग 

�व�भ� �वषयमा �िश�ण, �वचन, �काशन एवम ्अनसु�धानस�ब�धी काय�ह� गद� आइरहेका 

छ। यस पटक से�टर फर �र�ोडि�टभ राई�स (�सआरआर) सँगको सहकाय�मा ��त� ठानले 

�जनन �वा�थ अ�धकारसँग स�बि�धत भएर आउने म�ुाह�को अनसु�धान, अ�भयोजन तथा 

�याय �न�पणको स�दभ�मा जनशि�को �ान सीप अ�भवृ�� गर� �जनन �वा�थ अ�धकार 

स�ुनि� चत गन� �जनन �वा��य अ�धकार स�ब�धी �ोत साम�ी तयार गरेको छ। ��ततु 

�ोत साम�ी �िश�ण काय��ममा सहजीकरण गन� �ोत � यि�, �िश�णमा सहभागी हनुे 

� यि�ह� र �जनन �वा��यको अ�धकार र � याय स� पादन स� ब� धी �वषयमा जानकार� 

हा�सल गर� �मता अ�भवृ�� गन� जोसकैु �यि�, �यायाधीश, �ा� यापक, अनसु� धानकता�, 

अ�भयोजनकता� कानून �यवसायी, �व�ाथ� तथा सव�साधारणलाई समेत उपय�ु हनु े गर� 

�� ततु �जनन �वा��य अ�धकार स� ब� धी �ोत साम�ी तयार गरेको हो।  

नेपालको सं�वधानले मौ�लक हकअ�तग�त धारा ३८ को उपधारा (२) मा “��येक 

म�हलालाई सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��यस�ब�धी हक हनुेछ” भ�े �यव�था गर� �जनन 

�वा��य अ�धकारलाई म�हलाको मौ�लक हकको �पमा ��याभूत गरेको र सो हकलाई 

काया��वयन गन� मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४, सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��य 



 

अ�धकार ऐन, २०७५ जार� भएको स�दभ�मा ��ततु �ोत साम�ीको �नमा�ण भएको छ। 

सं�वधान�ारा �द� म�हलाको सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��य स�ब�धी हकको स�मान, 

संर�ण र प�रपू�त� गनु�का साथै सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��य �वषयक म�ुाह�को 

अनसु�धान, अ�भयोजन र �याय �न�पणको स�दभ�मा सरुि�त, गणु�तर�य, सव�सलुभ तथा 

पहुँचयो�य बनाउन �या�यक जनशि�को �ान, सीप र �मता अ�भवृ��का ला�ग ��ततु 

साम�ी �काशनको उ�े�य रहेको छ। 

��ततु काय��म काया��वयनका ला�ग ग�ठत �नद�शक स�म�तका संयोजक सव��च 

अदालतका माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल तथा त�काल�न समयमा �व�भ� पदमा 

रहेर काय� गनु� भएका सव��च अदालतका म�ुय रिज�ार, महा�याया�धव�ाको काया�लयका 

नायव महा�याया�धव�ा, रा��य म�हला आयोगका सिचव, कानून, �याय तथा संसद�य 

मा�मला म��ालयका सहसिचव, म�हला, बालबा�लका तथा जे� नाग�रक म��ालयका 

सहसिचव, अपराध अनसु�धान �वभागका �हर� नायव महा�नर��क, मानव अ�धकार 

आयोगका �नद�शक, नेपाल �सू�त तथा �ी रोग �वशेष� समाजका ��त�न�ध, म�हला, कानून 

र �वकास म� चका काय�कार� �नद�शक र �सआरआरका �े�ीय �नद�शक स�हतले �ोत साम�ी 

तयार� र अनसु�धान अ�ययन समूहलाई �दन ुभएको �नद�शन एवम ्सझुावका आधारमा �ोत 

साम�ी तयार� र गभ�पतन तथा बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाह�को �वृि� स�ब�धी अनसु�धान 

भएको हो। उहाँह�को योगदान��त ��त�ान कृत�ता �कट गद�छ।  

�जनन �वा��य अ�धकार स�ब�धी ��ततु �ोत साम�ी ��त�ानका त�काल�न 

�याक�ट�ह� उ�च अदालतका माननीय �ी �भा ब�नेत, माननीय िज�ला �यायाधीश �ी 

ऋ�षकेश वा�ले, माननीय िज�ला �यायाधीश �ी केशव �साद बा�तोला, माननीय िज�ला 

�यायाधीश �ी इ� वर पराजलु� तथा लोक सेवा आयोगका सहसिचव �ी पारा� वर ढंुगानाले 

तयार गनु� भएको हो। �यसलाई समय सा�द�भ�क प�रमाज�न एवं संयोजन ��त�ानका �नद�शक 

�ी �ीकृ�ण म�ुमीले गनु� भएको हो। उहाहँ�ले प�ु याउन ुभएको योगदानको ला�ग ��त� ठान 

उहाँह���त प�न आभार �कट गद�छ। �यसका अ�त�र� �सआरआरको सझुाव समेतलाई 

�यवि�थत गर� �वशेष�को �हसाबले सम�ुच �ोत साम�ीको पनुरावलोकन गर� �काशन यो�य 

बनाउन अ�धव�ा �ी श�म�ला �े�ले गनु� भएको योगदान��त ��त�ान ध�यवाद न�दई रहन 

स�दैन। उ� काय�का ला�ग ��त�ान �सआरआरका �यापा�सट� �वि�डङ मेनेजर (एिशया) �ी 

��वना ब�ाचाय� तथा अ�धव�ा �ी श�म�ला �े� ��त हा�द�क आभार �य� गद�छ। 



 

यस �काशनको अनसूुचीमा �काशन भएको गभ�पतन तथा बाल �वबाह स�ब�धी 

�म�सलह�को अ�ययन ��तवेदनकै आधारमा �जनन �वा��य अ�धकार स�ब�धी ��त�ानको 

�व�भ� काय��मह� तय ग�रएका हनु।् उ� अनसु�धान ��त�ानका त�काल�न �याक�ट� 

माननीय िज�ला �यायाधीश �ी ब�शे �याकुरेल, अ�य माननीय िज�ला �यायाधीश �य �ी 

हेम�त रावल र �ी अवनी मैनाल� भ� टराई, त�काल�न उ�च अदालत पाटनका रिज�ार �ी 

�वमल पौडेल र अ�धव�ा �ी श�म�ला �े�को समूहले तयार गरेको हो। उ� अनसु�धानमा 

��त�ानका �नद�शक �ी �ीकृ�ण म�ुमी र प�रयोजना काया��वयन एवम ् �यव�थापनमा 

सहयोग गन� काय��म �यव�थापक �ी राजनकुमार के.सी र शाखा अ�धकृत �ी क�वता 

�सलवालको स��यता उ�लेखीय छ। उ�लेिखत सबैको सहभा�गता र योगदानका ला�ग 

��त�ान आभार �य� गद�छ। 

उ�लेिखत �ोत साम�ी र अनसु�धानका अ�त�र� ��त�ानबाट �जनन �वा��य 

अ�धकार स�ब�धी स�प� भएका काय��मह�लाई �नद�शन �दनका ला�ग �नद�शक स�म�तको 

संयोजकको �पमा रहेर सव��च अदालतका माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल�यूले 

गनु� भएको योगदान ��त�ानका ला�ग माग�दश�न भएको छ। �जनन �वा��य अ�धकार 

स�ब�धी काय��मह� माननीय �यायाधीश�यूको �नद�शन, सहयोग तथा सहभा�गताकै कारण 

यस �पमा स�प� गन� सफल भएको हो। माननीय�यूले �ोत साम�ीलाई �तर�य �काशन 

बनाउनका ला�ग अ�योपा�त अ�ययन गर� �दन ुभएको सझुाव वा�तवमा अमू�य रहेको छ। 

माननीय�यूको उ�लेिखत अमू�य सझुाव र योगदानका अ�त�र� यस �काशनमा �दन ुभएको 

शभुकामना म�त�य समेतका ला�ग ��त�ान �वशेष ध�यवाद र आभार �य� गद�छ। 

यस प�रयोजनाको काया��वयनका ला�ग �ा�व�धक तथा आ�थ�क सहयोग उपल�ध 

गराउन ेतथा प�रयोजनामा सफलतापूव�क स�म� गन� हरतरहले सहयोग गन� �सआरआरका 

त�काल�न ए�सया �े�ीय �नद�शक �ी सोनाल� रे�मी, �रजनल मेनेजर �ी पूणा� �े� र 

�यापा�सट� �वि�ड� मेनेजर �ी ��वना ब�ाचाय� ��त प�न ��त� ठान ध�यवाद �ापन गद�छ। 

आभार �य� गन� �ममा �ोत साम�ीको म�यौदा तथा अनसु�धान ��तवेदन उपर 

भएको अि�तम �प �दन आयोजना ग�रएको परामश� बैठकमा आ�नो अमू�य राय सझुाव �दन ु

हनुे सबै उ�च तथा िज�ला अदालतका �यायाधीशह�, रिज�ार तथा �े�तेदारह�, �व�भ� न 

सरोकारवाला �नकायका पदा�धकार�ह� कम�चार� तथा �व� सहभागीह�लाइ� प�न ��त� ठान 

हा�द�क आभार �य� गद�छ। 



 

अ��यमा यस �ोत साम�ीलाई ��ुट र�हत बनाउन अ�धकतम �यास भएको छ। 

�यसको वावजदु प�न कुनै ��ुट कमी कमजोर� भएको भएमा �यस��त �मा याचना गद� 

आगामी �दनमा प�रमाज�न गन� सहयोग हनुे खालको स�लाह एवं सझुावको अपे�ा रा�दै 

सहयोग गन� सबै��त ��त�ान आभार �य� गद�छ। 

 

राि� �य �या�यक ��त� ठान 
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प�र�छेद– एक 

प�ृभ�ूम 

 

१.१ �ोत साम�ीको प�रचय, उ��ेय र �योग 

राि� �य � या�यक ��त� ठानले आ� नो �थापना कालदेिख � यायाधीश, � याय समूहका 

अ�धकृत, सरकार� वक�ल, कानून अ�धकृत तथा कानून � यवसायी तथा कम�चार�ह�को �मता 

�वकासका ला�ग �िश�ण काय�शाला लगायतका �व�भ� न �मता �वकास काय��मह� गद� 

आइरहेको छ। �य�ता �मता �वकासका काय��मका अ�त�र� कानून तथा � या�यक सधुारमा 

प�ृपोषण गन� �व�भ� न अ� ययन अनसु� धान गन� गरेको छ भने �िश�ण काय��मलाई �भावकार� 

बनाउनकुा साथै �यावसा�यक �ान तथा सीप �वकास गन� �व�भ� �वषयमा �ोत साम�ीह�को 

�वकास गन� काय� प�न गद� आइरहेको छ। ��त� ठानले नेपाल सरकारबाट �ा� त अनदुानबाट 

�नय�मत �िश�ण तथा अनसु� धान काय��मह� स�ालन ग�ररहेको छ भने संय�ु रा� � संघीय 

�विशि� टकृत सं� था तथा दात ृ �नकायह�सँगको सहकाय�मा केह� �वषयगत �िश�ण तथा 

अ� ययन अनसु� धान ग�ररहेको छ।  

��त� ठानले �जनन �वा��य अ�धकारको �े�मा � याय स�पादनस� ब� धी �वषयमा 

अ� ययन, �िश�ण तथा �ोत साम�ी �वकासका ला�ग से� टर फर �र�ोजेि� टभ राइ� स (CRR) 

सँगको सहकाय� गरेको �थयो। अ�ययन अनसु�धान प�ात ् �व�भ� न �िश�ण काय��मह� 

स�ालन ग�ररहेका छन।् �� ततु �िश�ण काय��मह� उ� च अदालतका � यायाधीश, सरकार� 

वक�ल, � याय समूहका अ�धकृत, वैत�नक वक�ल, अनसु� धानमा संल� न हनुे �हर� अ�धकृत, 

जन� वा� � य अ�धकृत तथा िच�क�सकह�लाई लि�त गर� सात वटा �देशमै स�ालन भइरहेका 

छन।् �य�ता �िश�ण काय��ममा सहजीकरण गन� �ोत � यि�, �िश�णमा सहभागी हनुे 

� यि�ह� र �जनन �वा��यको अ�धकार र � याय स� पादनस�ब�धी �वषयमा जानकार� हा�सल 

गर� �मता अ�भवृ�� गन� जोसकैु �यि�, �ा� यापक, अनसु� धानकता�, कानून �यवसायी, �व�ाथ� 

तथा सव�साधारणलाई समेत उपय�ु हनुे गर� �� ततु �जनन �वा��य अ�धकारस�ब�धी �ोत 

साम�ी तयार भएको हो।  

आध�ुनक मानव अ�धकारको �वकास खासगर� संय�ु रा� � संघको � थापना भएप�छ 

जार� भएको मानव अ�धकारस�ब�धी �व� व� यापी घोषणाप� १९४८ बाट श�ु भएको भए 

ताप�न �जनन �वा��यको अ�धकारलाई मानव अ�धकारको �वषयको �पमा हे�रएको �थएन। 

�जनन �वा��यको �वषयलाई अ� तरा�ि� �य � तरमा मानव अ�धकारको �पमा उठाउने केह� 
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�यास भएको भए ताप�न सन ् १९९४ मा कायरोमा भएको जनसं� या र �वकासस�ब�धी 

अ� तरा�ि� �य स�मेलन (International Conference on Population and Development- ICPD) 

प�ात ् मा� ठोस �यास �लएको हो। उ� त स�मेलनले �जनन �वा��यको �वषय स� तान 

उ� पादनसँग मा� सी�मत नभई मानव अ�धकार, यौन � वा� � यको अ�धकार, म�हला सशि�करण 

र � वा� � यको अ�धकारसँग जोडेर हेनु�पद�छ भ� न े लगायतका प�रभाषा गरेको �थयो। यसैलाई 

आधार बनाई भएको अ� तरा�ि� �य �यासको �पमा वेइिज� घोषणा (Beijing Declaration) र 

काय�योजना (Beijing Declaration and Action Plan), सह�ा�द� �वकासका ल� य (Millennium 

Development Goal-MDG) हुँदै २०१५ देिख २०३० स� मको �दगो �वकास ल� य 

(Sustainable Development Goal-SDG) स�म आई प�ुदा �जनन �वा��यअ�धकारको 

�यावहा�रक स�ुन�तता �वना अ�य �वकासका ल�य पया�� नहनु े कुरा अ�तरा���य समदुायले 

�वीकार गरेका छन।् वेइिज� घोषणा काय�योजनाको १२ वटा सरोकारका �वषयमा ��येक पाँच 

पाँच वष�मा �ग�त म�ुया�न गन� गरेको छ। उ� त �दगो �वकासको ल� यह�, जनसं� या तथा 

�वकासस�ब�धी अ� तरा�ि� �य स� मेलन र वेइिज� काय�योजना र �तनको समी�ा भेलामा भएको 

सहम�त यौन तथा �जनन �वा��य अ�धकार लगायतका �वषयमा �व� व� यापी पहुँच स�ुनि� चत 

गन� रहेको छ भने रा� यको उ� त ल� य पूरा गनु�पन� दा�य� व रहेको छ। आ�म स�मानस�हत 

� व� �य जीवनको अ�धकार र ल��गक �वभेद हटाउँदै समानताको स�ुन�तता गद� �वकासको 

अ�धकार पूरा गनु�पन� रा� यको दा�य� व हो। सोह� स� दभ�मा �जनन � वा� � यको अ�धकारसँग 

जो�डएर आउने म�हलाको � वा� � य र मानव अ�धकारको �व�भ� �वषयका स�ब� धमा � याय 

स� पादनसगँ स�बि� धत सबै सरोकारवालाह�को अवधारणागत �प�ता स�हत �ान र सीप 

अ�भवृ��ह�को ला�ग ��ततु �ोत साम�ी तयार भएको हो। 

अत: ��ततु �ोत साम�ीले �जनन �वा��यस�ब�धी �वषयको गहनता र आव� यकतालाई 

वोध गर� �जनन �वा��य र मानव अ�धकारको रा��य तथा अ�तरा���य अ�यासलाई � यापक 

�पमा समे� ने �यास ग�रएको छ। ��ततु �ोत साम�ीमा म�हलाको जीवनच�मा �जनन 

�वा��यको भ�ूमका र अव�था, फरक रहेको कुरा र � यसले म�हलाको � वा�� य र 

मानवअ�धकारको �े�मा पन� स� ने अव� थाका �वषयमा छलफल ग�रएको छ। म�हलाको 

जीवनच�मा �जनन �वा��यको मह�वलाई सव��थमत: छु�ै दो�ो प�र� छेदमा � यव� था ग�रएको 

छ।ते�ो प�र� छेदमा �जनन अ�धकारको �वषय कसर� मानव अ�धकारसँग स�बि� धत छ र ती 

दईु अ�धकार कसर� एक अक� बीच अ�तस��ब� ध छ भ� न े �हसावले �व� लेषण गन� मानव 

अ�धकार र �जनन अ�धकारको �वषयमा चचा� ग�रएको छ। ��ततु प�र�छेदमा अ�तरा���य 
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मानव अ�धकारस�ब�धी द�तावेजह�मा �जनन �वा��य अ�धकारका �वषयव�त ुलगायत �जनन 

�वा��य अ�धकारको �वषयमा अ�तरा���य �तरमा भएका �यासह�, रा�यको दा�य�व ज�ता 

�वषयमा छलफल गन� �यास ग�रएको छ। 

चौथो प�र�छेदमा नेपालको सं�वधान तथा घरेल ुकानूनमा �जनन �वा��य अ�धकारका 

�वषयव�तहु� समावेश ग�रएका छन।् यस प�र�छेदमा नेपालको सं�वधान, मलुकु� अपराध 

सं�हता, सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��य अ�धकार ऐन, २०७५, �जनन �वा��य अ�धकार 

काया��वयन स�ब�धमा अ�य �यासह� र �या�यक ���कोण समावेश ग�रएका छन।् प�र�छेद–

पाचँ मा समानता तथा अ�वभेदको अ�धकार रहेका छन।् यसमा समानताको अवधारणा, 

अ�तरा���य मानव अ�धकार संय��ह�मा भएका समानता र अ�वभेदस�ब�धी अ�धकार, पूवा��ह� / 

��ढगत धारणाह� (Stereotypes), पर�परा, �था एवम ् �वचारधारामा आधा�रत भेदभाव र 

रा�यको दा�य�व, नेपालमा समानता तथा अ�वभेदस�ब�धी अ�धकार, समानता तथा 

अ�वभेदस�ब�धी अ�धकारको �वषयमा अ�तरा���य र �े�ीय�तरमा �वकास भएका �या�यक 

�व�धशा�ह�, दि�ण एिशयाका म�ुय म�ुाह� रहेका छन।्  

प�र�छेद– छमा �जनन �वा��य र जीवनको अ�धकार �वषयमा छलफल ग�रएको छ। 

जीवनको अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य द�तावेजह�, जीवनको अ�धकार स�ब�धमा मानव 

अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी तथा �न�कष�कार� समी�ाह�, अ�य देशमा जीवनको अ�धकार 

स�ब�धमा भएका �यव�था र �व�धशा� यसमा समा�व� छन।् प�र�छेद– सात मा �वा��य 

अ�धकारअ�तग�त �वा��यको अ�धकारका अ�याव�यक त�वह�, �वा��यको अ�धकारस�ब�धी 

अ�तरा���य द�तावेजह� र जोिखममा परेका म�हलाह� ज�ता �वषयमा छलफल ग�रएको छ। 

�व�भ� मलुकुका सं�वधानमा �वा��यको अ�धकार र �या�यक ���कोण, बाल �ववाह, गभ��नरोध 

साधनमा पहुँच, गभ�पतनमा पहुँच, मात ृ�वा��य सेवामा पहुँच ज�ता �वषयका अ�त�र� मानव 

अ�धकार संय��का �व�धशा� रहेका छन।् 

प�र�छेद– आठमा यातना, �ुर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार�व��को 

अ�धकारमा अ�तरा���य र ��ेीय द�तावेजह�को �यव�थाह�, रा�यको दा�य�व र �जनन 

अ�धकार र यातना तथा �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहारबाट म�ु रहने अ�धकार र 

यसै प�र��ेमा �ुर,अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार�व��को अ�धकार म�ुय त�वह�मा 

छलफल ग�रएका छन।् साथै �जनन �वा��यको हक उ�ल�न र यातना तथा �ुर, अमानवीय 

वा अपमानजनक �यवहार�व��को अ�धकारको �पमा �वकास हुँदै गरेका कानूनी मापद�ड, 
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संय�ु रा� संघीय स�म�तह� तथा �वशेष ��तवेदकह�बाट �वक�सत �व�धशा�, �े�ीय 

�व�धशा� प�न समावेश छन।्  

�यसैगर� प�र�छेद– नौमा यौनज�य �हंसा तथा लै��क �हंसाबाट म�ु हनु पाउन े

अ�धकार, जोिखममा परेका म�हलाह�, नेपालको कानूनी �यव�था, काय��थलमा हनुे यौनज�य 

द�ुय�वहार �नवारण ऐन २०७१ र मलुकु� अपराध सं�हता र मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ मा 

�जनन �वा��य अ�धकारस�ब�धी �यव�थाह�वारे छलफल ग�रएको छ। 

अि�तम प�र�छेद– दशको �जनन �वाय�ताको अ�धकारमा गोपनीयताको अ�धकार र 

स�तानह�को सं�या �नधा�रण एवम ् ज�मा�तरको अ�धकार, अ�तरा���य द�तावेज, रा�यको 

दा�य�व, �जनन �वाय�ता र गोपनीयताको हक, �जनन �वाय�ताको अ�धकार स�ब�धमा 

नेपाल� �यव�था, संय�ु रा� संघीय स�म�तह�बाट �वक�सत ग�रएका �व�धशा�, यरुोपेल� 

अदालतका केह� फैसलाह�, अ�तरअमे�रक� अदालतका केह� फैसलाह� रहेका छन।् साथै 

गोपनीयता तथा �जनन अ�धकारह� स�ब�धी संय�ु रा�य अमे�रका र अ�य अदालतह�को 

तलुना�मक �व�धशा� लगायत स�तानको सं�या �नधा�रण र ज�मा�तरको अ�धकार, सव��च 

अदालतबाट भएका उ�लेखनीय फैसला र �जनन �वाय�ताको हक काया��वयनमा देिखएका 

सम�याह�को �वषयमा प�न छलफल ग�रएको छ। 

�यसप�छ अनसूुचीमा उ�च अदालत तथा िज�ला अदालतह�मा परेका गभ�पतन म�ुाको 

�कृ�त र �वृि� अ�ययन ��तवेदन, २०७५ र उ�च तथा िज�ला अदालतह�मा परेका 

बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाको �कृ�त र �वृि� अ�ययन ��तवेदन, २०७५ समावेश ग�रएका छन।् 

अ� तमा ��ततु �जनन �वा��यस�ब�धी �ोत साम�ी माननीय � यायाधीश, सरकार� 

वक�ल, � याय सेवाका अ�धकृत, �हर� अ�धकृत, �वा�� यकम�ह� लगायत सबै सरोकारवाला 

� यि� तथा �नकायह�लाई उपयोगी हनुे अपे�ा ग�रएको छ। 



प�र�छेद– दईु 

�वषय �वेश 

 

२.१ �जनन �वा��य र म�हलाको जीवनच� 

�जनन �वा��य भ�ाले �जनन प��त, ���या, �जनन �मता र �जनन काय�सँग 

स�बि�धत शार��रक �विश�ता तथा रोगह�बाट हनुे सं�मणका अ�त�र� शार��रक, मान�सक 

तथा सामािजक �पमा पूण� �वा��यको अव�थालाई जनाउँछ।1 यसले �जनन �वा��यसँग 

स�बि�धत ��णताबाट म�ु हनु ुमा� नभई शार��रक, मान�सक तथा सामािजक पूण�ताको अव�था 

जनाउँछ। �जनन �वा��यअ�तग�त मा�नसह�ले सरुि�त यौ�नक जीवन �नवा�ह गन�, क�त स�तान 

क�हले ज�माउने भ�े �वत�� �नण�य गन� पाउन े ज�ता कुराह� पद�छन।्2 म�हलाको �जनन 

�वा��य ले सरुि�त गभ�धारण र स�ुकेर� पूव� र प�ात ्को �वा��य सेवा, मातमृ�ुय,ु मात ृ��णताको 

रोकथाम र उपचार, अ�न�छुक गभ�को सरुि�त गभप�तनको सेवा, एचआईभी र ए�सलगायतका 

अ�य रोगह�को रोकथाम तथा उपचार, बाझ�पनको उपचार, �कशोर�कशोर�का �जनन �वा��य, 

�ौढ म�हलाको �जनन �वा��य तथा गभ��नरोध साधनह�को सहज उपल�धताका साथै प�रवार 

�नयोजनस�हत �जनन �वा��यस�ब�धी सह� सूचना सह� समयमा सह� �यि�बाट �ा� गन� 

लगायतका �वषयह�लाई जनाउँदछ। �यसैगर� म�हलाको यौन तथा �जनन च�लाई �भाव पान� 

सबै �कारका �हंसा स�बोधन गन� �वषय प�न �जनन �वा��यअ�तग�तका �वषय पद�छन।्  

�जनन �वा��यको संर�ण म�हला प�ुष दवुैको जीवनमा आव�यक भए ताप�न प�ुषको 

भ�दा म�हलाको �जनन �वा��य फरक खालको र संवेदनशील हनुे भएको हनुाले म�हलाको 

�जनन �वा��य संर�ण �जनन उमेरमा मा� नभएर �जनन �वा�थयसँग स�बि�धत जीवनको 

हरेक चरण ज�तै रज�वलाको समयमा हनु ुपन� स�मानजनक �यवहार, गभ�वती म�हलाले समयमा 

पाउन ु पन� �याहारससुार, पोषणय�ु खाना, �शवको बेलामा पाउन पन� �वा��य उपचार तथा 

�याहार, भरखर ज�मेको नवजात िशश ु र आमाको �वा��य �याहार तथा उपचार र रज�वला 

रो�न ेसमयमा र रोकेप�छ हनु स�ने शार��रक तथा मान�सक प�रवत�नका अव�थासमेतलाई �यान 

�दनपुन� ह�ुछ।  

 

 
1   अ�तरा���य जनसं�या तथा �वकास स�मेलन काय�योजना (ICPD-POA), १९९४ 

2   रा��य �जनन �वा��य सामा�ी सरु�ण रणनी�त– २०७२, प.ृ १।See at https://nepal.unfpa.org/sites/default/files/pub-

pdf/RHCS%20Strategy_2015_Nepali%20Version.pdf (Jan. 2nd, 2019) 
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म�हलाको फरक �कारको �जनन भ�ूमकाले गदा� �कशोर� अव�थादेिख म�ृयपुय��त फरक 

मा� नभई �वशेष �कारको �वा��य उपचार र �याहार ससुारको आव�यकता भएको कुरा �जनन 

�वा��यस�ब�धी देहायका च�बाट नै �प� छ।  

 

 

 

 
 

यसर� म�हलाको �जनन जीवनच� (Life Cycle) हेदा� ज�मदेिख बा�यकाल, �कशोर� 

अव�था, वय�क र �ौढ अव�थास�म आई प�ुदा प�ुषको भ�दा फरकमा� नभई म�हलालाई 

�वशेष �जनन �वा��य संर�णको आव�यकता ह�ुछ।  

 

२.२ नेपालमा म�हलाको �जनन �वा��य अव�था 

सरकार� ��तवेदनह�मा कुपोषण धेरै �वा��य सम�याको कारक त�वको �पमा �वीकार 

ग�रएको पाइ�छ।3 सम�मा १७ ��तशत म�हला अ�त द�ुलो पाइएको छ भने ४१ ��तशत 

म�हलामा र�अ�पता भएको पाइएको छ।4 र�अ�पताले म�हलालाई मातमृ�ृय,ु मात ृ���ताका 

 
3   नपेालको म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध ��तवेदन २०१० GON's report to CEDAW, 2010 

4   जनसं�या तथा �वा��य सव��ण (NDHS, 2016) 

ज�म 

बा�याव�था 

रज�वला 

�ववाह 

 

गभ�धारण 

गभा�व�था/गभ�पत

स�ुकेर�  

ब�चा ज�मे 

प�ात 

�तनपान 

रज�वला ब�द 

(म�हनावार�) 

बृ�ाव�था 

म�ृय ु

�जनन च� 

यौन स�पक�  



�जनन �वा��य अ�धकार (�ोत साम�ी)‚ २०७६ | 7 

तफ�  धके�नकुा साथै �सू�तमा प�न सम�या हनुे गरेको देिख�छ।5 छोरा र छोर���त हनुे 

भेदभावमूलक सामािजक�करण र �पतसृता�मक सोचका कारण ज�मदेिख म�ृयपुय��त बा�लका तथा 

म�हलाह�ले �वभेदको सामना गनु�पन� अव�था हा�ो समाजमा हालस�म प�न �व�मान छ। नपेाल� 

समाजमा अझै प�न स�तानको �पमा छोरा नै खो�न,े छोरा नपाएस�म स�तान ज�माई रहन,े �ल� 

प�हचान गर� गभ�पतन गन� र बालकको तलुनामा बा�लकाको �याहारससुार, िश�ा, �वा��य 

आ�दमा कम �ाथ�मकता �दने ज�ता पा�रवा�रक तथा सामािजक अ�यासले गदा� म�हलाह�को 

�जनन �वा��यमा सम�या वढेको पाइ�छ। साथै म�हला �व�� हनुे हा�नकारक अ�यासह�  

छाउप�ड र स�ुकेर�को समयमा छु�ै व�नपुन� �चलनह� ज�तै �जनन �वा��य सधुारको अक� 

चनुौतीको �पमा रहेको छ।  

�कशोर� भएप�छ श�ु हनुे रज�वला अथा�त ्म�हनावार� ज�तो �ाकृ�तक ���यालाई प�न 

अप�व� र छुवाछूत मानेर नेपालका धेरैजसो समाज तथा जातजा�त र समदुायले छुन नहनुे �पमा 

अ�यास गन� गरेको अव�था अ�हले प�न छ। दै�नक जीवनको ग�त�व�धमा समेत ब�देज लगाउन,े 

अल�ग ब�नपुन�, खानपान र आवतजावतमा समेत ब�देज लगाउन ेज�ता अ�यासले म�हलाह�को 

�जनन �वा��यलाई नकारा�मक असर गरेको छ। पि�म नेपालका क�तपय िज�लाह�मा 

�वा��य र जीवनसमेत जोिखममा पन� गर� रज�वलाको समयमा छु�ै गोठमा रा� े�चलनमा अझै 

प�न छ, जसलाई छाउगोठ अथा�त ्छाउप�ड भ� ेग�र�छ। य�तो अव�थामा कैय� म�हला तथा 

�कशोर�ह� सप�ले टोकेर, जंगल� जनावरको आ�मण तथा जवरज�ती करणीको िशकारका 

घटनाबाट पी�डत भएका छन ् भने कैय� श�ु हावाको अभावबाट �न�सा�सएर, आगलागी भएर, 

म�हनावार�बाट हनुे �वा��य सम�यामा उपचार नपाएर अकालमा म�ृय ुहनुे गरेको प�न पाइ�छ। 

�कशोर�लाई बृह�र यौन �वा��यस�ब�धी जानकार� कम भएको कारण क�तपय अव�थामा िचसो, 

फोहोरको कारणले �वरामी हनुे, रोग ला�न े गरेको पाइ�छ। साथै छाउ गोठमा म�हला तथा 

�कशोर�ह�मा�थ बला�कार, यौन शोषण, यौनज�य द�ुय�वहार ज�ता घटनाह� प�न बार�बार घ�ने 

गरेको पाइ�छ।6 म�हलाह�मा�थ म�हनावार� र स�ुकेर� भएको समयमा ग�रने अ�यायपूण� 

�यवहारले गदा� म�हलाको �जनन �वा��यस�ब�धी �व�भ� जोिखमह� हनुे गरेको पाइएको छ। 

 
5 जनसं�या तथा �वा��य सव��ण, २०१६ २३५ NDHS 2016, 235 

6 नेपाल जनसांि�यक� तथा �वा��य सव��ण, २०१६ २३५ NDHS 2016, 235। कृपया हेनु�होस ्– श�म�ला �े�समेत, घरेल ु

�हंसा �नय��णस�ब�धी कानून काया�नवयन र चनुौतीह� एक �व�षेण, सबैका ला�ग �याय, काठमाडौ, २०७०, प ृ२९, 

३०। 
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उदाहरणको ला�ग त�लो पेट द�ु न,े पाठेघर ख�ने (आ� ख�ने), �पसाब नरो�कन,े कुपोषण, 

र�अ�पता ज�ता सम�याह� हनुे गरेको देिख�छ।7 

�यसैगर� सानै उमेरमा बा�लकाह�को �ववाह ग�र�दने कारण बा�लकाह�को �जनन तथा 

स�पूण� �वा��य जोिखममा प�ररहेको अव�था प�न �व�भ� ��तवेदनह�बाट �प� भएको छ। 

बाल�ववाहबाट �कशोर �कशोर� दवुैलाई असर पन� भए ताप�न आ�थ�क सामािजक शैि�क तथा 

�वा��यको प�रणामको �हसावले �कशोर�ह� बढ� �भा�वत हनुे गरेका छन।् नेपालमा ५ म�ये २ 

बा�लका १८ वष� नप�ुदै �ववाह हनुे गरेको पाइ�छ।8 रा��य जनगनणाअनसुार प�न ७५ ��तशत 

म�हलाको २० वष� नप�ुदै �ववाह हनु े गरेको छ। नेपाल जनसांि�यक� तथा �वा��य सव��ण, 

२०१६को त�या�अनसुार २५ देिख ४९ वष�स�मका �ववा�हता म�हलाह�म�ये ७२ ��तशतको 

�ववाह २० वष�भ�दा अगा�ड भइसकेको र प�हलो पटक �ववाह हुँदाको म�यक उमेर (Maidem 

Age) १७.९ वष� म�हला र २१.७ वष� प�ुष रहेको उ�लेख गरेको छ। बाल�ववाहले 

बा�लकाको �जनन �वा��यलगायत आ�थ�क, सामािजक, शैि�क तथा �यि�गत �वकासका अवसर 

र आ�मस�मानपूव�क बां�न पाउने अ�धकारबाट समेत बि�त हनुे अव�था हने भएको हनुाले 

यसलाई लै��क �वभेदको एक �व�प र मानव अ�धकारको हननको �पमा �लइ�छ। National 

Adolescents and Youth Survey 2011 को त�या�अनसुार १५ देिख १९ वष�का २६.६४ 

��तशत बा�लकाह�ले �व�ालय छोडेको, सान ै उमेरमा गभ�वती भई ब�चा ज�माउने जोिखममा 

एस.एल.सी. वा सोभ�दा बढ� िश�ा हा�सल गरेका �कशोर�भ�दा िश�ा हा�सल नगरेका ५ गणुा 

बढ� जोिखममा रहेको त�य उ�लेख गरेको छ। बाल�ववाहबाट �भाव पान� धेरै प�ह�म�ये 

�जनन �वा��यस�ब�धी �नण�य गन� �मतामा असर पन� गरेको कुरा नेपाल जनसांि�यक� तथा 

�वा��य सव��ण, २०१६ को त�या� अनसुार १५ देिख १९ वष�स�मका �ववाह गन� 

�कशोर�ह�मा १५ ��तशतले मा� गभ� �नरोधक साधन �योग गन� गरेकोबाट �प� ह�ुछ। साथै 

५ म�ये १ म�हलाले १९ वष� प�ुन ु अगावै स�तानलाई ज�म �दइसकेको र नेपालमा ��येक 

१,००० जना बालबा�लकाम�ये ८८ जनाको ज�म �कशोर� आमाबाट हनुे गरेको अव�थाले प�न 

बाल�ववाहले म�हलाको �जनन �वा��यमा ठूलो �भाव पारेको छ भ� ेकुरा ब�ुन स�क�छ। यो 

दि�ण एिशयामा नै ते�ो उ�च �थानमा रहेको छ। नेपालमा २० वष� म�ुनका ३७ ��तशत 

बा�लकाह�ले घरमा वा अ�य असरुि�त �थानह�मा स�ुकेर� गराउँदछन।् २० वष� म�ुनका 

 
7 छाउप�ड �थाले म�हलाको जीवनमा पारेको �भाव अ�ययन ��तवेदन, रा��य मानव अ�धकार आयोग, २०७५ 

http://www.nhrcnepal.org/nhrc_new/doc/newsletter/Chaupadi_Study_Report_NHRC_Jestha_2075.pdf (Jan. 2nd, 
2019). 

8 UNFPA, cited in CRR Publication, Stakeholders Manual on Child Marriage, 2016 
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गभ�वती बा�लकाह� तीन गणुा बढ� मातमृ�ृयकुो जोिखममा छन।्9 उनीह� बाल�ववाहको कारण 

अ�य मात ृ��णताको जोिखम प�न ह�ुछन।् 

गभ��नरोधक साधनमा नेपाल� म�हलाह�को पहुँच हेदा� ५३ ��तशत �ववा�हता म�हलाले 

कुनै न कुनै साधन वा सेवा �योग ग�ररहेका छन।् यीम�ये ४३ ��तशतले आध�ुनक साधन वा 

सेवा �योग ग�ररहेका छन।्10 गभ��नरोधका आध�ुनक साधन वा सेवा �योग ग�ररहेका 

म�हलाह�म�ये दईु �तहाईले मा� आफूले �योग ग�ररहेको साधन वा सेवाको असर र 

सम�यास�ब�धी जानकार�स�हतको ससूुिचत छनौट गरेको देिख�छ।11 �यसैगर� गभ��नरोध साधनको 

अप�रपूत� माग (Unmet need) हेदा� नेपालमा ४ जना �ववा�हता म�हलाम�य े १ जना म�हलामा 

गभ��नरोध साधन र सेवाको अप�रपूत� छ, जसमा १६ ��तशत म�हलाह� थप ब�चा ज�माउन 

चाहदैनन ्र ८ ��तशत म�हलाह� �ढलो गर� ब�चा ज�माउन चाह�छन।्12 यसर� गभ��नरोधको 

साधन सेवाको माग पूरा नहनुकुो ��य� स�ब�ध अ�न�छुक गभ�सँग रहेको ह�ुछ। �व�मा 

��तवष� गभ�वती हनुे म�हलाह�म�ये ४१ ��तशतको गभ� अ�न�छुक गभ� रहेको देिख�छ।13 

अ�हले प�न नेपालमा १० म�ये ४ जना म�हलालाई मा� गभ�पतनलाई कानूनी मा�यता छ भ�े 

थाहा छ। ती म�ये ४८ ��तशतलाई मा� सरुि�त गभ�पतन सेवा उपल�ध छ र सूचीकृत 

�वा��य सं�थाह� रहेका छन ्भ� ेजानकार� छ।14 गभ�पतनले कानूनी मा�यता पाई सरकारबाट 

सरुि�त गभ�पतन सेवा उपल�ध गराएको भए ताप�न धेरै नेपाल� म�हलाह�को सरुि�त गभ�पतन 

सेवामा पहुँच नपगेुको अ�ययनह�ले देखाएका छन।्  

भरखरै ग�रएको एक अ�ययनअनसुार नेपालमा अझै प�न गभ�वती म�हलाले आ�नो 

�वे�छाले कानूनी ���या प�ु याई गभ�पतन गदा� वा अ�य कुनै कारणले गभ�पतन हुँदासमेत 

गभ�वती म�हलालाई नै �व�भ� �कारको ला�छना लगाउन,े अपराधी मा� ेर कारवाह� हनुे गरेको 

र सोह� कारण म�हलाह� जेल सजाय भो�न ु परेका अव�था छन।्15 �यसैगर� २०७५ सालमा 

रा��य �या�यक ��त�ानबाट गभ�पतनस�ब�धी के क�तो �कृ�तका म�ुाह� च�ने गरेको छ 

प�हचान गन� उ�े�यले �देशका सात वटा उ�च अदालत र ती उ�च अदालतअ�तग�त रहेका १६ 

 
9 Nepal Maternal Mortality and Morbidity Study, 2008/2009 
10 NDHS 2016, Summary report p. 5 
11 NDHS 2016, Summary report p. 6 
12 NDHS 2016, Summary report p. 6 
13 �जनन �वा��य अ�धकारको ला�ग सहया�ा, सरुि�त गभ�पतन �दवसको उपल�यमा �कािशत बलेु�टन। �जनन �वा��य 

अ�धकार काय� समूह, २०७३ 

14 नेपाल जनसािं�यक� तथा �वा��य सव��ण, २०१६१६१ NHDS 2016, P. 161 

15 गभ�पतन कानून तथा काया��वयनमा गनु�पन� सधुारः म�ुाह�को �म�सल अ�ययनबाट देिखएको त�यह�। म�हला कानून 

तथा �वकास म�च र से�टर फर �र�ोडि�टभ राइटस,् २०७५ 
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वटा िज�ला अदालतसमेतबाट २०५९ साल देिख २०७४ सालस�मका ५० वटा म�ुाह�को 

�म�सल संकलन गर� अ�ययन गदा� गभ�पतनको कारणले थनुामा रहेका ��तवाद� म�हलाम�ये ५७ 

��तशत म�हला थनुामा रहेको पाइयो।16 म�ुाको �म�सल अ�ययन गदा� �वत: गभ� त�ुहन ु

(Miscarriage), गभ�पतन (Abortion), जातक ह�या (Infanticide), मतृ ज�म (Still birth), मे�डकल 

गभ�पतन (Medical Abortion), ि�ल�नकल गभ�पतन (Clinical Abortion), जवज��ती गभ�पतन गन� 

लगाउन ु (Forced Abortion) ज�ता फरक फरक अव�था एवम ् �कृ�तका घटना �ववरणलाई 

एउटै ���कोणबाट हेरेर अ�भयोजन गन� र फैसलासमेत हनुे गरेको पाइ�छ।  

सन ्२०१४ को एक अ�ययनअनसुार ५८ ��तशत गभ�पतन असरुि�त �पमा नै हनुे 

गरेको उ�लेख गरेको छ17 भने मातमृ�ृयकुो धेरै कारणह� म�ये असरुि�त गभ�पतन ते�ो 

कारणको �पमा मानेको छ। मातमृ�ृयकुो १३ ��तशत म�ृय ुअसरुि�त गभ�पतनको कारण ह�ुछ 

भने असरुि�त गभ�पतनको कारण अ�य मात ृ��णताको जोिखम प�न ह�ुछ। 

यू�नसेफ तथा �व� �वा��य संगठनको अ�ययनअनसुार गभ�धारण र �सवस�ब�धी 

ज�टलताका कारण �व�मा ��येक �दन ८०० भ�दा बढ� म�हलाको म�ृय ु भइरहेको छ।18 

यसम�ये लगभग सबै जसो अथा�त ९९ ��तशत मातमृ�ृय ु �वकासो�मखु मलुकुमा भइरहेको 

पाइ�छ।19 �यसैगर� ��येक �दन एक म�हला म�ृयकुो मखुमा पगुी रा�दा २० जना अ� 

म�हलाह� मात ृ ��णताको सम�या झे�लरहेको अव�था ह�ुछ, जसमा अपा�ताको अव�थासमेत 

पन� आउँछ। �सू�त तथा स�ुकेर� सेवामा पहुँचले म�हलाको मातमृ�ृय ु तथा मात ृ ��णताको 

जोिखम कम गछ�। तर नेपालमा अझै प�न ४१ ��तशत ब�चाह�को ज�म �वा��य सं�थाभ�दा 

बा�हर घरमै हनुे गरेको देिखएको छ।20 नेपालको मातमृ�ृय ु स�दभ�मा हेन� हो भने यसको 

अनपुातमा कमी आए प�न अझै मातमृ�ृय ु ठूलै सं�यामा रहेको छ।अ�हले प�न ��त एकलाख 

जी�वत ज�ममा २३९ मातमृ�ृय ु भएको पाइएको छ।21 तर सामािजक, आ�थ�क, �े�गत तथा 

जा�तगत ख�डीकृत त�या� हेन� हो भने उ�लेिखत सं�या कुनै ��े वा जा�तमा अझै प�न भयावह 

रहेको हनु स�छ। 

 
16 उ�च अदालत तथा िज�ला अदालतह�मा परेका गभ�पतन म�ुाको �कृि� र �वृि� अ�ययन ��तवेदन, २०७५, राि� �य 

�या�यक ��त� ठान र से�टर फर �र�ोडि�टभ राइटस।् 
17 Reproductive Health Research Policy Brief, November 2017. CREHPA. 
18 See athttps://data.unicef.org/topic/maternal-health/maternal-mortality/ ; http://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/maternal-mortality (Jan. 2nd, 2019) 
19 See athttps://data.unicef.org/topic/maternal-health/maternal-mortality/ ; http://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/maternal-mortality (Jan. 2nd, 2019) 
20 NDHS 2016, Summary report p. 8 
21 NDHS 2016, Summary report p. 8 
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नेपालको मात ृम�ृयदुर र �वा��य सं�थाबाट �सू�त र २०३० स�मको �दगो �वकास ल�य 

 

 

 
 

मात ृ ��णतातफ�  हेदा� नेपालमा ठूलो सं�याका म�हलाह� पाठेघर ख�ने (आ� ख�ने) 

सम�याबाट पी�डत छन।् पाठेघरको उपचार गराउन ेम�हलाह�ले औसत २६.८ वष� देिख ते�ो 

पटक गभ�वती भई पाठेघरको सम�या भोगेको देिखएको छ जनु �व�को औसत उमेर ६८ 

वष�भ�दा धेरै मा�थ हो, साथै ��येक वष� २०० देिख ४०० म�हला �सू�त ना�वरण (Obstetric 

Fistula) बाट पी�डत भइरहेका त�य उ�लेख गरेबाट नै22 �जनन �वा��यस�ब�धी वहपु�ीय 

सम�या र ज�टलता नेपालमा �यापक रहेको छ भ� े�प� ह�ुछ। 

 

 
22 UNFPA 2011 



12 | �जनन �वा��य अ�धकार (�ोत साम�ी)‚ २०७६  



प�र�छेद– तीन 

मानव तथा �जनन �वा��य अ�धकारको अवधारणा 

 

३.१. मानव अ�धकार  

मानव अ�धकार मानव जीवनसगँ स�बि�धत मानव मा�को नैस�ग�क एवम ् ज�म�स� 

�पमा �ा� आधारभूत अ�धकार हो। मा�नसको �वत��ता, मया�दा र आ�मस�मानसँग स�बि�धत 

छ।23 ती अ�धकारह� मा�नस भएर बाँ�नकुो अथ�सँग स�बि�धत छन।्साथै मानव अ�धकार 

लोकत��ा�मक रा�य �यव�थाको प�हलो शत� प�न हो। 

मा�नस भएको कारणले सबै मा�नसलाई समान �पले �ा� हनुे अ�धकार मानव अ�धकार 

हनु।् मूलभतू �पमा मानव अ�धकार भनेको �यि�को �वत��ता, हक अ�धकार र 

आ�मस�मानसँग ठेस लगाउन गन� (Commission) काय� तथा उ�लेिखत अ�धकारको उपभोगमा 

उदा�सनता (Ommission) �व�� संर�ण �दने �व��यापी कानूनी ��याभ�ूत हो।24 सबै मा�नस 

सबै अ�धकार र �वत��ताका हकदार हनु।्25 मानव अ�धकार कानूनले रा�य म�ुयतया 

सरकारलाई र अ�य अ�धकार�ा� �यि�लाई �नि�त काय�ह� गन� वा नगन�को ला�ग प�न 

जवाफदेह� बनाउँछ। �जनन अ�धकार �व��यापी मानव अ�धकारको अ�वभा�य भाग हो, जसलाई 

मानव अ�धकारका आधारभतू ��याभ�ूतह�ले स�ुनि�त गरेको छ। यी ��याभ�ूतह� मानव 

अ�धकारका �मखु अ�तरा���य द�तावेजह�मा ��त�था�पत ग�रएका छन।् 

 

३.२ मानव अ�धकारको �वशेषता  

मानव अ�धकारका केह� सव�मा�य एवम ्आधारभूत �वशेषताह� छन।् ती �वशेषताह� 

यस �कार रहेका छन।् मानव अ�धकारसम�त मानव जा�तको अ�तर�न�हत स�मान र समान 

मह�वमा�थ केि��त हनुे भएका कारणले �व��यापी (Universal) समान (Equal), अ�वभा�य 

(Indivisible), अ�तरस�बि�धत (Interrelated) र अ�तर�नभ�र  (Interdependent) ह�ुछन।् कसैबाट 

प�न मानव अ�धकारको हरण गन� वा खो�न स�कंदैन र यसथ� यो अहरणीय (Inalienable) 

अ�धकार हो। 

 

 
23 डा ��लोचन उ�तेी र केशव�साद वा�तोला, सं�मणकाल�न �याय र मानव अ�धकार 
24 Human rights are universal legal guarantees protecting individuals and groups against actions and omissions that 

interfere with fundamental freedoms, entitlements and human dignity. Frequently asked questions on a human 
rights based approach to development cooperation, Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights 

25 मानव अ�धकारस�ब�धी �व��यापी घोषणाप� १९४८ धारा २ 
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(क) �व��यापी (Universal) 

मानव अ�धकार �व��यापी मा�यतामा आधा�रत �स�ा�त हो। यो सव��यापी छ र यसको कुनै 

भौगो�लक तथा राजनै�तक सीमाना हुँदैन। संसारको सबै ठाउँमा समान �पमा मानव 

अ�धकारका �स�ा�तह� लागू ह�ुछन।् �यसैले मानव अ�धकारस�ब�धी �व��यापी घोषणाप�मा 

“आ�थ�क, सामािजक, सां�कृ�तक, नाग�रक तथा राजनै�तक अ�धकारह�” कुनै �क�समको 

भेदभाव�वना सबैले समान�पले उपभोग गन� पाउँछन ् भनी �प� श�दमा यो अ�धकारको 

�वशेषताबारे उ�लेख ग�रएको छ। कुनै देश वा जातजा�त, वग�, धम�, �ल�, �े� आ�दको 

आधारमा मानव अ�धकारको �वभेदपूण� ढ�ले गलत �या�या गनु� हुँदैन। यो �व�को सबै 

मा�नसमा �वना भेदभाव समान �क�समबाट लागू हनुे �वषय हो।  

(ख) समानता (Equality) 

मानव अ�धकारको �वशेषता भनेकै समानताको �स�ा�तमा आधा�रत हनु ुहो।कसैलाई प�न �ल�, 

धम�, जातजा�त, वग�, वण�, उमेर, पेशा, �े� आ�द कुनै प�न आधारमा �वभेदपूण� ढ�ले मानव 

अ�धकारको उपभोगमा ब�देज लगाउन स�कँदैन। मानव अ�धकार सबै मा�नसह� बीचमा समान 

�क�समले उपभोग गन� पाउन ेअ�धकार हो।  

(ग) अ�वभा�य (Indivisible) 

सबै मानव अ�धकारको मह�व समान हनुे भएकाले यी अ�वभा�य प�न छन।् रा�यले कुनै एक 

अ�धकारमा� �दएर अक� अ�धकार �द� भ� स�दैन र �म�दैन प�न। सबै मानव अ�धकार 

सबैका ला�ग उह� �पमा लागू हनुे भएकाले यी सबै अ�धकारह� उि�कै मह�वपूण� छन।् कुनै 

एक अ�धकारलाई बढ� र कुनैलाई कम मह�व �दएर अ�धकारलाई �वभाजन गर� लागू गन� 

स�कदैन। रा�यले सबै अ�धकारह�को संर�ण, �व��न र प�रपू�त� गनु� अ�नवाय� ह�ुछ।  

(घ) अ�तरस�बि�धत (Inter-related) 

मानव अ�धकार आफैमा बहपु�ीय �वषय भएको हनुाले एक आपसमा अ�तरस�बि�धत ह�ुछन।् 

कुनै �यि� वा समूहको नाग�रक, राजनै�तक, आ�थ�क, सामािजक र सां�कृ�तक आ�द 

अ�धकारह�म�ये कुनै एक अ�धकार मा� हनन ्भयो भने �यसले उसका अ�य अ�धकारह�लाई 

��य� वा अ��य� �पले �भा�वत गछ�। ज�तैः कुनै �यि�को भोक �व��को अ�धकार हनन ्

भयो भने �यसबाट उसको बाँ�न,े �व�थ रहन,े पा�रवा�रक जीवन �नवा�हन गन�, िश�ा �ा� गन�, 

राजनै�तक जीवनमा सहभागी हनुेलगायतका �व�वध अ�धकारह� समेत हनन ्हनु प�ुदछन।्  
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(ङ) अ�तर�नभ�र (Inter-dependable) 

मानव अ�धकार एक आपसमा अ�तर�नभ�र ह�ुछन।् कुनै एक अ�धकारको ��याभ�ूत अक� 

अ�धकारसँग जो�डएको ह�ुछ। नाग�रक, राजनै�तक, आ�थ�क, सामािजक र सां�कृ�तक आ�द 

अ�धकारह�म�ये एक अ�धकार अक� अ�धकारसँग अ�तर �नभ�र रह�छ।  

(च) अ�तर�न�हत (Inherent) 

मानव अ�धकार मा�नसमा अ�तर�न�हत अ�धकार हो। यो कसै�ारा �नगाहमा �ा� भएको नभई 

मा�नसले मा�नस भएर ज�मने �वि�कै मा�नस भएको नाताले उसमा अ�तर�न�हत भएर रहने 

अ�धकार हो।  

(छ) अहरणीय (Inalienable)  

मानव अ�धकार मानवलाई मानव भनेर िचनाउने �मखु आधार हो। �यसैले यो कुनै प�न 

मानवमा अ�तर�न�हत भएर रह�छ। यसलाई कसैले कुनै प�न आधारमा मा�नसको जीवनबाट 

अलग गन� स�दैन, अथा�त ्मानव अ�धकार अहरणीय अ�धकार हो।  

 

३.३ �जनन �वा��य अ�धकार 

मानव अ�धकारका �व�भ� �वषयह�म�ये �जनन अ�धकार प�न एक हो। �जनन 

अ�धकार �व��यापी मानव अ�धकारको अ�वभा�य भाग हो, जसलाई मानव अ�धकारका आधारभतू 

��याभ�ूतह�ले स�ुनि�त गरेको छ। यी ��याभ�ूतह� मानव अ�धकारका �मखु द�तावेजह�मा 

��त�था�पत ग�रएका छन।् �जनन अ�धकार �भ� पन� मानव अ�धकारह�लाई प�ह�यै रा��य 

तथा अ�तरा���य मानव अ�धकारका द�तावेजह� र सहम�तका द�तावेजह�मा मा�यता 

�दइसकेको छ। 

मानव �वकास तथा स�पूण� �व�थता �ा��को �न�म� �जनन �वा��य मह�वपूण� छ भ� े

कुरा सन ् १९९४ मा कायरोमा भएको जनसं�या तथा �वकासस�ब�धी अ�तरा���य स�मेलन 

(ICPD) र यसको काय�योजना, च�थो अ�तरा���य म�हला स�मेलन, १९९५, सह�ा�द� �वकास 

ल�य २००० ��तको ��तव�ता र हाल �दगो �वकास ल�य २०१६ �जनन �वा��य 

अ�धकारलाई मानव अ�धकारको �पमा �या�या गन� र मानव अ�धकारसँग स�बि�धत अ� 

�वषयह�सँगको स�ब�ध जो�नमा मह�वपूण� रहेको छ। कायरो स�मेलनले प�हलो पटक �जनन 

अ�धकार भनेको सबै द�पती र �यि�ह�का यौन तथा �जनन �वा��यको उ�चतम �तरको 

आधारभतू अ�धकार उपभोग गन� पाउन ुहो र यो अ�धकार�भ� यी द�प�तले आ�नो स�तानको 

सं�या, उनीह�बीचको ज�मा�तरका �वषयह�मा �वत�� र िज�मेवार�पूव�क �नण�य गन� पाउनपुन� 

र उनीह�लाई उ� �नण�य �लनको ला�ग आव�यक सूचना र साधनह� पहुँचयो�य हनुपुद�छ भ� े
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कुरा उ�लेख �जनन अ�धकारलाई �प� �या�या ग�रएको छ।26 यसले म�हलाको �जनन 

�मतालाई जनसं�या �नय��ण गन� उ�े�य नभई म�हला सशि�करणको �वषयमा प�रणत ग� यो 

जसले गदा� म�हलाह�ले आ�नो सामािजक, आ�थ�क र राजनै�तक स�दभ� अन�ुप आ�नो 

�यि�गत �वाय�ताको उपभोग गन� स�दछन।् यस स�मेलनको अव�धभ�र नै म�हलाको मानव 

अ�धकारलाई �जनन �वा��य र जनसं�या काय��मह�को �वकास गन�को ला�ग �मखु 

�स�ा�तको �पमा �वीकार गरेको छ। यसले �जनन �वाय�तामा �यि�गत अ�धकार र लै��क 

समानता प�हचान ग�रएको छ। 

�यसैगर� बेइिज� स�मेलन १९९५ मा छलफल गरेका १२ वटा सवालह�म�ये म�हला 

र �वा��य र म�हला �व��का �हंसा प�न हो। यसको काय�योजनामा म�हलाको �जनन 

अ�धकारमा �वत��ता र स�मान, करकाप, �वभेद र �हंसामा नपर� आ�म�नण�य गन� स�न े

अ�धकार, म�हला र प�ुषह�को समान अि�त�व तथा साझा िज�मेवार�लाई जोड �दएर म�हलाको 

�जनन अ�धकारलाई अझ शस� र �व�ततृ �या�या गरेको छ। यौन स�ब�ध र �जननस�ब�धी 

म�हला र प�ुषह�बीच हनुे समान स�ब�ध�भ� यौन �यवहार र यसका प�रणामह�को �वषयमा 

एकआपसबीच स�मान, सहम�त तथा साझा िज�मेवार� हनु ु आव�यक छ।27 यसर� बेइिजङ 

स�मेलनले म�हलाले आ�नो शर�रबारे यौन र �जनन �वा��यको बारेमा (ब�चा पाउने नपाउन,े 

क�हले र क�तवटा ब�चा पाउन,े क�तो यौन जीवन छा�े) प�रवार �ीमान ्लगायत कसैको प�न 

डर, ध�क�, दवाब, शार��रक र मान�सक �हंसामा नपर� �वत�� �पमा आफ�  �नण�य �लन स�न े

अ�धकार भएको र सो �नण�य �लन चा�हने वातावरण (ज�तै घरेल ु�हंसाको रोकथाम र उपचार, 

गभ��नरोध साधन तथा सरुि�त गभ�पतन सेवाको उपल�धता) को स�ुन�तता हनुपुन�मा जोड �दएको 

छ। यौन स�ब�धमा प�न म�हला र प�ुषको समान स�ब�धलाई जोड �दँदै यौनस�ब�धी �नण�य 

आपसी सहम�तमा हनुपुन�, ब�चा ज�माउने नज�माउनेमा प�न आपसी सहम�त र ब�चा ज�मी 

सकेप�छ हकुा�उने �वषयमा म�हला र प�ुषबीच साझा िज�मेवार� हनु ु पन� �वषयमा जोड गरेको 

छ।  

 

३.४ अ�तरा���य मानव अ�धकारस�ब�धी द�तावेजह�मा �जनन �वा��य अ�धकार 

संय�ु रा�स�को �थापनाप�छ मानव अ�धकारलाई �व�भ� घोषणा र महासि�धह�ले 

अ�तरा���य कानूनी ��याभ�ूत (International Legal Guarantees) को �पमा स�ुनि�त गरेको छ। 

यसको �थम �यास मानव अ�धकारस�ब�धी �व��यापी घोषणाप�, १९४८ लाई नै �लन 

 
26 जनसं�या तथा �वकास काय��म काय�योजनास�ब�धी अ�तरा���य स�मलेन काएरो १९१४, अन�ुछेद ७.३ 

27 चौथो �व� म�हला स�मेलन, बइेिज� घोषणाप� 
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स�क�छ। मानव अ�धकारको �वकास�म सँगसँगै संय�ु रा� संघको बडाप� र मानव 

अ�धकारको �व��यापी घोषणाप� लगायत मानव अ�धकारस�ब�धी �व�भ� अ�तरा���य 

द�तावेजह�लाई �जनन �वा��य अ�धकारको ���कोणले देहाय अनसुार अ�ययन गन� स�क�छ।  

(क) संय�ुको रा�संघको वडाप�, 1945 

जनु २६, १९४५ का �दन संय�ु रा�संघको �थापना गन� गर� संय�ु रा�संघको वडाप� 

(Charter of the United Nations, 1945) जार� ग�रयो। यस वडाप�को ��तावनामा भावी 

प�ुताह�लाई य�ुको �व�भ�षकाबाट बचाउन,े �यि�को मया�दा, म�हला र प�ुषबीचको 

समानताज�ता मौ�लक मानव अ�धकारह�को ��याभ�ूत �दने, ठूला र साना देशबीचको समानता, 

सि�धस�झौता तथा अ�य अ�तरा���य कानूनका �ोतह�बाट उ�प� हनुे िज�मेवार�लाई �यायस�त 

र आदरभावका साथ हेन� र सामािजक �ग�त र वृह�र �वत��का आधारमा �तर�य जीवन 

�नवाह�को अव�था �सज�ना गन� सोच अिघ सारेको छ।  

(ख) मानव अ�धकारस�ब�धी �व��यापी घोषणाप�, १९४८ 

मानव जा�तमा अ�त�न��हत अ�वि�छ� अ�धकारह�को मा�यतालाई �वत��ता, �याय र शाि�तको 

आधार मा�दै �डसे�वर १०, १९४८ को संय�ु रा�संघबाट मानव अ�धकारस�ब�धी �व��यापी 

घोषणाप� (Universal Declaration of Human Rights, 1948) जार� ग�रएको हो। ��येक �यि�, 

समाज र संय�ु रा�संघका सद�य रा�ह�ले यस घोषणाप�लाई साझा मापद�डको �पमा 

स�मान गन� ��तव�ता �य� गरेका छन।् यो घोषणाप� मानव अ�धकारको मह�वपूण� द�तावेज 

हो। यो घोषणाप� मानव अ�धकारका अ�य द�तावेजह�का ला�ग माग��नद�शक बनेको छ तथा 

मानव अ�धकारको संर�ण गन� बनाइएका अ�य अ�तरा���य कानूनी द�तावेजह�लाई यसले 

आधारभतू मू�य मा�यता �दान गरेको छ।28 यस घोषणाप�को धारा १६ मा उमेर पगेुका 

म�हला तथा प�ुषले �ववाह गन� तथा प�रवार बसा�न पाउन ेअ�धकार �वीकार ग�रएको छ। 

(ग) नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, 1966 

संय�ु रा�संघको वडाप�मा उ� घो�षत �स�ा�त अनसुार मानव जा�तमा अ�तर�न�हत स�मान तथा 

समान एवम ्नैस�ग�क अ�धकारह�को �वीकृ�त नै संसारमा �वत��ता, �याय र शाि�तका आधार 

भएको कुरालाई �वचार गद� मा�नसमा अ�तर�न�हत स�मानबाट नै यी अ�धकार �सज�ना ह�ुछन।् 

मानव अ�धकारस�ब�धी �व��यापी घोषणाप� अनसुार भय तथा अभावबाट �वत��ता उपभोग 

ग�ररहेका �वत�� �यि�का आदश� ��येक �यि�ले आ�ना आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक 

अ�धकारका साथै नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकार उपभोग गन� पाउन ेअव�था �सज�ना गरेमा 

 
28      OHCHR Fact Sheet No.2 (Rev.1), The International Bill of Human Rights, p-4. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf 
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मा� �ा� गन� स�कने कुरा �वीकार गद� सन ् १९६६ मा नाग�रक तथा राजनी�तक 

अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप� (International Covenant on Civil and Political 

Rights- ICCPR) जार� ग�रएको हो। यस ��त�ाप�ले ��येक �यि�लाई आ�म�नण�यको 

अ�धकार �दान गरेको छ। यसै अ�धकारको उपभोगको आधारमा मानव जा�तले राजनी�तक 

है�सयत �हण गद� आ�ना आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक �वकासमा �वत��तापूव�क ला�न 

पाउने �यव�था यसमा ग�रएको छ। नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य 

��त�ाप�ले ��येक �यि�लाई बाँ�न पाउन ेनैस�ग�क अ�धकार कानून�ारा सरुि�त ग�रने स�ुनि�त 

ग�रएको छ। यस ��त�ाप��ारा ��याभतू स�पूण� अ�धकारह� ��य� वा अ��य� �पमा 

म�हलाको �जनन �वा��यसँग स�बि�धत छ।  

(घ) आ�थ�क, सामािजक तथा सा�ंकृ�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, 1966 

रा�संघको वडाप�मा उ� घो�षत �स�ा�तअनसुार मानव प�रवारका स�पूण� सद�यका अ�तर�न�हत 

स�मान तथा समान एवम ्नैस�ग�क अ�धकारको �वीकृ�त नै संसारमा �वत��ता, �याय र शाि�तका 

आधार भएको कुरालाई �वचार गद� ��येक �यि�ले आ�ना आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक 

अ�धकार�ा� गन� सन ् १९६६ मा नै आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारस�ब�धी 

अ�तरा���य ��त�ाप� (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights- 

ICESCR) जार� ग�रएको हो। यस ��त�ाप�मा �था�पत स�पूण� आ�थ�क, सामािजक तथा 

सां�कृ�तक अ�धकारह� �जनन �वा��य अ�धकारसँग अ�तरस�बि�धत तथा अ�तर�नभ�र छ। 

�वना �वभेद स�पूण� बालबा�लका तथा �कशोरह�का ला�ग सरु�ा एवम ् सहायताको �यव�था 

आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारस�ब�धी स�म�तले जार� गरेको यौन तथा �जनन 

�वा��य अ�धकारस�ब�धी �वषयको सामा�य �ट�पणी २२ ले �यस महासि�धको धारा १२ मा 

�यव�था ग�रएको �वा��यको अ�धकारको अ�भ� भागको �पमा यौन तथा �जनन �वा��यको 

अ�धकार रहने कुरा �वीकार गर� यौन तथा �जनन �वा��यको आव�यक त�वको �पमा 

उपल�धता, भौ�तक पहुँचयो�यता, खच� गन� �मता, सूचनामा पहुँच यो�यता, �वीकाय�ता र 

गणु�तर�यताको �व�ततृ �या�या गरेको छ। �य�तै उ� सामा�य �ट�पणी २२ ले उपल�ध �ोत 

साधनको अ�धक �योग गर� यौन तथा �जनन अ�धकारको पूण� �पमा महससु गराउने दा�य�व 

रा�यको हनुे उ�लेख गरेको छ। साथै यौन तथा �जनन �वा��य अ�धकारका ला�ग भेदभावको 

अ��य, ल��गक समानता कायम गन�का ला�ग सामािजक तथा सां�कृ�तक �पमा हनु स�न े

पूवा��ह� धारणालाई त�ु�त स�याउन पहल गनु�पन� र यौन तथा �जनन �वा��य अ�धकार 

स�ुनि�त गन� स�मान, संर�ण तथा प�रपू�त� गन� रा�यको दा�य�व रहेको उ�लेख गरेको छ। 
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रा�यको दा�य�वको अ�त�र� अ�तरा���य दा�य�वको �पमा �वक�सत मलुकुले �वकासशील 

रा�ह�लाई अ�तरा���य सहयोग र सहकाय� गनु�पन� प�न उ�लेख गरेको छ। 

��ततु ��त�ाप�को मा�यमबाट पया�� भोजन, लगुा तथा आवाससमेत ��येक �यि�को आफू 

�वयम ् तथा आ�नो प�रवारको पया�� जीवन�तर एवम ् जीवनका अव�थामा �नर�तर सधुारको 

अ�धकारलाई रा�यप�ले �वीकार गरेका छन।् �यसैगर� �वा��य तथा वातावरणीय श�ुताको 

अ�धकार, िश�ाको अ�धकार, अ�नवाय� तथा �नःश�ुक �ाथ�मक िश�ाको अ�धकार, ��येक �यि�ले 

सां�कृ�तक जीवनमा सहभागी हनुे, वै�ा�नक �ग�त तथा �यसका उपयोगको फाइदा उपभोग 

गन�ज�ता अ�धकारको प�न यसमा �यव�था ग�रएको छ। ��त�ाप�ले अ�य अ�धकारह�का 

अ�त�र� �वत��ताको अ�धकार, आ�म�नण�यको अ�धकार तथा आ�थ�क, सामािजक तथा 

सां�कृ�तक उ�तीसँग स�बि�धत अ�धकारह�को वकालत गद�छ। 

नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप� र आ�थ�क, सामािजक तथा 

 सा�ंकृ�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप��ारा ��याभतू अ�धकारम�ये  

�जनन अ�धकारसँग ��य� सा�द�भ�क �यव�थाह� 

नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी  

अ�तरा���य ��त�ाप� 

आ�थ�क, सामािजक तथा सा�ंकृ�तक 

अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप� 

१) अठार वष�म�ुनका र गभ�वती म�हलालाई 

म�ृयदु�ड �दन नपाइने। 

२) कसैलाई प�न यातना वा �ुर, अमानवीय 

अथवा �नद�यी अथवा अपमानजनक �यवहार 

नग�रन।े  

३) ��येक �यि�लाई �वत��ता तथा जीउको 

सरु�ाको अ�धकार हनुे।  

४) कसैलाई प�न �वे�छाचार� तवरले प�ाउ गन� 

या थनुामा रा� नपाइने, कानूनबमोिजम बाहेक 

कसैलाई प�न �वत��ताबाट वि�त नग�रन,े 

प�ाउ पनु� अिघ कुनै �यि�लाई प�ाउ 

पनु�को कारण तथा आरोपबारे त�ु�त 

जानकार� �दइनपुन�।  

५) प�ाउ वा थनुामा परेको कुनै �यि�को 

१) शार��रक र मान�सक �वा��यको उ�चतम 

�तरको उपभोग गन� पाउन े अ�धकारको 

�यव�था। 

२) िशश ु म�ृयदुर तथा िशश ु म�ृय ु घटाउन े र 

बालकको �वा��य �वकासको �यव�था। 

३) �कोप, महामार�, पेशागत र अ�य रोगह�को 

रोकथाम, उपचार तथा �नय��णको �यव�था। 

४) �वरामी भएको अव�थामा सबैलाई 

िच�क�सागत सेवा र हेरचाह गनु� पन� 

�यव�था।  

५) सरुि�त एवम ् �व��य काया�व�था, �व�ाम, 

फुस�द तथा काय� घ�टाको उिचत सीमांकन 

तथा तलबस�हतको आव�धक तथा साव�ज�नक 

�वदाको �यव�था। 
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�वत��ता हनन ् भएमा अदालतमा म�ुा 

चलाउन पाइने।  

६) गैरकानूनी प�ाउ वा थनुाबाट अ�यायमा 

परेका कुनै प�न �यि�लाई ��तपू�त� �ा� गन� 

अ�धकार। 

७) गोपनीयता, प�रवार, घर वा िच�ीप�मा 

�वे�छाचार� वा गैरकानूनी तवरले ह�त�पे 

गन� वा �नजको ��त�ा र इ�जतमा गैरकानूनी 

आ�मण गन� नहनुे।  

८) �बवाहयो�य उमेरका �यि�को �ववाह गन� 

तथा प�रवार बसा�ने अ�धकार।  

९) ��येक िशशलुाई जा�त, र�, �ल�, भाषा, धम�, 

रा��यता अथवा सामािजक उ�पि� अथवा 

ज�मको आधारमा कुनै भेदभाव नग�रने। 

१०) ��येक िशशकुो रा��यता �ा� गन� 

अ�धकार हनुे। 

६) इ�छुक बरबधकुो �वत�� म�ुर�बाट मा� 

�ववाह स�प� ग�रन ुपन� �यव�था। 

७) िशश ुज�मन ुअिघ र प�छको उिचत अव�धभर 

आमालाई �वशेष संर�ण �दान गनु�पन� �य�ता 

अव�ध र काम गन� आमाह�लाई तलबी �वदा 

अथवा पया�� सामािजक सरु�ास�हतको 

�बदाको �यव�था।  

 

 

(ङ) म�हला�व�� हनुे सबै �कारको भेदभाव उ�मूलनस�ब�धी महासि�ध, १९७९ 

Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women – CEDAW 

(यसप�छ “म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध” भ�नएको) ले म�हलालाई प�ुषसरह आ�थ�क, 

सामािजक, सां�कृ�तक, नाग�रक, राजनी�तक तथा अ�य �े�मा �वना भेदभाव समान अ�धकार 

स�ुनि�त गरेको छ। मानव अ�धकारस�ब�धी �व��यापी �स�ा�त अन�ुप सबै मा�नसह� मानव 

अ�धकार उपभोगमा समान हनुे कुरालाई मनन गर� म�हला �व�� हनुे लै��क भेदभावलाई 

उ�मूलन गन� उ�े�यले यो महासि�ध के���त रहेको छ। म�हला हक अ�धकारमा के���त रहेको 

यस महासि�धमा म�हलाका स�पूण� सवाललाई समे�न े कोिशस गरेको छ। यसले �जनन 

�वा��यको अ�धकार स�ुन� चतताको ला�ग रा� य प�लाई �व�भ� न दा�य�व स�ु पेको छ। म�हला 

अ�धकारस�ब�धी महासि�धको धारा २ ले म�हला �व�� हनुे भेदभाव �व�� कानूनी र अ� य 

उपायह� अवल�वन गन� दा�य�व तोकेको छ भने धारा ५ ले म�हलाको अ�धकार �व�� हनुे 

��ढगत दरुा�ह एवम ्पर�परागत मा� यता एवम ्� यवहार प�रवत�न गनु�पन� � यव�था गरेको छ। 

� य� तै धारा ११ ले �ववाह र मात�ृवको आधारमा हनुे भेदभाव रो� न गभ�वती र स�ु केर� 
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अव�थामा आव� यक संर�ण र अ�धकार स�ुनि� चत गनु�पन� दा�य�व उ�लेख गरेको छ। धारा 

१२ ले प�रवार �नयोजनसँग स�बि� धत सेवाह� र �वा�� य सम� याह�मा पहुँच स�ुनि� चत गन� 

�वशेष गर� म�हलालाई गभ�वती, �सूती र प�ात ्को अव�धमा उपय�ु सेवाह� र आव� यक 

भएका वखत �नःश�ु क सेवा र गभ�वती र दधु खुवाउने अव�धमा पया�� त पोषणसमेत उपल�ध 

भएको स�ुनि� चत गन� दा�य� व स�ु पेको छ। �यसैगर� धारा १४ ले प�रवार �नयोजनस�ब�धी 

सूचना, स� लाह र सेवा लगायतका पया�� त � वा� � य हेरचाह स�ुवधामा पहुँचको अ�धकार, धारा 

१६ ले बालबा�लकाको सं� या र ज� मा� तरको �वषयमा � वत� � एवम ्िज�मेवार�पूव�क �नण�य गन� 

अ�धकार तथा ती अ�धकार �योग गन� स�म बनाउन जानकार� तथा साधनमा पहुँच �ा� त गन� 

अ�धकार स�ुनि� चत गन� रा� यको दा�य�व स�ु पेको छ। � य�तै उ� धारा १६ ले बाल�ववाहलाई 

�नय� �ण गनु�पन� रा� यको दा�य� व हनुेसमेत उ� लेख गरेको छ। 

(च) अ�तरा���य जनसं�या तथा �वकास स�मेलन काय�योजना (International Conference on 

Population and Development – Programme of Action (ICPD-PoA) 1994) 

सन ्१९९४ मा स�प� जनस��या र �वकासस�ब�धी अ�तरा���य स�मेलनले समसाम�यक रा��य 

तथा अ�तरा���य �तरमा भएका ��तव�तालाई समेत �यानमा राखी जनस��याका म�ुाह�लाई 

�वकासका हरेक �े�मा एक�कृत गद� जनस��या प�रचालन र �यव�थापनलाई सहज र समय 

सापे� बनाउन े �येय ��ततु कायरो स�मेलनले �जनन �वा��यलाई सामािजक, आ�थ�क तथा 

सां�कृ�तक �े�अ�तग�त बहृत ���कोणबाट समेटेको छ। �जनन �वा��यले �जनन �णाल�लाई 

मा� नभई मा�नसका उमेर अनसुारका यौन �वकास र आव�यकता (Sexual Development and 

Need) शार��रक, मान�सक तथा सामािजक �वकास र स�ब�धका साथै �जनन ���याबाट पन� 

सामािजक तथा आ�थ�क असरह�को समी�ा र समाधानलाई प�न समे�दछ। यस स�मेलनले 

�जनन �वा��यलाई मानव अ�धकारको �पमा �था�पत गर� �वकासका हरेक प�सँग समायोजन 

गनु�पन� मा�यता राखेको छ। उ� स�मेलनले अ�ीकार गरेको २० वष� काय�योजनामा �जनन 

�वा��यलाई आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक प�सँग समा�हत गर� लैजान ुपन� आव�यकता 

औ�ंयाएको छ। हाल नेपालको �मखु सम�याको �पमा रहेको ग�रवीलाई �यूनीकरण गर� 

गणु�तर�य जीवनको �बध�न गर� नेपाल�ह�को आधारभतू आव�यकतालाई प�रपू�त� गद� 

उनीह�को �मता र सीप �वकास गर� उ�पादनशील मानव �वकासमा समेत जोड �दइएको छ। 

यस काय�योजनाले प�न नेपालमा हाल �व�मान रहेका सबै �कारका असमानता र �वभेदह�लाई 

�यूनीकरण गद� समावेशी, समतामूलक र सम�या�यक समाज �नमा�ण गन� कुरामा जोड �दएको 

छ। 
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(छ) बेइिजङ घोषणा र काय�योजना (BPAFA) 

सन ्१९९५ मा बेिजङमा भएको चौथो �व� म�हला स�मेलनले म�हलाको अ�धकारलाई मानव 

अ�धकारको अ�भ� त�वको �पमा �वीकार गर� ल��गक समानता र म�हला सशि�करणमा जोड 

�दएको छ। स�मेलनले म�हला मा�थ ग�रबीको भार कम गन�, साव�ज�नक एवम ्�नणय�क तहमा 

म�हलाको साथ�क सहभा�गताका बाधक हटाउने, म�हला �व��का सबै �कारका �हंसा, भेदभाव 

तथा ब�ह�करणको अ��य गन�, िश�ा र �वा��यमा म�हला र बा�लकाको पहुँच स�ुनि�त गन�, 

आ�थ�क र उ�पादनिशल �ोतमा म�हलाको सहज पहुँच र सहभा�गता गराउन े गर� १२ वटा 

म�हलाका सरोकारका �े�ह� �नधा�रण गरेको छ।29 यस सरोकारका �वषयलाई काया��वयन गन� 

काय�योजनाअ�तग�त यौन र �जनन �वा��य सेवा करकाप, �वभेद र �हंसा �वना �वत�� र 

िज�मेवार�का साथ उपभोग गन� स�न ेअ�धकारह� पद�छन।् ��येक पाँच पाँच वष�मा उि�लिखत 

१२ वटा सरोकारका �े�ह�को �ग�त मू�या�न गन� गरेको छ। 

(ज) �दगो �वकास ल�य (Sustainable Development Goal) 

सन ्२००० मा �व�का १८९ रा� लगायत अ�तरा���य संगठनह�को ��त�न�धको उपि�थ�तमा 

८ वटा म�ुय ल�य �नधा�रण गर� सन ्२०१५ स�ममा सह�ा�द� �वकास ल�य हा�सल गन� 

घोषणा गरेको �थयो। ती ल�यह� मानव अ�धकार र हरेक �यि�को आ�मस�मान, �वत��ता, 

समानताको स�ुनि�तता र �हंसाबाट म�ु जीवनको ला�ग वकालत गद� अ�धकार �ा��का ला�ग 

पहल गरेको �थयो। त�या�मा मात ृ�वा��य संर�ण र मातमृ�ृय ुदर घटाउन ेज�तो मह�वपूण� 

काय�मा नेपालले उ�ले�य �ग�त हा�सल गरेको �थयो। ती ल�यह�को अव�ध समा� भएप�छ 

पनु: �दगो �वकास ल�य २०१५ देिख २०३० स�म लागू भएको छ। यी �दगो �वकास 

ल�यह� २०१५ को अ��यमा समा� भएको सह�ा�द� �वकासका ल�यह�लाई ��त�थापन 

गरेको हो। �तनीह�लाई संय�ु रा� संघले �दगो �वकासको ला�ग �व��यापी ल�यह�को �पमा 

�व��न ग�रएको हो। �दगो �वकासका १७ वटा ल�य र १६९ उप ल�यह� छन।् २०१५ 

को अग�मा नेपाल लगायत १९३ रा�ह�ले १७ वटा ल�यह� काया��वयन गन� ��तव�ता 

गरेका छ। उ� �दगो �वकास ल�यको ल�य नं ३ ले असल �वा��य र सखुद जीवन (Good 

health and Well being) को �यव�था गरेको छ। सबै उमेरका सबै �यि�को �व��य जीवनको 

�नि�त गन� र उनीह�को �हत �व��न गन� अ�तग�त सबै रा�ह�ले सन ् २०३० स�ममा 

�व��यापी मात ृम�ृय ुअनपुात दर ��त एक लाख जी�वत ज�ममा ७० भ�दा कममा झान�; ५ 

वष�म�ुनका र�ा गन� स�कने नवजात िशश ुतथा बाल म�ृयकुो अ��य गन�; ��त १,००० जी�वत 

 
29 जनसं�यास�ब�धी द�घ�काल�न योजना, २०६७-२०८७, �वा��य तथा जनसं�या म��ालय, २०६७ 
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ज�ममा क�तीमा १२ स�म र ५ वष�म�ुनका बालबा�लकाको म�ृय ु दर ��त १,००० जी�वत 

ज�ममा क�तीमा २५ स�म झान� ल�य साथ अगा�ड ब�नपुन� गर� तोकेको छ। �यसैगर� सन ्

२०३० स�ममा यौन तथा �जननस�ब�धी �वा��य सेवामा सबैका पहुँच स�ुनि�त गनु�का साथै 

प�रवार �नयोजनको सूचना र िश�ा तथा �जनन �वा��यलाई रा��य रणनी�त र काय��ममा 

आब� गन� कुरामा नेपालले प�न ��तव�ता �य� गरेको छ। �दगो �वकास ल�यको ल�य नं ५ 

को ल��गक समानताअ�तग�त सबै ठाउँमा म�हला र बा�लकाह� �व�� हनुे सबै �क�समका 

भेदभावको अ��य गन�; म�हला र बा�लकाह� �व�� साव�ज�नक र �नजी �े� बेच�बखन तथा 

यौ�नक र अ�य �क�समका शोषणसमेत सबै �क�समका �हंसा उ�मूलन गन�; बाल�ववाह, कम 

उमेरमा जबज��ती �ववाह ज�ता हा�नकारक �थाह� उ�मूलन गन� र आइ�सपीडी स�मेलन र 

बेइिजङ काय�योजनाका समी�ा बैठकह�मा सहम�त भए अनसुार यौ�नक तथा �जनन �वा��य 

एवम ्अ�धकारमा �व��यापी पहुँच स�ुनि�त गन� उप ल�यह� प�न राखेको छर।30 

 

३.५ �जनन अ�धकारसँग स�बि�धत मानव अ�धकारका �वषयव�तहु� 

�जनन �वा��य आफैमा बहपु�ीय र अ�य अ�धकारसँग अ�तरस�बि�धत अ�धकार भएको 

हनुाले मानव अ�धकारस�ब�धी स�पूण� अ�धकारह� ��य� वा अ��य� �पमा �जनन �वा��य 

अ�धकारसँग स�बि�धत छ। �जनन �वा��य अ�धकारअ�तग�त �जनन �वा��यका स�पूण� 

च�देिख कुनै प�न �क�समका भेदभाव जवरज�ती तथा �हंसाको �भाव �वना नै �वत��पूव�क 

�जनन �वा��यस�ब�धी �नण�य गन� पाउन े अ�धकार ज�ता थ�ु ै अ�धकारह� पद�छन।् �जनन 

�वा��य अ�धकार म�हलाको जीवनको �मखु अ�धकार मा� नभई अ�य अ�धकारको �योग र 

उपभोग गन� आधार हो जसको अभावमा अ�य कुनै प�न अ�धकारले पूण�ता पाउन स�कँदैन। य�ह 

मह�वलाई �वचार गर� मानव अ�धकारस�ब�धी �व�भ� अ�तरा���य द�तावेजह�ले �जनन 

�वा��यलाई म�हला मानव अ�धकारको �पमा ��याभतू गरेको छ। �जनन अ�धकारले �जनन 

�वा��यकै कारणले म�हलाह�मा�थ भेदभाव गनु� ह�ु भ� ेकुरामा प�न �य�तकै जोड �दएको छ। 

म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�धको ��तावनामा नै म�हलाको स�तानो�पादनमा रहेको भ�ूमका 

भेदभावका ला�ग आधार हनुहुुँदैन भ� े कुरामा समते जोड �दएको छ। यसको संर�ण गनु�पन� 

रा�यको दा�य�वको �पमा स�ुपेको छ। आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकारस�ब�धी 

��त�ाप�को धारा १० ले िशश ुज�मन ुअिघ वा प�छको उिचत अव�धभर आमाह�लाई �वशेष 

संर�ण गनु�पन� र धारा १२ ले ��येक �यि�को शार��रक र मान�सक �वा��यको उ�च�तर�य 

उपचारको अ�धकार प� रा�यह�ले स�ुनि�त गनु�पन� कुरा उ�लेख गरेबाट नै �जनन �वा��य 

 
30 �दगो �वकास ल�यह�, ( www.SDG in Nepal.org)  
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अ�धकारको वहपु�ीय �वषयलाई ब�ुन स�क�छ। म�हला अ�धकार स�ब�धी महासि�धको धारा 

११ (च) ले �जनन प��तको बचाउ हनु े गर� �वा��यको संर�ण गन� पाउन े हक एवम ्

काय��थलमा सरु�ाको अ�धकार, धारा ११ (२) ले �ववाह वा मात�ृवको आधारमा म�हलाउपर 

हनुे भेदभाव रो�न तथा �तनीह�को काम गन� अ�धकारलाई स�मताका साथ उपल�ध गराउन 

रा�य प�ह�ले गभ�वती म�हलाह�लाई हा�नकारक हनुे भनी �भािणत भएका काममा लगाउन 

नपाउन ेगर� �वशेष संर�ण �दान गन� उपय�ु कदमह� चा�न ु पन� कुरा रा�यको दा�य�वको 

�पमा उ�लेख गरेको छ। �यसैगर� धारा १२ मा प�रवार �नयोजनसँग स�बि�धत कुराह� 

लगायत �वा��य �याहार सेवास�ब�धी कुरामा प�ुषसरह समानताको आधारमा उपल�ध गराउन 

�वा��य ��ेमा म�हलाउपर हनुे भेदभाव �नमू�ल गन�को ला�ग उपल�ध कदमह� चा�न ु पन� 

दा�य�व प� रा�यको भएको कुरा उ�लेख गरेको छ। �यसैगर� म�हला अ�धकारस�ब�धी 

महासि�ध अ�तग�तको स�म�त सामा�य �सफा�रस नं १४ मा म�हलाको �वा��यको ला�ग 

हा�नकारक हनुे कुनै प�न �कारको पर�परागत �यवहार र �चलन उ�मूलनको ला�ग रा�यले 

आव�यक पहल गनु�पन� �सफा�रस गरेको छ भने सामा�य �सफा�रस नं २१ ले जवरज�ती प�रवार 

�नयोजन ज�तै जवरज�ती गभ�धारण, जवरज�ती गभ�पतन, ब��याकरण �व��को काय�लाई मा�यता 

�दई यौन िश�ा र प�रवार �नयोजनस�ब�धी साधन र सेवाको पहुँचको स�ुन�तता, सरुि�त र 

�व�सनीय साधनको उपाय अपनाउनकुा साथै उनीह�मा ससूुिचत �नण�यस�हत उपय�ु साधनको 

�योग गनु�पन� कुरालाई मा�यता �दएको छ। बहृत �जनन �वा��य अ�धकारको उिचत संर�णको 

अभावमा आ�मस�मानसँग बाँ�न पाउन ेजीवनको अ�धकारमा समेत नकारा�मक असर पन� गई 

म�हलाको मानव अ�धकार कुि�ठत हनु जा�छन।् उ� स�पूण� �यव�था तथा अ�धकारलाई 

�व�षेण गदा� �जनन अ�धकार स�ुनि�तताको ला�ग कि�तमा प�न १२ वटा मानव अ�धकारह� 

स�ुनि�त हनु ज�र� ह�ुछ।31 

१. आ�मस�मान स�हत जीवनको अ�धकार 

२. �यि�को �वत��ता र सरु�ाको अ�धकार 

३. �वा��यको अ�धकार 

४. ब�चाको सं�या �नधा�रण र ज�मा�तरको �नण�य गन� पाउन ेअ�धकार 

५. �ववाहको ला�ग म�रु� तथा समानताको अ�धकार 

६. गोपनीयताको अ�धकार 

७. समानता तथा अ�वभेदको अ�धकार 

 
31       Reproductive Rights are Human Rights, Center for Reproductive Rights. Available at https://reproductiverights.org 

/sites/default/files/documents/RRareHR_final.pdf 



�जनन �वा��य अ�धकार (�ोत साम�ी)‚ २०७६ | 25 

८. म�हला तथा बा�लकाह�लाई हा�न प�ु याउने �चलनह�बाट म�ु हनु पाउने अ�धकार 

९. यातना वा अ�य �ुर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजायबाट सरुि�त हनु पाउने 

अ�धकार 

१०. यौनज�य �हंसा तथा लै��क �हंसाबाट म�ु हनु पाउन ेअ�धकार 

११. यौन र �जनन �वा��य िश�ा र प�रवार �नयोजनस�ब�धी सचुनाको पहुँचको अ�धकार 

१२. वै�ा�नक �वकासका लाभह�को उपभोग गन� पाउन ेअ�धकार 

म�हला, बा�लका तथा �कशोर�ह� स�पूण� �पमा �व�थ, अथ�पूण� र आ�मस�मान पूव�क 

जीवन िजउनका ला�ग �जनन �वा��य आधारभतू त�व हो। �यसैगर� �जनन �वा��य 

अ�धकारको उपभोग र उिचत संर�णको अभावमा म�हलाको जीवन, समानता, �वा��य, िश�ा, 

रोजगार�, गोपनीयता तथा यातना �व��को अ�धकार लगायत अ�य थ�ु ैअ�धकारह�को उपभोगमा 

नकारा�मक असर पन� गई म�हलाको सम� मानव अ�धकार उपभोग गन� नस�न ेअव�था भई 

लै��क समानताको ल�य �ा�� प�न अस�भव ह�ुछ। �यसैले �जनन अ�धकारसँग 

अ�तरस�बि�धत उ� स�पूण� अ�धकारह� �जनन �वा��य अ�धकार स�ुनि�तताको आधारभतू 

त�वको �पमा �लन स�क�छ। उ� स�पूण� अ�धकारह� एक आपसमा उ�तकै मह�वपूण� र 

अ�तर स�बि�धत �वषय भए ताप�न यस �ोत पिु�तकामा प�ृभ�ूम, म�हलाको िजवनच�, मानव 

तथा �जनन �वा��य अ�धकारको अवधारणा र नेपालको सं�वधान तथा घरेल ुकानूनी �यव�थामा 

अ�त�र� देहायका छ वटा अ�धकारह�को तल छु�ाछु�ै प�र�छेदमा �व�षेण गरेको छ।  

१) समानता तथा अ�वभेदको अ�धकार 

२) जीवनको अ�धकार 

३) �वा��यको अ�धकार 

४) यातना वा अ�य �ुर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजायबाट सरुि�त हनु 

पाउने अ�धकार  

५) यौनज�य �हंसा तथा लै��क �हंसाबाट म�ु हनु पाउन ेअ�धकार  

६) �जनन �वायत�ा तथा गोपनीयताको अ�धकार 

 

३.६ अ�तरा���य मानव अ�धकार कानूनअ�तग�त रा�यको दा�य�व 

अ�तरा���य मानव अ�धकार कानूनबमोिजम मानव अ�धकार��त रा�यका केह� �नि�त 

दा�य�वह� छन।् मानव अ�धकारको स�मान (Respect) गनु�, यसको संर�ण (Protect) गनु� र 

मानव अ�धकारको प�रपू�त� (Fulfill) गनु� रा�यको दा�य�व हो।32 

 
32 �व�ालय िश�कह�का ला�ग मानव अ�धकार �ोत–पिु�तका, रा��य मानव अ�धकार आयोग, ह�रहरभवन, ल�लतपरु, नेपाल। 
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(क) स�मान गन� दा�य�व (Obligation to Respect)  

मानवअ�धकारको स�मान गन� भ�ुको अथ� मानव अ�धकारह�को उपभोगमा ह�त�ेप नगनु� हो। 

रा�यले मानव अ�धकारको उपभोगलाई संकुिचत गन� नहनुे वा ती अ�धकारको उपभोगमा 

ह�त�ेप गन� नहनु े दा�य�व नै मानव अ�धकारको स�मान गन� दा�य�व हो। उदाहरणको 

ला�गरा�यले गैरकानूनी थनुामा रा�,े यातना �दने ज�ता काय� गनु� ह�ु र मत खसा�ने 

अ�धकारमा�थ वा संघसं�थाह�सँग आब� हनुे �वत��तामा�थ �वे�छाचार� ��तब�ध लगाउन ु

हुँदैन। �यसैगर� ��तब�धा�मक कानून बनाई गभ�पतनलाई पूण� �नषधे ग�रएको छ भने �यो 

रा�यको स�मान गन� दा�य�व �वपर�त हनु जा�छ, �कन�क सरुि�त गभ�पतन सेवा पाउन नस�दा 

म�हलाह�को जीवन जोिखममा प�ररहेको ह�ुछ। स�मान गन� दा�य�वअ�तग�त रा�यले गभ�पतन 

गरेकोमा म�हलालाई दि�डत गन�, सेवा �दायकलाई दि�डत गन� कानूनी �ावधान हटाउन ुपछ�।33 

�यसैगर� रा�यले बा�यकार� �वा��य �ावधान ज�तै अपा�ता भएका वा आ�दवासी म�हलाको 

अ�नवाय� ब��याकरण अथवा �ीमान ् वा अ�भभावकको अनमु�त�बना गभ��नरोधका साधनमा 

म�हलालाई पहुँच नहनुे कानूनी �यव�था बनाउन ुप�न स�मान गन� दा�य�व �बपर�त ह�ुछ।34 

(ख) संर�ण गन� दा�य�व (Obligation to Protect)  

मानवअ�धकारको संर�ण गन� भ�ुको अथ� मानव अ�धकारह�को उपभोगमा ते�ो प��ारा 

ह�त�ेप हनु न�दने काय�को स�ुनि�तता गन�को ला�ग �लनपुन� कदमह� हो। मानव अ�धकारको 

संर�ण गन� दा�य�वले रा�यले �यि� वा समूहह�लाई मानव अ�धकारको द�ुय�वहारबाट संर�ण 

गनु�पद�छ। �यि�ह�का ला�ग मानव अ�धकारको �नवा�ध उपभोगको स�ुनि�तता गद� �भावकार� 

�नयमन तथा उपचार�व�ध माफ� त ्ती अ�धकारको उपभोगमा अ�ले ह�त�ेप गन� नपाउन ेकुरा 

स�ुनि�त गन� दा�य�व यसमा पद�छ। उदाहरणको ला�ग रा�यले अ�भभावकह�ले 

बा�लकाह�लाई �व�ालय जानबाट रोक नलगाउन ् भ� े कुराको स�ुनि�तता गन� काय�माफ� त ्

िश�ा ��तको पहुँचको संर�ण गनु�पद�छ। �यसैगर� गभ�पतनको सेवा रा�यले उपल�ध 

गराएकोमा सेवा �दायकको आ�थाका कारण म�हला सरुि�त गभ�पतन सेवाबाट वि�त हनु 

नपरोस ् भ� े स�ुनि�त गनु� प�न रा�यकै दा�य�व हो।35 �सवको समयमा सेवा �दायकबाट 

 
33 INFORMATION SERIES ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS, OHCHR, See at 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abortion_WEB.pdf (Jan. 3rd, 2019). 
34 INFORMATION SERIES ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS, OHCHR, See at 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Contra_FamPlan_WEB.pdf (Jan. 3rd, 
2019). 

35 INFORMATION SERIES ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS, OHCHR, See at 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abortion_WEB.pdf (Jan. 3rd, 2019). 
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म�हलालाई ग�रने �यवहार भेदभावपूण� नहोस,् गोपनीयताको स�ुनि�तता र द�ुय�वहार नहोस ्भ� े

स�ुनि�त गनु� प�न रा�यको संर�ण गन� दा�य�वमै पद�छ। 

(ग) प�रपू�त� गन� दा�य�व (Obligation to Fulfill)  

मानवअ�धकारको पालना गन� वा प�रपू�त� गन� दा�य�व भनेको रा�यले मानव अ�धकारका 

आधारभतू अ�धकारह�को उपभोग गन� र गराउन सकारा�मक काय�ह� गनु�पद�छ भ� े हो। 

मानव अ�धकारको �व��न गन�, मानव अ�धकार उपभोगको पहुँचलाई सहज बनाउने र कुन ै

कारणवस कुनै �यि� वा समूहले मानव अ�धकारको उपभोग गन� नस�न ेअव�था �सज�ना भएमा 

रा�य आफ� ले ती अ�धकारको �वाहका ला�ग आव�यक सेवाह� �दान गन� दा�य�व यसमा 

पद�छ। म�हला �व�� हनुे संरचनागत �वभेदलगायत सबै खाले �वभेद र असमानता हटाउन, 

म�हलाह�को ला�ग सकारा�मक काय�ह� र अ�थायी �वशेष उपायह� तजु�मा गर� �यसको 

पालना गन� दा�य�व रा�यमा रह�छ। प�रपू�त�को दा�य�वअ�तग�त रा�यले साव�ज�नक �वा��यका 

पूवा�धारह� खासगर� �ामीण �े�ह�मा सरुि�त मात�ृव लगायत यौन तथा �जनन �वा��य 

सेवाह�का �यव�था स�ुनि�त गन� उपय�ु कानूनी, �शास�नक, �व�ा�ना�मक तथा अ�य 

उपायह� प�न अपनाउन पद�छ साथै काय��म तथा �ोत (बजेट) प�रचालन प�न गनु� पद�छ I 

 

३.७ मानव अ�धकारको उ�ल�नमा उपचार 

नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९(२) अनसुार नेपालले अनमुोदन गरेका य�ता 

सि�ध स�झौताह�का �ावधानह� नेपालमा कानूनसरह मा� ु पन� दा�य�व प� रा�को हो। सो 

दा�य�वलाई नेपालको सं�वधानको धारा ५१(ख)(२) मा मानव अ�धकारको संर�ण र स�व��न 

गद� �व�धको शासन कायम रा� ेनी�तगत �यव�था गन� र धारा ५१(ख)(३) नेपाल प� भएका 

अ�तरा���य सि�ध स�झौताह�को काया��वयन गन� नी�त अपनाउने रा�यको दा�य�वको �पमा 

�वीकारेका छन।् मानव अ�धकारको उ�ल�नउपर रा��य�तरको उपचार�व�ध र 

अ�तरा���य�तरको उपचारसमेत गर� दईु �क�समको उपचार�व�ध अवल�बन गन� स�क�छ।  

(क) रा��य�तरको उपचार �व�ध 

मानव अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य तथा �े�ीय द�तावेजमा उ�लेख भएका मानव अ�धकारको 

हननको �वषयमा अ�तरा���य �तरमा उपचारको ला�ग जानभु�दा अिघ रा��य�तरको उपचार�व�ध 

�योग ग�रएको हनु ुपद�छ। अ�तरा���य तथा ��ेीय संय��ह�ले मानव अ�धकारको उ�ल�नको 

�वषयमा उजरु� �लँदा रा��य�तरको उपचार�व�ध उपयोग गरे नगरेको हेन� ग�र�छ। �य�तो 

अव�थामा रा��य�तरको उपचार�व�ध उपयोग गरेको नपाइएमा सो �व�धको उपयोग गन� 
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उजरु�कता�लाई परामश� �दन े प�न ग�र�छ। �यसैले मानव अ�धकारको हननको �वषयमा 

रा��य�तरको उपचार�व�धको मह�व �विश� �क�समको छ। 

मानव अ�धकारस�ब�धी महासि�धह��ारा �द� मानव अ�धकारलाई घरेलकुरण 

ग�रएमा ती अ�धकारह� रा��य कानूनमा �यवि�थत ग�रएका ह�ुछन।् �यसर� घरेलकुरण 

ग�रएकोमा कानूनमा नै �यसको उ�ल�नको उपचारको स�ब�धमा प�न �यव�था ग�रएको 

ह�ुछ। �लिखत सं�वधान भएका मलुकुह�मा सं�वधानले नै मानव अ�धकारको ��याभ�ूत गरेको 

ह�ुछ र �यसको उ�ल�न उपरको उपचारको �यव�थासमेत सोह� सं�वधानमा उ�लेख ग�रएको 

ह�ुछ। �यसका अ�त�र� मानव अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य कानूनको �यावहा�रक 

काया��वयनका ला�ग रा�ले संवैधा�नक, कानूनी, �शास�नक तथा नी�तगत �यव�थासमेत गरेका 

ह�ुछन।् �य�ता �यव�थाह�म�ये कानून तथा नी�तको �नमा�ण तथा �यसको काया��वयनका 

ला�ग �शास�नक संरचनाको �वकास म�ुय छन।् यसर� �यव�था गदा� मानव अ�धकार उ�ल�न 

स�ब�धमा उपचार�व�धको समेत �प� �यव�था गनु�पन� र �य�तो �व�धमा अ�तरा���य�तरमा 

�था�पत मापद�ड अन�ुपका उपचारका सबै �व�ध र ���याह�को �यव�था ग�रन ुपद�छ। 

यसर� अ�तरा���य द�तावेजमा उ�लेिखत �वषयलाई सं�वधान तथा अ�य कानूनह�मा 

समावेश गन� वा ती कानूनह�को आधारमा नयाँ कानूनह�को �नमा�ण गर� मानव 

अ�धकारस�ब�धी उ�ल�नका स�ब�धमा उपचार�व�ध अपनाउन स�क�छ। यस स�ब�धमा 

नेपालको सं�वधान, २०७२ को भाग ३ मा नाग�रकका मौ�लक हकह�को उ�ल�नका 

स�ब�धमा सं�वधानमा नै उपचारको �व�धबारे �यव�था गरेको छ। जस अनसुार सं�वधानमा 

उि�लिखत मौ�लक हकउपर अनिुचत ब�देज लगाईएको अव�थामा वा संवैधा�नक हकको 

�चलनका ला�ग वा अक� उपचारको �यव�था नभएको वा अक� उपचारको �यव�था भए प�न 

सो उपचार अपया�� र �भावह�न देिखएको अव�थामा सव��च अदालत र मातहतका अदालतको 

असाधारण अ�धकार �े�अ�तग�त ती अदालतमा �सधै �नवेदन गन� स�कन े �यव�था छ। यस 

बाहेक मानव अ�धकारको उ�ल�न�व�� रा��य मानव अ�धकार आयोगमा प�न �नवेदन गन� 

स�कन े र �यस स�ब�धमा सो आयोगले अनसु�धान गर� दोषीउपर कारबाह�को �सफा�रस गन� 

स�न े गर� सं�वधानले रा��य मानव अ�धकार आयोगलाई अ�धकार �दान गरेको छ। �य�तै 

म�हलाका अ�धकारको �वषयमा रा��य म�हला आयोगमा प�न उजरु� गन� स�कन े �यव�था सो 

आयोगस�ब�धी कानूनमा �यव�था ग�रएको छ। 

(ख) अ�तरा���य�तरको उपचार �व�ध 

अ�तरा���य�तरको मानव अ�धकार उ�ल�नको उपचार संय��ह� दईु �कारका छन।् प�हलो 

सि�धमा आधा�रत संय�� हो। यसलाई महासि�धमा आधा�रत �नकाय (Treaty based Body) 
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भ�न�छ। यसले महासि�धमा �यव�था ग�रएका अ�धकारह�को कुनै प� रा�यले उ�ल�न 

गरेमा �यसर� हनुे उ�ल�नबाट पी�डतले पेश गरेको �नवेदनउपर छान�बन गर� �यसको उपचार 

�दान गद�छ। मानव अ�धकारस�ब�धी �मखु महासि�धह�मा यस �क�समको उपचार �व�धबारे 

उ�लेख भएको पाइ�छ। यस �व�ध अनसुार �यि�ले महासि�ध अनसुारका स�म�त सम� म�ुा 

�लएर जान े���यालाई �यि�गत उजरु�स�ब�धी काय��व�ध (Individual Complain Procedure) 

भ�न�छ। यस �कारको �यि�गत उजरु�स�ब�धी काय��व�धले उजरु�मा उि�लिखत मानव 

अ�धकारको काया��वयनको अव�थाबारे अनगुमन गद�छ। �यसर� अनगुमन गन� �ममा प� 

रा�यले मानव अ�धकारको उ�ल�न गरे वा नगरेको स�ब�धमा छान�बन प�छ एक�न गर� उ� 

रा�यलाई �नि�त �सफा�रस गद�छ। �यसर� गरेको �सफा�रस काया��वयन गनु� प� रा�यको 

दा�य�व ह�ुछ। य�तो उजरु� गदा� मूलतः देहायका दईु कुरामा �यान �दनपुद�छः  

 प�हलो-उजरु�सँग स�बि�धत रा�य महासि�धको प� भई सो रा�यले �यि�गत उजरु� �वीकार 

गन� म�ुर गरेको हनुपुद�छ।  

 दो�ो-उजरु� महासि�धको �नि�त धारासँग स�बि�धत हनुपुद�छ।  

यसर� उजरु� �लएर जानअुिघ स�बि�धत रा�यमा उपल�ध भएको सबै उपचारको �व�ध 

अवल�बन ग�रसकेको वा �य�तो उपचारको �व�ध अवल�बन गन� स�भव नभएको एथे� �माण 

स�लन गनु� अ�नवाय� मा�न�छ।दो�ो संय�� बडाप�मा आधा�रत संय�� (Charter Based Body) 

हो। यो संय�� कुनै �नि�त महासि�धको प�र�धमा सी�मत नभई संय�ु रा�संघको सद�य 

रा�को सम� मानव अ�धकारको अव�थाबारे मू�या�न गन� �थापना भएको ह�ुछ। यो संय��ले 

महासि�धको प� नभएको रा�यको प�न मानव अ�धकारको उ�ल�नको म�ुा वा मानव 

अ�धकारस�ब�धी कुनै प�न �वषयलाई छान�बनको दायरामा �याउन स�दछ। बडाप�मा 

आधा�रत संय��अ�तग�त मानव अ�धकार प�रष� (Human Rights Council) पद�छ। संय�ु 

रा�संघको �थापनाको लगतै आ�थ�क तथा सामािजक प�रष��ारा संय�ु रा�संघ मानव अ�धकार 

आयोग (United Nations Commission on Human Rights) को �थापना ग�रएको �थयो। सन ्

२००६ स�म आइप�ुदा सो आयोगले क�रब ६० वष�स�म �व�मा मानव अ�धकारको संर�ण र 

स�व��नको काम ग� यो। तर सन ् २००६ मा ४७ रा�ह� सद�य रहेको मानव अ�धकार 

प�रष�को �थापना गर� मानव अ�धकार आयोगलाई ��त�थापन गद� प�रष� महासभाअ�तग�त 

रहने �यव�था भयो। यो मानव अ�धकार प�रष�ले सद�य रा�को मानव अ�धकारको 

उ�ल�नको म�ुा वा मानव अ�धकारस�ब�धी कुनै प�न �वषयलाई छान�बनको दायरामा �याउन 

�वशेष काय��व�ध (Special Procedure) को �यव�था गरेको छ। यस �यव�थाअ�तग�त काय� गन� 

�वत�� �व�ह� छा�न�छन।् यी �व�ह�ले िज�मेवार� वाहक, �वशेष ��त�न�ध वा �वशेष 
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� यापोट�रको �पमा काय� गद�छन।् यसै काय��व�धअ�तग�त क�तपय अव�थामा काय�समूहको गठन 

प�न ग�रएको ह�ुछ। यी सबैको काम उनीह�लाई तो�कएको िज�मेवार�अ�तग�त रह� मानव 

अ�धकारको अव�थाबारे जाँचबझु तथा छान�बन गर� ��तवेदन प�रष�सम� पेश गनु� हो। यस 

बाहेक ��ताव नं. १५०३ अ�तग�तको काय��व�धलाई प�न मानव अ�धकारको संर�णको �मखु 

संय��को �पमा �लइ�छ। आ�थ�क तथा सामािजक प�रष��ारा सन ्१९७० मा �था�पत यो 

काय��व�धले मलुकुको सम� मानव अ�धकारको अनगुमन गन� र �यि�गत �पमा परेका मानव 

अ�धकार उ�ल�नस�ब�धी उजरु�उपर छान�बन गर� ��तवेदन प�रष� सम� पेश गन� काय� 

गद�छ।36 

 

 

 

 
36  ऐजन 



प�र�छेद– चार  

नेपालको सं�वधान तथा घरेल ुकानूनमा �जनन �वा��य अ�धकार 

 

४.१ नेपालको सं�वधान 

�जनन �वा��यमानव अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य द�तावेजह�ले ��याभतू गरेको 

आधारभतू मानव अ�धकार हो भने नेपालको सं�वधानले �था�पत गरेको म�हलाको मौ�लक हक हो 

जसको काया��वयनको ला�ग अ�तरा���य �व�धशा� र सव��च अदालतबाट �वक�सत मा�यता 

एवम ् �व�धशा�को भाग हो।नेपालको सं�वधानले मौ�लक हकअ�तग�त धारा ३८ को उपधारा 

(२) मा “��येक म�हलालाई सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��यस�ब�धी हक हनुेछ” भ� े

�यव�था गर� �जनन �वा��य अ�धकारलाई म�हलाको मौ�लक हकको �पमा ��याभूत गरेको 

छ। धारा ३८ (२) को अ�त�र� प�न अ�य मौ�लक हकह�लाई प�न यस �जनन �वा��य 

अ�धकारको अ�भ� अंगको �पमा हेन� स�क�छ।  

नेपालको सं�वधानमा �जनन �वा��य अ�धकार 

 स�मानपूव�क बाँ�न पाउने हक (धारा १६) 

 �वत��ताको हक (धारा १७) 

 समानताको हक (धारा १८) 

 अपराध पी�डतको हक (धारा २१) 

 यातना �व��को हक (धारा २२) 

 छुवाछूत तथा भेदभाव �व��को हक (धारा २४) 

 सूचनाको हक (धारा २७) 

 गोपनीयताको हक (धारा २८) 

 शोषण �व��को हक (धारा २९) 

 �व�छ वातावरणको हक (धारा ३०) 

 �वा��यस�ब�धी हक (धारा ३५) 

 म�हलाको हक (धारा ३८) 

 बालबा�लकाको हक (धारा ३९) 

 संवैधा�नक उपचारको हक (धारा ४६) 

सं�वधानले उ�लेिखत मौ�लक हकका अ�त�र� धारा ५० (ज) को नाग�रकका आधारभतू 

आव�यकता स�ब�धी नी�त अ�तग�त गणु�तर�य �वा��य सेवामा सबैको सहज, सलुभ र समान पहुँच 
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स�ुनि�त गन�, �वा��य सेवालाई सव�सलुभ र गणु�तर�य वनाउन �वा��य सं�था र �वा��यकम�को 

सं�यामा अ�भवृ�� गन� �नद�शक �स�ा�तको �पमा उ�लेख गरेको छ। �यसैगर� सोह� धाराको (ञ) 

मा �जनन अव�थामा आव�यक सेवा स�ुवधाको उपभोगको स�ुनि�तता गन� वालवा�लका पालन पोषण 

हेरचाह ज�ता कुराह� उ�लेख गरेको छन।् 

 

४.२ सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��य अ�धकार ऐन, २०७५ 

सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��य अ�धकार ऐन, २०७५ नेपालमा �जनन �वा��य 

अ�धकारस�ब�धी �वशेष कानून हो। नेपालको सं�वधान�ारा �द� म�हलाको सरुि�त मात�ृव तथा 

�जनन �वा��यस�ब�धी हकको स�मान, संर�ण र प�रपू�त� गनु�का साथै सरुि�त मात�ृव तथा 

�जनन �वा��य सेवालाई सरुि�त, गणु�तर�य, सव�सलुभ तथा पहुँचयो�य बनाउनका ला�ग ��ततु 

ऐन जार� भएको हो। 

क)  �जनन �वा��य अ�धकार 

यो ऐनको दफा ३ ले �जनन �वा��य अ�धकारस�ब�धी गरेका देहायका 

�यव�थाह� उ�लेखनीय छन।्  

(१)  ��येक म�हला तथा �कशोर�कशोर�लाई यौन तथा �जनन �वा��यस�ब�धी िश�ा, 

सूचना, परामश� तथा सेवा �ा� गन�। 

(२)  ��येक �यि�लाई �जनन �वा��यस�ब�धी सेवा परामश� तथा सूचना �ा� गन�। 

(३)  ��येक म�हलालाई सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��यस�ब�धी हक र गभा��तर वा 

स�तानको सं�या �नधा�रण गन�। 

(४)  ��येक �यि�लाई गभ� �नरोधका साधनको स�ब�धमा जानकार� पाउने र सोको 

�योग गन�। 

(५)  ��येक म�हलालाई यस ऐनबमोिजम गभ�पतन सेवा �ा� गन�। 

(६)  ��येक म�हलालाई गभ�वती तथा स�ुकेर� र �जनन �वा��य ��णताको अव�थामा 

पोषणय�ु, स�त�ुलत आहार तथा शार��रक आराम गन�। 

(७)  ��येक म�हलालाई �सू�तकम�बाट आव�यक परामश�, गभ�वती तथा �सू�त सेवा, 

स�ुकेर� प�ात ्को गभ� �नरोधको सेवा। 

(८)  ��येक म�हलालाई आकि�मक �सू�त सेवा, आधारभतू आकि�मक �सू�त सेवा, वृहत 

आकि�मक �सू�त सेवा, नवजात िशशकुो ला�ग अ�याव�यक�य सेवा र नवजात 

िशशकुो आकि�मक सेवा।  
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(९)  ��येक �यि�लाई आ�नो जीवनच�को �व�भ� अव�थामा आव�यक पन� �जनन 

�वा��यस�ब�धी सव�सलुभ, �वीकाय� र सरुि�त सेवा। 

(१०) ��येक �यि�लाई �जनन �वा��य सेवा छनौट गन�। 

ख) सरुि�त मात�ृव र नवजात िशश ुस�ब�धी �यव�था 

ऐनको प�र�छेद– तीन अ�तग�त दफा ५ ले सरुि�त मात�ृव र नवजात िशशसु�ब�धी 

हरेक म�हलाको गभ�वती सेवा �ा� गन� अ�धकारअ�तग�त आफू गभ�वती भए वा नभएको 

जाँच वा पर��ण गन� पाउन ेर स�बि�धत �वा��य सं�थाको देहायबमोिजमको गभ�वती सेवा 

�दान गनु�पन� दा�य�व तोकेको छ।  

 कि�तमा चार पटक �वा��य जाचँ गन�। 

 िच�क�सक वा द� �वा��यकम�को स�लाहबमोिजम �वा��य जाचँ गन�। 

 �वा��य �याहारस�ब�धी समिुचत परामश� �दान गन�। 

 गभा�व�थामा अवल�बन गनु�पन� सरु�ाका उपाय तथा �यूनतम सेवा उपल�ध गराउने। 

ऐनको दफा ४ ले उ�लेिखत अ�धकारको �पमा ��येक �यि�, म�हला तथा 

�कशोर�कशोर�ले �लने सेवा र �ा� गन� सूचना गो�य रा� ु पन� �यव�थाले गोपनीयताको 

अ�धकारसमेत स�ुनि�त गरेको छ। �सू�त सेवाको स�ब�धमा ऐनको दफा ६ ले सरकार� 

तथा सामदुा�यक �वा��य सं�थाले सरुि�त मात�ृव र नवजात िशश ु सेवाका ला�ग द� 

�वा��यकम� वा सो नभए �सू�तकम� वा अ�य ता�लम �ा� �वा��यकम�को �यव�था गनु�पन� 

कुराका अ�त�र� �य�ता सं�थाले सेवा�ाह�ह�लाई स�मानजनक सेवा �दान गनु�पन� कुरा 

उ�लेख गरेको छ।�सू�त सेवा �दान गन� सरकार� तथा सामदुा�यक �वा��य सं�थाले 

आकि�मक �सू�त तथा नवजात िशश ुसेवा �दान गनु�पन� �यव�था ऐनको दफा ७ ले गरेको 

छ। नेपाल सरकारले तोकेको मापद�ड पूरा गन� सं�थाले मा� �य�तो सेवा �दान गनु�पन� 

�यव�था छ। सरकार� तथा सामदुा�यक �वा��य सं�थाले आफूले सेवा �दान गदा� आई पन� 

ज�टलताको �यव�थापन गन� संभव नभएमा अक� सरकार� तथा सामदुा�यक �वा��य सं�थामा 

र सोबाट प�न संभव नहनुे भएमा मा� गैरसरकार� तथा �नजी �वा��य सं�थामा उपचारका 

ला�ग पठाउन स�न े �यव�था गरेको छ। �यसर� अक� �वा��य सं�थाबाट पठाइएका 

गभ�वती, स�ुकेर� तथा नवजात िशशसुँग स�बि�धत �वा��य ज�टलताको �यव�थापन गनु� 

स�बि�धत �वा��य सं�थाको कत��य हनुे उ�लेख छ। ऐनले तोकेको मापद�डबमोिजम 

नवजात िशशकुो �याहारस�ब�धी �यव�था र गभ�वती म�हलाह�का ला�ग तो�कएबमोिजमको 

आराम�थलको �यव�था गनु�पन� दा�य�व प�न �वा��य सं�थालाई तोकेको छ। य�तै गर� 
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िशशकुो ज�मका साथै मतृक िशश ुतथा गभ�पतन भएका वा गराएका र गभ�वती म�हलाको 

म�ृय ु भएमा सोसमेतको अ�भलेख रा�पुन� छ भने बाबआुमाको नाम उ�लेख गर� िशश ु

ज�मेको �माणप� जार� गनु�पन� �यव�थासमेत उ�लेख छ। 

ग) प�रवार �नयोजनस�ब�धी सेवा �ा� गन� अ�धकार:  

�जनन �वा��यअ�तग�त प�रवार �नयोजनस�ब�धी सेवा �ा� गन� अ�धकार प�न एक 

मह�वपूण� अ�धकार हो। यस ऐनको दफा १० देिख १२ स�म प�रवार �नयोजन र गभ� 

�नरोध साधनका अ�धकारबारे �यव�था गरेको छ। ��येक �यि�लाई प�रवार 

�नयोजनस�ब�धी सूचना, छनौट तथा यसस�ब�धी अ�य सेवाह� �ा� गन� अ�धकार स�ुनि�त 

गरेको छ। साथै दफा ११ र १२ ले कसैलाई प�न बलपूव�क वा करकाप गर� वा ध�क� 

�दई वा ललाई फकाई वा �लोभनमा पार� प�रवार �नयोजन तथा गभ��नरोधको साधनह� 

�योग गराउन नहनुे �यव�था गरेको छ।  

घ) �सू�त �वदाको अ�धकार:  

�जनन �वा��य अ�धकारको अक� मह�वपूण� अ�धकार भनेको �सू�त �वदाको 

अ�धकार हो, जहा ँम�हला तथा िशशकुो अ�धकारसमेत जो�डएको छ। तलव स�हतको �सू�त 

�वदा पाउने अ�धकार �नजाम�त सेवा ऐन, र �म ऐन, २०७४ लगायतका ऐनले जे ज�तो 

�यव�था गरेको भए ताप�न ��ततु ऐनको दफा १३ ले सरकार�, गैरसरकार� वा �नजी संघ 

सं�थामा काय�रत म�हलाले स�ुकेर� अिघ र प�छ गर� ९८ �दनस�मको तलवस�हतको �सू�त 

�वदा पाउन े अ�धकार उ�लेख गरेको छ। साथै थप अक� �वदा आव�यक परेमा 

िच�क�सकको �सफा�रसमा १ वष�स�म वेतलवी �सू�त �वदा पाउन े अ�धकारलाई स�ुनि�त 

गरेको छ। मतृक िशशलुाई ज�म �दएमा वा जि�मएप�छ िशशकुो म�ृय ु भएमा उ�लेिखत 

९८ �दनस�मको म�हलाले तलवस�हतको �सू�त �वदा पाउन ेअ�धकार लागू हनुे कुरा उ�लेख 

छ। तर प�ुष कम�चार�को हकमा प�ी स�ुकेर� हनुअुिघ वा प�छ पा�र��मक स�हतको १५ 

�दन स�ुकेर� �याहार �वदा पाउन े�यव�था गरेको छ। �वदास�ब�धी उ�लेिखत �यव�थाका 

अ�त�र� �जनन �वा��य ��नताका कारणले ज�टल श�य��या गनु�पन� भएमा श�य��या 

अिघ या प�छ क�तीमा ३० �दनस�मको तलबस�हतको अ�त�र� �वदा पाउन ेसमेत �यव�था 

छ। 

ङ) �जनन �वा��य ��णता सेवा �ा� गन ेअ�धकार : 

�यसैगर� ऐनको प�र�छेद– पाँच अ�तग�तको दफा २० ले ��येक म�हलालाई 

�वा��य सं�थाबाट �जनन �वा��य ��णतास�ब�धी पर��ण गराउने, परामश� �लने तथा 
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उपचार �ा� गन� अ�धकार स�ुनि�त गरेको छ।यसर� सेवा उपल�ध गराउँदा �जनन 

�वा��य ��णताको अव�था तथा श�य��या प�छको अव�थामा पालना गनु�पन� 

�याहारससुारबारे जानकार� गराउन ु पद�छ भने ��णता तथा श�य��याबाट उ�प� हनुे 

सम�या र सम�याको उपचारबारे �वा��यकम�बाट स�बि�धत प�लाई जानकार� गराउन ुपन� 

िज�मेवार� उ�लेख गरेको छ। �यसैगर� �जनन �वा��य ��णताको कारण देखाई कसैलाई 

स�ब�ध �व�छेद गन� वा घरबाट �नकाला गन� वा �व�थापन गन� वा गराउन नहनु े

�यव�थासमेत उ�लेख गरेको छ।  

च) सरुि�त गभ�पतनस�ब�धी अ�धकार : 

ऐनको दफा १५ ले सरुि�त गभ�पतन गन� पाउन ेम�हलाको अ�धकारलाई स�ुनि�त 

गरेको छ। मलुकु� ऐनमा भएको एघारौ संशोधनले गभ�वती म�हलाको म�जरु�ले १२ ह�ा 

स�मको गभ�पतन गराएमा सजाय नहनुे �यव�थालाई यस ऐनले प�न �नर�तरता राखेको छ। 

यो ऐन �जनन �वा��यस�ब�धी �वशेष ऐन भएका हनुाले गभ�पतनको अ�धकारको हकमा 

प�न यह� कानूनी �यव�था लागू ह�ुछ। शत� स�हतको गभ�पतनका स�ब�धमा मलुकु� अपराध 

सं�हता, २०७४ ले १८ ह�ास�मको गभ�पतन गन� पाउन े�यव�था गरेको छ भने यस ऐनले 

२८ ह�ास�म गरेको देिख�छ। ��ततु ऐनको दफा १५ ले गभ�वती म�हलालाई शत� स�हत 

वा शत� र�हत सरुि�त गभ�पतन गन� पाउन ेअ�धकारलाई देहायबमोिजम स�ुनि�त गरेको छ।  

क) गभ�वती म�हलाको म�जरु�ले बा� ह�ास�मको गभ�, 

ख) गभ�वती म�हलाको �यानमा खतरा वा शार��रक वा मान�सक �वा��य खराब हनु 

स�ने वा �वकला� ब�चा ज�मन स�छ भनी इजाजतप� �ा� िच�क�सकको 

रायबमोिजम गभ�वती म�हलाको म�जरु�मा अ�ाईस ह�ास�मको गभ�, 

ग) जबरज�ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गभ� गभ�वती म�हलाको 

म�जरु�ले अ�ाईस ह�ास�मको गभ�,  

घ) रोग ��तरोधक �मता उ�मिु� गन� जीवाण ु(एच.आइ.भी.) वा �य�तै �कृ�तको अ�य 

�नको नहनुे रो ग लागेको म�हलाको म�जरु�मा अ�ाईस ह�ास�मको गभ�, 

ङ) �णूमा कमी कमजोर� भएको कारणले गभ�मै न� हनु स�न ेवा ज�मे र प�न बाँ�न 

नस�ने गर� गभ�को �णूमा खराबी रहेको, वंशानगुत (जेने�टक) खराबी वा अ�य कुन ै

कारणले �णुमा अश�ता हनुे अव�था रहेको भ� ेउपचारमा संल�न �वा��यकम�को 

रायबमोिजम गभ�वती म�हलाको म�जरु�मा अ�ाईस ह�ास�मको गभ�। 
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तर मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा १८९ ले �वकलांक व�चा ज�मन 

स�ने र एचआइ�भ वा �नको नहनुे रोग भएका म�हलाले गभ�पतन गराएमा सजाय नहनु े

�यव�था गरेको छ। 

छ) बलपूव�क गभ�पतन गराउन नहनुे �यव�था: 

ऐनको दफा १६ ले कसैले प�न गभ�पतन गन� वा गभ�पतन गराउने �नयतले वा 

गभ�पतन हनुस�छ भ� े जानीजानी वा �व�ास गनु�पन� कुनै काम गर� बलपूव�क गभ�पतन 

गराउन नहनुे �यव�था गरेको छ। ��ततु ऐनले गभ�वती म�हलालाई करकाप गर�, ध�क� 

�दई, ललाईफकाई गर� वा �लोभनमा पार� गभ�पतन गरेमा, कुनै र�सइवीले गभ�वती 

म�हलालाई केह� गदा� गभ� त�ुहएमा र उ�लेिखत कुनै काय� गन� सहयोग प�ु याएमा बलपूव�क 

गभ�पतन गराएको मा�नने �यव�था गरेको छ।गभ�पतन गन� काम गदा� त�काल गभ�पतन 

नभई ब�चा िजउँदो ज�मी �य�तो कामको प�रणाम�व�प जि�मएको ब�चा त�काल मरेमा 

प�न बलपूव�क गभ�पतन गराएको मा�नने �यव�था गरेको छ। ऐनको दफा १७ ले �ल� 

प�हचान गर� गभ�पतन गन� नहनुे �यव�था गरेको छ। कसैले गभ�मा रहेको �णुको �ल� 

प�हचान हनुे कुनै काय� गन� वा गराउन नहनु ेर गभ�वती म�हलालाई गभ�को �ल� प�हचान 

गन� डर वा �ास देखाई वा करकाप गर� वा ध�क� �दई वा ललाईफकाई वा �लोभनमा 

पार� वा अनिुचत �भाव, झ�ुयानमा पार�, जोरजलुमु गर� दबाब �दन वा बा�य पान� नहनु े

�यव�था गरेको छ। �यसैगर� दफा १८ ले तो�कएको मापद�ड र यो�यता पूरा गरेका 

इजाजत�ा� �वा��य सं�थामा इजाजत�ा� �वा��यकम�ले गभ�वती म�हलालाई सरुि�त 

गभ�पतन सेवा उपल�ध गराउनपुन� �यव�था गरेको छ। सरुि�त गभ�पतनको सेवा �ा� गन� 

चाहन े गभ�वती म�हलाले इजाजत�ा� �वा��य सं�था वा इजाजत�ा� �वा��यकम�लाई 

म�ुर�नामा �दनपुन� कानूनी �यव�था छ। साथै ऐनको दफा १९ मा इजाजत�ा� �वा��य 

सं�था वा इजाजत�ा� �वा��यकम�ले गभ�वती म�हलाको �जनन �वा��यसँग स�बि�धत 

सूचना, कागजात तथा �नजलाई �दान ग�रएको परामश� र सेवास�ब�धी सबै अ�भलेख गो�य 

रा�पुन� �यव�था गरेको छ।तर देहायको अव�थामा �य�ता सूचना, कागजात तथा परामश� 

सेवास�ब�धी अ�भलेख उपल�ध गराउन स�कनेछ :- 

(क)  कुनै म�ुा मा�मलाको अनसु�धान तथा सनुवुाईको �सल�सलामा अनसु�धान अ�धकार� वा 

अदालतबाट जानकार� माग भएमा, 

(ख)  सरुि�त गभ�पतन सेवास�ब�धी अ�ययन अनसु�धान वा अनगुमनको उ�े�यले स�ब� 

म�हलाको प�रचय नखु�ने गर� उ�रण गन�, 



�जनन �वा��य अ�धकार (�ोत साम�ी)‚ २०७६ | 37 

(ग) स�बि�धत म�हला �वयंले यसस�ब�धी अ�भलेख माग गरेमा। 

ज) द�ड सजायस�ब�धी �यव�था 

यस ऐनमा उ�लेिखत कानूनी �यव�थाबमोिजमको कसूर गरेमा �य�तो कसूर भएका 

कुरा थाहा पाएको �म�तले छ म�हना�भ� उजरु गनु�पन� �यव�था गरेको छ। साथै कसैले गभ�पतन 

गन� वा गभ�पतन गराउन े�नयतले वा गभ�पतन हनुस�छ भ� ेजानीजानी वा �व�ास गनु�पन� कुनै काम 

गर� गभ�पतन गराउन ुनहनुे र कसैले गभ�वती म�हलालाई करकाप गर� वा ध�क� �दई वा ललाई 

फकाई वा �लोभनमा पार� गभ�पतन नहनुे �यव�था गरेको छ। कसूर गन� वा गराउन े�यि�लाई 

मलुकु� अपराध सं�हताको दफा १८८ बमोिजम देहायअनसुारको सजाय हनुे �यव�था गरेको 

छः- 

क) बा� ह�ास�मको गभ� भए एक वष�स�म कैद र दशहजार �पैयाँस�म ज�रबाना, 

ख)  बा� ह�ाभ�दा बढ� प�चीस ह�ास�मको गभ� भए तीन वष�स�म कैद र तीस हजार 

�पैयाँस�म ज�रबाना,  

ग)  प�चीस ह�ाभ�दा बढ�को गभ� भए पाँच वष�स�म कैद र पचास हजार �पैयाँस�म 

ज�रबाना 

कसैले कुनै गभ�वती म�हला�व�� कुनै �रसइवीले कुनै काम गदा� गभ�पतन हनु 

गएमा गभ�पतन गन� �नयतले �य�तो काम गरेको रहेनछ भने प�न देहायबमोिजमको सजाय 

हनुेछः 

क) बा� ह�ास�मको गभ� भए एक वष�स�म कैद, 

ख) बा� ह�ाभ�दा बढ� प�चीस ह�ास�मको गभ� भए तीन वष�स�म कैद, 

ग) प�चीस ह�ाभ�दा बढ�को गभ� भए पाँच वष�स�म कैद। 

�य�तै कसैले गभ�पतन गराउन ेउ�े�यले गभ�मा रहेको �णुको �ल� प�हचान हनुे कुनै 

काम गन� वा गराउन र �यसर� �ल� प�हचान भएप�छ गभ�पतन गन� वा गराउन ुहुँदैन।कसूर 

गन� �यि�लाई सजाय हनुे �यव�था छ।�यसैगर� सिु�त मात�ृव र �जनन �वा��य अ�धकार 

�व��को कसूर गरेमा देहायअनसुारको द�ड सजायको �यव�था गरेको छ। 

क) गभ�वती सेवा �लनबाट बि�त गरेमा, �सू�त सेवा �दान गन� कुनै �वा��य सं�थाले 

�सू�त सेवा �दन इ�कार गरेमा, आ�नो �वा��य सं�थामा उपचार गन� स�भव हुँदाहुँदै 

वा जानाजान अक� �वा��य सं�थामा �सफा�रस गरे वा गराएमा, ज�म �माणप� 

न�दएमा, �जनन �वा��य सेवा �ा� गन� अ�धकार मा�थ �व�भ� कारणले भेदभाव गरे 
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गराएमा छ म�हनास�म कैद वा पचास हजार �पैयास�म ज�रवाना वा दवु ैसजाय 

हनुे �यव�था गरेको छ  

ख) कसैले बलपूव�क प�रवार �नयोजन तथा गभ��नरोधकको साधन �योग गराएमा तीन 

म�हनादेिख छ म�हनास�म कैद र पचास हजार �पैयास�म ज�रवाना हनुे �यव�था 

गरेको छ। 

ग) �जनन �वा��यस�ब�धी सूचना तथा कागजातह� र सेवास�ब�धी अ�भलेखह�को 

गोपनीयता भ� गरे वा गराएमा पचास हजार �पैयास�म ज�रवानाको �यव�था 

ग�रएको छ। 

घ) कसैले �जनन �वा��य ��णताको कारण देखाई स�ब�ध�व�छेद गन� वा घरबाट 

�नकाला गन� वा �व�था�पत गरेमा गन� वा गराउनेलाई एक वष�स�म कैद वा एक 

लाख �पैयास�म ज�रवाना वा दवु ैसजाय हनुे �यव�था गरेको छ। 

ङ) यस ऐनले कसूरबाट पी�डत �यि�लाई कसूरदारबाट मना�सब मा�फकको ��तपू�त� 

भराई �दनपुन� मह�वपूण� �वशेषता स�हतको �यव�था गरेको छ। 

ऐनको प�र�छेद– छ ले सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��यका ला�ग नेपाल 

सरकारका सबै तह (संघीय, �देश र �थानीय सरकार) ह�ले आव�यक बजेट �व�नयोजन 

गनु�पन� �यव�था गरेको छ। �जनन �वा��य सेवास�ब�धी नी�त, योजना तथा काय��म तयार 

गन�को ला�ग नेपाल सरकारलाई आव�यक सझुाव �दन �वा��य तथा जनसं�या म��ालयको 

सिचवको अ�य�तामा �व�भ� म��ालय, �यवसा�यक प�रषद, पेशागत संघ सं�था र �यि�ह� 

सि�म�लत रहेको �जनन �वा��य सम�वय स�म�तको प�न �यव�था गरेको छ। 

ऐनको प�र�छेद– आठ �व�वधअ�तग�त अपा�मै�ी �वा��य सेवा �दान गनु�पन�, सेवाका 

ला�ग कसैलाई प�न भेदभाव गन� नपाईने, संर�ण गहृको �यव�था गनु�पन�, सरकार� तथा 

सरकार� अनदुान �ा� �वा��य सं�थाह�ले �जनन �वा��य सेवा �नःश�ुक �दान गनु�पन�, 

नेपाल सरकारले स�ुकेर� भ�ा �दान गनु�पन� ऐनले �यव�था गरेको छ। य�तै गर� ऐनले 

असल �नयतले �दएको सेवामा सेवा �दायकलाई बचाउ गनु�का साथै यो म�ुाको श�ु 

कारवाह� �कनारा गन� अ�धकार िज�ला अदालतलाई तोकेको छ भने यसस�ब�धी म�ुा नेपाल 

सरकार वाद� हनुे र यसको हद�याद थाहा पाएको �म�तले ६ म�हनाको हनुे �यव�था गरेको 

छ। 
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४.३ �जनन �वा��यअ�धकार काया��वयन स�ब�धमा अ�य �यासह� 

�जनन �वा��यसँग स�बि�धत धेरै कानून तथा नी�त �नयमह� �व�भ� कानूनमा छ�रएर 

रहेको अव�था छ। प�रवार �नयोजनको नी�त रा�य�तरबाट म�हलाको यौन तथा �जनन 

�वा��यलाई ��य� �भाव पान� प�हलो नी�त हो। सन ् १९६० �तर स�ु ग�रएको यो 

काय��मअ�तग�त गभ��नरोधका अनेक� उपायह� र �थायी ब��याकरणसमेत द�प�तह�ले �योग 

गरे। यसले समाजमा �नकै ठूलो प�रवत�न �यायो। अ�नि�छत गभ�धारणबाट मिु� पाउन स�भव 

हनुे भएप�छ म�हलाह�को �यि�गत, पा�रवा�रक र सामािजक जीवनमा ठूलो प�रवत�न आउन 

थालेको अनभुव ग�रयो।अिघ�लो प�ुताका म�हलाह� ती उपायह� उपभोग गन�बाट वि�त भए। 

यस प�रवत�नसँगै समाजमा नयाँ सोचको उदय भयो। ब�चा क�हले ज�माउने र क�त ज�माउन े

भ� े �वषय द�प�तको योजनाअनसुार हनु स�ने भएप�छ सबैभ�दा ठूलो प�रवत�न म�हला वग�मा 

देिखयो। यो प�रवत�नले उनीह�लाई स�तानबाहेक अ�य ग�त�व�धमासमेत ला�न अवसर, उ�साह 

र समय �दयो। यसैबीच �व.सं २०४६ मा भएको राजनी�तक प�रवत�नले नेपाल� समाज अझ 

खलुा भयो। उ�लेिखत नी�तअ�तग�त �जनन �वा��यका ला�ग रा��य िच�क�सा मापद�ड तयार 

गरेको छ। उ� मापद�ड तीनवटा भागमा रहेका छन।् प�हलो भागमा प�रवार �नयोजन सेवा 

मापद�ड, दो�ोमा �जनन �वा��यका अ�य �वषयह� र ते�ो भागमा मात ृतथा नविशश ु�याहार 

रहेका छन।् मापद�ड नी�त �नमा�ताह�, िज�ला �वा��य �मखुह�, अ�पताल �नद�शकह�, 

�ा�व�धक सपु�रवे�कह� र सेवा �दने �यि�ह�का ला�ग �जनन �वा��य सेवा सिजलोसँग 

उपल�ध गराउन आव�यक �ा�व�धक जानकार� �दन तयार ग�रएको हो। मलुकु� ऐन एघार� 

संशोधन २०५८ ले यौन तथा �जनन �वा��यसँग ��य� सरोकार रा� न ेसरुि�त गभ�पतन गन� 

पाउने कानूनी अ�धकार �ा� गरे। �यसकै आधारमा �नमा�ण भएको सरुि�त गभ�पतनस�ब�धी 

रा��य नी�त, २०६० लाई सम� म�हला अ�धकारकै �े�मा कोसे ढु�ा मा� स�क�छ। 

(क)  प�रवार �नयोजन सेवाको रा��य काय�नी�त,२०६८ 

प�रवार �नयोजनस�ब�धी काय��मलाई एक �पता कायम गन� र गणु�तरमा 

सधुार गन�का ला�ग दो�ो द�घ�काल�न �वा��य योजना सन ्१९९७ – २०१७ ले प�रवार 

�नयोजनको साधन र सेवालाई मह�व �दँदै आधारभतू �वा��य सेवाको �पमा मा�यता 

�दएको �थयो। जसको �भावकार� काया��वयनको ला�ग नेपालको प�रवार �नयोजन 

सेवास�ब�धी रा��य नी�त, २०६८ काया��वयनमा �याएको �थयो। गभ� �नरोध साधन र 

सेवाको आव�यकता, यसको �योगको दर, सेवाको उपल�धता, सेवा स�ालन गदा� 

�स�कएका पाठह�, अ� तरा�ि� �य �पमा प�रमािज�त �स�ा� तह� एवम ् नेपाल सरकारले 
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अ� तरा�ि� �य म� चमा गरेको ��तव�ताअन�ुप सबैलाई �वना भेदभाव सेवा र साधन 

उपल�ध गराउन ु पन�मा यस काय�नी�त अनसुार लामो, छोटो र �थायी �कृ�तका 

गभ��नरोधका साधन तथा सेवाह� सबै �वा��य सं�थाह�मा उपल�ध गराउन नसकेका 

कारण म�हलाह�ले कुन साधन �योग गन� भ� े बारेमा �वत�� र ससूुिचत छनौटको 

अ�धकारबाट बि�त हनु ु प�ररहेका छन ् भने अ�हलेस�म प�न गभ��नरोध साधनको 

अप�रपू�त�को माग योजना गरेअनसुार कम हनु सकेको छैन। ��येक म�हलाह�ले आफूले 

�योग गन� गभ��नरोधका साधन र सेवाबारे पूण� �पमा ससूुिचत भई �वत�� �नण�य गन� 

पाउन ेअ�धकारको स�ुन�तता गर� म�हलाको �जनन अ�धकारलाई संर�ण गनु� सरकारको 

दा�य�व हो।  

(ख)  सरुि�त गभ�पतन सेवा ���या, २०६०  

मलुकु� ऐनको �यानस�ब�धी महलमा संशोधन भई २८ ख नं. मा शत�स�हतको 

गभ�पतनलाई कानूनी मा�यता �दान गरेप�छ उ�लेिखत कानूनी � यव� थाको अ�धनमा रह� 

सरुि�त गभ�पतन सेवा उपल�ध गराउनको ला�ग सरुि�त गभ�पतन सेवा ���या, २०६० 

जार� गरेको हो। गभ�पतनको सेवा उपल�ध गराउन चाहन े िच�क� सक तथा 

�वा�� यकम�को नाम � वा� � य सेवा �वभागमा सूचीकृत गराई सेवा �दान गन� स�न े

�यव�थाले केह� हदस�म अ�न�छुक गभ� गभ�पतन गराउन म�हलाह�मा पहुँच वृ�� भएको 

छ। गभ�पतन गन� पाउन ेकानूनी मा�यता भए ताप�न समाजमा ला�न ेला�छना तथा पया�� 

पहुँच नभएको कारणले गदा� अ�हले प�न म�हलाह� असरुि�त ठाउँमा लकु��छपी गभ�पतन 

गराउनपुन� अव�था रहेको छ। गभ�पतन सेवा सव�सलुभ पहुँच नहनु ु नै यसको चनुौती 

भएको हनुाले यस सेवालाई �जनन �वा��य अ�धकारअ�तग�तको �वषयको �पमा अगा�ड 

वढाउन आव�यक छ। 

(ग)  आमा तथा नवजात िशश ुसरु�ा काय��म काय��व�ध �नद� िशका, २०६५  

सं�थागत सरुि�त �सू�त सेवाको उपयोग अ�भवृ�� गर� मात ृ म�ृय ु दरमा कमी 

�याउनका ला�ग ��ततु आमा तथा नवजात िशश ु सरु�ा काय��म काय��व�ध �नद�िशका 

२०६५ जार� गरेको हो। आमा सरु�ा काय��मअ�तग�त सेवा�ाह� म�हलाले आमा सरु�ा 

काय��म लागू भएका � वा� � य सं� थामा आई सरुि�त �सू�त सेवा सामा� य, ज�टल �सू�त  

सेवा, श�य��या�ारा ग�रने �सू�त सेवा �नःश�ुक उपल�ध गराइने � यव�था गरेको 

छ।� य� तै सेवा�ाह� म�हलालाई � वा� � य सं� थास� म आते जाते खच� �दान ग�रने � यव�था 

ग�रएको छ। नेपाल सरकारले आव� यकता अनसुार गैरसरकार� तथा �नजी � वा� � य 
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सं� थाह�लाई आमा सरु�ा काय��म स�ालन गन� � वीकृ�त �दन स� ने � यव� थासमेत 

रहेको छ। � य� तै �नद�िशकाले छु�ै प�र� छेदमा नवजात िशश ुसरु�ा काय��म स�ब�धमा 

प�न � यव� था गर� � वा� � य सं� थाह�बाट �न:श�ु क �पमा नवजात िशश ु उपचार गन� 

� यव� था गरेको छ। उ� लेिखत �वषयह� लगायत वजेट तथा काय��म � यव� थापन र 

अनगुमन तथा सपु�रवे�कको स�ब�धमा प�न �यव� था गरेको देिख� छ। साथै �नद�िशकाको 

प�र�छेद– पाँच मा Birthing Center � थापना तथा आमा तथा नवनात िशश ु सरु�ा 

काय��म स�ालन ���याबारे � यव� था गरेको पाइ� छ। 

(घ)  पाठेघर ख�ने सम�याको रोकथाम र श�य��या स�ब�धी काय��व�ध �नद� िशका, २०६५ 

पाठेघर ख�ने सम�या �जनन �वा��यको �ग�ताम�ये ग�भीर �कृ�तको सम�या 

हो। यो सम�या नेपालका �ामीण तथा शहर� �े�मा धेरै म�हलाह�मा उ�ले�य �पमा 

रहेको छ। पाठेघर उपचार गराउन ेम�हलाह�को औसत आय ु२६.८ वष�मा ते�ो पटक 

गभ�वती भई पाठेघर ख�ने सम�या भएको र ��येक वष� २०० देिख ४०० म�हलामा 

�सू�त  ना�वरण बाट पी�डत हनुे गरेको उ�लेख गरेको छ।37 �व�थ म�हला र �व�थ 

प�रवार नभए �व�थ र सम�ृ नेपाल स�भव नभएको हनुाले पाठेघर ख�ने सम�याको 

रोकथाम र उपचार उ�च �ाथ�मकतामा राखी देहायका सेवा स�ुवधालाई �यवि�थत ढंगले 

स�ालन गन� यो �नद�िशका जार� गर� लागू गरेको छ:÷  

 पाठेघर ख�ने सम�याबाट ��सत म�हलालाई स�बि�धत सम�या तथा समाधानको 

स�ब�धमा चेतना जगाउने 

 पाठेघर ख�ने सम�याको प�हचान गर� �नदानको �व�ध �नधा�रण गन�, आव�यकतानसुार 

रोकथाम तथा श�य��याको �व�धबाट सम�या �नदान गन� 

 पाठेघर ख�ने सम�याको म�ुय कारक त�वको �पमा रहेको �सू�त सेवामा म�हलाको 

पहुँच, सेवाको उपभोग र म�हलाको सशि�करण�ारा �नजमा�थ रहेको कामको बोझ 

प�रवारले बाँ�दै जाने गर� सेवा, सूचना र पहुँच अ�भवृ�� गन�। 

(ङ)  बाल�ववाह अ��यका ला�ग रा��य रणनी�त, २०७२ 

�जनन �वा��य सम�याका धेरै कारणह�म�ये बाल�ववाह प�न एक हो। 

नेपालमा बाल�ववाह कानूनी �वषय भ�दा प�न सामािजक �वषय भएको हनुाल 

बाल�ववाहलाई द�डनीय अपराध मान ेताप�न यो �चलनलाई अझै प�न पूण� �पमा हटाउन 

 
37  UNFPA, year 2016 
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स�कएको छैन। नेपालको सं�वधानले बाल�ववाह �व��को हकलाई मौ�लक हकको �पमा 

��याभूत गरेको छ र �दगो �वकास ल�य अन�ुप सन ् २०३० स�ममा नेपालमा 

बाल�ववाह अ��य गन� ��तव�ता गरेको अव�था छ। बाल�ववाहलाई मलुकु� देवानी 

सं�हता र मलुकु� अपराध सं�हताले प�न �वतः वदर हनुे �बवाहको �पमा कानूनी �यव�था 

गरेको छ। तर प�न बाल�ववाहको अव�था नेपालमा भयावह भएको कारणले बाल�ववाह 

अ��यका ला�ग �व�मान कानूनको �भावकार� काया��वयन र आव�यकतानसुार कानूनको 

संशोधन एवम ् प�रमाज�न गन� र आव�धक र वा�ष�क योजना तथा काय��मह�मा 

बाल�ववाह �व��का काय��मह�लाई �ाथ�मकताका साथ समावेश गर� �भावकार� �पमा 

काया��वयन गनु�का साथै �कशोर�कशोर�मै�ी यौन तथा �जनन �वा��यस�ब�धी जानकार� 

तथा सेवा (Adolescent Friendly Health Services), गभ��नरोधक साधन, गभ�वती, �सव 

तथा स�ुकेर� सेवा, सरुि�त गभ�पतन, यौनज�य रोग, एचआईभी लगायत �व�भ� रोग 

रोकथाम तथा उपचारस�ब�धी सेवामा �ववा�हत तथा बाल�ववाह को जोिखममा रहेका 

अ�ववा�हत बालबा�लकाको पहुँच स�ुनि�त गन�को ला�ग बाल�ववाह अ��यका ला�ग रा��य 

रणनी�त, २०७२ जार� गर� काया��वयनमा �याएको छ।  

(च)  �म ऐन, २०७४ र �नयमावल� २०७५ मा �जनन �वा��यस�ब�धी अ�धकार 

�म ऐनका धेरै �यव�थाह� �जनन �वा��य अ�धकारसँग स�बि�धत छ। 

�जनन अ�धकारको दायरा फरा�कलो भएको कारणले �जनन �वा��य अ�धकारको 

संर�णमा �म कानूनको दायरालाई छुटाइएमा �जनन �वा��य अ�धकारको संर�ण पूण� 

हनु स�दैन। �म ऐनले गभ�वती ��मकलाई पा�र��मक र स�ुवधामा कटौती नगर� 

म�हलाको शार��रक अव�था अनसुार सहज र उपय�ु काम वा सेवामा मा� लगाउन ुपन� 

�यव�था गरेको छ। �सू�त भएको म�हला ��मक वा �नजको िशशकुो �वा��यको ला�ग 

थप आराम र आव�यक पन� भनी मा�यता�ा� िच�क�सकले �सफा�रस गरेमा थप एक 

म�हनास�म वेतलबी �बदा �वीकृत गन� स�न े �यव�था गरेको छ। सात म�हना वा 

सोभ�दा बढ� गभ� रहेको म�हला ��मकको िशश ुमतृ जि�मएमा वा गभ�पतन भएमा �सू�त 

भए सरह �बदा पाउन े र ब�चा ज�मेको ६० �दन नप�ुदै आमाको म�ृय ु भएमा �य�तो 

प�ीको म�ृय ु हनुे ��मकले आफू काय�रत रोजगारदाताबाट िशश ु �याहारको ला�ग 

पा�र��मक स�हत बाँक� अव�धको �बदा �लन पाउन ेछ। गभ�वती म�हलालाई सामा�यतया 

�नजको �वा��यमा ��तकूल असर नपन� गर� काममा लगाउन ु पन�। तीन वष� उमेर 

ननाघेको िशश ु भएका म�हला ��मकलाई िशशलुाई �तनपान तथा हेरचाहको ला�ग र 
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गभ�वती म�हला ��मकलाई �व�ामको समय बाहेक एकै पटक वा पटक पटक गर� थप 

आधा घ�टा �व�ामको ला�ग समय �दन ुपन� �यव�था गरेको छ। कुनै म�हला ��मक वा 

��मकको प�ीबाट मतृ िशश ु ज�मेमा वा �नजको गभ�पतन भएकोमा �य�तो ��मकले 

कानूनबमोिजम पाउन े�सू�त �बदा तथा स�ुवधाको ला�ग �वा��य जाँच ��तवेदन पेश गर� 

�सू�त �बदाको स�ुवधा पाउने �यव�थाले म�हलाको �जनन �वा��य अ�धकारलाई �म 

कानूनले धेरै �ाथ�मकता �दएको पाइ�छ। 

 

४.४ �या�यक ���कोण  

नेपालको �या�यक �णाल� हेदा� समयको मागअनसुार यसमा प�रवत�न हुँदै आएको 

देिख�छ। यौन तथा �जनन अ�धकारस�ब�धी संवैधा�नक मा�यता �था�पत हनुभु�दा अिघ न ैप�न 

म�हलाको यौन तथा �जनन अ�धकारको र�ा गन� सव��च अदालतले उदाहरणीय फैसला गरेको 

छ। यौन तथा �जनन अ�धकार एक बहआुया�मक एवम ् बहपु�ीय �वषय हो। यो ��य�तः 

म�हलाको �वा��यसँग स�बि�धत भए प�न यो ��येक म�हलाको सामािजक, आ�थ�क, धा�म�क, 

साँ�कृ�तक जीवनसँग गाँ�सएको ह�ुछ। स�मा�नत सव��च अदालतबाट �जनन �वा��यस�ब�धी 

मह�वपूण� फैसला तथा आदेशह� देहाय अनसुार रहेको छ।38 

अ�पूणा� राणा �व�� गोरखश�सेर 

अ�पूणा� राणा �व. गोरखश�सेर राणाको बहचुिच�त म�ुामा सव��च अदालतले िज�ला अदालत र 

त�काल�न पनुरावेदन अदालतको आदेशलाई अमा�य घो�षत गद� गोपनीयताको अ�धकारको र�ा हनु े

नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा २२ को �ावधानका आधारमा एक म�हलाको यौ�नक 

गोपनीयताको र�ा गरेको �थयो। यो म�ुामा स�मा�नत सव��च अदालतको संय�ु इजलास 

(मा.�या.�ी अर�व�दनाथ आचाय� र मा.�या.�ी राजे��राज ना�वा) �ारा २०५५ जेठ २५ गते भएको 

उ��षेणको आदेशलाई नेपाल� म�हलाको यौन तथा �जनन �वा��यस�ब�धी अ�धकारका प�मा एक 

कोसेढु�ा मा� स�क�छ। उ� आदेशमा भ�नएको छ–  एउट� म�हलाको ला�ग �नजको कुमार��वको 

जाँच (Virginity test) गराउन ुठूलो चनुौती हो र �यसमा प�न �नजको सारा भ�व�यलाई समेत �भा�वत 

गन� स�ने र �यसबाट कुनै प�न अनपेि�त प�रणाम �न�कन स�न ेअव�थासमेत देिखन आउँछ।39 

 

 

 

 

 
38 सव��च अदालतका मह�वपूण� फैसला तथा आदेशह�को बारेमा थप चचा� प�छ�ला भागह�मा ग�रएको छ। 

39 ने.का.प. २०५५ अ� ८ प�ृ ४७६ �न.नं ६५८८। 
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ल�मीदेवी �ध�समेत �व�� नेपाल सरकारसमेत, २०६६ 

सव��च अदालत�ारा गव�पतन स�ब�धी छु�ै कानून �नमा�ण गनु�, श�ुकको �व�वधता हटाई श�ुकमा एक 

�पता कायम गनु�, गभ�पतनको सेवा �लएको �यि�को प�रचया�मक अ�भलेखको गोपनीयता कायम 

रा�,ु गभ�पतनस�ब�धी नकारा�मक धारणा हटाई यस सेवाको सह� र िज�मेवारपूव�क उपभोग गन� 

सिुचत गनु�, सह� सूचना �नि�त काय��म स�हत �यापक �पमा जनचेतना जगाउन ु भ� े �वप�ी 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद काया�लय लगायतका �नकायह�लाई� परमादेशको आदेश जार� ग�रएको 

छ। साथै यस म�ुामा �जनन �वा��यस�ब�धी अ�तरा���य मानव अ�धकार कानूनका �यव�थाह� 

समेत समावेश गर� गभ�पतनस�ब�धी छु�ै र पया�� कानून बनाउन ु भनी �वप�ी �धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को काया�लय, �वा��य तथा जनसं�या म��ालय र कानून तथा �याय म��ालयसमेतको 

नाउँमा �नद�शना�मक आदेश जार� ग�रएको छ।40 

 

अ�धव�ा �काशमिण शमा�समेत �व. नेपाल सरकारसममेत, २०६५ 

पाठेघर ख�ने सम�या �नराकरणका ला�ग �वा��य सेवा तथा स�ुवधा उपल�ध गराउने �वषयमा 

सव��च अदालत�ारा �जनन �वा��य स�ब�धमा �वशेष काय�योजना बनाई पी�डत म�हलाह�लाई 

�नःश�ुक परामश�, उपचार, �वा��य सेवा तथा स�ुवधा उपल�ध हनुस�ने गर� यथाशी� �व�भ� �वा��य 

के��, �वा��य चौक� �तरमा सेवा प�ु याउन जो चा�हने �यव�था गनु� र म�हलाको �जनन �वा��यको 

हक एवम ् पाठेघरस�ब�धी सम�याका �नराकरणको स�ब�धमा जनचेतना जगाउने �भावकार� 

काय��मह� स� चालन गनु� गराउन ु भनी नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जार� 

ग�रएको छ। साथै यस म�ुामा म�हलाको हक एवम ्�जनन �वा��यसँग स�बि�धत �वशेष� एवम ्

समाजका ��त�न�धह�सँग आव�यक परामश� गर� कानून �नमा�णको ला�ग �ाथ�मकता साथ �वधेयक 

तजु�मा गर� �यव�था�पका संसद सम� पेश गनु� भनी �धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लयसमेतको नाउँमा �नद�शना�मक आदेश जार� ग�रएका छ।41 

 

सपना �धान म�लसमेत �व�� नेपाल सरकारसमेत, २०६३ 

बाल�ववाहस�ब�धी कानूनको काया��वयन गन� �वषयमा म�ुामा सव��च अदालतले नेपालमा बाल�ववाह 

भै रहेको देिखन आएको र बालबा�लकाको सव��ोमखुी �हत हेन� कत��य तोकेका प� (बाबआुमा, 

अ�वभावक) नै बाल�ववाह गन� संल�न भई सो काय� गन� गराउने भएकोले बाल�ववाहका स�ब�धमा सो 

 
40     �नण�य नं. ८४६४, न.ेका.प. २०६७, अंक ९। 

41    �नण�य नं. ८००१, न.ेका.प. २०६५, अंक ८। 
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काय� रो�न सरकारले �यसतफ�  �यान �दन ु अ�त ज�र� भएकोले त�स�ब�धी कानूनको �भावकार� 

काया��वयन गन� गराउन ुभनी नेपाल सरकारको नाममा �नद�शना�मक आदेश जार� ग�रएको छ।42 

 

�दल बहादरु �व�कमा�समेत �व. नेपाल सरकारसमेत, २०६२ 

मा�सक �ाव हुँदा म�हलालाई छाउप�ड गोठमा रा� ने भेदभावपूण� �था रो�न �वषयमा सव��च 

अदालत�ारा म�हलाको मा�सक �ाव हुँदा सदूुरपि�मका िज�लाह�मा छाउप�ड गोठमा रा� ने 

भेदभावपूण� �था रो�नका ला�ग �वप�ीबाट �भावकार� उपाय नअपनाइएको हुँदा �धानम��ी तथा 

म��ीप�रष�को काया�लयले आदेश �ा� भएको �म�तले एक म�हना�भ� मा�सक �ाव भएको म�हलालाई 

छाउप�ड गोठमा रा� े �थालाई कुर��त भएको घोषणा गनु� भनी आदेश जार� गरेको छ। साथै यस 

म�ुामा �वा��य म��ालयले िच�क�सकह� समेत भएको एक अ�ययन स�म�त बनाई छाउप�ड �था 

कायम रहेका िज�लाह� तथा �थानह�मा म�हला तथा बालबा�लका मा�थ सो �थाबाट पन� जान े र 

प�ररहेका असरको समी�ा गर� �यसबारे गनु�पन� �वा��यस�ब�धी काय�ह�को प�हचान गर� यथास� य 

चाँडो ��तवेदन �वा��य म��ालय र सव��च अदालतमा पेश गनु� भनी आदेश जार� गरेको छ। यसका 

साथै छाउप�ड �थाको �व�� साव�ज�नक चेतना जगाउन �थानीय �नकायह�लाई प�रचा�लत गन� 

�थानीय �वकास म��ालयले �नद�शन �दन र छाउप�ड �थाअ�तग�त म�हलामा�थ हनुे कुनै प�न �कारको 

�वभेद रो�न म�हला, बालबा�लका तथा समाज क�याण म��ालयको नाउँमा आदेश �ा� भएको �म�तले 

तीन म�हना�भ� �नद�िशका बनाई उ� �नद�िशका लागू गनु� गराउन ुभ� ेआदेश जार� गरेको छ।43 

 

�वमला ख�कासमेत �व�� नेपाल सरकारसमेत, २०६७ 

अपा�ता भएका म�हलाह�को �जनन अ�धकार संर�णस�ब�धी म�ुामा सव��च अदालत�ारा 

अपा�ताबाट पी�डत म�हला, प�ुष र ते�ो �ल�ीह� सं�वधानले �दएको मौ�लक हक र महासि�धले 

�दएको मानव अ�धकार उपभोग गन�बाट वि�चत हनु नहनुे र सं�वधानको �यव�था र महासि�धको 

�यव�था �मशः लागू गद� जानपुन� सरकारको संवैधा�नक कत��य भएको हुँदा आउँदो आ�थ�क वष�देिख 

अपा� म�हलाह�को �वा��यलाई �वशेष �यान �दई अपा� �यि�ह�का ला�ग अ�पताल, साव�ज�नक 

यातायात लगायत स�पूण� साव�ज�नक �थलह�मा अपा�ह�को सरल र सहज पहुँच हनु स�ने गर� 

नी�त काय��म बनाई रकम छु�याई सं�वधान र महासि�ध �मशः लागू गन� �नद�शना�मक आदेश 

जार� गरेको छ।44 

 
42    �नण�य नं. ७६५९, न.ेका.प. २०६३, अंक ३। 

43    �नण�य नं. ७५३१, न.ेका.प. २०६२, अंक ४। 

44    दता� नं. २०६५÷WO÷०७४८, �नण�य �म�त २०६७/०४/१२। 
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अ�धव�ा �काशमिण शमा�समेत �व�� मि��प�रष� सिचवालयसमेत २०६० 

सव��च अदालत�ारा िशश ु �वा��य, मात�ृव संर�णस�ब�धी कानूनी �यव�थाको प�र��ेय र मात�ृव 

संर�ण स�ब�धमा �सू�त �बदालगायतका अ�तरा���य अ�भसि�धह�समेतलाई �वचार गर� उपय� 

मापद�ड बनाई सोको आधारमा म�हला कामदार कमचा�र�ह�का हकमा तो�कएको भ�दा कम गन� 

नपाइने गर� �यनूतम �सू�त �वदाको अव�ध �नधा�रण गर� मात�ृव संर�ण स�ब�धमा आव�यक �यव�था 

�मलाउन ुभनी नेपाल सरकारको नाउँमा आदेश जार� गरेको छ।45  

 

म�ज ुतामा�समेत �व�� नेपाल सरकारसमेत, २०७४ 

�जनन अ�धकार तथा �वत��ताह�को �यवहा�रक स�ुनि� चतताको ला�ग सरकारबाट उपल�ध गराइने 

गभ��नरोध साधनह�मा स�पूण� म�हलाह�को पहुँच �था�पत गन�को ला�ग �व�मान प�रवार �नयोजन 

रा��य काय�नी�त, २०६८ मा आव�यक प�रमाज�न तथा समायोजन लगायत अ�य आव�यक कानूनी 

तथा नी�तगत उपायह� अवल�वन गर� काया��वयन गनु� तथा �जनन �वा��यका ला�ग रा��य 

िच�क�सा �णाल�को मापद�ड भाग १ को �भावकार� काया��वयन गन� गराउनकुा साथै उ� 

मापद�डबमोिजमको सेवाको पहुँचमा सीमा�तकृत तथा अ�पस�यक समदुायका म�हलातफ�  लि�त 

�वशेष काय��मह� बनाई काया��वयन र आव�यकताको आधारमा �वा��य सं�था तथा 

�वा��यकम�ह�को पया�� उपल�धता र �थानीय �वा��य सं�थालाई �ाथ�मक �वा��य के��मा 

�तरो� न�तसमेतको काय� तदा�कता साथ गर� सो काय�का ला�ग बजेटको यथोिचत �यव�था गर� 

�थानीय �वा��य सं�थाह� माफ� त ् गभ� �नरोध साधनह� तथा �जनन �वा��य सेवास�ब�धी सह� 

सूचनाको �वाह तथा ता�लम �ा� परामश�दाताको स�ुवधा उपल�ध गराउन भनी �वप�ीह�का नाममा 

परमादेश जार� गर� पाउँ भ� ने �रट �नवेदनमा सव��च अदालतले "नेपालको सं�वधान�ारा संरि�त 

म�हलाको �जनन �वा��यस�ब�धी मौ�लक हकअ�तग�त सबै �कारका गभ� �नरोध साधन र सेवामा 

सीमा�तकृत, अ�त गर�बलगायत सबै म�हलाको पहुँच �था�पत हनुे गर� प�रवार �नयोजन रा��य 

काय�नी�त, २०६८ मा आव�यक प�रमाज�न गर� अ�य आव�यक नी�त, कानून, काय��मका जनशि� 

बजेटको �यव�था गर� तदा�कताका साथ काया��वयन गन� गराउन भनी �वप�ी मि��प�रषद र �वा��य 

म��ालयका नाममा परमादेश जार� हनुे ठहछ�" भनी आदेश जार� गरेको छ।46 

  

 

 
 

45   �नण�य नं. ७२६८, न.ेका.प. २०६०, अंक ९। 

46     �रट नं ०७०-WO-०१९४ �न. �म�त २०७४।०४।२४। 



प�र�छेद– पाचँ 

समानता तथा अ�वभेदको अ�धकार 

 

५.१ समानताको �स�ा�त र अवधारणा 

मानव स�यताको �वकास�ममा असमानता र �वभेद �व��को संघष�को लामो इ�तहास 

छ। �व�का सबैजसो देश वा समदुायले इ�तहासको कुनै न कुनै कालख�डमा असमानता र 

�वभेदको तीतो अनभुव गरेका �थए। २१ औ शता�द�स�म आईप�ुदा कुनै न कनै �कारका 

असमानता तथा �वभेद हटाई मा�नसमा�नसबीच मानव नाताका आधारमा समानता र स� भाव 

कायम गन� �व�मा अनेक� �यासह� भएका छन।्  

अ�वभेद र समानता अ�तरा���य मानव अ�धकारको आधारभूत �स�ा�त हनु।्यसले कुन ै

प�न �कारको असमानता तथा �वभेदलाई �वीकार गद�न भ� े कुराको स�ुनि�त गद�छ।मानव 

अ�धकारको ��याभ�ूतमा जातजा�त, रंग, �ल� (यौन), यौ�नक झकुाव, वैवा�हक अव�था, उमेर, 

�वा��य अव�था (ज�तै एचआईभी, अपा�ता), भाषा, धम�, राजनी�तक वा अ�य �वचार, रा��य वा 

सामािजक उ�पि� (मूल), स�पि�, ज�म वा अ�य है�सयतमा आधा�रत आ�द ज�ता कुनै प�न 

आधारमा �वभेद ग�रएको हनु ुहुँदैन। �ल�का आधारमा �वभेद ग�रएको हनु ुनहनु े��याभ�ूत �ायः 

सबै अ�तरा���य मानव अ�धकारस�ब�धी महासि�धह�मा �वीकार ग�रएको पाइ�छ। 

�जनन �वा��य अ�धकारसँग समानता र अ�भवेदको अ�धकारलाई जोडेर हेदा� लै��क 

समानता अझ बढ� ट�कारो देिख�छ। म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�धले म�हलाह� �व��को 

भेदभावको �व�ततृ �या�या गर� यसअ�तग�त म�हला एवम ्प�ुषह�को वैवा�हक ि�थ�त जेसकैु भए 

ताप�न राजनै�तक, आ�थ�क, सामािजक, सां�कृ�तक वा अ�य कुनै प�न �े�मा प�ुष र म�हलाह�का 

बीचको �ल�का आधारमा ग�रने कुनै प�न �वभेद वा ब�ह�करण ब�देज गरेको छ। समानताको 

हक स�ुनि�त गनु�को अथ� औपचा�रक एवम ् सारभतू दवु ै असमानतालाई स�बोधन गनु� हो।47 

औपचा�रक अथवा कानूनी समानताले कानूनह� तथा नी�तह�माफ� त स�पूण� �यि�ह�लाई एक 

समान �यवहार गद�छ।48 य��प अ�वभेदको ��याभ�ूत �दन औपचा�रक समानता मा� पया�� 

 
47 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, सामा�य �सफा�रस सं�या २५: महासि�धको धारा ४, अन�ुछेद १ (अ�थायी 

�वशेष उपायह�), (१३ औ ंअ�धवेशन, २००४), ३६६-३६७ मा, अन�ुछेदह� ७-१०, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 

(Vol. II) (2008); आ�थ�क, सामािजक तथा सा�ंकृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या १६: स�पूण� आ�थ�क, 

सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारह�को उपभोगमा प�ुषह� एवम ्म�हलाह�को समान अ�धकार (धारा ३), (३४ औ ं

अ�धवेशन, २००५), ११४-११५ मा, अन�ुछेद ७, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) (2008). 

48 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, सामा�य �सफा�रस सं�या २५, अन�ुछेदह� ७-८ 
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हुँदैन। कुनै प�न �कारको असमानता तथा �वभेदलाई अ�वीकार गनु� नै समानताको �स�ा�त 

हो। �नि�त समदुायह� अवसर र लाभह�बाट बि�चत रहन नपरोस भ� ेउ�े�यले न ैसबैलाई 

उनीह�का �भ�ताह�को आधारमा सम�पतापूव�क �यवहार गनु� नै सारभतू समानता हो।49 

 

५.२ अ�तरा���य मानव अ�धकार संय��ह�मा भएका समानता र अ�वभेदस�ब�धी अ�धकार 

अ�वभेद र समानताको अ�धकारलाई नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी 

अ�तरा���य ��त�ाप�, आ�थ�क, सामािजक एवम ् सां�कृ�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य 

��त�ाप� तथा म�हला �व��का सबै �कारका भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी महासि�ध लगायत 

हरेक म�ुय अ�तरा���य मानव अ�धकार सि�धमा उ�लेख ग�रएको पाइ�छ।50 

आ�थ�क, सामािजक एवम ्सा�ंकृ�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा २(२): 

��ततु ��त�ाप�का प� रा�ह� जा�त, रंग, �ल�, भाषा, धम�, राजनै�तक वा अ�य �वचार, रा��य 

वा सामािजक उ�पि� (मूल), स�पि�, ज�म वा अ�य है�सयतमा आधा�रत कुनै प�न �कारका 

भेदभाव बेगर ��ततु ��त�ाप�मा अ�भ�य� ग�रएका अ�धकारह�को अ�यास ग�रनेछ भ� े

��याभ�ूत �दने ��त�ा गद�छन ्। 

आ�थ�क, सामािजक एवम ्सा�ंकृ�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा ३: ��ततु 

��त�ाप�का प� रा�ह� ��ततु ��त�ाप�मा उ�लेख ग�रएका स�पूण� आ�थ�क, सामािजक तथा 

सां�कृ�तक अ�धकारह�को उपभोगमा प�ुषह� एवम ्म�हलाह�को समान अ�धकार स�ुनि�त 

गन� ��त�ा गद�छन ्। 

 

नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा २(१): ��ततु 

��त�ाप�का ��येक प� रा� ��ततु ��त�ाप�मा मा�यता �दान ग�रएका अ�धकारह�को 

स�मान गन� र �य�ता अ�धकारह� जा�त, रंग, �ल�, भाषा, धम�, राजनै�तक वा अ�य �वचार, रा��य 

 
49 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, सामा�य �सफा�रस सं�या २५, अन�ुछेद८; यो प�न हेनु�होस,् आ�थ�क, सामािजक 

एवम ्सां�कृ�तक अ�धकारह� स�ब�धी स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या २२: यौन तथा �जनन �वा��यको अ�धकार (धारा 

१२), (५७ औ ंअ�धवेशन, २०१६), अन�ुछेद २४, U.N. Doc. U.N. Doc. E/C.12/GC/22 (2016)। 

50 मानव अ�धकारस�ब�धी �व��यापी घोषणाप� (UDHR), १९४८; नाग�रक एवम ्राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य 

��त�ाप� (ICCPR), १७९६; आ�थ�क, सामािजक एवम ् सां�कृ�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप� (ICESCR), 

१९७६; सबै �क�समका जातीय भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी अ�तरा���य महासि�ध (जातीय भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी 

अ�तरा���य महासि�ध, १९६९(CERD)), १९६९; म�हला �व��का सबै �कारका भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी महासि�ध 

(CEDAW), १९७९; यातना तथा अ�य �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजाय �व��को महासि�ध (CAT), 

१९८७; बाल अ�धकारस�ब�धी महासि�ध (CRC), १९९०; अपा�ता भएका �यि�ह�को अ�धकारस�ब�धी महासि�ध 

(CRPD), २००६ 
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वा सामािजक उ�पि� (मूल), स�पि�, ज�म वा अ�य है�सयत आ�द ज�ता कुनै प�न �कारका 

भेदभाव बेगर आ�नो इलाका�भ� एवम ् आ�नो अ�धकार �े�को अधीन रहेका स�पूण� 

�यि�ह�का ला�ग स�ुनि�त गन� ��त�ा गद�छन।् 

नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा ३: ��ततु 

महासि�धका प� रा�ह� ��ततु महासि�धमा उ�लेख ग�रएका स�पूण� नाग�रक तथा 

राजनी�तक अ�धकारह�को उपभोगमा प�ुषह� एवम ्म�हलाह�को समान अ�धकार स�ुनि�त 

गन� ��त�ा गद�छन।् 

 

म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�धलाई �जननअ�धकारका म�ुाह� लगायत लै��क 

भेदभावका म�ुाह�को �या�यक �नरोपण गदा� अदालतह��ारा �यापक �पमा उ�ृत गन� ग�रएको 

छ। 

म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�धको धारा १: ��ततु महासि�धका �योजनह�का ला�ग 

"म�हलाह� �व��को भेदभाव" भ� ेश�दले म�हला एवम ्प�ुषह�को वैवा�हक ि�थ�त जेसकैु 

भए ताप�न राजनै�तक, आ�थ�क, सामािजक, सां�कृ�तक, नाग�रक वा अ�य कुनै प�न ��ेमा प�ुष 

र म�हलाह� बीचको समानताका आधारमा म�हलाह�को मानव अ�धकारह� तथा आधारभूत 

�वत��ताह�को मा�यता, उपभोग तथा अ�यासलाई हा�न प�ु याउन ेवा �न�फल त�ुयाउन े�भाव 

वा उ�े�य रहेको �ल�का आधारमा ग�रएको कुनै प�न �वभेद, ब�ह�करण वा ब�देज भ� े

बझुाउँछ। 

म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�धको धारा २: प� रा�ह� म�हलाह� �व��को भेदभावका 

स�पूण� �व�पह�को �न�दा गद�छन,् उपय�ु स�पूण� साधनह��ारा एवम ्कुनै �वल�ब नगर� 

म�हलाह� �व��को भेदभावलाई उ�मूलन गन� नी�त अनसुरण गन� म�जरु गद�छन.्.. 

म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�धको धारा ३: प�ुषह�सँगको समानताको आधारमा 

म�हलाह�लाई मानव अ�धकारह� तथा आधारभूत �वत��ताह�को अ�यास तथा उपभोगको 

��याभ�ूत �दने �योजनका �नि�त प� रा�ह�ले स�पूण� �े�ह�मा, �वशेष गर� राजनी�तक, 

सामािजक, आ�थ�क तथा सां�कृ�तक �े�ह�मा म�हलाह�को पूण� �वकास तथा सम�ु�त 

स�ुनि�त गन� �वधा�यक� कानून लगायत स�पूण� उपय�ु उपायह� अवल�बन गन�छन।् 

म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध लगायतका मानव अ�धकार सि�धह�को नेपालले 

अनमुोदन वा सि�मलन गरेका कारणले गदा� �तनीह�को अ�तरा���य कानूनअ�तग�त म�हलाह�को 

समानता तथा अ�वभेदका अ�धकारको ��याभ�ूत एवम ्संर�ण गनु�पन� बा�या�मक दा�य�व रहेको 
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छ। प� रा�का �पमा नेपाल सरकारले यो अ�धकारको संर�ण गन� �यायपा�लका माफ� तसमेत 

आव�यक स�पूण� उपायह� अवल�बन गनु�पन� ह�ुछ।51 

समानताको कुरा गदा� औपचा�रक समानता र सारभतू समानतालाई छु�ाछु�ै �पमा 

�या�या गर� अवसर एवम ् प�रणाममा समानता (Equality in Results and Opportunities) भयो 

भने मा� बा�त�वक समानता ह�ुछ। यसका ला�ग रा�यका हरेक �े�मा म�हलाको पहुँच तथा 

�नय��णमा समानता हनुपुद�छ। समानह� बीच समान र असमानह� बीच असमान �यवहार गर� 

समानता कायम ह�ुछ र असमानह� बीच समान �यवहारले समानताभ�दा अझ बढ� 

असमानताको खाडल ठूलो ह�ुछ भ� ेमा�यता नै सारभतू समानता हो।52 म�हला र प�ुष समान 

भए ताप�न म�हलाको शार��रक अव�था, �जनन �वा��य अव�था र सामािजक भ�ूमकाह� फरक 

भएका कारणले उनीह�का आव�यकता प�न फरक हनुे �वाभा�वक नै हो। �य�ता फरक 

आव�यकताको स�बोधन नै सारभतू समानता हो। यो नै म�हला अ�धकारको �वषय हो। यस 

���कोणलाई म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�धका साथसाथै अ�य मानव अ�धकार सि�धह�मा 

��त�वि�बत ग�रएको छ र �तनीह�को काया��वयनका ला�ग अनगुमनकार� �नकायह� (United 

Nations Treaty Monitoring Bodies) �ारा सझुाव ��ततु गन� ग�रएको छ।53 म�हला 

अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले सामा�य �सफा�रस नं ५ मा �वभेदकार� कानूनह�को खारेजी 

वा संशोधन गन� स�ब�धमा उ�लेखनीय �ग�त हा�सल ग�रएको भए ताप�न प�ुषह� एवम ्

म�हलाह� बीचमा सारभतू समानताको �व��न गन� अझै थप काय� गनु�पन� आव�यकता रहेको 

कुरामा �वशेष जोड �दएको छ।54 सारभतू समानता स�ुनि�त गन� म�हला अ�धकारस�ब�धी 

महासि�ध स�म�तका साथसाथै अ�य सि�ध अनगुमनकार� �नकायह�ले रा�ह�लाई “सकारा�मक 

उपाय तथा अ�ा�धकारय�ु �यवहार (Preferential Treatment) वा आर�ण (Quota) �णाल�ह� 

 
51 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध धाराह� २, ३, २४; ICESCR धारा २ (१); ICCPR धारा २ (२); मानव अ�धकार 

स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या ३१: ��त�ाप�का प� रा�ह�लाई वहन गन� लगाइएको सामा�य कानूनी दा�य�वको 

�कृ�त,  (१८ औ ंअ�धवेशन, २००४), २४४ मा, अन�ुछेद ४, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) (2008) I 

52 ऐजन 

53 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, धाराह� १-४; मानव अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या २८: धारा ३ 

(म�हलाह� एवम ्प�ुषह�का बीचमा अ�धकारह�को समानता),  (६८ औ ंअ�धवेशन, २०००), २२८ मा, अन�ुछेदह� २, 

४, U.N. Doc. HRI/ GEN/1/Rev.9 (Vol. I) (2008).; ESCR स�म�त,  सामा�य �ट�पणी सं�या १६,  अन�ुछेदह� ६, ८ 

54 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, सामा�य �सफा�रस सं�या ५: अ�थायी �वशेष उपायह�, (७ औ ंअ�धवेशन, 

१९९८), मानव अ�धकार सि�ध �नकायह��ारा �हण ग�रएका सामा�य �ट�पणीह� तथा सामा�य �सफा�रसह�को 

संकलनमा, ३२० मा, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II) (2008)  
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ज�ता उपायह�को अझ बढ� उपयोग गन�” �सफा�रस गरेका छन।्55 �यसैगर� नेपालको छैठ� 

आव�धक ��तवेदन उपर अपराध सं�हतालाई संशोधन गर� यौनज�य �हंसा,जवरज�ती करणी र 

जवरज�ती गराइएको गभ�पतनलाई यातनाकै �पमा प�रभा�षत गनु�पन� कुरा सझुाएको छ। 

 

५॰३ पूवा��ह� / ��ढगत धारणाह� (Stereotypes), पर�परा, �था एवम ् अ�य �वचारधारामा आधा�रत 

भेदभाव र रा�यको दा�य�व 

नेपाल ज�तो प�ुष �धान सामािजक मू�य र मा�यताले ��य पाएको समाजमा म�हलाह� 

�व�� �व�भ� �था पर�परा र धम�को नाउँमा भेदभाव गन� अ�यास अ�या�धक मा�ामा पाइ�छ। 

यो �व�भ� जातजा�त, समदुाय र �े�को आधारमा �व�भ� �व�पको रहेको छ।56 म�हला 

अ�धकारस�ब�धी महासि�धको धारा ५(क) मा महासि�धका प� रा�ह�ले कुनै एक �ल�को 

लघतुावा उ�चताको (Inferiority or Superiority) आधारमा वा प�ुष र म�हलाका ला�ग ��ढगत 

(Stereotype) भ�ूमकामा आधा�रत दरुा�ह, पर�परागत एवम ् अ�य स�पूण� �यवहारलाई �नमू�ल 

पान� उ�े�यले सामािजक एवम ्साँ�कृ�तक �व�पह�लाई प�रवत�न गन� स�पूण� उपय�ु उपायह� 

अवल�बन गनु�पन� कुरा उ�लेख ग�रएको छ।57 �यसैगर� आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक 

अ�धकार स�म�तले प�न लै��क भेदभावबाट म�हलाह�लाई संर�ण गनु�पन� रा�यको दा�य�वमा 

देहायको कुरा हनुपुन� उ�लेख गरेको छ- 

 कुनै एक �ल�को लघतुा वा उ�चताको (Inferiority or Superiority) आधारमा आधा�रत 

पूवा��ह र पर�परागत एवम ्अ�य स�पूण� �यवहारह� उ�मूलन गन�। 

 प�ुष र म�हलाह�ले अ�यास गद� आएको ��ढगत (Stereotype) भ�ूमकालाई कायम रा�े 

पूवा��ह र पर�परागत एवम ्अ�य स�पूण� �यवहारह�को उ�मूलन गन�।58 

 हा�नकारक पर�परा र सां�कृ�तक मा�यताह� (Norms) तथा �चलन वा �थाह� म�हलाका 

�जनन अ�धकारलाई �वीकार ग�र�छ भ� े कुरा स�ुनि�त गन� रोकथाममूलक, �व��ना�मक 

एवम ्उपचारा�मक कदमह� प�रचालन गन�।59 

 
55 ऐजन; मानव अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या: १८: गैर-भेदभाव, (३७ औ ंअ�धवेशन, १९८९), मानव अ�धकार 

स�ब�धी �नकायह��ारा �हण ग�रएका सामा�य �ट�पणीह� तथा सामा�य �सफा�रसह�को संकलनमा, १९६ मा, अन�ुछेद 

१०, U.N. Doc. HRI/ GEN/1/Rev.9 (Vol. I) (2008); म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, सामा�य �सफा�रस सं�या 

२५, मा�थ �ट�पणी १५, अन�ुछेद १४; आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी १६, 

अन�ुछेद १५ 

56 आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी १६, अन�ुछेद ५ 

57 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध, धारा ५ (क) 

58 मानव अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या १४: �ा� गन� स�कन ेउ�चतम �तरको �वा��यको अ�धकार (धारा १२), 

(२२औ ंअ�धवेशन, २०००), ८३ मा, अन�ुछेद २१, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) (2008)  
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म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त तथा बालअ�धकार स�म�तले हा�नकारक 

�चलन वा �था र लै��क भेदभाव बीचको अ�तरस�ब�ताको प�हचान गद� बाल�ववाहलगायतका 

य�ता पर�परालाई स�बोधन गनु�पन� प� रा�ह�का दा�य�वमा �वशेष जोड �दंदै एक संय�ु 

सामा�य �सफा�रस जार� गरेको छ।60 संय�ु सामा�य �सफा�रस नं ३१ ले हा�नकारक �चलन 

वा �था सामाजमा (Attitude) मा ग�हरोसँग जरा गाडेर रहेको ह�ुछ भनी उ�लेख गरेका छन।् 

उ� ��ढगत (Stereotype) भ�ूमकामा आधा�रत भएर म�हला एवम ्बा�लकाह�लाई प�ुष तथा 

बालकह�को दाजँोमा अवमू�यन गन� ग�र�छ।61 उ� �सफा�रस अनसुार यौन तथा लै��क 

पूवा��ह� तथा ��ढगत �यवहारह� (Sex and Gender Biased Attitude and Stereotypes), शि� 

अस�तलुन, असमानता तथा भेदभावले �ाय: �हंसा वा करकाप संल�न रहन े�यवहारको �यापक 

�व�मानतालाई (Widespread Existence) कायम रा�दछ।62 यसथ� प� रा�ह�मा �चलनममा 

रहेका हा�नकारक पर�परालाई स�बोधन गन� कानूनी एवम ्नी�तगत उपायह� अवल�बन गन� र 

�य�ता उपायह�को काया��वयन स�ुनि�त गन� एक त�काल उिचत त�परता एवम ्सावधानीको 

दा�य�व (Due Diligence Obligation) अपनाउन ुपछ� भनी उ�लेख गरेको छ।63 साथै नेपालको 

छैठ� आव�धक ��तवेदन उपर सन ्२०१८ मा म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तबाट 

सबै �कारका पर�परागत हा�नकारक अ�यासह� उपर ��तव�ध लगाउन ेकानून चाँडै पा�रत गर� 

�य�ता काय� गन�ह� उपर अनसु�धान तथा अ�भयोजन गर� पया�� सजायको �यव�था गन� 

�प�डतलाई ��तपू�त�समेत �दलाउन े�यव�था गनु�का साथै हा�नकारक अ�यासह� स�ब�धी कानूनी 

�यव�था र �य�ता अ�यासले म�हला र बा�लकाह�मा�थ पन� द�ु�भावका स�ब�धमा �हर�, 

�यायपा�लका, गाउँमा रहेका �वा��य स�ाल र धा�म�क समदुायका नेताह� समेतका 

सरोकारवालाह� माझ जनचेतना अ�भवृ�� गन�का �न�म� ठोस ल�य र �ोतह�को �यव�था 

समेत गर� नाग�रक सवाल र �थानीय सरकारसमेतसँगको सहकाय�मा �व�ततृ रणानी�त �वकास 

गन� काय� गन�का ला�ग �सफा�रस गरेको छ।  

 

 

 

 
59 आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी १६, अन�ुछेद १९ 

60 म�हला अ�धकार स�ब�धी महासि�ध र बाल अ�धकारस�ब�धी महासि�ध, म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, संय�ु 

सामा�य �सफा�रस सं�या ३१ र संय�ु सामा�य �ट�पणी सं�या १८ , (५९औ ंअ�धवेशन, २०१४), ३ मा, अन�ुछेद २०, 

U.N. Doc. CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 (2014)  
61 ऐजन 

62 ऐजन 

63 ऐजन, अन�ुछेद ४० 
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५.४ नेपालमा समानता तथा अ�वभेदस�ब�धी अ�धकार 

२०७२ सालमा जार� भएको नेपालको सं�वधानले समानताको हक, �वभेद �व��को हक 

र �जनन �वा��यस�ब�धी हकलाई मह�वपूण� �थान �दएको छ। अ�त�रम सं�वधानले बनाई 

सकेको प�ृभ�ूमको मूल आधारमा टेकेर आएको यस सं�वधानको धारा १८ ले समानताको 

हकअ�तग�त सबै नाग�रक कानूनको ���मा समान हनुे, कसैलाई प�न कानूनको समान 

संर�णबाट बि�त नग�रन,े सामा�य कानूनको �योगमा उ�पि�, धम�, वण�, जातजा�त, �लंग, 

शार��रक अव�था, अपांगता, �वा��य ि�थ�त, वैवा�हक ि�थ�त, गभा�व�था, आ�थ�क अव�था, भाषा वा 

��े, वैचा�रक आ�था वा य�तै अ�य कुनै आधारमा भेदभाव नग�रन े स�ुनि�तता गरेको छ। 

रा�यले नाग�रकह�का बीच उ�पि�, धम�, वण�, जात, जा�त, �लंग, आ�थ�क अव�था, भाषा, �े�, 

वैचा�रक आ�था वा य�तै अ�य कुनै आधारमा भेदभाव नगन� �यव�था गरेको छ। तर सामािजक 

वा सां�कृ�तक ���ले �पछ�डएका म�हला, द�लत, आ�दवासी, आ�दवासी जनजा�त, मधेशी, था�, 

मिु�लम, उ�पी�डत वग�, �पछडा वग�, अ�पसं�यक, सीमा�तकृत, �कसान, ��मक, यवुा, बालबा�लका, 

�ये� नाग�रक, ल��गक तथा यौ�नक अ�पसं�यक, अपांगता भएका �यि�, गभा�व�थाकाका �यि�, 

अश� वा असहाय, �पछ�डएका �े� र आ�थ�क �पले �वप� खस आय� लगायत नाग�रकको 

संर�ण, सशि�करण वा �वकासका ला�ग कानूनबमोिजम �वशेष �यव�था गन� रोक लगाएको 

मा�नन ेछैन भ� े�यव�था गरेको छ। साथै समान कामका ला�ग लै�गंक आधारमा पा�र��मक 

तथा सामािजक सरु�ामा कुनै भेदभाव नग�रन े र पैतकृ स�पि�मा ल��गक भेदभाव�वना सबै 

स�तानको समान हक हनुे �यव�था छ। धारा ३५ ले ��येक नाग�रकलाई रा�यबाट आधारभतू 

�वा��य सेवा �नःश�ुक �ा� गन�, कसैलाई प�न आकि�मक �वा��य सेवाबाट बि�त नग�रन,े 

�वा��य उपचारको स�ब�धमा जानकार� पाउने, �वा��य सेवामा समान पहुँच हनु े र �व�छ 

खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हनुे �यव�था गरेको छ। साथै धारा ३८ ले ल��गक 

भेदभाव �बना म�हलालाई समान बंशीय हक हनुे, सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��यस�ब�धी हक 

हनुे, म�हला �व�� धा�म�क, सामािजक, साँ�कृ�तक पर�परा, �चलन वा अ�य कुनै आधारमा 

शार��रक, मान�सक, यौनज�य, मनोवै�ा�नक वा अ�य कुनै �क�समको �हंसाज�य काय� वा शोषण 

नग�रने र �य�तो काय� कानूनबमोिजम द�डनीय हनुे र पी�डतलाई कानूनबमोिजम ��तपू�त� पाउन े

हक हनुे �यव�था गरेको छ। साथै उ� धाराले रा�यका सबै �नकायमा म�हलालाई 

समानपुा�तक समावेशी �स�ा�तका आधारमा सहभागी हनुे र म�हलालाई िश�ा, �वा��य, रोजगार� 

र सामािजक सरु�ामा सकारा�मक �वभेदका आधारमा �वशेष अवसर �ा� गन� हक हनुेसमेत 

स�ुनि�तता गरेको छ। 
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सं�वधानको उ�लेिखत कुरालाई जोड �दँदै मलुकु� देवानी सं�हताले सामा�य कानूनको 

�योगमा उ�पि�, धम�, वण�, जात, जा�त, �ल�, शार��रक अव�था, अपा�ता, �वा��य ि�थ�त, वैवा�हक 

ि�थ�त, गभा�व�था, आ�थ�क अव�था, भाषा वा �े�, वैचा�रक आ�था वा य�तै अ�य कुनै आधारमा 

भेदभाव ग�रने छैन भनेको छ। साथै कुनै प�न �यि�लाई उ�पि�, धम�, वण�, जात, जा�त, समदुाय, 

पेशा, �यवसाय, �ल�, शार��रक अव�था, अपा�ता, �वा��य ि�थ�त, वैवा�हक ि�थ�त, गभा�व�था, 

आ�थ�क अव�था, भाषा वा �े�, वैचा�रक आ�था वा य�तै अ�य कुनै प�न आधारमा �नजी तथा 

साव�ज�नक �थानमा भेदभाव ग�रने छैन र �य�तो आधारमा कुनै प�न �यि�लाई साव�ज�नक 

�योगमा रहेका सेवा, स�ुवधा वा उपयोगका कुराह� �योग गन�बाट वा साव�ज�नक �थल वा 

साव�ज�नक धा�म�क �थलमा �वेश गन� वा आ�नो इ�छा अनसुारको धा�म�क काय� गन�बाट वि�त 

ग�रने छैन भनेको छ।64 सामािजक वा सां�कृ�तक ���ले �पछ�डएका म�हला, द�लत, आ�दवासी, 

आ�दवासी जनजा�त, मधेशी, था�, मिु�लम, उ�पी�डत वग�, �पछडा वग�, अ�पस��यक, सीमा�तकृत, 

�कसान, ��मक, यवुा, बालबा�लका, �ये� नाग�रक, लै��क तथा यौ�नक अ�पस��यक, अपा�ता 

भएका �यि�, गभा�व�थाका �यि�, अश� वा असहाय, �पछ�डएको �े� र आ�थ�क �पले �वप� 

खस आय� लगायत नाग�रकको संर�ण, सशि�करण वा �वकासका ला�ग कानूनबमोिजम �वशेष 

�यव�था गरेकोमा भेदभाव गरेको मा�नने छैन प�न भनेको छ।65 

 

५.५ �जनन �वा��यको स�दभ�मा समानता र अ�वभेदको अ�धकार 

कुनै प�न �यि�ले �वना भेदभाव �वत�� �पमा �जनन �वा��यस�ब�धी �नण�य गन� 

पाउन,ु �जनन �वा��यमा समान सेवा, स�ुवधा तथा उपचार �ा� गनु� नै �जनन �वा��यस�ब�धी 

समानता तथा अ�वभेदको अ�धकार हो। म�हलाह�लाई �जनन �वा��यको अव�थाको आधारमा 

कुनै �कारको भेदभाव ग�र�छ भने यो समानता तथा अ�वभेदको अ�धकारको �व�� ह�ुछ। य�द 

�वा��य सेवा �यव�थाले �वशेषत: म�हलाह�लाई हनुे रोगह�को प�हचान, रोकथाम र उपचार गन� 

स�दैन वा म�हलाह�लाई वैधा�नक उपचारह� �दन अ�वीकार गछ� भने �तनीह� �वभेदकार� 

भएको ठह�र�छ। म�हलाह�को �जनन भ�ूमकाले उनीह�लाई भेदभाव उ�मखु गराउँछ भ� े

कुरालाई मा�यता �दान गद� म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�धले गभा�व�थाको अव�धमा 

म�हलाह�को संर�ण गन� �विश� उपायह� आर�भ गन� रा�ह�लाई �वशेष �पमा आ�ान गरेको 

छ।66 

 
64 मलुकु� देवानी सं�हताको दफा १८ 

65 ऐजन, दफा १९ 

66 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध, ��तावना, धारा ११(२)  
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संय�ु रा� संघीय सि�ध अनगुमनकार� �नकायह� (United Nations Treaty Monitoring 

Bodies- UNTMBs) तथा �वा��यको अ�धकारस�ब�धी �वशेष ��तवेदक (Special Rapporteur on 

Right to Health, SR-Health) ले यौन तथा �जनन �वा��यमा �भाव पान� फौजदार� कानूनह� 

तथा अ�य ब�देजकार� नी�तह� (ज�तै आमाबाब ु तथा प�तको म�रु�लाई आव�यक बनाउन े

शत�ह�) ले म�हलाह� उपर असमानपुा�तक (Disproportionate) �पमा बढ� भार पाद�छन ् र 

स�तान उ�पादकका �पमा उनीह�का भ�ूमकाह� (Roles as Procreators) ��तपूवा��ह�/��ढगत 

(Stereotype) अवधारणालाई मजबूत बनाउँछन ्भ� ेकुराको प�ु� गरेका छन।्67 म�हलाह�लाई 

आमाका �पमा मा� हेन� पूवा��ह�/��ढगत (Stereotype) अवधारणाह�मा आधा�रत भएर 

गभ�धारणलाई स�बोधन गन� वा केवल �ववा�हत म�हलाह� मा� यौन �पमा स��य ह�ुछन 

अथवा हनु ुपद�छ भ� ेमा�यताका आधारमा अ�ववा�हत म�हलाह�लाई गभ��नरोधका नी�तह�बाट 

बि�चत गन� काय�ह� यसका उदाहरण हनु। �जनन अ�धकारह�को स�दभ�मा पूवा��ह�/��ढगत 

(Stereotype) धारणाह�लाई स�बोधन गन� कुरामा य�ता अ�चन (Barriers) ह�को उ�मूलन 

आव�यक पद�छ भनी उ�लेख गरेको छ।68 

म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले धा�म�क मत वा �स�ा�तलाई भेदभावपूण� 

�यवहारको ला�ग एक आधारको �पमा उपयोग गन� स�कंदैन भ� ेकुरालाई बार�बार �वशेष जोड 

�दएको छ।69 स�म�तले चच�को �भाव मनोवृि�ह� एवम ् पूवा��ह�/��ढगत (Stereotype) 

धारणाह�मा मा� नभई रा�को आ�धका�रक नी�तमा समेत कडा �पमा महससु ग�रएको 

स�ब�धमा य�तो �भावले �जनन �वा��य लगायत म�हलाह�को �वा��यको अ�धकारलाई 

संकटमा पान� स�दछ भ�सेमेत उ�लेख गद� थप िच�ता एवम ्सरोकार �य� गरेको छ।70 

समानता र अ�वभेदको अ�धकारको �स�ा�तले आ�ना मानव अ�धकारह�को समान 

�पमा उपभोग गन� म�हलाह� स�म होउन ् भ� े स�ुनि�त गन� सरकारह�लाई उ�रदायी 

बनाउँछ।71 �यसैले �जनन अ�धकारह�बाट म�हलाह�लाई �बमखु ग�रएमा (deprived) 

 
67     ��येक �यि�को �ा� गन� स�कन ेउ�चतम मापद�डको शार��रक एवम ्मान�सक �वा��यको उपभोगको अ�धकारस�ब�धी 

�वशेष ��तवेदकको अ�त�रम ��तवदेन, महासिचवको �ट�पणी (नोट) �ारा ��ेषत, अन�ुछेदह� १६-१७, २४, U.N. Doc. 

A/66/254 (Aug. 3, 2011) (आन�द �ोभर�ारा)  

68 कूक, रेबेकार अ�य, �जनन �वा��यमा अनै�तक म�हला ��ढगत धारणा (Unethical Female Stereotyping in Reproductive 

Health), INTL. J. OBSTETRICS & GYN. 256 (2010)  
69 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: डो�म�नकन गणत��, अन�ुछेद ३३१, U.N. Doc. 

A/53/38 (1998)  
70 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: आयर�या�ड, अन�ुछेद १८०, U.N. Doc. A/44/38 

(1999) 
71 ICESCR, धारा २(२); आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी १६, अन�ुछेद १९; नाग�रक 

तथा राजनी�तक अ�धकार स�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, धारा  ३ 
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म�हलाह�को जीवन�वा��य एवम ् गेपनीयताका अ�धकारह� लगायतका आ�ना अ�य मानव 

अ�धकारह�को उपभोग गन� उनीह�का अ�धकारह�को भेदभावपूण� तवरले उ�ल�न गद�छ भ� े

कुरा अ�तरा���य कानूनले �वीकार गद�छ। 

(क) जीवन: केवल म�हलाह�ले मा� सामना गन� जोिखमह�का �पमा रहेका गभा�व�था र मात ृ

म�ृयसुँग स�ब� �यान जान स�ने जोिखमह�बाट म�हलाह�को सरु�ा गन� सरकारह� 

असफल भएको कारणले गदा� नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य 

��त�ाप�को धारा ६ अ�तग�त संरि�त आ�नो जीवनको अ�धकारको उपभोग गन� 

म�हलाह� असमथ� हनुे अव�थामा अ�वभेदको अ�धकारको उ�ल�न ह�ुछ। नाग�रक तथा 

राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को सामा�य �ट�पणी २८ मा मानव 

अ�धकार स�म�तले जीवनको अ�धकार उपभोगमा म�हलाह�लाई भेदभाव�व�हनता स�ुनि�त 

गन� दा�य�व रा�यबाट प�रपालना भएको छ वा छैन र गभा�व�था मात ृ म�ृयसु�ब�धी 

सूचनाका साथै अ�न�छुक गभा�व�थाह� रो�न तथा म�हलाह�ले लकु��छ�प, गो�य �पमा 

(Clandestine) गभ�पतनको सहारा �लनपुन� छैन भ� े कुरा स�ुनि�त गन� सरकारह��ारा 

चा�लएका कदमह�मा ��त�बि�बत भएको ह�ुछ भ� े �यहोरा उ�लेख गरेको छ।72 

य�तैगर� म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले लकु��छ�प, गो�य (Clandestine) 

गभ�पतनका कारण �सिज�त मातमृ�ृयकुो स�ब�धमा म�हला नाग�रकह�को जीवनको 

अ�धकारलाई स�मान गन� आ�ना दा�य�वलाई सरकारले पूण� �पमा काया��वयन गद�न73 

भ� े�ट�पणी प�न गरेको छ। 

(ख) �वा��य: गभ��नरोधक एवम ् सरुि�त गभ�पतनस�ब�धी सूचना, जानकार� तथा स�लाह 

परामश�लगायतका �वा��य उपचार तथा सेवाह�मा समान पहुँच स�ुनि�त गन� र �वा��य 

उपचार एवम ् हेरचाहमा म�हलाह� �व��का भेदभाव उ�मूलन गन� रा�ह� िज�मवेार 

छन।्74 य�द कुनै �वा��य उपचार तथा हेरचाह �णाल�मा म�हला �वशेष रोग एवम ्

अ�व�थताह�को रोकथाम, प�हचान तथा उपचार गन� सेवाह�को अभाव छ भने भेदभाव 

उ�मूलन गन� उ� उपायह� अनपुय�ु (Inappropriate) ह�ुछन।्75 

 
72 मानव अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या २८, अन�ुछेद १० 

73 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: बे�लज, अन�ुछेद ५६, U.N. Doc. CEDAW/A/54/38 

(1999)I 
74 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध धारा १२(१) 

75 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, सामा�य �सफा�रस सं�या २४: महासि�धको धारा १२ (म�हलाह� र �वा��य) , 

(२० औ ंअ�धवेशन), ३६० मा, अन�ुछेद ११, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II) (2008)  
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�जनन �वा��य सेवाह� कानूनी मा�यता76 भएका �थानमा प�न म�हलाह�लाई 

�य�ता सेवाह� उपल�ध गराउन अ�वीकार गनु� भेदभावपूण� ह�ुछ। म�हलाह��ारा आ�ना 

�वा��य अ�धकार �ा��को खोजका �सल�सलामा ग�रएका काम कावा�ह�ह�मा बाधा अ�चन 

प�ु याउनबाट सरकारह� अलग रहन आव�यक छ।77 साथै म�हला अ�धकारस�ब�धी 

महासि�ध स�म�तले म�हलाह�लाई मा� आव�यक पन� िच�क�सक�य ���या वा 

काय��व�धह�लाई आपरा�धक बनाउन ेकानूनह� भेदभावपूण� ह�ुछन ्भनेको छ।78 गभ�पतन 

लगायतका �य�ता िच�क�सक�य ���याह� �यहोनु� परेका म�हलाह� उपर लगाइएको 

द�डमूलक �ावधानह� हटाउन सरकारह�लाई सझुाव प�न �दएको छ।79 य�तैगर� 

सामा�य �ट�पणी २२ मा आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकार स�म�तले 

म�हलाह� �व��को भेदभावलाई �नमू�ल गन� �जनन �वा��य सेवाह� िश�ा एवम ् सूचना 

तथा जानकार�ह�मा रहेका बाधा अवरोधह�लाई सरकारह�ले हटाउनै पद�छ भ� ेकुराको 

प�ु� गरेको छ।80 �वा��य उपचार तथा हेरचाहमा रहेका य�ता भेदभावलाई त�काल 

स�बोधन (समाधान) गनु� रा�ह�को आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारस�ब�धी 

��त�ाप�अ�तग�तको दा�य�व" रहेको छ।81 

(ग) गोपनीयता: गोपनीयता �जनन �वा��य अ�धकारको एउटा मह�वपूण� प� हो। ज�तै 

ब��याकरणको �न�म� प�तको म�जरु� आव�यक पन�, कुनै �नि�त उमेर हनुपुन� वा स�तान 

भैसकेको हनुपुद�छ भ� ेकुरालाई अ�नवाय� बनाएर तथा गभ�पतन गरे गराएका म�हलाह�बारे 

जानकार� �दनपुन� कानूनी कत��य �वा��य �दायकह�लाई वहन गन� लगाउन े काम 

काय�वाह�ह�बाट �जनन काय� एवम ्���याह�सँग स�बि�धत म�हलाह�को गोपनीयताको 

स�मान गन� सरकारह� �वफल भएको ह�ुछ। यस �कारको काय�लाई कानूनले बा�यकार� 

बनाई गभ�पतन गन� पाउन े सेवा �दन इ�कार ग�रएका अव�थाह�मा नाग�रक तथा 

राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा १७ अ�तग�त संरि�त 

गोपनीयताको अ�धकारमा ह�त�ेप ह�ुछ भ� े मानव अ�धकार स�म�तले उ�लेख गरेको 

 
76 ऐजन 

77 ऐजन, अन�ुछेद १४ 

78 ऐजन 

79 ऐजन, अन�ुछेद ३१(ग)  

80 आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी २२, आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार 

स�म�त, सामा�य �ट�पणी १४ 

81 आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, �ट�पणी १४, अन�ुछेद ३० 
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छ।82 रोजगार� �दन ु पूव� अ�नवाय� �पमा गभा�व�था भए नभएको पर��णह� गन� ज�ता 

�नजी �े�का रोजगारदाताह� �ारा ग�रने काय�ले म�हलाह�को गोपनीयताको अ�धकार 

उ�ल�न हनुे हनुाले �यस �कारका काय� रो�न सरकारले आव�यक काय�वाह� गनु� पन� 

ह�ुछ।83 

 

५.६ �जनन अ�धकारको स�दभ�मा समानता तथा अ�वभेदस�ब�धी अ�धकारको �वषयमा अ�तरा���य र 

��ेीय �तरमा �वकास भएका �या�यक �व�धशा�ह� 

म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध तथा मानव अ�धकार स�म�तह�का साथसाथै मानव 

अ�धकारह�को अ�तरअमे�रक� अदालत�ारा ग�रएका �न�न�लिखत �नण�यह�ले म�हलाह�का 

�जनन अ�धकारह�को इ�कार�स�ब�धी म�ुाह�मा पूवा��ह�/��ढगत धारणाह� तथा सामािजक 

आ�थ�कका साथै जातीय भेदभावह� लगायतका म�हला �व��का भेदभावका अ�तरस�ब�ध 

दशा�उँछन।्  

(क) म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त: आय�लन दा �स�वा �पम�टेल टे�रेा �व�� 

�ािजल84मा अ��क� मलुक� एक ग�रव �ािजल� म�हला आय�लन दा �स�वा �पम�टेल 

टे�ेराको म�ृय ुउपय�ु िच�क�सक�य उपचार र आप�काल�न �सू�त उपचार तथा हेरचाह 

समयमा नै उपल�ध गराउनमा रा�य असफल भएर गभा�व�था स�ब�धी ज�टलताह�को 

कारणले म�ृय ु भएको �थयो भ� े म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले �न�य�ल 

ग� यो। यो घटनाले रा�य म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�धको धारा १२ को (कुनै 

भेदभाव �बना �वा��य उपचार तथा हेरचाह स�ुनि�त गन�) दा�य�व पूरा गन� असफल 

भएको स�म�तले �न�य�ल ग� यो। आय�लन �व�ता�रत भेदभावको (Compound 

Discrimination) पी�डत रहेक� �थइन ् भ� े ठहर प�न स�म�तले ग� यो। अ�ो�ािजल� 

म�हलाह�का �जनन अ�धकारह�बारे िच�ता एवम ् सरोकार �य� ग�रएका �बगतका 

�ािजलका �न�कष� सझुावह�लाई (Concluding Observations) उ�ृत गद� र साम�यक एवम ्

उपय�ु मात ृ �वा��य सेवाह�मा उ� म�हलाको पहुँच स�ुनि�त गन� असफल भएको 

 
82 मानव अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या २८ K.L. v. Peru, मानव अ�धकार स�म�त, Commc’n No. 1153/2003, 

U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1153/2003 (2005); L.M.R. v. Argentina, मानव अ�धकार स�म�त, Commc’n No. 1608/2007, 

U.N. Doc CCPR/C/101/D/1608/2007 (2011); Mellet v. Ireland, मानव अ�धकार स�म�त, Commc’n No. 2324/2013, 

para 2(4), U.N. Doc. CCPR/C/116/D/2324/2013 (2016).  
83 मानव अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या २८, अन�ुछेद २० 

84 Alyne da Silva Pimentel Teixeira v. Brazil, सीड स�म�त, Commc’n No. 17/2008, U.N. Doc. CEDAW/C/49/D/17/ 

2008 (2011); यो प�न हेनु�होस,् Awour and Olieli v. the Attorney General (2015) 56 L.L.R. 2012 (H.C.K.), 

https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/Judgment%20Petition%20No562%20of
%202012%20Kenya%20detention%20case.pdf(Dec. 25th, 2018) 
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�ािजलले आय�लनको लै��कतामा आधा�रत �हंसा मा� नभई अ��क� वंशज तथा 

सामािजक, आ�थ�क ि�थ�तक� एक म�हलाको �पमा समेत भेदभाव गरेको �थयो भ� े

स�म�तले ठहर ग� यो। 

(ख) एल.सी. �व�� पे�85 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले यौनज�य आ�ामक 

द�ुय�वहारको घटनाप�छ गभ�वती भएक� र आ�मह�या गन� �यास गरेक� एक १३ वष�या 

बा�लका, एल.सी.लाई अ�याव�यक �वा��य सेवाह�को इ�कार� रो�न सरकार असफल 

भएको एक मा�मलामा पे� सरकार म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�धको धारा ५ को 

उ�ल�न हनुे गर� अनिुचत एवम ्��ुटपूण� ��ढगत (Stereotyping) काय�मा संल�न भएको 

ठहर ग� यो। आ�मह�याको �य�ले एल.सी. को मे�द�डमा ग�भीर चोट पगेुको �थयो, तर 

एल.सी.गभ�वती भएक� �थइन ् भ� ेकारण देखाई एल.सी.लाई �नजका िच�क�सकह��ारा 

उनको मे�द�डको �थायी ��त रो�नको ला�ग आव�यक आपतकाल�न श�य��या गन� 

इ�कार ग�रएको �थयो। जब उनले उ� श�य��या गराउनको ला�ग आ�नो गभ�पतन 

गराउन खोिजन,् उनका िच�क�सकह�ले �यो प�न इ�कार गरे। एल.सी. �थायी �पमा 

हात खु�ा चलाउन नस�न े(Quadriplegic) भइन।् स�म�तले एल.सी.को श�य��या �थ�गत 

गन� िच�क�सकह�को �नण�यलाई “एउट� म�हलाको �जनन �मताको �योगलाई एक 

अ�धकारको �पमा भ�दा प�न एक कत��यको �पमा ब�ुने”86 लै��क पूवा��ह�/��ढगत 

धारणाले असर गरेको �थयो र “आमाको �वा��य मा�थ �णुको संर�णले �वजय पाउन ु

पद�छ भ� े��ढगत धारणाबाट �भा�वत �थयो”87 भ� ेठहर ग� यो।  

(ग) �फ�ल�प�सको म�नला शहरमा आध�ुनक गभ��नरोध उपरको �भावकार� ��तब�धको 

स�ब�धमा �वशेष जाचँबझु: सन ्२०१५ मा म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले 

�फ�ल�प�स सरकारलाई गभ� �नरोधका उपायह�को पहुँचमा �भावकार� ��तब�ध लगाउन े

एक शहर� अ�यादेश काय�कार� आदेश ००३ खारेज नगना�ले उ�प� म�हला 

अ�धकारह�को ग�भीर एवम ् योजनाब� उ�ल�नको ला�ग एउटा मलुकु�भ�को �वशेष 

जाँचबझुमा आधा�रत एक ��तवेदनबाट उ�रदायी ठहर गरेको छ।88 स�म�तले कुनै �प� 

 
85      L.C. v. Peru, म�हला अ�धकार स�ब�धी महासि�ध स�म�त, Commc’n No. 22/2009, U.N. Doc. CEDAW/C/50/D/22/2009 

(2011)  
86     ऐजन, अन�ुछेद ७ 

87     ऐजन, अन�ुछेद ८ 

88  म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, म�हला �व��का सबै �कारका भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी महासि�धको 

ऐि�छक �ोटोकोलको धारा ८ अ�तग�त �फ�ल�प�सस�ब�धी जाँचबझुको सं�पे, अन�ुछेद ४५, U.N. Doc. 

CEDAW/C/OP.8/PHL/1 (2015)  
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अपवादह�बेगर गभ�पतनलाई द�डणीय बनाउने काय� तथा गभ�पतन प�ात ्को उपचार 

एवम ्हेरचाहको खोजी गन� म�हलाह�लाई ग�रएको द�ुय�वहारबाट �सिज�त अ�धकारह�का 

उ�ल�नह�लाई प�न स�बोधन ग� यो। �य�ता कानून तथा नी�तह�ले भेदभावपूण� �पमा 

म�हलाह�का �वा��यको अ�धकारमा ह�त�पे गद�छन ् भ�े स�म�तले उ�लेख ग� यो र 

�वा��य सेवाह�लाई �वके���कृत गर� स�कएका ठाउँह�मा प�न य�ता भेदभावलाई 

उ�मूलन गन�का ला�ग प� रा�ह� अझै िज�मेबार छन ्भ� े�प� पा� यो। 89  साथै स�तान 

ज�माउने तथा हकुा�उनकेो �पमा म�हलाह�को �ाथ�मक भ�ूमकालाई सं�थागत गन� काम 

काय�कार� आदेश ००३ ले ग� यो भ� ेठहर ग� यो।90 यसले गदा� “आध�ुनक गभ��नरोधका 

साधनह�मा म�हलाह�को पहुँचलाई अ�वीकार गनु� सह� वा �वीकाय� कुरा हो भ� े

�व�ासमा योगदान प�ुन गएको �थयो”91 भ� ेठहर प�न स�म�तले ग� यो। 

(घ) मानव अ�धकार स�म�त: अमाडंामे�लेट �व�� आयर�या�ड गणरा�य92मा गभ�पतनलाई 

�नषे�धत तथा आपरा�धक बनाएको कारणले गदा�, आ�नो घातक �णुगत गभा�व�थासँग 

हा�न रहेको हुँदाहुँदै प�न �नजको आ�नो मलुकुमा गभ�पतन गन� �दन इ�कार ग�रएक� तथा 

आ�नै खच�मा �वदेश जान बा�य पा�रएक�, अमांडा मे�लेट, एक आयर�या�डक� म�हलाले 

अनभुव गनु� परेको ग�भीर भावना�मक तथा मान�सक पीडा, क� एवम ् दःुखका ला�ग 

आयर�या�डको सरकार िज�मेबार �थयो भ� े ठहर मानव अ�धकार स�म�तले ग� यो। 

गभ�पतनको आपराधीकरणले गभा�व�थालाई समा� गन� �वक�प रो�ने म�हलाह�लाई 

�वा��य उपचार तथा हेरचाह �दान गन� इ�कार हनुे तर आ�ना गभा�व�थाह�लाई पूरा 

अव�धस�म जार� रा� ेम�हलाह�लाई चाँह� �य�ता उपचार तथा हेरचाह �दान ग�ररहन े

ज�तो प�रणाम उ�प� हनुे कारणले गदा� यो मा�मलामा अ�वभेद तथा समान संर�णको 

अ�धकारको उ�ल�न भएको �न�य�ल स�म�तले ग� यो।93 �यसैगर� नाग�रक तथा 

राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तररा���य ��त�ाप�को उ�ल�न हनुे गर� “उ� म�हलाको 

िच�क�सा सेवाका आव�यकताह� तथा सामािजक आ�थ�क प�रि�थ�तह�लाई पया�� �पमा 

�वचार गन� आयर�या�डको कानून �वफल भएको छ” भ� े ठहर स�म�तले ग� यो।94 

 
89    ऐजन, अन�ुछेद १९ 

90     ऐजन, अन�ुछेद ४३ 

91      ऐजन 
92     Mellet v. Ireland, Human Rights Committee, Commc’n No. 2324/2013, para 7(10), U.N. Doc.CCPR/C/116/D/2324 

/2013 (2016).  
93     ऐजन 

94      ऐजन 
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आयर�या�डको ��तब�धा�मक गभ�पतन कानूनले, प�ुषह� उपर कुनै ��तब�ध 

नलगाइकन म�हलाह�को रोजाइको अ�धकारलाई इ�कार गद�छ95 र उ� कानूनले 

भेदभावपूण� लै��क ��ढगत धारणाह�लाई �ाथ�मक �पमा म�हलाह�लाई आमा र 

�जननको य��को �पमा ��त�बि�बत गद�छ भ� ेकुरालाई स�म�तका �व�भ� सद�यह�का 

सव� स�म�तका रायह�ले प�न �वीकार गरेका �थए।96 

(ङ) मानव अ�धकारको अ�तर अमे�रक� अदालत: आई.भी. �व�� बो�ल�भया97को म�ुामा 

बो�ल�भयामा ब�न े एक पे�क� शरणाथ� आई.भी.लाई एक साव�ज�नक अ�पतालमा 

श�य��याको �व�ध माफ� त स�तान ज�माउने ���या (Cesarean Section) स�पादन 

ग�रएप�छ �नजको म�जरु� बेगर ब��याकरण ग�रएकोमा बो�ल�भयाको सरकारले अ�वभेदको 

अ�धकारको स�मान गन� तथा ��याभ�ूत �दने आ�नो दा�य�वको उ�ल�न गरेको �थयो भ�े 

ठहर मानव अ�धकारह�को अ�तर-अम�ेरक� अदालतले ग� यो। आई.भी.लाई धेरै �दनप�छ 

मा�ै िच�क�सकह�ले ब��याकरणको �योजनको ला�ग नल� बाँ�ने काय� (tubal ligation) 

स�पादन गरेका �थए भ� ेकुराको जानकार� �दएको �थयो।98 अदालतले म�जरु� बेगरको 

ब��याकरणले �जनन म�हलाह�को �मखु �पमा काम कत��य99 भनी ठा�े बारेको 

नकारा�मक लै��क ��ढगत धारणाह� र �नजको �वाय�ता तथा �वत��तामा ब�देज 

लगाउन े गर� “एक अनौिच�यपूण� �पतसृ�ा�मक िच�क�सक�य ह�त�ेप” भ� े ठहर 

ग� यो।�यसैगर� हा�नकारक ��ढगत धारणाको आधारमा एउट� म�हलाको �पमा आई.भी. 

य�ता �नण�यह� िज�मेवार�पूव�क गन� अ�म �थइन ् भ� े म�हलाह�को �जनन 

अ�धकारह�को ऐ�तहा�सक प�र�समालाई ��त�बि�बत गद�छ भ� े कुरालाई प�न �वीकार 

ग� यो।100 सामािजक आ�थ�क है�सयत, रंग, जा�त, अपा�ता, अथवा एचआईभी भएर 

बाँिचरहेका आ�द ज�ता अ�य �वशेषताह�मा आधा�रत म�हलाह��ारा सामना गनु� परेको 

बा�या�मक ब��याकरणको खास �क�समको जोिखम मा�थ प�न अदालतले जोड �दयो।101 

 

 
95    Mellet v. Ireland (Concurring Opinion of Ben Achour), Human Rights Committee, Commc’n No. 2324/2013, U.N. 

Doc. CCPR/C/116/D/2324/2013 (2016). 
96 Mellet v. Ireland (Concurring Opinion of Ben Achour, Cleveland, Rodruguey Rescia, de Fouville, & Salvioli), 

Human Rights Committee, Commc’n No. 2324/2013, U.N. Doc. CCPR/C/116/D/2324/2013 (2016) 
97 IV v. Bolivia, No. 721/14, 12.655 (ser. C) Inter-Am. Ct. H.R. (2016) 
98 ऐजन 

99 ऐजन, अन�ुछेद २४३ (२००६) 

100 ऐजन, अन�ुछेद २४६ (२००६) 

101 ऐजन, अन�ुछेद २४७(२००६) 
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५.७ �जनन अ�धकारको स�दभ�मा समानता तथा अ�वभेदस�ब�धी अ�धकारको �वषयमा दि�ण 

एिशयाका म�ुय म�ुाह� 

दि�ण एिशयाका असं�य म�ुाह�ले करकापय�ु एवम ् असरुि�त ब��याकरण, 

गभ�पतनको सव�सलुभतासँग स�ब� तथा बाल�ववाहको �सँग लगायतका �जनन अ�धकारह�का 

भेदभावपूण� प�ह�लाइ स�बोधन गरेको पाइ�छ। 

(क) ल�मीदेवी �ध�समेत �व�� नेपाल सरकारसमेत 

सन ्२००९ मा नेपालको सव��च अदालतले ल�मीदेवी �ध�समेत �व�� नेपाल 

सरकारसमेत102 को म�ुामा सरुि�त गभ�पतन सेवा पहुँच स�ुनि�त गन�का अ�त�र� कम 

खिच�लो एवम ् सव�-सलुभतालाई समेत स�ुनि�त गन�मा सरकारको �वफलताले असं�य 

म�हलाह�को मानव अ�धकारको हनन ् भएको छ भ�े ठहर गरेको छ। गभ�पतन सेवा 

�ा� गन� भएको अस�मता र इ�कार�ले अ�नि�छत तथा बा�या�मक गभा�व�था हनुे र 

ब�चा ज�म हनुे अव�था रह�छ भ� े अदालतले उ�लेख गरेको �थयो र गभ�पतनको 

अ�धकार र समानता, भेदभावबाट मिु� तथा �हंसाबाट मिु�का अ�धकारह�को बीचमा 

ज�टल एवम ् छु��ाउनै नस�कने क�ड रहेको ह�ुछ भ�े कुरामा प�न �वशेष जोड 

�दयो।103 यसले गभा�व�थासँग स�ब� म�हलाका �वा��य एवम ् जीवनका जोिखमह�का 

कारणले गदा� गभ�पतन कानूनको काया��वयन गन�मा सरकारको �वफलताबाट आ�नो 

जीवन र �वा��यका अ�धकारह�को उपभोग गन� म�हलाह�को �मतामा �वभेदपूण� �पमा 

ह�त�ेप ह�ुछ भ� े ठहर ग� यो।104 साथै यस म�ुामा गभ�पतन कानूनी �यव�था मा� 

नभई पहुँचयो�य, सरुि�त, आ�थ�क �पमा �यि�ले सेवा �ा� गन� स�न ेअव�था हनुे गर� 

हनुपुन� कुरा ज�ता सारभतू समानताको अनशुरण गर� �यवहारमा अ�धकार उतान� कुरामा 

जोड �दएको देिख�छ। 

(ख) दे�वका �व�ास �व�� भारत संघसमेत 

सन ् २०१६ मा दे�वका �व�ास �व�� भारत संघसमेतको म�ुामा भारतको 

सव��च अदालतले सारभूत समानता स�ुनि�त गन� दा�य�वको उ�ल�नह�को प�हचान 

ग� यो, जसमा �लोभनह� देखाई म�हलाको ब��याकरणलाई �व��न गन� सरकार� 

 
102  ल�मीदेवी �ध�समेत �व. नपेाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत, ने.का.प.२०६७, अ� ९, प�ृ  

१५५१, �न.नं. ८४६४ 

103  ऐजन, यसका साथै अदालतले वैध गभ�पतनको इ�कार�को प�रणाम बा�य पा�रएको गभा�व�था तथा ब�चाको ज�मको �पमा 

घ�टत ह�ुछ भ�े �वीकार गय� I यसले अ��यमा म�हलाह�लाई अपरुणीय हा�न प�ु याउँछ र उनीह�का धेरै आधारभतू 

मानव अ�धकारह�, �वशेष गर� �हंसाबाट मिु�को अ�धकारको हनन गद�छ I 

104  ऐजन 
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नी�तह�को कडीलाई अ�य गभ��नरोधका साधनह� तथा सूसिुचत �नण�यह� गन�का ला�ग 

स�लाह एवम ्परामश�मा पहुँच नभएका �वशेष गर� सीमा�तकृत म�हलाको असरुि�त एवम ्

करकापपूण� ब��याकरणसँग जो�डएको �थयो।105 �लोभनह�ले आ�थ�क तथा सामािजक 

�पमा सीमा�तकृत समूहह�लाई कुनै प�न �क�समको "अथ�पूण� चयन/छनौट" गन� पाउन े

अ�धकारबाट बि�चत गरेका छन ्भ�े िच�ता एवम ्सरोकार �य� गद� �य�ता समूहह�को 

"�जनन �वत��ताह�" लाई स�ुनि�त गनु�पन� दा�य�वमा सव��च अदालतले �वशेष जोड 

�दएको छ।106 

(ग) सपना �धान म�लसमेत �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदको 

काया�लयसमेत 

अदालतले बाल�ववाहको अ�यासमा रहेको अ�तर�न�हत लै��क असमानतालाई 

प�न स�बोधन गन� गरेका छन।् उदाहरणका ला�ग सपना �धान म�लसमेत �व�� नेपाल 

सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लयसमेत107को म�ुामा नेपालको सव��च 

अदालतले बाल�ववाह कानूनको �फतलो काया��वयनका साथसाथै बालकह� भ�दा 

बा�लकाह�को ला�ग �ववाहको कम �यूनतम कानूनी उमेरले भेदभाव गरेको ठहछ� भ�े 

�वीकार ग� यो। कानूनमा भएको �ववाहको �यूनतम कानूनी उमेरले बाल�ववाहको ला�ग 

बा�य नगन� हुँदा �यसबाट भेदभाव भएको ठहनु� हुँदैन भ�े सरकारको तक� लाई समानताको 

���कोणबाट कुनै कानूनको �व�षेण गदा� उ� वग��भ� पन� �यि�ह�का बीचमा 

कानून�ारा पा�रएको �भाव सकारा�मक छ वा नकारा�मक छ भ�े मू�यांकन गन� उपय�ु 

ह�ुछ भ�े �यहोरा अ�भ�य� गद� अदालतले अ�वीकार ग� यो।108 �छटो ब�चा ज�माउन े

ज�तो जीवन र �वा��यमा हनुे भेदभावपूण� ह�त�ेप म�हलाह�को �वा��यको ला�ग 

हा�नकारक ह�ुछ र �जनन केवल म�हलाह��ारा मा� स�भव हनुे एक काय� हो भ� े

उ�लेख गद� म�हलाह�को अ�धकारमा बाल�ववाहबाट उ�प� हनुे खतराह�को �व�षेण 

अदालतले ग� यो।109 ��ततु म�ुामा �वभेद ��य� मा� नभई प�रणाम तथा यसको 

असरलाईसमेत हेनु�पन� भ� ेअवधारणालाई �वीकार गरेको छ। 

 
105    Devika Biswas v. Union of India & Others, W.P. (C) 95/2012 
106  ऐजन 

107 सपना �धान म�लसमेत �व. नपेाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लयसमेत, �नण�य सं�या ७६५९, 

२०६३ (२००६) 

108 ऐजन 

109 ऐजन 
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(घ) Association for Social Justice & Research [ASJR] v. Union of India & Others, 

W.P 

भारतमा �द�ल� उ�च अदालतले प�न बाल�ववाह र लै��क असमानता बीचको 

अ�तरस�ब�धलाई �वीकार गद� बाल�ववाहको स�ब�ध �विश� �पमा बा�लकाह�सँग 

रहेको छ र यसले उनीह�लाई लै��क असमानता, अ�व�थता र ग�रबीको Unrelenting 

cycle of gender inequality"110 को �माण उ�प� हनुे गर� घरेल ु �हंसा, यौनज�य �हंसा 

तथा सामािजक Isolation तफ�  उ�मखु गराउँछ भ�े �यहोरा उ�लेख गरेको छ। 

अदालतले िश�ामा रहेका बाधा अवरोधह� तथा �जनन तथा यौन �वा��यस�ब�धी 

सां�कृ�तक मौनताको कारणले गदा� �ववा�हत बा�लकाह�लाई �वा��य, यौन स�ब�ध र 

प�रवार �नयोजनबारे सूसिुचत �नण�य गन� स�मता इ�कार ग�र�छ भ�े प�न उ�लेख 

ग� यो।111 

(ङ) एम मोह�मद अ�बास �व�� म�ुय सिचव 

यस म�ुामा म�ास उ�च अदालतले बाल�ववाह अ�वभेद तथा अवसरह�को 

समानताको संवैधा�नक संर�णको उ�ल�न हो भ� े�वीकार गरेको छ। यो �नण�यले १८ 

वष�लाई बा�लकाह�को ला�ग �ववाहको �यूनतम कानूनी उमेर �था�पत गन� बाल�ववाह 

�नषेध गन� ऐन (The Prohibition of Child Marriage Act, 2006) ले सं�वधानको धारा २५ 

(धम�को �वत��ता) को उ�ल�न नगर� �यि�गत कानूनह�लाई �व�था�पत गद�छ भ� े

प�ु� गरेको �थयो। यो फैसलाले म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध, मौ�लक हकह� तथा 

रा�य नी�तका �नद�शक �स�ा�तह� अ�तग�त बा�लकाह�को सशि�करण ग�रनपुद�छ र 

बाल�ववाह बा�लकाह�को �हतमा छैन भ� े कुरामा प�न �वशेष जोड �दएको छ।112 

अदालतले वाल�ववाह �नषेध गन� ऐन सं�वधानका धाराह� १४, १५, १६ र २१ अ�तग�त 

��याभ�ूत ग�रएबमोिजम उिचत िश�ा र समाजमा प�ुषह� सरहको समान है�सयत �ा� 

गन� स�पूण� बा�लकाह�को प�मा छ भ� ेप�न उ�लेख गरेको छ।113 

 
110 Association for Social Justice & Research [ASJR] v. Union of India & Others, W.P. (CRL) 535 of 2010, Del. H.C., 

May 2010; Court on Its Own Motion Lajja Devi v. State, W.P. (CRL) 338 of 2008, Del. H.C., July 2012.  
111 ऐजन 
112    Mohammed Abbas v. Chief Secretary, W.P. (MD) 3133 of 2015, H.C. Mad., 31 March 2015.  
113    ऐजन 



प�र�छेद– छ 

 �जनन �वा��य र जीवनको अ�धकार 

 

६.१. जीवनको अ�धकार  

मानव अ�धकारस�ब�धी �व��यापी घोषणाप�को धारा १ मा सबै �यि� ज�मजात 

�वत�� र ��त�ा तथा अ�धकारमा समान ह�ुछ भ� ेउ�लेख छ।114  �य�तै धारा ३ मा ��येक 

�यि�लाई जीवन, �वत��ता र सरु�ाको अ�धकार हनुेछ भ� ेउ�लेख गरेको छ115 भने धारा ६ 

मा कानूनको ���मा ��येक �यि�लाई सव�� �यि�को �पमा मा�यता पाउने अ�धकार हनुछे 

भ�े उ�लेख116 हनुकुा साथै धारा ७ मा सबै �यि�ह� कानूनको ���मा समान र कुनै प�न 

भेदभाव �वना कानूनको समान संर�णका हकदार छन ्भ� ेउ�लेख छ।117 

जीवनको अ�धकार खाल� जीवन जीउनमुा� पया�� हुँदैन। यसमा मा�नसलाई मा�नस भएर 

बाँ�नका ला�ग आव�यक सबै आधारभतू अ�धकारह� समावेश हनु ुआव�यक ह�ुछ। �वा��य, 

िश�ा, आवास र खा�ा�को अ�धकार �यूनतम र आधारभतू �पमा जीवनको अ�धकारअ�तग�तको 

मह�वपूण� मानव अ�धकार हनु।्  

�व��य भई बाँ�न पाउन ुमानव अ�धकार हो। ��येक �यि�लाई गणु�तर�य �वा��य 

सेवाको साथै �वा��यमा ��य� र अ��य� �पमा �भाव पान� कुराह�मा पहुँच हनु ु �यि�को 

�वा��य अ�धकार हो। नेपालमा य�तो आधारभूत अ�धकार उपभोग गन�बाट अ�धकांश �वप� 

म�हलाह� वि�चत छन।् �वभेदकार� सामािजक संरचना, �पतसृ�ा�मक सोच, रा�यको �वभेदकार� 

नी�त, �ोत र साधनमा�थको असमान पहुँच र �नय��ण, आ�थ�क असमानता आ�द थ�ु ैकारणले 

�वप� र सीमा�तकृत म�हलाह� �वा��य सेवा �ा� गन� र मात�ृव �वा��य सेवा उपभोग गर� 

आफूमा अ�त�न��हत �वा��य अ�धकार र अ�ततोग�वा जीवनको अ�धकारसमेतको उपभोग गन�मा 

�नकै पछा�ड परेका छन।् म�हलाको शार��रक अव�थाका कारणले समानताको अ�धकारका 

अ�त�र� उनीह�को �वशेष शार��रक अव�थामा �वशेष संर�ण पाउन े अ�धकार प�न �व�भ� 

मानव अ�धकारस�ब�धी द�तावेजले ��याभतू गरेको अव�था हुँदाहुँदै प�न �वा��यका ���कोणले 

 
114 Universal Declaration of Human Rights Article 1-All human beings are born free and equal in dignity and 

rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of 
brotherhood.See: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf 

115 ऐजन Article 3- Everyone has the right to life, liberty and security of person. 

116 ऐजन Article 6-Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. 

117 ऐजन Article 7-All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of 

the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and 
against any incitement to such discrimination. 
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म�हलाह� अ�त नै जोिखमपूण� अव�थामा रहेको यथाथ� हो। म�हलाह�मा अ�नि�छत गभ�धारण, 

यौनरोग तथा एचआईभी/ए�सको सं�मण, असरुि�त गभ�पतन, पाठेघर ख�न,ु र� अ�पता, सान ै

उमेरमा गभ�वती हनु,ु �फ�टुला हनु ेसम�याका साथै मान�सक �वा��य सम�यासमेत उ�प� हनुे 

गरेको देिख�छ। उदाहरणको �पमा �व�मा भएका मात ृ म�ृयमु�ये क�रब ८ ��तशत म�ृय ु

असरुि�त गभ�पतनको कारणले हनुे गरेको पाइ�छ118 भने नेपालमा म�ृयमु�ये क�रब १३ ��तशत 

म�ृय ुअसरुि�त गभ�पतनको कारणले हनुे गरेको देिख�छ।119 यसबाट उनीह�ले �नवा�ध �पमा 

�वा��यको अ�धकार उपभोग गन�मा सम�या रहेको छ भ� े�प� ह�ुछ। 

जीवनको अ�धकार मा�नसका ला�ग मा�नस भएर जीउन े अप�रहाय� एवम ् नै�तक 

�स�ा�तमा आधा�रत मानव अ�धकार हो। यो अ�धकारको �व�हनतामा मानवको अि�त�व न ै

रहँदैन र मानव अ�धकारका अ�य प�ह� गौण हनु प�ुदछन।् �यसैले मा�थको प�र�छेदमा 

सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��यको अ�धकार ऐनमा भएका मानव अ�धकारस�ब�धी �व�ततृ 

कुराह� छलफल भई सकेको छ। ज�तसकैु �वषम प�रि�थ�तमा प�न �जजन �वा��यको 

अ�धकारलाई जीवनको अ�धकारसँग जोडेर हेनु�पद�छ र स�मान गनु�पद�छ भ� ेमा�न�छ। य�ुको 

अव�था, म�ृयदु�डस�ब�धी कानून, गभ�पतनको �वषय, साव�ज�नक �वा��य सेवाको उपल�धता, 

इि�छत म�ृयवुरण वा उपचारै नला�न ेअव�थाको �वरामी वा घाईते अव�थाका �यि�लाई मान� 

�चलन आ�द ज�ता अव�थामा यो अ�धकारको �वषय बढ� केि��त भएर उ�दछ।120 तर वत�मान 

यगुमा यो अ�धकारको �वषयलाई सबै �कारका नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकार र आ�थ�क, 

सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकारको �वषयसँग गाँसेर हेन� ग�र�छ। �यसैले यो अ�धकारको 

प�रभाषालाई संकुिचत गर� प�रभा�षत गन� स�भव छैन। जीवनको अ�धकारमा स�मान एवम ्

मया�दापूव�क जीवन जीउन पाउन े अ�धकारसमेत समा�हत ह�ुछ जसअ�तग�त �याय, �वत��ता, 

मया�दा, आवास, �व�छ �यवहारको स�ुनि�तता, पया�� र पोषणय�ु खा� पदाथ�को उपल�धता, 

�तरय�ु �वा��य सेवाको उपल�धता, �जनन अ�धकारको स�ुनि�तता आ�द ज�ता �व�भ� न 

�वषयह� समावेश छन।् रा�यले �यि�को �ाकृ�तक जीवनको संर�क�व �हण गर� मया��दत र 

��त��त जीवनका ला�ग आव�यक सबै पूवा�धारको उपल�धता भएको कुराको स�ुनि�त गन� स�न ु

पद�छ। �यसैले �यि�को जीवनको अ�धकारको स�मान हनुे र यो अ�धकार प�रपू�त�का ला�ग 

हरस�भव काय� भएको कुराको रा�यले स�ुनि�तता गन�स�न ु पद�छ भ� े मा�न�छ।जीवनको 

अ�धकारअ�तग�त खाल� जीवन जीउनमुा� पया�� हुँदैन। यसमा मा�नसलाई मा�नस भएर बाँ�नका 

 
118  Fact Sheet, Induced Abortion Worldwide, Guttmacher Institute, March 2018. 
119   DoHS, Annual Report FY 2073/74.  
120  https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_life 
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ला�ग आव�यक सबै आधारभतू अ�धकारह� समावेश हनु ु आव�यक ह�ुछ। �यसम�येमा 

�वा��य, िश�ा, आवास र खा�ा�को अ�धकार �यूनतम र आधारभतू �पमा जीवनको 

अ�धकारअ�तग�तको मह�वपूण� मानव अ�धकार हनु।् 

 

६.2 जीवनको अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य द�तावेजह� 

जीवनको अ�धकारको स�ुनि�तताका ला�ग रा�यलाई िज�मेवार� बनाउने �ममा थ�ुै 

अ�तरा���य द�तावेजह� अि�त�वमा आएका छन।् तीम�ये सबैभ�दा परुानो मा�नएको United 

States Declaration of Independence of 1776 हो जसमा केह� मा�नसका अ�तर�न�हत 

अ�धकारह�बारे उ�लेख ग�रएको छ। ती अ�धकारह�म�येमा मह�वपूण� अ�धकार जीवन र 

मया�दाको अ�धकार हो।121 �य�तै मानव अ�धकारस�ब�धी �व��यापी घोषणाप� १९४८ अक� 

�मखु द�तावेज हो। यस घोषणाप�को धारा १ ले "सबै मानवह� �वत�� �पमा ज�म�छन ्र 

��त�ा तथा अ�धकारमा समान ह�ुछन।् उनीह� �ववेक र अ�त�करणले य�ु भएका ह�ुछन ्र 

उनीह�ले भात�ृवको भावना �लएर एक अका���त �यवहार गनु�पछ�122 भ� े�यव�था गर� मानवको 

ज�मजात �वत��ता, ��त�ा र समानताको अ�धकारलाई ��याभतू गद� जीवनको अ�धकारको 

पाटालाई फरा�कलो ढ�ले �यवि�थत गरेको देिख�छ। �य�तै सोह� घोषणाप�को धारा ३ ले 

��येक �यि�लाई उसको जीवन, �वत��ता र सरु�ाको अ�धकार हनु े कुराको �प� ढ�ले 

��याभ�ूत गरेको छ।123 नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप� प�न 

रा�यलाई जीवनको अ�धकारको स�ुनि�तताको ला�ग बा�यकार� दा�य�व वहन गराउनका ला�ग 

जार� ग�रएको अ�तरा���य द�तावेज हो। यसको धारा ६ ले ��येक मा�नसमा अ�तर�न�हत 

जीवनको अ�धकार हनुे र यो अ�धकार कानून�ारा संरि�त हनुे कुरामा जोड �दँदै कसैको 

जीवनलाई �व�छेचार� �पमा खो�न ब�देज लगाएको छ।124 यसै ��त�ाप�को धारा ९ ले 

 
121    All men are endowed with certain inalienable rights, and that "among these are life, liberty, and the pursuit of   

happiness. https://www.britannica.com/topic/Declaration-of-Independence 
122    Supra Note 1 
123    ऐजन Article 3 "Everyone has the right to life, liberty and security of person." 
124   ICCPR Article 6 - "1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one 

shall be arbitrarily deprived of his life. 2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death 
may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of 
the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by 
a competent court. 3. When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this 
article shall authorize any State Party to the present Covenant to derogate in any way from any obligation assumed 
under the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. 4. Anyone 
sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or 
commutation of the sentence of death may be granted in all cases. 5. Sentence of death shall not be imposed for 
crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women. 6. 
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��येक �यि�मा �वत��ता र सरु�ाको अ�धकार अ�तर�न�हत रहने कुराको ��यभ�ूत �दएको 

छ।125 

बालअ�धकार महासि�धले प�न बालबा�लकाको जीवनको अ�धकारको स�ुनि�तताका ला�ग 

रा�यलाई घ�घ�याएको छ। सो महासि�धको धारा ६ ले ��येक प� रा�ले हरेक 

बालबा�लकाको अ�तर�न�हत जीवनको अ�धकार हनुे कुरालाई मा�यता �दनपुन� कुरामा जोड 

�दएको छ। �य�तै यो महासि�धको सोह� धारामा बालबा�लकाको बाँ�न पाउन े र �वकास गन� 

पाउने अ�धकारको स�ुनि�तताबारे उ�लेख ग�रएको छ।126 �यसैगर� अपा�ताको अ�धकारस�ब�धी 

महासि�धले प�न अपा�ता भएका �यि�ह�को अ�य �यि�सरह जीवनको अ�धकारलाई स�ुनि�त 

गरको छ। यसको धारा १० ले जीवनको अ�धकारको स�ुनि�तताका ला�ग �प� गद� अपा�ता 

भएका �यि�ह�ले समेत समान �पमा यो अ�तर�न�हत अ�धकारको संर�ण पाउने �यव�था 

गरेको देिख�छ।127 

 

६.३ जीवनको अ�धकार स�ब�धमा रा�संघीय मानव अ�धकार स�म�त 

नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा ६ मा 

उि�लिखत जीवनको अ�धकारको �वषयमा संय�ु रा� संघीय मानव अ�धकार स�म�तले समय 

समयमा सामा�य �ट�पणीको मा�यमबाट प� रा�ह�लाई जीवनको अ�धकारको स�मान र 

प�रपालना गन� �नद�श गद� आएको देिख�छ। सन ् १९८२ अ��ल ३० ता�रखको �दन मानव 

अ�धकार स�म�तको १६ औ ं अ�धवेशनको �ममा पा�रत यस सामा�य �ट�पणीमा उ� 

��त�ाप�को धारा ६ मा उि�लिखत जीवनको अ�धकारलाई साँघरुो ढ�ले �या�या गन� नहनुे कुरा 

उ�लेख गद� रा�यको जीवन नै खतरापूण� ि�थ�तमा रहेको साव�ज�नक सं�मणको समयमा समेत 

यो अ�धकार हनन ् हनु नहनुे कुरामा जोड �दएको छ।128 �य�तै सन ्२०१५ जलुाई १४ मा 

बसेको मानव अ�धकार स�म�तको ११४ औ ंबैठकले नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी 

 
Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any State Party to 
the present Covenant." 

125     ऐजन,  Article 9.1 Everyone has the right to liberty and security of person. 
126 CRC Article 6 - "1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life. 2. States Parties shall ensure 

to the maximum extent possible the survival and development of the child." 
127 CRPD Article 10- "States Parties reaffirm that every human being has the inherent right to life and shall take all 

necessary measures to ensure its effective enjoyment by persons with disabilities on an equal basis with others." 
128 '.....the Committee has noted that the right to life has been too often narrowly interpreted. The expression “inherent 

right to life” cannot properly be understood in a restrictive manner, and the protection of this right requires that States 
adopt positive measures. In this connection, the Committee considers that it would be desirable for States parties to 
take all possible measures to reduce infant mortality and to increase life expectancy, especially in adopting measures 
to eliminate malnutrition and epidemics.' ICCPR General Comment No. 6: Article 6 (Right to Life) Adopted at the 
Sixteenth Session of the Human Rights Committee, on 30 April 1982 
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अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा ६ बारे सामा�य �ट�पणीको म�यौदा गन� काय� �ार�भ ग� यो। 

११४ औ ं बैठकप�छका अ�य बैठकह�बाट यस स�ब�धमा थप छलफल गर� म�यौदालाई 

अि�तम �पमा �दन स�म�तसमेत गठन गर� सो स�म�तले सामा�य �सफा�रसको म�यौदा तयार 

ग� यो। यो म�यौदामा १२० औ ं बैठकस�म आई प�ुदा �नर�तर �पमा छलफल तथा 

पनुरावलोकन गन� काय� हुँदै आएकोमा स�म�तको १२४ औ ं बैठकमा उ� म�यौदा प�रमाज�न 

स�हत पा�रत गरेको छ।129 यस सामा�य �सफा�रसमा नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी 

��त�ाप�को धारा ६ अ�तग�तको जीवनको अ�धकारका �वषयमा घ�नभतू चचा� ग�रएको 

देिख�छ।130 यस सामा�य �सफा�रसमा स�म�तको १६ औ ंअ�धवेशन बैठकबाट पा�रत सामा�य 

�सफा�रसमा उि�लिखत कुराह�मा जोड �दँदै ��त�ाप�का प� रा�ह�लाई जीवनको अ�धकार 

उ�ल�न नहनुे आव�यक एवम ्उपय�ु उपाय अवल�बन गन� थप �नद�श ग�रएको छ।131 

 

६.४ मानव अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी तथा �न�कष�कार� समी�ाह� 

(क) �जनन �वा��य अ�धकारको स�दभ�मा गभ��नरोधका साधन तथा सेवा, सरुि�त गभ�पतन तथा 

मात ृ �वा��योपचारमा पहुँच जीवनको अ�धकारको मह�वपूण� प� हो। गभ��नरोधक एवम ्

गभ�पतन सेवाह� लगायतका �जनन �वा��य उपचारमा रहेका कानूनी ब�देजह� वा अ�य 

अवरोधह�का कारणले �नय��ण गन� स�कने मात ृम�ृयकुो जोिखममा नरहून ्भ� ेस�ुनि�त 

गन� सरकारह�लाई �प� �पमा बा�य गद�छ। जीवनको अ�धकारले �वे�छाचार� एवम ्

�नय��ण गन� स�कने जीवनका हानी नो�सानीबाट जोगाउने उपायह� अवल�बन गन� 

 
129 https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/HRBodies/CCPR 

/CCPR_C_GC_36.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1(Pls also refer; 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23797&LangID=E) 

130 Although States parties may adopt measures designed to regulate terminations of pregnancy, such measures must not 

result in violation of the right to life of a pregnant woman or her other rights under the Covenant, including the 
prohibition against cruel, inhuman and degrading treatment or punishment. Thus, any legal restrictions on the ability 
of women to seek abortion must not, inter alia, jeopardize their lives or subject them to physical or mental pain or 
suffering which violates article 7. States parties must provide safe access to abortion to protect the life and health of 
pregnant women, and in situations in which carrying a pregnancy to term would cause the woman substantial pain or 
suffering, most notably where the pregnancy is the result of rape or incest or when the foetus suffers from fatal 
impairment. States parties may not regulate pregnancy or abortion in a manner that runs contrary to their duty to 
ensure that women do not have to undertake unsafe abortions. [For example, they should not take measures such as 
criminalizing pregnancies by unmarried women or applying criminal sanctions against women undergoing abortion 
or against physicians assisting them in doing so, when taking such measures is expected to significantly increase 
resort to unsafe abortions]. Nor should States parties introduce humiliating or unreasonably burdensome requirements 
on women seeking to undergo abortion. The duty to protect the lives of women against the health risks associated 
with unsafe abortions requires States parties to ensure access for women and men, and, in particular, adolescents, to 
information and education about reproductive options, and to a wide range of contraceptive methods. States parties 
must also ensure the availability of adequate prenatal and post-abortion health care for pregnant 
women.http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/ICCPR/Pages/GC36-Article6Righttolife.aspx  

131 Supra Note 22 
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रा�ह�लाई वा�यकार� बनाई132 संकुिचत �पमा �या�या ग�रन ु हुँदैन भ�े कुरा प�न 

उ�लेख गरेको छ।133 �जनन �वा��य सेवाह�को सलुभताको स�ुनि�तता गरेर गभा�व�था 

एवम ् �सव134 सँग स�ब� जीवनका अनाव�यक हानी नो�सानीका �व�� म�हलाह�को 

सरु�ा गन� कदमह� चा�नपुन� कुरा प�न यसमा समावेश छन।्135 

(ख) गभ��नरोधका सव ै �कारका उपायह�को पहुँचमा भएका अवरोधह�ले मातमृ�ृयतुफ�  

डो� याउन स�छ भ� े कुरा मानव अ�धकार स�म�तले पटकपटक दोहो� याएको छ।136 

गभ�पतन गैरकानूनी भएका मलुकुह�मा अ�नयोिजत (Unplanned) गभ�धारण र असरुि�त, 

ल�ुक�छ�प/गो�य (Clandestine) गभ�पतन गनु�पन� कारण गभ��नरोधक साधनको पहुँच 

अ�भवृ�� गराई गभा�व�था स�ब� म�ृयहु� �यून गन� स�क�छ।137 खासगर� असरुि�त 

गभ�पतनज�ता कारणले गदा� गभा�व�थासँग स�ब�धत म�ृयकुो वा�त�वक जोिखम �व�मान 

रहेको मलुकुह�मा प� रा�ह�ले गभ��नरोधका सबै �कारका त�रकाह�को �यापक एवम ्

सलुभ उपल�धता स�ुनि�त गन� लगायतका काय�ह� गद� अ�नयोिजत गभा�व�थाको 

रोकथामका उपायह�लाई स�ुढ बनाउन ैपन� ह�ुछ भ� ेकुरालाई प�न स�म�तले बार�बार 

उ�लेख गरेको छ।138 

(ग) गभ�पतनलाई पूण�तः गैरकानूनी घोषणा भएका कारणले सरुि�त गभ�पतन सेवाह� उपल�ध 

नभएका अव�थामा म�हलाह�को �यानलाई जोिखममा पान� लकु��छपी एवम ् असरुि�त 

गभ�पतन गराउन बा�य139 पा�रने छैन भ� े कुरा स�ुनि�त गन� आव�यक कदमह� चा�न 

 
132 मानव अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या ६: जीवनको अ�धकार, (८० औ ंअ�धवेशन, २००४), २४४-२४५ मा, 

अन�ुछेदह� ७-८, (धारा ६), (१६ औ ं अ�धवेशन, १९८२), १७७ मा, अन�ुछेदह� ३ र ५, U.N. Doc. 

HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) (2008)  (यसप�छ मानव अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या ६)  

133 ऐजन, अन�ुछेद ५ 

134 मानव अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या २८: धारा ३ (म�हलाह� एवम ् प�ुषह�का �बचमा अ�धकारह�को 

समानता), (६८ औ ं अ�धवेशन, २०००), २२९ मा, अन�ुछेद १०, U.N. Doc. HRI/ GEN/1/Rev.9 (Vol. I) (2008). 

(यसप�छ मानव अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या २८)  

135 मानव अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: माल�, अन�ुछेद१४, U.N. Doc. CCPR/CO/77/MLI (2003) 

136 मानव अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: मंगो�लया, अन�ुछेद ८(ख), U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.120 (2000); 

मानव अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�:  हंगरे�, अन�ुछेद ११, U.N. Doc. CCPR/CO/74/HUN (2002)  

137 मानव अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: माल� अन�ुछेद १४, U.N. Doc. CCPR/CO/77/MLI (2003); मानव 

अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: कोलि�बया, अन�ुछेद १९, U.N. Doc. CCPR/C/COL/6 (2010); मानव अ�धकार 

स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: इ�वटेो�रयल �गनी, अन�ुछेद ९, U.N. Doc. CCPR/CO/79/GNQ (2004)  

138 मानव अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: �याम�न, अन�ुछेद १३, U.N. Doc. CCPR/C/CMR/CO/4 (2010); मानव 

अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: कोलि�बया, अन�ुछेद १९, U.N. Doc. CCPR/C/COL/6 (2010); मानव अ�धकार 

स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: पो�या�ड, अन�ुछेद १२, U.N. Doc. CCPR/C/POL/CO/6 (2010) 

139 मानव अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: माल�, अन�ुछेद १४, U.N. Doc. CCPR/CO/77/MLI (2003) 
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आव�यक छ।140 यसैगर� गो�य एवम ्असरुि�त गभ�पतनका कारण हनुे मातमृ�ृयकुो उ�च 

दरले सरकार “… म�हलाह�को जीवनको अ�धकारको स�मान गन� आ�नो दा�य�व 

पूण�पालना गन�” असफल भएको छ भ� े म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले 

उ�लेख गरेको छ।141 

(घ) �नय��ण गन� स�कने मातमृ�ृयलुाई लै��क भेदभावको न�तजाको �पमा �वीकार ग�रएको 

छ।142 �य�ता मात ृ म�ृयलेु म�हला तथा बा�लकाह�को जीवनको अ�धकारको हनन ्

गद�छ143 र प� रा�ह�ले गभा�व�था र �सू�तसँग स�ब� म�ृयकुो रोकथाम गर� 

म�हलाह�को जीवनको अ�धकार स�ुनि�त गन� ग�रएका �य�ह�बारे स�म�तलाई सूचना 

उपल�ध गराउन आव�यक ह�ुछ भ�े कुरालाई मानव अ�धकार स�म�तले उ�लेख गरेको 

छ।144 आपतकाल�न �सू�त उपचारलगायत मात ृ �वा��य उपचारमा पहुँच स�ुनि�त गनु� 

जीवन र �वा��य अ�धकारअ�तग�त रा�यको एक दा�य�व हो।145 म�हलाह�को रंग/जात 

वा आ�थ�क अव�था नहे�रकन गणु�तर�य मात ृ�वा��य उपचारमा सबैको पहुँच प�ु याउनका 

ला�ग रा�ह� उ�रदायी छन ् भ� े कुरा म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले 

उ�लेख गरेको छ।146 यसैगर� बलपूव�क ब��याकरण तथा मात ृ�वा��य उपचारको बेला 

श�ुक �तन� अस�म भएका कारणले थनुामा रा� े लगायतका द�ुय�वहार, अपमान तथा 

गाल�गलोजबाट मिु� एवम ्आ�मस�मान/��त�ा स�ुनि�त गन� कुराह� पद�छन।्147 

(ङ) बाल�ववाह म�हला तथा बा�लकाह�लाई चाँडो गभ�धारण र �हंसा लगायतका �जनन 

�वा��यलाई जोिखममा पान� भएका कारणले जीवनको अ�धकारसँग सरोकार रा�दछ। 

मानव अ�धकार स�म�तले बाल�ववाहलाई �हंसा, चाँडो गभ�धारण, मात ृ म�ृयदुर तथा मात ृ

 
140 मानव अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: �याम�न, अन�ुछेद १३, U.N. Doc. CCPR/C/CMR/CO/4 (2010); मानव 

अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: आयर�या�ड, अन�ुछेद १३, U.N. Doc. CCPR/C/IRL/CO/3 (2008); मानव 

अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: �नकारागवुा, अन�ुछेद १३, U.N. Doc. CCPR/C/NIC/CO/3 (2008); मानव 

अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: �ी लंका, अन�ुछेद १२, U.N. Doc. CCPR/CO/79/LKA (2003)  

141 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: बे�लज, अन�ुछेद ५६, U.N. Doc. CEDAW/A/54/38 

(1999)  
142   आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या २२, मा�थ�ट�पणी २० 

143  मानव अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: माल�, अन�ुछेद १४, U.N. Doc. CCPR/CO/77/MLI (2003); मानव 

अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: इ�वेडोर, अन�ुछेद ११, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.92 (1998) I 

144   मानव अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या २८, मा�थ �ट�पणी ९ 

145     ऐजन 

146 Alyne da Silva Pimentel Teixeira v. Brazil, म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, Commc’n No. 17/2008, para. 

21, U.N. Doc. CEDAW/C/49/D/17/2008 (2011)  
147 यातना तथा अ�य �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजायस�ब�धी �वशेष ��तवेदकको ��तवेदन, अन�ुछेद ४७, 

U.N. Doc. A/HRC/31/57 (2016)  
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��णता �न�याउने �ोतको �पमा प�हचान गरेको छ148 र �कशोराव�थामा गभ�धारण उ�च 

हनुे मलुकुह�मा जीवनको अ�धकारको उ�ल�नह�बारे चासो �य� गरेको छ।149 

बाल�ववाह ज�ता म�हला �व��का द�ुय�वहार तथा �व�भ� �कारका �हंसा ढाकछोप गन� 

काय�ले म�हलाको जीवनको अ�धकारको हनन ् हनुे �न�कष� �नका�न स�क�छ भ� ेम�हला 

�व��का �हंसा स�म�तका �वशेष ��तवेदक Special Rapporteur on Violence against 

Women (SRVAW) ले उ�लेख गरेको छ।150 मानव अ�धकार स�म�तले प�न जबज��ती 

करणीका पी�डतह�लाई सरुि�त गभ�पतन लगायतका �जनन �वा��य सेवाह�बाट बि�त 

ग�रएको अव�थामा जीवनको अ�धकारको हनन ्हनु स�ने उ�लेख गरेको छ।151 

 

६.५ �व�भ� देशमा जीवनको अ�धकार स�ब�धमा भएका �यव�था 

�व�भ� महासि�धह�ले प� रा�लाई ती महासि�धमा उि�लिखत अ�धकारह�को मया�दा 

कायम रा� र महासि�ध�ारा ��याभूत ग�रएका अ�धकारह�को प�रपू�त� एवम ् पालनाका ला�ग 

काय� गन� र ती अ�धकारको पहुँचलाई स�ुनि�त गन� �नद�श गरे अन�ुप �लिखत सं�वधान भएका 

�व�भ� मलुकुका सं�वधानमा नै जीवनको अ�धकारको ��याभ�ूत ग�रएको पाइ�छ। अमे�रकाको 

सं�वधानको चौध� संशोधनबाट प�हलो पटक �यि�को जीवनको अ�धकारलाई मा�यता �दइएको 

देिख�छ। यसमा जीवनको अ�धकारलाई कानूनी ���याको पालना (Due Process of Law) नगर� 

अ�य त�रकाबाट कुि�ठत गन� नस�कन ेकुराको स�ुनि�तता �दान ग�रएको छ।152 

(क) भारत: भारतीय सं�वधानको धारा २१ ले जीवनको अ�धकारको ��याभ�ूत गरेको छ। 

भारतीय सं�वधान अनसुार कानून�ारा �नधा��रत काय��व�ध (Procedure established by Law) 

पूरा नगर� कुनै प�न �यि�को जीवन र �यि�गत �वत��ताको अ�धकार कुि�ठत गन� 

स�कन े छैन भ� न े �यव�था ग�रएको छ।153 भारतको सं�वधानको धारा २१ लाई अ�य 

 
148  मानव अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: सेनेगल, अन�ुछेद १२, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add 82 (1997)  

149  मानव अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: �वाटेमाला, अन�ुछेद २०, U.N. Doc. CCPR/C/GTM/CO/3 (2012)  

150 म�हलाह� �व��को �हंसा, यसका कारणह� र प�रणामह� स�ब�धी �वशेष ��तवेदकको ��तवेदन, रिशदा म�जू, प�रिश�, 

सरकारह�सँग आदान �दान भएका संचार (प�ाचार) ह�, अन�ुछेदह� ३१४-३१७, U.N. Doc. A/HRC/14/22/Add.1 

(2010)  
151 मानव अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: �याम�न, अन�ुछेदह� १२-१३ 
152 US Constitution Amendment 14 - " All persons born or naturalized in the United States, and subject to the 

jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or 
enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State 
deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its 
jurisdiction the equal protection of the laws." 

153 Article 21 of the Indian Constitution- "No person shall be deprived of hisright to life and personal liberty except 

according to procedure established by law." 
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मौ�लक अ�धकारह� भ�दा उ�च�तरको अ�धकारको �पमा �लइ�छ।154 सं�वधान�ारा 

��याभूत यो अ�धकारको वहाल�मा मा�ै अ�य अ�धकारको अि�त�व हनुे कुरामा भारतीय 

�व�धशा�ीह� एकमत छन।् 

(ख) बेलायत: बेलायतमा �लिखत सं�वधान छैन। तर बेलायत यरुोपेल� रा� भएकोले यरुोपेल� 

मानव अ�धकार महासि�ध (Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms, 1950)155 को प� रा� हो। उ� महासि�धको धारा २ ले 

जीवनको अ�धकारको ��यभ�ूत गरेकोले अ�धकारको स�मान गनु� बेलायतको दा�य�व 

रह�छ।156 �यसैले बेलायतले सो महासि�धको �यव�था काया��वयन गन� मानव अ�धकार 

ऐन, १९९८ जार� गरेको छ। ��ततु ऐनले कुनै प�न �यि�को गैरकानूनी �पमा ह�या गन� 

रोक लगाएको छ।157 

(ग) दि�ण अ��का: दि�ण अ��काको सं�वधानको धारा १० मा ��येक �यि�को मानवीय 

मया�दाको अ�धकारको संर�ण र आदर हनुे र धारा ११ मा ��येक �यि�को जीवनको 

अ�धकार हनुे कुरा उ�लेख छ।158 

(घ) नेपाल: नेपालको सं�वधानको धारा १६ मा स�मानपूव�क बाँ�न पाउन ेहकअ�तग�त जीवनको 

अ�धकारलाई ��याभतू ग�रएको छ।159 नेपालको सं�वधानको उ� �यव�था भारत तथा 

अमे�रकाको सं�वधान वा बेलायतको कानूनभ�दा बढ� �ग�तशील देिख�छ। �कन�क ती 

मलुकुह�मा म�ृयदु�डलाई कानूनी मा�यता �ा� छ। तर नेपालमा सं�वधान�ारा नै 

म�ृयद�डलाई पूण� �पमा �नषेध ग�रनकुा साथै ��येक �यि�को स�मानपूव�क बाँ�न पाउन े

हकलाई सं�वधानमा नै �ढताका साथ स�ुनि�त ग�रएको छ। यो अ�धकारलाई कानून 

 
154 Article 21 of the Constitution of India – Right to Life and Personal Liberty, November 13, 2015 By drishti, By Riya 

Jain, UILS Panjab University, Academike Articles on legal issues 
155   Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950, 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf 
156 ऐजन Article 2, Right toLife 1. Everyone’s right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life 

intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty 
is provided by law. 2. Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this Article when it 
results from the use of force which is no more than absolutely necessary: (a) in defence of any person from unlawful 
violence; (b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained; (c) in action 
lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection 

157 Human Rights Act 1998, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/introduction 
158 The Constitution of the Republic of South Africa, 1996, Human dignity 10. Everyone has inherent dignity and the 

right to have their dignity respected and protected. Life 11. Everyone has the right to life. 
http://www.justice.gov.za/legislation/constitution/SAConstitution-web-eng.pdf 

159 नपेालको सं�वधानको धारा १६ स�मानपूव�क बाँ�न पाउने हकः (१) ��यके �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँनपाउन ेहक 

हनुेछ। (२) कसैलाई प�न म�ृयदु�डको सजाय �दन ेगर� कानून बनाइने छैन। 
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���याको पालना (Due Process of Law) गर� वा कानून�ारा �नधा��रत काय��व�ध 

(Procedure established by Law) पूरा गर� समेत कुि�ठत गन� स�कँदैन।  

 

६.६ जीवनको अ�धकार तथा �जनन अ�धकारस�ब�धी �व�धशा� 

�जनन अ�धकारका स�ब�धमा �व�भ� देशका अदालत तथा रा� संघीय स�म�तह�ले 

�जनन �वा��यको अ�धकार जीवनको अ�धकारसँग जोडेर �या�या गरेको देिख�छ। जीवनको 

अ�धकारको स�ुनि�तताका ला�ग �व�भ� मलुकुका सव��च अदालतले आ�ना �या�या माफ� त 

�प� पाद� आएको समेत देिख�छ। मूल �पमा म�ृयदु�डस�ब�धी �यव�था कानून काया��वयन 

गन� �नकाय खासगर� सरु�ा �नकायबाट हनुे ह�या, आ�मह�या, गभ�पतन आ�द ज�ता �वषयह�को 

स�दभ�मा अदालतह�ले जीवनको अ�धकारको �या�या गन� गरेको भए ताप�न हाल आएर 

वातावरण, �वा��य, खा� र आवास लगायत मानव जीवनलाई असर पन� �वषयमा जीवनको 

अ�धकारको �वषय गाँ�सएर आउने अव�थालाई �वचार गर� अदालतह�ले यो अ�धकारको 

�े�लाई �व�तार गद� नयाँ नया ँ �स�ा�तह� ��तपादन गद� यो अ�धकारलाई सम�ृ त�ुयाउँदै 

आएका छन।् 

क)  जीवनको अ�धकारको स�दभ�मा भारतका सव��च अदालतबाट गरेका फैसलाह� 

भारतीय सव��च अदालतले खरक �संहको म�ुामा भारतीय सं�वधानको धारा २१ 

मा उि�लिखत "जीवन" श�दको �योग मा� एउटा जनावरको अि�त�वभ�दा उ�च 

�क�समको अथ�मा ब�ुनपुन� भनी �या�या गद� जीवनको अ�धकारको मह�वबारे �प� पारेको 

छ।160 �य�तै स�ुनल व�ाको म�ुामा सव��च अदालतले जीवनको अ�धकारअ�तग�त मानवीय 

शर�रको सबै �कारका स�ुवधाह� उपभोग गन� पाउन े �व��य जीवनलाई स�झनपुन� भनी 

जीवनको अ�धकारको �े�लाई �यापक बनाउँदै थप �या�या गरेको देिख�छ।161 मेनका 

गा�धीको म�ुामा भारतीय सव��च अदालतले जीवनको अ�धकारको �े�लाई थप 

�व�ततृीकरण गद� यो अ�धकारअ�तग�त मा�नस भौ�तक �पमा बाँ�न े अ�धकारमा� �न�हत 

नभई यसअ�तग�त मानवीय मया�दापूव�क बाँ�ने अ�धकार समा�हत रहेको भनी �स�ा�त 

 
160  "By the term “life” as here used something more is meant than mere animal existence. The inhibition against its 

deprivation extends to all those limbs and faculties by which life is enjoyed. The provision equally prohibits the 
mutilation of the body by amputation of an armour leg or the pulling out of an eye, or the destruction of any other 
organ of the body through which the soul communicates with the outer world." Kharak Singh v. State of Uttar 
Pradesh citations: 1963 AIR 1295, 1964 SCR (1) 332. See: https://indiankanoon.org/doc/619152/ 

161    “Right to life” included the right to lead a healthy life so as to enjoy all faculties of the human body in their prime 

conditions. It would even include the right to protection of a person’s tradition, culture, heritage and all that gives 
meaning to a man’s life. It includes the right to live in peace, to sleep in peace and the right to repose and health. 
Sunil Batra v. Delhi Administration, citations: 1980 AIR 1579, 1980 SCR (2) 557, See: 
https://indiankanoon.org/doc/778810/ 
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��तपादन गरेको देिख�छ।162 भारतीय सव��च अदालतले �ाि�सस कोरालायको म�ुामा 

सं�वधानको धारा २१ को अझ �व�ततृ �पमा �या�या गद� बाँ�न पाउन ेअ�धकारअ�तग�त 

मया��दत जीवन जीउने अ�धकार समावेश भएको र यसमा जीवनका ला�ग अ�याव�यक 

कुराह� ज�तो पया�� पोषणय�ु खाना, ल�ाकपडा, आवास, ले�,े पढने र अ�भ�य� गन� 

स�ुवधा, �हँडडुल गन� र अ� मा�नससँग घलु�मल हनुे र जीवनको ला�ग अ�याव�यक 

कुराह� समेत समावेश हनुे कुरामा जोड �दएको छ।163 �यसैगर� वधँुवा मिु� मोचा�को 

म�ुामा भारतीय सव��च अदालतका �यायाधीश �ी �प एन भगवतीले सं�वधानको धारा २१ 

को �े�लाई अझ �व�ततृ पाद� जीवनको अ�धकारलाई रा�यका �नद�शक �स�ा�तसँग जोडी 

यसअ�तग�त �वा��य र कामदारको शि�को संर�ण, म�हला, प�ुष र बालबा�लकाको 

दरुाचारबाट बचावट, बालबा�लकाले �वा��य, मया��दत र �वत�� �पमा �वकास गन� अवसर, 

िश�ाको स�ुवधा, मानवीय काय��थल र मात�ृवको राहत ज�ता �वषयसमेत समावेश हनु े

कुरामा जोड �दएका छन।्164 यो �या�याले जीवनको अ�धकार क�तस�म उ�च�तरको 

अ�धकार रहेछ भ� े�प� ह�ुछ।  

ख)  जीवनको अ�धकारको स�दभ�मा नेपालको सव��च अदालतबाट भएका फैसलाह� 

नेपालमा प�न सव��च अदालतबाट �व�भ� म�ुामा जीवनको अ�धकारको �वषयमा 

थ�ु ै �या�या भएको छन।् गोदावर� माव�लको म�ुामा सव��च अदालतले सं�वधानले 

��याभूत गरेको जीवनको अ�धकारअ�तग�त �व��य एवम ्�व�छ वातावरणमा रहन पाउने 

अ�धकार सि��हत रहेको कुरालाई �प� �पमा �या�या गरेको छ।165 �य�तै अ�धव�ा राज ु

 
162  "The right to live is not merely a physical right but includes within its ambit the right to live with human 

dignity".Maneka Gandhi v. Union of India, citations: 1978 AIR 597, 1978 SCR (2) 621, See: 
https://indiankanoon.org/doc/1766147/ 

163     “The right to live includes the right to live with human dignity and all that goes along with it, viz., the bare necessities 

of life such as adequate nutrition, clothing and shelter over the head and facilities for reading writing and expressing 
oneself in diverse forms, freely moving about and mixing and mingling with fellow human beings and must include 
the right to basic necessities the basic necessities of life and also the right to carry on functions and activities as 
constitute the bare minimum expression of human self.”Francis Coralie v. Union Territory of Delhi, citations: 1981 
AIR 746, 1981 SCR (2) 516, https://indiankanoon.org/doc/78536/ 

164    “It is the fundamental right of everyone in this country… to live with human dignity free from exploitation. This right 

to live with human dignity enshrined in Article 21 derives its life breath from the Directive Principles of State Policy 
and particularly clauses (e) and (f) of Article 39 and Articles 41 and 42 and at the least, therefore, it must include 
protection of the health and strength of workers, men and women, and of the tender age of children against abuse, 
opportunities and facilities for children to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, 
educational facilities, just and humane conditions of work and maternity relief. These are the minimum requirements 
which must exist in order to enable a person to live with human dignity and no State neither the Central Government 
nor any State Government-has the right to take any action which will deprive a person of the enjoyment of these basic 
essentials.” Bandhua Mukti Morcha v. Union of India citations: 1984 AIR 802, 1984 SCR (2) 67, See: 
https://indiankanoon.org/doc/595099/ 

165   "नेपालको सं�वधानको धारा ११(१) मा कानूनबमोिजम बाहेक कुनै प�न �यि�को �यान अपहरण नहनु ेहक अ�धकार 

उ� धाराले ��याभतू गरेको छ, �दू�षत वातावरणमा मानव जीवन खतरामा ह�ुछ। �दू�षत वातावरणको सजृनाबाट कुन ै
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चापागा�को म�ुामा सव��च अदालतले "सं�वधानले �यि�को बाँ�न पाउन ेनैस�ग�क हकको 

��याभ�ूत गरेको र �व�छ वातावरणमा बाँ�न पाउने �यि�को हकलाई प�न मौ�लक हककै 

�पमा �वीकार ग�रएको हुँदा �य�तो अ�धकारको स�मान गन�, पालना गन� र प�रपू�त� गन� 

रा�यको दा�य�व रहेकाले अ�तरा���य समदुाय वा बा� रा�ले �सज�ना गरेको प�रि�थ�तको 

ला�ग महासि�धबमोिजमको दा�य�व वहन गन� राजनी�तक एवम ्कुटनी�तक जो चा�हने सबै 

मा�यमह� �योग गनु�पन�" भनी �स�ा�त ��तपादन गद� सरकारका नाममा �नद�शना�मक 

आदेश �दएको देिख�छ।166 �यो�त बा�नयाको म�ुामा सव��च अदालतले "जन�वा��यको 

स�ब�ध �यि�का जीवनलगायतका अनेक� हकह�को �चलनसँग प�न स�बि�धत हक 

हनुाले स�ुत�ज�य पदाथ� सेवनको सम�याले अ�य मौ�लक हकह�मा असर र �भावसमेत 

पाद�छ। यस �ममा रा�यले �वधा�यक� अ�धकारको �योग गर� कानूनको 

�नमा�ण, काया��वयन तथा आव�यक �नयम बनाई सोको काया��वयन भए नभएको स�ब�धमा 

सरकार� संय��माफ� त ्�भावकार� �नयमन गनु� रा�यको कत��य हनु आउँछ। य�द रा�यको 

तफ� बाट य�ता कदमह� चा�लँदैनन ्भने नाग�रकलाई सं�वधानले ��याभतू गरेको जीवनको 

अ�धकारको संर�ण गन� �दशामा रा�य संय�� उदा�सन भएको मा�ुपन�" भनी �या�या 

गरेको देिख�छ।167 

नेपालको सव��च अदालतले ल�मी देवी �ध� �व�� नेपाल सरकारको म�ुामा168 

सरुि�त गभ�पतनमा सबैको पहुँच (Broad Access) स�ुनि�त गन� तथा यसलाई सव�सलुभ 

�पमा उपल�ध गराउन सरकारले स�ुनि�त गन� नस�न ुम�हलाह�को जीवन र �वा��य 

अ�धकारको हनन ् हो भ� े ठहर गरेको �थयो। यस म�ुामा अदालतले �जननको 

आ�म�नण�य�बना �जनन �वा��यको अ�धकारलाई संर�ण गन� स�कँदैन भ� े कुरामा जोड 

�दएको छ र गभ�पतनस�ब�धी कानून काया��वयन गन�मा सरकारको असफलताको कारण 

गभ�धारणबाट उ�प� हनुे �वा��य एवम ्जीवनका जोिखमह�ले गदा� म�हलाह�ले जीवन र 

�वा��यको अ�धकारको उपभोग गन� �मतामा �वभेदपूण� ह�त�ेप ह�ुछ भनेर ठहर गरेको 

छ। �णु आमाको कारणले मा� अि�त�वमा रहन स�म ह�ुछ, य�द आमाको �वा��य वा 

 
प�न �यि�को जीउ �यानको अपहरण ह�ुछ। �य�तो �दू�षत वातावरणबाट मिु� पाउन े�यि�को हक अ�धकारको कुरा 

हो। यस अथ�मा पया�वरणको संर�णको स�ब�ध परो� �पमा मा�नसको िजउ �यानसँग स�बि�धत हुँदा ��ततु �वषय 

नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ११(१) �भ� समावेश भएको मा�ु पन�।" �नवेदक सूय��साद शमा� 

ढंुगेल �ब�� �वप�ी/वाद� गोदावर� माव�ल ई�ड��ज �ा.�ल.(ने.का.प. �वण� शभुज�मो�सव �वशेषा�, २०५२ प.ृ १६८)  

166 न.ेका.प. २०६६, अ� १० �नण�य नं. ८२३९  

167 न.ेका.प. २०७१, अ� ३ �नण�य नं. ९१३२ 

168  ल�मीदेवी �ध� �व. नपेाल सरकार (�नण�य नं. ८४६४ न.ेका.प २०६७ अ� ९) 
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खशुी�व�� जाने अ�धकार �णुलाई �दान गद�छ� भने �यसले आमा तथा �णुका 

�वाथ�ह�को बीचमा ��� �सज�ना हनु स�छ। तसथ� �णुको संर�ण गन�का ला�ग आमाको 

�यानलाई जोिखममा रा� स�भव हुँदैन" भ� े �यहोरा अ�भ�य� गद� गभ�वती म�हलाको 

�वाथ�भ�दा �णुलाई उ�च रा� नहनु ेअ�तरा���य कानूनी मापद�ड स�मत �या�या गरेको 

छ। 

ग) जीवनको अ�धकार स�दभ�मा बंगलादेशको अदालतले गरेको फैसला 

सन ् १९९६ को फा�क �व�� बंगलादेश सरकार169 भएको म�ुा उ�च 

�व�करणका भे�टएको पाउडरवाला दूधसँग स�बि�धत रहेको �थयो। �यसमा बंगलादेशी 

सव��च अदालतले सं�वधानमा उि�लिखत �यव�था जीवनको अ�धकार र मौ�लक अ�धकार 

भएकाले जीवनको अ�धकार�भ� पन� �वा��य र द�घा�यमुा अ�यायोिचत खतरा भएमा सो 

खतरा हटाउन अदालतले आदेश �दई जीवनको अ�धकार लागू गराउन स�छ भ� ेफैसला 

ग� यो। भारतीय सं�वधानको धारा २१ स�ब�धमा भारतीय सव��च अदालतले गरेको 

�या�यालाई उ�ृत गद� बंगलादेशको सव��च अदालतले जीवनको अ�धकार �यान र 

अंगह�को सरु�ामा मा� सी�मत छैन। ब� यो जीवनका �यूनतम आव�यकता... मात ृ

लाभको सरु�ा... र असल �वा��य अनकूुलका शत�ह� �सज�ना गन� एवम ्कायम रा� ेर 

मानवीय आ�मस�मानसँग साम�ज�यताय�ु जीवनको गणु�तर स�ुनि�त गन� साव�ज�नक 

�वा��यको �ब�ध एवम ्सधुारस�म �व�ता�रत ह�ुछ भनेको छ। 

यस�कार मानव मा�को जीवनको अ�धकारका स�ब�धमा �वशेष �पमा उ�लेख 

हनुकुा अ�त�र� �व�भ� मलुकुका सव��च अदालतह�ले समेत म�ुाह�मा �नण�य �न�पण 

गन� �ममा यो अ�धकारको स�मान र प�रपालना तथा सहज पहुँचका ला�ग �या�याह� 

गरेको पाइ�छ। यो अ�धकार मानव जीवनको अ�यो�याि�त र अ�तर�न�हत अ�धकार 

भएको र यस अ�धकारको स�मान गन� र प�रपालना यस अ�धकारको उपभोगको 

स�ुनि�तताका ला�गसमेत रा�य िज�मेवार ढ�ले ��ततु हनुपुन� कुरामा दईुमत हनुै स�दैन। 

तसथ� म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तको केह� �नण�य यहाँ उ�लेखनीय छ। 

घ) म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तको �नण�यह� 

सन ् २००७ मा म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले आय�लन �व�� 

�ािजलमा170 �थानीय �वा��य के��ले गभ�वती एक गर�ब अ��क� �ािजल� म�हलाको 

 
169   Farooque v. Government of Bangladesh & Others, 48 BLD (HCD) 438 (1996)  
170 Alyne v. Brazil, म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, Commc’n No. 17/2008, U.N. Doc. CEDAW/C/49/17/2008 

(2011)  
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पटकपटक गलत उपचार गरेको तथा आपतकाल�न उपचार �दान गन� �ढलाई गरेप�छ 

गभा�व�थासँग स�ब� ज�टलताका कारण उ� म�हलाको म�ृय ु भएको घटना म�हला 

अ�धकारस�ब�धी महासि�धको धारा १२ को उ�ल�न भएको �न�कष� �नकालेको �थयो। 

स�म�तले �ािजलमा आव�यक मात ृ �वा��य सेवाको अभावबाट म�हलाको खास �विश� 

�वा��य आव�यकतालाई स�बोधन गन� नसक� गभा�व�थासँग स�ब� �वा��य सेवामा पहुँच 

�था�पत गन� धारा १२ को उ�ल�न भएको ठहर गरेको छ।171 मात ृ�वा��य उपचार सेवा 

�दान गन�मा भएको असफलताले म�हलाको जीवनको अ�धकारमा असर गद�छ भ�े �नण�य 

गरेको छ।172 स�म�तले साव�ज�नक साथसाथै �नजी सं�थाह�मा प�न �वा��यको 

अ�धकारको स�मान स�ुनि�त गन� पछ� भ�े उ�लेख गरेको छ।173 

म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले एल.सी. �व�� पे�मा174 यौनज�य 

द�ुय�वहारको कारण गभ�वती भएक� र आ�मह�या गन� �यास गरेक� १३ वष�या बा�लका 

एल.सी.लाई अ�याव�यक �वा��य सेवाको �दान गन� असफल भएको घटनामा पे� सरकार 

म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�धको धारा ५ को उ�ल�न हनुे गर� अनिुचत एवम ्

��ढगत (Stereotyping) काय�मा संल�न भएको ठहर गरेको �थयो। आ�मह�याको �यासले 

एल.सी.को मे�द�डमा ग�भीर चोट लागेको �थयो, तर एल.सी. गभ�वती भएको कारण 

देखाई उनलाई िच�क�सकह�ले मे�द�डको उपचारका ला�ग आव�यक आपतकाल�न 

श�य��या गन� इ�कार गरेको �थयो। �यस अव�थामा श�य��याका ला�ग गभ�पतन 

गराउन खो�दा िच�क�सकले �यो प�न इ�कार गरे। प�रणाम �व�प एल.सी. �थायी �पमा 

हात ख�ुा चलाउन नस�ने (Quadriplegic) भएक� �छन।् एल.सी. को श�य��या नगन� 

िच�क�सकको �नण�यलाई “म�हलाको �जनन �मताको �योग अ�धकारको �पमा भ�दा प�न 

कत��यको �पमा ब�ुने,”175 लै��क पूवा��ह� र ��ढगत धारणाले असर गरेको र “आमाको 

�वा��यमा�थ �णुको संर�णले �वजय पाउन ु पद�छ भ� े ��ढगत धारणाबाट �भा�वत 

रहेको”176 भ�े स�म�तले ठहर गरेको �थयो। 

 
171    ऐजन, अन�ुछेद ७ 

172    ऐजन 

173    ऐजन 

174    L.C. v. Peru, म�हला अ�धकार स�ब�धी महासि�ध स�म�त, Commc’n No. 22/2009, U.N. Doc. CEDAW/C/50/D/22/2009 

(2011)  
175 ऐजन, अन�ुछेद ७ 

176 ऐजन, अन�ुछेद ८ 
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केह� �यि�ह�ले म�हलाह�लाई �जनन �वा��य सेवामा पहुँच न�दनका ला�ग 

�व�भ�र नै ज�मभ�दा अगा�डदेिख जीवनको अ�धकारको कानूनी मा�यताको माग गरेका 

�थए।तथा�प अ�तरा���य मानव अ�धकार कानूनले जीवनको अ�धकार ज�मदेिख मा� �सज�ना 

हनुे कुरालाई मा�यता �द�छ।अ�तरा���य एवम ् ��ेीय मानव अ�धकारसि�धह� तथा 

�नकायह�का साथसाथै �व�भ�रका धेरै रा��य अदालतले177 प�न �सू�त पूव�का कुनै प�न 

संर�णको म�हला मानव अ�धकारसँग तादा�यता हनुैपन� र �य�ता संर�णह�ले म�हलाका 

जीवनको अ�धकार लगायतका मानव अ�धकारह�को उ�ल�न गन� नस�ने कुरालाई 

�था�पत गरेका छन।्178 

 

 

 

 

 
177    Vo. v. France, No. 53924/00 Eur. Ct. H.R., paras. 65, 80 (2004), “ज�म भई नसकेको ब�चालाई महासि�धको धारा २ 

बाट ��य� �पमा संरि�त �यि�को �पमा �वीकार ग�रएको छैन I Artavia Murillo & Others v. Costa Rica, (Ser. C) 

No. 257, Inter Am. Ct. H.R. (2012), “मानव अ�धकारको अ�तर-अमे�रक� अदालत, (मानव अ�धकारको अमे�रक� 

महासि�धको धारा ४(१) अ�तग�त एक �णूलाई �दान ग�रएको जीवनको अ�धकारको संर�ण) �नरपे� हनु ुहुदैँन, ब� 

यसको (�णूको) �वकासमा आधा�रत भएर सामा�य, ��मक (�व�तारै) र ब�दै जान े हनुपुद�छ” L.C. v. Peru, म�हला 

अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, Commc’n No. 22/2009, U.N. Doc. CEDAW/C/50/D/22/2009 (2011), “एक गभ�वती 

म�हलाको �वा��य उपर �णु संर�णलाई �ाथ�मकता �दएको कारणले गभ�पतनमा ग�रएको इ�कार�ले महासि�धको 

उ�ल�न गद�छ” 

178   K.L. v. Peru, मानव अ�धकार स�म�त, Commc’n No. 1153/2003, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1153/2003 (2005); L.M.R. v. 

Argentina, मानव अ�धकार स�म�त, Commc’n No. 1608/2007, U.N. Doc. CCPR/C/101/D/1608/2007 (2011); यो प�न 

हेनु�होस,् �जनन अ�धकार के��, जीवनको अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य एवम ् ��ेीय मापद�डह�, कसको जीवनको 

अ�धकारह� मानव अ�धकार एवम ्तलुना�मक कानून अ�तग�त म�हलाको �सू�तपूव�को संर�णको अ�धकार (२०१२) मा, 

http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/RTL_3%2014%2012.pdf. मा उपल�ध [यसप�छ 

�जनन अ�धकार के��, जीवनको अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य एवम ्�े�ीय मापद�डह�]  
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प�र�छेद– सात 

�वा��य अ�धकार 

 

७.१ �वा��य तथा �जनन अ�धकार 

जीवनको अ�धकारसँग सि��हत एवम ् अ�तरस�बि�धत मानव अ�धकारको एक भाग 

�वा��यको अ�धकार हो। मा�नसलाई जीवन जीउन पाउन ुमा� पया�� हुँदैन। उसलाई गणु�त�रय 

�वा��य सेवा पाउने हक प�न ज�म�स� �पमा �ा� ह�ुछ। यो अ�धकारको स�मान र मया�दा 

कायम रा� ु र आ�ना नाग�रकका ला�ग उ�च�तरको �वा��यसेवा �ा� भई रहेको कुराको 

स�ुनि�तता गनु� ��येक रा�यको दा�य�व हो। यो दा�य�व �नवा�ह हनु नसकेको अव�थामा मानव 

अ�धकार हनन ् भएको मा�न�छ र �यसका ला�ग �य�तो रा�य िज�मेवार ठहराइ�छ। �वना 

भेदभाव सरल र सहज �पमा �वा��य अ�धकार उपभोग गन� अव�था �सज�ना ग�रन ुपद�छ। तर 

नेपालको वा�त�वकता भने फरक छ। नेपालज�ता �वप� मलुकुमा करोड� मा�नस अ�हले प�न 

गणु�त�रय �वा��यसेवा पाउनबाट वि�चत भएका छन।् �यसमा�थ म�हला र बालबा�लकाह� 

अझ यो अ�धकार उपभोग गन�बाट वि�त भएको पाइ�छ। �यसैले रा�यले जीवनको अ�धकारसगँ 

अ�तरस�बि�धत यो �वा��यको अ�धकारको उ�च स�मान गद� आ�ना नाग�रक खासगर� म�हला 

र बालबा�लकाह�ले सहज र सरल �पमा �वा��य सेवा उपल�ध गराउन ुआव�यक छ। 

नाग�रकका ला�ग प�न क�तपय अव�थामा �वा��य सेवा सलुभ �पमा उपल�ध हुँदैन। 

खासगर� गहन र कडा रोगको �नदान र उपचारका ला�ग ला�न ेखच�को जोहो गन� असमथ� प�ले 

यो सेवा पाउन ेअव�था नै रहँदैन। य�तो ि�थ�तमा सरकारले ती �वप� नाग�रकको �वा��य सेवा 

पाउन े हकको संर�ण हनुे गर� आव�यक �ब�ध गनु� आव�यक छ। यो अव�था नै �वा��य 

अ�धकारको स�ुनि�तताको आधार हो।�यसैले मलुकुको �वा��य सेवा नाग�रकका ला�ग 

पहुँचयो�य, नाग�रकको �मता�भ�को सहज र सव�सलुभ हनु ु आव�यक ह�ुछ। मलुकुको 

अ�गमन र �वकासको ला�ग �वा��य सेवाको �तरता, यो अ�धकारको उपभोगका ला�ग 

नाग�रकह�को सहज पहुँचको अव�था र �मता�भ�को �वा��य सेवाको समिुचत अव�था अ�नवाय� 

शत� हो। �यसैले यो अ�धकारको �वषयले य�त मह�व पाएको देिख�छ। 

�वा��यको अ�धकार “अ�य मानव अ�धकारह�को उपभोग गन�का ला�ग अप�रहाय� एक 

आधारभतू मानव अ�धकार”179 हो र आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त सामा�य 

�ट�पणी १४ मा “हरेक मानवले आ�मस�मानपूव�क जीवन बाँ�न चा�हने र �ा� गन� स�कने 

 
179 आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या १४, मा�थ �ट�पणी ६ 
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उ�चतम �तरको �वा��यको उपभोग गन� पाउने हक रा�दछ”180 भ� े उ�लेख गरेको छ। 

स�म�तले “�जनन, मात ृ (�सू�त पूव�का साथसाथै �सू�त प�ात ्को प�न) एवम ् बाल �वा��य 

उपचारको स�ुनि�तता...” को अ�धकारलाई अ�तरा���य कानूनअ�तग�त “मूलभतू दा�य�व” (Core 

Obligation) को �पमा �वीकार ग�रएको छ भ� ेप�न अगा�ड उ�लेख गरेको छ।181 यसको 

अथ� यो अ�धकार “�ग�तशील �पमा �ा�� गद� जान”े (Progressive Realization) शत�को अधीनमा 

छैन, ब� रा�ह�सँग �वा��यको अ�धकार स�ुनि�त गन�तफ�  ठोस (मूत�) एवम ्लि�त कदमह� 

चाल� त�काल गनु�पन� दा�य�व (Immediate Obligation) रहेको छ।182 दवु ै �वत��ता र अ�य 

हक अ�धकार (Entitlements) मा �वा��यको अ�धकार समा�व� छन ् �वत��ता�भ� यौन तथा 

�जनन �वत��तासमेत समावेश भएको र कुनै प�न �यि�को आ�नो �वा��य र शर�रमा�थ 

�नय��ण गन� पाउने अ�धकार रा�दछ।183 �यसैगर� यी अ�धकारह� हा�सल गन� �वा��यको 

उ�चतम�तर �ा� गन�का ला�ग ज�र� स�ुवधाह�, सामानह�, सेवाह� र शत�ह� स�ुनि�त गन� 

आव�यक ह�ुछ।184 

आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�का प� 

रा�ह�ले �वा��यको अ�धकारको स�मान, संर�ण र प�रपू�त� गन�पन� ह�ुछ। स�मानले 

“गभ��नरोधका उपायह� र यौन तथा �जनन �वा��य कायम रा� े अ�य साधनह�मा पहुँच 

सी�मत गन�185 ज�ता �वा��यको अ�धकारमा ��य� अथवा अ��य� ह�त�ेपह� रो�न आव�यक 

गराउँछ।186 संर�णको कत��यले रा�ह�लाई हा�नकारक सामािजक अथवा पर�परागत चलन वा 

�थाह�ले (Harmful Traditional Practices) �सू�त पूव� तथा प�ात ्को उपचार र प�रवार 

�नयोजनको पहुँचमा ह�त�ेप नग�न ् भ�े187 स�ुनि�त गन� कुराह� लगायत धारा १२ का 

��याभ�ूतह�मा ह�त�ेप गन�बाट ते�ो प�लाई रो�न188 लगाउँछ। प�रपू�त�को दा�य�वले 

साव�ज�नक �वा��यका पूवा�धारह�ले खासगर� �ामीण �े�ह�मा सरुि�त मात�ृव लगायत यौन 

 
180   ऐजन 

181 ऐजन, अन�ुछेदह� ४३ र ४४ (क) 

182  आ�थ�क, सामािजक एवम ्सां�कृ�तक अ�धकारस�ब�धी स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या ३:प� रा�ह�का दा�य�वह�को 

�कृ�त (धारा२, अन�ुछेद १), (५औ ंअ�धवेशन, १९९०), अन�ुछेद १, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) (2008)  

183  आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या १४, मा�थ�ट�पणी ६ 

184  ऐजन, अन�ुछेद ९ 

185  ऐजन, अन�ुछेद ३४ 

186  ऐजन, अन�ुछेद ३३ 

187  ऐजन, अन�ुछेद ३५ 

188  ऐजन, अन�ुछेद ३३ 
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तथा �जनन �वा��य सेवाह�को �यव�था गद�छन्189 भ�े स�ुनि�त गन� दा�य�वस�हत उपय�ु 

�वधा�यक�, �शास�नक, बजेटमूलक, �या�यक, �व��ना�मक तथा अ�य उपायह�190 अपनाउन 

लगाउँदछ। 

गभ�पतनलाई दि�डत एवम ् �नयि��त गन� फौजदार� कानूनले म�हलाह�ले उनीह�को 

यौन तथा �जनन �वा��यको स�ब�धमा �नण�य �लन े कुरामा कडा �पमा �नय��ण गरेर 

म�हलाह�को आ�मस�मान तथा �वाय�ता भंग गद�छ191 र �य�ता कानूनले �वा��यको 

अ�धकारको स�मान, संर�ण र प�रपू�त� गनु�पन� दा�य�वको उ�ल�न गछ� भ�े �यहोरा प�हचान 

गरेको छ।192 �यसैले गभ�पतनको �नरपराधीकरण (Decriminalization) गनु�पन�193 र �यसका 

ला�ग गभ�पतनमा हनुे सजायस�ब�धी �यव�था अपराध सं�हताबाट हटाई गभ�पतनलाई 

�नरपराधीकरण गनु�पन� कुरा सन ् २०१८ को म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�धको ७४ 

सेसनबाट नेपाल सरकारलाई �सफा�रस गरेको छ। गभ��नरोधको �व�ततृ सूचना तथा सेवा 

काय��मह� र नी�तह�को �वकास,194 र पूण� दायराको गभ��नरोधका उपायह�को �नि�त 

उपल�धता, सलुभता, �वीकाय�ता र गणु�तरको काया��वयन195 ज�र� छ। �वा��यको 

अ�धकारअ�तग�त यथास�भव उ�च�तरको शार��रक तथा मान�सक �वा��यको अ�धकार समावेश 

भएको ह�ुछ। यसमा िच�क�सा सेवा, �व�छता, पया�� खाना, स�य आवास, �व��य काय��थलको 

अव�था र �व�छ वातावरण लगायतका कुराह� प�न समावेश ह�ुछन।्196 

 

 

 

 
189  ऐजन, अन�ुछेद ३६ 

190  ऐजन, अन�ुछेद ३३ 

191  ��यके �यि�को �ा� गन� स�कने उ�चतम मापद�डको शार��रक एवम ्मान�सक �वा��यको उपभोगको अ�धकारस�ब�धी 

�वशेष ��तवेदक, ��येक �यि�को �ा� गन� स�कने उ�चतम मापद�डको शार��रक एवम ्मान�सक �वा��यको उपभोगको 

अ�धकारस�ब�धी �वशेष ��तवेदकको अ�त�रम ��तवेदन, महासिचवको �ट�पणी (नोट) �ारा ��ेषत, अन�ुछेद २१, U.N. Doc. 

A/66/254 (Aug. 3, 2011) (आन�द �ोभर�ारा)  

192  ऐजन, अन�ुछेद २१ 

193  ऐजन, अन�ुछेद ६५ 

194  ऐजन 

195  ऐजन 
196 The human right to health means that everyone has the right to the highest attainable standard of physical and mental 

health, which includes access to all medical services, sanitation, adequate food, decent housing, healthy working 
conditions, and a clean environment.The human right to health guarantees a system of health protection for 
all.Everyone has the right to the health care they need, and to living conditions that enable us to be healthy, such as 
adequate food, housing, and a healthy environment.Health care must be provided as a public good for all, financed 
publicly and equitably.The human right to health care means that hospitals, clinics, medicines, and doctors’ services 
must be accessible, available, acceptable, and of good quality for everyone, on an equitable basis, where and when 
needed.https://www.nesri.org/programs/what-is-the-human-right-to-health-and-health-care 
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७.२ �वा��य अ�धकारका अ�याव�यक त�वह� 

�वा��य अ�धकारमा चार अ�तरस�बि�धत एवम ् अ�याव�यक त�वह� समावेश छन,् 

जसलाई �वा��य सेवाह�को मू�या�न गन� �योग गन� ग�र�छ: (१) उपल�धता, (२) सव�सलुभता, 

(३) �वीकाय�ता र (४) गणु�तर�यता।197 

(क) उपल�धता (Availability): �वा��य अ�धकारअ�तग�त आव�यक �वा��य सेवा, औष�ध, 

�वा��यकम� र �यसस�ब�धी सूचनाको सहज�पमा उपल�ध रहेको कुराको रा�यप�बाट 

स�ुनि�त ग�रएको हनुपुद�छ। अ�यथा यो अ�धकारको कुनै अथ� हुँदैन। �जनन �वा��य 

अ�धकारको स�दभ�मा उपल�धताको अथ� रा��यापी �पमा पया�� प�रमाणमा साव�ज�नक 

�वा��य सेवा तथा स�ुवधाह� र यौन तथा �जनन �वा��योपचार लगायतका काय��मह� 

�ब�ध गन� भ� ेहो।198 रा�ह�ले पूण� दायराको यौन तथा �जनन �वा��य सेवाह� �दान 

गन� इ�छुक एवम ् स�म �वा��य उपचार सेवा �दायकह� पया�� सं�यामा साव�ज�नक 

तथा �नजी दवुै �वा��य सं�थाह�मा र मना�सव भौगो�लक पहुँच�भ� ज�हलेसकैु प�न 

उपल�ध हनुे �ब�ध लगायत199 ता�लम �ा� सेवा �दायकह��ारा �दइने सरुि�त गभ�पतन 

सेवाह� र गभ�पतन प�ात ्को �याहारमा मलुकुका सबै ठाउँका म�हलाह�को पहुँच पगेुको 

छ भ�े स�ुनि�त गनु�पन� ह�ुछ।200 यौन र �जनन �वा��यको अ�धकारको �चलनका 

ला�ग201 “�वा��यसेवा �नधा�रण गन� त�व (Underlying Health Determinants)”202 को 

पया�� �ब�ध, यौन एवम ् �जनन �वा��य सूचना, पया�� सरसफाई स�ुवधा, अ�पताल र 

ि�ल�नकका203 साथसाथै �व�छ पानी, सा�रता, पोषण, लै��क समानतार �वा��यस�ब� 

 
197  आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या १४, मा�थ�ट�पणी ६, अन�ुछेद१२ 

198   ऐजन, अन�ुछेद १२ 

199  आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या २२, मा�थ �ट�पणी २०, अन�ुछेद १४ 

200 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: पानामा, अन�ुछेदह� ४२-४३, U.N. Doc. 

CEDAW/C/PAN/CO/7 (2010); म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: बो�ल�भया, 

अन�ुछेदह� ४२-४३, U.N. Doc. CEDAW/C/BOL/CO/4 (2008); म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, �न�कष�कार� 

समी�ाह�: नाइजे�रया, अन�ुछेदह� ३३६-३३७, U.N. Doc. CEDAW/C/NGA/CO/6 (2008); आ�थ�क, सामािजक तथा 

साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: के�या, अन�ुछेद३३, U.N. Doc. E/C.12/KEN/CO/1 (2008); आ�थ�क, 

सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: कोसोभोको संय�ु रा� संघीय अ�त�रम �शासन 

(अन�मक), अन�ुछेद ३०, U.N. Doc. E/C.12/UNK/CO/1 (2008) । 

201  आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या २२, मा�थ�ट�पणी २०, अन�ुछेद १२ 

202   ��यके �यि�को �ा� गन� स�कन ेउ�चतम मापद�डको शार��रक एवम ्मान�सक �वा��यको उपभोगको अ�धकारस�ब�धी 

�वशेष ��तवेदक, ��येक �यि�को �ा� गन� स�कने उ�चतम मापद�डको शार��रक एवम ्मान�सक �वा��यको उपभोगको 

अ�धकारस�ब�धी �वशेष ��तवेदकको ��तवेदन, अन�ुछेद १८, U.N. Doc. A/61/338 (Sept. 13, 2006) (पौल ह�ट�ारा)  

203  आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या २२, मा�थ �ट�पणी २०, अन�ुछेद १२। 
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�नण�य-���यामा उपि�थ�त प�न आव�यक ह�ुछ।204 रा�ह�ले वचैा�रक आधारमा 

सेवाह� �दान गन� अ�वीकार गन� ज�ता नी�तह� तथा �चलनले सेवाह�को अनपुल�धता 

लगायतका यौन तथा �जनन �वा��य सेवाह�का बाधा अवरोधह�लाई प�न हटाउन ु

पद�छ।205 उपल�धता अ�तग�त अपूण� गभ�पतन तथा गभ�पात (Miscarriage) को �यव�थापन 

र �सवो�र र��ावको रोकथामका ला�ग �मसो�ो�टोल (Misoprostol) का साथसाथै 

मखुबाट सेवन गन� तथा सईु माफ� त �दन स�कने हम�नय�ु गभ��नरोधकह�, अ�तरगभा�शयी 

(Intrauterine) उपकरणह�, क�डोम, डाया�ाम, ��यारोपणयो�य (Implantable) 

गभ��नरोधकह� र आपतकाल�न गभ��नरोधकह� (Emergency Contraceptive) आ�द ज�ता 

गभ��नरोधक उपायह� लगायतका �व� �वा��य संगठन (WHO)206 बाट प�रभा�षत 

ग�रएबमोिजमका अ�याव�यक औषधीह�को पया�� �ब�धलाई प�न समे�दछ।207 

(ख) पहुँच/सव�सलुभता (Accessibility): आव�यक पन� जोकोह�को प�न �वा��यसेवा तथा 

स�ुवधामा सहज पहुँच हनु ुआव�यक ह�ुछ र यो सेवा सरल�पमा पाउन स�ने हनुपुछ�। 

यसले को कहा ँ ब�दछ, उसँग क�त पैसा छ, कुन धम� मा�दछ, समदुायमा उ�को मान 

स�मान वा है�सयत के छ, कुन राजनी�तक आ�था वा �वचार रा�दछ र उ�को �वा��य 

सम�या क�तो छ भ� े ज�ता कुराह�ले �वा��यसेवा �लने कुरामा कुनै बाधा प�ु याउन ु

हुँदैन। �यसैले यो भौ�तक तथा आ�थ�क �पमा �पमा पहुँच यो�य हनु ु ज�र� ह�ुछ। 

नाग�रकको आ�थ�क �मताभ�दा बा�हरको �वा��य सेवाको उपल�धताको कुनै अथ� 

रहँदैन। यो सेवा धनी ग�रव सबैको पहुँच�भ�को हनु ुआव�यक ह�ुछ। सीमा�तकृत समूह 

वा वग�को �यि�का ला�ग प�न यो सहज पहुँच�भ�को हनु ुआव�यक मा�न�छ। �वा��य 

अ�धकारको पहुँचको �वषयमा कुरा गदा� यसस�ब�धी सबै �वषयको सूचनामा पहुँच हनु ुप�न 

उि�कै आव�यक ह�ुछ। 

यौन तथा �जनन �वा��य सेवाह�को पहुँच/सलुभताले �व�भ� आयामह�लाई 

समे�दछ। यौन तथा �जनन �वा��यको अ�धकारले �वप� एवम ् सीमा�तकृत 

(�पछ�डएका) समूहह�का �नि�त �वा��य सेवा �नधा�रण गन� त�व (Underlying 

Determinants) र �य�ता सेवाह�को पहुँच स�ुनि�त गन� लगायतका यौन तथा �जनन 

 
204  ऐजन; यो प�न हेनु�होस, आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या १४, मा�थ �ट�पणी ६, 

अन�ुछेदह� ३, ४, ११, १२ 

205  आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या २२, मा�थ �ट�पणी २०, अन�ुछेद १४ 

206  ऐजन 

207  �व� �वा��य संगठन (ड��यएुचओ), अ�याव�यक औषधीह�को नमूना सूिच २५-२७, २९ (१७औ ंसं�करण, माच� 

२०११) http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/a95053_eng.pdfमा उपल�ध 
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�वा��यसँग स�बि�धत �वा��य स�ुवधा, सामान, सूचना, परामश� र सेवाह� सबैको ला�ग 

भौ�तक �पमा नै सलुभ होस ्भ� ेस�ुनि�त गन� आव�यक बनाउँछ भ� ेकुराको आ�थ�क, 

सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�तले प�ु� गरेको छ।208 अझ �नश�ुक अथवा 

समानताको �स�ा�तमा आधा�रत रहेर �ब�ध ग�रने अ�याव�यक सामान तथा 

सेवाह�स�हत �वा��य सेवा �नधा�रण गन� त�व लगायतका यौन तथा �जनन �वा��य 

स�ुवधा, सामान तथा सेवाह� आ�थ�क �पमा कम खिच�लो हनुैपछ�।209 सलुभतामा 

सूचनाको सलुभता प�न आव�यक पछ�, जसले प� रा�ह�लाई �कशोर तथा यवुाह� 

लगायत स�पूण� �यि�ह�का �नि�त मात ृ �वा��य, गभ��नरोधकह� र सरुि�त गभ�पतन 

एवम ्गभ�पतनप�ात ्को �याहारलगायत यौन तथा �जनन �वा��य सम�याह�बारे त�यमा 

आधा�रत (Evidence Based Information) जानकार� तथा �वचारह�को खोजी गन�, �ा� गन� 

तथा बाँ�न ेअ�धकार स�ुनि�त गन� दा�य�व बहन गन� लगाउँछ।210 सूचनाको सलुभताले 

�नजी �वा��यका त�या� तथा सूचनालाई गोपनीयता एवम ् �व�सनीयताका साथ रा� न ु

पद�छ भ� े कुरा प�न आव�यक त�ुयाउँछ।211 �वा��यका अ�धकारको स�पूण� प�ह�मा 

अ�तर�न�हत कुरा �य�ता सेवाह�को पहुँचमा भेदभाव हनु ु ह�ु212 र यसका अ�त�र�, 

आव�यक �वा��य स�ुवधा, सामान तथा सेवाह�को समयमा नै �ब�ध (Timely Provision) 

हनु ु पछ� भ�े प�न �वा��यका अ�धकारकै प� हो।213 सलुभता स�ुनि�त गदा� रा�ह�ले 

भेदभावय�ु कानूनह�, नी�तह�, अ�यासह� र म�हलाह�लाई असल गणु�तरका 

सेवाह�को खोजी गन�बाट रो�ने लै��क असमानताह�लाई स�बोधन गन� उपायह� 

अवल�बन गन� आव�यक ह�ुछ214 र यसले गभ�पतन एवम ् गभ��नरोधकह� मा�थका 

ब�देजह�लाई स�बोधन गन� कुरालाई प�न समे�दछ। 

(ग) �वीकाय�ता (Acceptability): उपल�ध �वा��य सेवा लै��क मै�ी तथा लै��क �पमा 

संवेदनशील, सामािजक र साँ�कृ�तक �पमा �वीकाय� र मानवीय मया�दालाई स�मान गन� 

�क�समको हनु ुप�न उि�कै आव�यक छ। यसको �वीकाय�तामा कह�� कतैबाट �� उठने 

अव�था आउन �दन ुहुँदैन। �य�तै यो सेवा �ल�, उमेर, जातजा�त, धम�, स��दाय, सं�कृ�त  

 
208   ऐजन, अन�ुछेद १६ 

209   ऐजन, अन�ुछेद १७ 

210    ऐजन, अन�ुछेद १८ 

211   ऐजन, अन�ुछेद १९ 

212  आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या १४, मा�थ�ट�पणी ६, अन�ुछेद १२ 

213  आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या २२, मा�थ�ट�पणी २०, अन�ुछेद ११ 

214    एसआरआरएच, �वा��यको अ�धकार, मा�थ�ट�पणी ६७, अन�ुछेद १७ 



�जनन �वा��य अ�धकार (�ोत साम�ी)‚ २०७६ | 87 

वा भौगो�लक अवि�थ�त आ�द कुनै प�न आधारमा �वभेद नगर� समान �पमा सबैले पाउन े

अव�था रहन ु पद�छ। �वीकाय�ताको अथ� यौन तथा �जनन �वा��यसँग स�ब� सबै 

स�ुवधाह�, सामानह�, सूचना तथा सेवाह� अ�पसं�यक समदुायह� लगायत सबै 

�यि�ह�को सामािजक तथा साँ�कृ�तक प�ृभ�ूम ��त स�मानजनक हनुपुन� तथा लै��कता, 

उमेर, अपा�ता, यौन �व�वधता र जीवनच�का आव�यकताह� ��त संवेदनशील हनुपुछ� 

भ� े हो।215 तर कुनै खास ‘�विश� समूहह�को ला�ग अनकूुल बनाइएको (Tailored) 

स�ुवधाह�, सामानह�, सूचना तथा सेवाह� अ�वीकार गन� �ब�ध गन� होइन।216 यसले 

�य�ता ठाउँमा म�हला �वा��य �दायकह�को उपल�धता स�ुनि�त गन� कुरालाई प�न 

समे�दछ, जहाँ उनीह�को अनपुि�थ�तले म�हलाह�लाई �वा��य उपचारको खोजी गन�बाट 

रो�न स�छ।217 सबै यौन तथा �जनन �वा��य सेवाह�ले िच�क�सक�य नै�तकता 

अनकुुलको गोपनीयताको प�न स�मान गन� पन� ह�ुछ।218 �वीकाय� सेवा भनेको जहाँ 

म�हलाले ससूुिचत भएर �वत�� �पमा आ�नो म�जरु� �दि�छन, उनको ��त�ाको स�मान 

ह�ुछ, उनको गो�यताको ��याभ�ूत गद�छ र ब�चा ज�माउँदाका बखतसमेत उनका 

आव�यकता एवम ् ���कोणह���त संवेदनशील ह�ुछ।219 रा�ह�ले यौन तथा �जनन 

�वा��य काय��मह� सां�कृ�तक �पमा संवेदनशील तथा म�हलाह�का जीवनका �व�भ� 

चरणका आव�यकतालाई �यान �द�छन ् भनेर स�ुनि�त गन� पन� ह�ुछ220 र यसका 

 
215  आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या २२, मा�थ �ट�पणी २०, अन�ुछेद २० 

216   ऐजन 

217  म�हला �व��का भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: नेपाल, अन�ुछेद ३२(क), U.N. Doc. 

CEDAW/C/NPL/CO/4-5 (2011)  
218  आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या २२, मा�थ�ट�पणी २०, अन�ुछेद २०; 

आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या १४, मा�थ �ट�पणी ६, अन�ुछेद १२ 

219  उदाहरणका ला�ग म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले िच�क�सक�य संकेतह�को अभाव रहंदा प�न ब�चाको 

ज�मको बखतका अनाव�यक िच�क�सक�य ह�त�ेपह�को उ�लेख गरेको छ र ब�चाको ज�मका िच�क�सक�य 

���याह� आव�यकताका व�तगुत मू�या�नका अधीनमा छन ्र म�हलाह�को �वाय�ता एवम ्ससूुिचत म�जरु�को पया�� 

स�मानका साथ चाल ुग�रएका छन ्भ� ेस�ुनि�त गन�को ला�ग पया�� सरु�ाह� (सेफ़गा�स�) को ला�ग आ�ह गरेको छ I 

म�हलाह� �व��का भेदभावको उ�मूलनस�ब�धी स�म�त, सामा�य �सफा�रस सं�या २४: महास�धीको धारा १२ 

(म�हलाह� तथा �वा��य), (२० औ ंअ�धवेशन १९९९), अन�ुछेद २२, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II) (2008); 

म�हला �व��का भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: चेक गणत��, अन�ुछेद ३६, U.N. Doc. 

CEDAW/C/CZE/CO/5 (2010) । 

220  आ�थ�क, सामािजक एवम ्सा�ंकृ�तक अ�धकारह�स�ब�धी स�म�त (आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार), सामा�य 

�ट�पणी सं�या २२: यौन तथा �जनन �वा��यको अ�धकार (धारा १२), (५७ औ ंअ�धवेशन, २०१६), अन�ुछेदह� १२ 

(ग) &२०, U.N. Doc. U.N. Doc. E/C.12/GC/22 (2016); यो प�न हेनु�होस,् म�हला �व��का भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी 

स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: भारत, अन�ुछेद ४१, U.N. Doc. CEDAW/C/IND/CO/3 (2007); मानव अ�धकारका ला�ग 
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साथसाथै कमजोर एवम ्जोिखममा परेका जनसं�याको आव�यकतालाई स�बोधन ग�र�छ 

भ� ेकुरालाई स�ुनि�त गन�का ला�ग ज�र� कदमह� चा�न ुपन� ह�ुछ।221 

(घ) गणु�तर�य (Quality) �वा��य उपचारले यौन तथा �जनन �वा��यसँग स�ब� स�ुवधाह�, 

सामानह�, सूचना तथा सेवाह� रा�ो गणु�तरको हनुपुछ� भ�े बझुाउँछ। यसको अथ� ती 

�वा��य स�ुवधाह�, सामानह�, सूचना तथा सेवाह� �मािणत एवम ् वै�ा�नक तथा 

िच�क�सक�य �पमा उपय�ु र अ�ाव�धक छन ् भ� े हो।222 रा�ह�ले �िशि�त एवम ्

द� �वा��य उपचार कम�चार�ह� तथा वै�ा�नक �पमा �वीकृत ग�रएका र �म�त 

नस�कएका औष�ध तथा उपकरणह�का साथसाथै सरुि�त र �पउनयो�य पानी तथा पया�� 

सरसफाईको �ब�ध गनु�पद�छ।223 रा�ह�ले �वा��य उपचार स�ुवधाह�ले वै�ा�नक �पमा 

सह� एवम ् द�ु�त224 तथा आध�ुनक �ग�तह�लाई ��त�बि�बत गन�225 गभ��नरोधका 

जानकार� तथा सेवाह� �दान गद�छन ्भ� ेप�न स�ुनि�त गन�पन� ह�ुछ। �वा��यउपचार 

सेवा �दायकह�ले आपतकाल�न गभ��नरोधक (Emergency Contraceptive) स�हत उपल�ध 

स�पूण� आध�ुनक गभ��नरोधका �व�धह�मा पहुँच �दान गनु�पद�छ226 र �तनीह� गणु�तर�य 

�वा��य उपचार, िश�ा, तथा जानकार� �दान गन� स�म हनु ुपद�छ।227 कानूनी मा�यता 

पाएको रा�ह�मा गभ�पतन तथा गभ�पतन प�ात ्को �याहारका �नि�त स�ुवधा, साम�ी तथा 

सेवाह�को पया�� सं�या स�ुनि�त गन� लगायत सरुि�त गभ�पतन सेवाह�को पहुँचको 

�ब�ध गन� प�न आव�यक ह�ुछ।228 आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार 

स�म�तले गभ�पतनको ला�ग औष�ध, एचआईभी र ए�सको उपचारमा सहयोगी आध�ुनक 

उपचार, �ा�व�धक सहायताबाट ग�रन े �जनन ��व�धह� (Assisted Reproductive 

 
संय�ु रा��य उ�चाय�ु (ओएचसीएचआर) र �व� �वा��य संगठन, त�य ता�लका सं�या ३१: �वा��यको अ�धकार ४ 

(२००८), http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdfमा उपल�ध। 

221  पौल ह�ट तथा अ�य, यौन तथा �जनन �वा��यका अ�धकारह� ९-१० (२००७), 

http://www.essex.ac.uk/human_rights_centre/research/rth/docs/TheRightsToSexualHealth.pdfमा उपल�ध 

222  आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या २२, मा�थ �ट�पणी २०, अन�ुछेद २०; 

आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या १४, मा�थ �ट�पणी ६, अन�ुछेद १२ 

223  ऐजन 

224  ओएचसीएचआर र ड��यएुचओ, त�य ता�लका सं�या ३१, मा�थ �ट�पणी ८३ 

225  �जनन अ�धकार के��, �ग�त हा�सल: �जनन अ�धकार कानूनको सधुार अिघ बढाउनको ला�ग एक संय�� ३५ (२००६) 

226  ऐजन 

227  ओएचसीएचआर र ड��यएुचओ, त�य ता�लका सं�या ३१, मा�थ�ट�पणी ८३ 

228  म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: पा�क�तान, अन�ुछेद ४, U.N. Doc. 

CEDAW/C/PAK/CO/3 (2007); म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: टुभाल,ु अन�ुछेद ४४, 

U.N. Doc. CEDAW/C/TUV/CO/2 (2009)  
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Technologies) तथा नवीन ��व�धह� (Innovations) आ�द यौन र �जनन �वा��य 

सेवाह�मा समावेश गन�मा अ�वीकार ग�रएमा गणु�तर�य उपचारलाई जोिखममा पाद�छ 

भ� े कुरा उ�लेख गरेको छ।229 �यसैले �वा��य अ�धकार सी�मत प�रभाषामा संकुिचत 

छैन। यस �वषयमा कुरा गदा� यी मा�थ उि�लिखत कुराह�लाई प�न सँगै जोडेर हे�रन ु

पद�छ र यो �वा��य अ�धकारको प�रभाषा ग�रन ुपद�छ भ� ेमा�न�छ।  

 

७.३ �वा��यको अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य द�तावेजह� 

�यि�को �वा��य अ�धकारलाई �व�भ� अ�तरा���य द�तावेजह�ले समेत ��याभूत गरेको 

अव�था छ, जसम�ये मानव अ�धकारस�ब�धी �व��यापी घोषणाप� �मखु हो। यस घोषणाप�को 

धारा २५ ले ��येक �यि�लाई आ�नो र प�रवारको �वा��य र क�याणका ला�ग खा�ा�, 

कपडा, आवास, औषधोपचारको स�ुवधा तथा आव�यक सामािजक सेवाह�लगायत पया�� 

जीवन�तरको अ�धकार हनुे उ�लेख गरेको छ। यस धाराले आमा र िशशहु�लाई �वशेष �याहार 

एवम ्सहायता पाउन ेअ�धकारमा जोड �दएको छ। स�पूण� बालबा�लकाह�ले समान सामािजक 

संर�ण पाउन ेकुरालाई प�न यसले स�बोधन गद� नाग�रकले �वा��यको अ�धकार उपभोग गन� 

पाउन ेकुरा रा�यको दा�य�व�भ� पन� कुरालाई �नि�त गरेको छ।230 

क) आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�मा प�न 

�वा��यलगायतका अ�धकारह� �दान गन� गराउन े�वषय रा�यको दा�य�व हनुे उ�लेख छ। 

यस ��त�ाप�को धारा १२ ले हरेक रा�का नाग�रकले शार��रक तथा मान�सक �वा��यको 

उ�चतम �वा��यसेवा उपभोग गन� पाउनपुन� �यव�था उ�लेख गरेको छ।231 �य�तै रा�यले 

िशश ु म�ृयदुर घटाई बालबा�लकाको �वा��य �वकासको �यव�था �मलाउन,े वातावरण तथा 

औ�ो�गक सरसफाई गर� �व�भ� �कोपलगायत अ�य �कृ�तका रोगको रोकथाम एवम ्

�नय��णको यथोिचत �यव�था गनु�पन� उ�लेख गरेको छ। यस ��त�ाप�ले �बरामी अव�थामा 

िच�क�सा सेवा र हेरचाहको उपय�ु वातावरण सजृना गर� नाग�रकह�को �वा��य सेवालाई 

स�ुनि�ता �दान गनु�पन� दा�य�व प�न तोकेको पाइ�छ। यसमा �वा��यको अ�धकारसँग 

 
229  आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त सामा�य �ट�पणी सं�या २२, मा�थ �ट�पणी २०, अन�ुछेद २१ 
230 Supra Note 1, Article 25. 
231 CESCR Article 12, 1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of 

the highest attainable standard of physical and mental health. 2. The steps to be taken by the States Parties to the 
present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for: (a) The provision for 
the reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality and for the healthy development of the child; (b) The 
improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene; (c) The prevention, treatment and control of 
epidemic, endemic, occupational and other diseases; (d) The creation of conditions which would assure to all medical 
service and medical attention in the event of sickness. See: 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
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जो�डएका पा�रवा�रक जीवन र बालब�चाको संर�णको अ�धकार, उिचत वा पया�� बसोवास, 

पया�� खाना, लगुा र आवासको अ�धकारज�ता कुराह�का स�ब�धमा �व�ततृ �पमा उ�लेख 

छ। यी अ�धकारम�य े धेरैजसो अ�धकार �यि�ले अनभुूतगन� पाउन े गर� रा�यले स�ुनि�त 

गरेको हनुपुन� ��त�ाप�मा उ�लेख छ। 

ख) नेपाल प� भएको म�हला अ�धकारस�ब�धी अ�य�तै मह�वपूण� अक� महासि�ध म�हला 

अ�धकारस�ब�धी महासि�ध हो।232 यो महासि�धले म�हलाको �वशेष �कारका �व�भ� मानव 

अ�धकारबारे सम�मा �यव�था गरेको देिख�छ। महासि�धले �वा��यका स�ब�धमा हनुे 

भेदभावले समानतास�ब�धी �स�ा�त एवम ् मानव मया�दा��तको आदरभावमा असर प�ु याउन े

कुरालाई रा�यले मह�वका साथ स�बोधन गनु�पन� उ�लेख गरेको छ। महासि�धको धारा १२ 

ले म�हलाको प�रवार �नयोजनसँग स�बि�धत कुराह� �वा��य �याहार सेवालगायत प�ुषसरह 

सबै �वा��य सेवा समानताको आधारमा उपल�ध गराउन पया�� कदम रा�यले चा�नपुन� 

�यव�था गरेको छ।233 साथै म�हलालाई गभ�धारणको समयमा र �सू�तअिघ तथा प�छको 

समयमा आव�यक �वा�य सेवा, पोषण र आव�यकतानसुार �नःश�ुक सेवा पाउन ेअ�धकारको 

स�ुन�तता �दान गरेको पाइ�छ। धारा १४ मा रा�यले �ामीण म�हलाह�का ला�ग �वशेष 

काय��म स�ालन गनु�पन�तफ�  इ��त गद� �वा��यका स�दभ�मा प�रवार �नयोजनको सूचना, 

स�लाह र सेवालगायत पया�� �वा��य �याहारको स�ुवधाका साथै सामािजक सरु�ाबाट 

�ामीण म�हलाह� लाभाि�वत हनुे अव�था बनाउनपुन� उ�लेख छ।234 

�यसैगर� नेपालको छैठ� आव�धक ��तवेदनउपर सन ् २०१८ मा प� रा�यमा 

गभ�पतनलाई अपराधको �पमा प�रभा�षत ग�रएको र असरुि�त र गैरकानूनी �पमा आमाको 

जीवन र �वा��य जोिखममा पार� गभ�पतन गन� अ�यास ब�दै गएको साथै उ�च गणु�तर�य 

यौनज�य र �जनन �वा��य सेवा तथा सूचनामा म�हला र बा�लकाह�को पहुँच अपया�� 

रहेको र सोको प�रणाम�व�प उ�च मातमृ�ृय ु दर र पाठेघर ख�ने सम�या लगायतका 

�वषयमा आ�नो सरोकार देखाएको छ। सो कुरा स�बोधनको ला�ग स�पूण� प�रि�थ�तमा 

 
232   नपेाल म�हला अ�धकार स�ब�धी महासि�धको प� सन ्१९९१ अ��ल २२ तारेखमा भएको हो। 

233 ऐजन Article 12.1 States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the 

field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care services, 
including those related to family planning. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph I of this article, States 
Parties shall ensure to women appropriate services in connection with pregnancy, confinement and the post-natal 
period, granting free services where necessary, as well as adequate nutrition during pregnancy and lactation. 
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf 

234 ऐजन Article 14, 1. States Parties shall take into account the particular problems faced by rural women and the 

significant roles which rural women play in the economic survival of their families, including their work in the non-
monetized sectors of the economy, and shall take all appropriate measures to ensure the application of the provisions 
of the present Convention to women in rural areas. 



�जनन �वा��य अ�धकार (�ोत साम�ी)‚ २०७६ | 91 

गभ�पतनलाई अपराध नमा�े गर� समेत सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��य अ�धकारस�ब�धी 

ऐन संशोधन गन� र सरुि�त गभ�पतन ि�ल�नक र सेवाह�स�ब�धी सचेतना अ�भवृ�� गन� 

पया�� �ोत �वतरण गन� �सफा�रस गरेको �थयो। साथै �व��यापी आव�धक पनुरावलोकनका 

बखत ग�रएका ��तब�ताह�को मम� अन�ुप हनुे गर� �ामीण र दगु�म �े� लगायतका 

स�पूण� म�हलाह� र बा�लकाह�को उ�च गणु�तर�य र उभेर सहुाँउदा यौनज�य र �जनन 

�वा��य सेवामा पहुँच स�ुनि�त गन� उपायह� स�ु� गन� र पया�� �ोत �वतरण गन� �सफा�रस 

गरेको छ।  

ग) बालअ�धकार महासि�धले बालबा�लकाका ला�ग �वा��यस�ब�धी अ�धकारह� स�ुनि�त हनुपुन� 

कुरामा जोड �दएको छ। यस महासि�धको धारा २३ मा अश� बालबा�लकाको �यि�गत 

�वकास हनुे र समाजमा समा�हत हनुे �वा��यलगायतका अवसरह�मा पहुँच हनुे �यव�था 

�मलाउन ुरा�यको कत��य हनुे उ�लेख छ।235 �य�तै यसको धारा २४ ले बालबा�लकालाई 

�वा��यको उ�चतम �तरको सेवा उपभोग गन� पाउने �यव�था गरेको छ।236 यसअ�तग�त 

रोगको उपचार गन� पाउन,े �वा��य �याहारका सेवाह� पाउन,े िशश ु तथा बालम�ृयदुर 

घटाउन,े पोषणय�ु खा�ा�, श�ु �पउन ेपानी, आमाह�का �न�म� पूव� �सू�त तथा �सू�तप�छको 

उिचत सेवा पाउन,े बालबा�लकालाई हा�न हनुे खालका पर�परागत �यवहारह� उ�मूलन गन� 

लगायतका कुराह�लाई रा�यले स�ुनि�तता �दान गनपुन� �यव�था गरेको पाइ�छ। यस 

महासि�धको बाल अ�धकार स�म�तको सामा�य �ट�पणी सं�या १ ले बाल अ�धकार संर�णका 

ला�ग िश�ाको �यापक प�रभाषा गद� �व�थ जीवनशैल�, असल सामािजक �यवहार तथा 

िज�मेवार�पन, �सज�नशीलता लगायतको स�मता �वकास गनु�पन� कुरामा जोड �दएको छ। 

सामा�य �ट�पणी सं�या ३ र ४ ले �मश बालबा�लकाह�लाई एचआई�भ ए�सबारे जानकार� 

गन� तथा यौन िश�ाबाट बालबा�लकाह�को बझुाई अ�भवृ�� गर� �हत संर�ण गन� र 

�कशोराव�थाका �यि�ह�लाई यौन तथा �जनन �वा��यका स�दभ�मा �व�भ� मा�यमबाट 

जानकार� गराउनपुन� उ�लेख गरेको छ। 

घ) जातीय भेदभाव उ�मूलन गन� महासि�ध जात, �ल�, भाषा वा धम�का आधारमा हनुे कुनै प�न 

भेदभावलाई �नमू�ल गन� उ�े�यबाट जार� भएको हो। यस महासि�धको धारा ५ ले जातीय 

�वभेदको अ��य गन� र कानूनका अगा�ड सबैको समानताको अ�धकार ��याभूत गन� रा�यले 

 
235 Supra Note 15 Article 12  
236   ऐजन, Article 12 
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�वना भेदभाव साव�ज�नक �वा��य, औषधोपचार, सामािजक सेवाह� �ा� गन� अ�धकार �ा� हनुे 

अव�थाको स�ुनि�तता गनु�पन� �यव�था उ�लेख गरेको छ।237 

ङ) अपा�ताको अ�धकारस�ब�धी महासि�धमा रा�यले अपा�ता भएका �यि�को �वा��यमा 

पहुँचका ला�ग आव�यक �यव�था गनु�पन� उ�लेख छ। यस महासि�धको धारा ९ मा 

�व�ालय, िच�क�सक�य स�ुवधामा अपा�ता भएका �यि�ह�को पहुँच हनुपुन� तथा धारा २५ 

मा अ�य �यि�ह�सरह अपा�ता �यि�ह�को प�न �वा��य उपचारमा समान पहुँच हनुपुन�, 

�ामीण �े�का अपा�ता भएका �यि� तथा समदुायह�का ला�ग �नजह�को वास�थान 

निजकमा �वा��य सेवा उपल�ध हनुे �यव�था �मलाउनपुन� तथा �वा�थ बीमाको �यव�था 

हनुपुन� ज�ता �वषयह� उ�लेख भएको पाइ�छ।238 

यस �कार �वा��य अ�धकारलाई �व�भ� महासि�धका �यव�थाह�बाट स�ुनि�त 

ग�रएको मा� नभई महासि�धका प� रा�ह�लाई यी महासि�धका �यव�थाह� आ�ना 

नाग�रकले अनभुूत गन� स�ने गर� ��याभूत गन�समेत �नद�श गरेको देिख�छ। यी महासि�ध�ारा 

��याभूत ग�रएका �वा��य अ�धकारको स�ुनि�तता गन� नस�ने प� रा�लाई अ�तरा���य �पमा 

उ�रदायी त�ुयाउने �यव�था प�न ती महासि�धह�मा ग�रएको छ।  

 

७.४ �जनन �वा��य र जोिखममा परेका म�हलाह� 

जोिखममा परेका म�हलाह�ले उनीह�को सामािजक आ�थ�क है�सयतको कारणले गदा� 

�वा��य उपचार तथा हेरचाह सेवामा �ाय: अ�त�र� वा थप बाधा अवरोधह�को अनभुव 

गद�छन।्239 कुनै खास जा�त, जनजा�त समूह, वा जातपातका म�हलाह�, �कशोर�, बा�लकाह�, 

�ामीण, ग�रबीमा रहेका, आ�दवासी, अपा�ता भएका, एचआइभी लागेका, सम�लंगी, Hi-sexual एवम ्

Intersex �यि�ह�, आ�वासीका �पमा, थनुा वा कारावासमा रहेका म�हलाह� तथा यौनकम�ह� 

एकभ�दा बढ� आधारका भेदभावको िशकार भैरहेका हनु स�छन।् उनीह�ले �जनन 

अ�धकारह�का स�ब�धमा चौतफ� (Intersectional) भेदभावको सामना गरेका हनु स�छन,् ज�तै 

खास रंग, जा�तवा जनजा�त समूहह�का म�हलाह� �व��का यौनज�य �हंसा तथा आ�दवासी 

म�हलाह�को करकापय�ु ब��याकरण240, जा�तय �वभेद भो�नपुन� समदुायह�का म�हलाह� 

�व��का थप भेदभावह� इ�या�द। म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले अनसूुिचत 

जा�तह� तथा जनजा�त समूहका सद�यह�का ला�ग �जनन �वा��य सेवाह� लगायतका पया�� 

 
237   CERD, http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cerd.pdf 
238 CRPD, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx 
239 आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी १४, अन�ुछेद १२ (ख) 

240 ऐजन, अन�ुछेद २ 
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�वा��य उपचार एवम ् हेरचाह स�ुवधाह�मा पहुँच स�ुनि�त गन� रा�ह�लाई �वशेष �पमा 

�सफा�रस गरेको छ।241 

�कशोर�ह�242लाई मानव अ�धकार कानूनअ�तग�त �वशेष संर�णको अ�धकार �ा� 

छ।243 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले सरकारह�लाई �ाथ�मकताका साथ 

�कशोर�/बा�लकाह�को प�रि�थ�तसमेतको �वचार गनु�पन� र गभ��नरोधका �व�भ� त�रकाह� 

स�ब�धी सूचना तथा जानकार�ह� र �य�ता त�रकाह�को उपल�धता लगायत आव�यकताह�मा 

�यान �दंदै �जनन तथा यौनज�य �वा��य सेवामा पहुँचको ��याभ�ूत �दान गन� उपाय अपनाउन 

आ�ह गरेको छ।244 बालअ�धकार महासि�धले प� रा�ह�लाई “�कशोर� बा�लकाह�मा 

खासगर� उिचत समयपूव�को गभा�व�था तथा असरुि�त गभ�पतनका ���याह�बाट �सज�ना भएका 

मात ृ��णता एवम ्मात ृम�ृयदुरलाई घटाउन ेउपायह� अवल�बन गन� आ�ान गरेको छ।245 

यसले सरकारह�लाई वाल �ववाह �व��का उपायह� अवल�बन गन� आव�यक पन� गर� 

हा�नकारक पर�परागत चलन वा �थाका �पमा उ�लेख गरेको छ।246 बालअ�धकार महासि�धले 

रोकथाममूलक एवम ् संवेदनशील यौनज�य तथा �जनन �वा��य साम�ीह� तथा सेवाह�को 

खोजी गन� र साम�ीह� तथा सेवाह�मा पहुँचको ला�ग �कशोर/�कशोर�ह� स�म छन ् भ� े

कानूनी मा�यता (Legal Presumption) �दन प� रा�ह�लाई आ�ह गरेको छ।247 रा�ह�लाई 

 
241 जातीय भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी अ�तरा���य महासि�ध, १९६९(CERD) स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: भारत, 

अन�ुछेद २४, U.N. Doc. जातीय भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी अ�तरा���य महासि�ध, १९६९(CERD)/C/IND/CO/19 

(2007); आ�थ�क, सामािजक तथा सा�ँकृ�तक अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: नेपाल, अन�ुछेद २६, U.N. Doc. 

E/C.12/NPL/CO/2 (2008)  
242 "�कशोर/�कशोर�", "यवुा", वा "अ�पवय�क �यि�ह�" भ�े श�दह� �व�भ� समाजह�मा फरक फरक अथ�मा �योग 

ग�र�छन I संय�ु रा� संघीय जनसं�या कोष (यएुनएफपीए) ले "�कशोर/�कशोर�ह�" भ�े श�दह�ले १० देिख 

१९वष�को बीचको उमरेका �यि�ह�लाई बझुाउँछ, "यवुा" भ�े श�दले १५ देिख २४ वष�को उमरेका �यि�ह�लाई 

बझुाउँछ र "अ�पवय�क �यि�ह�" भ�े श�दले१० देिख२४ वष� उमेरका �यि�ह�लाई जनाउँछ भ�े कुरा �था�पत 

गरेको छI यएुनएफपीए, �व� जनसं�याको ि�थ�त २००३: �कशोर जीवनको �संहावलोकन, प�रचय 

http://www.unfpa.org/swp/2003/english/ch1/index.htm (२०१२) मा उपल�ध 

243 ICCPR, धारा २४; आइ�सआ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार ICESCR, धारा १०.३ 

244 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: मिे�सको, अन�ुछेद४४६, A/57/38 part III (2002); 

म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: प�े, अन�ुछेद ४८३, A/57/38 part III (2002)  

245 ऐजन, अन�ुछेद २७ 

246 बाल अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: मोजाि�बक, अन�ुछेद २९९ (ग), U.N. Doc. CRC/C/114 (2002); बाल 

अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: �गनी-�बसाउ, अन�ुछेद ७३ (क), U.N. Doc. CRC/C/118 (2002); बाल अ�धकार 

स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: भारत, अन�ुछेद ५०, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.115 (2000); बाल अ�धकार स�म�त, 

�न�कष�कार� समी�ाह�: नेपाल, अन�ुछेद६६, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.261 (2005)  

247 बाल अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या २०: �कशोराव�थामा बालबा�लकाह�को अ�धकारह�को काया��वयन (३३ 

औ ंअ�धवेशन, २००३), अन�ुछेदह� ३९ र ६०, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II) (2008)  
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�कशोर/�कशोर�ह�लाई उनीह�को गोपनीयताको तथा गो�यताको स�मान हनुे गर� यवुामै�ी 

�जनन �वा��य सेवाह�मा पहुँच स�ुनि�त गन� बालअ�धकार महासि�ध स�म�तले �सफा�रस गरेका 

छन।्248 �ामीण इलाकामा रहेका म�हलाह� �व��का चौतफ� भेदभाव लगायतका �वभेदह�को 

उ�मूलन गन� स�पूण� उपय�ु उपायह� अवल�बन गन� र �य�ता म�हलाह�लाई प�रवार 

�नयोजनका सूचना तथा जानकार�ह�, स�लाह तथा परामश�ह� र सेवाह� लगायतका पया�� 

�वा��य उपचार तथा हेरचाह स�ुवधाह�मा पहुँच �ा� ह�ुछ भ� े स�ुनि�त गन� म�हला 

अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले सरकारह�लाई आ�ान गरेको छ।249 पया�� आ�थ�क 

�ब�धह� गरेर तथा गभ�पतनलाई आपरा�धक बनाउन ेतथा गभ�पतनको ला�ग ��त�ा अव�धह� 

एवम ् ते�ो �यि�को म�जरु� आव�यक बनाउने कानूनह� आ�द ज�ता वैधा�नक बाधा 

अवरोधह�लाई �नमू�ल लगायत �ामीण म�हला तथा बा�लकाह�का ला�ग यौनज�य तथा �जनन 

�वा��य सेवाह� स�ुनि�त गन� म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले रा�ह�लाई आ�ान 

गरेको छ।250 यसका अ�त�र� आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकार स�म�तले 

साव�ज�नक �वा��यका पूवा�धारह�ले यौनज�य तथा �जनन �वा��य सेवाह�का ला�ग खासगर� 

�ामीण इलाकाह�मा आव�यक �ब�ध गनु� पद�छ भ� े�यहोरा उ�लेख गरेको छ।251 

ग�रब म�हलाह�को �जनन अ�धकारह�को सरु�ा एवम ्बचाउको कुरा आउँदा �वशेष 

�यानको आव�यकता पद�छ। गभ��नरोधक स�ब�धी काय��मह� �वा��य साम�ीह� र �यससँग 

स�बि�धत सूचनाह� �नजी �पमा वा साव�ज�नक �पमा जसर� उपल�ध गराइएको भए ताप�न 

सबैका ला�ग सलुभ हनुै पद�छ र यसमा कमजोर आ�थ�क अव�था भएका म�हलाह�को पहुँच 

भएको स�ुनि�तता गराउने दा�य�व सरकारमा रह�छ। �ामीण ��ेका म�हलाह�को �व�� हनु े

�वभेदको अ��य गन�, र उनीह�लाई जानकार� तथा परामश� स�हत उिचत �वा��य सेवा स�ुवधाह� 

र प�रवार �नयोजनका योजनाह�मा र उिचत जन�वा��य के��ह�मा पहुँच होस ्भ� ेस�ुनि�त 

गनु�पन� ह�ुछ। धनी घर-प�रवारह�को तलुनामा �नध�न घरप�रवारह�लाई �वा��यका खच�ह�मा 

असमानपुा�तक �पमा बढ� भार पनु� हुँदैन भ� ेकुरामा प�न आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक 

 
248 ऐजन, अन�ुछेदह� ३९ र ६०; ��येक �यि�को �ा� गन� स�कन े उ�चतम मापद�डको शार��रक एवम ् मान�सक 

�वा��यको उपभोगको अ�धकारस�ब�धी �वशेष ��तवेदकको ��तवेदन, �कशोर/�कशोर�ह�को �वा��यको अ�धकारस�ब�धी, 

अन�ुछेद ६०, U.N. Doc. A/HR/C/32/32 (2016)। 

249 ऐजन 

250 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, सामा�य �सफा�रस सं�या ३४,  

251 आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या १४, अन�ुछेद ३६; म�हला अ�धकारस�ब�धी 

महासि�ध स�म�त, सामा�य �सफा�रस सं�या ३४, अन�ुछेद ३४ र ३९ 
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अ�धकार स�म�तले �वशेष जोड �दएको छ।252 यसैगर� रा�ह�लाई म�हलाह� खासगर� �नध�न 

म�हलाह�ले प�रवार �नयोजन काय��मह� तथा सूचना एवम ्जानकार�ह�मा पहुँच स�ुनि�त गन� 

�य�ह� जार� रा� म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले �ो�साहन गरेको छ। अपा�ता 

भएका म�हलाह� एवम ्बा�लकाह�का स�तानको सं�या तथा ज�मा�तर �नधा�रण गन� र उमेर 

सहुाउँदो सूचना एवम ् जानकार�ह�, �जनन तथा प�रवार �नयोजन िश�ामा पहुँच �ा� गन� 

लगायतका �जनन अ�धकारह�को अपा�ताको अ�धकारस�ब�धी महासि�धले �प� �पमा संर�ण 

गद�छ।253 

 

७.५ �व�भ� मलुकुका सं�वधानमा �वा��यको अ�धकार र �या�यक ���कोण 

�वा��य अ�धकारलाई �व�भ� मलुकुका सं�वधानले ��य� �पमा मौ�लक अ�धकारको 

�पमा स�ुनि�त नगरे प�न आ�ना नाग�रकले यो अ�धकार अनभु�ूत गन� पाउन ेगर� आव�यक 

�यव�था गन� सरकारलाई परो��पमा �नद�श गरेको पाइ�छ। केह� देशका सं�वधानमा 

�वा��यको अ�धकार र �या�यक ���कोणह� यस �कार छन।्  

भारत: भारतको सं�वधानमा �वा��य अ�धकारलाई ��य� �पमा मौ�लक अ�धकारको �पमा 

सं�वधानमा उ�लेख ग�रएको छैन। तर प�न �यहाँको सं�वधानको भाग ४ मा �यवि�थत 

रा�यका �नद�शक �स�ा�तअ�तग�त यो अ�धकारलाई घमुाउरो पारामा स�ुनि�त ग�रएको 

देिख�छ। भारतको सं�वधानको धारा ३८, धारा ३९(ङ), ४१, ४२, ४७, ४८ क., 

आ�द�ारा रा�यलाई �व�भ� तह र त�काका जनताको �वा��य सेवाको ला�ग आव�यक 

काय� गन� �नद�िशत ग�रएको देिख�छ।254 

अमे�रका: अमे�रकाको सं�वधानमा प�न �वा��य अ�धकारलाई ��य�तः उ�लेख ग�रएको 

देिखँदैन। अमे�रकाको सं�वधानमा “Health,” “Health care,” “Medical care,” वा 

 
252 आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या १४, अन�ुछेद१२(ख) 

253 सबै �क�समका जातीय भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी अ�तरा���य महासि�ध, �हण ग�रएको �डसे�बर २१, १९६५, G.A. 

Res. 2106 (XX), Annex, 20 U.N. GAOR Supp. (No. 14) at 47, U.N. Doc. A/6014 (1966), 660 U.N.T.S. 195 (�ार�भ 

भएको जनवर� ४, १९६९) 
254 Article 38 says that the state will secure a social order for the promotion of welfare of the people. Providing 

affordable healthcare is one of the ways to promote welfare.Article 39(e) calls the state to make sure that health and 
strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused.Article 41 imposes duty on state 
to provide public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement etc.Article 42 makes 
provision to protect the health of infant and mother by maternity benefit.Article 47 make it duty of the state to 
improve public health, securing of justice, human condition of works, extension of sickness, old age, disablement and 
maternity benefits and also contemplated. Further, State’s duty includes prohibition of consumption of intoxicating 
drinking and drugs are injurious to health.Article 48A ensures that State shall Endeavour to protect and impose the 
pollution free environment for good health., https://www.gktoday.in/academy/article/right-to-health-in-the-
constitution-of-india/ 
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“Medicine” ज�ता कुनै प�न श�द सं�वधानमा उ�लेख भएको छैन।255 तर प�न 

अमे�रक� सव��च अदालतले �व�भ� म�ुाको �ममा �या�या गद� �वा��यको अ�धकारलाई 

अमे�रकामा समेत �था�पत गराएको देिख�छ।256 उदाहरणका ला�ग गोपनीयताको 

अ�धकारअ�तग�त शर�रको मया�दासमेत पन�257 िच�क�सा सेवा �दान गन� अ�वीकार गन� 

कुरा सं�वधान�ारा ��याभूत Due Process को अ�धकारको उ�ल�न हनु जाने258 भनी 

�या�या भई रहेको देिख�छ। 

भारतमा प�न सव��च अदालतका फैसलाह�बाट यो अ�धकार �वक�सत हुँदै आएको 

देिख�छ। भारतीय सव��च अदालतले परमान�द कटाराको म�ुामा �यि�को �वा��य उपचार 

पाउने हकलाई भारतीय सं�वधानको धारा २१ अ�तग�तको जीवनको अ�धकारको �पमा �हण 

गर� अ�पताल वा �वा��य के��ले कसैलाई प�न �वा��यसेवा �दनबाट इ�कार गरे �यो जीवनको 

अ�धकारको हनन ्हनुे भनी �व�ततृ �पमा �या�या गरेको देिख�छ।259 यसै �या�यालाई पि�म 

वा�ा खेतको म�ुामा समेत भारतीय सव��च अदालतले पनु�या��या गद� भारतीय सं�वधानको धारा 

२१ ले जीवनको अ�धकारको ��याभूत गरेको र मानव जीवनको संर�णको उ�च मह�व रहेको 

कुरा उ�लेख गद� यो अ�धकारको प�रपू�त�का ला�ग रा�यले अ�पताल र �वा��य के��ह�को 

�थापना गनु�पन� र ती अ�पताल र �वा��य के��ह�ले मानवीय जीवनको संर�णका ला�ग काय� 

गनु� उनीह�को कत��य भएको र समयमै आव�यक उपचारको सेवा �दन नसकेमा सं�वधानको 

धारा २१ �ारा स�ुनि�त जीवनको अ�धकारको उ�ल�न हनु जाने भनी �प� �पमा जीवनको 

अ�धकारको �या�या गरेको देिख�छ।260 �य�तै ल�मी म�डलको म�ुामा समेत भारतीय सव��च 

 
255 The New England Journal of Medicine, The Elusive Right to Health Care under U.S. Law Jennifer Prah Ruger, 

Ph.D., M.S.L., Theodore W. Ruger, J.D., and George J. Annas, J.D., M.P.H., 
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMhle1412262 

256  ऐजन 

257  ऐजन, Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, 497 U.S. 261 (1990). 

258  ऐजन., Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). / Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833 (1992) 
259  (1) Article21 of the Constitution casts theobligation on the State to preserve life. (2) There can be no second opinion 

that preservation ofhuman life is of paramount importance. That is so on accountof the fact that once life is lost, the 
status quoantecannot be restored as resurrection is beyond the capacity ofman. (3)The patient whether he be an 
innocent person or acriminal liable to punishment under the laws of the society, it is the obligation of those who are 
in-charge of the healthof the community to preserve life so that the innocent maybe protected and the guilty may be 
punished. Social laws donot contemplate death by negligence to tantamount to legalpunishment.(4)Everydoctor 
whether at a Governmenthospital orotherwise hasthe professional obligation toextendhisservices with due expertise 
for protecting life. (5) No law or State action can intervene to avoid/delaythe discharge of the paramount obligation 
cast upon membersof the medical profession. The obligation being total, absolute and paramount, laws of procedure 
whether in statuteor otherwise which would interfere with the discharge ofthis obligation cannot be sustained and 
must, therefore, give way. Pt. Parmanand Katara vs Union Of India & Ors, citations: 1989 AIR 2039, 1989 SCR (3) 
997, See: https://indiankanoon.org/doc/498126/ 

260 The Constitution envisages the establishment of a welfare state at the federal level as well as at the state level. In a 

welfare state the primary duty of the Government is to secure the welfare of the people. Providing adequate medical 
facilities for the people is an essential part of the obligations undertaken by the Government in a welfare state. The 
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अदालतले यस अिघका आ�ना फैसला�ारा �या�या ग�रएको जीवनको अ�धकारलाई पनुपु��� गद� 

�वा��यको अ�धकार जीवनको अ�धकारको अ�भ� भाग भएको कुरामा जोड �दँदै जनुसकैु 

अव�थाक� गभ�वती म�हलाको उपचारको हकलाई स�ुनि�त गनु� रा�यको दा�य�व हनुेकुरा �प� 

पारेको देिख�छ।261 

 

७.६ �वा��य अ�धकार र बाल�ववाह 

�वा��य अ�धकारको कुरा गदा� यसको उपभोगमा संकुचन आउन स�ने अव�थाह� 

म�येको एक समाजमा �या� बाल�ववाहको अव�था हो। बाल�ववाहले �वा��यको अ�धकारमा 

मा� द�खल �दने नभई जीवनको अ�धकारमा नै चनुौती थ�दछ। बाल�ववाह एक ज�टल एवम ्

समाजमा लकेुर जे�लएको सामािजक सम�या हो। यो सम�याबाट बाल�ववाहको प�ह� बालक 

र बा�लका दवु ैनै नकारा�मक �पमा �भा�वत हनुे भए ताप�न यसबाट बा�लकाह� बढ� �भा�वत 

हनु प�ुदछन।् बाल�ववाहको कारणबाट बा�लकाह� शार��रक तथा मान�सक �पमा कमजोर हनुे 

मा� नभई य�ता बा�लकाह� यौनज�य �हंसा, यातना र �वभेदको िशकार हनु ु परेको कैय� 

घटनाह� समाजमा छन।् उमेर नप�ुदैमा आमा व�ुपन� बा�यताले उनीह�को �वा��यको 

अ�धकार तथा �जनन अ�धकारमा मा� नभएर िश�ा, रोजगार� र �वत��ताको अ�धकारको 

उपभोगबाट समेत बि�चत हनु ुपर� रहेको यथाथ� हा�ो साम ुछ। बाल�ववाहको कारणबाट वा�य 

अव�थामा नै र उमेर पगेुप�छ प�न आउन स�ने खराव �वा��य ि�थ�तको कारणले ती बा�लकाले 

�वा��यको अ�धकारलाई �नवा�ध �पमा उपभोग गन� स�ने अव�था रहँदैन।  

बाल�ववाहको �वषय म�हला �हंसाको �वषयसँग ग�भीर ढ�ले जो�डएको हुँदा यो �वषयलाई 

म�हला �हंसास�ब�धी संय�ु रा�संघीय �वशेष ��त�न�ध (Special Rappoteur on Violence against 

Women) ले आ�नो ��तवेदनह�मा �वशेष �पमा उठाउने गरेको देिख�छ। उदाहरणका ला�ग 

�नजको सन ्२०१६ को ��तवेदनमा लै��कतामा आधा�रत �हंसाको �वषयलाई वलपूव�क ग�रन े

बा�लकाको बाल�ववाहसँग जोडेर �दगो �वकास ल�य ५ मा य�ता जवरज�ती ग�रने बाल�ववाह 

लगायतका सबै �कारको खतराय�ु अ�यासह�को अ��यका ला�ग जोड �दईएकोले यसमा 

 
Government discharges this obligation by running hospitals and health centres which provide medical care to the 
person seeking to avail those facilities. Article 21imposes an obligation on the State to safeguard the right to life of 
every person. Preservation of human life is thus of paramount importance. The Government hospitals run by the State 
and the medical officers employed therein are duty bound to extend medical assistance for preserving human life. 
Failure on the part of a Government hospital to provide timely medical treatment to a person in need of such 
treatment results in violation of his right to life guaranteed under Article 21.Paschim Banga Khet Mazdoorsamity vs 
State of West Bengal & Anr, citation: 1996 SCC (4) 37, JT 1996 (6) 43, see: https://indiankanoon.org/doc/1743022/ 

261 “...no woman, more so a pregnant woman should be denied the facility of treatment at any stage irrespective of her 

social and economic background…This is where the inalienable right to health which is so inherent in the right to life 
gets enforced.” Laxmi Mandal vs Deen Dayal Harinagar Hospital & others, see: 
https://indiankanoon.org/doc/100550714/ 
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�भावकार� अनगुमन संय��को �वकास गनु�पन� कुरालाई ग�भीरताका उठाउन ु भएको छ।262 

बाल�ववाह बा�लकाको �वा��य अ�धकारमा ग�भीर ढ�ले आघात पान� �वषय भएको र यसबाट 

अ�ततः बा�लकाको जीवनको अ�धकार नै हनन ् हनु जान े त�यलाई कसैले नकान� स�दैन। 

बाल�ववाहको कारणबाट कम उमेरमा नै �जनन ���यामा बा�यताबश बेहोनु� पन� अव�थाले 

बा�लका वा�य अव�थामा नै गभ�वती हनुे, �हंसाको िशकार हनु प�ुने र �नजको �जनन �वा��यमा 

ग�भीर �क�समका सम�या उ�प� हनुे खतरा �व�मान हनुे भएकाले य�तो गै�कानूनी एवम ्खराव 

अ�यासको अ��यका ला�ग �यास हनुपुन� कुरामा संय�ु रा�संघीय मानव अ�धकार स�म�तले 

आ�नो �न�कष�कार� स�म�ामाफ� त प� रा�ह�लाई सधै नै घचघ�याउँदै आएको प�न देिख�छ। 

भारतीय सव��च अदालतले Independent Thought v. Union of India को म�ुा263 मा बाल�ववाह 

गर� बा�लका उपर हनुे करणीलाई जवरज�ती करणीको प�रभाषा �भ� पन� गर� �या�या गरेको 

छ। �यसैले भारतमा बाल�ववाह गर� बा�लका उपरको करणी कसूर हनुे अव�था देिखएको छ। 

यो �या�या भारतमा बाल�ववाह रो�नका ला�ग �भावकार� हनुे कुरामा �व�ास गन� स�क�छ।  

 

७.७ �वा��य अ�धकार र गभ��नरोध साधनमा पहुँच 

प�रवार �नयोजनका साधनह�को सहज पहुँचको अ�धकारसमेत �वा�यको अ�धकारसँग 

अ�तर� �पमा स�बि�धत छ। जो सकैुले प�न यी साधनह�म�य े आफूलाई मन परेका 

साधनह�को सह� छनोट र �योग गन� पाउन ु पद�छ। यी साधनह�को �योगले गभ� �नरोधको 

काम गछ� भने क�तपय साधनले एचआईभी लगायतका धेरैजसो यौनज�य स��मण हनुबाट प�न 

जोगाउँछ। ��येक म�हलालाई आफूले क�हले र क�त पटक गभ� धारण गन� वा नगन� भनेर 

�नण�य �लन पाउन ेअ�धकार सँगै उनीमा प�रवार �नयोजनको साधनको पहुँच र �योगको अ�धकार 

प�न अ�तर�न�हत रहेको ह�ुछ। �यसैगर� प�रवार �नयोजनका साधनह�बारे जानकार� �लन पाउन ु

र आफूले छानेको साधनको �योग गन� पाउन ु मौ�लक अ�धकार नै हो। प�रवार �नयोजन 

लगायत यौन तथा �जनन �वा��यस�ब�धी जानकार�का साथै प�रवार �नयोजनका साधनह� 

उपल�ध गराउन ु प�न �वा��यकम� र म�हला �वा��य �वयंसे�वकाह�को िज�मेवार� एवम ्

कत��य�भ� पद�छ। 

तर प�रवार �नयोजनका साधनह� सहज �पमा उपल�ध नभएको वा ती साधनह�मा 

सहज पहुँच नपगेुको आधारमा कुनै म�हला गभ�वती भएमा र सोह� कारणबाट उनको जीवनफमा 

 
262   �दगो �वकास ल�यको ल�य नं ५ 
263   Independent Thought v. Union of India and Auther, https:/indiankanoon.org/doc/87705010/ 
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खतरा उ�प� हनुे अव�थासमेत �व�मान हनुे भएकोले नै प�रवार �नयोजनका साधनको सहज 

पहुँचको अ�धकारलाई �वा�थ तथा जीवनको अ�धकारसँग जोडेर हे�रएको हो। �यसैले यो 

अ�धकारको �वषय नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा ६ र 

आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा १२ अ�तग�त 

पन� भनी मानव अ�धकार स�म�त तथा आ�थ�क तथा सामािजक स�म�तका सामा�य �ट�पणी, मानव 

अ�धकार प�रषदका �न�कष�कार� स�म�ाह�, �वशेष ��त�न�धका ��तवेदनह� र �व�भ� मलुकुका 

सव��च अदालतह�बाट भएको �व�भ� म�ुाका फैसलामा समेत चचा� गरेको पाइ�छ। 

 

७.८ �वा��य अ�धकार र गभ�पतनमा पहुँच 

�वा��य तथा गभ�पतन गराउन पाउन े अ�धकारको कुरा गदा� रा� संघीय म�हला 

अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तको �व�भ� �ववादह�को �ममा �दएको �न�कष�को आ�नै 

मह�व छ। उदाहरणका ला�ग एल.�स.�व�� पे�को म�ुालाई �लन स�क�छ। उ� म�ुामा १३ 

वष�य एल.�स. एउटा ३४ वष�य �यि�बाट यौन शोषणको िशकार हनु प�ुगन ्ज�को कारणबाट 

उनी गभ�वती त भईन ्नै उनमा जीवन��त �नरासाभाव पैदा भई आ�मह�या गन� सोच पलायो। 

उनी आ�मह�याका ला�ग घरको छतबाट हाम फा�लन। तर भा�यवस �यान गएन। तर मे�द�ड 

भािँचने लगायतका घाईते अव�थामा उनलाई निजकको अ�पताल प�ु याईयो। अ�पतालले गरेको 

पर��णबाट उनमा �थायी �कृ�तको अपा�ता हनुे भय रहेकोले थप उपचार तथा त�काल 

अपरेसनको ला�ग �सफा�रस ग�रयो। अ�पतालले अपरेसनको �म�त तय गर� एल.�स. को 

मान�सक अव�था बारेमा पर��ण गदा� उनमा यौन शोषणका कारणले रहन भएको गभ�बाट 

भय�भत भई आ�मह�याको �यास गरेको प�ा ला�यो। अ�पतालले एल.�स. गभ�वती भएको 

�नि�त भएप�छ तय भएको अपरेसनको �म�तमा अपरेशन गरेन। व� अपरेशन गन� न ै

�हच�कचायो। एल.�स. मा रहन गएको गभ�को कारण उनको अपरेशन हनु नसकेमा उनमा 

�थायी �पमा अपा�ताको ि�थ�त हनुे �नि�त �थयो। �यसैले उनी र उनको आमाले �यो गभ�लाई 

�नकाल� अपरेशन ग�र�दन िच�क�सकलाई अनरुोध ग�रन।् तर अ�पतालले एल.�स. को जीवनमा 

खतरा नरहेको भनी गभ� �नका�न मानेन। एल.�स. को अव�था भने �दन�दनै खराव भई रहेको र 

गभ�को अव�ध ब�दै जाँदा १६ ह�ा प�ुगसकेको �थयो। साथै एल.�स.मान�सक र शार��रक �पमा 

कमजोर भई रहेको अव�थालाई �वचार गर� स�ब� �नकाय एवम ्�व�ह�को �सफा�रस पेश गदा� 

समेत अ�पतालले गभ� निझ�क�दए कै अव�थामा एल. �स. को गभ� अचानक त�ुहन प�ुयो। 

�यसप�छ अ�पतालले एल.�स.को अपरेशन ग� यो र �नय�मत �पमा �फिजकल थेरापी र 

पनु�था�पनाका ला�ग �सफा�रस ग� यो। एल.�स. �फिजकल थेरापी र Rehabilitation का ला�ग 
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National Physical Medicine and Rehabilitation Institute मा भना� भईन।् तर उनी �यहाँ २ 

म�हनास�म रहँदासमेत �फिजकल थेरापी र पनु�था�पनाका ला�ग साधन नभएको भनी उनको ला�ग 

कुनै उपचार ग�रएन। प�रणाम �व�प उनको घाँट� भ�दा तलको शर�रको भाग �यारालाई�सस 

भयो र उनी ��ल िचयरमा सी�मत ब� प�ुगन।् कमजोर आ�थ�क ि�थ�तमा रहेका प�रवारका 

सद�यह�ले एल.�स.को हेरचाहमा �यान प�ु याउन ुपरेको कारण क�ठन अव�थाबाट ग�ुन ुप� यो। 

भाइले आ�थ�क जोहो गन� पढाई छा�ो। रा�यका तफ� बाट कुनै सहायता र सह�ुलयत �दान 

ग�रएन। यसर� एल.�स.को �वा��य अव�थालाई �वचार गर� गभ� िझ�न अ�वीकार गरेको र 

अपरेशन प�छ थेरापी लगायतको सेवा �दान नग�रएको कारण उनको �वा��यको अ�धकार, 

स�मानपूव�क बाँ�न पाउन ेअ�धकार र �वना भेदभाव �वा��य सेवा पाउन ेअ�धकारबाट वि�चत 

हनुपुरेको, रा�यले म�हलाका ला�ग अ�याव�यक सेवामा पहुँचको �व�ध गन�बाट चकेुको 

कारणबाट रा�यले ती म�हलाको अ�याव�यक सेवा पाउन ेअ�धकार प�रपू�त� गन� असफल भएको 

र यसको कानूनी उपचारको वाटो पे�को कानून एवम ् सं�वधानमा नरहेको भनी म�हला 

अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तमा �दएको उजरु�को स�ब�धमा �नण�य �लँदै म�हला 

अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले म�हलाको �वा��य अ�धकार र �जनन अ�धकार म�हलाको 

जीवनको अ�धकारसँग सि��हत रहेको कुरालाई �व�ततृ �पमा �या�या गद� एल.�स.को �वा��य 

उपचार तथा ��तपू�त�का ला�ग आव�यक �यव�था गन� पे� सरकारलाई �वशेष �नद�श गरेको 

देिख�छ।यो म�ुामा भएको �या�या र स�म�तको �नण�यले म�हलाको जीवनको अ�धकारसँग 

अ�यो�याि�त �पमा जो�डएको �जनन �वा��य र गभ�पतनको अ�धकारको स�ब�धमा एउटा 

नजीर नै �था�पत गरेको छ। 

संय�ु रा�संघीय आ�थ�क तथा सामािजक स�म�तको सामा�य �सफा�रस तथा मानव 

अ�धकार प�रषद र म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तह�को �न�कष�कार� स�म�ाह�मा 

प�न गभ�पतनको अ�धकारका स�ब�धमा वकालत ग�रएको देिख�छ। 

 

७.९ �वा��य अ�धकार र मात ृ�वा��य सेवामा पहुँच 

मात ृ �वा��य सेवामा सरल र सहज पहुँचको �वषय म�हलाको जीवन र �वा��यको 

अ�धकारसँग अ�भ� �पमा जो�डएको �वषय हो। रा�यले अ�लक�त पहल गदा�समेत रो�न स�कन े

मात ृम�ृयकुो अव�थाले धेरै म�हलाको जीवनको अ�धकार ग�भीर ढ�ले हनन ्भईरहेको अव�था 

छ। रा�यले गभा�व�था र व�चा ज�माउँदा हनुे आमाको म�ृय ुदरलाई रो�नका ला�ग हरस�भव 

उपाय अवल�बन गरेको हनु ु पद�छ। साथै रा�यले मात ृ �वा��य सेवाको सहज पहुँचका ला�ग 
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यथास�भव �यान �दएको हनु ुपद�छ। अ�यथा मात ृम�ृयकुो ला�ग रा�यलाई िज�मेवार ठह� याउन 

स�कन ेह�ुछ।  

 

७.१० �वा��यका अ�धकारह� तथा �जनन अ�धकारस�ब�धी मानव अ�धकार संय��का �व�धशा� 

�वा��यका अ�धकारह� तथा �जनन अ�धकारस�ब�धी मानव अ�धकार संयं�का 

�व�धशा� स�म�त�ारा कसर� यी अ�धकारह�लाई �जनन अ�धकारह�का उ�ल�नह�लाई 

स�बोधन गन� लागू गन� ग�रएको छ भ� ेकुरालाई देहायका म�ुाह�ले �� पाद�छन। 

(क) ए.एस. �व�� ह�रे�264 सन ् २००४ रोमा मूलक� ह�ेर� म�हला ए.एस.लाई रा�यको 

अ�पतालमा बलजि�तपूव�क ब��याकरण गराइनबाट रो�न असफल भएर ह�ेर� सरकारले 

म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�धको धारा १२ को उ�ल�न गरेको भनी म�हला 

अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले ठहर गरेको �थयो। म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध 

स�म�तको सामा�य �ट�पणी सं�या २४ मा �वीकाय� सेवाह�बारे जसलाई एक म�हलाले 

�नजको पूण� �पमा ससूुिचत म�जरु� �दउन ् उनको आ�मस�मानको स�मान होस ् भ� े

स�ुनि�त गन� कुनै एक त�रकाबाट �दान ग�र�छ"265 भ� ेपनु:उ�लेख ग� यो। 

(ख) एल.सी. �व�� पे�266 सन ्२०११ मा म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले यौन 

द�ुय�वहारको घटना पछाडी आफू गभ�वती भएको थाहा भएप�छ आ�मह�या गन� �यास गन� 

एक १३ वष�या बा�लका, एल.सी.लाई अ�याव�यक �वा��य सेवाको इ�कार� (denial) रो�न 

पे� सरकार असफल भएको एक घटनामा धारा १२ को उ�ल�न भएको ठहर ग� यो। 

�थायी ��त रो�नको ला�ग एल.सी.लाई आव�यक पन� मे�द�डको त�काल श�य��या 

गन�लाई िच�क�सकह�बाट उनी गभ�वती भएको कारणले इ�कार ग�रएको �थयो। जब उनले 

उ� श�य��या गराउन सकँू भ� े हेतलेु आ�नो गभ�पतन गराउन खोिजन,् उनका 

िच�क�सकह�ले �यो प�न इ�कार गरे प�रणाम �व�प एल.सी.�थायी �पमा हात खु�ा 

चलाउन नस�ने (Quadriplegic) भइन। स�म�तले �वा��य उपचारमा पे�को इ�कार� 

एल.सी.को मामलामा खासगर� उनी एक नाबा�लग र यौन द�ुय�वहारको पी�डत भएक� 

कारणले गदा� भयानक वा अ�य�त ठूलो (Egregious) ग�ती �थयो भ� ेउ�लेख ग� यो।267 

 
264  A.S. v. Hungary, म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, Commc’n No. 4/2004, U.N. Doc. CEDAW/C/36/D/4/2004 

(2006) 
265   ऐजन, अन�ुछेद ११ 

266   L.C. v. Peru, म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, Commc’n No. 22/2009, U.N. Doc. CEDAW/C/50/D/22/2009 

(2011)  
267   ऐजन, अन�ुछेद ८(१५)  
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(ग) �फ�ल�प�सको म�नला शहरमा आध�ुनक गभ��नरोध उपरको �भावकार� ��तब�धको स�ब�धमा 

�वशेष जाचँबझु- सन ् २०१५ मा म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले एक 

मलुकु�भ�को �वशेष जाँचबझुमा आधा�रत एक ��तवेदन जार� ग� यो। �फ�ल�प�स सरकारले 

गभ��नरोधका उपायह�को पहुँचमा ��तब�ध लगाउने एक शहर� अ�यादेश (काय�कार� आदेश 

००३) खारेज गनु�पन� उ�लेख गद� यसबाट म�हला अ�धकारको ग�भीर एवम ् योजनाब� 

(Systematic) उ�ल�नका ला�ग स�म�तले �फ�ल�पनो सरकार उ�रदायी ठहर गरेको छ। 

स�म�तले कुनै �प� अपवादह� �बनाको गभ�पतनको आपरा�धकता तथा गभ�पतनप�ात ्को 

�याहारको खोजी गन� म�हलाह�लाई ग�रएको द�ुय�वहारबाट �सिज�त म�हला अ�धकारको 

उ�ल�नलाई प�न स�बोधन ग� यो। स�म�तले �य�ता कानून तथा नी�तले भेदभावपूव�क 

म�हलाको �वा��यको अ�धकारमा ह�त�ेप गद�छ भ� ेउ�लेख ग� यो र प� रा�ह� �वा��य 

सेवाह�लाई �वके���कृत गर� स�कएका ठाउँह�मा प�न य�ता भेदभावलाई उ�मूलन गन�का 

ला�ग अझै उ�रदायी छन ्भ� े�प� पाय�। साथै काय�कार� आदेश ००३ लाई हटाउन माग 

गर� दायर भएका म�ुा खारेजीह� एवम ् �तनमा भएका �वल�बह�को प�रणाम�व�पको 

कारणले गदा� गभ��नरोधह�को पहुँचमा इ�कार ग�रएका म�हलाह�को �नि�त �यायमा पहुँच 

स�ुनि�त गन� �वफल भएकोमा स�म�तले सरकारको आलोचना ग� यो। आपतकाल�न 

गभ��नरोधका साधनह� लगायतका आध�ुनक गभ��नरोधका साधनह�मा पहुँच स�ुनि�त गन�, 

गभ�पतनको आपरा�धकता हटाउन र य�ता पहुँचह� स�ुनि�त गन� �ोटोकलह� र नी�तह� 

�था�पत गन� प�न म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले �फ�ल�प�सलाई आ�ह 

ग� यो।268 

(घ) आओर ओ�लए�ल �व�� महा�याया�धव�ाको म�ुामा के�याको उ�च अदालतले �वा��य 

म��ालयलाई साव�ज�नक �सू�त अ�पतालह�मा म�हलाह��ारा अनभुव ग�रएका भेदभाव तथा 

द�ुय�वहारको अ��य गन� र अ�पतालका श�ुकह� �तन� असमथ� भएको कारणले गैरकानूनी 

�पमा थनुामा रािखएका र एक सरकार� �सू�त अ�पतालमा शार��रक, मान�सक तथा मौिखक 

द�ुय�वहारको िशकार भएका दईु म�हला माग�रेट र मैमनुालाई आ�थ�क ��तपू�त� �दान गन� 

आदेश �दयो। यो �नण�यमा उ�च �यायालयले म�हलाह�ले के�याल� सं�वधानले संर�ण 

गरेबमोिजमका उनीह�का �वा��य, �वत��ता तथा आ�मस�मानको अ�धकारह� समेतका 

 
268   Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), Optional Protocol No. 8: Summary of 

the Inquiry Concerning the Philippines under article 8 of the optional protocol to the convention on the elimination of 
all forms of descrimination against women (Art. 8), (64th Sess., 2015), U.N. Doc. CEDAW/C/OP.8/PHL/1 (2015).  
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असं�य मानव अ�धकारह�का उ�ल�नह� �यहोनु� परेको छ भ� े प�न उ�लेख गरेको 

छ।269 

 

७.११ नेपालमा �वा��य अ�धकार 

नेपालको सं�वधानले नाग�रकह�को �वा��यस�ब�धी अ�धकारलाई ��याभतू गरेको 

मा� नभई रा�यलाई समेत �वा��यस�ब�धी �नकै मह�वपूण� िज�मेवार� �दएको देिख�छ। 

सं�वधानले स�ुनि�त गरेको �वा��यस�ब�धी मौ�लक हकह� र रा�यका �नद�शक 

�स�ा�तस�ब�धी �यव�था हेदा� जनुसकैु राजनी�तक प�ृभ�ूमको सरकार आए प�न 

�वा��यस�ब�धी �यव�था काया��वयन गन� पन� अव�था छ। म�हलालाई सरुि�त मात�ृव र 

�जनन �वा��यस�ब�धी हक हनुे कुरा प�न यसै मौ�लक हकअ�तग�त स�ुनि�त ग�रएको 

छ।270 सं�वधानमा बालबा�लकाको हकअ�तग�त प�न थ�ु ै�वा��यको हकको �वषयह� समावेश 

ग�रएको छ। ��येक बालबा�लकालाई प�रवार तथा रा�यबाट िश�ा, �वा��य, पालन पोषण, 

उिचत �याहार, खेलकूद, मनोर�न तथा सवा�गीण �यि��व �वकासको हक हनुे कुरालाई 

स�ुनि�तता �दान ग�रनकुा साथै बाल�ववाहलाई रोक लगाइएको छ। सं�वधानको भाग ४ मा 

रा�यका �नद�शक �स�ा�त, नी�त तथा दा�य�वअ�तग�त प�न �वा��यस�ब�धी थ�ु ै�वषय समावेश 

ग�रएको छ। जसम�ये नाग�रकलाई �व�थ बनाउन रा�यले जन�वा��यको �े�मा आव�यक 

लगानी अ�भवृ�� गद� जान ेलगायतको नी�त �लने �वषय �मखु छन।्271 

 
269     Awour and Olieli v. the Attorney General, (2015) 56 L.L.R. 2012 (H.C.K.), 

https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/Judgment%20Petition%20No562%20of

%202012%20Kenya%20detention%20case.pdf मा उपल�ध 

270 ऐजन. धारा ३८. म�हलाको हकः (१) ��येक म�हलालाई ल��गक भेदभाव �वना समान वंशीयहक हनुेछ।(२) ��येक 

म�हलालाई सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��यस�ब�धी हक हनुछे।(३) म�हला �व�� धा�म�क, सामािजक, सां�कृ�तक 

पर�परा, �चलन वाअ�य कुन ैआधारमा शार��रक, मान�सक, यौनज�य, मनोवै�ा�नक वा अ�य कुन ै�क�समको �हंसाज�य काय� 

वा शोषण ग�रन े छैन। �य�तो काय� कानूनबमोिजम द�डनीय हनुेछ र पी�डतलाई कानूनबमोिजम ��तपू�त� पाउन ेहक 

हनुेछ। (५) म�हलालाई िश�ा, �वा��य, रोजगार� र सामािजक सरु�ामा सकारा�मक �वभेदका आधारमा �वशषे अवसर 

�ा� गन� हक हनुछे। 

271 ऐजन. धारा ५१ (ज) (५) नाग�रकलाई �व�थ बनाउन रा�यले जन�वा��यको ��ेमा आव�यक लगानी अ�भवृ�� गद� 

जान,े (६) गणु�तर�य �वा��य सेवामा सबैको सहज, सलुभ र समान पहँूच स�ुनि�त गन�, (७) नेपालको पर�परागत 

िच�क�सा प��तको �पमा रहेको आयवु��दक, �ाकृ�तक िच�क�सा र हो�मयोपे�थक लगायत �वा��य प��तको संर�ण र 

�वध�न गन�, (८) �वा��य �े�मा रा�यको लगानी अ�भवृ�� गद� यस ��ेमा भएको �नजी लगानीलाई �नयमन र 

�यव�थापन गर� सेवामूलक बनाउन,े (९) �वा��य सेवालाई सव�सलुभ र गणु�तर�य बनाउन �वा��य अनसु�धानमा जोड 

�दंदै �वा��य सं�था र �वा��यकम�को सं�या वृ�� गद� जान,े (१०) नेपालको �मता र आव�यकताका आधारमा जनसं�या 

�यव�थापनका ला�ग प�रवार �नयोजनलाई �ो�सा�हत गद� मात ृ िशश ु म�ृयदुर घटाई औसत आय ु बढाउन,े (१५) 

नाग�रकको �वा��य बीमा स�ुनि�त गद� �वा��य उपचारमा पहुँचको �यव�था �मलाउने। 
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सं�वधान�ारा �द� हक र रा�यको नी�त काया��वयनको �योजनका ला�ग नै 

रा�य�तरबाट थ�ु ै अ�पताल र �वा��य के��ह� �थापना भएका छन।् सरकार� �े�का 

के���य अ�पताल, �े�ीय अ�पताल, अ�ल अ�पताल, िज�ला अ�पताल, �ाथ�मक �वा��य के��, 

�वा��य चौक�बाट ��य� नाग�रकह�लाई सेवा �वाह ग�रएको छ भने �वा��य म��ालय, 

�वा��य सेवा �वभाग, आयवु�द �वभाग, औष�ध �यव�था �वभाग ज�ता �नकायले नी�त �नमा�ण, 

�ोत साधनको �यव�थामा भ�ूमका �नवा�ह ग�ररहेका छन।् ��ेीय �वा��य �नद�शनालय, िज�ला 

जन�वा��य तथा िज�ला �वा��य काया�लयह�ले काय��मको अनगुमन, सपु�रवे�ण, �यव�थापन 

ग�ररहेका छन।् नेपाल� नाग�रकको �वा��यको अ�धकारको स�ुनि�तताका ला�ग सव��च 

अदालतबाट बेलावखत सरकारका नाममा �नद�शना�मक आदेश हनुे गरेको देिख�छ। नेपालमा 

जन�वा��यको सरोकार भएको �वषयमा परेको �रटमा अ�पताल, �वा��य के�� एवम ् न�स�ङ 

होमबाट �न�कने फोहर मैला उिचत �पमा �यव�थापन नग�रँदा सोबाट साव�ज�नक �वा��यमा 

असर पन� भएकाले अ�पताल, �वा��य के�� एवम ्न�स�ङ होमह�ले सोको समिुचत �यव�थापन 

गर� �वा��य अ�धकारको स�ुन�तता गन� प�न अदालतबाट �नद�शना�मक आदेशसमेत जार� 

भएको अव�था छ।272 

(क) अ�धव�ा �काशमिण शमा�समेत �व�� नेपाल सरकारसमेत 

अक� एउटा म�ुामा सव��च अदालतले �वा��यको अ�धकारलाई जीवनको अ�धकारको 

�पमा �हण गद� �वा�यको अ�धकारको ��यभ�ूतको ला�ग रा�यको दा�य�व बारेमा स�झाएको 

छ। अ�धव�ा �काशमिण शमा��ारा दायर सो म�ुा273 मा "पाठेघर ख�ने सम�यालाई सांके�तक 

�पमा �जनन सम�याको एउटा पाटोको �पमा हेन� स�कने भए प�न यो सम�याले सम� �जनन 

�वा��यको र म�हला �वा��यको सम�याकै ��त�न�ध सम�याको �थान �हण गन� हनुाले ��ततु 

�वषयव�तलुाई संवैधा�नक एवम ्कानूनी हक, रा�यको उ�रदा�य�व अ�न �तनको काया��वयनको 

रणनी�तक संरचनाको �हसावले हेनु� पन�। ��त�ापूण� ढंगले मानवोिचत जीवन जीउन पाउन ेहक 

प�न जीवनको हकको आधारभूत �वशेषता भएकाले मानव �वा��यको ला�ग रा�यले आधारभतू 

स�ुवधा वा संर�ण न�दने हो भने जीवनको हकको उिचत संर�ण हनु स�दैन, �यसैले न ै

जीवनलाई �वा��यको अ�धकारसँग जोडेर हेनु�पन�। मौ�लक हकको �पमा �था�पत हकलाई 

रा�यले कानून र काय��म माफ� त उपभोगयो�य बनाउन ुपद�छ। �वयम ्��यािशल हनुे हकलाई 

 
272  �नवेदक अ�धव�ा �काशमणी शमा�समेत �व. �वप�ी नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय, 

�संहदरवार (न.ेका.प. २०६९ अ� ११ �न. नं. 9822) 

273 �नवेदक अ�धव�ा �काशमणी शमा�समेत �व. �वप�ी नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय, 

�संहदरवारसमेत भएको परमादेश �रट (ने.का.प. २०६५ अ� ८ �नण�य नं. ८००१) 
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काया��वयन गन� संय��को अभाव हनुे ि�थ�त उ�प� भएमा रा�यलाई सिु�पएको दा�य�वको 

उ�ल�न हनु आएमा �य�तो दा�य�व पूरा गन� आव�यक आदेश वा �नद�श गनु� �यायपा�लकाको 

कानूनी एवम ्अ�त��न�हत उ�रदाि�यव हनुे। �जनन �वा��यको संवैधा�नक मा�यता मा�ैले प�ुने 

नभई भौ�तक स�ुवधाको �पमा �यवहारमा उपल�ध गराईन ु प�न पद�छ। खास 

कानूनी, सं�थागत, काय��व�धगत र प�रणाममूलक पूवा�धारह�को �वकास �वना यो हक 

औपचा�रकतामा सी�मत हनु प�ुदछ। �यसैले यो हकलाई ��याशील गराउनको ला�ग रणनी�तक 

ढंगले नी�त �नमा�ण, कानून �नमा�णदेिख काय��म तजु�मा, काया��वयन, �व�तार र मू�या�न 

�तरस�मको चरणव� �यास हनुपुन�। सं�वधानमा �जनन �वा��यको हक समावेश हनुलेु म�हला 

�वा��य र हकको दाश��नक मा�यता पाएको मा�पुन� ह�ुछ भने �यसस�ब�धी स�ुवधा आव�यक 

परेको हरेक म�हलाले चाहेको बेलामा पाउन स�ने गर� हकको ��याभ�ूत �दने कानूनको तजु�मा 

गद� �य�तो कानूनबाट �वीकृत स�ुवधाह� �यवहारमा समेत पाउन े स�ने गर� सेवा र स�ुवधा 

�वके���करण गनु� र �यसस�ब�धी सूचनाको �सारण गर� जागरण प�न �याउन ुपन�। म�हलाको 

हक एवम ् �जनन �वा��यसँग स�बि�धत �वशेष� एवम ् समाजका ��त�न�धह�सँग आव�यक 

परामश� गर� पया�� कानूनी �यव�थास�हतको कानून �नमा�णको ला�ग �ाथ�मकता साथ �वधेयक 

तजु�मा गर� शी� �यव�था�पका संसद सम� पेश गनु� भनी �धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लयसमेतको नाउँमा �नद�शना�मक आदेश जार� हनुे।�जनन �वा��य स�ब�धमा �वशेष 

काय�योजना बनाई पी�डत म�हलाह�लाई �नःश�ुक परामश�, उपचार, �वा��य सेवा तथा स�ुवधा 

उपल�ध हनुस�ने गर� यथाशी� �व�भ� �वा��य के��, �वा��य चौक� �तरमा सेवा प�ु याउन जो 

चा�हने �यव�था गनु� र म�हलाको �जनन �वा��यको हक एवम ् पाठेघरस�ब�धी सम�याको 

�नराकरणको स�ब�धमा जनचेतना जगाउने �भावकार� काय��मह� स�ालन गनु� गराउन ु भनी 

�वप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेशसमेत जार� हनुे भनी सव��च अदालतले सरकारलाई 

समेत आ�नो कत��य��त सचेत गराएको देिख�छ। 

(ख) ल�मी देवी �ध�समेत �व�� नेपाल सरकारसमेत 

सन ् २००९ मा सव��च अदालतले ल�मी देवी �ध�समेत �व�� नेपाल 

सरकारसमेत274को म�ुामा सरुि�त गभ�पतनमा �यापक पहुँच स�ुनि�त गन�मा तथा यस ���याको 

कम खिच�लोपना एवम ् सव�सलुभतालाई समेत स�ुनि�त गन�मा सरकारको �वफलताले 

म�हलाह�को जीवन र �वा��यका अ�धकारह�को हनन ्हनु जा�छ भ�े ठहर ग� यो। अदालतले 

�जननको आ�म �नण�यबेगर �जनन �वा��यको अ�धकारलाई संर�ण गन� स�कँदैन भ� ेकुरामा 

 
274  ल�मीदेवी �ध� �व. नेपाल सरकार (�नण�य नं.८४६४ न.ेका.प २०६७ अ� ९) 
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जोड �दयो275 र गभ�धारणबाट उ�प� हनुे म�हलाका �वा��य एवम ् जीवनका जोिखमह�का 

कारणले गदा� गभ�पतनस�ब�धी कानून काया��वयन गन�मा सरकारको �वफलताबाट आ�नो जीवन 

र �वा��यको अ�धकारको उपभोग गन� म�हलाह�को �मतामा �वभेदपूण� �पमा ह�त�ेप ह�ुछ 

भ� े ठहर ग� यो। अदालतले "एक �णु आमाको कारणले मा� अि�त�वमा रहन स�म 

ह�ुछ।य�द हामी आमाको �वा��य अथवा क�याण (खशुी) का �व�� जान ेअ�धकारह� �णुलाई 

�दान गद�छ� भने �यसले आमा तथा �णुका �वाथ�ह�को बीचमा ��� �सज�ना हनु स�न े

ह�ुछ...�णुको संर�ण गन�का ला�ग आमाको �यानलाई जोिखममा रा� न स�भव हुँदैन"276 भ�े 

�यहोरा अ�भ�य� गद� गभ�वती म�हलाका अ�धकारह� �णूको कुनै प�न �वाथ� भ�दा �े� रहेको 

भनी मा�यता �दान गन� अ�तरा���य कानूनी मापद�डह�लाई प�न ��त�व�नत ग� यो।  

(ग) संदेश बंसल �व�� भारत संघ 

सन ् २०११ संदेश बंसल �व�� भारत संघको म�ुामा म�य�देश उ�च अदालतले 

"पूवा�धारको मा� होइन, जनशि�को समेत कमी"277 ले गभा�व�था तथा स�ुकेर�का बखत 

बाँ�नमा म�हलाह�को असमथ�ता जसले भारतको सं�वधानको धारा २१ अ�तग�त ��याभ�ूत 

ग�रएबमोिजमको �नजको बाँ�न पाउन ेमौ�लक हकको उ�ल�न गद�छ"278 भ� ेतफ�  डो� याएको 

ठहर ग� यो। मह�वपूण� �पमा बंसल �नण�यले आ�थ�क अ�चनह�लाई �जननका अ�धकारह�को 

उ�ल�नको औिच�यको �पमा �हण गन� अ�वीकार ग� यो र सरकारका धारा २१ अ�तग�तको 

दा�य�वह�मा �वा��य स�ुवधाह�मा रगत, पानी, �बजलु� आ�द ज�ता आधारभतू पूवा�धार 

लगायतका मात ृ �वा��य नी�तका ��याभ�ूतह�को त�ु�त काया��वयन, साम�यक मात ृ �वा��य 

सेवा र द� कम�चार�ह� र मात ृ �वा��य उपचार एवम ् हेरचाह �दान गन� इ�कार ग�रएको 

अव�थामा �भावकार� �सफा�रश (Referral) तथा गनुासो समाधान संय��ह� आव�यक पद�छन ्

भ� े�था�पत ग� यो।279 

भारतको सव��च अदालतले सन ्२०१६ मा दे�वका �व�ास �व�� भारत संघसमेतको 

म�ुामा प�न ��ततु ग� यो, जहाँ यसले �जनन अ�धकारह�लाई धारा २१ अ�तग�तको �वा��य र 

�यि�गत �वत��ताका दवु ै अ�धकारह�को एक भागको �पमा मा�यता �दान गनु�का साथै 

�व�भ� दायराका �जनन �वा��यस�ब�धी जानकार�ह�, सामानह�, स�ुवधाह� तथा सेवाह�मा 

 
275   ऐजन 

276  ऐजन 
277  Sandesh Bansal v. Union of India & Others, W.P. (C) 9061 of 2008, M.P. H.C., February 2012  
278  ऐजन 

279  ऐजन 
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पहुँच र ससूुिचत म�जरु�को अ�यासलाई समेत जनाउन ेगर� यी अ�धकारह�लाई प�रभा�षत प�न 

गरेको �थयो।280 �वा��य अ�धकार �यि�को नैस�ग�क जीवनको अ�धकारको �मखु भागको 

�पमा �था�पत अ�धकार हो भ� स�क�छ। यो अ�धकारको स�ुनि�तता र �वा��य सेवामा 

नाग�रकको सहज र सरल पहुँचका ला�ग रा�यले हरस�भव �यासह� गरेको हनु ुपद�छ। आ�ना 

नाग�रकले यो अ�धकारको उपभोगमा पहुँच प�ुन नस�ने अव�था आएमा रा�यले यो अ�धकार 

हनन ्गरेको ठह�र�छ र �यसका ला�ग रा�यले िज�मेवार� �लनपुन� ह�ुछ। 

 
280  Devika Biswas v. Union of India & Others W.P. (C.) 95 of 2012 
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प�र�छेद–आठ 

यातना, �ुर,अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार�व��को अ�धकार 

 

८.१ यातना, �ुर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार 

यस प�र�छेदमा �जनन अ�धकारको उ�ल�नको प�रणामबाट उ�प� न हनुे यातना, �ुर, 

अपमानजनक र अमानवीय �यवहारको ि�थ�तबारे उ�लेख ग�रएको छ। �वशेष गर� यातना 

रा�य�ारा उ�े�यमूलक �योजनका �न�म� �दइन े ग�भीर पीडाको �पमा मा� �लइने परुानो 

अवधारणामा आएको प�रवत�नबारे चचा� ग�रएको छ। �व�भ� न �व�धशा�को आधारमा यो 

छलफल अिघ बढाइन ेछ।यस �ममा यातना �व��का अ�तरा���य र �े�ीय मानव अ�धकार 

द�तावेजह�का आधारमा रा�यको दा�य�वको �वषय चचा� गद� नेपालमा यसस�ब�धी �यव�थाको 

�व�षेणसमेत ग�रने छ। नेपालको स�दभ�मा छलफल गदा� यातनातथा �ुर, अपमानजनक र 

अमावीय �यवहार �व��को संवैधा�नक �यव�था तथा मौजदुा कानूनी �यव�था जसमा यस 

वष�देिख लागू भएको अपराध सं�हताका �यव�थाह�को समेत चचा� र �व�षेण ग�रनेछ। 

�ूर, अमानवीय वा अपमानजनक (Cruel, Inhuman or Degrading Treatment) 

�यवहारबाट म�ु रहन पाउन े अ�धकारलाई यातना तथा �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक 

�यवहार वा सजाय�व��को महासि�ध Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment (CAT) तथा नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी 

अ�तरा���य ��त�ाप�मा ��त�था�पत ग�रएको छ। �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार 

�नषेध गन� �स�ा�त अ�तरा���य मानब अ�धकार कानूनमा सश��पमा �था�पत भएको �स�ा�त 

हो।281  �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार �हरासत, थनुा वा अनसु�धान (Interrogations) 

को �ममा र ��� (Conflict) मा मा� हनु ेहो भ� ेमा�यता र�ह आए प�न समय�ममा मानव 

अ�धकार संय��ह� तथा �ब�ह�ले अ�य प�रि�थ�त र अव�थामा प�न कुनै �यि� यातना तथा 

अपमानजनक �यवहारको जोिखममा हनु स�ने प�हचान गरेका छन।् साथै यातना �व��को 

महासि�धको इ�छाधीन आलेखले �हरासत वा थनुाको �व�ततृ प�रभाषासमेत �दएको छ, जसबाट 

�वा��य के��ह� लगायत अ�य ठाउँलाई समेटेको देिख�छ।282 यातना �व��को स�म�तले प� 

 
281  The prohibition of torture is regarded as norm of jus cogens (norm of universal application). Under international law, 

jus cogens norms are peremptory and non-derogable. As cited in Reproductive rights violations as torture and cruel, 
inhuman, or degrading treatment or punishment: a critical human rights analysis. Center for Reproductive Rights, 
Briefing paper, 2010. page 5. 

282  Article 4 of the Optional Protocol to the Convention against Torture broadly defines a place of detention, stating that 

“deprivation of liberty means any form of detention or imprisonment or the placement of a person in a public or 
private custodial setting which that person is not permitted to leave at will by order of any judicial, administrative or 
other authority.” This definition thus includes healthcare facilities, psychiatric institutions, and orphanages, among 
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रा�ह�को यातना तथा अपमानजनक �यवहारज�य काय�लाई रोकथाम एवम ् दि�डत गन� र 

�य�ता काय�ह�बाट हनुगएका ��तको पू�त� गन� �भावकार� �या�यक तथा अ�य उपायह� 

अवल�बन गनु�पन� दा�य�व रहेको र सो दा�य�व थनुाको स�दभ�मा मा� नभई �नय��णको अ�य 

स�दभ�मा (Other contexts of custody or control) ज�तै, अ�पताल, �व�ालय, िशश ुतथा मान�सक 

�पमा �वरामी तथा अपा�ता भएका �यि�लाई �याहार �दने के��ह� इ�या�दमा समेत रहेको 

�ट�पणी गरेका छन।्283 

 

८.२ अ�तरा���य र ��ेीय द�तावेजह�को �यव�थाह�: 

मानव अ�धकारस�ब�धी 

�व��यापी घोषणाप�, १९४८ 

को धारा ६ 

धारा ६ कसैलाई प�न यातना �दइने वा �ूर, अमानवीय 

वा अपमानजनक �यबहार वा सजाय ग�रने छैन। 

नाग�रक तथा राजनी�तक 

अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य 

��त�ाप�को धारा ७  

 

कसैलाई प�न यातना �दइने वा �ूर, अमानवीय वा 

अपमानजनक �यबहार वा सजाय ग�रने छैन। 

खासगर� कसैलाई प�न �नजको �वत�� म�ुर� �वना 

िच�क�सा वा वै�ा�नक �योगको �वषय बनाइन ेछैन। 

यातना तथा �ूर, अमानवीय वा 

अपमानजनक �यवहार वा 

सजाय�व��को महासि�ध (यातना 

�व��को महासि�ध) को धारा १ 

र धारा १६(१) 

धारा १: यस महासि�धका �योजनह�का ला�ग 

"यातना" भ� े श�दले कुनै साव�ज�नक अ�धकार� वा 

आ�धका�रक है�सयतमा काय� गन� अ�य कुनै �यि�बाट 

वा �नजको उ�साहट अथवा द�ु�साहन वा म�जरु� वा 

मौन सहम�तले कुनै �यि�लाई �नजबाट वा कुनै ते�ो 

�यि�बाट सूचना, जानकार� वा सा�बती �ा� गन�, 

�नजले वा कुनै ते�ो �यि�ले गरेको वा गरेको 

हनुस�ने भनी शंका ग�रएको कुनै काय�का ला�ग 

�नजलाई दि�डत गन�, अथवा �नज वा कुनै ते�ो 

�यि�लाई डर�ास देखाउन े वा जोरजलुमु वा 

 
other settings. As cited in Reproductive rights violations as torture and cruel, inhuman, or degrading treatment or 
punishment: a critical human rights analysis. Center for Reproductive Rights, Briefing paper, 2010. page 5 

283  Committee against Torture, General Comment No. 2: Implementation of article 2 by States parties, para. 15, U.N. 

Doc. CAT/C/GC/2 (2008) [hereinafter CAT Committee, General Comment 2. As cited in Reproductive rights 
violations as torture and cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment: a critical human rights analysis. 
Center for Reproductive Rights, Briefing paper, 2010. page 5 
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करकापमा पान� ज�ता �योजनह�का ला�ग वा कुनै 

प�न �कारको भेदभावमा आधा�रत कुनै कारणका ला�ग 

मनसायपूव�क �दइएको शार��रक वा मान�सक जनुसकैु 

खालको कठोर पीडा, क� वा दःुख प�ु याउने कुनै काय� 

भ� ेबझुाउँछ। 

धारा १६(१):��येक प� रा�ले धारा १ मा प�रभाषा 

ग�रएबमोिजमको यातना नठहन� कुनै साव�ज�नक 

अ�धकार� वा आ�धका�रक है�सयतमा काय� गन� अ�य 

कुनै �यि�बाट वा �नजको उ�साहट अथवा द�ु�साहन 

वा म�जरु� वा मौन सहम�तले ग�रने �ूर, अमानवीय वा 

अपमानजनक �यवहार वा सजायका अ�य काय�ह�लाई 

आ�नो अ�धकार�े�अ�तग�तको कुनै प�न भभूाग वा 

इलाकामा रोक लगाउने ��त�ा गन�छन।्खासगर� 

धाराह� १०, ११, १२ र १३ मा उ�लेख भएका 

दा�य�वह� यातनाका स�दभ�ह�को स�ामा �ूर, 

अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजायका 

अ�य �व�पह�का स�दभ�ह� रहने गर� लागू 

हनुेछन।् 

बाल अ�धकारस�ब�धी 

महासि�धको धारा ३७ 

कुनै प�न बालबा�लकालाई यातना �दईने वा वा 

अपमानजनक �यबहार वा सजाय ग�रने छैन। 

फरक �मता भएका �यि�ह�को 

अ�धकारस�ब�धी महासि�धको 

धारा १५, २३, २५ 

 

धारा १५ यातना �दइने वा �ूर, अमानवीय वा 

अपमानजनक �यबहारबाट �वत��ताः (१)कसैलाई 

प�न यातना �दईने वा वा अपमानजनक �यबहार वा 

सजाय ग�रने छैन।�वशेष गर� �नजको �वत�� सहम�त 

�वना कसैलाई प�न िच�क�सा वा व�ैा�नक पर��णको 

�वषय बनाइने छैन। 

(२) रा�य प�ह�ले फरक �मता भएका 

�यि�ह�लाई अ�य �यि�सरहयातना तथा �ुर, 

अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहार तथा सजाय 
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सहन गन�बाट रो�न �भावकार� कानूनी �शासक�य 

�या�यक तथा अ�य उपायह� अवल�वन गन�छन।् 

धारा २३. घर तथा प�रवारको स�मान  

(१) प� रा�ह�ले अ�य �यि�ह�सरह समान 

आधारमा अपा�ता भएका �यि�ह�लाई प�न �ववाह, 

प�रवार, �पत�ृव वा मात�ृव तथा नाता स�ब�धह�सँग 

स�बि�धत सबै �वषयह�मा अपा�ता भएका �यि�ह� 

�व��का भेदभाव उ�मूलन गन� �न�न कुराह� 

स�ुनि�त गन�को ला�ग �भावकार� र उपय�ु कदमह� 

चा�नेछन।् 

क) �ववाहको ला�ग यो�य उमेर भएका �यि�ह�लाई 

आ�नो चाहाना अनसुारको जीवनसाथीसँग �वत�� 

र पूण� सहम�तका आधारमा �ववाह गन� तथा 

प�रवार बसाउन े अ�धकार भएको �वीकार 

ग�रएको हनुपुद�छ।  

ख) �वत��ता एवम ् िज�मेवार�पूव�क आ�ना 

स�तानह�को सं�या तथा ज�मा�तरबारे �नण�य 

गन� तथा उनीह�को उमेरसँग उपय�ु सूचना, 

�जननर प�रवार �नयोजन िश�ामा अपा�ता 

भएका �यि�ह�को पहुँचको अ�धकारलाई 

�वीकार ग�रएको छ र �यस �क�समका अ�धकार 

�योग गन� स�म बनाउने आव�यक साधनह� 

�दान ग�रएको हनुपुद�छ।  

धारा २५ �वा��य  

अपा�ता �यि�ह�ले अपा�ताको आधारमा हनुे कुनै 

प�न �क�समको भेदभाव �बना अ�य �यि�ह� समान 

आधारमा �ा�म�ये उ�चतम �तरको �वा��य सेवा �ा� 

गन� अ�धकार रहेको �वीकार गद�छन।् प� रा�ह�ले 

अपा�ता भएका �यि�ह�को ला�ग �वा��यसँग 
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स�बि�धत पनु�था�पना स�हतका लै��क �हसाबले 

संवेदनशील �वा��य सेवाह�मा पहुँच भएको स�ुनि�त 

गन� उपय�ु स�पूण� कदमह� चा�नेछन।् यसका 

ला�ग प� रा�ह�ले �न�नबमोिजमका काय�ह� 

गन�छन।् 

क) यौनज�य एवम ् �जनन �वा��य र जनसं�यामा 

आधा�रत साव�ज�नक काय��मका �े�ह�मा 

लगायत �वा��य सेवा तथा काय��मह� अपा�ता 

भएका �यि�ह�लाई प�न अ�य �यि�ह�लाई 

�दान ग�रए ज�तै तह, गणु र �नश�ुक वा उिचत 

मू�यको �तरमा �दान गन�। 

ख) ब�चा र वृ�ह� लगायत अ�य �यि�ह�मा थप 

अपा�तालाई �यूनीकरण वा रोकथाम गन� तयार 

ग�रएका सेवाह� स�हत उिचत समयमा अपा�ता 

प�हचान तथा ह�त�ेप गन� लगायतका अपा�ता 

भएकै कारणले आव�यक भएका �वा��य सेवाह� 

अपा�ता भएका �यि�ह�लाई �दान गन�। 

ग) यी �वा��य सेवाह� दूरदराजका �ामीण ��ेह� 

लगायत स�भव भएस�म मा�नसह�को आ�नो 

समदुायको निजक हनुे गर� �दान गन�। 

घ) ता�लम एवम ् साव�ज�नक र �नजी �वा��य 

उपचारका ला�ग नै�तक मापद�डह�को 

काया��वयनको मा�यमबाट मानव अ�धकार, 

मया�दा, �वाय�ता र अपा�ता भएका �यि�ह�को 

आव�यकता लगायतका �वषयह�मा सचेतना 

अ�भवृ�� गर� �वत�� र ससूुिचत सहम�तका 

आधारमा अ�य �यि�ह� सरह समान आधारमा 

भएका अपा�ता भएका �यि�ह�लाई �तर�य 

उपचार सेवा �दान गन� �वा��यकम�ह�लाई 
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लगाउने। 

ङ) रा��य कानून�ारा �वा��य र जीवन बीमाको 

�ावधानलाई अनमु�त �दएको अव�थामा यस 

�क�समका बीमाह�मा अपा�ता भएका 

�यि�ह�मा�थ हनुे �वभेदको अ��य गन� र 

�यसलाई �न�प� र उिचत ढंगले �दान गन�। 

च) अपा�ताको आधारमा �वा��य उपचार वा �वा��य 

सेवा वा खा�ा� तथा पेय प�ाथ�मा हनुे 

�वभेदकार� अ�वीकृ�तलाई रो�ने।  

 
 

८.३ ��ेीय सि�धका �यव�थाह� 

 

Article 5 of the African 

Charter on Human and 

Peoples’ Rights 

Every individual shall have the right to the respect of the 

dignity inherent in a human being and to the recognition of 

his legal status. All forms of exploitation and degradation 

of man, particularly slavery, slave trade, torture, cruel, 

inhuman or degrading punishment and treatment shall be 

prohibited. 

Article 4 of the Protocol to 

the African Charter on 

Human and Peoples’ 

Rights on the Rightsof 

Women in Africa 

The Rights to Life, Integrity and Security of the Person 

 1. Every woman shall be entitled to respect for her life and 

the integrity and security of her person. All forms of 

exploitation, cruel, inhuman or degrading punishment and 

treatment shall be prohibited.  

2. States Parties shall take appropriate and effective 

measures to: 

 a) enact and enforce laws to prohibit all forms of violence 

against women including unwanted or forced sex whether 

the violence takes place in private or public; 

Article 16(1) of the 

African Charter on the 

Rights and Welfare of the 

Child 

 

Article 16: Protection Against Child Abuse and Torture 

1. State Parties to the present Charter shall take specific 

legislative, administrative, social and educational measures 

to protect the child from all forms of torture, inhuman or 

degrading treatment and especially physical or mental 

injury or abuse, neglect or maltreatment including sexual 

abuse, while in the care of the child. 

2. Protective measures under this Article shall include 

effective procedures for the establishment of special 



�जनन �वा��य अ�धकार (�ोत साम�ी)‚ २०७६ | 115 

monitoring units to provide necessary support for the child 

and for those who have the care of the child, as well as 

other forms of prevention and for identification, reporting 

referral investigation, treatment, and follow-up of instances 

of child abuse and neglect. 

Article 3 of the European 

Convention for the 

Protection of Human 

Rights and Fundamental 

Freedoms 

ARTICLE 3  

Prohibition of torture 

 No one shall be subjected to torture or to inhuman or 

degrading treatment or punishment. 

Article 5(1) of the 

American 

Convention on Human 

Rights 

Article 5. Right to Humane Treatment 

1. Every person has the right to have his physical, mental, 

the human and moral integrity respected. 

2. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, 

or degrading punishment or treatment. All persons deprived 

of their liberty shall be treated with respect for the inherent 

dignity of person. 

 

८.४ प� रा�यको दा�य�व 

अ�तरा���य कानूनअ�तग�त यातनालाई रो�नपुन� सकारा�मक र नकरा�मक दईु �क�समका 

दा�य�वह� छन।् नकारा�मक दा�य�वमा रा�य आ�नो तफ� बाट यातना �दएको अव�थामा यातना 

�दनेलाई सजाय �दन ुतथा यातनाबाट पी�डत हनुे �यि�लाई प�रपूरण गनु� पद�छन।् मा�थ उ�रण 

ग�रएका अ�तरा���य तथा �े�ीय द�तावेजह�ले रा�यले यातना रोकथाम गन�, सजाय �दन र 

प�रपरुण गन� �भावकार� �वधा�यक�, �शासक�य, �या�यक तथा अ�य मा�यमह� (संय��) 

अवल�बन गनु�पद�छ भ� ने �यव�था गरेका छन।् सकारा�मक दा�य�वका उदाहरणका ला�ग 

कानून काया��वयन अ�धकार�ह� तथा �हरासत तथा थनुामा रा� ने काय�मा संल�न हनुे 

कम�चार�ह�ले आ�नो अि�तयार� कानूनअनसुार �योग ग�न ् भ� ने उ�े�यले ता�लम �दने काय� 

पद�छ।284 मोयतुो �ोटोकलले म�हला �व��को �हंसालाई वैधा�नकता �दने वा वढावा �दने 

�क�समका अ��क� मानव तथा जनताको अ�धकारको चाट�र �व��का �था, सं�कृ�त तथा धा�म�क 

अ�यासलाई �न��सा�हत गनु�पन�समेत �यव�था गरेको छ। यातना �दइएको छ भ� ने �व� वास 

गनु�पन� �व� वासनीय आधारह� भएका अव�थामा रा�यह�ले सामा�य �पमा य�ता काय�को िश� 

तथा �न�प� छान�वन गन�, यातना �दनेका �व�� म�ुा चलाउने र क�तपय अव�थामा यातना 

पी�डतलाई देवानी प�रपूरणको �यव�था गनु�पन� दा�य�व ह�ुछ। यातना �व��को स�म�तले यातना 

रो�न े दा�य�व �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहाररो�ने दा�य�वसँग अ�वभा�य, 

 
284   यातना �व��को महासि�धको धारा १० 



116 | �जनन �वा��य अ�धकार (�ोत साम�ी)‚ २०७६ 

अ�तरस�बि�धत र अ�तर�नभ�र छ भनेको छ। �कनभने "खराव-�यवहार (Ill–treatment) �सज�ना 

गन� अव�थाह�ले धेरैजसो अव�थामा (Frequently) यातना �दन सहयोग गद�छ"।285 �यसैगर� 

स�म�तले रा�यह�ले स�म�तको आ�नो �न�कष�कार� स�म�ा वा �यि�गत स� चारको र 

यसअनसुार रा��य कानून र सि�धअ�तग�तको द�ता (Performance) लगातार पनुरावलोकन गर� 

रहनपुद�छ भनेको छ। तसथ� यातना �व��को महासि�धको �वषय र �े� �नय�मत �पमा 

�वक�सत र �व�ततृ हुँदै गइरहेको मा�न�छ। 

अ�पसं�यक र सीमा�तकृत समूह र �यि�लाई �वशेष संर�ण �दन ु यातना र �ुर, 

अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहार रोकथाम गन� दा�य�वको मह�वपूण� भाग हो। यातना 

�व��को स�म�त तथा अ�तरअमे�रक� मानव अ�धकार अदालतले भेदभावमा पन� �यि�ह� 

सामा�यतया यातना तथा �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहार सहनपुन� प�रि�थ�तमा हनु े

हुँदा �यहा ँसीमा�तकृत र कमजोर �यि�लाई संर�ण गन� रा�यको थप (Heightened) दा�य�व हो 

भनेका छन।्286 �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहार�जनन �वा��यको अ�धकारको 

उ�ल�नको �पमा �व� लेशण गदा� भेदभावको मह�वपूण� भ�ूमका रह�छ �कनभने �ल� र 

लै��कतामा पवुा��ह� हनुे समाजअ�तग�त मा� उ�ल�नह� ह�ुछन।् 

(क) रा�यको उ�रदा�य�वको ��े  

सामा�य अव�थामा रा�य आ�नो रा�य संय�� तथा रा�यको �मतामा काम गन� 

�नजी �यि� तथा रा�य संय��सँग �मलेर काम गन� अ�य �यि�ले गरेका काम र गनु�पन� 

काम नगरेका वापतको ला�ग रा�य उ�रदायी ह�ुछ। यातना �व��को स�म�तले �नि� चत 

�पमा भनेको छ �क साव�ज�नक अ�धकार� तथा रा�यको पद�य �मतामा रहने �यि�ले 

��य� �पमा यातना �दने तथा यातना �दने काय�मा द�ु�साहन �दने, षडय�� गन� वा 

सहयोगी हनुे लगायतका अ�य कुनै प�न त�रकाबाट �य�तो काय�को म�तयार हनुे काय� 

रोकथाम गन� �भावकार� मा�यम अवल�वन गन� रा�य प�ह�को दा�य�व ह�ुछ।287 

अ�तरा���य मानव अ�धकार संय��ह�ले गैररा�य प�बाट हनुे आधारभतू मानव 

अ�धकारको हननलाई रो�न सबै �कारका तक� स�त मा�यमह� अवल�वन गन� स�दैनन ्र 

उ�ल�न भएको अव�थामा द�ड र प�रपूरण �दन स�दैनन ्भने �य�तो अव�थामा रा�यको 

दा�य�व ह�ुछ भ� ने मा�यतामा अ�भवृ�� गद� लगेको पाइ�छ।नेपालको सव��च अदालतले 

 
285     CAT Committee, General Comment 2, para 3. 
286    CAT Committee, General Comment 2, para 21 and Ximenes Lopesv. Brazil, 2006 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 149, 

para. 103 (July 4, 2006). 
287   यातना �व��को स�म�तको सामा�य �ट�पणी ४, �करण १५  
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प�न गैररा�य प�बाट भएका �यि�का अ�धकार हनन ्रो�न र उपचार �दान गन� रा�यले 

स�दैन भने �य�ता काय�को उ�रदा�य�व रा�यले प�न �लनपुद�छ भनेको छ।288 

(ख) Ximens Lopse v.Brazil 

�जनन �वा�थको प�र��ेयमा हेदा� अ�तरअमे�रक� अदालतले Ximens Lopse v. 

Brazil289 को म�ुामा �नजी �वा��य सं�थाले �वा��य उपचार गन� स�दभ�मा रा�यको 

दा�य�वको �वषयलाई स�बोधन गरेको पाइ�छ। यस म�ुामा �ािज�लयन सरकारको 

साव�ज�नक �वा��य स�ुवधा �णाल�मा आव� �नजी �वा��य स�ुवधाले एउट� यवुाको जीवन 

र मानवोिचत �यवहारको हकको उ�ल�नवापत रा�यलाई उ�रदायी बनायो। अदालतले 

�वा��य साव�ज�नक �हतको �वषय हो र �यसको संर�ण गनु� रा�यको दा�य�व हो भ� ने 

कुरामा जोड �दयो। �यसकारण ते�ो प�बाट अनिुचत तवरबाट हनु स�ने जीवनको 

अ�धकार र �यि�गत अ�त��यता (Personal Integrity) को अ�धकारको उपभोग, जनु 

�वशेषगर� �वा��य उपचारको �ममा रहेको मा�नसको हकमा कमजोर ह�ुछ, उ� 

हननलाई रा�यले रो�न ुपद�छ। अदालतले के कुरामा जोड �दयो भने साव�ज�नक वा �नजी 

�कृ�तको जनुसकैु �क�समबाट �दान ग�रएको भए ताप�न जीवन र �यि�गत 

अन�त��यताको अ�धकारको संर�ण गन� �योजनका ला�ग �वा��य सेवाको �नयमन र 

अनगुमन गन� काय� रा�यको दा�य�व हो। यो �व�षेण तक� स�त �पमा �ुर, अमानवीय 

तथा अपमानजनक �यवहारबाट म�ु हनुे अ�धकारको हकमा प�न लागू ह�ुछ भनेर अनमुान 

गन� स�क�छ। 

रा�यको उ�रदा�य�वको �समा �नधा�रण गन� �योजनका �न�म� म�हला अ�धकार 

स�ब�धी महासि�ध स�म�त, अ�तर÷अमे�रक� अदालत तथा यरुो�पयन मानव अ�धकार 

अदालतले यातना र �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहारको स�दभ�मा उिचत 

सतक� ता मापद�ड अवल�बन गरेका छन।्290 �यसैगर� यातनाको �वषयका �वशेष 

��तवेदकले �नजी ��ेमा हनुे यातनाको �वषय प�न रा�यको दा�य�व हनुे भ�दै रा�यले 

आ�नो दा�य�व पूरा गन� स�दभ�को पर��णको �न�म� उिचत सतक� ताको मापद�ड लागू गन� 

आव�यक छ भनेको छ।291 

 

 
288  नेपाल सरकार �व. ल�लाधर भ�डार� 
289   XimensLopseV.BrazilInter-Am Ct.H.R.(Se.c) No. 149(July 4 206) 
290 Committee on the Elimination of Discriminationagainst Women, General Recommendation No. 19: Violence against 

women, para. 9, U.N. Doc. A/47/38(1993) and CAT Committee, General Comment 2, supra, para.18. 
291 Manfred Nowak, Report of the Special Rapporteur on Torture and other Crel, Inhuman and Degrading Treatment or 

Punishment : Promotion and Protection of All Human Rights (2008) 



118 | �जनन �वा��य अ�धकार (�ोत साम�ी)‚ २०७६ 

८.५ �जनन अ�धकार र यातना तथा �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहारबाट म�ु रहने 

अ�धकार 

मानव अ�धकारका संय��ह� र �व�ह�ले म�हलाह�ले सामाना गन� �वशेष/�नि�त हानी 

(Specific Harms) यातना तथा �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहार हनु स�ने र यी 

�वशेष/�नि�त �कारको हानीले �तनीह�को जीवनमा �वशेष प�रणाम हनुे भनी प�हचान गरेका 

छन।् यातनास�ब�धी �वशेष ��तवेदकले म�हलाह�लाई यातना तथा �ुर, अमानवीय तथा 

अपमानजनक �यवहारबाट संर�ण �दन यसको �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहार 

ढाँचा (Framework) लै��क ���कोणले प�न लागू हनुपुन�मा जोड �दएका छन।्292 �वक�सत हुँदै 

गएको अ�तरा���य कानूनी नजीरह�ले म�हलाह�लाई �नजह�को �जनन अ�धकारबाट वि�चत 

ग�रएको कारणले उ�प� मान�सक तथा शार��रक आघात (Trauma) बाट यातना तथा �ुर, 

अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहारबाट म�ु रहन पाउन े अ�धकारको हनन ् भएको ठहछ� 

भ� े कुरा �था�पत गरेका छन।् यातना �व��को स�म�तले यातना तथा अपमानजनक 

�यवहारबाट म�ु रहन पाउन ेअ�धकार �नरपे� वा शत��व�हन भएको र कुनै प�न प�रि�थ�तमा 

यसलाई �ीण वा शि�ह�न पान� नस�कने �यहोरा उ�लेख गरेको छ।293 

 

८.६ �जनन अ�धकारको हननको प�रपे�यमा यातना तथा �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक 

�यवहारका म�ुय त�वह� 

यातना �व��को महासि�ध र �यसको आ�धका�रक �या�याको आधारमा यातना तथा 

�ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहारको लै��क �व� लेषण गन� आव�यक ह�ुछ। उ� 

महासि�धले यातनाको प�रभाषाको �न�म� देहायका चारवटा आव�यक त�वह� हनुपुन� उ�लेख 

गरेको पाइ�छ। 

(क) मनसायपूव�क सो काम गनु� (Intentional Inflection) 

(ख) शार��रक वा मान�सक गहन पीडा रहानी (Suffering)  

(ग) खास �योजनको �न�म� (ज�तै कुनै सूचना पाउन, सहम�त �लन,ु सजाय �दन वा भेदभाव 

गन�) 

 
292 Reproductive rights violations as torture and cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment: ACritical Human 

Rights Analysis, Center for Reproductive Rights, Briefing paper, 2010. page 5 
293 यातना �व��को स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या २: प�रा�ह��ारा धारा २ को काया��वयन, सामा�य. �ट�पणी सं�या २ 
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(घ)  रा�यका अ�धकार� वा अि�तयार�अनसुार काम गन� �यि�को संल�नता, द�ु�साहन, 

सहम�त वा जानकार�मा भएको।294 

तर �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहारको अ�तरा���य प�रभाषा ग�रएको 

पाइँदैन। प�रणाम�व�प यसलाई यातना �व��को महासि�धको धारा १ मा उ�लेख ग�रएका 

आधारअनसुार यातनाबाट पथृक् गन� ग�र�छ। तैप�न अ�तरा���य मापद�डले �ुर, अमानवीय र 

अपमानजनक काय�को त�वका स�ब�धमा केह� माग�दश�न देखाउन े गरेको पाइ�छ। यातना 

�व��को महासि�धमा प�रभाषा ग�रएअनसुार यातनामा ज�तै �ुर र अमानवीय तथा 

अपमानजनक �यवहारमा प�न ग�भीर �क�समको पीडा र हानी (Suffering) को �माण 

आव�यक ह�ुछ।अपमानजनक �यवहार हनुका ला�ग ग�भीर पीडा र हानी सहेको भए वा 

नभए प�न सो काय� पी�डतलाई अपमान गन� �क�समको (Humiliating) हनु ु नै पया�� 

ह�ुछ।अ�तरा���य मापद�डले ग�भीर पीडा र हानी भ� नाले के पद�छ भनी �प� प�रभाषा गरेको 

नभए ताप�न �े�ीय तहमा केह� हेन� स�कन े�यास भएको पाइ�छ।यातना �व��को स�म�तले 

�ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहारको ला�ग �हण गन� न�म�न े(Inadmissible) उ��ेय 

�मािणत हनुपुद�छ भ� ने हुँदैन भनेको छ। यातनास�ब�धी �वशेष ��तवेदकले प�न यातना 

मनसायपूव�क र मनसाय �वना प�न हनु स�ने भ� ने कुरा राखेको पाइ�छ।�े�ीय मानव 

अ�धकारस�ब�धी सि�धह� तथा �व�धशा�ले केह� सानो फरक भए प�न यातना �व��को 

महासि�ध अनसुार नै यातना र �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहारका आव�यक 

त�वह�लाई मानेको र थप �वकास गरेको पाइ�छ। 

यातना र �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहारबीच फरक ह�ुछ �क हुँदैन वा 

फरक हनुपुद�छ भ� न े �वषयमा लामो समयदेिख �ववाद कायम रहेको छ। उदाहरणका ला�ग 

�वा��य उपचारको स�दभ�मा जहा ँ मनसाय �था�पत गन� क�ठनाई ह�ुछ यसको �वशेष 

सा�द�भ�कता रह�छ। यातना �व��को स�म�तले आ�नो सामा�य �ट�पणी २ मा प� रा�यको 

यातना र अपमानज�य �यवहार (ill-treatment) रोकथाम गन� दा�य�व अ�वभा�य, 

अ�तरस�बि�धत र अ�तर�नभ�र रहेको तथा प�रभाषा त�वको हकमा यातना र अपमानज�य 

�यवहारको अ�तर अ�प� छ भनेको छ। यातना �व��को स�म�त लगायतका रा� संघीय 

सि�ध अनगुमन संय��ले �तनीह�ले अवल�बन गन� कानूनी मापद�डमा यातना र �ुर, 

अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहारको फरक छु�ाउन असफल भएका छन ् वा फरक 

छु�ाउन छा�ड �द�छन।्यसका �वपर�त यरुोपेल� अदालतले मानव अ�धकार तथा आधारभूत 

 
294  यातना तथा अ�य �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजाय �व��को महासि�ध, धारा१ 
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�वत��ताको संर�ण गन� महासि�धका म�यौदाकारह�ले यातना र �ुर अमानवीय तथा 

अपमानजनक �यवहार बीच फरक छु�ाउन े मनसाय राखेका �थए भनी �कटान गरेको 

पाइ�छ। यो अदालतले सामा�यतया यातना र �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहारलाई 

�योग गरेको �हंसाको शि�, पीडाको ग�भीरता तथा �दएको पीडा (Suffering) को आधारमा 

फरक छु�ाउने गद�छ। यहा ँयातना र �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहारको बीचमा 

फरकबारे �व�ततृ �व�षेण गन� नभई यातना र �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहारको 

लै��क �व� लेषण गन� �योजनका ला�ग अ�तरा���य र ��ेीय मानव अ�धकार संय��ह�बीचको 

प��तमा एक�पता छैन भ� न े मह�वपूण� कुरा हो भ�ेस�म उ�लेख गनु� हो। यो भ�दा 

प�छ�लो प�र�छेदमा लै��क ���कोणबाट यातना र �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक 

�यवहारको �व� लेषण ग�रएको छ, जनु अ�तरा���य �े�को �व�धशा� र यस ��ेमा �वक�सत 

हुँदै गएका मापद�डमा आधा�रत रहेको छ। 

(क) मनसाय र उ��ेय : �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहारको मनसाय र उ�े�य 

त�वह� (requirement) निजकसँग स�बि�धत ह�ुछन।् कुनै �यि�ले कुनै खास 

उ�े�यका साथ काम गद�छ भन ेसो काय�मा संल�न हनुे र �यसको प�रणाम �ा� गन� 

मनसायसमेत रहेको ह�ुछ। यो अव�थामा म�हलाको �जनन �वा��यको हकमा 

सा�द�भ�क ह�ुछ, जहा ँ उ�ल�नह� �ल�को भेदभावमा आधा�रत रहेका ह�ुछन ् र ती 

उ�े�य लै��क पूवा��ह� �यवहारलाई सधुार गन� तथा म�हला मा�थ प�ुषको �भ�ुवलाई 

�नर�तरता �दने ह�ुछ। उदाहरणका ला�ग गभ�पतन र गभ� �नरोधका अ�थायी साधनको 

�योगको �नय��णको भेदभावज�य उ�े�य र प�रणाम म�हलाले �ा� गनु�पन� �यह� 

सेवाबाट �नजह�लाई बि� चत गनु� हो। साथै यो म�हलाको म�ुय भ�ूमका भनेको ब�चा 

ज�माउने हो भ� न े पूवा��ह/��ढवाद�धारणा (Stereotype) मा आधा�रत र म�हलाको 

आ�नो यौ�नकता र �जनन (Sexuality र Reproduction) मा �नण�य गन� अ�धकार 

(Moral agency) हुँदैन भ� ने �व�ासमा आधा�रत रहेको ह�ुछ। यसभ�दा प�न बढ� �य�ता 

कानूनको म�हला तथा बा�लकाको �वा��यमा नकारा�मक असर ह�ुछ भ� ने जानीजानी 

कानून �वीकृत गन� �वधायकह�मा भेदभावज�य उ�े�यका ला�ग हानी �दने मनशाय �थयो 

भनेर ता�क� क �पमा भ� न स�क�छ। यसैगर� गभ�पतन गन� म�हलाह�लाई गभ�पतन 

प�छको सेवा �दने �वा��य काय�कता�ह�ले गभ�पतन प�छको सेवा अव�थामा रहेका 

�नजह�लाई शार��रक पीडा र क� �दने काय�मा प�न �य�ता म�हलाह� �व��को 

उनीह�को पूवा��ह� भएका कारणले भेदभावज�य मनसाय र उ�े�य �थयो भ� न 
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स�क�छ। के�ह �वशेष�ले यातनाको उ�े�य �प� देिखएका अव�थामा यातना �दने 

मनसाय �था�पत ग�ररहन पद�न भ� ने कुरामा जोड �दएका छन।् यातनास�ब�धी �वशेष 

��तवेदकले �� पानु� भएको छ �क य�द काय� �ल�मा आधा�रत दिख�छ भने �य�तो 

अव�थामा उ�े�य त�व पूरा भई सकेको ह�ुछ �कनभने भेदभाव यातना �व��को 

सि�धको प�रभाषामा उ�लेख भएका त�वह�म�ये एउटा हो। �वशेष ��तवेदकले अझ 

थप के भ� न ु भएको छ भने कामको �विश� उ�े�य �था�पत भएको छ भने मनसाय 

अ��य� �पमा रहेको मा� न �म�छ। 

(ख) हानीको ग�भीरता: अ�तरा���य �णाल�मा कुन अव�थाको हानीको ग�भीरताबाट यातना 

तथा �ुर, अपमानजनक र अमानवीय �यवहार ह�ुछ भनी मापन गन� �व� लेषणा�मक 

आधारह� �थापना भएको पाइँदैन। यसो भए ताप�न यो �प� छ �क अ�तरा���य मानव 

अ�धकार संय��ह�ले दोष लागेको काय�को ग�भीरता व�तगुत त�वह� (काय�को अव�ध, 

�यसको शार��रक तथा मान�सक असर र काय� गरेको त�रका) र �वषयगत त�वह� 

(�ल�/यौ�नकता, उमेर, पी�डतको �वा��य अव�थासमेत) दवु ै त�वका आधारमा गन� 

गद�छन।् अ�तर अमे�रक� मानव अ�धकार आयोगले यवुा तथा मान�सक अस�मता 

भएका �यि�ह�को हकमा ग�भीरता मापन गन� मा�थ�लो �तरको (heightened) 

मापद�ड लागू गरेको पाइ�छ। हानीको ग�भीरता मापन गन� �वषयगत त�वह�को �वशेष 

भ�ूमका रह�छ र मानव अ�धकार संय��ह�ले पीडा र क�को तह मापन गन�का ला�ग 

�ल�/यौ�नकतालाई म�ुय त�वको �पमा �था�पत गरेका छन।्हालसालै मानव अ�धकार 

संय��ह�ले यो मा�यता �दन थालेका छन ्�क म�हलाले पीडा र क� �तनको लै��कता 

र यौ�नकताका कारण �भ� न �क�समले अनभुव गद�छन ् र सोह� कारणबाट �यसता 

हानीको प�रणाम प�न फरक हनु स�दछ। 

उदाहरणका ला�ग Miguel Castro–Castro Prison v. Peru को म�ुामा अ�तर 

अमे�रक� अदालतले यातना र �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहारलाई लै��क 

�व� लेषण गरेर फैसला गरेको अिघ�ला म�येको एउटा �नण�य मा� न स�क�छ। यो म�ुा 

म�हलाह� जसम�ये केह� गभ�वती भएकासँग स�बि�धत छ। ती म�हलाह�लाई 

अ�य�धक सरुि�त कारागारमा रािखएको �थयो जहा ँउनीह�लाई अपमा�नत (humiliate) 

ग�र��यो, ना�ै पा�र��यो र एका�त काराबासमा रािख��यो, औषधोपचार स�ुवधा 

�दइँदैन�यो, निजकका नातेदारसँग संवादको स�ुवधा �थएन, उनीह�लाई ग�भीर शार��रक 

र मान�सक शोषण भएको �थयो।अदालतले भ�यो जव�ज�ती ना�ो पान� काय� �यो सहन 
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गन� पन� म�हलाह�का �न�म� ग�भीर �थयो उनीह� �यसका कारण शार��रक �पमा 

घाउचोट वहन गनु�पन� पीडाका अलावा �यसबाट उनीह�ले मान�सक र नै�तक पीडा र 

क� ख�न ुपरेको �थयो। अदालतले जोड �दयो �क य�ता कुराह�ले लै��क �हंसा �सज�ना 

ग� यो जनु मानवीय �यवहार पाउनपुन� अमे�रक� मानव अ�धकार महासि�ध (धारा ५) को 

उ�ल�न हो। यसका अलावा अदालतले यातना रोकथाम गन� सजाय गन� अ�तर 

अमे�रक� महासि�धअ�तग�तको �व�छ सनुवुाई र �या�यक संर�को हक (धारा १६ र ८) 

समेतको उ�ल�न रा�यले गरेको �था�पत ग� यो।�यसैगर� म�हला �व��को �हंसा 

रोकथाम, सजाय र उ�मूलन महासि�ध (धारा ७ (ख)) अनसुारको �हंसा रोकथाम गन�, 

अनसु�धान गन� र सजाय �दनका ला�ग उिचत सतक� ता (Due Diligence) अपनाउन रा�य 

असफल भएको भनी उ�लेख गरेको छ। 

(ग) रा�यको �नय��ण, �हरासत वा सहम�तः अ�तरा���य मानव अ�धकार कानूनअ�तग�त 

रा�यका संय�� वा रा�यको आ�धका�रक �पमा काम गन�ले गरेको यातना र �ुर, 

अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहार रोकथाम गन�, सजाय गन� तथा प�रपूरण गन� 

रा�यको दा�य�व ह�ुछ।यसका अलावा, गैर रा�य प� वा �नजी �यि�बाट भएका यातना 

तथा अपमानज�य �यवहार (Ill-treatment ) को दा�य�वसमेत रा�यले �लन ुपन� अव�था 

हनु स�दछ। य�तो दा�य�व रा�यका संय�� वा रा�यका तफ� का �यि�ले �य�ता काय� 

भइरहेका छन भ� न ेजानकार� भएको वा �व�ास गनु�पन� अव�था रहेकोमा �य�ता काय� 

रो�न, अनसु�धान गन� र सजाय �दन उिचत सतक� ता नअपनाएको अव�थामा �सज�ना 

ह�ुछ। यातनास�ब�धी �वशेष ��तवेदकले जोड �दन ुभएको छ �क, रा�यको दा�य�व �नजी 

�े�स�म �प� जा�छ र रा�यले आ�नो �े�ा�धकार�भ� �नजी �यि�ले गरेका यातना र 

Ill-treatment रोक� �यि�लाई संर�ण गन� नसकेको कुरा समावेस हनुे गर� �या�य◌ा 

ग�रन ुपद�छ। 

संय�ु रा�संघ मानव अ�धकार स�म�तले प�न यातना र �ुर, अमानवीय तथा 

अपमानजनक �यवहार रो�ने �यव�थाले �गर�तार ग�रएका र थनुामा रािखएका 

�यि�लाई मा� होइन शैि�क र �वा�थोपचार सं�थाका �यि�लाई समेत संर�ण गछ� 

भनेको पाइ�छ। यातना �व��को स�म�तले यातना �व��को महासि�धको इ�छाधीन 

आलेख �वीकार गरेर (Adoption) �वत��ताको अपहरण भएको अव�थाको 

अवधारणालाई �व�ततृीकरण गरेको छ। यसका �न�म� कुनै प�न �क�समको �हरासत 

अथवा कारावास अथवा �यि�ले �या�यक, �शासक�य वा अ�य अ�धकार�को आदेशले 
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आ� नो इ�छाबमोिजम छो� न नपाउन े �हरासत, कारावास वा साव�ज�नक वा �नजी 

�हरासतज�य अव�थामा रा� ने अव�थाको �थानह�को �नर��ण गन� उपस�म�त �थापना 

गरेको छ। य�तो प�र��ेयको एउटा उदाहरण अ�पताल हनु स�दछ जहा ँ म�हलाले 

औषधी खच� �लन नसकेका कारण �हरासतमा रािख�छ। 

मानव अ�धकार स�म�त र यातना �व�� महासि�धको स�म�त ज�ता संय�ु रा� 

संघीय सि�ध अनगुमन संय��ले रा�यले यातना तथा �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक 

�यवहार स�वोधन गन� पन� दा�य�व �व�ालय, ब�चालाई हेरचाह गन� संघ सं�था तथा 

�वा��य सेवाका �दायक ज�ता सं�थाअ�तग�त �नय��ण र थनुामा रहन ेअव�थामा समेत 

ह�ुछ भनेका छन।्�यसैगर� रा�यले �नजी �े�मा हनुे �य�ता यातना तथा �य�ता अभ� 

�यवहार उपर ह�त�ेप गन� नसकेका कारण �नजी �े�मा भएको �य�ता काय�ले हनुे 

हानीह� बढदै जाने अव�थामा समेत रा�यको �नय��ण गनु�पन� दा�य�व ह�ुछ। 

�यसकारण संर�ण गनु�पन� अव�था दवु ैसरकार� तथा �नजी शैि�क प�रवेशका आव�यक 

ह�ुछ। उदाहरणको �पमा बा�लकाह�लाई �नय��ण वा थनुामा रा� ने िश�क तथा 

�शासक�ारा हनुे यौनज�य �हंसाह�लाई �लन स�क�छ। यातना �व�� महासि�धको 

स�म�तले यो �वा��य सं�थामा �वत��ताको हरण हनुे कुराका साथै �जनन �वा��य 

अ�धकारस�ब�धी �नण�य गन� अव�थामा समाज वा घरमा �नजी�े�मा म�हलाह�लाई 

यातना तथा हा�नकारक �यवहार हनुे संभावना ह�ुछ। म�हलाह�ले सामािजक मा�यता 

अन�ुप लै��क भ�ूमका अवल�वन नगरेको वा नगन� खोजेको भ� ने आधारमा �हंसा हनु 

स�दछ भ� ेकुरा स�म�तले उ�लेख गरेका छन।् यसको �प� उदाहरण गभ�पतनप�छको 

उपचार र स�ुवधा खो�न ेम�हला��त हनुे �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहार न ै

हो। 

यातना तथा �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहार �थापना गन� �व�षेणमा 

शि��व�हनताको अवधारणालाई यातनास�ब�धी �वशेष ��तवेदकले समा�हत गनु� भएको 

छ। यसलाई वण�न गदा� भ�नएको छ �क �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहार 

��तबि�धत गन�को �न�म� रहेका सबैभ�दा मह�वपूण� (Overriding) त�व पी�डतको शि� 

�व�हनता हो। एउटाले अक� मा�थ स�पूण� शि� �योग गन� अव�था, �वल�त �पमा 

�हरासतको अव�था, जहा ँ �हरासतमा रहेको �यि�ले भा�न र आ�नो ��तर�ा गन� 

स�दैन, लाई शि� �व�हनताको अव�था मा�न�छ। �वशेष ��तवेदकका अनसुार य�तो 

प�रि�थ�तमा �दइएको दवाव (Coercion) बाट कुनै उ�े�य �ा� गन� �दइएको पीडा र 
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क�को प�रणाम �न�क�छ भने �यसलाई यातना र �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक 

�यवहार हो भनेर मा� नै पद�छ। �वशेष ��तवेदकले शि� �व�हनताको अवधारणालाई 

यो�नछेदन (Female Genital Mutilation) ज�ता �ल�मा आधा�रत हानीमा �योग गनु� 

भएको छ।जनु बा�लकाको दशौ ज�म�दन भ�दा प�हले नै ह�ुछ जनु समयमा उनी 

अ�वभावक र समदुायको पूण� �नय��णमा हिु�छन ्र ��तरोध गन� समभ्ावना प�न हुँदैन। 

मा�थ उ�लेख ग�रएको अ�तर अमे�रक� अदालतको Mignel Castro–Castro 

Prison v. Peru को �नण�यमा रा�यको उ�रदा�य�व �नधा�रणको �योजनको �न�म� कुन 

प�र�े�मा Ill-treatment का काय� भएका छन ्भ� न ेकुरा सा�द�भ�क ह�ुछ भ� ने देखाएको 

छ �कनभने जनु म�हलाह�ले Ill-treatment भोगेका �थए �तनीह� रा�य संय��को पूण� 

शि� र �नय��णमा �थए, पूण��पमा ��तर�ा गन� नस�ने अव�थामा �थए र �तनीह�लाई 

रा�यका �हर��ारा नै घाइते बनाइएको �थयो। शि� �व�हनताको �व� लेषण �वशेष गर� 

�जनन अ�धकार लगायतका म�हला अ�धकारको हकमा मह�वपूण� ह�ुछ �कनभन ेयसले 

म�हलाह� उनीह�को इ�छा �वपर�त अ�य �यि�को �नय��णमा हनुे हुँदा यातना तथा 

�ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहारको �व� लेषणलाई बहृ�र बनाउँदछ। 

उ�लेखनीय �पमा यातनास�ब�धी �वशेष ��तवेदकले यरुोपेल� तथा अ�तर अमे�रक� 

मानव अ�धकार �णाल�ले अ�हले अवल�वन गरेको ���कोण अनसुारको अ�धकार 

�व�हनताको अवधारणा ��ताव गनु� भएको छ। यो ���कोणले पी�डतको �वशेष अव�था 

ज�तै �ल�, उमेर, शार��रक तथा मान�सक �था��य वा क�तपय अव�थामा धम� जहा ँजनु 

कुराले कुनै प�रवेशमा �यि�लाई शि� �व�हन बनाउँदछ, ले आंिशक �पमा �तर�कृत 

(Alleged) काय�को ग�भीरताको मापन गद�छ। 

 

८.७ �जनन �वा��यको हक उ�ल�न र यातना तथा �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहारको 

�पमा �वकास हुँदै गरेका कानूनी मापद�ड 

यरुोपेल� अदालत र अ�तरअमे�रक� अदालत दबैुले वत�मान अव�था तथा �जाताि��क 

समाजमा प�रवत�नशील मू�यका ���बाट यातनाको प�रभाषा �नर�तर पनुः मू�या�नको �वषय 

भएको छ, भनेका छन।् 

(क) नेपालको संवैधा�नक र कानूनी �यव�थाह� 

नेपाल नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, यातना 

�व��को महासि�ध, बाल अ�धकार महासि�ध तथा फरक �मता भएका �यि�ह�को 

अ�धकारस�ब�धी महासि�ध लगायतका म�ुय अ�तरा���य महाि�धह�को प� बनेको छ। 
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यातना तथा �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहारको हकमा हेदा� मा�थ उ�लेख 

ग�रएका अ�तरा���य महासि�धह�मा उ�लेख भए अनसुार पालना गनु� नेपालको �प� 

अ�तरा���य दा�य�व हो। म�ुय �पमा कानूनी, �वधा�यक�, �या�यक, �शास�नक तथा अ�य 

�यव�था गरेर यातनाको रोकथाम गनु� रा�यको दा�य�व हो। यातना भएका अव�थामा 

�भावकार� अनसु�धान गरेर दोषी उपर म�ुा चलाउन ु र पी�डतलाई प�रपूरणको �यव�था 

गनु�पन� दा�य�वसमेत यसैमा पद�छ। 

नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ र �यसप�छ जार� भएका सबै सं�वधानमा 

यातना �व��को हकलाई मौ�लक हकको �पमा मा�यता �दई यातनालाई द�डनीय 

गराउनपुन� �वधा�यक� दा�य�व तो�कएको पाइ�छ। तर सं�वधानको मम�अनसुार यातनालाई 

अपराध घो�षत गर� द�डको �यव�था गनु� भ� े सव��च अदालतको आदेश295 भएका 

अव�थामा समेत य�तो कानून बनेको �थएन। यातनास�ब�धी ��तपू�त� ऐन, २०५३ ले 

यातनालाई अपराधीकरण नग�रकन सो काय�लाई अ�वीकाय� काय� हो भ� े घोषणास�म 

गरेको पाइ�छ।296 यो संवधैा�नक दा�य�वभ�दा �यून�तरको काय� मा�ै हो। पी�डतलाई 

��तपू�त�समेत उपल�ध गराउन ुपन� सो ऐनमा �यव�था ग�रएको छ। हालको �यव�थाह� 

देहाय बमोिजम रहेका छन ्

नेपालको 

सं�वधान 

२०७२ 

धारा २२ यातना �व��को हकः (१) प�ाउ परेको वा थनुामा 

रहेको �यि�लाई शार��रक वा मान�सक यातना �दइन े वा �नजसगँ 

�नम�म, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार ग�रन ेछैन। 

(२) उपधारा (१) बमोिजमको काय� कानूनबमोिजम द�डनीय हनुेछ 

र �य�तो �यवहारबाट पी�डत �यि�लाई कानूनबमोिजम ��तपू�त� 

पाउन ेहकहनुेछ। 

यातनास�ब�धी 

��तपू�त� ऐन, 

२०५३ 

दफा २ प�रभाषाः �वषय वा �सँगले अक� अथ� नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “यातना” भ�ाले अनसु�धान, तह�ककात वा पपु��को �सल�सलामा 

वा अ� कुनै �क�समले थनुामा रहेको �यि�लाई �दएको 

शार��रक वा मान�सक यातना स�झन ुपछ� र सो श�दले �नजसँग 

ग�रएको �नम�म, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहारलाई समेत 

 
295 राजे�� िघ�मरेसमेत �व�� �धानम��ी तथा म��ीप�रष�को काया�लय, न.ेका.प २०६६ अक ३ �न.नं. 8101 

296    ऐनको दफा ३(१) अनसु�धान, तह�ककात वा पपु��को �सल�सलामा वा अ� कुनै �क�समले थनुामा रहेको कुन ैप�न 

�यि�लाई यातना �दन ुहुँदैन। 
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जनाउँछ। 

(ख) “पी�डत �यि�” भ�ाले यातना पाउन े�यि� स�झन ुपछ�। 

दफा ३ यातना �दन नहनुेः (१) अनसु�धान, तह�ककात वा पपु��को 

�सल�सलामा वा अ� कुनै �क�समले थनुामा रहेको कुनै प�न 

�यि�लाई यातना �दन ुहुँदैन। 

�प�ीकरणः यस उपदफाको �योजनको ला�ग “थनुामा रहेको” भ� े

श�दले �च�लत कानूनबमोिजम �हरासतमा रहेको अव�थालाई समेत 

जनाउँछ। 

(२) कुनै प�न �यि�लाई थनुामा रा�दा र छो�दा स�भव भएस�म 

सरकार� सेवामा रहेका िच�क�सक र िच�क�सक उपल�ध हनु 

नसकेको अव�थामा स�बि�धत अ�धकार� आफैले �नजको शार��रक 

ि�थ�तको जाँच गर� गराई सोको अ�भलेख खडा गर� रा� ुपन�छ। 

�प�ीकरणः यस उपदफाको �योजनको ला�ग “िच�क�सक” भ�ाले 

सरकार� सेवामा रहेको डा�टर, क�वराज, हे�थ अ�स�े�ट, अ.हे.ब. वा 

वै�समेतलाई स�झन ुपछ�। 

(३) उपदफा (२) मा उ�लेिखत शार��रक वा मान�सक ि�थ�तको 

जाँचस�ब�धी ��तवेदनको एक ��त स�बि�धत िज�ला अदालतमा 

पठाउन ुपन�छ। 

दफा ४. ��तपू�त� �दइनेः नेपाल सरकारको कुनै कम�चार�ले कुन ै

�यि�लाई यातना �दएको ठहरेमा पी�डत �यि�लाई यस 

ऐनबमोिजमको ��तपू�त� �दइनेछ। 

मलुकु� अपराध 

सं�हता, २०७४ 

दफा ३८ कसूरको ग�भीरता वढाउन ेअव�था 

(ड) कसैलाई �ुर यातना, अमानवीय वा अपमानज�य �यवहार गर� 

कसूर गरेको, 

दफा १६७ यातना �दन नहनुेः (१) �च�लत कानूनबमोिजम कसूरको 

अनसु�धान गन�, अ�भयोजन गन�, कानूनको काया��वयन गन� वा 

कानूनबमोिजम �नय��ण, �हरासत वा थनुामा रा� े अ�धकार �ा� 

अ�धकार�ले कसैलाई शार��रक वा मान�सक यातना �दन वा �दन 

लगाउन वा �ुर, �नम�म, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार गन� वा 
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गराउन हुँदैन।  

�प�ीकरणः यस दफाको �योजनका ला�ग प�ाउ परेको, �नय��णमा 

रहेको, �हरासत, थनुा, कैद वा नजरब�द वा आ�नो सरु�ामा रहेको 

कुनै �यि� वा �य�तो �यि�को कारणले अ�य कुनै �यि�लाई 

देहायको उ�े�यले जानीजानी शार��रक वा मान�सक पीडा वा क� 

प�ु याएमा वा �नम�म, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजाय 

�दएमा �य�तो �यि� उपर यातना �दएको वा �ुर, �नम�म, अमानवीय 

वा अपमानजनक �यवहार गरेको मा�ननेछः- 

  कुनै �वषयमा जानकार� हा�सल गन�, 

  कुनै कसूरमा सा�बत गराउन,े 

  कुनै काय�को ला�ग द�ड �दने, 

  जोर जलुमु वा �ास देखाउने, वा 

  कानून �वपर�तका अ�य कुनै काय� गन�। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कसूर गन� �यि�लाई कसूरको 

ग�भीरता हेर� पाँच वष�स�म कैद वा पचास हजार �पैयाँस�म 

ज�रवाना वा दवु ैसजाय हनुेछ  

(३) उपदफा (१) बमोिजमको कसूर गन� आदेश �दने �यि� वा 

यस दफा बमोिजमको कसूर गन� सहयोग गन� म�तयारलाई म�ुय 

कसूरदार सरह सजाय हनुेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोिजम कसूर गन� कुनै �यि�ले आफूभ�दा 

मा�थका अ�धकार�को आदेश पालना गर� �य�तो कसूर गरेको भ�े 

दाबी �लन पाउन े छैन र �नजले �य�तो आधारमा �य�तो कसूर 

गरेबापत हनुे सजायबाट उ�मिु� पाउन ेछैन।  

१६८ अपमानजनक वा अमानवीय �यवहार गन� नहनुेः (१) कसैले 

कसैलाई अपमानजनक वा अमानवीय �यवहार गन� वा गराउन ु

हुँदैन। 

�प�ीकरणः यस दफाको �योजनको ला�ग देहायबमोिजमका कामलाई 

 बो�सा बो�सीको आरोप लगाउन,े 

 बो�सा बो�सीको आरोप लगाई बसोवास गरेको ठाँउबाट �नकाला 
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गन�, 

 सामािजक ब�ह�कार गन�, वा 

 अ�य जनुसकैु काम गर� �ुर, अमानवीय वा अपमानज�य �यवहार 

गन�। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कसूर गन� �यि�लाई पाँच वष�स�म 

कैद र पचास हजार �पैयासँ�म ज�रवाना हनुेछ। 

(३) म�हलाको रज�वला वा स�ुकेर�को अव�थामा छाउप�डमा रा� 

वा �य�तै अ�य कुनै �क�समका भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय 

�यवहार गनु� वा गराउँन ुहुँदैन। 

(४) उपदफा (३) बमोिजमको कसूर गन� �य�तलाई तीन म�हनास�म 

कैद वा तीन हजार �पैयाँस�म ज�रवाना वा दवु ैसजाय हनुेछ। 

  

(५) रा�सेवकले यस दफामा लेिखएको कसूर गरेमा �नजलाई थप 

तीन म�हनास�म कैद सजाय हनुेछ। 

१६९ ��तपू�त� भराई �दन ुपन�ः यस प�र�छेदबमोिजमको कसूर गन� 

�यि�बाट पी�डत �यि�लाई पगेुको ��त वा पीडा बापत मना�सब 

��तपू�त� भराई �दनपुन�छ। 

१७० हद�यादः (१) दफा १६३ र १६४ अ�तग�तका कसूरमा 

ज�हलेसकैु उजरु ला�नेछ।  

(२) दफा १६७ अ�तग�तको कसूरमा �य�तो कसूर भएको वा 

स�बि�धत �यि� प�ाउ, �नय��ण, �हरासत, थनुा, कैद वा 

नजरब�दबाट म�ु भएको �म�तले र यस प�र�छेदअ�तग�तका अ�य 

कसूरमा कसूर भए गरेको थाहा पाएको �म�तले छ म�हना नाघेप�छ 

उजरु ला�ने छैन। 

 

(ख) मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ 

यातनालाई द�डनीय मा� बनाइएको छैन, यातना �दएर अ�य कुनै अपराध गरेको 

अव�थामा �यसलाई अपराधको ग�भीरता बढाउने त�वका �पमा मा�यता �दएको पाइ�छ। 

प�रणाम�व�प यातना �दएर ग�रएको अपराधमा अ�य अव�थामा भ�दा धेरै सजाय ह�ुछ। 

सं�हताको दफा १६७ मा यातनाको पर�परागत प�रभाषा ग�रएको छ। जसअनसुार 
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�हरासतमा रहेका �यि�लाई कुनै उ�े�य, खासगर� गैरकानूनी �पले �दईने शार��रक तथा 

मान�सक पीडालाई यातनाको �े�मा रािखएको छ। �ुर, अमानवीय र अपमानजनक 

�यवहारलाई प�न यातनासँग समान �पमा रािखएको छ।297 कसूरको मा�ा अनसुार �य�तो 

काय�मा पाँच वष�स�म सजाय हनु स�न े�यव�था ग�रएको छ। यातनाको हकमा मा�थ�लो 

अ�धकार�को आदेश ��तर�ाको आधार हनु नस�ने ग�रएको छ। अपराध सं�हतामा 

यातनाको म�ुय प�रभाषामा �नय��ण, उ�े�य तथा रा�यको अंगका �पमा रहेका 

अ�धकार�ह� ज�ता पर�परागत अवधारणामा आधा�रत रहेको पाइ�छ। तसथ� यातनालाई 

�जनन अ�धकारको हननको �पमा मा�यता �दलाउनका ला�ग अ�तरा���य तथा ��ेीय 

मानव अ�धकार �नकायह�बाट �वक�सत हुँदै गरेका कानूनी मापद�डलाई नेपालको कानून 

तथा �याय �णाल�मा समा�हत गराउन ेकाम गनु� आव�यक देिख�छ। 

यस सं�हताले यातनासँग �वत�� रहने गर� अपमानजनक तथा अमानवीय 

�यवहारलाई थप अपराधीकरण गरेको छ। यो प�रभाषामा रा�य त�वको आव�यकता 

नभएको हुँदा जनुसकैु �यि�बाट हनुे अपमानजनक तथा अमानवीय काय� द�डनीय ह�ुछ। 

क�तपय �जनन अ�धकारको हननमा यो �यव�था सहजै आक�ष�त हनु स�न े देिख�छ। 

�वशेषगर� दफा १६८(३) ले म�हलाको "रज�वला वा स�ुकेर�को अव�थामा छाउप�डमा 

रा� वा �य�तै अ�य कुनै �क�समका भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय �यवहार गनु� वा 

गराउँन ु हुँदैन" भ� े उ�लेख गर� म�हलाको �जनन �वा��यको हननको �वषयलाई 

�प��पमा अपराधीकरण गरेको छ। �वशेष गर� नेपालको पि�म �े�मा �चनलनमा रहेको 

छाउप�ड �थाको कुर��तलाई यो उपदफाले अपराधीकरण गरेको हो। यस �थामा आधा�रत 

रहेको भेदभाव छुवाछूत तथा अ�य अमानवीय �यवहारलाई प�न अपराधीकरण ग�रएको 

छ। 

 

८.८ संय�ु रा� संघीय स�म�तह� तथा �वशेष ��तवेदकह�बाट �वक�सत �व�धशा�  

हालैका अ�तरा���य एवम ् �े�ीय �व�धशा�ले �जनन अ�धकारह�को संर�ण गन�मा 

रा�यको �वफलताबाट यातना तथा अपमानजनक �यवहारबाट म�ु रहन पाउन े अ�धकारको 

उ�ल�न भएको ठहछ� भ� ेकुराको प�ु� गरेका छन।् 

(क) के.एल. �व�� पे�298: सन ्२००५ मा मानव अ�धकार स�म�तले एक १७ वष�क� पे�क� 

�कशोर� के.एललाई �णूमा मि�त�कको �वकला�ता भएको (Anencephaly) �नदान 

 
297   दफा १६७ (१) 

298    K.L. v. Peru, मानव अ�धकार स�म�त, Commc’n No. 1153/2003, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1153/2003 (2005).  
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भइसकेको हुँदाहुँदै प�न आ�नो गभा�व�थालाई पूरै अव�धस�म कायम रा� न बा�य पा�रएको 

कारणबाट उ�प� हनु गएको शार��रक एवम ् मनोवै�ा�नक हानी पूवा�नमुान गन� स�कने 

�थयो र नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा ७ को 

उ�ल�न हनुे गर� एक �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहार ठहन� काय� �थयो भ� े

�न�य�ल ग� यो। मि�त�क �वकला�ताका (Anencephaly) घटनाह�मा �णू गभ�को पूरा 

अव�धस�म बाँ�दैन वा बाँचे प�न ज�म भएको छोटो समय�भ�ै उसको म�ृय ु ह�ुछ। 

िच�क�सकह�ले के.एल.को गभा�व�थाले �नजको �यानलाई जोिखममा पान� स�ने भ� े�नदान 

ग�रसकेको र गभ�पतनका ला�ग �सफा�रससमेत गर� सकेको भए ताप�न गभ�पतनको ला�ग 

के.एल.ले गरेको �नवेदनलाई रा�य (सरकार�) अ�पतालका अ�धकार�ह�ले य�तो ���या 

पे�को गभ�पतन ��तब�ध कानूनको "�वा��य र जीवनका अपवादह�" अ�तग�त अनमु�त 

�ा� छैन भ� े दावी गद� अ�वीकृत ग�र�दएका �थए। आ�नो ब�चाको बाँ�न े स�भावना 

�ब�कुलै �थएन भ� ेजा�दाजा�दै प�न के.एल. आ�नो गभा�व�थालाई पूरै अव�धस�म जार� 

रा� न बा�य बनाइएक� �थइन र �यसप�छ ब�चा जि�मएर बाँचेको ज�मा चार �दनको 

अव�धका ला�ग �तनपान गराउन बा�य भएक� �थइन।् यो घटनाको प�रणाम�व�प के.एल. 

ग�भीर �पमा �नराशा (Severe Depression) को िशकार भएक� �थइन ् र �नजलाई 

मनोिच�क�सक�य उपचार आव�यक पन� गएको �थयो। मानव अ�धकार स�म�तले रा��य 

कानूनले अनमु�त �दान गरेको उपचारमूलक (Therapeutic) गभ�पतनमा के.एल. लाई पहुँच 

�दन असफल भएको कारणबाट पे�को सरकारले नाग�रक तथा राजनी�तक 

अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�अ�तग�तका आ�ना दा�य�वह�को उ�ल�न गरेको 

ठहर ग� यो।299 

(ख) एल. एम. आर. �व�� अज�ि�टना300: सन ्२०११ मा मानव अ�धकार स�म�तले जबज��ती 

करणीको फल�व�प गभ�वती भएक� एल.एम.आर.लाई गभ�पतनको �ब�ध गन�मा 

अज�ि�टनाको कानूनी �यव�था अनसुार पाउने भए ताप�न गभ�पतन गन�को असफलताबाट 

एल. एम. आर.को शार��रक एवम ्मान�सक पीडा एवम ्क�को �पमा प�रणाम नाग�रक 

तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा ७ को उ�ल�न हो भ�े 

ठहर ग� यो। एल.एम.आर. ८ देिख १० वष�को उमेरको ब�चाको ज�तो मान�सक उमेर 

भएक� २० वष� उमेरक� म�हला �थइन।् एल.एम.आर. आ�नै काका�ारा जबज��ती करणी 

 
299    ऐजन, अन�ुछेद ६.३ 

300    L.M.R. v. Argentina, मानव अ�धकार स�म�त, Commc’n No. 1608/2007, U.N. Doc. CCPR/C/101/D/1608/2007 (2011) 
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ग�रएप�छ गभ�वती भएक� �थइन ्र �यसप�छ गभ�पतन गराउन खोजेक� �थइन।् अज�ि�टनी 

कानूनअ�तग�त बौ��क अपा�ताह� भएक� कुनै प�न म�हलालाई जबज��ती करणीको 

प�रणाम�व�प गभ�वती हनु गएको अव�थाह�मा गभ�पतन गराउन अनमु�त �दान ग�रएको 

�थयो। यस म�ुामा त�लो अदालतले ह�त�ेप गर� एल.एम.आर.लाई गभ�पतन गन�बाट 

रोकेको �थयो,301 तर सव��च अदालतले त�लो अदालतको यो �नण�यलाई उ��ाइ�दएको 

भए ताप�न साव�ज�नक अ�पतालले गभ� �नकै नै �वक�सत अव�थाको भएको भ� ेदावी गद� 

गभ�पतनको ���या स�पादन गन� अ�वीकार गरेको �थयो।302 �या�यक �ढलास�ुती एवम ्

अ�पतालका इ�कार�का कारणले एल.एम.आर.  लकु��छपी/गो�य (Clandestine) एवम ्

असरुि�त गभ�पतनको सहारा �लन बा�य भएक� �थइन,् जसले गदा� �नजले चरम मान�सक 

एवम ् शार��रक क� एवम ् पीडा सहन गनु�परेको �थयो।303 मानव अ�धकार स�म�तले 

सरुि�त तथा कानूनी गभ�पतनमा एल.एम.आर.को पहुँच स�ुनि�त गन�मा रा�यबाट हनु 

गएको भलुचकू �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहार भ� े�न�य�ल ग� यो।304 

(ग) अमाडंा मे�लेट �व�� आयर�या�ड305: मा मानव अ�धकार स�म�तले आयर�या�डको 

कानूनले गभ�पतनलाई ��तबि�धत गर� द�डणीय गरेको कारणले गदा� आ�नो गभा�व�थासँग 

Fatal Fetal Impairment संल�न रहेको हुँदाहुँदै प�न आ�नै खच�मा �वदेश गएर गभ�पतन 

गन� बा�य पा�रएक� अमाडंा मे�लेटले अनभुव गनु�परेको ग�भीर भावना�मक तथा मान�सक 

पीडा, क� एवम ् दःुखका ला�ग आयर�या�डको सरकार िज�मेवार �थयो भ� े ठहर 

ग� यो।306 गभ�पतन प�ात ्उनी अझै कमजोर रहेक� र र��ाव भई रहेको भए ताप�न थप 

अव�ध ब�नको ला�ग बसाइको खच� �यहोन� नस�ने भएक� कारणले गदा� उनले गभ�पतनको 

केवल १२ घ�टाप�छ नै आ�नो घर आयर�या�ड फक� क� �थइन।्307 मानव अ�धकार 

स�म�तले �णुस�ब�धी Fatal Fetal Impairment प�रि�थ�तह�मा प�न गभ�पतनलाई �नषेध तथा 

द�डणीय गरेर आयर�या�डले मे�लेटलाई �ुर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहारको 

�व�प उ�प� गन� हदस�मको पया�� �पमा गा�भीय�ताय�ु "कठोर शार��रक तथा 

 
301     ऐजन, अन�ुछेदह� २.३, २.४ र २.५ 

302     ऐजन, अन�ुछेदह� २.६ र २.७ 

303     ऐजन, अन�ुछेदह� ८.३, ८.४ र ९.२ 

304   ऐजन, अन�ुछेद ९.२  

305    Mellet. v. Ireland, मानव अ�धकार स�म�त, Commc’n No. 2324/2013, U.N. Doc. CCPR/C/116/D/2324/2013 (2016). 

306   ऐजन, अन�ुछेदह� २.१-२.५ 

307    ऐजन 
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मान�सक क� एवम ् पीडाका अव�थाह�”308को सृजना गरेको ठहर ग� यो।309 स�म�तले 

गभ�पतनको इ�कार� आयर�या�डको कानून अनकूुल नै रहेको �थयो भ� ेतक�  नाग�रक तथा 

राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा ७ को उ�ल�न ��य हनुे वा 

�यसको गा�भीय�ता �यून गन� प�रवेश ब� स�दैन भ� े प�न ठहर ग� यो310 �कनभने यो 

धारा�नरपे� वा शत��वह�न �कृ�तको रहेको र यसले कुनै सीमा वा ब�देजको अनमु�त �दान 

गद�न। स�म�तले आयर�या�डको गभ�पतन कानूनमा सधुार गन� प�न आदेश �दयो। 

(घ) �वे�छा �व��को तथा असरुि�त ब��याकरण311: बा�या�मक तथा करकापय�ु वा 

बलज�तीपूण� ब��याकरणह� �ायजसो जनसं�या �नय��णको भेषमा लकेुका अनौपचा�रक 

सरकार� नी�तह�, अनिुचत �लोभन काय��मह� वा ससूुिचत म�जरु� स�ुनि�त गन� 

काय��व�धगत बचाउका उपायह�को अभावको प�रणाम हनु स�दछन।्312 म�हलाह� 

�व��का �हंसास�ब�धी �वशेष ��तवेदकले बा�या�मक ब��याकरणलाई “एक म�हलाको 

म�जरु�बेगर सो म�हलाको �जनन�मता (Fertility) को िच�क�सक�य �नय��णको एक 

तर�का” को �पमा िच�ण गरेका छन,् र “अ�याव�यक �पमा एउट� म�हलाको कुट�पटको 

काय� समावेश हनुे �नजको शार��रक अ�ुणता तथा सरु�ाको उ�ल�न हनुे बा�या�क 

ब��याकरण म�हलाह� �व��को �हंसा ठहन�” काय� हो भ� े उ�लेख गरेका छन।्313 

�वे�छा �व��को ब��याकरणले कुनै म�हलालाई �नजको �जनन �मताह�बाट �थायी 

�पमा वि�चत गन� र कठोर शार��रक एवम ् मान�सक दःुख क� सहन गन� लगाउने 

लगायतका एउट� म�हलाको �वा��यका ला�ग ग�भीर एवम ् िचर�थायी प�रणामह�लाई 

आफूसँगै वहन गरेको ह�ुछ। �जनन �मता (Fertility) को नाश हनुे कारणले गदा� य�तो 

ब��याकरणले �हंसा वा आ�नो �ीमान,् प�रवार वा समदुायबाट टाढा बनाउने आ�द ज�ता 

 
308   ऐजन, अन�ुछेद ७.४ 

309   ऐजन 

310   ऐजन, अन�ुछेद ७.६(२०१६) 

311  जब एउट� म�हलालाई ब��याकरण गराउन बा�य पान� �व�ीय वा अ�य �लोभनह�, गलत सूचना, वाधक ध�क�य�ु 

रणनी�तह�को �योग ग�र�छ तब करकाप य�ु ब��याकरण घ�टत ह�ुछ I जब एउट� म�हलालाई �नजको जानकार� बेगर 

ब��याकरण ग�र�छ अथवा म�जरु� �दान गन� एक अवसरसमते �दइँदैन तब ब��याकरणलाई बा�या�मक मा�न�छ। 

312    �व� �वा��य संगठन (ड��यएुचओ), बा�या�मक, करकापय�ु र अ�यथा तवरले �वे�छा �व��को ब��याकरणको उ�मूलन 

(Eliminating Forced Coercive, and Otherwise Involuntary Sterilization) १३(दो�ो सं�करण, २०१२)। 

313   म�हलाह� �व��का �हसा, यसका कारणह� एवम ्प�रणामह� स�ब�धी �वशेष ��तवेदक, मानव अ�धकार आयोगको पा�रत 

��ताव १९९७/४४ बमोिजम म�हलाह� �व��का �हंसा, यसका कारणह� एवम ् प�रणामह� स�ब�धी �वशेष 

��तवेदकको ��तवेदन, रा�धका कुमारा�वामी, प�रिश�: म�हलाह�को �जनन अ�धकारह�मा �भाव पान� र म�हला �व��को 

�हंसामा योगदान प�ु याउन ेवा �य�तो �हंसा घ�टत गराउने वा �हंसा ठहन� नी�तह� एवम ्�यवहारह�, प�र�छेद ५१, U.N. 

Doc. E/CN.4/1999/68/Add.4 (1999)। 
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अ�य हा�न-नो�सानीह�तफ�  प�न डो� याउन स�छ र म�हलालाई भ�व�यमा �वा��य 

सेवाह�को खोजी गन�बाट रो�न स�छ। सन ्२०१५ मा धेरै संय�ु रा� संघीय �वशेष 

काय��व�धह�ले भारतमा म�ृयहु� तथा िच�क�सक�य ज�टलताह�को प�रणाम उ�प� गन� 

म�हलाह�को ब��याकरणको असरुि�त, �यून गणु�तर�य तथा अनै�तक चलन वा अ�यासका 

�ववरणह�बारे ग�भीर िच�ता एवम ् चासो �य� गरेका �थए र सो �संगमा भारतलाई 

यातना एवम ् द�ुय�वहारका साथसाथै लै��क �हंसासमेत समा� गनु�पन� आ�नो दा�य�वको 

प�न पनु:�मरण गराएका �थए।314 

मानव अ�धकार स�म�तले करकाप वा बलज�तीपूण� ब��याकरणले नाग�रक तथा 

राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�अ�तग�त �यव�था ग�रएबमोिजमको यातना 

तथा �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहारबाट म�ु रहन पाउने अ�धकारको हनन ्

गद�छ भ� े उ�लेख गरेको छ।315 यातना �व��को स�म�तले करकाप वा बलज�तीपूण� 

ब��याकरण “म�हलाह�को शार��रक एवम ्मान�सक �वा��यलाई ग�भीर जोिखममा पान� र 

�ूर तथा अमानवीय �यवहार ठहन� काय�ह�म�ये पद�छ”316 भ�े कुरामा �वशेष जोड �दएको 

छ र य�तो चलन वा अ�यासलाई स�बोधन गन� कदमह� चा�नपुन� प� रा�ह�को 

दा�य�वलाई प�न मह�व �दएको छ।317 “करकापय�ु प�रवार �नयोजनका कानूनह� वा 

नी�तह� बमोिजम रा�यका अ�धकार�ह��ारा स� चालन ग�रएका बा�या�मक गभ�पतनह� 

वा ब��याकरणह� यातनाको बराबर वा समत�ुय हनु स�छ…”318 भ� े�यहोरा अ�भ�य� 

गद� म�हलाह� �व��का �हंसास�ब�धी �वशेष ��तवेदकले प�न यो कुरालाई दोहो� याएका 

 
314 कानूनमा तथा �यवहारमा म�हलाह� �व��को भेदभावको �वषय व�तसु�ब�धी काय� समूहको िज�मवेार� (�या�डेट) ह�; 

��येक �यि�को �ा� गन� स�कन ेउ�चतम मापद�डको शार��रक एवम ्मान�सक �वा��यको उपभोगको अ�धकारस�ब�धी 

�वशषे ��तवेदक; यातना तथा अ�य �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजायस�ब�धी �वशेष ��तवदेक; र 

म�हलाह� �व��का �हंसा, यसका कारणह� एवम ् प�रणामह� स�ब�धी �वशेष ��तवेदक ८४(२०१५) 

https://spdb.ohchr.org/hrdb/31st/public_-_AL_India_17.11.15_(14.2015).pdf मा उपल�ध। 

315 मानव अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या २८: धारा ३ (म�हलाह� एवम ् प�ुषह�का बीचमा अ�धकारह�को 

समानता), (६८ औ ंअ�धवेशन, २०००), २३१ मा, अन�ुछेद २०, U.N. Doc. HRI/ GEN/1/Rev.9 (Vol. I) (2008) [यसप�छ 

मानव अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या २८] 

316  यातना �व��को स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: पे�, अन�ुछेद २३, U.N. Doc. CAT/C/PER/CO/4 (2006)। 

317  ऐजन, स�म�तले "आव�यक िच�क�सक�य उपचारको �ब�ध गरेर, प�रवार �नयोजनका काय��मह�लाई स�ुढ पारेर तथा 

�कशोर/�कशोर�ह� ला�गसमेत लगायत सूचना एवम ्�जनन �वा��य सेवाह�मा रा�ो पहुँचको �ब�ध गरेर म�हलाह�को 

�वा��यलाई ग�भीर खतरामा पान�काय�ह�लाई �भावकार��पमा रोकथाम गन� [जनु] आव�यक पन� कानूनी वा अ�य 

जनुसकैु उपायह� अवल�बन गन�” प�े �भयाल� सरकारलाई आ�ान गय�। 

318  यातना तथा अ�य�ूर, अमानवीयवा अपमानजनक �यवहार वा सजायस�ब�धी �वशषे ��तवेदक, �ट.सी.आइ.�ड.�ट.स�ब�धी 

��तवेदन (२००८), मा�थ �ट�पणी ५१, अन�ुछेद ६९। 
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छन।् �य�तो अ�यास “सामािजक �नय��णको एक �व�प रयातना तथा अ�य �ूर, 

अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजायबाट म�ु रहन पाउने अ�धकारको एक 

उ�ल�न हो” भ� ेकुरा प�ु� गद� यातनास�ब�धी �वशेष ��तवेदकले प�न यो �वषयव�तलुाई 

स�बोधन गरेका छन।्319 

(ङ) स�तान ज�मका बखत म�हलाह���तको अभ� �यवहार: मानव अ�धकारस�ब�धी 

�नकायह�ले "मात ृ�वा��यको उपचार एवम ्हेरचाहह�को खोजी गन� म�हलाह�ले स�ुकेर� 

भएप�छ टाँका लगाउन े काय� आ�द ज�ता िच�क�सक�य उपचारको �ब�धमा ग�रएका 

�व�ता�रत �वल�बह�देिख �लएर एने�थे�सयाको अभावसमेतबाट अपमानजनक द�ुय�वहारको 

उ�च जोिखमको सामना गद�छन ् भनेका छन।् य�ता अभ� �यवहारह� म�हलाह�को 

स�तान ज�माउने भ�ूमकाह�सँग स�बि�धत पूवा��ह/��ढगतधारणा (Stereotype) बाट �ाय: 

उ���ेरत रहने गरेका छन ् र �य�ता �यवहारह�ले अपमानजनक द�ुय�वहारको ठह� याउन 

स�कने शार��रक एवम ् मनोवै�ा�नक पीडा एवम ् क�ह� प�ु याउँछन।्320 यातना 

�व��स�ब�धी �वशेष ��तवेदक र यातना �व��को स�म�तले स�तानको ज�मप�छ 

म�हलाह���त ग�रने अपमानजनक द�ुय�वहार खासगर� आ�ना िच�क�सा सेवा श�ुकह� 

�तन�मा असमथ� म�हलाह�लाई स�ुकेर� प�ात ् नजरब�द गन� वा रो�क रा� ने काय�बारे 

चासोह� �कट गरेका छन।्321 

(च) ब�देजकार� गभ�पतन कानूनह� के.एल.,एल. एम. आर. तथा मे�लेट को म�ुामा मानव 

अ�धकार स�म�तका �नण�यह�का अ�त�र� यातना �व��को स�म�त र मानव अ�धकार 

स�म�त दवुैले जबज��ती करणी322 वा हाडनाता करणी323 बाट �सिज�त वा जीवनलाई न ै

 
319  यातना तथा अ�य �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजायस�ब�धी �वशषे ��तवेदकको ��तवेदन, अन�ुछेद ४५, 

U.N. Doc. A/HRC/ 31/57 (5 January 2016); यातना तथा अ�य �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा 

सजायस�ब�धी �वशेष ��तवेदकको ��तवेदन, अन�ुछेदह� ४६ र ४८, U.N. Doc. A/HRC/22/53 (Feb. 1, 2013) (हवुाँ 

ई.मे�देज�ारा); यातना तथा अ�य �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजायस�ब�धी �वशेष ��तवदेकको 

��तवेदन, �वकासको अ�धकार लगायत स�पूण� मानव अ�धकारह�, नाग�रक, राजनै�तक, आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक 

अ�धकारह�को �व��न तथा संर�ण, अन�ुछेदह� ५३ र ६९, U.N. Doc. A/HRC/7/3 (Jan. 15, 2008) (�या��ेड 

नोवाक�ारा) 

320  यातना तथा अ�य �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजायस�ब�धी �वशेष ��तवेदकको ��तवेदन, अन�ुछेद ४५, 

U.N.Doc.A/HRC/31/ 57 (5 January 2016); �याट स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: के�या, अन�ुछेद २७, 

CAT/C/KEN/CO/2 (2013)  
321  यातना �व��को स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: के�या, अन�ुछेद २७, CAT/C/KEN/CO/2 (2013)  

322  मानव अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या २८, मा�थ �ट�पणी ६२, अन�ुछेद ११ 

323  यातना �व��को स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: �नकारागवुा, अन�ुछेद १६, U.N. Doc. CAT/C.NIC/CO/1 (2009) 
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खतरामा पान� गभा�व�थाह�324 को ला�ग कुनै �प� अपवादह� बेगर गभ�पतनलाई 

आपरा�धक बनाई लगाइने ग�रएका ��तब�धह� र गभ�पतनमा पहुँच �ा� गन�मा ब�देज 

लगाउने अ�य �कारका कानूनह�325 बारे पटक पटक चासो �य� गरेका छन।् यातना 

�व��को स�म�तले प� रा�ह�लाई सरुि�त तथा कानूनी गभ�पतनह�को दायरा �प� पान� 

कानूनह� पा�रत गन� तथा उपचारमूलक (Therapeutic) गभ�पतन र जबज��ती करणी वा 

हाडनाता करणीको प�रणाम�व�प �सज�ना हनुे गभा�व�थाका ला�ग अपवादह�को �ब�ध गन� 

कुरामा �वचार गन� आ�ह गरेको छ।326  यातना �व��को स�म�तले म�हलाह�को शार��रक 

तथा मान�सक �वा��यलाई ग�भीर जोिखममा पान� काय�ह�को रोकथाम गन�मा भएको 

�वफलता �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार ठहन� स�छ र प� रा�ह�ले 

“…आव�यक िच�क�सक�य उपचारको �ब�धसमेत गरेर अपराधह� तथा म�हलाह� एवम ्

बा�लकाह�को �वा��यलाई ग�भीर खतरामा पान� स�पूण� काय�ह�लाई �भावकार� �पमा 

रोकथाम गन�, अनसु�धान गन� तथा सजाय गन� आव�यक पन� कानूनी वा अ�य जनुसकैु 

उपायह� अवल�बन” गन� पद�छ भ� े कुराह�मा �वशेष जोड �दएको छ।327 ब�देजकार� 

गभ�पतन कानूनह�का साथसाथै �शास�नक एवम ्कम�चार�त��का अ�चनह� र गभ�पतनको 

खोजी गन� म�हलाह� �व�� स�बि�धत सेवा �दायकह�को अपमानजनक एवम ्

आलोचना�मक �वृि�ह�ले “यातना तथा अपमानजनक द�ुय�वहारबाट म�ु रहन पाउने 

म�हलाह�को अ�धकारको हनन ् गन�” स�दछ भ� े �यहोरा उ�लेख गद� यातनास�ब�धी 

�वशेष ��तवेदकले प�न यो �वषयव�तलुाई स�बोधन गरेका छन।्328 

(छ) आकि�मक वा आपतकाल�न गभ��नरोध �वशेषगर� जबज��ती करणी वा हाडनाता करणीका 

ला�ग अपवादह� बेगरको ब�देजकार� गभ�पतन कानूनह� भएका मलुकुह�मा आकि�मक 

वा आपतकाल�न गभ��नरोधमा (Emergency Contraception) पहुँच अ�य�त ज�र� छ। 

उदाहरणको ला�ग यातना �व��को स�म�तले �न�कष�कार� स�म�ा “जबज��ती करणीका 

पी�डतह�लाई आपतकाल�न वा आकि�मक गभ��नरोधकको (Emergency Contraception) 

�वतरणमा पे�को संवैधा�नक अदालत�ारा लगाइएको ��तब�ध उपर िच�ता एवम ् चासो 

 
324    ऐजन 

325    ऐजन 

326    ऐजन 

327    ऐजन, अन�ुछेद २३ 

328   यातना तथा अ�य �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजायस�ब�धी �वशेष ��तवेदकको ��तवेदन, अन�ुछेदह� 

४३ र ४४, U.N. Doc. A/HRC/31/57 (5 January 2016)  
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�य� गरेको �थयो।329 स�म�तले जबज��ती करणीका पी�डतह�लाई आपतकाल�न 

गभ��नरोधकको �वतरणलाई कानूनी वैधता �दान गन� ���कोणबाट आ�ना कानूनह�को 

पनुरावलोकन गन� पे�लाइ �सफा�रस प�न गरेको �थयो।330 मानव अ�धकार स�म�तले 

एल.एम.आर.को म�ुामा गरेको �नण�यले प�न जबज��ती करणीको प�रणाम�व�प �सज�ना हनुे 

गभा�व�थाले मान�सक दःुख क� उ�प� गद�छ भ� े कुरा पूवा�नमुान गन� स�कने कारणले 

गदा� जबज��ती करणीको घटनाप�छ आकि�मक गभ��नरोधक उपल�ध गराउन रा�यबाट 

ग�रने इ�कार�लाई यातना तथा �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहारको �तरस�म 

पगेुको मा�ुपछ� भ�को ला�ग एक �बल आधार �दान गद�छ।  

(ज) बाल�ववाह: यातनास�ब�धी �वशेष ��तवेदक र यातना �व��को स�म�तले अ�य�त कम 

उमरेका बा�लकाह�को �ववाहलाई अनमु�त �दान गन� कानूनह���त िच�ता एवम ् चासो 

�य� गद� बाल�ववाहलाई यातना तथा �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार ठहन� 

लै��क �हंसाको एक �व�पको �पमा �लएका छन।्331 यातना �व��को स�म�तले 

बाल�ववाहलाई आध�ुनक दास�वको एक �व�पको �पमा �वीकार गरेको छ र यो 

�यवहारको अ��य गन� एक रणनी�त �वकास गन� रा�ह�लाई आ�ान गरेको छ।332 यातना 

�व��को स�म�तले रा�ह�लाई १८ वष� भ�दा कम उमेरका �यि�ह�को �ववाहमा 

��तब�ध लगाउन333, य�ता कानूनह�को उ�ल�न गन� �यि�ह�मा�थ म�ुा चलाउन र 

दि�डत गन�, बाल�ववाहलाई कानूनी मा�यता �दन अ�वीकार गन�, पी�डतह�ले ��तकारको 

भय �बना घटनाह�को सूचना �दन स�न े अव�थाह� �सज�ना गन�, पी�डतह�को ला�ग 

��तपू�त�को �ब�ध गन� र यी नी�तगत सधुारह� काया��वयन गन� कानून लागू गराउन ेतथा 

 
329  यातना �व��को स�म�त, �न�कष�कार� समी�ा: पे�, अन�ुछेद १५, U.N. Doc. CAT/C/PER/CO/5-6 (2012)  

330    ऐजन 

331   यातना तथा अ�य �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजायस�ब�धी �वशेष ��तवेदक, यातना तथा अ�य �ूर, 

अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजायस�ब�धी �वशेष ��तवेदकको ��तवेदन, अन�ुछेद ५८, U.N. Doc. 

A/HRC/31/57 (Jan. 5, 2016); �याट स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: �सयेरा�लयोन, अन�ुछेद १६, U.N. Doc. 

CAT/C/SLE/CO/1 (2014); यातना �व��को स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: मादागा�कर, अन�ुछेद १३, U.N. Doc. 

CAT/C/MDG/CO/1 (2011�याट स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: येमन, अन�ुछेद ३१, U.N. Doc. CAT/C/YEM/CO/2 

(2010); �याट स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: सेनेगल, अन�ुछेद १४, U.N. Doc. CAT/C/SEN/CO/3 (2013); यो प�न 

हेनु�होस, �याट स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: �किघ�िज�तान, अन�ुछेद १८, U.N. Doc. CAT/C/KGZ/CO/2 (2013) 

332    यातना �व��को स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: मौ�रटा�नया, अन�ुछेद २१(ङ), U.N. Doc. CAT/C/MRT/CO/1 (2013) 

333   यातना �व��को स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: �सयेरा�लयोन, अन�ुछेद १६, U.N. Doc. CAT/C/SLE/CO/1 (2014) 
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�याय �णाल� �भ�का सरोकारवालाह�लाई ता�लम एवम ्�िश�णह� �दान गन� �सफा�रस 

गरेका छन।्334 

 

८.९ ��ेीय �व�धशा� 

 (क) आर.आर. �व�� पो�या�ड335: पो�या�डमा गभ�पतन गराउनको ला�ग एक पूव�शत�को    

�पमा रहेको आनवुांिशक �वा��य पर��णमा (Genetic Prenatal Examination) ग�रएको 

इ�कार�सँग यो म�ुा स�बि�धत �थयो। िच�क�सक तथा अ�पतालह� कानूनी गभ�पतनको 

���या स�पादन गन� अ�न�छुक भएका कारणले गदा� आफूलाई कानूनी �पमा 

अ�धकार�ा� भएको गभ�पतनमा पहुँच �दन प�न �नवे�दकालाई इ�कार ग�रएको �थयो। �णू 

कुनै �कारको �वकृ�त वा कु�पता (Malformation) भएको हनु स�छ भ� ेजानकार�बाट 

आर.आर. �नराश भएक� �थइन।् तर �वा��य �यवसायकम�ह�को आलटाल तथा 

�ढलास�ुतीको प�रणाम�व�प �नजले �णूको �वा��यको स�ब�धमा ह�� लामो क�पूण� 

अ�नि�तता सहन ुपरेको �थयो र यो समयाव�धमा उनले �त� स�ताप �यहोनु� परेको �थयो 

भ� े कुराह� मा�थ मानव अ�धकारको यरुोपेल� अदालतले �यानपूव�क �वचार गरेको 

�थयो।336 कानूनी गभ�पतनको ला�ग �नधा��रत समयसीमा समा� भइसके प�छ मा� 

आर.आर. ले पर��णह�का न�तजाह� �ा� गरेक� �थइन।् अदालतले उनीलाई 

िच�क�सकह��ारा ग�रएको �नज उपरको �यवहार अपमानजनक रहेको ठहर ग� यो।337 

आर.आर.ले सहन ु परेको पीडा एवम ् क�को गा�भीय�ताको मू�या�न गन� �ममा तथा 

�नजलाई धारा ३ को उ�ल�न हनुे गर� अमानवीय एवम ्अपमानजनक �यवहार ग�रएको 

�थयो भ� ेकुरा �नधा�रण गदा� अदालतले य�तो कुनै प�न मू�या�नको के���व�दमुा गभ�वती 

म�हलाह�का �विश� प�रि�थ�तह� रहनैपछ� भ� े प�न �नण�य ग� यो।338 �णुमा कुनै 

�कारको �वकृ�त वा कु�पता (Malformation) हनु स�छ भ� ेजानकार�बाट आर आर. 

ग�भीर �पमा �नराश भएक� कारणले गदा� �नज धेरै ठूलो जोिखम (Great Vulnerability) 

 
334  यातना �व��को स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: �सयेरा�लयोन, अन�ुछेद १६, U.N. Doc. CAT/C/SLE/CO/1 (2014); 

यातना �व��को स�म�त �न�कष�कार� समी�ाह�: मादागा�कर, अन�ुछेद१३, U.N. Doc. CAT/C/MDG/CO/1 (2011); यातना 

�व��को स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: येमन, अन�ुछेद ३१, U.N. Doc. CAT/C/YEM/CO/2 (2010)  
335    R.R. v. Poland, No. 27617/04 Eur. Ct. H. R. (2011).  
336    ऐजन 

337    ऐजन 

338    ऐजन 
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को ि�थ�तमा रहेक� �थइन ् भ�दै339 अदालतले जहाँ कानूनले �नि�त प�रि�थ�तह�मा 

गभ�पतनको अनमु�त �दएको ह�ुछ �यहा ँ�यि�गत �वाय�ताको उपयोगको ला�ग गभ�वती 

म�हला र �णूको �वा��यसँग स�बि�धत सूचना एवम ् जानकार�मा पहुँच �दान गन� 

काय��व�धह�को �यव�था ग�रएकै हनुपुछ� भ�े ठहर ग� यो।340 

(ख) पी ए�ड एस �व�� पो�या�ड341: यो म�ुा आ�नै एक सहपाठ��ारा जबज��ती करणी 

ग�रएक� र सोको प�रणाम�व�प गभ�वती भएक� एक १४ वष�क� �कशोर� पी.सँग 

स�बि�धत �थयो। पी.लाई पो�या�डको कानून अ�तग�त गभ�पतन गराउन ेकानूनी अ�धकार 

�ा� �थयो, तथा�प �नजको गभ�पतनको पहुँचमा बाधा अ�चनह� प�ु याइएको �थयो।342 

�नजको अ�पवय�क उमेर र यौन द�ुय�वहारको कारणबाट उ�प� जोिखम (Vulnerability) 

लाई उ�लेख गद� अदालतले एक वैधा�नक गभ�पतन गराउनबाट पी.लाई रो�न े चे�ा गन� 

ग�रएका �य�ह�मा अ�पतालका कम�चार�ह�, चच�का ��त�न�धह�, �हर� तथा 

�यायपा�लकाबाट �नजले सहन गनु� परेको दबाव धारा ३ को उ�ल�न हनु ेअमानवीय वा 

अपमानजनक �यवहार समत�ुय ठहछ� भ� े�न�कष� �नका�यो।343 

(ग) भी.सी. �व�� �लोवा�कया, एन.बी. �व�� �लोवा�कया344 र आई.जी.समेत �व�� 

�लोवा�कया: मानव अ�धकारस�ब�धी यरुोपेल� अदालतले श�य��याको �व�ध�ारा ब�चा 

ज�माउने ���या (Caesarean Section) माफ� त �सू�तह� गराउँदाका बखत रोमा मूलक� 

म�हलाह�को पूण� तथा ससूुिचत म�जरु� �ा� नग�रकन ग�रएको ब��याकरणको 

प�रणाम�व�प �ूर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहारबाट म�ु रहन पाउन े

अ�धकारको हनन ्हनु जान े कुरालाई �वीकार गरेको छ। ह�त�ेपको �कृ�त, अव�था र 

म�हलाह�को जनजातीय उ�पि� तथा उमेरलाई समेत �यानमा रा�दै345 अदालतले भी.सी. 

�व�� �लोवा�कया346, एन.बी. �व�� �लोवा�कया347 र आई.जी.समेत �व�� 

 
339   ऐजन िच�क�सक�य उपचारमा मनसायपूव�कको इ�कार�ले �नवे�दकाले सहन ु परेको अमानवीय एवम ् अपमानजनक 

�यवहारको कठोरतामा अझै वृ�� गरेको छ भ�े अदालतको ठहरले के. एल. �व. पे�को म�ुामा �वकास ग�रएको मानक 

(��ा�डड�) लाई थप मजबतु पाद�छ, जनु म�ुाको �नण�यको अन�ुछेद ६.३ मा य�तो इ�कार�लाई "अझै बढ� पीडा ए 

वंस�ताप थप (गन�)" �भाव भएको भनी वण�न ग�रएको छ I.K.L. v. Peru, मानव अ�धकार स�म�त, Commc’n No. 

1153/2003, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1153/2003 (2005) 
340    ऐजन 
341     P and S v. Poland, No. 57375/08 Eur. Ct. H.R. (2012) 
342    ऐजन 

343    ऐजन 
344     N.B. v. Slovakia, No. 29518/10 Eur. Ct. H.R. (2012) 
345     I.G. and Others v. Slovakia, No. 15966/04 Eur. Ct. H.R. (2012)  
346     V.C. v. Slovakia, No. 18968/07 Eur. Ct. H.R. (2011) 
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�लोवा�कया348का म�ुाह�मा ब��याकरणका साथसाथै श�य��या स�पादन टेबलमा रहेका 

तथा ल� पा�रएको अव�थामा रहेका समयमा ग�रएको ब��याकरणको ला�ग सहमत हनु 

�तनीह�लाई अनरुोध ग�रएको त�रकाको प�रणामको �पमा उजरुकता�ह�ले डर�ास, स�ताप 

र ह�नताबोधका अनभु�ूतह� गरेकै हनुपुछ� भ� ेकुरालाई �वीकार गरेको �थयो। अदालतले 

"ब��याकरण कुनै प�न �यि�को �जनन �वा��यको है�सयतमा एक �मखु ह�त�ेप ठहन� 

काय� हो। यो मानव जा�तको अ�याव�यक शार��रक ��याकलापह� म�येको एकसँग 

स�बि�धत रहेको हनुाले यसले �नजको शार��रक एवम ्मान�सक क�याण एवम ्भलाई र 

भावना�मक, आ�याि�मक तथा पा�रवा�रक जीवनलगायत �यि�को �नजी अ�ुणताका �व�वध 

प�ह� मा�थ �भाव पाद�छ349 भ� े कुराह� उ�लेख गद� ब��याकरणले स�बि�धत 

म�हलाह�को आ�नो घर, प�रवार र समदुायह�सँगको नाता स�ब�धमा पन� िचर�थायी 

शार��रक एवम ्मनोवै�ा�नक असरलाई प�न �वीकार ग� यो।  

(घ) आई.भी. �व�� बो�ल�भया: मानव अ�धकारस�ब�धी अ�तरअमे�रक� अदालतले प�न 

ब��याकरणको ला�ग पूण� एवम ् ससूुिचत म�जरु�को अभाव वा अनपुि�थ�त अ�य 

अ�धकारह�म�ये �ूर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहारबाट म�ु� रहन पाउने 

अ�धकारको एक उ�ल�न हो भ� ेठहर गरेको छ। ��ततु म�ुामा पे�क� एक शरणाथ� 

आई.भी.लाई श�य��याको �व�ध माफ� त ब�चा ज�माउने ���या (Caesarean Section) 

स�पादन ग�रँदाका बखत �नजको म�जरु� बेगर ब��याकरण ग�रएको �थयो।350 अदालतले 

लै��क भेदभावको �वचार वा अनभुव गन� स�कने भ�दा परको भ�ूमका लगायत यो म�ुाका 

प�रि�थ�तह�मा�थ �काश पाद� उजूरकता�ले अनभुव गनु� परेको दःुखक�को �बलतालाई 

�वीकार ग� यो र य�तो �यवहार मानव आ�मस�मान/��त�ा (Human Dignity) को �वप�रत 

हनुे �ूर, अमानवीय तथा अपमानजनक �यवहार ठहछ� भ�े �न�कष� �नका�यो।351 

(ङ) रा��य महासंघ (सी.एन.�ट.एस.) �व�� रा�यह�का �यायका अदालतह�, ए.�ड.पी एफ. 

५४, (एस.सी. �ािजल): सन ् २०१२ मा �ािजल� सव��च संघीय अदालतले �वा��य 

कामदारह�को रा��य महासंघ (सी.एन.�ट.एस.) �व�� रा�यह�का �यायका अदालतह�, 

ए.�ड.पी एफ.५४, (एस.सी. �ािजल)352 को म�ुामा �णूमा मि�त�क �वकला�ताका 

 
347     N.B. v. Slovakia, No. 29518/10 Eur. Ct. H.R. (2012) 
348     I.G. and Others v. Slovakia, No. 15966/04 Eur. Ct. H.R. (2012)  
349     V.C. v. Slovakia, No. 18968/07 Eur. Ct. H.R. (2011) 
350    IV v. Bolivia, No. 721/14, 12.655 (ser. C) Inter-Am. Ct. H.R. (2016) 
351     ऐजन 
352     National Confederation of Health Workers (CNTS) v. Courts of Justice of the States, ADPF 54, S.C. Brazil (2012). 
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(Anencephaly) का मा�मलाह�मा गभ�पतन गराउन इ�कार गनु� असंवैधा�नक ह�ुछ भ�े 

�नण�य ग� यो।353 यो म�ुाको �नण�य हुँदाका बखतस�म �ािजल� द�ड सं�हताले गभ�वती 

म�हलाको जीवन बचाउन आव�यक भएको अव�था वा जबज��ती करणीको प�रणाम�व�प 

गभ� रहन गएको अव�थाको अपवाद बाहेक स�पूण� मा�मलाह�मा गभ�पतनलाई आपरा�धक 

बनाएको �थयो।354 म�ुाको सनुवुाई ग�ररहेका दशै जना �यायाधीशह�को बहमुतका 

�नण�यह�ले आ�म स�मान/��त�ा (Human Dignity) �स�ा�त��त दशा�इने स�मानले 

गभा�व�था समा� गन� �नण�य��त प�न स�मान गन� आव�यक बनाउँछ भ� े �वीकार गद� 

��येक �यायाधीशले आ�नो छु�ै �यि�गत रायह� लेखेका �थए। “जीवनको �पमा 

प�रणाम �न�कदैन अथा�त ् �णू अथवा ज�मे ब�चा बाँ�न स�ने कुनै स�भावना छैन भ�े 

म�हलालाई जानकार� भएको कुनै गभा�व�थालाई जार� रा� उ� म�हलालाई बा�य पा�रएमा 

�नजले �यहोन� पन� स�ने मनोवै�ा�नक अस�तलुन वा �याकुलताह�बाट जोगाउने 

म�हलाह�को शार��रक एवम ्भावना�मक �वा��यको सरु�ाको एक उपाय”355 गभा�व�थाको 

समा�� हो र “द�डको भय देखाएर गभा�व�थाको भ�ता वा अ��यमा बाधा अ�चन प�ु याउन ु

�भावकार� �पमा सं�वधान�ारा �नषेध ग�रएको यातनाको समत�ुय वा बराबर� ह�ुछ”356 

भ� ेमा�यता प�न ती रायह�मा समा�व� �थयो। 

 

 

 
353     Federative Republic of Brazil, Supremo Tribunal Federal [Supreme Court] April 12, 2012, ADPF 54/DF (Braz.).  
354    Federative Republic of Brazil, Decreto [Order] No. 2.848, CODIGO PENAL [C.P.] [PENAL CODE], arts. 124-127 

(1940) (Braz.) 
355    ऐजन, २३५ मा 
356     National Confederation of Health Workers (CNTS) v. Courts of Justice of the States, ADPF 54, S.C. Brazil (2012).  



प�र�छेद– नौ 

यौनज�य �हंसा तथा लै��क �हंसाबाट म�ु हनु पाउने अ�धकार 

 

९.१ �जनन �वा��य र लै��क �हंसा 

म�हला भएकै कारणले म�हला�व�� हनुे �हंसा वा म�हलालाई असमानपुा�तक 

(Disproportionately) �पमा बढ� �भाव पान� �हंसाको �पमा शार��रक, मान�सक वा यौनज�य 

हानी, चोट, क� वा पीडा प�ु याउन ेर �वत��ताको ब�देज गन�समेतको लै��क �हंसालाई म�हला 

अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले लै��क �हंसाको �पमा प�रभाषा गरेको छ।357 लै��कतामा 

आधा�रत �हंसाह�म�ये म�हलाह�मा�थ म�हला भएकै कारणले ग�रने �हंसा अ� �हंसाभ�दा बढ� 

ग�भीर र �नर�तर �पमा हनुे �हंसा हो।358 यस �कारको �हंसालाई लै��क �वभेदमा आधा�रत 

�हंसा प�न भ�न�छ। तर यस �कारको �हंसाले म�हला र बा�लका नै अ�य�धक �पमा �भा�वत 

हनुे गरेको कारण लै��कतामा आधा�रत �हंसालाई प�न म�हला �व��को �हंसाको �पमा �लन े

ग�र�छ। म�हला र प�ुष दवुकैो काय�ले कसैलाई चोट प�ु याउने काय�मा सलं�न भए प�न 

म�हलाह� नै बढ� मा�ामा पी�डत ह�ुछन।्359 यस �हंसा�भ� शार��रक, मान�सक, यौ�नक �पले 

पीडा �दने, पीडा प�ु याउन ेखालको �यवहार गन�देिख �लएर �व�भ� �कारका डर, धाक, ध�क� �दने, 

म�हला भएकै कारणले �व�भ� �कारको सामािजक, आ�थ�क, सां�कृ�तक, शैि�क, �जनन �वा��य, 

राजनै�तक तथा कानूनी �पमा भेदभावपूण� �यवहार गन� र गराउन,े म�हलाह�को ला�ग आव�यक 

पन� आधारभतू �ोत साधन र सेवाबाट वि�त गन� गराउन,े धम�, सं�कृ�त र पर�पराको नाउँमा 

म�हलाह�मा�थ भेदभाव गनु� गराउन ुज�ता थ�ु ै�हंसाह� पद�छन।्  

कुनै प�न म�हलालाह� मा�थ साव�ज�नक वा �नजी जीवनमा �ल�को आधारमा हनुे कुनै 

प�न �हंसाज�य काय�लाई म�हला �व��को �हंसा हो भनी घर�भ�को �हंसालाई समेत समेटको 

छ। घोषणाप�को धारा २ अ�तग�त प�रवार�भ� हनुे शार��रक, यौनज�य र मनोवै�ा�नक �हंसा 

(Violence Occuring in the Family) जसअ�तग�त कुटपीट, घर प�रवारका बा�लका (Female 

Children) उपर यौनज�य द�ुपयोग, दाइजोसँग स�बि�धत �हंसा, वैवा�हक बला�कार, योनी छेदन 

(Female Genital Mutilation), म�हलालाई हानी प�ुने अ�य पर�परागत �यवहारह�, प�त बाहेक 

 
357 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, सामा�य �सफा�रस नं १९: म�हलाह� �व��का �हंसा (११ औ ंअ�धवेशन, 

१९९२), ३३१ मा, अन�ुछेद ६, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II) (2008) I  

358     श�म�ला �े�समेत, घरेल ु�हंसा �नय��ण स�ब�धी कानूनकाया�नवयन र चनुौतीह� एक �व�षेण, सबैका ला�ग �याय, 

काठमाडौ, २०७०. 
359      United States Strategy to Prevent and Respond to Gender Based Violence Globally, 1968 
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प�रवारका अ�य सद�यह�बाट हनुे �हंसा (Non-Spousal Violence), शोषणसँग स�बि�धत स�पूण� 

काय�लाई �हंसाको �प मानेको छ।360 यसर� लै��क �हंसा म�ये �जनन �वा��य अ�धकारको 

हनन ्नै म�हलाह�मा�थ भएको �जनन �वा��यस�ब�धी �हंसा हो। �जनन �वा��यमा हनुे �हंसाले 

समानताको आधारमा पा�रवा�रक जीवन तथा सामािजक जीवनमा सहभागी हनुे �मतासमेत न� 

ग�र�द�छ। 

�हंसाले पी�डत �यि�को समानता, �वत��ता, आ�मस�मान, �वकास र शाि�तपूव�क 

जीवनयापन गन� पाउन े अ�धकारको समेतको हनन हनु प�ुछ। �जनन �वा��य ज�हले प�न 

म�हला र प�ुषबीचको स�ब�धलाई �नधा�रण गन� एक आधारको �पमा हेन� हा�ो समाजमा 

म�हलालाई जबज��ती गभ�पतन गन� लगाउन े वा गभ� बो�न लगाउन,े �जनन �वा��यस�ब�धी 

सम�यामा उपचार गन� सहयोग नगन� वा उपचार नै नगराउन,े इ�छा �वप�रत गभ��नरोधका 

साधनह� �योग गन� लगाउन,े स�तान भएन वा छोरा भएन भनेर �व�भ� �कारको यातना �दन ेर 

घरबाट �नका�न,े वह�ुववाह गन�, स�ुकेर�को समयमा भार� काम गन� लगाउन,े जवरज�ती गभ�पतन, 

अ�न�छुक गभ�धारण, अ�न�छुक समयमा स�तानको ज�मदेिख यससँग स�बि�धत भेदभावपूण� र 

�जनन �वा��य ��णता (पाठेघर ख�ने) �यवहार सबै �जनन �वा��यस�ब�धी �हंसा हो। �जनन 

�वा��य र काय�सँग स�बि�धत अ�य �कारका �हंसामा �था र पर�पराको नाउँमा म�हलाह�को 

रज�वला हुँदा अछुतको �यवहार गनु�, समयमा खान न�दन,ु सबैले खाएप�छ बाँक� भएको मा� 

खान �दन,ु अ�व�थ वातावरणमा ब�न बा�य गन�, शर�र र �वा��यको ला�ग पौ��क खानेकुरा 

खानबाट बि�त गन� लगायतका क� र यातना ज�ता �चलन नेपाल� समाजमा म�हलाह�ले झे�दै 

आएका �हंसा हनु।361 

�यसैले �ल�को आधारमा हनुे भेदभावज�य काय� प�न लै��क �हंसा भएको हनुाले 

अ�वभेदको अ�धकारअ�तग�त लै��क �हंसालाई �यूनीकरण गनु�पन� प� रा�ह�को दा�य�व हो। 

लै��क �हंसालाई स�बोधन गन� रा�यको दा�य�वमा साव�ज�नक �े� मा� नभई �नजी�े� (Private 

Actor) मा हनु स�न ेलै��क �हंसाबाट समेत संर�ण (Duty to Protect) ��याभ�ूत �दनपुन� ह�ुछ। 

य�द �नजी �े�मा हनुे अ�धकारको उ�ल�न रो�न, �हंसाको अनसु�धान गन� एवम ् सजाय र 

��तपू�त� �दान गन�का ला�ग उिचत त�परता एव� सावधानी (Due Diligence) का साथ काय� गन� 

 
360 संय�ु रा� संघीय साधारण सभाले २० �डसे�वर १९९३ को धारा २। 

361 छाउप�ड गोठमा म�ृय,ृ काि�तपरु, २०६८/१०/२३, म�हला मा�थ �ुरताको नमनुा, िचसोमा प�न छाउप�ड गोठमा ब�न 

बा�य, अ�पूण� पो�, २०६८/९/२४, श�म�ला �े�समेत, घरेल ु �हंसा �नय��णस�ब�धी कानून काया�नवयन र चनुौतीह� 

एक�व�षेण, सबैका ला�ग �याय, काठमाडौ, २०७०। 



�जनन �वा��य अ�धकार (�ोत साम�ी)‚ २०७६ | 143 

रा� असफल भएमा �य�ता रा�ले �नजी ��ेको काय�का ला�ग प�न िज�मेवार� बहन गनु�पन� हनु 

स�छ।362 

 

९.२ जोिखममा परेका म�हलाह� 

म�हलाह� भेदभावका �व�भ� �व�प वा आधारमा भेदभावको िशकार भैरहेका हनु 

स�छन।्363 यसअ�तग�त कुनै खास जा�त, जनजा�त वा समूहका म�हला, �कशोर�, बा�लका, �ामीण, 

ग�रव, आ�दवासी, अपा�ता भएका, एचआइभी लागेका, सम�लंगी, Bi-sexual एवम ् Intersex 

�यि�ह�, आ�वासी, थनुा वा कारावासमा रहेका म�हलाह� तथा यौनकम�ह� पन� स�छन।्364 

म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त र आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार 

स�म�तले प� रा�लाई �व�भ� �कारका भेदभाव उ�मूलन गन� उपाय अवल�बन गन� िज�मेवार 

बनाएका छन।्365 जोिखममा परेका एवम ् स�ुवधा�वह�न समूहका366 म�हलाका �वा��य 

आव�यकता एवम ् अ�धकारह� �चलनका ला�ग �ोत (Resource) को कमी हनु न�दन, बाधा 

अ�चनलाई फुकाउन े काय�मा �वशेष �यान �दन र भेदभाव उ�मूलन गन� कानून पा�रत गन� 

आ�ान गरेका छन।्367 जातीय भेदभाव �व��को स�म�तले रंग तथा जा�तमा आधा�रत 

भेदभावबाट प�ुषभ�दा म�हलाह� फरक वा �भ� �पले �भा�वत भएको ह�ुछ भ� े कुरा �प� 

�पमा �वीकार गरेको पाइ�छ।368 �वा��य उपचार तथा अ�य सेवामा शहर� �े�मा म�हलाको 

तलुनामा �ामीण म�हलाले थप बाधा अवरोधह�को अनभुव गरेको ह�ुछ।369 अपा�ता भएका 

म�हलाह�ले शार��रक पहुँचका अवरोध, अपा�तास�ब� �ा�व�धक एवम ् मानवीय सहायताको 

 
362   L.M.R. v. Argentina, मानव अ�धकार स�म�त, Commc’n No. 1608/2007, U.N. Doc. CCPR/C/101/D/1608/2007 (2011) 

अन�ुछेद ९ 

363  म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, सामा�य �सफा�रस सं�या २५, अन�ुछेद १२ 

364  आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी २२ 

365  म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, सामा�य �सफा�रस सं�या २५, अन�ुछेद१२; आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक 

अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी २२, अन�ुछेदह� ३० र ३१ 

366  म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, सामा�य �सफा�रस सं�या २४, अन�ुछेद ६; आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक 

अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी २२, अन�ुछेदह� ३० र ३१ 

367  आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी १४, अन�ुछेद १८; आ�थ�क, सामािजक तथा 

साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी २२ 

368  जातीय भेदभाव उ�मूलनस�ब�धी स�म�त (जातीय भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी अ�तरा���य महासि�ध, १९६९(CERD) 

स�म�त), सामा�य �सफा�रस २५: जातीय भेदभावको ल��गकता-स�ब� आयामह�, (५६औ ंअ�धवेशन, २०००), २८७ मा, 

अन�ुछेद १, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II) (2008)  

369     म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, सामा�य �सफा�रस सं�या ३४: �ामीण म�हलाह�को अ�धकारस�ब�धी (६३औ ं

अ�धवेशन, २०१६), अन�ुछेद ३७, U.N. Doc. CEDAW/C/GC/34 (2016) आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार 

स�म�त, सामा�य �ट�पणी १४ 
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अभाव, ला�छना र भेदभावका कारणले गदा� आ�ना अ�धकारको उ�ल�नह�को सामना गद�छन ्

भ� े कुरालाई अपा�ताको अ�धकारस�ब�धी स�म�तले �वीकार गरेको छ।370 अपा�ताको 

अ�धकारस�ब�धी महासि�ध तथा अ�य संय�ु रा� संघीय महासि�धह�अ�तग�त रा�ह�को �य�ता 

भेदभाव तथा �हंसाको उ�मूलन गन� दा�य�व रहेको छ। 

जबज��ती करणी वा हाडनाता करणीको अनभुव गरेका म�हलाह�का �नि�त �जनन 

�वा��य सेवाह�को पहुँचमा रहेको अभावले उनीह�लाई परेको हा�न वा पीडालाई अझै क�ठन 

एवम ्ज�टल पाछ�। यौनज�य �हंसा, खासगर� जबज��ती करणी वा हाडनाता करणीसँग गाँ�सएका 

ला�छना (Stigma) एव�लाज/बेइ�जतीले (Shame) म�हलाह� एवम ् बा�लकाह�लाई 

गभ��नरोधस�ब�धी सूचना एवम ्जानकार�ह� तथा सेवाह�मा पहुँच �ा� गन�बाट रो�न स�छ। 

अ�नि�छत गभा�व�थाह� तथा यौन स�वा रोग वा सं�मणह� (STIs) �य�ता �हंसाका 

�व�पह�का असं�य �वा��य स�ब� प�रणामह� म�येका हनु।्371 रा�ह�ले यौनज�य �हंसाको 

पीडा भो�न ुपरेका म�हला एवम ्बा�लकाह�लाई कानूनी गभ�पतन, आकि�मक वा संकटकाल�न 

गभ��नरोधक372 तथा एचआइभी सं�मण �व�� सरु�ा गन� Post Exposure Prophylaxis (PEP)373 

मा पहुँच होस ्भ� ेस�ुनि�त गन�पन� ह�ुछ। 

�नयोिजत �पमा म�हलाह�लाई गभ� �नरोधक साधनह�को �योग गन�बाट रो�न े वा 

गभ�पतन गन�बाट रो�ने काय�ह� म�हला �व��को �हंसा हो, �कन�क य�ता काय�ले म�हलाह�लाई 

 
370 अपा�ता भएका �यि�ह�को अ�धकारस�ब�धी स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या ३: अपा�ता भएका म�हलाह� (धारा ६), 

(९औ ंअ�धवशेन, २०१६), U.N. Doc. CRPD/C/GC/3 (2016); यो प�न हेनु�होस,् �व� �वा��य संगठन र यएुनएफपीए, 

अपा�ता भएका �यि�ह�को ला�ग यौन तथा �जनन �वा��यको �व��न: WHO/UNFPA GUIDANCE 6–7 (2009) 

http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2009/srh_for_disabilities.pdf मा उपल�ध। 

371 संय�ु रा�संघीय महासिचव, म�हलाह� �व��का �हंसाका सबै �व�पह� स�ब�धी गहन अ�ययन, महासिचवको ��तवेदन, 

अन�ुछेदह� १५७-१६५, U.N. Doc. A/61/122/Add.1 (July 6, 2006)  

372 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: इजी�ट, अन�ुछेद ४०, U.N. Doc. 

CEDAW/C/EGY/CO/7 (2010); बालबा�लकाह�को अ�धकारस�ब�धी स�म�त (बाल अ�धकार स�म�त), �न�कष�कार� 

समी�ाह�: को�ा�रका, अन�ुछेद ६४, U.N. Doc. CRC/C/CRI/CO/4 (2011); आ�थ�क, सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार 

स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: िचल�, अन�ुछेद ५३, U.N. Doc. E/C.12/1/Add.105 (2004); आ�थ�क, सामािजक तथा 

साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: कुवैत, अन�ुछेद ४३, U.N. Doc. E/C.12/1/Add.98 (2005); आ�थ�क, 

सामािजक तथा साँ�कृ�तक अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: मा�टा, अन�ुछेद ४१, U.N. Doc. E/C.12/1/Add.101 

(2004); आ�थ�क, सामािजक तथा सा�ँकृ�तक अ�धकार स�म�त, �न�कष�कार� समी�ाह�: नेपाल, अन�ुछेद ५५, U.N. Doc. 

E/C.12/1/Add.66 (2001)  
373 म�हलाह� �व��का �हंसा, यसका कारणह� एवम ्प�रणामह� स�ब�धी �वशेष ��तवेदक, म�हलाह�का मानव अ�धकारह� 

तथा ल��गक ���कोणको एक�करण: म�हलाह� �व��का �हंसाह�, म�हलाह� �व��का �हंसा र एचआइभी/ए�सका 

अ�तर-घलुन (इ�टरसे�शन) ह�, म�हलाह� �व��का �हंसा, यसका कारणह� एवम ् प�रणामह� स�ब�धी �वशेष 

��तवेदकको ��तवेदन, या�कन एतु�क� , २३ मा, U.N. Doc. E/CN.4/2005/72 (Jan. 15, 2005)  
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उनीह�को इ�छा �वप�रत अ�य�धक सं�यामा अ�नयोिजत (Unplanned) एवम ् अ�न�छुक 

(Unwanted) गभा�व�थाह�को जोिखममा पाद�छन,् जसले अ��यमा उनीह�लाई असरुि�त गभ�पतन 

एवम ्गभा�व�थासँग स�ब� म�ृयकुा जोिखमह�को उ�मखु गनु�का साथै मात ृम�ृयदुरलाई घटाउन े

वा रोकथाम गन�स�न ेि�थ�त हुँदैन। 

करकापपूण� ब��याकरणलाई लै��क �हंसा मा�न�छ, जसलाई मानव अ�धकारह� 

स�ब�धी �व�भ� संय�ु रा� संघीय �वशेष काय��व�धह�मा उ�लेख ग�रएको छ।374 �यसैगर� 

बाल�ववाह �ल� (यौन) तथा उमेरमा आधा�रत भेदभावमा �था�पत भएको एक हा�नकारक �था 

हो।375 बाल�ववाहलाई म�हलाह� एवम ्उनीह�को �जनन �वा��यका ला�ग हा�नकारक तथा 

म�हलाह� एवम ् बा�लकाह�को �जनन �मतालाई �नय��ण गन� चाहनामा जरा गाडेर बसेको 

एक सां�कृ�तक �यवहारको �पमा प�हचान ग�रएको छ।376 मानव अ�धकार कानूनअ�तग�त 

बाल�ववाहलाई �जननअ�धकारह�का उ�ल�नह� र लै��क �हंसाको एक �व�पको �पमा 

�वीकार ग�रएको छ। म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�धको धारा १६(२) ले प� रा�ह�लाई 

कुनै प�न बालबा�लकाको डोला, �वय�बर तथा �ववाहको कुनै कानूनी �भाव हनुे छैन भ� ेकुरा 

स�ुनि�त गन� आव�यक बनाएको छ।बाल�ववाह आफ�  प�न �हंसा वा करकापमा संल�न र 

जबज��ती �ववाहको एक �व�प हो।377 यसका अ�त�र� य�तो �ववाहले बा�लकाह�लाई 

�जननअ�धकारका उ�ल�न तथा घरेल ु �हंसा एवम ् वैवा�हक जबज��ती करणी ज�ता लै��क 

�हंसाका �व�पह�को उ�मखु गराउँछन।्378 बाल�ववाह, छाउप�ड, छोराको चाहनाले गदा� हनुे 

पटके गभा�व�था, धम�को आडमा �जनन �वा��यमा आउने बाधाह� ज�ता हा�नकारक पर�परागत 

�थाह�को अ��य गनु�पद�छ। 

 
374 ऐजन, अन�ुछेद २२; कानूनमा र �यवहारमा म�हलाह� �व��को भेदभावको �वषयस�ब�धी काय� समूहको िज�मेवार� 

(�या�डेट) ह�; ��यके �यि�को �ा� गन� स�कने उ�चतम मापद�डको शार��रक एवम ्मान�सक �वा��यको उपभोगको 

अ�धकारस�ब�धी �वशेष ��तवेदक; यातना तथा अ�य �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजायस�ब�धी �वशेष 

��तवेदक; म�हलाह� �व��का �हंसा, यसका कारणह� एवम ्प�रणामह�स�ब�धी �वशषे ��तवेदक ५-७ (२०१५) �जनन 

अ�धकार के�� तथा �फडा यगुा�डा, म�हलाह� �व��का भेदभाव उ�मूलनस�ब�धी स�म�तमा पेश ग�रएको यगुा�डास�ब�धी 

पूरक जानकार�ह�, (२०१०), पावर �वाइंट 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/CRR_Uganda47.pdf(Jan. 2nd, 2019). 
375 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध तथा बाल अ�धकार स�म�त, संय�ु सामा�य �सफा�रस सं�या ३१ & संय�ु सामा�य 

�ट�पणी सं�या १८,  

376 म�हलाह� �व��का �हंसास�ब�धी �वशेष ��तवेदक, म�हलाह� �व��का �हंसास�ब�धी �वशेष ��तवेदकको ��तवेदन: 

म�हलाह���त �हंसा�मक रहेका प�रवारका सां�कृ�तक चलन एवम ् �यवहारह�, अन�ुछेदह� ५६ र ९१, U.N. Doc. 

E/CN.4/2002/83 (2002) 
377 म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, सामा�य �सफा�रस सं�या १९, अन�ुछेद २०; म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध 

& सीआरसी स�म�त, संय�ु सामा�य �सफा�रस सं�या ३१ & संय�ु सामा�य �ट�पणी सं�या १८ 

378 ऐजन। 
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�सू�त वा ब�चा ज�माउँदाको समय लगायत मात ृ�वा��य सेवाह�मा पहुँच �ा� गदा�का 

बखत म�हलाह� ��तको भेदभावपूण� एवम ्गा�ल बेइ�ज�तपूण� �यवहार प�न म�हलाह� �व��का 

�हंसाका �व�प तथा मानव अ�धकारह�को हनन ्हो। ज�तै द�लत समदुायक� एक म�हलालाई 

उनले ब�चा ज�माउँदा औषधी उपचारको उिचत सहयोग �दइएन वा एचआई�भ भएको कारणले 

गदा� कुनै म�हलालाई उनले ब�चा ज�माउँदा औषधीउपचारको उिचत सहयोग �दइएन भने �यो 

म�हलाह� �व��का �हंसाका �व�प तथा मानव अ�धकारह�को हनन ्ठह�र�छ। यातना तथा 

अ�य �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजायस�ब�धी �वशेष ��तवेदकले उ�लेख 

गरेअनसुार धेरै रा�ह�मा मात ृ�वा��यको उपचार एवम ् हेरचाहह�को खोजी गन� म�हलाह�ले 

खासगर� ब�चा ज�मन ु त�ु�त अगा�ड तथा ब�चा ज�मे प�छको समयमा द�ुय�वहारको उ�च 

जोिखमको सामना गद�छन।् य�ता द�ुय�वहारह�को �यापकता स�ुकेर� भएप�छ टाँका लगाउन े

काय� (Giving stiches) आ�द ज�ता िच�क�सक�य उपचारको �ब�धमा �व�ता�रत �वल�बह� 

(Prolonged delay) देिख �लएर एने�थे�सयाको अभावस�म फै�लएका छन।् य�ता द�ुय�वहारह� 

(Mistreatment) �ाय: म�हलाह�को ब�चा ज�माउने भ�ूमकाह�सँग स�बि�धत पूवा��ह�/��ढगत 

धारणाह�बाट उ���ेरत रहने गरेका छन।् य�ता द�ुय�वहारह�ले शार��रक एवम ्मनोवै�ा�नक 

पीडा एवम ्क�ह� प�ु याउँछन।् िच�क�सा सेवा श�ुकह� �तन� असमथ�का कारणबाट �वा��य 

उपचार तथा हेरचाह स�ुवधाह�मा स�ुकेर� प�ा�का म�हलाह�लाई रोक� रा� े काय�लाई 

भरखरका स�ुकेर�ह�बाट �नजह�का बालबा�लकाह�लाई अलग रा�े र �तनीह�लाई �वा��यका 

ग�भीर जोिखमह�को उ�मखु गराउने �क�समका अपमानजनक द�ुय�वहार ह�ुछ।379 रा�ह�ले 

�य�ता द�ुय�वहारह� �नमू�ल पान� ज�र� छ भ�मेा �वशेष ��तवेदकले जोड �दएको छ। 

 

९.३ नेपालको कानूनी �यव�था 

नपेालको सं�वधानको धारा २१ मा अपराध पी�डतलाई आफू पी�डत भएको म�ुाको 

अनसु�धान तथा कारबाह�स�ब�धी जानकार� पाउन े हक हनुेछ र अपराध पी�डतलाई 

कानूनबमोिजम सामािजक पनु:�थापना र ��तपू�त�स�हतको �याय पाउने हक ��याभतू गरेको छ। 

�यसैगर� ��येक �यि�लाई शोषण �व��को हकअ�तग�त धम�, �था, पर�परा, सं�कार, �चलन 

वा अ�य कुनै आधारमा कुनै प�न �यि�लाई गन� शोषण तथा इ�छा �व�� काममा लगाउन े

�व��को हक स�ुनि�त गरेको छ। यो �वप�रतको काय� गरेमा कानूनबमोिजम द�डनीय हनुेछ र 

पी�डतलाई पीडकबाट कानूनबमोिजम ��तपू�त� पाउन ेहकको स�ुनि�त गरेको छ भने सं�वधानको 

 
379 यातना तथा अ�य �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा सजायस�ब�धी �वशेष ��तवेदकको ��तवेदन, अन�ुछेदह� 

२१ र ४७, U.N. Doc. A/HRC/31/57 (Jan. 5, 2016)  
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धारा ३८ मा म�हलाको हकको �पमा ��येक म�हलालाई ल���क भेदभाव �वना समान वंशीय 

हक, ��येक म�हलालाई सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��यस�ब�धी हक, म�हला �व�� धा�म�क, 

सामािजक, सां�कृ�तक, पर�परा, �चलन वा अ�य कुनै आधारमा शार��रक मान�सक यौनज�य 

मनोवै�ा�नक वा अ�य कुनै �क�समको �हंसाज�य काय� वा शोषण �व��को हकका साथै �य�तो 

काय� कानूनबमोिजम द�डनीय गर� पी�डतलाई कानूनबमोिजम ��तपू�त� पाउनसेमेत हक ��याभतू 

गरेको छ। 

 

९.४ मलुकु� अपराध सं�हता र मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ मा �जनन �वा��य अ�धकारस�ब�धी 

�यव�था 

मलुकु� अपराध सं�हता मलुकु� देवानी सं�हता 

म�हलाको रज�वला वा स�ुकेर�को अव�थामा 

छाउप�डमा रा� वा �य�तै अ�य कुनै 

�क�समका भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय 

�यवहार गनु� वा गराउन ेकाय� फौजदार� कसूर 

मानी यस �कारको कसूर गन� �यि�लाई तीन 

म�हनास�म कैद वा तीन हजार �पैयाँस�म 

ज�रवाना वा दवु ैसजाय। 

भेदभाव गन� नपाईनेः कुनै प�न �यि�लाई 

...... �ल�, शार��रक अव�था, अपा�ता, 

�वा��य ि�थ�त, वैवा�हक ि�थ�त, 

गभा�व�था...... वा अ�य कुनै आधारमा �नजी 

तथा साव�ज�नक �थानमा सहभागी हनु, सेवा 

स�ुवधा उपभोग गन�मा भेदभाव गन� 

नपाईने। 

�ववाहस�ब�धी �यव�था 

 म�रु� �वना गराउन े �ववाह ग�र�दने �यि�लाई� 

दईु वष�स�म कैद र बीस हजार �पैयाँस�म 

ज�रवाना 

 कसैले कानून �वप�रत लेनदेन गर� �ववाह गरेमा 

कसूर गन� �यि�लाई तीन वष�स�म कैद वा 

तीस हजार �पैयाँस�म ज�रवाना वा दवु ै

सजाय। 

बाल�ववाह गन� नहनुेः कसूर गन� �यि�लाई 

तीन वष�स�म कैद र तीस हजार �प�यास�म 

ज�रवाना। 

...सामािजक वा सां�कृ�तक ���ले 

�पछ�डएका म�हला.....लै��क तथा यौ�नक 

अ�पसं�यक......गभा�व�थाका �यि�.....को 

संर�ण, सशि�करण वा �वकासका ला�ग 

कानूनबमोिजम �वशेष �यव�था गन� स�ने। 

वैवा�हक स�ब�धमा जवरज�ती करणी गरेको 

भए पाँच वष� स�म कैद सजाय। 

�ववाह गराउन पाइन े 

प�त प�ीको �पमा �वीकार गन� म�ुर 
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गरेमा २० वष� पगेु प�छ 

सामू�हक �पमा जवरज�ती करणी गन� वा छ 

म�हनाभ�दा बढ�को गभ�वती अश� वा अपांग 

वा शार��रक वा मान�सक �पमा अ�व�थ 

म�हलालाई जवरज�ती करणी गरेमा 

अपराधीलाई जवरज�ती करणी मा हनुे 

सजायमा थप तीन वष� सजाय। 

 अ�यथा �मािणत भएकोमा बाहेक �ववाह 

भएको �म�तबाट १८० �दन प�छ जि�मएको 

र प�तको म�ृय ुभएको वा वैवा�हक स�ब�ध 

अ��य भएको �म�तबाट २७२ �दन�भ� 

जि�मएको ब�चा प�हलो प�तको हनुे। 

 तर �ववाह गनु� अगा�ड कुनै म�हला गभ�वती 

भएको थाहा पाएर वा थाहा पाउनपुन� 

मना�सव कारण भई कुनै प�ुषले �य�तो 

म�हलासँग �ववाह गरेको रहेछ भने सो 

अव�ध अगा�ड जि�मएको कारणले मा� 

िशशकुो �पत�ृव इ�कार गन� स�कने छैन। 

अ�भ�अ�तग�त अ�य अपराधका साथसाथै 

म�हलाको �तन का�ट�दएमा, म�हलालाई 

बाँझोपन वा प�ुषलाई प�ुष�व�हन बनाउन े

काय� प�न ग�भीर �कृ�तको कसूरअ�तग�त 

राखेको छ। यस �कारको कसूर गन� 

�यि�लाई दश वष�स�म कैद र एक लाख 

�प�यास�म ज�रवाना हनुे। 

हेरचाह र �याहार स�भार गनु�पन�ः ��येक 

नाबालकलाई आमा बाबलेु संय�ु �पमा 

हेरचाह र �याहार स�भार गनु� पन�छ। 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध र मलुकु� देवानी काय��व�धमा गरेका �यव�थाह� 

 हद�यादस�ब�धी �यव�थाः �फराद दता� गनु�पन� �यि� म�हला स�ुकेर� भएको भए 

स�ुकेर� भएको �म�तले बाटाको �याद बाहेक साठ� �दन। 

 कुनै प�न फौजदार� म�ुाको अनसु�धान गदा� सात म�हनाभ�दा बढ� अव�धको गभ�वती 

म�हला, बालबा�लका र पचह�र वष� नाघेको �यि�लाई कसूरको �कृ�त हेर� अनसु�धान 

अ�धकार�ले थनुामा नराखी अनसु�धान गन� स�न।े 

 धरौट, जमानत वा बै� जमानतको रकम तो�दा असहाय वा अश� �यि� वा गभ�वती 

वा दूधे बालबा�लका भएक� म�हला अ�भय�ु रहेको अव�थामा उनीह�को अव�था हेर� रकम 

तो�न स�ने �यव�था। 

 पाँच वष�स�म कैदको सजाय हनु स�ने कसूरको अ�भयोग लागेको म�हला स�ुकेर� 
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भएको वा अ�य कुनै कारणले गदा� तो�कएको ता�रखमा अदालतमा उपि�थत हनु नस�न े

भएमा �यि�ले सोह� �यहोरा खलुाई वा�रस �नय�ु गन� अनमु�तको ला�ग अदालतमा �नवेदन 

�दन स�ने। 

 म�ुा �फता� �लन नस�नेः भेदभाव तथा अ�य अपमानज�य �यवहारस�ब�धी कसूर, 

�ववाहस�ब�धी कसूर, गभ� संर�ण �व��को कसूर, म�हलाको �तन का�ट�दएमा, म�हलालाई 

बाँझोपन वा प�ुषलाई प�ुष�वह�न बनाएमा, जवरज�ती करणी र मानव बेच�बखन तथा 

ओसारपसार ज�ता म�ुाह� �फता� �लन नस�न े�यव�था। 

 

९.५ काय��थलमा हनुे यौनज�य द�ुय�वहार (�नवारण) ऐन, २०७१  

सरुि�त, �व�छ तथा मया��दत वातावरणमा काम गन� पाउन े ��येक �यि�को 

अ�धकारलाई स�ुनि�त गद� काय��थलमा हनुे यौनज�य द�ुय�वहारलाई �नवारण गन� ऐन, २०७१ 

काया��वयनमा �याएको हो। ऐनको दफा ४ मा शि� वा अ�धकारको द�ुपयोग गर� वा कुन ै

�क�समको दबाव, �भाव वा �लोभनमा पार� वा हतो�सा�हत गर� कुनै कम�चार� वा सेवा�ाह�लाई 

काय��थलमा देहायको काय� गरेमा यौनज�य द�ुय�वहार गरेको ह�ुछ भनी प�रभा�षत गरेको छ। 

 यौनज�य आशयले शर�रको कुनै अंग छोएमा वा छुने �यास गरेमा, 

 अि�ल तथा यौनज�य ��याकलापसँग स�बि�धत श�द िच� प�प��का, ��य ��य अ�य 

सूचना, ��व�ध, साधन, व�त ुवा सा�गी �योग वा �द�शन गरेमा, 

 लेखेर, बोलेर वा इसाराले अ�ील तथा यौनज�य आशय �द�शन वा �कट गरेमा,  

 यौनज�य ��याकलापको ला�ग ��ताव गरेमा,  

 यौनज�य आशयले िज�काएमा वा हैरानी गरेमा, 
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प�र�छेद– दश 

�जनन �वाय�ताको अ�धकार 

 

१०.१ गोपनीयताको अ�धकार र स�तानह�को सं�या �नधा�रण एवम ्ज�मा�तरको अ�धकार 

�वाय�ता भनेको कुनै �यि�ले उसका आ�ना जीवनका मू�य, मा�यता, ई�छा, चाहना 

र �व�ासका आधारमा �नण�य गन� स�ने स�मता र �वत��ता हो। यस अवधारणाको सार 

भनेको �यि�को आ�नो �वशासन हो। �वाय�ता, �वत��ता, ��त�ा/आ�मस�मान, सरु�ा, 

गोपनीयता र �यि�गत �न�ा ज�ता �व�भ� मौ�लक अ�धकारमा �न�हत रह�छ।म�हलाह�को 

स�तानको सं�या एवम ् ज�मा�तर �नधा�रण गन� अ�धकार उपर हनुे सबै �कारका 

जवज��तीह�बाट उ�मिु�को स�ुनि�तता �दान गनु� नै �जनन �वाय�ता हो। 

स�तानको सं�या एवम ् ज�मा�तर �नधा�रण गन� सवालमा आ�ना जीवनका मू�य, 

मा�यता, ई�छा, चाहना र �व�ासका आधारमा �नण�य गन� स�ने स�मता न ै�जनन �वाय�ता 

हो। स�तानको सं�या एवम ्ज�मा�तर �नधा�रण गन� ���यामा म�हलाह�को आ�नो शर�रउपर 

आ�नो पूण� अ�धकार र �नय��ण हनुपुन� �व�धशा�ीय मा�यता �जनन �वाय�ताको अवधारणाले 

रा�दछ। यस अ�धकारको अवधारणाको ज�म १९ औ ंशता�द�मा पि� चमा देशह�मा गभ�पतन 

र ज�म �नय��णको स�ब�धमा भएको हो। �यवहार, �था र �चलनमा गभ�पतनस�ब�धी 

अ�धकार म�हलाका अ�भभावक खासगर� लो�ने र बाबमुा �न�हत रहेको र �यसबाट म�हलाको 

मानव अ�धकारको �यापक उ�ल�न भएको स�दभ�मा सो अ�धकार म�हला �वयममा �न�हत हनु े

गर� वकालत गन� था�लयो। म�हलाको शर�र उनको आ�नो �छा हो। यसमा उनको पूण� 

�नय��ण र अ�धकार रहन ुपछ�। �यसैले गभ�पतन, स�तान उ�पादन र यौ�नकताको सवालमा 

म�हला �वयमले नै �नण�य गन� पाउन ुपछ� भ� ेअवधारणाको �वकास हनु गयो।380 

�जनन �वाय�ताको अ�धकारअ�तग�त म�हलाले आफूले चाहेको उमेर (कानून र 

िच�क�सा �व�ानले तोकेको �नि�त उमेर पार भएप�छ) मा ब�चा/स�तान ज�माउन पाउने, 

आ�नो खुशीले ब�चा/स�तान ज�माउन पाउने, क�त ब�चा/स�तान ज�माउने भ� ेआफू �वयमले 

�नधा�रण गन� पाउन,े ब�चाह�को ज�मा�तर क�त अव�धको गन� भ� े �नण�य गन� पाउने 

लगायतका �जननस�ब�धी अ�धकारह� पद�छन।् य�ता अ�धकारह�मा अ�नि�छत अव�थामा 

रहेको गभ�को सरुि�त पतन गन� पाउन,े प�रवार �नयोजनका अ�थायी र �थायी साधनह�को 

छनौट र �योग गन� पाउन े र य�ता �वषयमा गोपनीयता, �नजी�व र एका�तता कायम रा� न 

 
380    International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies, Universal Multidisciplinary Research Institute Pvt Ltd, 

168 :ISSN:2348-8212:Volume 4 Issue 3. 
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पाउने अ�धकारह� �न�हत रहेका ह�ुछन।् सरुि�त गभ�धारण स�ुकेर�पूव�, गभा�व�था र स�ुकेर� 

अव�थामा उपय�ु हेरचाह, स�भार र सरु�ा पाउन े ज�ता �जनन �वा��यस�ब�धी 

अ�धकारसमेत य�ता अ�धकारसँग अ�तरस�बि�धत रहेका छन।् 

 

१०.२ अ�तरा���य द�तावेज 

�जनन �वाय�ताको अ�धकारलाई अ�तरा���य कानूनी द�तावेजह�ले सरुि�त गरेको 

पाइ�छ। �जनन �वाय�ताको अ�धकार गोपनीयताको अ�धकार तथा स�तानको सं�या एवम ्

ज�मा�तर �नधा�रणको अ�धकारमा आधा�रत रहेको छ। म�हलाह�को गोपनीयताको हक र 

आ�ना स�तानको सं�या �नधा�रण र ज�मा�तरको अ�धकार �वषयमा खासगर� सरुि�त गभ�पतन 

र प�रवार �नयोजनका साधनह�को �योगउपर म�हला अ�धकार �था�पत गन� यी कानूनी 

द�तावेजह�ले रा�यह�लाई माग��नद�श मा� गरेका छैनन ्अ�पत ु रा�यह�लाई यस �वषयमा 

जवाफदेह� समेत त�ुयाएका छन।् 

क) नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, १९६६  

नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा १७ ले 

गोपनीयताको अ�धकारलाई स�ुनि�त गरेको छ। जस अनसुार “कुनै प�न �यि�को 

गोपनीयता, प�रपवार, घर वा लेखापढ�मा �वे�छाचार� वा गैरकानूनी ह�त�ेप ग�रने छैन 

साथै �नजको ��त�ा तथा �या�तमा गैरकानूनी अ�त�मण ग�रने छैन। ��येक �यि�लाई 

�नजको गोपनीयता, प�रपवार, घर वा लेखापढ�, ��त�ा र �या�तमा �वे�छाचार� वा 

गैरकानूनी ह�त�ेप वा आ�मणका �व�� कानूनको संर�णको अ�धकार हनुेछ”381 भ� े

�यव�था ग�रएको छ।  

ख)  म�हला �व��का सबै �कारका भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी महासि�ध, १९७९  

�जनन �वाय�ता अ�धकारको स�ुनि�तताका ला�ग प� रा�ह�ले स�पूण� 

उपायह� अवल�बन गनु�पन� �यव�था सो महासि�धले गरेको छ। प� रा�ह�ले �ववाह 

तथा पा�रवा�रक स�ब�धसँग स�बि�धत सबै �वषयह�मा म�हला �व��को भेदभाव 

उ�मूलन गन� स�पूण� उपय�ु उपायह� अवल�बन गन� र खासगर� म�हला र प�ुषको 

समानताका आधारमा आ�ना बालबा�लकाको सं�या र ज�मा�तरका �वषयमा �वत�� 

एवम ् िज�मेवार�पूव�क �नण�य गन� अ�धकारह� तथा उनीह�लाई यी अ�धकारह� �योग 

 
381  नाग�रक एवम ्राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, धारा १७, G.A. Res. 2200A (XXI), U.N. GAOR, 21st 

Sess., Supp. No. 16, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 
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गन� स�म बनाउन जानकार�, िश�ा तथा साधनमा पहुँच �ा� गन� अ�धकारह� स�ुनि�त 

गन�छन।्382 

ग) अपा�ता भएका �यि�ह�को अ�धकारस�ब�धी महासि�ध, २००६ 

अपा�ताको अ�धकारस�ब�धी महासि�धले अपा�ता भएका �यि�ह�को �ववाह, 

प�रवार, अ�वभावक�व र स�ब�धह� लगायतका �वषयमा अ� �यि�ह� सरहको आधारमा 

प� रा�यह�ले उपय�ु र �भावकार� उपायह� अवल�बन गनु�पन� �ब�ध गरेको छ। 

ब�चाह�को सं�या र ज�मा�तरका स�ब�धमा �वत�� र िज�मेवार�पूव�क �नण�य गन� 

पाउन,े उमेर अनसुार उपय�ु �जनन र प�रवार �नयोजन िश�ा पाउन े अपा�ता भएका 

�यि�ह�को अ�धकारको प� रा�यले स�ुनि�तता गनु�पन� उ�लेख गरेको छ।383 

घ) म�हला अ�धकारमा मानव तथा जनताका अ�धकारस�ब�धी अ��क� बडाप�को �ोटोकल 

अ��कामा म�हला अ�धकारमा मानव तथा जनताका अ�धकारस�ब�धी अ��क� 

बडाप�को �ोटोकल (Protocol to the African Charter on Human and Peoples Rights on 

the Rights of Women in Africa (African Women's Protocol)), 2003 ले प� रा�यह�ले 

म�हलाका यौ�नक र �जनन �वा��यस�ब�धी अ�धकारको �व��नर स�मान गर� 

�वा��यस�ब�धी अ�धकारह� स�ुनि�त गनु�पन�छ। यसमा देहायका अ�धकारह� स�ुनि�त 

गनु�पछ� भ�नएको छ384÷ 

१) म�हलाह�को स�तानो�पादन �मता उपर उनीह�कै �नय��णको अ�धकार, 

२) ब�चा ज�माउने, ब�चाको सं�या �नधा�रण गन� र ज�मा�तर स�ब�धमा �नण�य गन� 

अ�धकार, 

३) गभ��नरोधका कुनै उपायको छनोट गन� पाउन ेअ�धकार, 

४) प�रवार �नयोजन िश�ा पाउने अ�धकार। 

ङ) संय�ु रा� संघीय जनसं�या र �वकासस�ब�धी अ�तरा���य स�मेलनको काय�योजना, 

१९९४ 

संय�ु रा� संघीय जनसं�या र �वकासस�ब�धी अ�तरा�����य स�मेलनको 

काय�योजना, १९९४ (ICPD Programme of Action, 1994) ले ��येक द�पि� र 

 
382  म�हला �व��का सबै �कारका भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी महासि�ध, १९७९, धारा १६, अन�ुछेद १(ङ), G.A. Res. 

34/180, U.N. GAOR, 34th Sess., Supp. No. 46, at 193, U.N. Doc. A/34/46 (1980), U.N.T.S. 13 
383  अपा�ता भएका �यि�ह�को अ�धकारस�ब�धी महासि�ध, २००६ धारा २३(१) 

384  अ��कामा म�हला अ�धकारमा मानव र जनताका अ�धकारस�ब�धी अ��कन बडाप�को �ोटोकल, २००३ धारा १४ 

(१) 
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�यि�ह�लाई आ�ना स�तानको सं�या �नधा�रण गन�, �तनीह�का बीचको ज�मा�तर 

�नधा�रण गन�स�ब�धी �नण�य गन� र सोस�ब�धी िश�ा/जानकार� र मा�यम �ा� गन� 

अ�धकार हनुेछ भनेको छ।385 

 

१०.३ रा�यको दा�य�व 

नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप� र म�हला 

अ�धकारस�ब�धी महासि�धअनसुार अ�धकारको काया��वयनका ला�ग कानूनी र संरचनागत 

�यव�था गनु� र सो अ�धकारह� काया��वयनको ��तवेदन �दन ुस�बि�धत प� रा�को दा�य�व 

हनुे कुरा सो महासि�धह�ले नै उ�लेख गरेका छन।्386 प� रा�ह� नाग�रक तथा राजनी�तक 

अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप��ारा मा�यता �दान ग�रएका अ�धकारह�को हनन ्

रो�न”387 तथा गोपनीयताको अ�धकार लगायतका यी अ�धकारह�को उपभोग स�ुनि�त गन� 

उपय�ु �या�यक उपायह� अवल�बन गन� कानूनी �पमा बा�य छन।्388 प� रा�ह� 

साव�ज�नक र �नजी कता�ह� (Private party/actors) दवु ै �ारा हनुे अ�धकारह�का 

उ�ल�नह�को रोकथाम गन�, अनसु�धान गन� तथा स�याउन (हानी नो�सानीको ��तपू�त� गन�) 

उिचत लगनशीलता एवम ् सावधानीको अ�यासगन� बा�य छन।्389 �यि�गत गोपनीयतामा 

ह�त�ेप नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को उ�ल�न 

ग�ररहेको रा��य कानूनको आधारमा ग�रएको भएमा "गैरकानूनी" ठह� याउन स�कने हनु 

स�दछ390 र �य�तो ह�त�ेप मनुा�सब मा�फक नभएको तथा नाग�रक तथा राजनी�तक 

अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�का �यव�थाह� अन�ुपसमेत नभएको अव�थामा 

वैधा�नक तवरकै ह�त�ेपमा आधा�रत भएमा प�न "�वे�छाचार�" मा� स�कन ेहनु स�दछ।391 

म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�धको प� रा�ह�को है�सयत �ा� मलुकुह�ले “म�हलाह�का 

 
385  संय�ु रा� संघीय जनसं�या र �वकासस�ब�धी अ�तरा���य स�मेलनको काय�योजना, १९९४, �स�ा�त ८, अन�ुछेद ७.३, 

७.१२, २२३ 

386  नाग�रक एवम ्राजनी�तक अ�धकारह� स�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, धारा ४०  

387  मानव अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या ३१: ��त�ाप�का प� रा�ह�लाई वहन गन� लगाइएको सामा�य कानूनी 

दा�य�वको �कृ�त, (८०औ अ�धवेशन, २००४), २४४ मा, अन�ुछेद ६, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) (1988) यो प�न 

हेनु�होस,् आईसीसीपीआर, धारा २(१)  

388  मानव अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या ३१, अन�ुछेद ७ 

389  मानव अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या ३१, अन�ुछेद ८ 

390  मानव अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या १६: धारा १७ गोप�नयताको अ�धकार (३२ औ ंअ�धवेशन, १९८८), 

१९१ मा, अन�ुछेद ३, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 (Vol. I) (1988)  

391  मानव अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या १६: अन�ुछेद४ 
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अ�धकारह�को कानूनी संर�ण �था�पत गन�” कानूनी एवम ्अ�य उपायह� अवल�बन गन�पन� 

ह�ुछ392 र म�हलाह� �व�� भेदभाव गन�बाट अलग रहनै पन� ह�ुछ।393 यो दा�य�वले 

�नजीकता�ह� (Private party/actors) �ारा ग�रएका काय�ह� समेत समे�दछ।394 ती 

मलुकुह�ले भेदभावय�ु रा��य द�ड �यव�थाह� खारेज गरेर395 र “म�हलाह� �व�� �वभेद 

�सज�ना गन� वा मा�नन े�च�लत कानूनह�, �नयमह�, �थाह� तथा �यवहारह�को उ�मूलन”396 

प�न गन�पन� ह�ुछ। 

 

१०.४ �जनन �वाय�ता र गोपनीयताको हक 

आ�नो �नजी जीवनबारे �नण�य गन� अ�धकार उपर रा�यको �वे�छाचार� ह�त�ेपबाट 

जोगाउन ेहनुाले गोपनीयताको हकलाई �जनन �वाय�ताका ला�ग अ�त आव�यक ठा�न�छ। 

�यि�को �यि�गत �वाय�ता र �यि�गत गोपनीयता उपर रा�य�ारा हनुे �वे�छाचार� र 

कानून वेगरको ह�त�ेप र आ�मणका �व�� र�ा गन� अ�धकारका �पमा यसलाई हे�रएको 

पाइ�छ।397 अदालतह�ले यसलाई �यि�गत �वत��ता र जीवनको अ�धकारसँग जोडेर 

�या�या गन� गरेका छन।् गोपनीयताको अ�धकारको दावीगन�को ला�ग यसलाई कुनै रा�को 

सं�वधानमा ��य� �पमा उ�लेख ग�रएको हनु आव�यक पद�न; अदालतह�ले यो अ�धकारलाई 

ऐ�तहा�सक�पमा जीवन, �वत��ता (Liberty) वा �वत��ताको अ�धकारको �या�या माफ� त 

मा�यता �दएका छन।्398 मानव अ�धकार स�म�तले गोपनीयताको अ�धकारलाई कुनै �यि�को 

गोपनीयता मा�थको �वे�छाचार� वा गैरकानूनी ह�त�ेप अथवा आ�मणह�का �व�� सरु�ा 

गन� साधनका �पमा �या�या गरेको छ र यसले शार��रक �वाय�तालाई (Bodily Autonomy) 

समेत जनाउँदछ।399 

दि�ण एिशयाल� मलुकुका अदालतह� �यि�को �यि�गत �वाय�ता र �यि�गत 

गोपनीयता उपर रा�य�ारा हनुे �वे�छाचार� र कानून वेगरको �नषेधबाट �वत�� भई 

�जननस�ब�धी �नण�य गन� पाउन े म�हला अ�धकारबारे �प� वो�न गोपनीयताको अ�धकारमा 

 
392  म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध धारा २(ख)-(ग) 

393  म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�धधारा २ (घ)  

394  म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�धधारा २(ङ) 

395  म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध धारा २(छ)  

396  म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध धारा २(च) 

397   रा�यह�ले ICCPR को पालनाको अनगुमन गन� �ममा मानव अ�धकार स�म�तले �दएको �या�या Human Rights 

Committee, General Comment no.16: Article 17 (Right to Privacy), (32nd Session, 1988) at 191, para 1 
398   Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965); Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973); Gobind v. State of Madhya 

Pradesh, (1975) 3 S.C.R. 946; Rajgopal v. State of Tamil Nadu, (1994) Supp. 4 S.C.R. 353  
399  मानव अ�धकार स�म�त, सामा�य �ट�पणी सं�या १६, अन�ुछेद १ 
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भर गछ�न।् नेपालमा समेत अदालतले यसर� नै बोलेको पाइ�छ। यहाँ गोपनीयताको हकको 

संवैधा�नक ��याभ�ूत छ। �जननस�ब�धी �नण�य गन� पाउने म�हला अ�धकारका स�दभ�मा 

�या�या गदा� अदालतले गभ�पतन ���याको गोपनीयता (Confidentiality) लाई आधार �लन े

गरेको पाइ�छ। अ�तरा���य मानव अ�धकार स�म�त, यूरोप र अमे�रकामा यस �जनन 

�वाय�ताका �वषयमा �व��यापी बहस भैरहेका छन।् भारतमा समेत दि�ण एिशयाल� �जनन 

अ�धकारको काया��वयनका �वषयमा वकालत गन� �व�धशा�को �वकास हुँदै गएको छ। 

 

१०.५ �जनन �वाय�ताको अ�धकार र नेपाल 

क) संवैधा�नक ��याभ�ूत 

�यि�गत �वत��ताका अ�धकारह�का �वषयमा अ�त�रम सं�वधानभ�दा पूव�का 

सं�वधानह�ले �यव�था गरेको भए प�न �जनन अ�धकारलाई मौ�लक अ�धकारका �पमा 

राखेको �थएनन।् गभ�पतन गैरकानूनी रहेको �थयो। अ�नि�छत र जवरज�ती करणीबाट 

रहेको गभ�पतनलाई प�न मा�यता �दईएको �थएन। नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ 

ले प�हलो पटक �जनन अ�धकारबारे �यव�था गरेको �थयो।400 वत�मान सं�वधानले 

�जनन अ�धकार र �वाय�तालाई मौ�लक हकको �पमा राखी मौ�लक हकको 

काया��वयन समेतको संवैधा�नक स�ुनि�ता �दान गरेको छ। ��येक म�हलालाई सरुि�त 

मात�ृव र �जनन �वा��यस�ब�धी हक हनुे कुरा मौ�लक हकका �पमा �यवि�थत 

ग�रएको छ।401 �यसैगर� सो मौ�लक हकले म�हला �व�� धा�म�क, सामािजक, 

साँ�कृ�तक पर�परा, �चलन वा अ�य कुनै आधारमा शार��रक, मान�सक, यौनज�य, 

मनोवै�ा�नक वा अ�य कुनै �क�समको �हंसाज�य काय� वा शोषण नग�रने ��याभ�ूत गरेको 

छ। �य�तो काय� कानून�ारा द�डनीय हनुे र पी�डतलाई उचीत ��तपू�त� पाउने हक हनुे 

समेत �यव�था गरेको छ।402 उ� मौ�लक हकको �चलनका ला�ग �यायालयमा 

संवैधा�नक उपचार खो�न पाउने हकसमेत सरुि�त ग�रएको छ।403 सं�वधान �ार�भ 

भएको तीन वष��भ� रा�यले कानून बनाई य�ता मौ�लक हकह�को काया��वयन गनु�पन� 

गर� सं�वधानले रा�यलाई िज�मेवार त�ुयाएको छ।404 यसै �ावधानअ�तग�त सरुि�त 

 
400  अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा २० म�हलाको हकः (१) म�हला भएकै कारणबाट कुन ैप�न �क�समको भेदभाव 

ग�रने छैन। (२) ��येक म�हलालाई �जनन �वा��य तथा �जनन �वा��यस�ब�धी हक हनुेछ। 

401   नेपालको सं�वधानको धारा ३८ को उपधारा (२) 

402   ऐजन उपधारा (३)  

403    ऐजन धारा ४६ 

404   ऐजन धारा ४७ 
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मात�ृव तथा �जनन �वा��य अ�धकार ऐन, २०७५ जार� भई सकेको छ। �जनन 

�वाय�ता लगायतका म�हलाका हक अ�धकारको �व��न, स�ब��न, संर�ण गन�, म�हला 

अ�धकारसँग स�बि�धत नेपाल प� भएको अ�तरा���य सि�ध वा स�झौताको 

काया��वयनको दा�य�वको स�ब�धमा अनगुमन गर� सरकार र स�बि�धत �नकायमा 

�सफा�रस साथ सझुाव �दनका ला�ग रा��य म�हला आयोगको संवैधा�नक �ब�ध ग�रएको 

छ।405 यसर� वत�मान सं�वधानले �जनन �वा��यको हकलाई मौ�लक हकको �पमा 

पूण� ��याभ�ूत �दान गरेको र सबै �कारको यौनज�य �हंसाबाट म�ु हनुे अ�धकार 

�यव�था गरेबाट उ� अ�धकारमा �जनन �वाय�ताको अ�धकार स�ुनि�त गरेको मा�ु 

पद�छ। 

ख) कानूनी �यव�था 

नेपालमा म�हलाको �जनन �वाय�ताको अ�धकारअ�तग�त पन� अ�नि�छत �पमा 

रहन गएको गभ�पतन काय�समेत कानूनी �पमा द�डनीय रहेको �थयो। मलुक� ऐनमा 

भएको एघार� संशोधनले �नि�त शत� तोक� �नज म�हलाको म�ूर�ले गभ�पतन गन� स�कने 

कानूनी �यव�था ग�रएको �थयो।406 गभ�वती म�हलाको म�ूर�ले बा� ह�ास�मको 

गभ�पतन गराएमा, गभ�पतन नगराएमा गभ�वती म�हलाको �यानमा खतरा प�ुन स�छ वा 

�नजको शार��रक वा मान�सक �वा��य खराव हनु स�छ वा �वकला� व�चा ज�म�छ 

भ� े�नधा��रत यो�यता पगेुका स�बि�धत �वषयमा इलाज गन� इजाजत �ा� िच�क�सकको 

राय भई �य�ती म�हलाको म�जरु�ले गभ�पतन गराएमा, जवज��ती करणी वा हाडनाता 

करणीबाट रहन गएको अठार ह�ास�मको गभ� गभ�वती म�हलाको म�जरु�ले गभ�पतन 

गराएमा, रोग ��तरोधक �मता उ�मिु� गन� िजवाण ुएचआईभी वा �य�तै �कृ�तको अ�य 

�नको नहनुे रोग शर�रमा भएक� म�हलाको म�जरु�ले �नधा��रत यो�यता पगुी स�बि�धत 

�वषयमा इलाज गन� इजाजत �ा� िच�क�सकले गभ�पतन गराएमा कानूनले कसूर नमा�नन े

�यव�था गरेको छ।407 

हालै जार� भएको सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��य अ�धकार ऐन, २०७५ 

ले �जनन �वा��य अ�धकारका वारेमा अं�गकार गरेको �यव�थाह�मा ��येक म�हला 

तथा �कशोर�कशोर�लाई यौन तथा �जनन �वा��यस�ब�धी िश�ा, सूचना, परामश� तथा 

सेवा �ा� गन� अ�धकार हनुे, ��येक �यि�लाई �जनन �वा��यस�ब�धी सेवा परामश� 

 
405  ऐजन धारा ४७  

406  मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको २८ नं. 

407  मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को प�र�छेद १३, दफा १८९  
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तथा सूचना �ा� गन� अ�धकार हनुे, ��येक म�हलालाई सरुि�त मात�ृव र �जनन 

�वा��यस�ब�धी हक हनुेछ। ��येक म�हलालाई गभा��तर वा स�तानको सं�या �नधा�रण 

गन� अ�धकार हनुे, ��येक �यि�लाई गभ� �नरोधका साधनको स�ब�धमा जानकार� पाउन े

र सोको �योग गन� अ�धकार हनुे, ��येक म�हलालाई यस ऐनबमोिजम गभ�पतन सेवा 

�ा� गन� अ�धकार हनुे, ��येक �यि�लाई आ�नो जीवनच�को �व�भ� अव�थामा 

आव�यक पन� �जनन �वा��य सेवा सव�सलुभ, �वीकाय� र सरुि�त �पले पाउन ेअ�धकार 

हनुे, ��येक �यि�लाई �जनन �वा��य सेवा छनौट गन� अ�धकार हनुे ��याभूत गरेको 

छ।  

��ततु ऐनको दफा १५ ले गभ�वती म�हलालाई शत� स�हत वा शत� र�हत 

सरुि�त गभ�पतन गन� पाउने अ�धकारलाई देहायबमोिजम स�ुनि�त गरेको छ।  

क) गभ�वती म�हलाको म�जरु�ले बा� ह�ास�मको गभ�, 

ख) गभ�वती म�हलाको �यानमा खतरा वा शार��रक वा मान�सक �वा��य खराब हनु 

स�न े वा �वकला� ब�चा ज�मन स�छ भनी इजाजतप� �ा� िच�क�सकको 

रायबमोिजम गभ�वती म�हलाको म�जरु�मा अ�ाईस ह�ास�मको गभ�, 

ग) जबरज�ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गभ� गभ�वती म�हलाको 

म�जरु�ले अ�ाईस ह�ास�मको गभ�,  

घ) रोग ��तरोधक �मता उ�मिु� गन� जीवाण ु (एच.आइ.भी.) वा �य�तै �कृ�तको 

अ�य �नको नहनुे रोग लागेको म�हलाको म�जरु�मा अ�ाईस ह�ास�मको गभ�, 

ङ) �णूमा कमी कमजोर� भएको कारणले गभ�मै न� हनु स�ने वा ज�मे र प�न बाँ�न 

नस�ने गर� गभ�को �णूमा खराबी रहेको, वंशानगुत (जेने�टक) खराबी वा अ�य कुनै 

कारणले �णुमा अश�ता हनुे अव�था रहेको भ� ेउपचारमा संल�न �वा��यकम�को 

रायबमोिजम गभ�वती म�हलाको म�जरु�मा अ�ाईस ह�ास�मको गभ�। 

यसर� ऐनले गभ�वती म�हलाको �यानमा खतरा वा शार��रक वा मान�सक 

�वा��य खराब हनु स�ने वा �वकला� ब�चा ज�मने, �णूमा कमी कमजोर� भएको 

कारणले गभ�मै न� हनु स�न ेवा ज�मे र प�न बाँ�न नस�न ेगर� गभ�को �णूमा खराबी 

रहेको, वंशानगुत (जेने�टक) खराबी वा अ�य कुनै कारणले �णुमा अश�ता लगायतका 

अव�थामा प�न अ�ाईस ह�ास�म मा� भनी अव�ध �नधा�रण गनु� गभ�पतनस�ब�धी 

अ�धकार काया��वयनमा चनुौतीपूण� देिख�छ। 
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१०.६ संय�ु रा� संघीय स�म�तह�बाट �वक�सत ग�रएका �व�धशा� 

म�हलाको गोपनीयताको हक उपरको �वे�छाचार� ह�त�ेपका �पमा गभ�पतनस�ब�धी 

कानूनको �नषेधा�मक �या�याबाट ग�रएको गभ�पतनको कानूनी �नषेध स�ब�धमा अ�तरा���य 

मानव अ�धकार स�म�तले मह�वपूण� �नण�य जार� गरेको छ। 

क) के.एल. �व�� पे�408: के.एल. नामक� १७ वष� केट�को गभ�मा रहेको �णूमा मि�त�क 

�वकला�ताका (Anencephaly) रहेको र ज�मेमा प�न बाँ�न नस�ने अव�थाको �थयो। 

िच�क�सकह�ले के.एल.को गभा�व�थाले �नजको �यानलाई जोिखममा पान� स�ने भ� े

�नदान ग�रसकेको र गभ�पतनका ला�ग �सफा�रससमेत ग�रसकेको भए ताप�न गभ�पतनको 

ला�ग के.एल.ले गरेको �नवेदनलाई रा�य (सरकार�) अ�पतालका अ�धकार�ह�ले य�तो 

���या पे�को गभ�पतन ��तब�ध कानूनको "�वा��य र जीवनका अपवादह�" अ�तग�त 

अनमु�त �ा� छैन भ� ेदावी गद� अ�वीकृत ग�र�दएका �थए। तीन म�हनाभ�दा बढ�को 

गभ�पतन गन� पे�को अपराध सं�हताको दफा १२० ले रोक लगाएको कारण देखाएको 

�थयो। जब�क गभ�वतीको जीवनको खतरा भएको अव�थामा सोभ�दा बढ� अव�धको 

गभ�पतन गन� स�कने गर� अपराध सं�हताको दफा ११९ ले �यव�था गरेको �थयो। 

�णूको �वकला�ताका कारणले मा� कानूनले गभ�पतन गराउन छुट न�दने भ�दै सरकार� 

अ�पतालका अ�धकार�ह�ले गभ�पतन गराउन �नषेध गरेका �थए। यस अव�थाले पी�डत र 

उनका प�रवार तनावमा आउने र ��त हनु स�ने हुँदा यस �वषयमा उिचत कदम चा�न 

उनले �दएको �वि�तप� उपर सरकार� तवरबाट कुनै कदम चा�लएन।  

मानव अ�धकार स�म�तमा यो काय� नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी 

अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा २ को उ�ल�न हो भ� ेदावी गरेको �थयो। उपचारमूलक 

गभ�पतन (Therapeutic Abortion) लाई मा�यता �दने कानूनी �यव�था गर� पी�डतको 

अ�धकार स�ुनि�त गनु� सो धाराबमोिजम प�रा�यको दा�य�व हनुे र सो दा�य�व पूरा गन� 

रा�य चकेुको कुरा उजूर�मा दावी ग�रएको �थयो।स�म�तले उपचारमूलक गभ�पतन 

(Therapeutic Abortion) को इंकार� (Denial) बाट के.एल.ले आ�नो �नजी जीवनबारे 

�नण�य गन� अ�धकारउपर रा�यको �वे�छाचार� ह�त�पे भएको ठहर ग� यो।स�म�तले 

उपचारमूलक गभ�पतनलाई (Therapeutic Abortion) पे�मा कानूनी �पमा अनमु�त 

�दइएको र गभा�व�था �नर�तर रा�दा �नजको जीवन र �वा��य खतरामा पन� स�छ भ�े 

कारण देखाई रा�य (सरकार�) अ�पतालमा के.एल.का िच�क�सकह�ले गभ�पतनको 

 
408   K.L. v. Peru, Human Rights Committee, Commc’n No. 1153/2003, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1153/2003 (2005). 



160 | �जनन �वा��य अ�धकार (�ोत साम�ी)‚ २०७६ 

�सफा�रस गरेको ज�ता त�यह� �व�मान हुँदाहुँदै प�न रा�य (सरकार�) अ�पतालका 

�नद�शक�ारा एक मि�त�कको �वकला�ता भएको (Anencephaly) �णुलाई कानूनी 

गभ�पतन गन� �दन इ�कार ग�रएको घटनामा पे� सरकार�ारा गोपनीयताको अ�धकारको 

उ�ल�न भएको ठहर ग� यो। के.एल. एक नाबा�लग भएक� कारणले गदा� �नजक� 

आमाले रा�य अ�पतालको �नद�शकबाट आ�धका�रक �वीकृ�त �ा� गन� आव�यक �थयो। 

के.एल.लाई पे�को गभ�पतन �वा��यस�ब�धी ब�देज र जीवनका अपवादह�अ�तग�त 

गभ�पतन गन� अनमु�त �थएन भ� ेरा�य अ�पतालका �नद�शकले दावी गरेर उपचारमूलक 

गभ�पतनको �नि�त के.एल.ले गरेको अनरुोधलाई अ�वीकृत गरे। मानव अ�धकार स�म�तले 

रा�यले �नजलाई एक उपचारमूलक गभ�पतन गन� �दन इ�कार गरेर �नजको गोपनीयताको 

अ�धकारमा �वे�छाचार� �पमा ह�त�ेप गरेको �थयो भ� ेठहर ग� यो।409 

नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को काया��वयनका 

ला�ग भ�व�यमा य�तै �कारका उ�ल�न हनु न�दन प� रा�यले आव�यक कदम चा�न ु

सो महासि�धबमोिजम दा�य�व हनुे कुरा स�म�तले सामा�य �ट�पणीमा उ�लेख गरेको 

छ।410 प� रा�यले उपचारमूलक गभ�पतन (Therapeutic Abortion) लाई मा�यता �दन े

कानूनी �यव�था गर� पी�डतको अ�धकार स�ुनि�त नगनु� नाग�रक तथा राजनी�तक 

अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा २ को उ�ल�न हनुे भ� े अ�तरा���य 

कानूनको �व�धशा�ीय मा�यता �वकासमा यो सामा�य �ट�पणीबाट म�त पगेुको देिख�छ। 

ख) एल.एम.आर. �व�� अज�ि�टना411: एल.एम.आर.अज�ि�टनाको गाँउमा ब�न ेएउटा मान�सक 

�वकास नभएक� सामा�य अव�थाक� केट� �थईन।् उनको मान�सक अव�था ८ देिख १० 

वष�का केटाकेट�को ज�तै �थयो। उनको आमाले अ�पताल लगी जाँच गराउँदा गभ�वती 

रहेको पाईयो। मान�सक �पमा असामा�य म�हला उपर जबरज�ती करणीबाट गभ� रहेमा 

गभ�पतन गन� स�कन े�ावधान Argentinean Criminal Code को दफा ८२(६) मा रहेको 

�थयो। गभ�पतनको समय �नधा�रण गरेर एल.एम.आर.ले �हर�मा �नवेदन दता� गराईन।् 

एल.एम.आर. को �वषयमा एक �थानीय अदालत�ारा गभ�पतन रो�नको ला�ग �नषेधा�ा 

 
409    K.L. v. Peru, Human Rights Committee, Commc’n No. 1153/2003, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1153/2003 (2005). 
410  Den ial of therapeutic abortion is violation of articles 2, 7, 17 and 24 of the Covenant. In accordance with article 2, 

paragraph 3 (a), of the Covenant, the State party is required to furnish the author with an effective remedy, including 
compensation. The State party has an obligation to take steps to ensure that similar violations do not occur in the 
future. Human Rights Committee, General Comment No. 20: Prohibition of torture and other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment (art. 7), 10 March 1992 (HRI/GEN/1/Rev.7, paras. 2 and 5). 
CCPR/C/85/D/1153/2003 Page 11, Human Rights Committee, General Comment no.1153/2003, UN 
doc.CCPR/c/85/D/1153/2003 para 6.4 

411   L.M.R. v. Argentina, Human Rights Committee, Commc’n No. 1608/2007, U.N. Doc. CCPR/C/101/D/1608/2007 

(2011).  
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जार� ग�रएको �थयो।अ�तत: अज�ि�टनाको सव��च अदालतले उनको गभ�पतन गराई �दन ु

पछ� भ� ेआदेश जार� ग� यो। तर Anti-abortion groups को दवावले गदा� अ�पतालले 

उनको गभ�पतन गन� मानेन। अ�पतालले �नजको गभ� �नकै �वक�सत अव�थामा रहेको 

भ� े दावी गद� गभ�पतन गराउन अ�वीकार ग� यो।412 यस कारणले एल.एम.आर.ले 

गैरकानूनी �पमा लकु��छ�प/गो�य एवम ् असरुि�त गभ�पतन गराईन।्मानव अ�धकार 

स�म�तले यस मा�मलामा अदालत�ारा गोपनीयताको अ�धकारको उ�ल�न ग�रएको ठहर 

गरेको �थयो। जबरज�ती करणी प�छको अव�थामा गभ�पतनको खोजी गन� एक मान�सक 

�पमा अपा� अज�ि�टनी म�हला एल.एम.आर.को �नण�यमा �या�यक �वीकृ�त बेगर नै 

गभ�पतनको अनमु�त �दान गन� अज�ि�टनी गभ�पतन कानूनमा एक �प� अपवाद �व�मान 

हुँदाहुँदै प�न अदालतले अवैधा�नक �पमा ह�त�ेप गरेको �थयो।413 मानव अ�धकार 

स�म�तले एल.एम.आर.र �नजक� िच�क�सकका बीचमा ग�रएको हनुपुन� एक �नजी �नण�यमा 

अवैधा�नक �पमा ह�त�ेप गरेर �यायपा�लकाले नाग�रक तथा राजनी�तक 

अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा १७ को उ�ल�न गरेको ठहर ग� यो।414 

नगा�रक तथा राजनै�तक अ�धकारस�ब�धी ��त�ाप�को ई�छाधीन आलेखको 

धारा २ ले सो ��त�ाप�मा �यव�था ग�रएका �यि�का अ�धकारह�को संर�ण गनु� 

प�रा�यको दा�य�व हनुे कुरा उ�लेख गद�छ। अदालतमा सनुवुाईका कारणले 

एल.एम.आर.को गभ�पतनमा �ढलाई भएका कारणले एल.एम.आर.ले गैरकानूनी गभ�पतन 

गराउन बा�य भएको भ� े�न�कष�मा मानव अ�धकार स�म�त प�ुयो। यसबाट ��त�ाप�को 

धारा २ र ३ ले �दान गरेको समानता र अ�वभेदको अ�धकार, धारा ७ ले �दान गरेको 

यातना, �ूर र अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार (Torture or Cruel Inhuman or 

Degrading Treatment) बाट म�ु हनु पाउन े अ�धकार, धारा १७ ले �दान गरेको 

गोपनीयताको अ�धकारको उ�ल�न भएको ठहर स�म�तले ग� यो। अदालतको �नण�यबाट 

Unlawful Interference हनु गई एल.एम.आर.को गोपनीयताको हकको उ�ल�न भएको 

दे�यो।415 मानव अ�धकार स�म�तले प� रा�यलाई ��तको द�ड गन� स�दैन। तथा�प 

 
412    L.M.R. v. Argentina, Human Rights Committee, Commc’n No. 1608/2007, U.N. Doc. CCPR/C/101/D/1608/2007 

(2011). अन�ुछेद २.७ 
413    L.M.R. v. Argentina, Human Rights Committee, Commc’n No. 1608/2007, U.N. Doc. CCPR/C/101/D/1608/2007 

(2011). , अन�ुछेद ९.३ 
414    L.M.R. v. Argentina, Human Rights Committee, Commc’n No. 1608/2007, U.N. Doc. CCPR/C/101/D/1608/2007 

(2011). अन�ुछेद ९.३ 

415    LMR v. Argentina, Human Rights Committee, General coment no.1608(UN Doc. CCPR/C/101/D/1608/2007) 
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स�म�तले यस म�ुामा गरेको नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य 

��त�ाप�को ई�छाधीन आलेख धारा २ को उ�ल�नको ठहरबाट अज�ि�टना उपर 

पी�डतको उपचारको �पमा ��तपू�त� �दलाउन े र ��त�ाप�को य�तो उ�ल�न रो�न े

दा�य�व सृजना भने गरेको छ। 

ग) मे�लेट �व�� आयर�या�ड416: आयर�या�डक� नाग�रक अमांडा मे�लेट गभ�वती भएको 

२१ औ ंह�ामा �नय�मत चेकजाँच चेक जाँच गराउँदा �णु �वकृत (Edward Syndrome -

Genetic Disorder) अव�थाको देिखयो। आयर�या�डको कानूनले गभ�पतनलाई ��तबि�धत  

गर� द�डणीय गरेको कारणले गदा� आ�नो गभा�व�थासँग Fatal Fetal Impairment संल�न 

रहेको हुँदाहुँदै प�न आ�नै खच�मा �वदेश (संय�ु अ�धरा�य) गएर गभ�पतन गन� मे�लेट 

बा�य भइन। उनी गभ�पतन गरेको १२ घ�टाप�छ नै आयर�या�ड फ�क� न ु प� यो। 

गभ�पतन प�ात ्उनी अझै कमजोर रहेक� र उनलाई र��ाव भई रहेको भए ताप�न थप 

अव�ध ब�नको ला�ग बसाइको खच� �यहोन� नस�ने भएक� कारणले गदा� आयर�या�ड 

फ�क� न बा�य भएको �थयो। 

मानव अ�धकार स�म�तले असामा�य अव�थाको �णु रहेकोमा गभ�पतन 

गराउनलुाई गैरकानूनी मा� ुभनेको �ूर, यातना र अपमानजनक �यवहारबाट उ�मिु�को 

अ�धकारको �व�� हो भ� े ठहर ग� यो। साथै यसले गभ�वतीको �जनन �वाय�ताको 

उ�ल�न भएको �न�कष�मा स�म�त प�ुयो। स�म�तले घातक हानीह� स�हतको �णुलाई 

धारण गरेक� एक गभ�वती म�हला अमांडा मे�लेटलाई “�नजको शार��रक एवम ्

मनोवै�ा�नक अ�ु�णता र �जनन �वाय�ताको स�मान गरेको एक मा� �वक�प हनु 

स�ने गभ�पतनलाई”417 आयर�या�डले इ�कार गरेको कारण गोपनीयताको अ�धकारको 

उ�ल�न भएको �न�य�ल ग� यो। स�म�तको यो �नण�य प�हलो हो, जसमा गभ�पतनलाई 

�नषे�धत र अपराधीकरण गन� एक कानूनले म�हलाह�का मानव अ�धकारह�को उ�ल�न 

गद�छ भनी �प� �पमा ठहर ग�रएको �थयो। उ� कानूनले गदा� अमांडा गभा�व�था 

समा� गन� संय�ु अ�धरा�यको या�ा गन� र गभ�पतनको ���या प�छ तथा पूण� �पमा 

�वा��य लाभ हनुभु�दा अगावै त�काल आयर�या�ड फ�क� न बा�य भएक� �थइन।्418 

 
416     Mellet. v. Ireland, Human Rights Committee, Commc’n No. 2324/2013, U.N. Doc. CCPR/C/116/D/2324/2013 

(2016). 
417      Mellet. v. Ireland, Human Rights Committee, Commc’n No. 2324/2013, U.N. Doc. CCPR/C/116/D/2324/2013 

(2016)., अन�ुछेद ७ 
418   Mellet. v. Ireland, Human Rights Committee, Commc’n No. 2324/2013, U.N. Doc. CCPR/C/116/D/2324/2013 

(2016).अन�ुछेद २ 
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�णुस�ब�धी घातक हानीह�को कारणले गभा�व�थाको अ��य गन� �नण�यमा भएको ह�त�ेप 

नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा १७ को 

उ�ल�न हनुे गर� अनिुचत एवम ्�वे�छाचार� �थयो भ�े मानव अ�धकार स�म�तले ठहर 

ग� यो।419 स�म�तले यी प�रि�थ�तह�मा गभ�पतनको पहुँच स�ुनि�त गन� आयर�या�ड 

सरकारले कानूनमा अ�नवाय� संशोधन गर� गभ�पतन काय��व�धलाई �भावकार�, समयब� र 

पहुँचयो�य (सव�सलुभ) हनुे स�ुनि�त गनु� पद�छ भ�े �न�य�ल ग� यो।420 

 

१०.७ मानव अ�धकारस�ब�धी यरुोपेल� अदालतका केह� फैसलाह� 

गभ�पतनस�ब�धी कानूनह�को काया��वयन तथा सधुारलाई �नद�िशत गन�र �जनन 

अ�धकारका मा�मलाह�मा ��तपू�त� �दान गन� मानव अ�धकारको यरुोपेल� अदालत (European 

Court of Human Rights-ECtHR) ले प�न यरुोपेल� महासि�धको धारा ८ लाई �योग गन� 

गरेको छ, जनु धाराले "आ�ना �नजी एवम ्पा�रवा�रक जीवनको ला�ग स�मानको अ�धकार”421 

को ��याभ�ूत गद�छ। 

क) टाइ�सयाक �व�� पो�या�ड422: पो�या�डक� ए�ल�सया टाइ�सयाक एउटा ���दोष भएक� 

म�हला �थइन।् उनी गभ�वती भएप�छ ब�चा ज�माउँदा उनको ���मा असर पछ� पद�न 

भनी डा�टरसँग चेकअफ गराउन अ�पताल गईन।् उनको गभ�पतन नगराएमा उनको 

गभ�ले उनको ���मा पूरा नकारा�मक �भाव पान� भ� ेत�य मे�डकल पर��णबाट प�ु� 

भयो। पो�या�डमा �वा��य र िच�क�सक�य �नदानह�को ला�ग कानूनी �पमा 

गभ�पतनलाई अनमु�त �दइएको भए ताप�न टाइ�सयाकको गभा�व�था जार� नै रा�दा उनको 

आखँाको ���लाई ग�भीर असर पान� स�छ र �नजको �वा��यमा खतरा उ�प� ह�ुछ भ�े 

�यहोरा उ�लेख गद� �वा��यका आधारमा गभ�पतनको ला�ग ग�रएको अनरुोधलाई इ�कार 

ग�रएको �थयो। गभ�पतनको सां�कृ�तक �वरोधको कारणले गदा� गभ�पतन ���याको 

वैधा�नकता �व�मान हुँदाहुँदै प�न िच�क�सकह��ारा टाइ�सयाकलाई गभ�पतनमा पहुँच �दन 

अ�वीकार ग�रएको �थयो। गभ�पतनस�ब�धी �नण�यह�का ला�ग पनुरावेदनका 

काय��व�धह�को अभावको कारणले गदा� टाइ�सयाकलाई �नजको गभा�व�थालाई पूरै 

 
419   Mellet. v. Ireland, Human Rights Committee, Commc’n No. 2324/2013, U.N. Doc. CCPR/C/116/D/2324/2013 

(2016)., अन�ुछेद ७  
420   Mellet. v. Ireland, Human Rights Committee, Commc’n No. 2324/2013, U.N. Doc. CCPR/C/116/D/2324/2013  

(2016).अन�ुछेद ९ 

421    मानव अ�धकारह� एवम ्आधारभतू �वत��ताह�को संर�णको �नि�त महासि�ध, �हण ग�रएको नोवे�बर ४, १९५०, 

धारा ८, अन�ुछेद १, 213 U.N.T.S. 222, Eur. T.S. No. ५ (�ार�भ भएको से�टे�बर ३, १९५३) 
422    Tysiac v. Poland, No. 5410/03 Eur. Ct. H.R. (2007) 
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अव�धस�म कायम रा� बा�य गराइएको �थयो र उनी ब�चा ज�माउन बा�य भएक� 

�थइन। जसको प�रणाम�व�प उनको आखँाको ���मा ग�भीर ��त प�ुन गएको �थयो। 

उनको रे�टनामा हेमरेज भई ��� पूण� �पमा ग�ुयो र उनी पूण� �पमा अ�धी भइन।् 

यो म�ुा यरुोपेल� मानव अ�धकार अदालतमा ल�गयो। गभ�पतनबारे पो�या�डमा 

भई रहेका अ�यासमा पनुरावलोकन (Review) गनु�पन� र मे�डकलको �नण�य उ��ाउन 

आ�ह ग�रनकुा साथै गभ�पतनमा �भावकार� पहुँच �थापना गनु�पन� माग दावी �लइएको 

�थयो। सन ् २००७ को माच�मा मानव अ�धकारस�ब�धी यरुोपेल� अदालतले �नजी 

जीवनको अ�धकार स�ुनि�तता गन� सकारा�मक दा�य�वबाट पो�या�ड �वमखु भएको र सो 

अ�धकारको उ�ल�न भएको �न�कष�मा प�ुयो। साथै पो�या�ड सरकारले मानव 

अ�धकारस�ब�धी यरुोपेल� सि�धको धारा ८ ले स�ुपेको पी�डतको �नजी जीवनको 

अ�धकारको र�ा गनु�पन� सकारा�मक दा�य�व पूरा गन� नसक� पी�डतको �जनन 

�वाय�ताको अ�धकार उ�ल�न गरेको ठहर ग� यो। कुनै म�हलाको गभ�पतनको �जनन 

�वाय�ताको अ�धकार र�ाका ला�ग डा�टरले वा अ�पतालले गभ�पतन अ�वीकार गरेको 

अव�थामा सोका �व�� पी�डतले अ�पल गन� स�न े �भावकार� मे�डकल काय��व�ध 

नवनाएका कारणले सरकार दोषी रहेको भ� े आधार फैसलामा �लईएको �थयो।423 

कानूनअ�तग�त अनमु�त �दान ग�रएका अव�थाह�मा गभ�पतनमा �भावकार� पहुँच स�ुनि�त 

गनु� पो�या�डको कानूनी दा�य�व �थयो भ� े ECtHR ले ठहर ग� यो। उपचारमूलक 

गभ�पतनमा �भावकार� पहुँच स�ुनि�त गन�को ला�ग काय��व�धगत सरु�ा एवम ् बचाउका 

उपायह� सं�थापना गन� असफल भएर पो�या�डले उ� म�हलाको "साव�ज�नक 

पदा�धकार�ह�को �वे�छाचार� ह�त�ेप �व�� �यि�को र�ा गन� अ�भ�ाय भएको एक 

अ�धकार" �नजी जीवनको स�मानको अ�धकारको हनन ्गरेको �थयो424 भ� े�यहोरा प�न 

ECtHR ले उ�लेख ग� यो। ECtHRले गभ�पतनको ला�ग पनुरावेदनका काय��व�धह�को 

�नि�त �विश� �नद�िशकाह�को �ा�प जार� ग� यो र �नजले सहनपुरेको क� एवम ्पीडाका 

ला�ग टाइ�सयाकलाई ��तपू�त� भ�ुानी गन� सरकारलाई आदेश �दयो। अदालतले �नवेदक 

(पी�डत) लाई पीडा वापत 25,000 यरुो र म�ुा गदा� लागेको श�ुक वापत 14,000 

 
423    Tysiac v. Poland, no.5410/03European Court of HumanRight, 2007. 
424  Tysiac v. Poland अन�ुछेद १०९ 
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यरुो�दलाई �दने ठहरसमेत ग� यो।425 यसबाट यरुोपमा �जनन �वाय�ता म�हला 

अ�धकारको �मखु त�वका �पमा प�रभा�षत हनु गयो। 

ख) आर.आर. �व�� पो�या�ड426: पो�या�डमा �वकला� �णु रहेको अव�थामा गभ�पतन 

गराउन स�कन ेकानूनी �यव�था �थयो। अ��ासाउ�डबाट �णु असामा�य देिखयो। तर 

प�न उनको आनवुािंशक �वा��य पर��ण गन� अ�वीकार ग�रयो।गभ�पतनमा उनको 

कानूनी अ�धकार हुँदाहुँदै �यसको पूव�शत� �पमा रहेको गभ�वती म�हलाको आनवुांिशक 

�वा��य पर��ण जसबाट उनले गभ�पतन गन� वा नगन� भ� े कुराको �नण�य गन� स�ने 

�थइन।् �यसलाई �नषेध गरेप�छ �ूर, अपमानजनक र अमानवीय �यवहारबाट मिु� 

पाउन े �नजी र पा�रवा�रक जीवनको अ�धकार, �यायमा पहुँचको अ�धकार र अ�वभेदको 

अ�धकार (Right to be free from inhuman and degrading treatment, private and 

family life, access to justice and non-discrimination) उ�ल�न भएको दावी �लई 

यरुोपेल� मानव अ�धकारस�ब�धी अदालतमा म�ुा ल�गयो। गभ�पतनस�ब�धी पो�लस �नयम 

र कानूनह� कमजोर, अ�भावकार� रहेको र यो म�ुा पो�या�डका धेरै म�हलाह�को 

��त�न�ध म�ुा रहेको दावी ग�रएको �थयो। सन ्२०११ मा ECtHR आर.आर.को म�ुामा 

टाइ�सयाकमा ग�रएको �नण�यलाई प�ु� ग� यो। अदालतले �णूको हानी/��तका 

आधारह�मा गभ�पतनमा कानूनी पहुँचलाई �भावकार� ढंगले काया��वयन गन�का �नि�त 

एक �प� कानूनी एवम ् काय��व�धगत ढाँचा �हण गन�मा असफल भएर पो�या�डले 

गोपनीयताको अ�धकारको उ�ल�न ग� यो भ�े फैसला ग� यो।कुनै प�न �यि�को �वा��य 

तथा जीवनको गणु�तर�यतासँग स�ब� �नण�यह�को स�दभ�मा लगायत �यि�गत 

�वाय�ताको उपयोगको ला�ग सूचनाको अ�धकार �नणा�यक छ भ� ेकुरामा प�न अदालतले 

जोड �दयो। अदालतले िच�क�सकह�लाई वैधा�नक गभ�पतनका �वीकृ�तह� �दान 

गन�एवम ् गभ�पतन गराउनबाट �न��सा�हत गन� ��तब�धा�मक कानूनको "डरय�ु शीत 

(िच�ल�) �भाव" (Chilling Effect) लाई मह�व �दयो र य�तो �भाव कम गनु� रा�यको 

एक दा�य�व भएको कुरामा प�न जोड �दयो। यसले जहा ँगभ�पतन वैधा�नक छ, �यहा ँयो 

�यवहारमा प�न उपल�ध हनुै पद�छ भ� ेकुरालाई प�न मह�वका साथ उ�लेख ग� यो।427 

 
425  https://www.reproductive rights.org/case/tysiac-v-poland-European Court of Human Rights.साथै अदालतले य�ता 

काय��व�धका केह� मह�वपूण� key componentsसझुाएको �थयो। सो सझुावका यस �कार �थयो-It should guarantee to a 

pregnant woman the right to be heard in person and have her views considered; the body reviewing her appeal should 
issue written grounds for its decision; and, recognizing "the time factor is of critical importance" in decisions 
involving abortion, the procedure should ensure that such decisions are timely.  

426   R.R. v. Poland, No. 27617/04 Eur. Ct. H. R. (2011)  
427    R.R. v. Poland, No. 27617/04 Eur. Ct. H. R. (2011). 
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साथै पो�या�डले European Convention on Human Rights को धारा ३ ले �दान 

गरेको �ूर, अपमानजनक र अमानवीय �यवहारबाट मिु� पाउने अ�धकार (Right to be 

free from inhuman and degrading treatment) र धारा ८ ले �दान गरेको �नजी 

जीवनको स�मान पाउन ेअ�धकार (the right to respect for private life) को उ�ल�न 

गरेको ठहर यरुोपेल� मानव अ�धकारस�ब�धी अदालतले ग� यो।428 यस फैसलाले 

�यि�को �नजी जीवनको स�मान पाउन ेअ�धकारको र�ा गन� दा�य�व स�बि�धत रा�को 

हनुे �या�या गद� �जनन �वाय�ताको अ�धकारलाई �था�पत गन� अहम ् भ�ूमका खेलेको 

देिख�छ। 

ग) पी ए�ड एस �व�� पो�या�ड429: पो�या�डक� एउट� १४ बष�य पी नाम गरेक� केट� सन ्

२००८ मा आ�नै साथीबाट बला�कृत भएप�छ गभ�वती भईन।् उनी बला�कारबाट 

गभ�वती भएकाले उनले कानूनी �पमा गभ�पतन गन� पाउन े �माणप� उनले 

अ�भयोजनकता�बाट �ा� ग�रन।् उनी आ�नो आमा एसको म�तले गभ�पतन गन� 

स�ब�धमा के गनु�पछ� भनी ब�ुन तीनवटा अ�पताल प�ुगन।् एउटा अ�पतालले उनको 

�यि�गत र मे�डकल त�या� �से र सव�साधारण सबैलाई �दयो। पी र उनको आमालाई 

डा�टर, गभ�पतन �वरोधी समूह र �याथो�लक चच�का ��त�न�धह�ले दुख �दए। पी र 

एसलाई कतै अक� अ�पतालमा �सफा�रस (Refer) नग�रकन भलुाइयो। �याथो�लक 

चच�का ��त�न�ध, अ�पतालका कम�चार� र �हर�ले पी र एस आमा छोर�बीचको स�ब�धमा 

समेत खलल प�ु याउन खोजे। एसले पीलाई जवरज�ती गभ�पतन गराउन खोजेको भनी 

�गर�तार ग�रयो र पीलाई उनको आमाको थनुाबाट म�ु गरेको भ�दै बाल के��मा 

पठाईयो। �यसको केह� ह�ाप�छ �वा��य म��ालयले ह�त�ेप गर� म�ु ग� यो र पी 

उनको घरदेिख ५०० �कलो�मटर टाढाको अ�पतालमा गभ�पतन गराउन गईन।् उनको 

गभ�पतन कानूनी हुँदाहुँदै प�न सो अ�पतालले उनलाई आ�नो �वरामीको �पमा दता� 

गरेन। उनलाई कुनै चेतावनी न�दई वेहोस गराउन ेसईु �दईयो। साथै गभ�पतनको ���या 

र गभ�पतनप�छको रेखदेखबारे कुनै सूचना �दईएन। गभ�पतन स�कएप�छ उनलाई त�ु�त 

अ�पताल छो�न भ�नयो।430 सन ्२००९ मा यो म�ुा मानव अ�धकारस�ब�धी यरुोपेल� 

अदालत सम� ल�गयो। अ�टोवर, ३० सन ्२०१२ मा अदालतले �नण�य �दयो। यस 

म�ुामा European Convention on Human Rights को धारा ३ (अमानवीय र 

 
428    R.R. v. Poland, no.27617/04 European Court of Humanright, 2011. 
429    P and S v. Poland, No. 57375/08 Eur. Ct. H.R. (2012). 
430    P and S v. Poland, no.57375/08European Court of Humanright, 2012 
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अपमानजनक �यवहारबाट उ�मिु� पाउन ेअ�धकार), धारा ५ (�वत��ताको अ�धकार) र 

धारा ८ (�नजी र पा�रवा�रक जीवनको स�मानको अ�धकार)को उ�ल�न भएको ठहर 

अदालतले ग� यो। गभ�पतनको कानूनी अ�धकारको काया��वयन र म�हलालगायत यवुतीका 

�जनन �वा��यस�ब�धी सेवा �दान गन�मा पो�या�ड असफल रहेको �न�कष� अदालतको 

र�ो। पो�या�डको गभ�पतनस�ब�धी नी�त र कानूनमा सधुारको आव�यकता समेत 

औ�ंयाइयो।431 �नजी जीवनको सरु�ा आमाबाब ुब�े वा नब�े भ�े दवुै �नण�यह�मा लागू 

ह�ुछ र यसले वैधा�नक गभ�पतनमा पहुँच स�ुनि�त गन� उपायह� अवल�बन गनु�पन� 

रा��य दा�य�वह�लाई प�न आफूसँगै राखेको ह�ुछ भ�े अदालतले ठहर ग� यो।432 पी र 

�नजक� आमालाई गभ�पतनको सेवा �ा� गन� बारेमा �ामक एवम ् �वरोधाभाषपूण� 

जानकार�ह� �दान गन� काय�, व�तगुत िच�क�सक�य स�लाह एवम ्परामश� सेवाको कमी, 

तथा पी.को िच�क�सास�ब�धी �नजी जानकार�ह�को खलुासा सबैले �नजी जीवनको 

अ�धकारको हनन ्गरेका �थए।433 यसका अ�त�र�, आ�ना नै�तक एवम ्धा�म�क आपि� 

(असहम�त) मा आधा�रत भएर कानून �द� �जनन �वा��य सेवाह� �दान गन� �वा��य 

�यवसायीह�ले गन� इ�कार�ले पो�या�डमा �जनन अ�धकारका उ�ल�नह�मा �नकै असर 

गरेको छ भ� ेप�न अदालतले �वीकार ग� यो। 

अदालतले आ�नो फैसलामा अगा�ड भनेको छ, कानूनी गभ�पतनमा भरपद� 

सूचनामा पहुँच र स�बि�धत ���याह�को पालना ��य� �पमा �यि�गत �वत��ताको 

उपभोगसँग जो�डएको �वषय हो। ब�चाको अ�वभावक ब�े वा नब�े भ� े �नण�य गन� 

अ�धकारको हनन ् हनु ु सो महासि�धको धारा ८ को सरासर उ�ल�न हो। यस म�ुाले 

नै�तक र धा�म�क मा�यताका आधारमा कानूनी गभ�पतनलाई �वा��य सेवा �दायकह�ले 

अ�वीकार गनु� �जनन �वा��य अ�धकारको उ�ल�न हनुे �व�धशा�ीय अवधारणाको 

�वकास हनु सहयोग पगेुको देिख�छ। 

घ)  भी.सी. �व�� �लोवा�कया र आई.जी. तथा अ�य �व�� �लोवा�कयाका र एन.बी. �व�� 

�लोवा�कया: एन.बी. �व�� �लोवा�कया434 सन ्२०१२ मा एन.बी.लाई �नजको ससूुिचत 

म�जरु�बेगर ब��याकरण ग�रएको एक घटनामा �लोवा�कयाले �नजी तथा पा�रवा�रक 

जीवनको अ�धकारको उ�ल�न गरेको यरुोपेल� मानव अ�धकार अदालतले ठहर गरेको 

 
431    https://www.reproductiverights.org/.../CRR_PSf(fact sheet) 6.13. 
432     ऐजन, अन�ुछेद ९५ 

433    ऐजन, अन�ुछेद ६७ 
434    N.B. v. Slovakia, No. 29518/10 Eur. Ct. H.R. (2012); यो पिन हेनु�होस,् I.G. and Others v. Slovakia, No. 15966/04 Eur. Ct. 

H.R. (2012).  
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�थयो। १७ बष�य एन.बी.नाम गरेक� रोमा जनजा�त �कशोर�लाई २५ अ��ल २००१ मा 

सरकार� अ�पतालमा उनको दो�ो ब�चा ज�माउँदा खे�र ब��याकरण ग�रएको �थयो। 

उनलाई �यथा लागेप�छ सो अ�पतालमा �याईयो र उपचार पचा�मा उनको सह� गराईयो। 

तर पचा�को अक� पानामा स�ुकेर� समयमा �जनन अंगमा ब��याकरण गर� पाउँ भ�सेमेत 

लेिखएको �थयो। साथै य�तो अपरेसनप�छ ब�चा ज�माउन नस�ने लेिखएको �थयो। सो 

पचा�मा डा�टरको प�न सह� �थयो। अ�पतालको स�ुकेर� गराउन े�वभागले लापरवाह� गर� 

एन.बी.को पाठेघरमा ��त पगेुको �थयो र भ�व�यमा ब�चा ज�माउँदा उनको जीवनमा 

��त हनु स��यो। �यसैले डा�टरह� उनको ब��याकरण गर� �दने �न�कष�मा पगुी �यसो 

ग�रएको �थयो। ब��याकरण �वभागको �नण�य स�ुकेर� हनुभु�दा प�हलेकै �म�तको �थयो 

ता�क एन.बी.को �वे�छाले ब��याकरण गराएको भ� स�कयोस।् एन.बी.लाई यस 

�वषयमा कुनै जानकार� �दईएको �थएन। यो म�ुा यरुोपेल� मानव अ�धकार अदालतमा 

प�ुयो। अदालत उनको ब��याकरणले एन.बी.को �जनन �वा��य अ�धकारमा दखल 

प�ु याएको हनुाले उनको �नजी र पा�रवा�रक जीवनमा ग�हरो असर परेको ठहर ग� यो।435 

�लोभा�कया रा�यले रोमा उ�पि�का खास म�हलाको �जनन �वा��यको सरु�ा 

गन� �भावकार� कानूनी संर�ण एवम ् बचाउका उपायह�को ब�दोब�त गन� नसक� 

पी�डतको �नजी जीवनको अ�धकारको र�ा गनु�पन� सका�मक दा�य�व पूरा गन� नसकेकाले 

मानव अ�धकारस�ब�धी यरुोपेल� सि�धको धारा ८ ले स�ुपेको पी�डतको �जनन 

�वाय�ताको अ�धकार उ�ल�न गरेको ठहर ग� यो।436 अदालतले भी.सी. �व�� 

�लोवा�कया र आई.जी. तथा अ�य �व�� �लोवा�कयाका म�ुामा प�न समान �क�समका 

�न�कष� �नकालेको �थयो।437 

 

१०.८ मानव अ�धकारको अ�तरअमे�रक� अदालतका केह� फैसलाह� 

मानव अ�धकारस�ब�धी अमे�रक� महासि�धको धारा ११ ले "�यि�को �नजी जीवन, 

�नजको प�रवार, �नजको आवास वा �नजका प�ाचारमा �वे�छाचार� वा द�ुय�वहारपूण� 

ह�त�ेप"बाट सरु�ासमेत समावेश भएको गोपनीयताको अ�धकारको ��याभ�ूत गद�छ। ब�चा 

ज�माउन े अथवा नज�माउने भ�ेबारे एक �यि�का �नण�यह�समेत समा�व� हनुे गर� 

गोपनीयताको अ�धकारको �या�या अ�तरअमे�रक� अदालतले गरेको छ। 

 
435    N.B. v. Slovakia, No. 29518/10 Eur. Ct. H.R., para. 95 (2012).  
436    N.B. v. Slovakia, The European Court of Human Rights (Former Section IV) 
437    V.C. v. Slovakia, No. 18968/07 Eur. Ct. H.R., para. 154 (2011); यो पिन हेनु�होस्, I.G. and Others v. Slovakia, No. 15966/04 

Eur. Ct. H.R. (2012). 
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क) आता��वया म�ुर�योसमेत �व�� को�ा�रका438: सन ्२००४ मा दस जना द�पि�ह� र एक 

Fertility Clinic ले को�टा�रकामा कृ��म गभा�धारण (In Vitro Fertilization, IVF) मा 

लगाइएको पूण� ��तब�धका �व��मा म�ुा दायर गरेका �थए। अ�तरअमे�रक� अदालतले 

�जनन �वा��य ��व�धमा�थको ��तब�धले अ�तरा���य कानूनअ�तग�त मा�यता �दान 

ग�रएबमोिजमका गोपनीयताको अ�धकार, �वत��ताको अ�धकार, �यि�गत अ�ु�णताको 

अ�धकार तथा प�रवार गठन गन� अ�धकारको उ�ल�न ग� यो भ� ेफैसला ग� यो। अदालतले 

अमे�रक� महासि�धको धारा ४.१ को �योजनको ला�ग �णुलाई एक �यि�को �पमा ब�ुन 

स�कंदैन र IVF का हकमा धारा ४ लाई लागू नै हनु नस�न े गर� �योजनह�न बनाउन े

गभ�धारण �नषेचन (Fertilization) मा होइन ब� गभा�शयमा �णु ��यारोपण गरेका बखतमा 

�ार�भ ह�ुछ भ�सेमेत फैसला ग� यो। यसका अ�त�र� अदालतले ब�चा पाउन ेवा नपाउन े

भ� े �नण�य �नजी जीवनको अ�धकारको एक �ह�सा हो र �यि�गत �वाय�ता, �जनन 

�वत��तार शार��रक एवम ्मनोवै�ा�नक अ�ु�णता एक अका�मा अ�तरस�बि�धत छन ् भ� े

कुराह�लाई प�न मा�यता �दान ग� यो। 

ख) आई.भी.�व�� बो�ल�भया439: सन ् २००० मा बो�ल�भयामा ब�न े एक पे�क� शरणाथ� 

आई.भी.लाई साव�ज�नक अ�पतालमा श�य��याको �व�धमाफ� त ब�चा ज�माउने ���या 

(Caesarean Section) स�पादन ग�रंदा �नजको म�जरु� बेगर ब��याकरण ग�रएको �थयो।440 

आई.भी.लाई धेरै �दनप�छ मा�ै िच�क�सकह�ले ब��याकरणको �योजनको ला�ग नल� बाँ�ने 

काय� (Tubal Ligation) गरेका �थए भ� ेकुरा सूिचत ग�रएको �थयो।अदालतले बो�ल�भयाले 

�वशेष गर� प�रवार खडा गन� अ�धकार, �यि�गत अख�डता एवम ् �यि�गत �वत��ताको 

अ�धकार तथा �नजी एवम ् पा�रवा�रक जीवनका अ�धकारलगायतका अमे�रक� 

महासि�धअ�तग�तका आई.भी.का धेरै अ�धकारह�को उ�ल�न गरेको �थयो भ� े ठहर 

ग� यो।441 रा�यले �े�ीय महासि�ध442 अ�तग�त म�हलाह� �व�� �हंसाका सबै 

�व�पह�लाई दि�डत गनु�पन� आ�नो दा�य�वको प�न उ�ल�न गरेको �थयो।अदालतले 

"�यि�गत �वाय�ता र ह�त�ेप बेगर आ�नो जीवनका योजनाह�को चयन गन� �वत��ता 

��तको स�मानमा आधा�रत रहेको �बरामीको ससूुिचत म�जरु� िच�क�सक�य ह�त�ेपको ला�ग 

 
438   Artavia Murillo & Others v. Costa Rica, No. 257 (ser. C) Inter-Am. Ct. H.R. (2012).  

439      I.V. v. Bolivia, No. 721/14, 12.655 (ser. C) Inter-Am. Ct. H.R. (2016).  

440  I.V. v. Bolivia, No. 721/14, 12.655 (ser. C) Inter-Am. Ct. H.R. (2016).  
441    I.V. v. Bolivia, No. 721/14, 12.655 (ser. C) Inter-Am. Ct. H.R. (2016).  
442    Convention of Belem do Pará 
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एक अप�रहाय� (sine qua non) शत� हो"443 भ� े प�न �न�य�ल ग� यो। अदालतले म�जरु� 

बेगरको ब��याकरणले "सबैभ�दा �यि�गत र अ�तर� �नण�यमा�थको कुनै �यि�को 

�नय��णलाई द�घ�काल�न असरह� स�हत पूण� �पमा नास गन� प�रणाम �न�कने गर� कुनै 

प�न �यि�को आ�नो शर�र एवम ् �जनन �मतास�ब�धी �नण�यह� �वत�� �पमा �लन 

पाउने अ�धकारलाई �न�फल पाद�छ"444 भ� े कुरालाई �वीकार ग� यो।" �वा��य उपचार 

एवम ्हेरचाहको पहुँचमा भेदभाव तथा िच�क�सा सेवा �दायकह�, �ीमान ्एवम ्प�रवार तथा 

समदुायसँग स�बि�धत असमान शि� स�ब�धह��ारा म�हलाको आ�नो शर�र तथा आ�नो 

�जनन �वा��यबारे �नण�य गन� �वत��ता र म�हलाले �लने �नण�य �ाय: अवमू�यन गन� वा 

कमजोर पान� ग�रएको छ"445 भ� े�यहोरा प�न अदालतले उ�लेख ग� यो। 

 

१०.९ गोपनीयता तथा �जनन अ�धकारस�ब�धी संय�ु रा�य अमे�रका र अ�य अदालतको तलुना�मक 

�व�धशा� 

अमे�रक� सं�वधानमा गोपनीयताको अ�धकारबारे उ�लेख नभए ताप�न यसको चौध� 

संशोधनले �यि�गत �वत��तामा �वे�छाचार� ह�त�ेप �व��को अ�धकारको �यव�था गरेको 

र सोह� धाराका आधारमा अमे�रक� सव��च अदालतले गोपनीयताको अ�धकार कुनै प�न 

�यि�को �वत��तामा �वे�छाचार� ह�त�ेपबाट म�ु हनुे अ�धकारलाई �जनन 

अ�धकारसमेतको �श�त �या�या गरेको पाइ�छ। देहायका म�ुाह�ले कसर� सव��च 

अदालतले गोपनीयताको अ�धकारले �जनन �नण�य-���याको संर�ण गद�छ भनी मा�यता �दान 

गन� "जीवनको सबैभ�दा �यि�गत �नण�यह�"446 मा सरकार� ह�त�ेपलाई अ�वीकृत गन� 

अमे�रक� नजीरह�को एकलामो शंृखलाको संरचना गरेको छ भ� ेदशा�उँछ। 

क) ���वो�ड �व�� कनेि�टकट447 र एइसे��टाट �व�� बड�448: सन ् १९६३ को 

���वो�डको म�ुामा अमे�रक� संघीय सव��च अदालतले गोपनीयताको संवैधा�नक हक�भ� 

�ववा�हत �यि�ले प�रवार �नयोजनका साधन (गभ��नरोधक) छनौट र �योग गन� पाउन े

अ�धकारसमेत �न�हत रह�छ भ� ेठहर ग� यो र गभ��नरोधक साधनलाई ��तब�ध लगाउन े

 
443    आ��ेस को��ताि�तन, ससूुिचत म�जरु�, लै��क शि� स�ब�धह� र आईएसीएचआर: आई. वी. �व. बो�ल�वया म�ुा, रा��य 

तथा �व��यापी �वा��य कानूनका ला�ग ओ' �नल अ�ययन सं�था, जज�टाउन कानून (२०१७) I 

444       I.V. v. Bolivia, No. 721/14, 12.655 (ser. C) Inter-Am. Ct. H.R., अन�ुछेद ४ (२०१६)  

445    I.V. v. Bolivia, No. 721/14, 12.655 (ser. C) Inter-Am. Ct. H.R., अन�ुछेद ४ (२०१६)  

446   I. V. v. Bolivia, No. 721/14, 12.655 (ser. C) Inter-Am. Ct. H.R., अन�ुछेद ४ (२०१६)  
447    Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965) 
448    Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438 (1972) 
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एक कानूनलाई खारेज ग� यो। य��प सं�वधानमा गोपनीयताको अ�धकार भ� े लेिखएको 

�थएन। तर अदालतले गभ��नरोधकको �योग (Use of Contraceptives) को अ�धकारलाई 

�यि�को गोपनीयतासँग स�बि�धत अ�य संवैधा�नक मौ�लक ��याभ�ूतका आधारमा 

�या�या गरेको �थयो।449 अदालतले गभ� �नरोधकको �ववा�हत �यि��ारा �योगमा 

लगाइएको ��तब�धले “संवैधा�नक ��याभ�ूत�ारा �सज�ना ग�रएको गोपनीयताको 

प�र�ध�भ�पन� नाता-स�ब�धसँग चासो रा�दछ”450 भ�े फैसला ग� यो। �यसैगर� कानून�ारा 

अनमु�त �दान ग�रएको य�तो अ�त�मण “वैवा�हक नाता-स�ब�धसँग गाँ�सएका 

धारणाह�का ला�ग अ��य”451 �थयो भ� े �न�कष� �नका�यो।�यसैगर� सन ् १९७२ मा 

अदालतले एइसे��टाटको भएको म�ुामा गोपनीयताको अ�धकार भनेको कुनै प�न �यि�को 

गोपनीयताको यावत अ�धकार भएको हनुाले प�रवार �नयोजनका साधन �ववा�हतले मा� 

�योग गन� पाउन े भ� �म�दैन भ� े �या�या ग� यो।गभ� �नरोधकको �योग (Use of 

Contraceptives) को अ�धकारलाई �ववा�हतका बीचमा मा� सी�मत गन� कानूनउपर �हार 

गरेको �थयो।452 

एइसे��टाटको म�ुामा सव��च अदालतले "य�द गोपनीयताको अ�धकारले केह� 

अथ� �द�छ भने �यो ब�चा पाउन ेवा ज�माउने �नण�य ज�तो कुनै प�न �यि�का ला�ग 

आधारभतू �पमा नै असर गन� मा�मलाह�मा अवाि�छत एवम ् अन�धकृत सरकार� 

अ�त�मणबाट म�ु हनुे, �ववा�हत होस ्अथवा एकल (अ�ववा�हत) कुनै प�न �यि�को 

अ�धकार हो”453 भ� े �यहोरा उ�लेख गद� गभ��नरोधकह�लाई �ववा�हत �यि�ह�का 

ला�ग मा� सी�मत गन� एक कानूनलाई खारेज ग�र�दएको �थयो। 

ख) रोय �व�� वेड454: यस म�ुामा अमे�रक� सव��च अदालतले आ�नो गभा�व�था �नर�तर 

रा� े वा अ��य गन� वा ज�म �दने भ� े �नण�य गन� अ�धकार स�बि�धत म�हलामा नै 

सं�वधानतः �न�हत रहेको भ� े�या�या ग� यो।सव��च अदालतले आ�नो गभा�व�था �नर�तर 

रा� े वा अ��य गन� भ� े �नण�य गन� कुनै म�हलाको अ�धकारलाई �यि�गत �वाय�ता 

तथा गोपनीयताका संवैधा�नक �ावधानअ�तग�त संर�ण ग�रएको छ भ� े फैसला 

ग� यो।अदालतले प�हलो �ैमा�सक�भ� गभ�पतन गराउन े काय� कुनै कानूनले अपराध 

 
449    Griswold v. Connecticut, 381 US. 479(1965) 
450    Griswold, 381 U.S. 479 (1965) 
451     ऐजन, ४८६ मा 
452     Eisenstandt v. Baired, 405 US. 438, 453 (1972). 
453     Eisenstadt, 405 U.S. 438 (1972) 
454    Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973) 
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घोषणा गछ� वा �नषेध गरेको छ भन े �यसबाट म�हलाको गोपनीयताको अ�धकारको 

उ�ल�न हनु जा�छ, �कन�क सं�वधानको चौध� संशोधनबाट �था�पत �यि�गत 

�वत��ताको अ�धकारमा य�ता कानूनले बाधा प�ु याउँछ455 भनी गभ�पतनको अ�धकारलाई 

अदालतले �यि�गत �वत��ताको अ�धकारसँग जोडेर �या�या गरेको छ। य�तो कानूनी 

ब�देजले रा�यको �वाथ� त र�ा गला�, तर य�ता ब�देजले �यि�को �यि�गत �वत��ता 

(म�हलाको केटाकेट�ह�को सं�या �नधा�रण गन� �जनन �वाय�ताको अ�धकार) को  

उ�ल�न गद�छ456 भ� े अदालतको �या�या रहेको छ। प�हलो �ैमा�सक पछा�ड भने 

"रा�यको बा�यकार� सरोकार"457 लाई ��त�बि�बत गन� ब�देजलाई अनमु�त �दइएको छ। 

तर �य�ता ब�देजले आ�नो जीवन र �वा��यको र�ा गन�का ला�ग गभ�पतन गराउन 

पाउने एक म�हलाको अ�धकारलाई �थान �दनै पन� अथा�त ्�वीकार गन�पन� ह�ुछ।  

ग) होल वोमे�स हे�थ �व�� हेले�ट�ट458: यस म�ुामा अमे�रक� सव��च अदालतले टे�सास 

रा�यको कानूनले गभ�पतनको स�दभ�मा म�ुयतः दईु वटा �यव�था गनु�पन� ठहर गरेको 

�थयो, जसमा (१) गभ�पतन गराउने काय��व�ध स�पादन गन� िच�क�सकसँग निजकैको 

अ�पतालमा भना� गराउन े (Admitting) �वशेषा�धकार हनुपुछ� (२) रा�यका गभ�पतनका 

ि�ल�नकह�सँग घ�ुती (Ambulatory) श�यिच�क�सा के��ह�कै ज�तै स�ुवधा �तर 

(मापद�ड) हनु ु सं�वधानको उ�ल�न हो।459 अमे�रक� सव��च अदालतले गभ�पतनको 

पहुँच गराइएको कुनै प�न अबाि�छत भार �यो भएमा असंवैधा�नक ह�ुछ भ� े �न�य�ल 

ग� यो।460 कानूनमा गभ�पतनको पहुँचमा पन� भार र यसबाट हनुे लाभ स�ब�धमा कानून 

�नधा�रण गदा� �यान �दन ु पछ�। टे�सासको कानूनका य�ता �ावधानह�ले न त �या� 

�पमा िच�क�सक�य लाभ �दएको छन त गभ�पतनको पहुँचमा पन� भारको औिच�यता प�ु� 

नै गन� सकेको छ। कुनै एउटा म�हलाले उिचत उपचार पाउन ेगर� टे�सासले कानूनी 

�ब�ध गन� सकेको देिखएन भ�े ठहर यस म�ुामा ग�रएको छ।461 

घ) एल.एम. समेत �व�� ना�म�बया सरकार462को म�ुामा एल.एम. र दईुजना अ� म�हलाले 

ना�म�वयाको रा�य (सरकार�) अ�पतालका मे�डकल �टाफह�ले जवरज�ती �थायी 

 
455    U.S. CONST. amend. XIV, § 1  
456       Roe v. Wade, 410.US.113(1973) . 
457    Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). 
458    Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, 136 S. Ct. 2292 (2016). 
459     ऐजन, अन�ुछेद २ 

460    ऐजन 
461    Whole Womens Healthv. Hellerstedt, 136. supreme court, 2292 (2016). 
462     L.M. & Others v. Government of Namibia, Case Nos. 1603/2008, 3518/2008, 3007/2008 (H. Ct. Namibia) (2012).  
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ब��याकरण (Sterilization) गरेको भ�दै ना�म�वया सरकार �व�� �यहाँको उ�च 

अदालतमा म�ुा हालेका �थए। म�ुामा ना�म�वयाको सं�वधानले ��याभतू गरेको जीवन 

�वत��ता, स�मान, अ�वभेद, शार��रक र भौ�तक �न�ा, प�रवार बनाउने हक र �ूर यातना, 

अमानवीय र अपमानजनक �यवहारबाट म�ु हनुे अ�धकारको उ�ल�न गरेको भ� ेदावी 

�लइएको �थयो।463 ब��याकरण गन� उनीह�को �लिखत सहम�त भए प�न ब��याकरणबारे 

उनीह�लाई �या�� जानकार� र सूचना �दईएन। यसका फाईदा, बेफाईदाबारे अ�पताल र 

मे�डकल कम�चार�ह�ले सूिचत नग�रकन �लिखत सहम�त �लई ब��याकरण ग�रयो भ�े 

�ववादको म�ुय �वषय रहेको �थयो। यी तीन म�हलाह�को सूिचत (स�बि�धत �यि�लाई 

सोबारे जानकार� गराएर बझुाएर �लइने) सहम�त �वना ब��याकरण ग�रएको देिखएबाट 

सं�वधानले ��याभूत गरेको जीवन �वत��ता, स�मान, अ�वभेद, शार��रक र भौ�तक �न�ा, 

प�रवार बनाउने हक र �ूर यातना, अमानवीय र अपमानजनक �यवहारबाट म�ु हनु े

अ�धकारको उ�ल�न गरेको ठहर सो उ�च अदालतले ग� यो। अदालतले �लिखत 

सहम�तभ�दा सूिचतसहम�त आव�यक हनुे कुरामा जोड �दयो। अदालतले अगा�ड भनेको 

छ–  प�रवार �नयोजनका �वक�पह�को छनौट गदा� स�बि�धत �यि�लाई �यसका फाईदा 

र वेफाईदाबारे �या� सूचना �दईएको हनुपुछ�, जसबाट उसले जानी बझुी �नण�य गन� 

सकोस।्464 गभ��नरोधका वैकि�पक �व�पह�को फाइदा तथा बेफाइदाह� लगायतका 

िच�क�सक�य काय��व�ध स�ब�धमा एक ससूुिचत �नण�य �लन �बरामी (रोगी) समथ� हनुै 

पद�छ भ�े कुराह�मा समेत �वशेष जोड �दयो।465 

भारतको सव��च अदालतका म�ुाह�ले �जनन अ�धकारका म�ुामा गोपनीयताको 

अ�धकारलाई �प�सँग जो�न स�कने कुरा संकेत गरेका छन।् 

ङ) गो�व�द �व�� म�य �देश466: सन ् १९७५ मा सव��च अदालतले "स�भवत: सी�मत 

सरकारको कुनै प�न प��तको म�ुय (के���य) सरोकारको �वषय रहेको �यि�गत 

�वाय�तालाई हा�ो सं�वधानअ�तग�त आंिशक �पमा �प� संवैधा�नक ��याभ�ूत�ारा 

संर�ण ग�रएको छ... नाग�रकका धेरै मौ�लक अ�धकारलाई गोपनीयताको अ�धकारमा 

योगदान पयुा�उने गर� �या�या गन� स�क�छ"467 भ�े �यहोरा उ�लेख गद� गोपनीयताको 

 
463     L.M. & Others v. Government of Namibia, Case Nos. 1603/2008, 3518/2008, 3007/2008 (H. Ct. Namibia) (2012). 
464     L.M. and Others v.Government of Namibia, case no. 1603/2008, 3518/2008, 307/2008(High court of Namibia) 

(2012). 
465   ऐजन 

466   Gobind v. State of Madhya Pradesh, (1975) 3 S.C.R. 946 (India), अन�ुछेदह� २८ र ३१ 

467   ऐजन, अन�ुछेदह� २३ र २५ 



174 | �जनन �वा��य अ�धकार (�ोत साम�ी)‚ २०७६ 

अ�धकारलाई मा�यता �दान ग� यो। गो�व�दको म�ुाले यरुोपेल� मानव अ�धकार अदालत 

र अमे�रक� दवु ै �े�ा�धकारह�का ���वो�ड तथा रोय लगायतका468 नजीरलाई उ�त 

ग� यो र “गोपनीयताको कुनै प�न अ�धकारले घर, प�रवार, मात�ृव, ब�चा ज�माउने एवम ्

पालन पोषणका �यि�गत अ�तरंग (घ�न�ता) का �वषयह�लाई समावेश एवम ् संर�ण 

गन�पद�छ”469 भ� े ठहर ग� यो। य��प अदालतले गोपनीयताको अ�धकार �नरंकुश 

(�नरपे�) नरहेको र उ� अ�धकार “बा�यकार� वा अका� साव�ज�नक सरोकारका 

आधारमा लगाइएको ब�देजका अधीनमा रहनैपन�” कुरामा सचेत प�न गरायो।470 

च) राजगोपाल �व�� ता�मलनाडु471: सन ्१९९४ मा "...गोपनीयताको अ�धकार धारा २१ 

�ारा यस मलुकुका नाग�रकलाई ��याभ�ूत ग�रएका जीवन र �वत��ताको अ�धकारमा 

अ�त�न��हत रहेको छ..."472 भ� े सव��च अदालतले ठहर गद� गो�व�दलाई पनु:प�ु� 

ग� यो। अदालतले "एक नाग�रकलाई �नजको आ�नै, �नजको प�रवार, �ववाह, �जनन, 

मात�ृव, ब�चा ज�माउने तथा िश�ाको गोपनीयताको सरु�ा एवम ् बचाउ गन� अ�धकार 

�ा� छ...”473 भ� ेकुरामा �वशेष जोड �दयो । 

 

१०.१० स�तानको सं�या �नधा�रण र ज�मा�तरको अ�धकार 

क�त स�तान ज�माउने र स�तानबीचको ज�मा�तर क�त गन� भ� ेअ�धकार म�हला 

�वयंले �नधा�रण गन� अ�धकार हो भनी अ�तरा���य कानून र �व�धशा�ले मानी आएको छ। 

स�तान सं�या एवम ्ज�मा�तरको �नण�य गन� म�हलाको अ�धकारलाई मा�यता �दान गन�474 

म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�धको धारा १६ लाई म�हलालाई “प�रवार �नयोजनका 

स�ब�धी जानकार� एवम ् स�लाह एवम ् परामश�”475 को ��याभ�ूत गन� धारा १० (ज) 

 
468   ऐजन, अन�ुछेदह�१६, १८, र २९ ���वो�डमा, अमे�रक� सव��च अदालतले एक गभ��नरोधकह� �व��को कानून �ववा�हत 

�यि�ह�को गोप�नयताको अ�धकारको एक असंवैधा�नक अ�त�मण �थयो भ�े ठहर गय�, Griswold v. Connecticut, 381 

U.S. 479 (1965) रोयमा अमे�रक� अदालतले गोप�नयताको अ�धकार अ�तग�त गभ�पतनलाई वैधा�नक�करण गय�, Roe v. 

Wade, 410 U.S. 113 (1973)  
469     Gobind v. State of Madhya Pradesh, (1975) 3 S.C.R. 946 (India), अन�ुछेद २४; यो प�न हेनु�होस, Rajgopal, Supp. 4 

S.C.R. 353, अन�ुछेद २८ (१)(“गोप�नयताको अ�धकार धारा २१ �ारा यस मलुकुका नाग�रकह�लाई ��याभ�ूत ग�रएका 

जीवन र �वत��ताको अ�धकारमा अ�त�न��हत रहेको छ... "[ए]क नाग�रकलाई �नजको आ�नै, �नजको प�रवार, �ववाह, 

�जनन, मात�ृव, ब�चा ज�माउने तथा िश�ा...को गोप�नयताको सरु�ा एवम ्बचाउ गन� अ�धकार �ा� छ...”) 

470    Gobind v. State of Madhya Pradesh, (1975) 3 S.C.R. 946 (India), अन�ुछेदह� २८ र ३१ 
471     Rajgopal v. State of Tamil Nadu, (1994) Supp. 4 S.C.R. 353 (India).  
472     ऐजन, अन�ुछेद २६(१) 

473   ऐजन 

474  म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध मा�थ �ट�पणी २, धारा१६(१)(ङ) 

475   ऐजन, धारा १०(ज) 
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सँगसँगै राखेर हेन� ग�र�छ। म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तको २१ औ ंसामा�य 

�सफा�रसले स�तान ज�माउने एवम ् �तनको पालन पोषणको साथ साथै �तनीह�को जीवन, 

मान�सक र शार��रक �वा��य, िश�ा, रोजगार� र �तनीह�का �यि��व �वकासका अ�य 

��याकलापको असमान भार (Inequitable Burden) म�हलामा�थ पन� हनुाले म�हलाका ला�ग 

ब�चाको सं�या �नधा�रण र ज�मा�तरको अ�धकार �नणा�यक हनुे उ�लेख गरेको छ।476 यो 

अ�धकारको प�रपू�त�को अथ� भनेको म�हलालाई गभ��नरोधक सरुि�त साधन र �व�धह�को 

छनौट, �तनीह�को �योगको �ववेकपूण� जानकार�, यौन िश�ामा पहुँच र प�रवार �नयोजन 

सूचना एवम ् सेवामा पहुँच ज�ता �वषयमा उनीह�लाई स�म बनाई ससूुिचत �नण�य गन� 

म�हलाह�लाई स�म बनाउन ुहो।477 

उ� �नद�शनमा स�म�तले अगा�ड उ�लेख गरेको छ–  —य�तो �नण�यमा �ीमान ्को 

सहम�त आव�यक हनुे र जवरज�ती गभ�वती हनुपुन� एवम ् जवरज�ती ब��याकरण ग�रने 

ज�ता बा�या�मक �ावधानह�ले उनीह�को अ�धकारको उ�ल�न गद�छ।478 म�हला 

अ�धकारस�ब�धी महासि�धको धारा १६ ले ब�चाह�को सं�या र ज�मा�तरबारे 

िज�मेवार�पूव�क �वत�� �पमा �नण�य गन� पाउन े सबै जोडी र �यि�ह�को अ�धकार 

(�जनन �वाय�ता) �दान गरेकोमा संय�ु रा� संघीय जनसं�या र �वकास काय��मको 

काय�योजनाले �वशेष जोड �दएको छ।479 म�हलाको �जनन �वाय�ताको अ�धकारको 

संर�णका ला�ग ब�चाह�को सं�या �नधा�रण ज�मा�तरका �वषयमा �नण�य गन� अ�धकारका 

स�ब�धमा दि�ण एिशया, �या�टन अमे�रका र म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले 

गरेका केह� �या�याह�को उ�लेख तल ग�रएको छ। 

क) ए.एस. �व�� ह�रे�480 यस म�ुामा �वना सहम�त िच�क�सक�य ��ुटका कारण ब��याकरण 

ग�रएको ग�भीर म�ुामा म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�तले हंगेर�ले म�हला 

अ�धकारस�ब�धी महासि�धको धारा १६ को उ�ल�न गरेको ठहर गरेको छ। श�य��या 

 
476   म�हला �व��का भेदभावको उ�मूलनस�ब�धी स�म�त (म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त), सामा�य �सफा�रस 

सं�या २१: वैवा�हक तथा पा�रवा�रक नाता स�ब�धह�मा समानता, (१३ औ ंअ�धवेशन, १९९४), ३४१ मा, अन�ुछेद 

२१, U.N. Doc. HRI/GEN/1.Rev. 9 (Vol. II) (2008)। 

477    ऐजन, अन�ुछेद २२। 

478  म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, सामा�य �सफा�रस सं�या१९: म�हलाह� �व��को �हंसा, (११औ ंअ�धवेशन, 

१९९२), ३३४ मा, अन�ुछेद २२, U.N.Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II) (2008); म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध 

स�म�त, सामा�य �सफा�रस सं�या२१मा�थ �ट�पणी ८०, अन�ुछेद २२। 
479    Programme of Action of the International Conference on Population and Development (ICPD Programme of action), 

Cairo, Egypt, Sep 5-13, 1994, para 7.3, U.N.doc.A/CONF.171/13/rev.(1995). 
480     A.S. v. Hungary, म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध स�म�त, Commc’n No. 4/2004, U.N. Doc. CEDAW/C/36/D/4/2004 

(2006)I 
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त�काल अगा�ड डा�टरह�ले ए.एस.लाई एक श�य��या (Caesarean Section) ला�ग सहम�त 

भ�दै एउटा ह�त�लिखत नोटमा सह� गन� भनकेा �थए। �या�टन भाषामा लेिखएको उ� 

ह�त�लिखत नोटमा ब��याकरणका ला�ग सहम�तको भाषासमेत लेिखएको �थयो। ए.एस.को 

पूरा र जानकार�मूलक सहम�त (Full and Informed Consent) नभएका कारणले म�हला 

अ�धकारस�ब�धी महासि�धको धारा १६ को उ�ल�न भएको �कनभन े ए.एस.लाई" उनको 

पूण� र ससूुिचत म�जरु�"481 बेगर ब��याकरण ग�रएको �थयो र सो ब��याकरणबाट �नजको 

�ाकृ�तक �जनन�मताबाट �थायी �पमा बि�त ग�रएको �न�कष� सम�तले �नकालेको 

�थयो।482 

ख) सी-३५५/२००६483: यस म�ुामा कोलि�बयाको संवैधा�नक अदालतले एउटा उ�ले�य र 

ऐ�तहा�सक फैसला गरेको छ। म�हलाको जीवनको जोिखम अव�थाको, जवरज�ती करणीबाट 

रहन गएको, हाडनाता करणीबाट रहेको र �वकलांग �णु रहेको अव�थाको गभ�पतनलाई 

अपराध नहनु े (Decriminalization) ठहर गरेको छ। अदालतको यो �नण�यभ�दा अिघ 

कोलि�बयाको कानून गभ�पतनमा असा�यै कठोर (Restrictive) रहेको �थयो। अदालतले 

म�हलाको जीवनको जोिखमको अव�थाको, जवरज�ती करणीबाट रहन गएको, हाडनाता 

करणीबाट रहेको र �वकलागं �णु रहेको अव�थाको गभ�पतनलाई अपराध नहनुे ठहर गदा� 

जनसं�या तथा �वकास स�ब�धी अ�तरा����य स�मेलन र म�हला अ�धकारस�ब�धी 

महासि�धज�ता अ�तरा���य कानूनी संय��ह�को आधारमा �जनन�वा�य मानव अ�धकार र 

संवैधा�नक अ�धकार हनुे �या�या गरेको हो।484 फैसलामा अदालतले भनेको छ ब�चाह�को 

सं�या �नधा�रण र ज�मा�तरको अ�धकार यौन र �जनन अ�धकार र �जनन �वाय�ताको 

ला�ग अ�याव�यक�य अवयव हो र गभ�पतनलाई रोक लगाउने कानूनले (��तब�धा�मक 

गभ�पतन कानूनह�ले) यो अ�धकारको ��य� हनन ्गरेको छ।485 अदालतले म�हलाह�लाई 

उनीह�का अ�धकारह�को उपभोग गन� पूण� �पले स�म बनाउन �जनन �वा��य र 

बालबा�लकाह�को सं�या तथा ज�मा�तरको स�ब�धमा �वत��तापूव�क �नण�य गन� 

अ�धकारस�ब�धी सूचना एवम ् जानकार�ह� आधारभूत िश�ामा समावेश ग�रनै पछ� भ� े

 
481  ऐजन, अन�ुछेद ११.४ 
482     A.S. v. Hungary, CEDAW Committee, no. 4/2004, U.N. doc. CEDAW/C/36/D/4, 2004 (2006). 
483     Corte Constitutional, Mayo 10, 2006, Sentencia C-355/2006 (Colom.); हेनु�होस, म�हलाह�को �व��यापी स�ब�ता 

(�ल�), सी ३५५/२००६, कोलि�बयामा गभ�पतनलाई उदार बनाउन ेसंवैधा�नक �नण�यका केह� मह�वपूण� उ�रणह� 

(२००७)। 

484   म�हलाह�को �व��यापी स�ब�ता (�ल�), सी ३५५/२००६, मा�थ �ट�पणी ८९, ३१ मा  
485    Corte constitutional, Mayo 102006, sentencia c-355/2006(colombia), see WOMENS LINK WORLDWIDE, 

c355/206, EXPERTS OF THE CONSTITUTIONAL RULIND LIBRALIXED ABORTION IN COLOMBIA (2007). 
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�यहोरा अ�भ�य� गद� िश�ा र �जनन अ�धकारह�का बीचको मह�वपूण� क�डको प�न 

उ�लेख ग� यो।486 यो म�ुा कोलि�बयाको संवैधा�नक अदालतले �नण�य गरेको भए प�न 

ब�चाह�को सं�या �नधा�रण र ज�मा�तरका अ�धकारमा �व�भ�रका अदालतका ला�ग 

अनकुरणीय देिख�छ। 

ग) दे�वका �व�ास �व�� भारत487: यो साव�ज�नक सरोकारको �ववादमा �वा��य अ�धकारकम� 

दे�वका �व�ासले सरकारको ब��याकरण �या�प र काय��मउपर चनुौती �दएका �थए। 

उनीह�ले �वहारको एउटा ब��याकरण �या�पह�मा सरसफाई नभएको दावी गरेको �थयो। 

�यि�ह�को जानकार�मूलक सहम�त (Full and Informed Consent) �वना ब��याकरण 

ग�रएको छ। गर�ब ब�तीका अनपढ �यि�ह�को ब��याकरण गनु� पूव� यसका फाईदा 

बेफाईदाबारे पया�� परामश� �दनपुन�मा सो नगर� धमाधम ब��याकरण ग�रएको छ। 

अ�पतालमा होइन फोहोर �कूलमा �या�प स�ालन ग�रएको छ। उपकरणह�को श�ुीकरण 

नगर� �कूलको डे�कको टु�पामा टच� लाईट राखी अ�यारो कोठामा एउटा मा� सज�न�ारा 

�या�नटर� प�ा �योग नग�रकनै ब��याकरण ���या स�ालन ग�रएको छ, जसबाट धेरै 

म�हलाह� ब��याकरणप�छ ठूलो वेदनामा छ�प�टन ु परेको छ। तर सरकारका 

अ�धकार�ह�ले उ� �या�प सफल, सरुि�त रहेको र ठूलो मा�ामा औषधीह�को �म�त 

स�कनबाट जो�गएको भ� ेबताएका �थए। 

�रट �नवेदनमा यो घटनाले सं�वधानको उ�ल�न भएको दावीस�हत सो घटनाको पूण� 

छान�वन होस ् जसबाट आगामी �दनमा य�तो घटना नदोहो�रयोस ् भ� े मागदावी भारतीय 

सव��च अदालतमा पेश भएको �थयो। साथै सरकारबाट सन ्२००५ मा जार� ब��याकरण 

काय��व�धको पूण� पालना गनु� गराउन ुभनी सरकारका नाउँमा परमादेश जार� हनुसमेत माग 

ग�रएको �थयो। 

भारतीय सव��च अदालतले यस म�ुामा �वप�ीह�ले �जनन अ�धकारको उ�ल�न 

गरेको र यसबाट भारतीय सं�वधानको धारा २१ ले �दान गरेको जीवन सरु�ा र �यि�गत 

�वत��ताको अ�धकार उ�ल�न भएको ठहर ग� यो। �जनन अ�धकारको अ�यास गन� पाउने 

�वत��तामा जवरज�ती कुनै �कारबाट उ�मिु� र जानकार�मूलक सहम�त (Informed 

Consent) का आधारमा ब��याकरणस�ब�धी छनोट गन� पाउन े अ�धकार �न�हत ह�ुछ भ�े 

�या�या सव��च अदालतले ग� यो।  

 
486  ऐजन, ३१मा 
487    Devika Biswas v. Union of India & Others W.P. (C.) 95/2012 
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संय�ु रा� संघीय आ�थ�क, सामािजक र साँ�कृ�तकस�ब�धी स�म�तको सामा�य 

�ट�पणी नं.२२ मा �जनन �वा��य �वा��यस�ब�धी अ�धकारको सि��हत भाग हनुे भनी 

�दएको सामा�य �ट�पणीलाई फैसलाले आधार �लएको �थयो। साथै म�हला अ�धकारस�ब�धी 

महासि�ध स�म�तले A.S. v Hungary को म�ुामा �दएको �नण�यसमेतलाई आधार �लई आदेश 

जार� गरेको �थयो।488 रा�य सरकारह� र संघ बीच सम�वय गर� ब��याकरण काय��व�ध र 

���याह�को पूण� प�रपालना गनु�पन� आदेश जार� गद� �विश� माग�दश�नसमेत �दएको 

देिख�छ। ब��याकरण गनु�पूव� चेक �ल� बनाउन ु पन�, ब��याकरण ग�रनेले ब�ुने भाषामा 

ब��याकरणका फाईदा र वेफाईदाबारे परामश� गनु�पन�, उसलाई ब��याकरणबारे �नण�यका 

ला�ग पया�� समय �दनपुन�, ब��याकरण �या�पको अव�थावारे अनगुमनका ला�ग पया�� 

त�या� संकलन गनु�पन�, ���याको पारदिश�ता र जवाफदे�हतालाई �व��नका ला�ग यसबाट 

अनपेि�त हनुे म�ृय ुर ज�टलताका ला�ग ��तपू�त� रकममा ब�ृ� गनु�पन� �यव�था ब��याकरण 

काय��व�धमा रा� नका ला�ग सरकारलाई यस म�ुामा सव��च अदालतले आदेश �दएको 

पाइ�छ।489 अदालत यो म�ुामा सरकारका नी�तले आ�थ�क र सामािजक �पमा सीमा�तकृत 

म�हलाको �जनन अ�धकारको स�ुनि�तताको दा�य�वबाट सरकारलाई �वमखु गराएको 

�न�कष�मा पगेुको देिख�छ। 

यो म�ुामा सव��च अदालतबाट भएको फैसलाले प�न म�हलाह�का संवैधा�नक �पमा 

संरि�त �जनन अ�धकारह�का म�ुय त�वह�का �पमा म�हलाह�को �वाय�ता र लै��क 

समानतालाई मा�यता �दान ग� यो।490 दे�वका �व�ासको म�ुामा सव��च अदालतले 

ब��याकरणद�ुपयोगतफ�  डो� याउने रा�य नी�तह� एवम ् काय��मह�ले म�हलाह�का 

आधारभतू मानव अ�धकारह�को उ�ल�न गद�छन ् भ� े कुरा �था�पत ग� यो।491 यसले 

जनसं�या वृ��बारे सरोकारह�को कारणबाट �जनन �वाय�ताका उ�ल�नह�लाई उिचत 

ठहराउने सव��च अदालतका �बगतका म�ुाह� भ�दा अ�गामी एक मह�वपूण� कदमको 

संकेत गद�छ।492 आ�नो फैसलामा सव��च अदालतले सं�वधानको धारा २१ ले “�यि�का 

�जनन अ�धकारह�” लाई प�न समावेश गद�छ भ� े स�ुप� �पमा ठहर ग� यो।सव��च 

अदालतले �जनन अ�धकारह�लाई �वा��यको अ�धकारको एक �ह�साका साथसाथै धारा २१ 

 
488    https://www.escr-net.org/.../devika-biswas-v-union-india-others-petition-no-95-2012. 
489     Devika Biswas v. Union of India and Others, W.P.(C)95/2012. 
490  ऐजन 

491   ऐजन 
492     Javed and Others v. State of Haryana, A.I.R. (2003) S.C.C. 3057; State of Haryana and Others v. Smt. Santra, (2000) 

5 S.C.C. 186  
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अ�तग�तको �यि�गत �वत��ताको एक प�का दवुैको �पमा मा�यता �दान ग� यो र 

"आ�ना �जनन आचरण एवम ् �यवहारबारे ससूुिचत, �वत�� एवम ् िज�मेवार�पूण� �नण�यह� 

�लन �यि�ह�लाई स�म बनाउन �व�भ� दायराका �जनन �वा��य सूचना एवम ्

जानकार�ह�, सामानह�, स�ुवधाह� तथा सेवाह�मा पहुँच �ा� गन�” अ�धकारसमेत समावेश 

गन� गर� य�ता अ�धकारह�को �या�या ग� यो। “यी �जनन अ�धकारह�को उपभोग गन� 

�वत��ताले ससूुिचत म�जरु�को आधारमा र कुनै प�न �व�पको करकापबाट म�ुभई 

ब��याकरणका स�ब�धमा कुनै �वक�प चयन गन� अ�धकारलाई समेत समा�व� गन� स�दछ” 

भ� ेप�न सव��च अदालतले ठहर ग� यो। उ�लेखनीय �पमा, आ�थ�क तथा सामािजक �पमा 

सीमा�तकृत समूहह�को "�जनन �वत��ताह�" लाई स�ुनि�त गन� दा�य�वमा �वशेष जोड 

�दंदै एवम ्अनौपचा�रक ल�य तथा �लोभनह�ले उनीह�लाई कुनै प�न �क�समको "अथ�पूण� 

चयन/छनौट" बाट बि�चत गरेका छन ् भ� े चासो �य� गद� अदालतले म�हलाको 

ब��याकरणस�ब�धी सरकार� नी�तह�लाई म�हलाह�को आधारभूत समानताको 

उ�ल�नह�सँग जो�न ेकाम प�न ग� यो।493 

घ) डा.मंगला डो�ा �व�� अ�नल कुमार494: यस म�ुामा आ�नो सहम�त �वना आ�नो �ीमतीको 

गभ�पतन गराएको भनी लो�नेले गभ�पतन गराउन ेडा�टरका �व�� प�ाव र ह�रयाणाको उ�च 

अदालतमा म�ुा दायर गरेको अव�था �थयो। दावीलाई खारेज गद� उ�च अदालतले म�हलाको 

�जनन �वाय�ताको अ�धकार बारे उ� म�ुामा �या�या गरेको छ। अदालत अगा�ड भ�छ-

ब�चा ज�माउने वा नज�माउने भ� ेम�हलाको एकलौट� अ�धकार हो। यो अ�धकारमा कसैले 

प�न ह�त�ेप गन� स�दैन। गभ�वती �वा�नीले उनको गभ�को ज�म �दन ेवा पतन गराउने भ� े

�नण�यमा उनको लो�नेले ह�त�ेप गन� �म�दैन। अवाि�छत गभ�ले �ाकृ�तक �पले मात ृ

�वा��यमा �भाव पाछ�।495 यस म�ुाले ब�चाको सं�या �नधा�रण वा ज�म �दने न�दने �वषय 

�जनन �वाय�ताको अ�धकार हो भ� े �व�धशा� भारतमा �वकास गन� म�त गरेको देिखन 

आउँछ। 

ङ) ह�लो �ब �व�� म�य �देश रा�य496: यस म�ुामा म�य �देश उ�च अदालतले �या�यक 

आ�धका�रकता �वना नै जबज��ती करणीक� पी�डत म�हलालाई गभ�पतन गन� स�ने गर� 

 
493    Devika Biswas v. Union of India & Others, W.P. (C.) 95/2012  
494    Dr. Mangla Dogra & Others v. Anil Kumar Malhotra & Others, C.R. No. 6337 of 2011, P. & H. H.C., November 

2011  
495  Dr. Mongla Dogra and Others V. Anil Kumar Molhotra and Others, C.R. No.6337, Panjab and Hariyana High Court, 

2011 November. 
496  Hallo Bi v. State of Madhya Pradesh, W.P.(C.) No. 408 of 2013, M.P. H.C., January 16, 2013 
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�या�या गरेको पाइ�छ। अदालतले हामी �हंसा�मक जबज��ती करणीक� एउट� पी�डतलाई 

एक बला�कार�को ब�चालाई ज�म�दनकोला�ग बा�य गन� स�दैन� भनी �या�या गरेको 

छ।497 जबज��ती करणीको प�रणाम�व�प रहेको गभ�का कारण �य�तो म�हलाले दै�नक पीडा 

भो�न ु प�ररहेको ह�ुछ, उनले दै�नक �पमा सहन ु प�ररहेको पीडा एवम ्अपमानले �नजको 

मान�सक �वा��यलाई �नि�त �पमा नै ग�भीर हानी पयुा�उँछ।498 सामािजक �यवहारमा 

असर पन� स�छ। �यसैले �या�यक आ�धका�रकताको पखा�ईमा उनको पीडा झन ब�छ। 

यसथ� �य�ता पी�डत म�हलाले आफूखसुी गभ�पतन गराउन स�छन।्499 यस म�ुामा जबज��ती 

करणीबाट गभ� रहेमा पतन गन� पाउने अ�धकारको �या�या गद� उ�च अदालतले �जनन 

�वाय�ताको अ�धकार र�ामा भ�ूमका खेलेको देिख�छ। 

च) आ�नै ��तवेदनका आधारमा ब�बई उ�च अदालत �व�� महारा� रा�य:500 सन ्२०१६मा 

ब�बईको उ�च अदालतले गभ�पतनको खोजीमा रहेक� एक गभ�वती म�हला ब�द�सँग 

स�बि�धत म�ुाको आफैले �वयम ् (Suo Moto) कदम चा�यो।जेलमा रहेक� म�हलाले 

गभ�पतन चाहेको �वषय रहेको यस म�ुामा ब�बई उ�च अदालत �वयंले आ�नै पहलमा 

जेलमा रहेका गभ�वतीको गभ�पतनका स�ब�धमा आदेश जार� गरेको �थयो। यो म�ुामा �नकै 

स�ुदरतापूव�क म�हलाको मात�ृव र उनको शर�रमा मा�थ उनको एकलौट� अ�धकारबारे सू�म 

ढंगले �नया�लएको छ। फैसलामा गभ�पतनको अ�धकार भारतीय सं�वधानको धारा २१ ले 

स�ुनि�त गरेको स�मानपूव�क बा�न पाउने अ�धकारकै एउटा पाटो हो भनी गभ�पतनको 

अ�धकारलाई �ढतापूव�क प�ु� ग� यो। फैसलाले भनेको छ- अ�नि�छत गभ�ले म�हलालाई 

असमान �पमा भार पाछ� र �य�तो गभ�लाई ज�म �दन बा�य पानु�ले �य�तो म�हलाको 

शार��रक अ�ु�णताको र मान�सक अव�थामा आघात प�ुन जा�छ। नज�मेको ब�चा मानव 

अ�धकारको �वषय होइन। गभ�ले म�हलाको शर�रमा �थान �ल�छ र उनको शार��रक 

�वा��य, मान�सक �व�थता र जीवनमा �भाव पान� था�छ। तसथ� उनले यो गभ�बारे उनी 

�वयंले एकलौट� �पमा �नण�य गन� पाउन ु पछ�। उनको आ�नो शर�रमा�थको �नय��ण, 

 
497 मानव अ�धकार कानून स�ाल (एचआरएलएन), म�य �देशको उ�च �यायालयले एक गभ�वती म�हला ब�द�लाई 

गभा�व�थाको िच�क�सक�य समा�� ऐन (२०१३) अ�तग�त उनको �जनन अ�धकारह�को अ�यास गन� अनमु�त �दयो। 

http://www.hrln.org/hrln/reproductive-rights/pils-a-cases/1209-the-high-court-of-madhya-pradesh-allowed-a-
pregnant-female-prisoner-to-exercise-her-reproductive-rights-under-the-medical-termination-of-pregnancy-act-

act.htmlमा उपल�ध छ। 

498   ऐजन 
499   Hallo Bi V. State of Madhya Pradesh, W.P.(c) No 408, Madhyapradesh Highcourt, January 16, 2013 
500   High Court on its own Motion v. The State of Maharashtra, W.P. (CRL) 1 of 2016, Mah. H.C., September 2016; 

Court on Its Own Motion Lajja Devi v. State, W.P. (CRL) 338 of 2008, Del. H.C., July 2012  
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स�तानको उ�पादक�व र मात�ृवको छनोटको एकलौ�ट अ�धकार म�हलामा�थ नै रहन �दन ु

पछ�। म�हलाले आ�नो शर�रमा के गन�, के नगन�, गभ�वती रहने वा नरहन ेभ� ेम�हलाका 

आधारभतू अ�धकारतफ�  हामीले �यान रा� ुपछ�।501  म�हलाको शर�रमा रहेको गभ�बारे अ�ले 

�नण�य गदा� वा सोको �नण�यमा अ�को सहम�त �लनपुन� �यव�थाले म�हलाले आ�नो शर�रबारे 

�नण�य गन� स�ने अ�धकारमा अवरोध हनु जा�छ। यो फैसलाले �यि�को शर�रमा�थ उसैको 

अ�धकार हनुपुन� मानव अ�धकारको शा�वत स�य मा�थ �काश मा� पारेको छैन, यसले 

गभ�धारणको �नण�य र गभ�पतनको �नण�यमा म�हलाको एकलौट� अ�धकार रहेको भ�ेमा समेत 

जोड �दएको देिख�छ। 

मा�थ उ�लेिखत म�ुाह�ले भारतमा म�हलाको �जनन अ�धकारको म�ुय अ�धकारका 

�पमा रहेको ब�चाह�को सं�या �नधा�रण एवम ्ज�मा�तरको अ�धकार (Right to Determine 

the Number and Spacing of Children) काया��वयनमा खडा भएका बाधा हटाउन, �जनन 

अ�धकारलाई मौ�लक अ�धकारका �पमा �था�पत गन�, पूरातन �वभेदकार� �चलनको ��तवाद 

गन�, म�हलाको स�मानपूव�क िजउन पाउने, �जनन �वाय�ताको �व��नमा �नकै भ�ूमका खेलेको 

पाइ�छ। साथै सरकारका नी�तह� म�हलाको �जनन अ�धकारमखुी हनुपुन�, �तनीह�को 

काया��वयन �भावकार� �पमा हनुपुन� लगायतका �वषयमा अदालतले �या�या र आदेश�ारा 

रा�यलाई नयाँ �दशा �दान गरेको छ। उ� �नण�यले देहायका कुराह� �वीकार गद�छ:  

ज�मी नसकेको एक �णु मानव अ�धकारस�हतको एक सं�था होइन। गभा�व�था 

शर�र�भ� घ�टत ह�ुछ र यसले म�हलाको �वा��य, मान�सक त�द�ु�ती र जीवनमा�थ ग�हरो 

�भावह� पाद�छ। यसथ�, उनी य�तो गभा�व�थासँग कसर� �यवहार/सामना गन� चाहि�छन ्भ� े

�नण�य �नजले र केवल �नजले मा� गन� स�ने हनुै पद�छ। �नजको आ�नो शर�रको �नय��ण 

गन� अ�धकार तथा �जनन �मता र मात�ृवका चयनका �वषयह� म�हलाह�मा मा� छो�डन ु

पद�छ।म�हलाह�को आधारभतूअ�धकारको ��� हामीले नगमुाऔ:ं �वाय�ताको र गभ�वती हनुे 

वा नहनु ेतथा गभ�वती रहने वा नरहन ेभ� ेलगायत �नजह�को आ�नै शर�रसँग के गन� भ� े

�नण�य गन� अ�धकार म�हलाको छ।502 

छ) मीरा स�तोष पाल �व�� भारत संघ503: सन ्२०१७ मा भारतको सव��च अदालतले गभ�वती 

म�हलाको �यानलाई समेत खतरामा पान� मि�त�क �वकला�ताका (Anencephaly) को 

 
501    Bombay High Court on its own Motion V. State of Maharashtra, W.P.(CRL), 1 of 2016, Bombay High Court, 

September 2016 
502   ऐजन। 
503    Meera Santosh Pal & Others v. Union of India & Others (2017), 1 S.C.C. 39  
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अव�थामा गभ�वती म�हलाको जीवनलाई खतरा उ�प� भएमा २० ह�ा गिु�सकेको गभ�को 

प�न गभ�पतनको अनमु�त �दन े Medical Termination of Pregnancy Act (MTP) को 

�ावधानअ�तग�त गभ�को २४ ह�ामा ग�रएको गभ�पतन वैधा�नक ह�ुछ भ� े�प� पाय�।504 

सव��च अदालतले एक म�हलाका शार��रक अ�ु�णता एवम ्�जनन �वाय�ताका अ�धकारले 

"रो�न स�कन े खतराका �व�� �नजको आ�नो जीवनको संर�ण गन�" �नजलाई अनमु�त 

�दान गछ� भ� ेउ�लेख ग� यो।505 

 

१०.११ सव��च अदालतबाट भएका उ�लेखनीय फैसलाह� 

सव��च अदालतले �जनन �वा��य अ�धकारको �व��नका ला�ग �वशेष कानूनको 

तजु�मा देिख सामािजक कुर��तको अ��य,�जनन �वा��य स�ब�धमा �विश�कृत सेवा, �सू�त 

�बदा, म�हलाको गभ�पतन र गोपनीयताको अ�धकारका स�ब�धमा �व�भ� न समयमा 

उ�लेखनीय फैसला माफ� त ्�या�यक �स�ा�तह� ��तपादन गरेका छन।् 

क) ल�मीदेवी �ध�समेत �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत506 

�रट �नवे�दका ल�मीदेवी �ध� डडे�धरुा िज�लाको अ�य�त गर�ब प�रवारक� 

म�हला हनु ् र उनबाट ५ वटा स�तानको जायज�म भइसकेको र �यसप�छ प�न गभ� 

रहन गएकोले सो गभ�पतन गराउन ेसरस�लाह गर� सरकार� अ�पतालमा कानूनी �पमा 

नै गभ�पतन गराउन े�यव�था भै सकेको छ भ� ेकुरा जानकार� पाएप�छ उनका प�तसँगै 

डडे�धरुा अ�पतालमा गभ�पतन गराउन जाँदा गभ�पतन सेवाबापत �.१,१३० मा�गएको 

�थयो। त�काल उनीसँग सो रकम नहुँदा कानूनले �दान गरेको सेवा �योग गन�बाट उनी 

बि�त भई अ�नि�छत गभ� बोक� स�तान ज�माउने ि�थ�त �सज�ना हनु गएको �थयो।  

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १३ मा ��येक �यि�लाई 

स�मानपूव�क बाँ�न पाउने अ�धकारको स�ुनि�तता �दान भएको छ भने नाग�रक 

अ�धकार ऐन, २०१२ को दफा १२ मा �च�लत कानूनबमोिजम वाहेक कुनै प�न 

�यि�को �यान वा वैयि�क �वत��ता हरण ग�रन े छैन भ� े �यव�था छ। नेपाल� 

समाजमा गभ�पतनको अ�धकारबारे जानकार� नहनुाको कारणले गभ�पतनको सेवा सव�सलुभ 

र पहुँचयो�य नभई अ�नि�छत गभ� बो�नपन� र क�तपय अव�थामा �यसकै कारणले 

 
504  ऐजन। 

505   ऐजन। 

506  ने.का.प.२०६७, अ� ९, प�ृ १५५१, �न.नं.८४६४। 
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म�ृयसुमेत भई रहेको छ। गभ�पतनको अ�धकार सव�सलुभ एवम ् पहुँचयो�य नहनुाले 

पी�डत म�हलाह�को स�मानपूव�क बाँ�न पाउने अ�धकार तथा आ�म�नण�यको अ�धकारको 

हनन ् भएको छ। नेपालका अ�धकांश म�हलाह�लाई गभ�पतनस�ब�धी कानूनी 

अ�धकारको जानकार� नभएको, गभ�पतन गराउँदा �तनपु�न� सेवा श�ुक बझुाउन नसकेको 

कारणले वा स�बि�धत िज�लामा गभ�पतन सेवा उपल�ध नहनुकुो कारणले गभ�पतन गन� 

नसक� अ�नि�छत गभ�लाई �नर�तरता �दनपुन� सम�याबाट पी�डत रहेका छन।् आ�थ�क, 

सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, १९६६ को धारा १ 

ले सबै �यि�लाई आ�म�नण�यको अ�धकार �दान गरेको कारणले गभ�पतनको अ�धकार 

म�हलाको आ�म�नण�यको अ�धकारअ�तग�त पन� दावी गरेको �थयो। 

साथै सरुि�त र सलुभ गभ�पतनको अ�धकारलाई स�ुनि�त गन� छु�ै �प� �वशेष 

सरुि�त गभ�पतनस�ब�धी कानूनको �नमा�ण गनु� र उ� ऐन नबनसे�मको ला�ग �व�मान 

गभ�पतनस�ब�धी ऐनमा भएको �यव�थालाई सव�साधारण तथा सेवा �दायकह�लाई 

जानकार� गराउन �वशेष काय��म स�ालन गनू�, गभ�पतनको सेवालाई सव�सलुभ र 

पहुँचयो�य बनाउन के���य�तरमा आव�यक कोषको �नमा�ण गर� गर�ब तथा �पछ�डएको 

म�हलाह�को गभ�पतनको अ�धकारलाई स�ुनि�त गनू�, गभ�पतन सेवा �लएका म�हलाह�को 

गोपनीयता कायम रा� नू, गभ�पतन सेवालाई आमनाग�रकको पहुँचयो�य बनाउन तथा 

गभ�पतन गराएबापत ला�ने अ�धकतम श�ुक �नधा�रण गनु�का साथै �तन� नस�न े

म�हलालाई �नःश�ुक गभ�पतन सेवा उपल�ध गराउनू, जनचेता फैलाउन आव�यक 

काय��मह� बनाई लागू गनू� र �नवेदक म�येक� ल�मीदेवी �ध�ले �यहोनु� परेको 

शार��रक, मान�सक तथा आ�थ�क ��तको �वचार गर� पी�डतलाई आव�यक ��तपू�त� 

�दान गनू� भनी आदेश जार� गर� पाउन माग दावी �लईएको �थयो। 

सव��च अदालतले यस म�ुामा म�हला र प�ुष बीच ब�चा ज�माउने र 

गभ�धारण गन� वा नगन� स�ब�धमा रा�ो �या�या गद� �जनन अ�धकारबारे बोलेको छ। 

फैसलामा उ�लेख ग�रएको छ- �णुको �वत�� अि�त�व हुँदैन र �यसको अि�त�व 

भनेको आमाको गभ��भ�ै मा� ह�ुछ। �यसैले �णुको कुनै �वाथ� मा� ेनै हो भने प�न 

आमाकै �व�� �य�तो �वाथ� बहाल रह�छ भ� �म�दैन। लो�नेको बाब ुहनुे अ�धकारको 

दावी बेला बखतमा नहनुे होइन, �यसो भए �वा�नीको आमा हनुे हकको स�बोधन प�न 

हनुपुन� ह�ुछ। लो�नेलाई बाब ु हनुे रहर पूरा गन� प�ीले सबै अ�न�छा र शार��रक 

जोिखम वा ��तकूलताको अ�त�र� बा�य हनुपुछ� भनी मानेको ख�डमा प�ीले आ�नो 
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शर�रमा�थकै �नय��ण गमुाउँछ, जसको प�रणाम�व�प ��य� एवम ् परो� �पमा 

�नर�तर अधीन�थता कबलु गनु�पन� ह�ुछ। जसर� प�ीले अ�न�छुक प�तलाई बाब ुब� 

कर गन� र शार��रक ��या गन� बा�य गन� स�ैन, �यसैगर� प�ुषले प�न म�हलालाई 

बा�य गन� स�क� भ�नएको छ।507 

�यसैगर� �जनन �वा��य एवम ् �जनन अ�धकारको बहृत प�रवेश�भ� स�तान 

ज�माउने वा नज�माउन े दबैु कुराको �नण�यको अ�धकार पन� र सोअ�तग�त गभ� 

र�हसकेको तर स�तान उ�पादन गन� अ�नि�छत भएकोले गभ� �नर�तर गन� नचाहेको 

अव�थामा गभ�पतन गन� अ�धकारसमेत सि�म�लत भएको मा� ु पन� �या�या ग�रएको 

छ।508 

�जननको अ�धकार भनेको �जनन गन�पन� बा�यताको �पमा ब�ुन नहनुे, �जनन 

गन� पाउन े अ�धकारअ�तग�त �जनन गन� नचाहेमा सो नगन� प�न अ�धकार सि�म�लत 

हनुेमा जोड �दँदै जसर� कुनै काम गन� पाउने अ�धकारअ�तग�त काम नगन� पाउन े

�वत��ता प�न �न�हत रहेको मा�न�छ, �यसर� न ै �जनन अ�धकारलाई हेनु�पन�मा 

अदालतले जोड �दएको छ।509 

फैसलाले गभ�पतन सेवाको बैधता वा �यसको उपल�धताको सा�द�भ�कता �यो 

सेवा ज�र� भएको मा�नसको ला�ग पहुँचयो�य (Accessible) तथा श�ुक �तन� स�ने गर� 

सलुभ (Affordable) भए मा�ै साथ�क ह�ुछ। कानूनले �दान गरेका हकह� जनताको 

�हतका ��ह� प�न हनु,् कानूनले कुनै लाभ वा �हतको �सज�ना गरेको छ भने सोको 

समान �वतरण गन� अथा�त ्समान उपभोग गन� ि�थ�त प�न ज�र� ह�ुछ। कानूनको समान 

संर�णको हकदार हनु ुभनेको कानूनको लाभह�मा सबैको समान पहुँच र सव�सलुभताको 

प�न हक हो, सो कुरामा �या�यक उ�रदा�य�व इ�कार गन� न�म�ने तफ�  इं�गत गरेको 

छ।510 

गभ�पतन �वा��यस�ब�धी सम�या भएको, �वा��यको हक �यि�को मौ�लक 

हक भै जीवनकै हकका �पमा हेनु�पन� र हा�ो देशको सं�वधानले सामािजक �यायको 

हकसमेतलाई मा�यता �दएको साथै रा�यको नी�त �नद�शक �स�ा�तले म�हलाको हकको 

�वशेष संर�ण गन� रा�यको दा�य�वको �पमा �वीकार गरेको हनुाले म�हलाको 

 
507  पूव�पाद �ट�पणी नं. ४१ �करण नं. १५ 

508  ऐजन �करण नं. २६ 

509  ऐजन �करण नं. ४० 

510  ऐजन �करण नं. ७३ 
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गभ�पतनस�ब�धी हक वा गभ�सँग स�बि�धत सम�यालाई �नता�त �नजी सम�या मानी 

साव�ज�नक उ�रदा�य�वबाट अल�याउन �म�दैन भ�नएको छ।511 

आदेशमा सं�वधान र �च�लत कानूनले ज�मन ु पूव� नै �णुको हकमा जीवन 

लगायतको हकको मा�यता �वकास नगरेको अव�थामा गभ�पतनस�ब�धी �वषयलाई 

�यानस�ब�धी महलको अंग बनाउनकुो औिच�य नदेिखने भ�दै नज�मेको ब�चा मानव 

अ�धकारको �वषय होइन भनी Bombay High Court on its own Motion V. State of 

Maharashtra को म�ुामा ब�बे उ�च अदालतले �या�या गरेको छ।512 

मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलमा हाल भएको संशो�धत �यव�थाको मम�लाई 

�दयंगम गद� गभ�पतनलाई एउटा छु�ै र �विश� �वषयको �पमा छु�ै कानून बनाई 

�यवि�थत गनु� ज�र� देिखएको हुँदा गभ�पतनस�ब�धी सम�यालाई केवल गभ�को �णुलाई 

ज�म �दने वा न�दने, गभ�पतन गराउन पाउन ेवा नपाउने ��मा मा�ै सी�मत गरेर नहेर� 

सम� म�हला �वा��यसँग स�बि�धत �वषयको �पमा प�न हेनु�पन� हुँदा गभ�पतनको 

अ�धकार हनन ्वा सो सेवा �दन इ�कार गरेबाट वा �तरह�न सेवा �दएबाट पन� आएको 

बहपु�ीय सम�याह�को स�बोधनको ला�गसमेत कानूनी उपचारको रा�ो �ावधान हनु 

ज�र� देिख�छ। कानूनी उपचारबारे �वचार गदा� कसूरदारलाई सजाय, पी�डतलाई 

��तपू�त�, पी�डतको �वा��य सह�ुलयतस�ब�धी अ�य �यव�थाह�को समेत �यव�था 

गनु�पन� गभ�पतनस�ब�धी अ�धकारले रा�य प� वा सेवा �दायक प�सँग �नि�त 

दा�य�वको अपे�ा गन� हनुाले यसलाई रा�यको �व�ववेक वा �वेि�छक �पमा मा�ै हेन� 

न�म�ने भ� े मह�वपूण� �या�या गद� उपरो� �व�वध प�ह� समे�टएको तथा �जनन 

�वा��यस�ब�धी अ�तरा���य मानव अ�धकार कानूनका �यव�थाह�को �यव�थासमेत 

समावेश गर� गभ�पतनस�ब�धी छु�ै र पया�� कानून बनाउन जो चा�हन ेपहल गनू� भनी 

�धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय, �वा��य तथा जनसं�या म��ालय र कानून 

तथा �याय म��ालयसमेतका नाउँमा �नद�शना�मक आदेश जार� भएको देिख�छ।513 

यस साव�ज�नक सरोकारको �ववादमा गभ�पतन गन� पाउने म�हलाको हक हो वा 

होइन? म�हलाको मानव अ�धकार र कानूनी हकह�सँग गभ�पतनको स�ब�ध र 

गभ�पतनलाई पहुँचयो�य र सव�सलुभ बनाउन आव�यक छ छैन? गभ�पतनस�ब�धी छु�ै 

कानून बनाउन आदेश जार� गनु�पन� हो वा होइन ज�ता सवालह�को �ववेचना गदा� 

 
511  ऐजन �करण नं. ७५ 

512  ऐजन �करण नं. ८७ साथै पूव� पाद �ट�पणी नं. ३२ 

513   ऐजन �करण नं.९६ 
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�णुको र�ा गन� कुराको नाममा आमाको �वाथ�, �वा��य वा खशुी मा�थ ��तव�ध 

लगाएर आमालाई गभ�धारण गन� र समय पगेुप�छ ब�चाको �पमा ज�म �दन बा�य गन� 

स�क�छ �क स�क�? अथवा आमाले जनुसकैु अव�थाको �णु प�न आफूखशुी गभ�पतन 

गराउन प�न पाउँछ �क पाउँदैन वा पाउन ुपछ� वा पद�न आ�द �वषयमा गहन �या�या 

गरेको पाइ�छ र �णुको र�ा गन� कुराको नाममा आमाको �वाथ�, �वा��य वा खशुी 

मा�थ ��तब�ध लगाएर आमालाई गभ�धारण गन� बा�य पान� नस�कने सै�ाि�तक �न�कष�मा 

अदालत पगेुको छ। Roe V. Wade को म�ुाम�हलाको �वा��य, �जनन �वा��य तथा 

प�रवार �नयोजनस�ब�धी हकको �वषयमा आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक 

अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा १०.२, धारा १२.१ र धारा १२.२ अ�न 

म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�धको धारा १०, ११.२, ११.३, १२.१, १४.२ र 

१६.१, जनसं�या तथा �वकासस�ब�धी अ�तरा����य स�मेलनको काय�योजना, Inter-

American Commission on Human Rights ले गरेको Paulina del Carmen Ramírez 

Jacinto v. Mexico लगायतका म�ुा र अ�तरा���य कानूनलाई आधार �लइएको पाइ�छ। 

सव��च अदालतले ल�मीदेवी �ध�समेतको म�ुामा गरेको �नण�य �जनन 

�वाय�ताको अ�धकारको कानूनी मा�यताको खोजी ग�ररहेका कानून �यवसायीह�को 

ला�ग एक आदश� नमूना हो र यो �नण�यले यो अ�धकारलाई �स� गन� कसर� कानूनका 

अ�तरा���य एवम ्घरेल ु�ोतह�लाई एक आपसमा जो�न स�क�छ भ� ेकुरामा �काश 

पारेको छ।सं�वधानको धारा २० (२) का साथसाथै म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध 

तथा नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�लाई उ�ृत गद� 

अदालतले नेपालमा गभ�पतनको अ�धकार �व�मान छ भ� े फैसला ग� यो र सरुि�त 

गभ�पतनका खच� लगायतका बाधा अवरोधह�लाई स�बोधन गन� सरकारलाई आदेश 

�दयो।514 अदालतले आ�म�नण�यको अ�धकारले म�हलाह�लाई कुनै बा� ह�त�ेप बेगर 

�जननबारे �वत�� �नण�यह� गन� अ�धकार515 र “ज�मा�तर �नधा�रण गन� 

अ�धकार”516को ��याभ�ूत गद�छ भ�े कुरालाई �वशेष जोड �दयो। आ�म�नण�यको 

अ�धकारलाई प�ु� गद� अदालतले "एउटा अ�नवाय� (बा�या�मक) गभा�व�था म�हलाह�को 

�वत��ता �व��को एक ग�भीर ष��� हो" भ�े उ�लेख ग� यो।517 सव��च अदालतले 

 
514  ऐजन, २० मा 

515   ऐजन, १४ मा 

516   ऐजन 

517   ऐजन, १८ मा 
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आ�नो प�रवार �सज�ना गन� अ�धकार उनीह�का आ�ना शर�रह�को �वामीको �पमा 

म�हलाह�मा �न�हत छ र सो अ�धकारले गभ��नरोधक एवम ्सूचना सेवाह� तथा आ�नो 

�ीमा�को अ�भ�य� म� जरु�को आव�यकता �बना ब�चाह� ज�माउने वा नज�माउन े

तथा क�हले ज�माउने भ� े�नण�य गन� अ�धकारलाई प�न जनाउँछ भनी आ�नो �नण�यको 

औिच�य �प� पा� यो।518 

ख) अ�धव�ा �काशमिण शमा�समेत �व�� नेपाल सरकारसमेत519 

यस म�ुामा म�हलाको �जनन �वा��य अ�धकारको �व�ततृ �या�या भएको छ। 

पाठेघर ख�ने (आङ ख�ने) सम�यालाई सांके�तक �पमा �जनन सम�याको एउटा 

पाटोको �पमा हेन� स�कन े भए प�न यो सम�याले सम� �जनन �वा��य र म�हला 

�वा��यको सम�याकै ��त�न�ध सम�याको �थान �हण गन� हनुाले ��ततु �वषयव�तलुाई 

संवैधा�नक एवम ् कानूनी हक, रा�यको उ�रदा�य�व अ�न �तनको काया��वयनको 

रणनी�तक संरचनाको �हसावले हेनु�पन� भ�नएको छ।520 

��त�ापूण� ढंगले मानवोिचत जीवन जीउन पाउन े हक प�न जीवनको हकको 

आधारभतू �वशेषता भएकाले मानव �वा��यको ला�ग रा�यले आधारभतू स�ुवधा वा 

संर�ण न�दने हो भने जीवनको हकको उिचत संर�ण हनु स�दैन। �यसैले नै 

जीवनलाई �वा��यको अ�धकारसँग जोडेर हेनु� पछ�। मौ�लक हकको �पमा �था�पत 

हकलाई रा�यले कानून र काय��म माफ� त उपभोगयो�य बनाउन ु पद�छ। �वयम ्

��याशील हनुे हकलाई काया��वयन गन� संय��को अभाव हनुे ि�थ�त उ�प� भएमा 

रा�यलाई सिु�पएको दा�य�वको उ�ल�न हनु आएमा �य�तो दा�य�व पूरा गन� आव�यक 

आदेश वा �नद�श गनु� �यायपा�लकाको कानूनी एवम ् अ�तर�न�हत उ�रदाि�यव रह�छ 

भ� े �या�या ग�रएको छ। �जनन �वा��यको संवैधा�नक मा�यता मा�ैले प�ुने नभई 

भौ�तक स�ुवधाको �पमा �यवहारमा उपल�ध गराईन ु प�न पद�छ। खास कानूनी, 

सं�थागत, काय��व�धगत र प�रणाममूलक पूवा�धारह�को �वकास �वना यो हक 

औपचा�रकतामा सी�मत हनु प�ुदछ। �यसैले यो हकलाई ��याशील गराउनको ला�ग 

रणनी�तक ढंगले नी�त �नमा�ण (कानून बनाउनसेमेत) देिख काय��म तजु�मा, काया��वयन, 

 
518   ऐजन, १४ मा  

519   ने.का.प.२०६५, अ� ८, प�ृ ९५६= 

520  ऐजन �करण नं.८ 
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�व�तार र मू�या�न �तरस�मको चरणव� �यास हनुपुन� कुरामा अदालतले जोड �दएको 

छ।521 

सं�वधानमा �जनन �वा��यको हक स�ुनि�त ग�रएकाले हरेक म�हलाले चाहेको 

बेलामा पाउन स�ने गर� हकको ��याभ�ूत �दने कानूनको तजु�मा ग�रन ु पन� र �य�तो 

कानूनबाट �वीकृत स�ुवधाह�लाई �यवहारमा तणृमूल �तरस�म पाउने स�ने गर� सेवा र 

स�ुवधा �वके���करण गनु� र �यसस�ब�धी सूचनाको �सारण गर� जागरण प�न �याउन ु

रा�यको कत��य हनुे भ�नएको छ। 

म�हलाको हक एव��जनन �वा��यसँग स�बि�धत �वशेष� एवम ् समाजका 

��त�न�धह�सँग आव�यक परामश� गर� पया�� कानूनी �यव�था स�हतको कानून 

�नमा�णको ला�ग �ाथ�मकता साथ �वधेयक तजु�मा गर� िश� �यव�था�पका संसद सम� 

पेश गनू�, �जनन �वा��य स�ब�धमा �वशेष काय�योजना बनाई पी�डत म�हलाह�लाई 

�नःश�ुक परामश�, उपचार, �वा��य सेवा तथा स�ुवधा उपल�ध हनुस�न े गर� यथाशी� 

�व�भ� �वा��य के��, �वा��य चौक��तरमा सेवा प�ु याउन जो चा�हन े �यव�था गनू� र 

म�हलाको �जनन �वा��यको हक एवम ् पाठेघरस�ब�धी सम�याको �नराकरणको 

स�ब�धमा जनचेतना जगाउने �भावकार� काय��मह� स� चालन गनु� गराउनू भ� ेआदेश 

जार� गरेको देिख�छ।522 

फैसलामा अदालतले अ�तरा���य कानूनको दा�य�वबारे �या�या गद� भ�नएको छ-

“�जनन �वा��यस�ब�धी हकलाई म�हला अ�धकारको ���ले संय�ु रा�संघको 

त�वावधानमा जार� भएका �व��यापी मानव अ�धकारस�ब�धी �व�वयापी घोषणाप�, 

नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, आ�थ�क, सामािजक 

तथा सां�कृ�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, बालअ�धकार महासि�ध, म�हला 

अ�धकारस�ब�धी महासि�ध लगायतले कुनै न कुनै �पमा मा�यता �दई �नर�तर 

�ग�तशील �हसावले काया��वयन प�मा जोड �दएको छ। ती सि�धह�को काया��वयनको 

�सल�सलामा संय�ु रा�संघको त�वावधानमा भएका �व�भ� मह�वपूण� घटनाह� ज�तै 

जनसं�या तथा �वकासस�ब�धी तेहरान स�मलेन, कायरो स�मेलन, वेिजङ �व� म�हला 

स�मेलन आ�द स�मेलनह�ले यो हकको मा�यतामा जोड मा�ै �दएनन,् �तनको �व�तार र 

�भावकार� काया��वयनको �दशामा प�न �वशेष माग� �नद�श गरेका छन।् �व� �वा��य 

 
521   पूव� पाद�ट�पणी नं. ४९, �करण नं.१६ 

522    ऐजन �करण नं.४२  
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संगठनले �जनन �वा��यका �कृ�त र सीमाबारे �वशेष अ�ययन गद� यसले शार��रक, 

मान�सक एवम ्सामािजक स�ुयव�था (Social Well-being) समेतलाई समे�न े कुरालाई 

उ�लेख गरेको छ। उि�लिखत मानव अ�धकारस�ब�धी द�तावेजह�मा नेपालले 

औपचा�रक समथ�न जाहेर गरेको छ। संय�ु रा� संघको वडाप� ��त हा�ो सं�वधानको 

धारा ३५ को उपधारा (२१) ले �न�ा जाहेर गरेको छ। संय�ु रा� संघको मा�यता र 

दश�नसो अनकुुल बनेका महासि�धह� र अ�य कानूनी �लखतह�मा आ�नो सहभा�गता 

सोबमोिजम नेपाल लगायतको सद�य रा�ह�उपर �सिज�त सि�ध काया��वयनको 

उ�रदा�य�व अ�न �य�तो उ�रदा�य�वको �नव�हनबाट �सज�ना हनुे लाभमा जन साधारणले 

�ा� गन� स�ने पहुँचको बीचबाट नै �नवेदकले ��ततु म�ुामा उठाउन ु भएको ��को 

स�बोधन हनु ु पद�छ र हनु स�दछ भ� े �व�ास गन� स�क�छ। मानव अ�धकारसँग 

स�बि�धत अ�तरा���य महासि�धह�मा सहभागी रहन ु वा �तनको अनमुोदन गनु� 

अ�तरा���य समदुायले ��ताव गरेको मानव अ�धकार कानूनको काया��वयनको अ�भभारा 

�हण गनु� प�न हो। य�तै ���याबाट मानव अ�धकारको �व��यापीकरण हनु स�दछ। 

मानव अ�धकारको मा�यताको �हसावले �व��यापी र काया��वयनको �हसावले �थानीय 

हनुे भए प�न सद�य रा�ह�ले आ�नो �मताको अ�धकतम �योग गद� गएमा मा�ै मानव 

अ�धकारको �व��यापी संर�ण गन� पूवा�धार तयार हनु स�दछ। �व� समदुायको अपे�ा 

र हा�ो आ�नै जनसं�याको स�त�ु�को ला�ग उपरो� सि�धह�को स�तोषजनक 

काया��वयन गनु� आव�यक हनु आउँछ। अ�तरा���य कानूनको अंगको �पमा रहेका 

उपरो� सि�धह�को काया��वयन रा��य �पमा गरेर हामीले हा�ो अ�तरा���य 

उ�रदा�य�वको �नव�हन गरेका ह�ुछ� भने मानव अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य कानूनले 

�न�द�� गरेको �दशा र �तरमा प�न जनताको मानव अ�धकारको संर�ण गरेका ह�ुछ�। 

यसर� हेरेमा समसाम�यक अ�तरा���य कानूनको पालना गनु�मा हा�ो बा�यता र 

उपयो�गता दवु ैछ भ� े�� हनु आउँछ। 

यस म�ुामा सव��च अदालतले नेपालमा �व�मान म�हलाह�को पाठेघर ख�ने 

सम�यालाई समाधान गन�मा सरकारको �वफलताले म�हलाह�लाई �जनन �वा��यको 

अ�धकार तथा अ�य स�ब� �जनन अ�धकारह�को ��याभ�ूत गन� अ�त�रम सं�वधानको 

धारा २०(२) को उ�ल�न गरेको �थयो भ� े फैसला ग� यो।523 सव��च अदालतले 

म�हलाको �जनन �वा��यका अ�धकार अ�तरा���य मानव अ�धकार कानूनका साथसाथै 

 
523 ऐजन, २ मा 
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अ�त�रम सं�वधानबाट प�न संरि�त छन ् भ� े ठहर ग� यो।524 धारा २० (२) मा 

उि�लिखत "�जनन �वा��य" भ� े श�दको �या�या गदा� अदालतले जनसं�या तथा 

�वकासस�ब�धी अ�तरा���य स�मेलनको काय�योजना (Program of Action) को 

�यव�थालाई प�न उ�ृत गरेको �थयो। उ� स�मेलनमा आधा�रत भएर अदालतले 

"प�रवार �नयोजनस�ब�धी स�लाह एवम ् परामश�, सूचना एवम ् जानकार�, िश�ा, संचार, 

�सू�तपूव�को िश�ा, गभा�व�था, सरुि�त मात ृ (�सू�त) सेवाह�, �सू�त प�ा�का सेवाह�, 

�तनपान, र सरुि�त एवम ्कानूनी गभ�पतन"525 मा �यान �दनै पद�छ भ�े प�न उ�लेख 

ग� यो। 

ग)  अ�पूणा� राणा �व�� गोरख समशेर ज.व.रा 526 

यस म�ुामा म�हलाको गोपनीयताको हकमा अ�त�मण गन� नपाईने �या�या 

भएको छ। म�हलाको कुमा�र�व जाँच (Virginity Test) गराउन ु उनको गोपनीयताको 

उ�ल�न हनु जा�छ। सं�वधानले ��याभतू गरेको गोपनीयताको �यव�थाले �यि�को 

�नजी जीउ अंगको गोपनीयतामा अ�त�मण गन� नपाईन े कुराको ��याभतू गरेको भ�दै 

अदालत �वयंले आदेश गर� सो �यव�था उ�ल�न गन� नस�न े �या�या सव��च 

अदालतले गरेको छ। कुमार� छ वा छैन भनी योना�को जाँच गन� िज�ला अदालतले 

�दएको आदेश त�काल�न नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा २२ को 

�वप�रत भएको ठहर सव��च अदालतले गरेको छ। फैसलामा अगा�ड भ�नएको छ–  

'एउट� म�हलाको ला�ग �नजको कुमा�र�वको जाँच गराउन ु ठूलो चनुौ�त हनुे र �नजको 

सारा भ�व�यलाई समेत �भा�वत गन� र �यसबाट कुनै अनपेि�त प�रणाम �न�कनसमेत 

स�छ'। यस म�ुामा गोपनीयताको हकस�ब�धी अ�तरा���य द�तावेजह�बारे कुनै उ�लेख 

नभए ताप�न �यि�गत �वाय�ता र �यि�गत गोपनीयता उपर रा�य�ारा हनुे ह�त�ेपका 

�व�� र�ा गन� अ�धकारको �पमा यसलाई �यि�गत �वत��ता र जीवनको 

अ�धकारसँग जोडेर �या�या गरेको भने देिख�छ। 

घ) जंगबहादरु �संहसमेत �व. नपेाल सरकार 527 

 
524 ऐजन, २, १२ मा 

525 �काशमिण शमा�समतेसमते �व. नेपाल सरकार, ड��य.ुपी.(सी.) �रट सं�या ०६४/२००८ (नेपाल रा��य �या�यक 

��त�ानको अनौपचा�रक अनवुाद)। 

526 न.ेका.प.२०५५, अ� ८, प�ृ ४७६, �न.नं. ६५८८ 

527   ने.का.प.२०६८, अ� ६, �न.नं. ८६३१ प�ृ ९८६,  
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नेपाल प� भएको र नेपाल काननूसरह लागू हनुे नाग�रक तथा राजनी�तक 

अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा २३(२) ले ��याभूत गरेको समाजका 

��येक �यि�लाई आआ�नो इ�छाअनसुार जीवन साथी रोजी बैवा�हक स�ब�ध कायम 

गर� आ�नो इ�छाअनसाुर ब�चा ज�माई प�रवार बनाउने अ�धकार र आ�थ�क, सामािजक 

तथा सां�कृ�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा १०(१) ले �यव�था 

गरेको ��येक नाग�रकलाई �ववाह गन� ब�चा पैदा गन� र प�रवार गठन गन� अ�धकार 

प� रा�ह�ले संभव भएस�म (Widest Possible) सरं�ण र सहयोग गनु� पन� दा�य�व 

ताकेको र दवु ै��त�ाप�को उ� �यव�था काया��वयनमा नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को 

दफा ९ ले नेपाल क�टब� हनुपुन� यस म�ुाको आदेशमा अदालतले औ�याएको छ।  

संय�ु रा�संघको आ�थ�क तथा सामािजक प�रष� (ECOSOC) ले ��ताव नं 

६६३ र २०७६ �ारा अनमुोदन (Approve) ग�रएको र United Nations Congress on 

the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders �ारा पा�रत (Adopt) 

ग�रएको कैद�ह� उपरको �यवहारस�ब�धी �यूनतम मापद�डका �नयमह� (Standard 

Minimum Rules for the Treatment of Prisoners)ले कैद�मा�थ रा�यले गनु�पन� �यवहार र 

�दनपुन� स�ुवधाका स�ब�धमा �व�ततृ �नयम �वीकार गरेको र सोबमोिजम कैद नै सजाय 

भो�गरहेका �यि� एक �वत�� नाग�रकसरह मन लागेको ठाउँमा जाने आउने ध�ुन े

�फन�, दोहोरो आवतजावत गन� बाहेक कारागार�भ� अ�य स�पूण� �वत��ता र सह�ुलयत 

उपभोग गन� पाउन ुपद�छ।  

मानव अ�धकारस�ब�धी कुनै प�न सि�ध वा महासि�धले कैद�लाई शार��रक 

स�ब�ध राखी �जनन अ�धकार उपभोग गन� �यव�था नगरे ताप�न मानव 

अ�धकारस�ब�धी �यनै नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, 

आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप� र कैद�ह� 

उपरको �यवहारस�ब�धी �यूनतम मापद�डका �नयमह� (Standard Minimum Rules for 

the Treatment of Prisoners) लगायतका द�तावेजको �यव�थालाई उ�े�यमूलक 

(Purposive) र �यापक (Extended) �या�या�ारा प�त कारागारमा भए प�ीलाई र प�ी 

कारागारमा भए प�तलाई भटेघाट गन� �यव�था �मलाई पा�रवा�रक भेट वा दा�प�य 

भेटघाट (Conjugal visit) को स�ुवधा माफ� त म�हलाह�को �जनन अ�धकार उपभोग गन� 

�दनपुन� �न�कष�मा अदालत पगेुको छ। अदालतले �जनन अ�धकारलाई य�त ग�भीर 

�पमा �लएको छ �क रा��य कानूनभ�दा पर अ�तरा���य द�तावेजको �यव�थालाई  
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उ�े�यमूलक र �यापक �या�या�ारा �जनन अ�धकारको स�ुनि�ता गन� अदालत अिघ 

बढेको पाइ�छ। �ािजल, �यानाडा, डेनमाक� , �ा�स, मेि�सको, साउद� अरे�वया लगायतका 

रा�ह�मा कैदमा �जनन अ�धकार उपभोग गन� �ब�ध गरेको देिखए ताप�न दि�ण 

एिशयाल� मलुकुह�मा संभवत यो �या�या गन� अदालत नेपालको नै प�हलो हो। 

कैद�ह� उपरको �यवहारस�ब�धी �यूनतम मापद�डका �नयमह� (Standard 

Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) लाई कैद सजाय भो�गरहेका �यि�को 

अ�धकार, स�ुवधा र कारागार �शासन स�ब�धमा रा�यको कत��य र दा�य�वबारे 

मह�वपूण� माग��नद�शका �पमा �लई कैद सजाय भोगी रहेको �यि�लाई प�न सकेस�म 

कारागारमा रहँदा पा�रवा�रक र �ाह�थ वातावरण बनाई �जननस�ब�धी हक कैद� 

अव�थामा प�न उपभोग गन� पाउन े अव�था �ृजना गन� दा�य�व रा�यको रहेको र 

नेपालको अ�त�रम सं�वधानको धारा २० को उपधारा (२) ले ��याभतू गरेको 

�जननस�ब�धी हक ��येक नेपाल�को मौ�लक हक भएको र यो हक म�हलालाई प�न 

रहेको, तर कैद नै सजाय भो�गरहेका �यि�ले धारा १२ को �वत��ताको हक उपभोग 

गन� नपाउन ेभए प�न �जनन �मता अ�नि�त उमेरस�म कायम नरहन ेहुँदा सं�वधानको 

धारा २० को उपधारा (२) को हकलाई शार��रक, पा�रवा�रक, सामािजक र जीव 

�व�ानस�ब�धी (Biological) प�रवेशसमेतलाई म�यनजर राखी स�त�ुलत �क�समले हे�रन ु

पदछ� भ�दै अदालतले अ�त�रम सं�वधानको धारा २० को उपधारा (२) को �योजनका 

ला�ग पा�रवा�रक भेटको स�ुवधा �दान गन� स�कन े गर� कारागारमा स�ुवधा उपल�ध 

गराउनू भनी परमादेश जार� गरेको छ। यसबाट �जनन अ�धकार ज�तोसकैु असहज र 

संकटमा प�न कटौ�त गन� नहनु े �व�धशा�ीय मा�यताको �वकासतफ�  नेपालको सव��च 

अदालत अिघ बढेको देिख�छ। 

ङ) �यसैगर� �जनन अ�धकारको �व��नका स�दभ�मा सव��च अदालतबाट भएका 

फैसलाह�म�ये मीरा ढंुगाना �व�� मि��प�रषदको काया�लयसमेत भएको म�ुामा मलुकु� 

ऐन, लो�ने �वा�नीको महलको १ नं. को देहाय १ मा रहेका �ववाह भएको १० वष��भ� 

�वा�नीको कारणले स�तान नभएको भ� े�ी ५ को सरकारबाट मा�यता �ा� मे�डकल 

बोड�बाट �मािणत भएमा भ� े�ावधान सं�वधानसँग बािझएकाले बदर घो�षत हनुे, सपना 

�धान म�ल �व�� �ी ५ को सरकार भएको म�ुामा मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको 

२८, २८ क. र ३२ नं. मा भएको सजायको �यव�थामा म�हलाले गभ�पतन गराउँदा हनुे 

सजायमा �वभेद रहेकाले आव�यक संशोधन गनू� भ� ेपरमादेश जार� भएको देिख�छ। 



�जनन �वा��य अ�धकार (�ोत साम�ी)‚ २०७६ | 193 

�वमला ख�का �व�� म��ीप�रष�समेत भएको म�ुामा अपांगताबाट पी�डत म�हला, प�ुष 

र ते�ो �लंगीह� सं�वधानले �दएको मौ�लक हक र महासि�धले �दएको मानव अ�धकार 

उपभोग गन�बाट बि�त हनु नहनुे, सं�वधानको �यव�था र सि�धको �यव�था �मशः लागू 

गद� जानपुन� सरकारको संवैधा�नक कत��य रहेको हुँदा आगामी आ�थ�क वष�बाट अपा� 

म�हलाह�को �वा��यलाई �वशेष �यान �दई अपा� �यि�ह�का ला�ग अ�पताल, 

साव�ज�नक यातायात लगायत स�पूण� साव�ज�नक �थलह�मा अपा�ह�को सरल र सहज 

पहुँच हनु स�ने गर� नी�त काय��म बनाई रकम छु�ाई सं�वधान र महासि�ध �मशः 

लागू गन� परमादेश जार� भएको छ।  

च) अ�धव�ा �काशमिण शमा�समेत �व�� नेपाल सरकारसमेत 

��ततु म�ुामा कारागारमा रहेका म�हला कैद� ब�द�ह�को गभा�व�थाको हेरचाह, 

ब�चा जि�मने अव�थाको �वा��यको सरु�ा ज�ता �वा��यस�ब�धी �यव�था अपया�� 

रहेको देिखएको र ती कुराह� पूरा हनुपुन� नै देिखएकाले रा�यले �दान गनु�पन� गभ�वती 

म�हला ब�द�ह� र �तनपान गन� ब�चाह�को �वा��य, पोषण र संर�ण लगायत उपय�ु 

�यव�था �मलाउन ेनी�त लागू गन� परमादेश जार� गरेको पाइ�छ।528 

�जनन �वाय�ता म�हलाको एकलौट� अ�धकार हो भ� े �व�धशा�ीय मा�यता 

पूण� �पेण �था�पत हुँदै गई रहेको छ। म�हलाह�को गोपनीयताको हक र आ�ना 

बालबा�लकाह�को सं�या �नधा�रण र ज�मा�तरको अ�धकार �वषयमा खास गर� सरुि�त 

गभ�पतन र प�रवार �नयोजनका साधनह�को �योग उपर म�हला अ�धकार �था�पत गन� 

यी कानूनी द�तावेजह�ले रा�यह�लाई माग��नद�श मा� गरेका छैनन ्रा�यह�लाई यस 

�वषयमा जवाफदेह�समेत त�ुयाएका छन।् कुन ैप�न �यि�को गोपनीयता, प�रवार, घर वा 

लेखापढ�मा �वे�छाचार� वा गैरकानूनी ह�त�पे नग�रनकुा साथै �नजको ��त�ा तथा 

�या�तमा गैरकानूनी आ�मण नग�रने गर� ��येक �यि�लाई �नजको गोपनीयता र 

प�रवार घर वा लेखापढ�, ��त�ा र �या�तमा �वे�छाचार� वा गैर कानूनी ह�त�ेप वा 

आ�मणका �व�� कानूनको संर�णको अ�धकार �था�पत गन�तफ�  यी द�तावेज र 

�वक�सत �व�धशा�ीय मा�यता �नद�िशत भएको देिख�छ। 

छ) अ�धव�ा �यो�त ल�साल पौडेल �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत529 

 
528   ने.का.प.२०६५, �न.नं.७९५२, अ� ४  

529  न.ेका.प. २०६७ अ� ११ �न नं ८५०७ 
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उ� उ��षेणय�ु परमादेश �नवेदनमा "जवरज�ती करणी म�ुाको सनुवुाई गो�य 

इजलासमा गनु�पछ�। इजलासमा �यायाधीशको अलावा दवुै प�, दवु ै प�को सा�ी, 

�वशेष� दवु ै प�को स�बि�धत कानून �यवसायी मा� �वेश गन� �दने र इजलासमा 

पी�डतलाई मा� े हनुे पी�डतको आफ�त �यि� तथा अदालतका स�बि�धत कम�चार� 

मा�को उपि�थ�तमा अ�भय�ु स�हतको रोहवरमा सा�ी पर��णलगायत सनुवुाई काय� 

गनू� भ� ेआदेश जार� भएको छ। 

पी�डतको गोपनीयता मह�वपूण� ह�ुछ। जवरज�ती करणीले पी�डत �ड�सेनमा गई 

 Trauma  को अव�थामा प�ुन स�छ। इजलासमा बाहेक अ�भय�ुसँग पी�डतको भेटघाट 

हुँदैन।म�ुाको कारवाह�को बेला �यायाधीशको रोहबरमा बाहेक अदालतको खु�ला 

प�रसरमा पी�डतले अ�भय�ुको सामना गनु�परेमा पी�डत एवम ्अ�य सा�ीको बकाईलाई 

��य� ��तकूल �भाव पन� स�दछ। तसथ� अ�भय�ुको पी�डतसँग इजलासमा बाहेक 

देखभेट हनु �दन ुहुँदैन। �यसैगर� वाद�को सा�ीह�को प�न सा�ी पर��णको अव�थामा 

बाहेक पी�डतसँग भेटघाट नहनुे �यव�था अदालतले गनु� पछ�। तसथ� ��येक िज�ला 

अदालतले जवरज�ती करणी म�ुामा पी�डत र पी�डतलाई Accompany गन� �यि� वाद� 

एवम ् पी�डतका सा�ी एवम ् ��तवाद� प�को ला�ग छु�ै कोठाको �यव�था गनु�पछ�। 

त�काल दवु ै प�को ला�ग छु�ै कोठाको �यव�था स�भव नभए पी�डत प�को ला�ग 

त�काल ब�दोब�त गर� अक� प�को ला�ग ��मक �पले �यव�था गनू�।" भनी 

�नद�शना�मक आदेश जार� भएको छ। 

ज) अ�धव�ा प�ुयिशला दवाडी िघ�मरेसमेत �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय 

�संहदरबार, काठमाड�समेत530 

��ततु �रटमा "घरप�रवार�भ� नाता स�ब�धका �यि�ह�बाट भएका यौनज�य 

�हंसा भो�न बा�य म�हलाको तफ� बाट उजरु� गदा� पी�डत मा� होइन उनलाई सहयोग 

गन� आफ�तसमेत �व�था�पत हनुपुन� अव�थासमेत �सज�ना हनुहुुँदैन। �यसैगर� लो�ने र 

घरप�रवारका अ�य सद�यह�बाट भएका यौनज�य �हंसा र घरेल ु �हंसासमेत �काशमा 

नआएका घटनाह� स�ुनन आएका छन।् यसले म�हलाको सम� �वकासमा चनुौती खडा 

गद�छ। �यसतफ�  रा�यले �यान �दनैपद�छ र �हंसाबाट पी�डत म�हलाह�को �यायमा पहुँच 

हनु ुज�र� देिख�छ। पी�डतलाई �यायमा सहज वातावरण �सज�ना गन�का ला�ग अ�त�रम 

राहत, ��तपू�त� तथा अ�य संर�णा�मक तथा सहायताय�ु काय��म तथा उपायह�लाई 
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�व�तार गनु�पन� तथा �भावकार� बनाउनपुन�। यसैगर� यौन �हंसाका पी�डतको �यायमा 

पहुँच �च�लत अ�तरा���य कानूनमा प�न संरि�त अ�धकारको �वषय हो। कानूनी उपचार 

स�ुनि�त गन� काय� �यायमा पहुँचको एउटा मह�वपूण� भाग हो। घटनाबाट पी�डत 

भएप�ात ्पी�डतले �याय �णाल�माफ� त उपचारको खोजी तथा �ा� गन� साम�य� गमुाएको 

अव�थामा �यायको पहुँचबाट वि�त भएको मा�न�छ। साथै य�तो अव�था �सज�ना हनु ु

भनेको कानूनी अ�धकार उपभोग गन�बाट वि�त हनु ुहो। यसकारण चेतनाको कुनै �ल� 

हुँदैन। हामी मानव जो जे �पमा �ाकृ�तक �पमा जि�मएका छ� हामी �ल� रोजेर 

जि�मएका प�न होइन, तसथ� समान अ�धकारको ��याभ�ूत रा�यले आम नाग�रकलाई 

�दान गनु� रा�यको अ�भभावक�य दा�य�व हनु आउने र यसलाई रा�यको �व�ववेक वा 

�वेि�छक �पमा मा�ै हेन� न�म�ने " भनी बोलेको पाइ�छ। 

झ) अ�धव�ा �यो�त ल�साल पौडेल �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत531 

��ततु उ��षेणय�ु परमादेश �नवेदनमा बला�कारको पी�डतलाई �याय �दलाउन 

योजनाब� त�रकाले �मशः ��येक िज�लाका अ�पतालमा आव�यक ��व�ध, �योगशाला 

र �व�को �यव�था त�ु�त गनु�पन� देिख�छ। यसको ला�ग बजेटको अभाव, �व�को 

अभाव, कम�चार�को अभाव भ�े सम�याबाट छुटकारा पाउन स�दैन। पी�डत म�हलालाई 

�याय �दलाउन ु पन� सरकारको संवैधा�नक कत��य भएको हुँदा �ाथ�मकताका साथ 

उि�लिखत कुराह�को �यव�था गनू� भ� ेआदेश भएको छ। 

 

१०.१२ �जनन �वाय�ताको हक काया��वयनमा देिखएका सम�याह� 

�व�मा रहेको चरम ग�रवी, पछौटेपन, सरकारमा रहेको कुशासन, गैरिज�मेवार�पन, 

कानूनमा रहेका कमजोर�, अ�ध�व�ास र ��ढगत पर�परा, �चलन र भेदभावज�य �यवहार, 

सरकार र रा�यको �जनन �वाय�ता उपरको लापरवाह� वा उदा�सनता, मानव अ�धकारको 

उ�लंघन र �यादती, चेतना र चेतनामूलक �यवहारको अभाव, उिचत, पया�� र �भावकार� 

प�रवार �नयोजन िश�ाको अभाव, प�ुष�धान र म�हला दमन सं�कार र सं�कृ�त लगायतका 

�व�भ� कारणले गदा� �जनन �वाय�ताको अ�धकार काया��वयनमा ज�टलता उ�प� भएको 

छ। तथा�प अ�धकारकम�, रा��य, अ�तरा���य म�हला अ�धकारवाद� गैरसरकार� सं�थाह� र 

अदालत एवम ् अ�तरसरकार� संगठन र �व� सं�थाह�को पहलमा यो अ�धकार 
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काया��वयनतफ�  पहल कदमीह� भई रहेका छन।् कुनै एक सं�था वा �यि� वा �यि� 

समूहको मा� �यासले �जनन �वाय�ताको अ�धकारको र�ा र �चलन गराउन संभव छैन। 

सरकार�, गैरसरकार�, रा��य, �े�ीय र अ�तरा���य ऐ�यब�ताको ट�कारो खाँचो छ। 
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प�र�छेद– एक 

�ारि�भक 

1.1 प�ृभ�ूम 

�जनन �वा��य अ�धकारका धेरै आयामम�ये म�हलाले जबज��ती गभ� रा�पुछ� वा 

ई�छा �वप�रत ब�चा ज�माउन ुपद�छ भ�े मा�यता �व��को अ�धकार नै �मखु �जनन �वा��य 

अ�धकारको �वषय हो। यस अथ�मा �जनन �वा��य अ�धकार भनेको �मखु �पमा गभ�पतनको 

अ�धकारसँग सरोकार रा�दछ। म�हलाको जीवनको अ�धकार लगायत �जनन �वा��य स�ब�धी 

सूचना, िश�ा र स�ुवधाह� समयमै पाउने अ�धकार, स�ुकेर� पूव�को �याहारस�ब�धी िश�ा, स�ुवधा र 

सरुि�त �सू�त सेवा पाउने अ�धकार, गभा�व�था, �सू�त र �सू�त प�ात ्को सेवा, �तनपान, आमा र 

ब�चाले आव�यक पोषणय�ु खानास�हत �याहार पाउने अ�धकार, गभ��नरोध सेवा र साधनह� 

�योग गन� वा नगन�स�ब�धी अ�धकार, बाँझोपनाको रोकथाम र उपचार गन� पाउने अ�धकार, म�हला 

कामदारह�लाई तलव÷पा�र��मकस�हत �सू�त �वदा पाउने अ�धकार, ज�म वा ज�मा�तर �नधा�रण 

गन� अ�धकार,  अ�नि�छत गभ� सरुि�त �वा��य के��मा द� िच�क�कसह��ारा समयमै गभ�पतन 

गन� पाउने अ�धकार, गोपनीयताको अ�धकार र �वनाभेदभाव �जनन �वा��य उपचार पाउन े

अ�धकारज�ता अ�धकांश अ�धकारह� मानव अ�धकारस�ब�धी अ�तरा��य द�तावेज532 लगायत 

नेपालको कानूनी द�तावेजह�मा समेत समा�हत ग�रएको छ। यसर� म�हलाको जीवनको 

अ�धकारसँग जो�डएको �जनन �वा��यस�ब�धी �वत�� �पमा �नण�य गन� पाउन ेअ�धकारलाई 

आ�मसात ग�रएको छ।   

नेपालको सं�वधानले ��येक म�हलालाई सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��यस�ब�धी 

अ�धकार मौ�लकहकको �पमा स�ुनि�त गरेको छ।533 य�ता अ�धकारह�को संर�ण हनु 

नसकेमा म�हलाह� धेरै प�बाट पी�डत हनु स�ने अव�था प�न हनुे भएको हनुाले यसलाई 

पl�डत �यायको ���कोणबाट हेनु� अझ बढ� मह�वपूण� ह�ुछ। यस स�दभ�मा स�वधानको धारा 

२१ ले �यव�था गरेका अपराध पी�डतको हकको काया��वयनको प�लाई प�न केलाउन 

आव�यक छ।534 

 

 
532   Center for Reproductive Rights, Reproductive Rights are Human Rights, 2009, p. 7  
533 नेपालको सं�वधान २०७२ का धारा ३८(२)  

534 अपराध पी�डतलाई आफू पी�डत भएको म�ुाको अनसु�धान तथा कारवाह� स�ब�धी जानकार� पाउने हक र अपराध   

पी�डतलाई कानूनबमोिजम सामािजक पनु:�थापना र ��तपू�त� स�हतको �याय पाउन ेहक। 
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नेपालमा मलुकु� ऐनको एघारौ संशोधन २०५८ भ�दा अगा�ड गभ�पतन कानूनी �पले 

�नषे�धत र अपराधज�य कसूर मा�नने �यव�था �थयो। जसको कारण अ�नि�छत गभ�धारण 

गनु�पन�, ल�ुक�छपी अवैध �पमा गभ�पतन गराउँदा असरुि�त गभ�पतनबाट म�हलाह� पी�डत 

हनुपुन� र क�तपय अव�थामा असरुि�त गभ�पनतकै कारण म�ृयसुमेत भएका घटनाह� प�न थ�ुै 

छन।् तर उ�लेिखत संशोधनले केह� अव�थामा गभ�वती म�हलाको म�ुर�ले गभ�पतन गन� र 

गराउन स�न े �यव�था गरेको �थयो। मलुकु� ऐनको �यानस�ब�धी महलको २८ )ख(  नं. ले 

गभ�धारण गरेको म�हलाले आ�नै म�ुर�ले बा� ह�ास�मको गभ� र जबज��ती करणी र हाडनाता 

करणीबाट रहन गएको गभ� म�हलाको म�ुर�ले अठार ह�ास�म र म�हलाको �वा��य वा 

�वकलांग ब�चा ज�मन स�ने भ� ेवा गभ�पतन नगराएमा गभ�वती म�हलाको �यान जोिखममा पन� 

स�छ भनी यो�यता �ा� िच�क�सकको राय भएमा जनुसकैु अव�धको  गभ� भए प�न गभ�पतन 

गराउन स�कने कानूनी �यव�था रहेको �थयो।  

उ�लेिखत कानून �वप�रत कसैले गभ�पतन गरेमा वा गराएमा �नजलाई गभ�को अव�धको 

आधारमा बा� ह�ास�मको गभ� भए एक वष�स�म कैद, प�चीस ह�ास�मको गभ� भए तीन 

वष�स�म कैद, प�चीस ह�ाभ�दा बढ�को गभ� भए पाँच वष�स�म कैद हनुे �यव�था गरेको �थयो। 

कसैले गभ�वती म�हलालाई करकाप, डर, धाक, ध�क�,  ललाई फकाई वा �लोभनमा पार� 

गभ�पतन गरे गराएमा सोह�बमोिजम सजायको �यव�था गरेको �थयो। �यसैगर� गभ�पतन गराउन े

उ�े�यले  �ल� प�हचान गन� काय�लाई कानून �वपर�तको काय� मानी सजायको �यव�था गरेको 

छ।  

�यसर� नै सं�हताव� मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ ले गभ�पतन र संर�णस�ब�धी 

कानूनी �यव�था गरेको छ । गभ�पतन गन� पाउने मलुकु� ऐनको �यव�था समान यस सं�हतामा 

प�न गभ�वती म�हलाको म� जरु�ले बा� ह�ाको गभ�, गभ�पतन नगराएमा गभ�वती म�हलाको 

�यानमा खतरा प�ुन स�छ वा �नजको शार��रक वा मान�सक �वा��य खराब हनु स�छ वा 

�वकला� ब�चा ज�म�छ भनी इजाजत �ा� िच�क�सकको राय भई �य�ती म�हलाको म�ुर�, 

जबज��ती करणी वा  हाडनाता करणीबाट रहन गएको अठार ह�ास�मको गभ� र रोग ��तरोधक 

�मता उ�मिु� गन� िजवाण ु(एच.आई.भी.) वा �य�तै �कृ�तको अ�य �नको नहनुे रोग शर�रमा 

भएक� म�हलाको म�रु�ले गभ�पतन गन� र गराउन स�ने �यव�था गरेको छ।535 

 

 
535   मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ दफा १८९। 
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सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��य अ�धकार ऐन, २०७५ को दफा १५ ले सरुि�त 

गभ�पतन गन� पाउने म�हलाको अ�धकारलाई स�ुनि�त गरेको छ। उ�लिखत मलुकु� ऐनमा 

भएको एघारौ संशोधनको गभ�वती म�हलाको म�जरु�ले १२ ह�ास�मको गभ�पतन गन� पाउन े

अ�धकारलाई �नर�तरता राखेको छ। ��ततु ऐनको दफा १५ ले गभ�वती म�हलालाई शत� स�हत 

वा शत� र�हत सरुि�त गभ�पतन गन� पाउन ेअ�धकारलाई देहायबमोिजम स�ुनि�त गरेको छ।  

क) गभ�वती म�हलाको म�जरु�ले बा� ह�ास�मको गभ�, 

ख) गभ�वती म�हलाको �यानमा खतरा वा शार��रक वा मान�सक �वा��य खराब हनु स�न े

वा �वकलांग ब�चा ज�मन स�छ भनी इजाजतप� �ा� िच�क�सकको राय बमोिजम 

गभ�वती म�हलाको म�जरु�मा अ�ाईस ह�ास�मको गभ�, 

ग) जबरज�ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गभ� गभ�वती म�हलाको म�जरु�ले 

अ�ाईस ह�ास�मको गभ�,  

घ) रोग ��तरोधक �मता उ�मिु� गन� जीवाण ु (एच.आइ.भी.) वा �य�तै �कृ�तको अ�य 

�नको नहनुे रोग लागेको म�हलाको म�जरु�मा अ�ाईस ह�ास�मको गभ�, 

ङ) �णूमा कमी कमजोर� भएको कारणले गभ�मै न� हनु स�ने वा ज�मे र प�न बाँ�न 

नस�न े गर� गभ�को �णूमा खराबी रहेको, वंशानगुत (जेने�टक) खराबी वा अ�य कुन ै

कारणले �णूमा अश�ता हनुे अव�था रहेको भ� े उपचारमा संल�न �वा��यकम�को 

रायबमोिजम गभ�वती म�हलाको म�जरु�मा अ�ाईस ह�ास�मको गभ�। 

यसर� ऐनले गभ�वती म�हलाको �यानमा खतरा वा शार��रक वा मान�सक �वा��य 

खराब हनु स�ने वा �वकलांग ब�चा ज�मने, �णूमा कमी कमजोर� भएको कारणले गभ�मै न� 

हनु स�ने वा ज�मे र प�न बाँ�न नस�ने गर� गभ�को �णूमा खराबी रहेको, वंशानगुत (जेने�टक) 

खराबी वा अ�य कुनै कारणले �णुमा अश�ता लगायतका अव�थामा प�न अ�ाईस ह�ास�म 

मा� भनी अव�ध �नधा�रण गनु� गभ�पतनस�ब�धी अ�धकार काया��वयनमा चनुौतीपूण� देिख�छ। 

सं�वधानले ��याभतू गरेको �जन�स�ब�धी अ�धकार एक बहआुया�मक �वषय भएको 

हनुाले सव��च अदालतबाट यसको �यावहा�रक �पमा ��याभूत गन� गभ�पतनलाई सरुि�त, 

सभ�सलुभ र आव�यक परेका सबै म�हलाह�मा पहुँचयो�य नहनु ु भनेको म�हलाह�ले 

स�मानपूव�क बाँ�न पाउने अ�धकार, �वत��ता तथा आ�म�नण�यको अ�धकारको दमन हनु ु हो 

भनी �या�यासमेतगरेको पाइ�छ।536  

 
536   ल�मीदेवी �ध�समते �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रषदको काय�लय समेत, फैसला �म�त २०६५/२/६। 
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कानूनले तोकेको यो�यता �ा� िच�क�सकबाट सूचीकृत ग�रएका �वा��य सं�थाबाट 

म�हलाको इ�छाले गभ�पतन गन� पाउन े सरुि�त �यव�था भएअनसुार औष�ध सेवन गर� गन� 

गभ�पतन र अ�पतालमा गई गन� गभ�पतन गर� दईु �कारबाट गभ�पतन हनुे अव�था छ। औष�ध 

सेवन गर� नौ ह�ास�मको गभ�पतन गराउन स�ने स�ुवधा रहेको छ भने सोभ�दा बढ� अव�धको 

गभ� भने िच�क�सकको परामश� र सहयोगमा मा� गभ�पतन गराउन स�कने �यव�था रहेको छ। 

यसर� सं�वधान तथा कानून�ारा स�ुनि�त गरेका अ�धकारको �योग र यसमा म�हलाह�को पहुँच 

के क�तो छ भ�ेबारे हेन� हो भने नेपालमा १५ देिख ४९ उमेरका म�हलाह�मा ज�मा ४१ 

��तशत म�हलालाई गभ�पतन गन� पाउन े कानूनी �यव�थाबारे जानकार� भएको �यसमा प�न 

शहरभ�दा �ामीण �े�का म�हलाह�लाई कम जानकार� भएको कुरा ��तवेदनमा उ�लेख गरेको 

छ। १२ ह�ास�मको गभ� गभ�वती म�हलाको म�ुर�ले गभ�पतन गन� पाउँछ भ�े २३ ��तशत 

म�हलालाई मा� जानकार� भएको र जवज��ती करणीमा १८ ह�ास�म गभ�पतन गन� पाउनेबारे 

२९ ��तशत म�हलालाई जानकर� रहेका छन।् �यसैगर� १५ देिख ४९ वष�का म�हलाह�म�ये 

४८ ��तशत म�हलाह�लाई सरुि�त गभ�पतनको �थानबारे जानकार� भएको �यसमा प�न थाहा 

भएका म�हलाह�म�ये अ�धकतम शहर�,  िशि�त र धनी म�हलाह� देिख�छन।् गभ�पतनको 

�व�धको स�दभ�मा अ�धकतम म�हलाह�ले औष�धको (७२ ��तशत) �योगबाट गभ�पतन गन� 

गरेको दिख�छ।537  

यसर� धेरै वष� अगा�ड मलुकु� ऐनमा आएको प�रवत�न र सधुारको वावजदु अ�हले प�न 

गभ�पतन स�ब�धी कानूनी अ�धकारबारे पया�� जानकार� नहनु ु र शहर� �ामीण,  िशि�त 

अिशि�त र धनी गर�बमा जानकार� र पहुँचमा घ�ट बढ� हनु ु भनेको कानून काया��वयनमा 

देिखएको चनुौतीपूण� रहेको मा� स�क�छ। �माणको �पमा अदालतह�मा चाल ु म�ुाह�को 

अव�थाबाट प�न �प� ह�ुछ। गभ�पतन गन� पाउने कानूनमा उ�लेिखत अव�थावाहेक अ�य 

अव�थामा ग�रने गभ�पतन म�हलाको मौ�लक अ�धकार हो भ�े मा�यतालाई अ�तरा���य द�तावेज, 

नेपालको सं�वधानदेिख �च�लत कानूनह�मा समेत अंगीकार गर� सकेको छ। य�तो अव�थामा 

प�न अझै अदालतह�मा सबै अव�थाका गभ�पतन स�ब�धी काय�लाई कसूरज�य काय�को �पमा 

म�ुा चल� रहेको अव�था �व�मान छ। यीन ैप�ृभ�ूममा गभ�पतन स�ब�धी म�ुाह� के क�ता 

छन ्? तीनको अनसु�धान र अ�भयोजन के कसर� भएका छन ्? अदालतले हेन� ���कोण के 

क�तो रहेको छ ? म�हलाले गभ�पतन गरेको भ� ेअ�भयोगका कारण सजायका ला�ग जेलमा 

रहनपुन� अव�थामा छन ् वा छैनन ् भ�े बारेमा �वगत पाचँ वष��भ� परेका म�ुा र सो म�ुाको 

 
537 रा��य जनसि�यक तथा �वा��य सव��ण, २०१६ ��तवेदन, �वा��य म��ालय नेपाल सरकार। 
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फैसला भएका �म�सल अ�ययन गर� सोको सामा�य �वृि� (General Trend) ��ततु 

अ�ययनबाट औ�ंयाउने �यास ग�रएको छ।  

 

1.2 अ�ययन �व�ध  

��ततु अ�ययनको ला�ग �न�न �व�ध अवल�बन ग�रएको छ।   

 नेपालको सं�वधानबमोिजम मलुकुको भौगो�लक �े� �नधा�रण भएको सातै �देशमा अवि�थत 

उ�च अदालत तथा िज�ला अदालतम�ये �वगतमा दायर भएका म�ुा सं�याको आधारमा केह� 

िज�ला अदालत तथा उ�च अदालत छनौट ग�रएको छ।  

 छनौट ग�रएका अदालतह�बाट फैसला भएका गभ�पतन स�ब�धी म�ुाह�को �म�सल एवम ्

फैसलाह� संकलन गर� अनसु�धान समूहले तयार गरेको ढाचाँमा त�या� एवम ् �ववरणह� 

��व� गर� सोको आधारमा �व�षेण ग�रएको छ।  

 ��येक म�ुाको त�य, �माण, िच�क�सकको ��तवेदन, अ�भयोग तथा फैसलाको अ�ययन गर� 

�व�षेण ग�रएको छ साथै गभ�पतन गनु�पन� कारण र गभ�पतन म�ुाको �कृ�तसमेत �व�षेण 

गरेको छ।  

 अ�ययनमा म�ुाको सं�या�मकभ�दा त�यगत �ववेचना �व�ध अवल�बन ग�रएको छ। 

 

1.3 अ�ययनको उ��ेय 

यस अ�ययनको उ�े�य देहाय बमोिजम रहेको छ। 

 अदालतमा गभ�पतन स�ब�धी के क�तो �कृ�तका म�ुाह� च�ने गरेको छ प�ा लगाउने। 

 गभ�पतनस�ब�धी वारदातमा परेको उजरु� वा ��तवेदनको आधारमा हनुे गरेको कसूरको 

अनसु�धान, अ�भयोजन र अदालती कारवाह� ���या‚ �माण संकलन र �योगको अव�था के 

क�तो रहेको छ अ�ययन गन�। 

 गभ�पतन स�ब�धी म�ुाह�मा म�हलाको �जनन �वा��य स�ब�धी अ�धकार संर�णको 

स�दभ�मा अदालती अ�यास के क�तो रहेको छ भ�ेबारे अ�ययन गन�। 

 �च�लत म�ुा र म�ुाका ���याह�मा स�बि�धत सरोकारवालाह�ले काय� �े�ह� प�हचान 

गन�,  

 �िश�णका ला�ग पा� य�म र �ोत सामा�ी तयार गन� सहयोग प�ु याउने। 
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1.4 अ�ययनको सीमा 

��ततु अ�ययन नेपालका सातवटै �देशका उ�च अदालत र यसका इजलास र सो 

�े�ा�धकार�भ�का िज�ला अदालतह�म�ये बढ� म�ुा पन� गरेको भ�े �वगतको वा�ष�क 

��तवेदनका आधारमा छनौट ग�रएको छ। २०५९ साल देिख २०७४ सालस�मका ५० वटा 

म�ुाह�को �म�सल मा� अ�ययन ग�रएको छ। 

 अ�ययनको �ममा ज�मा 50 थान म�ुाका �म�सलह�को अ�ययन ग�रएका छन।् अ�ययन 

ग�रएका ��येक म�ुा ��त�न�ध म�ुा (Every case is representative case) को �पमा रहेको 

हुँदा अ�ययनमा �वृ�त �व� लेषण गदा� म�ुाह�को सं� या र ��तशत सबै अव�थामा ��ततु गन� 

स�कने देिखँदैन। 

 अ�ययनको ला�ग संकलन ग�रएका �म�सलह�म�ये उ�च अदालतबाट फैसलाको ��त मा� 

संकलन हनु सकेको कारण �म�सल अ�ययनबाट उपल�ध हनुे �ववरणलाई त�या�को �पमा 

��ततु नगर� "अ�धकांश" वा "‘केह�" वा "‘�यून" ज�ता श�दावल�ह�बाट ��ततुीकरण 

ग�रएको छ।  

 गभ�पतन स�ब�धी म�ुाह�को अ�ययन गन� �ममा संकलन ग�रएका म�ुाह�मा ज�तै जातक 

मारेको, नवजात िशश ु मारेको, कत��य �यान, ज�मदैँ मरेको/मारेको भ� े कत��य �यान 

म�ुाको समेत �म�सल संकलन हनु आएको हुँदा सो स�ब�धी म�ुाह�को समेत अ�ययन 

ग�रएको छ। यसो हनुमुा म�हलाको �जनन �वा��यको अ�धकार संर�णको स�दभ�मा 

अदालती अ�यास क�तो रहेछ भनी अ�ययन गन� उ�े�यसमेत रहेको हनुाले सो म�ुाह�लाई 

समेत समा�हत ग�रएको हो। 

 अ�ययनका �ममा कानूनी �नकायका पदा�धकार�सँग वा पी�डतसँग भने कुनै छलफल 

ग�रएको छैन।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प�र�छेद– दईु 

�नचोड 

अ�ययनबाट �ा� सूचना तथा त�या� कको �व�षेण 

 

संक�लत म�ुाह�को �व�षेण गन� �ममा गभ�पतन म�ुाको �कृ�त र �वृि�‚ गभ�पतनस�ब�धी 

म�ुाका त�यह�‚ गभ�पतनका कारण‚ म�ुाको अनसु�धान र अ�भयोजन‚ �माण संकलन र �माणको 

�योग‚ �वा��य (िज�ला �वा��य काया�लय) िच�क�सकह�को ��तवेदन‚ �यायकता�ले गन� ठहर वा 

फैसला‚ फैसला तथा अ�भयोगप�मा मानव अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य द�तावेजह�ले गरेका 

�यव�थाको उ�लेख वा �व�षेण र नजीरको �योगका साथै गभ�पतन स�ब�धी म�ुाह�मा �जनन 

�वा��य अ�धकार संर�णको स�दभ�मा के क�तो अ�यास भईरहेको छ भ�ेसमेत �व�भ� �वषयमा 

केि��त भई अ�ययनको �नचोड �नका�लएको छ।  

 

२.१ अ�ययन ग�रएका म�ुाको समयाव�ध र �कारह� 

अ�ययनका ला�ग देहायका म�ुाह� नमूनाको �पमा �लईएको �थयो। जसलाई तलको 

ता�लकाबाट प�न देखाइएको छ।  

ता�लका नं. १: अ�ययनका ला�ग संकलन ग�रएका म�ुाका �ववरण 

�.सं. समयाव�ध सं�या 

१ 2070-2074 (पाँच वष�) 32 

२ 2065-2069 (पाँच वष�) 12 

३ 2059-2064 (सात वष�) 6 

 
ज�मा 50 

2059-2064 (सात वष�) का 6 वटा, 2065-2069 (पाचँ वष�) का 12 वटा र 

2070-2074 (पाँच वष�) का 32 वटा गर� ज�मा 50 वटा म�ुाह�को अ�ययन ग�रएको छ। 

यसैगर� उ�च अदालतबाट १२ वटा र िज�ला अदालतह�बाट ३८ वटा म�ुाह� संकलन ग�रएको 

�थयो। जसअ�तग�त गभ�पतन/अवैध गभ�पतन ३५ वटा, कत��य �यान/िशश ु ह�या/ज�मेको िजउँदो 

नाबा�लका फालेको १३ वटा, �यान मान� उ�ोग र गभ�पतन १ वटा र  जबरज�ती करणी र गभ�पतन 

१ वटा म�ुाह� अ�ययन ग�रएको �थयो। 
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यसको �व�ततृ �ववरणका ला�ग अनसूुची १ र २ हेनु�होस।्  

 

ता�लका नं. २: अ�ययनका ग�रएका अदालतगत म�ुाह�  

�.सं. अदालत सं�या 

१ उ�च अदालत 12 

२ िज�ला अदालत  38 

 
ज�मा 50 

 

 

ता�लका नं. ३: अ�ययन ग�रएका म�ुाका �कारह�  

�.सं. �कार सं�या 

१ गभ�पतन/अवैध गभ�पतन 35 

२ कत��य �यान//िशश ुह�या/ज�मेको िजउँदो नाबा�लका फालेको 13 
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३ �यान मान� उ�ोग र गभ�पतन 1 

४ जबरज�ती करणी र गभ�पतन १ 

 
ज�मा 50 

 

 

२.२. गभ�पतन म�ुाको �कृ�त र �विृ� 

कानूनले गभ�पतन गन� नपाईने अव�थाबाहेक सामा�यतया म�हलाको �वे�छा र 

सहम�तले गभ�पतन गन� पाउने कानूनी �यव�था भएको डेढ दशक भई स�दा प�न अझै प�न 

उ�लेखनीय सं�यामा गभ�पतनस�ब�धी म�ुाह� अदालतह� मा� चलेको अ�ययनबाट देिख�छ। 

गभ�पतनको कारणले थनुामा रहेका ��तवाद� म�हलाम�ये ५७ ��तशत म�हला थनुामा रहेको 

पाइयो। यस स�ब�धी �व�ततृ �ववरण तलका ता�लकाबाट प�न देखाइएको छ।   

 

ता�लका नं. ४: गभ�पतनको कारणले थनुामा रहेको/नरहेको म�हलाको सं�या 

�.सं. वैवा�हक ि�थ�त सं�या ��तशत 

१ थनुामा रहेको म�हलाको सं�या 17 57 

2 थनुामा नरहेको म�हलाको सं�या १1 37 

3 �ववरण उपल नभएको 2 6 

 ज�मा 30 १०० 
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ता�लका नं. ५: पी�डत म�हलाको म�ुागत �ववरण 

�.सं. �कार सं�या 

१ गभ�पतन/अवैध गभ�पतन 35 

२ कत��य �यान/िशश ुह�या/ज�मेको िजउँदो नाबा�लका फालेको 13 

३ �यान मान� उ�ोग र गभ�पतन 1 

४ जबरज�ती करणी र गभ�पतन 1 

 
ज�मा 50 
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अ�ययनका ग�रएका ५० वटा म�ुाह�म�ये गभ�पतनको मा�ै दावी �लई ३५ वटा, कत��य 

�यान/िशश ुह�या/ज�मेको िजउँदो नाबा�लका फालेको १३ वटा, �यान मान� उ�ोग स�हत गभ�पतन 

१ वटा र जबरज�ती करणीस�हत गभ�पतन १ वटा म�ुा दता� भएको देिख�छ। गभ�पतनमा दता� 

भएका म�ुाह�मा �वशेष गर� ९ देिख २० ह�ास�मको गभ�पतन गरेको भ�े देिखएको छ।  

 

ता�लका नं. ६: गभ�पतन स�ब�धी म�ुाको �ववरण 

�.सं. गभ�पतनको �कार सं�या ��तशत 

१ औष�ध सेवन गरेको (मे�डकल एवोस�न) १९ ३८ 

२ िच�क�सकबाट (ि�ल�नकल एवोस�न) २ ४ 

३ दघु�टना वा कुट�पटबाट गभ� त�ुहएको ७ १४ 

४ नवजात िशश ुज�माई मरेको वा मरेको ९ १८ 

५ गभ�पतन स�ब�धी म�ुा चलाएको भए ताप�न �माणको 

आधारमा कसूर �था�पत हनु नसकेको  

१३ २६ 

 ज�मा ५० १०० 

 

 

५० वटा म�ुाह�मा १९ वटा (३८ ��तशत) औष�ध सेवन गरेको, २ वटा (४ ��तशत)  

िच�क�सकबाट, ७ वटा (१४ ��तशत) दघु�टना वा कुट�पटबाट गभ� त�ुहएको, ९ वटा (१८ ��तशत) 

नवजात िशश ुज�माइ मारेको वा मारेको र १३ वटा (२६ ��तशत) गभ�पतनमा म�ुा चलाएको भए 

ताप�न गभ�पतन गराएको भ�े आधारमा मा� सी�मत रह� कहाँ कसर� गभ�पतन गरेको भ� ेकुरा ख�ुन 

आएको देिखँदैन। गभ�पतन के कसर� भयो भ�े ख�ुन नआएको अव�थामा प�न गभ�पतनको म�ुा 

चलेको देिख�छ। 
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ता�लका नं. ७: गभ�पतनका �कार 

�.सं. �कार ि�ल�नकल 

गभ�पतन 

मे�डकल 

गभ�पतन 

दघु�टना वा 

कुटपीटबाट 

गभ� 

त�ुहएको 

नवजात िशश ु

ज�माई 

मारेको/मरेको 

गभ�पतन 

स�ब�धी  म�ुा 

चलाएको भए 

ताप�न 

�माणको 

आधारमा कसूर 

�था�पत हनु 

नसकेको 

ज�मा 

१ 9 ह�ास�मको 0 1 1 0 1 3 

२ 12 ह�ास�मको 0 0 1 0 1 2 

३ 18 ह�ास�मको 0 4 0 0 3 7 

४ 18 ह�ाभ�दा 

मा�थ 

2 12 5 9 7 35 

५ गभ� नखलेुको 0 2 0 0 1 3 

 ज�मा 2 19 7 9 13 50 

 

 

 

अ�ययन ग�रएका �म�सलह�बाट गभ�पतन स�ब�धी म�ुाह�मा �न�नअनसुारको त�य र 

अव�थाह� देिखएका छन।्  
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 गभ�पतन गनु�‚ �वतः गभ� त�ुहन‚ु जवज��ती गभ�पतन गन� लगाउन‚ु िशश ुह�या गनु� र मतृ ब�चा 

ज�मन ुज�ता काय�ह� छु�ाछु�ै घटनाको �वषय हनु।् जवज��ती गभ�पतन गन� लगाउन‚ु जातक 

ह�या गनु� आपरा�धक काय� हनु ् भने म�हलाले कानून बमोिजम गभ�पतन गनु� र गभ� त�ुहन ु

आपरा�धक काय� होइन। तर म�ुाको �म�सल अ�ययन गदा� �वतः गभ� त�ुहन ु (Miscarriage), 

गभ�पतन (Abortion), जातक ह�या (Infanticide), मतृ ब�चाको ज�म (Still birth), मे�डकल 

गभ�पतन (Medical Abortion), ि�ल�नकल गभ�पतन (Clinical Abortion), जवज��ती गभ�पतन गन� 

लगाउन ु (Forced Abortion) ज�ता फरकफरक अव�था एवम ्�कृ�तका घटना �ववरणलाई एउटै 

���कोणबाट हेरेर अ�भयोजन गन� र फैसलासमेत हनुे  गरेको  देिख�छ।  

 जवज��ती करणी र हाडानाता करणीबाट रहन गएको गभ� पी�डतको �हतलाई �यानमा राखेर 

गभ�पतन गरेको अव�थामा कसूरदारलाई मा� म�ुाको �वप�ी बनाई म�ुा चलाउनपुन�मा पी�डत 

म�हलालाई समेत �वप�ी बनाई म�ुा चलाएको देिख�छ। हद�याद समा� भएको कारण क�तपय 

जवज��ती करणीको उजरु� पन� नसकेको तर पी�डत म�हलाले सोह� जबज��ती करणीबाट धारण 

गरेको गभ�पतन गरेको अव�थामा �नजउपर अवैध गभ�पतन गराएको म�ुा च�ने गरेको देिख�छ। 

�य�तै क�तपय हाडनाताबाट गभ�धारण गरेको म�हलाले गभ�पतन गरेको अव�थामा �नजले कुन 

प�रि�थ�त र अव�थामा गभ�पतन गरेको भ�े यथात�तामा �यान �दने गरेको देिखदैन। �कन�क 

हाडनाता �यि�वाद� फौजदार� म�ुा भएको हुँदा �यसतफ�  गभ�पतनसँगै म�ुा च�ने अव�था 

नभएको ह�ुछ। 

 बाल�ववाहको प�रणाम�व�प रहेको गभ� असरुि�त ढंगले पतन गराउन सहयोग गन� �यि�लाई 

म�ुा चलाउनपुन�मा पी�डत बा�लकालाई नै �वप� बनाई अ�भयोग दायर गरेको देिख�छ। 

 जवरज�ती करणी भएको कारण गभ� रहन गएको कुरा बा�लकाले खलुाउँदाखुलाउँदै जवज��ती 

करणीका कसूरदारलाई खोजतलास गर� कारवाह� गन� र पी�डत बा�लकाको गभ�पतन गराउन 

पाउने अ�धकारको �यालै नगर� �नज �व�� उजरु परेको भ�े आधारमा म�ुाको अनसु�धान गर� 

सजाय माग दावी गर� अ�भयोजन गरेको देिख�छ। 

 अनसु�धानबाट म�हलाको गभ� �वाभा�वक �पमा त�ुहएको देिखएको अव�थामा प�न पी�डत म�हला 

�व�� गभ�पतनको अ�भयोग लगाई म�ुा दता� गरेको र अदालतबाट प�न सोह� आधारमा फैसला 

भएको देिख�छ। 

 क�तपय म�ुाह�मा पी�डत म�हलाको क�त ह�ाको गभ�पतन गराएको हो भ�े प�र�णबाट प�न 

ख�ुन सकेको अव�था छैन। प�र�ण �भावकार� हनु नस�नमुा प�र�णको ला�ग पठाईएको 

नमूना �योगयो�य नहनु ुएउटा पाटो हो भने प�र�ण गन� ��व�ध �ा�व�धक �ोत साधन र यसमा 
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�लईन ुपन� सावधानी वा ग�भीरता अक� मह�वपूण� पाटो रहेको छ। क�तपय प�र�ण ��तवेदनमा 

ठोस कारण खु�न नसकेको अव�थामा प�न अ�भयोग लगाउने र सजायसमेत हनुे गर� फैसला हनु े

गरेको देिखयो।  

 गभ�पतन गरेको भनी कसूरज�य घटनाको िच�ण ग�रए ताप�न क�तपय घटनाह� यथाथ�मा 

भ�वत�य परेको, गभ� आफै त�ुहएको, मतृ िशशकुो ज�म भएको, असरुि�त गभ�पतन गराएको ज�तो 

दायरामा पन� �वषयह� प�न पूण� �प�पमा गभ�पतन स�ब�धी कानूनको दायरामा �याई म�ुा दता� 

गरेको देिख�छ।  

 वारदातबारे �वयम ्पी�डतको भनाईलाई भ�दा प�न घटना�थल व�रप�रका �यि�ह�को भनाईको 

आधार र �वा��य िच�क�सकह�को ��तवेदन �वना प�न म�ुा दता� हनुे गरेको देिख�छ। 

 अनसु�धान तथा अ�भयोजनकता�ले १४ ह�ादेिख २५ ह�ास�मको गभ� प�न मे�डकल गभ�पतन 

(Medical Abortion) बाट गभ�पतन गरेको भ� े �यहोरा उ�लेख गर� अ�भयोग दावी �लएको 

देिख�छ। तर �य�तो अव�थाको गभ� मे�डकल गभ�पतन (Medical Abortion) बाट स�भव �थयो 

वा �थएन भ�ेबारे �वा��य िच�क�सकको �प� रायसमेत न�लई गभ�पतनको म�ुा दता� हनुे गरेको 

र फैसलासमेत भएको देिख�छ।  

 क�तपय अव�थामा गभ�मा �णुको �वकास हनु नसक� �वत: त�ुहने वा गभ�पात हनु‚े मतृ ब�चा 

ज�मने अव�थालाई समेत गभ�पतनको दायरामा समट� पी�डत म�हला �व�� म�ुा दायर गन� 

गरेको पाई�छ। 

 सरकारले सूचीकृत नगरेको �वा��य सं�थाबाट असरुि�त �पमा गभ�पतन गराई म�हलाको म�ृय ु

भएको अव�थामा समेत �य�ता �वा��य सं�था �व�� म�ुा चलाएको देिखएन।  

 

२.३ अ�ययन ग�रएका म�ुाह�को �म�सलमा देिखएका गभ�पतनका कारणह� 

अ�ययन ग�रएका म�ुाह�को �म�सल संल�न त�यतफ�  हेदा� �वगत केह� दशकदेिख 

देशमा �वकास भएको सामािजक प�रवेश नै गभ�पतन म�ुाका �मखु कारणको �पमा रहेको 

देिख�छ। �ववाह गरेको केह� समयमा नै प�रवारको पालनपोषण गनु�पन� तथा प�रवारको हेरचाह 

गनु�पन� दा�य�वले गदा� कैय� नेपाल� प�ुषह� अथ�पाज�नका ला�ग वैदेिशक रोजगारमा �वदेश 

जानपुन� अव�था रहेको छ। धेरैजसो घटनाह� अवैध यौन स�ब�धबाट‚ जवज��ती करणीबाट‚ 

हाडानाता करणीबाट र बाल�ववाहबाट रहेको गभ� गभ�पतन गनु�पन� अव�था रहेको देिख�छ। 

समाजको लोकलाज एवम ्ला�छनाबाट ब�नको ला�ग गभ�पतन गन� गरेको‚ गभ� रहेप�छ यौन 

स�पक� मा रहेका प�ुषले �वीकार नगरेको कारण गभ�पतन गन� गरेको‚ क�तपय गभ�पतन 

म�हलाको चाहनाभ�दा प�न आ�नो पा�रवा�रक स�ब�धमा सम�या आउन न�दनको ला�ग प�न गन� 
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ग�रएको पाइ�छ। यसैगर� अवैध स�ब�धबाट रहन गएको गभ�लाई गभा�धरण गराउने केटा 

प�को दबाबमा समेत गभ�पतन गराइने गरेको पाइ�छ भने क�तपय अव�थामा आ�थ�क ि�थ�त 

कमजोर भएको पा�रवा�रक प�ृभ�ूमका म�हलाह� तथा �पछ�डएका जनजा�तका म�हलाह�समेत 

गभ�पतन गनु�पन� अव�थामा रहेको देिख�छ।  

सम�मा अ�ययन ग�रएका �म�सलह�बाट गभ�पतनका पी�डत म�हलाह�ले वा ��तवाद� 

बनाइएका म�हलाह�ले �य� गरेका भनाईको आधारमा गभ�पतन भएका वा गनु�परेका कारणह� 

देहाय अनसुार देिख�छ।  

 गाउँघर तथा छर �छमेक�को झगडामा गभ�वती म�हलासमेत उपर कुट�पट लछारपछार 

हुँदा गभ�पतन भएको र ��तवाद�ह� उपर उजरु पर� म�ुा चलेको, 

 आ�नै प�तले जाँडर�सी खाई साना�तना कुरामा झगडा गर� कुट�पट गदा� सोह� 

कारणबाट गभ� त�ुहन गएको, 

 बहुार�ले दाईजो न�याएको वा कम �याएको �नह◌ुमँा बहुार� उपर घरप�रवारका 

�यि�ह�ले नै कुट�पट गदा� गभ�पतन भएको,   

 गभ�वती म�हलाले घर तथा खेतबार�मा �नजको शार��रक अव�था वा �मता भ�दा बढ� 

काय� गनु� परेको कारण अ�वभा�वक �पमा गभ� त�ुहन गएको , 

 गभ�वती म�हलाले उिचत �वा��य स�ुवधा, औष�ध, पोषण तथा परामश� पाउन नसकेको 

कारण ब�चाको �ाकृ�तक �वकास हनु नसक� गभ�पतन भएको,  

 जवज��ती करणीबाट गभ� रहेकोमा सामािजक ला�छना‚ डर र पीडकले गभ�पतनको ला�ग 

बा�य बनाई औष�ध खान बा�य बनाएको, 

 हाडानाता करणीबाट रहेको गभ�पतन गराएको, 

 गभ�वती अव�थामा अ�ानतावश �वरोको औष�ध सेवन गदा� गभ� त�ुहएको, 

 प�त वैदेिशक रोजगारमा हुँदा परप�ुषसँग भएको यौन स�ब�धबाट गभ� रहेको हनुाले  

सामािजक ला�छनाबाट ब�न गभ�पतन गराएको,  

 बाल�बवाहबाट गभ� रहेका कारण गभ�पतन गराएको। 

 

2.४ अ�ययन ग�रएका गभ�पतन म�ुामा म�हलाह�को अव�था: 

अ�ययन ग�रएका ५० वटा म�ुाह�म�य े४० जना म�हला �ववा�हत (80 ��तशत) र 

१० म�हला अ�ववा�हत (२० ��तशत) छन ्जसमा ४७ जना उमेर पगेुका म�हला छन ्भने ३ 

जना १२ देिख १५ वष�स�मका नाबा�लका छन।् १२ देिख ४२ वष�स�मका म�हलाह� 
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गभ�पतन स�ब�धी �व�भ� म�ुामा परेका देिख�छ। जसलाई तलका ता�लकाह�बाट प�न 

देखाइएको छ।   

  

ता�लका नं. 8: पी�डत म�हलाको वैवा�हक ि�थ�तको �ववरण  

�.सं. वैवा�हक ि�थ�त सं�या ��तशत 

१ �ववा�हत ४० ८० 

२ अ�ववा�हत १० २० 

 ज�मा ५० १०० 

 

 
 

ता�लका नं. 9: ��तवाद� बनाईएका पी�डत म�हलाको वैवा�हक ि�थ�तको �ववरण  

�.सं. वैवा�हक ि�थ�त सं�या ��तशत 

१ �ववा�हत 26 87 

२ अ�ववा�हत 4 13 

 ज�मा 30 १०० 
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ता�लका नं. 10: गभ�पतनको अव�ध   

�.सं. अव�ध सं�या ��तशत 

१ ९ ह�ा स�मको गभ� ३ 6 

२ १२ ह�ास�मको गभ� 2 4 

३ १८ ह�ा स�मको गभ� 7 14 

४ १८ ह�ा भ�दा मा�थको ३5 70 

५ समय नखलेुको 3 6 

 ज�मा 50 १०० 

 

 

�यसैगर� गभ�पतन स�ब�धी म�ुामा क�त ह�ास�मको गभ� गभ�पतन गरेको भ�े कुरा कानूनी 

�पमा मह�वपूण� �� हनुे भएको हनुाले म�ुाको �व�ेषण गदा� ९ ह�ास�मको गभ� ३ वटा (६ 

��तशत), १२ ह�ास�मको गभ� 2 वटा (४ ��तशत), १८ ह�ास�मको गभ� 7 वटा (14 ��तशत) 
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छन ्भने १८ ह�ाभ�दा मा�थको ३5 वटा (70 ��तशत) र समय नखलेुको 3 वटा (६ ��तशत) 

देिख�छ।  

 

2.५ म�ुाको अनसु�धान र अ�भयोजन 

फौजदार� म�ुामा अनसु�धान तथा अ�भयोजनको मह�वपूण� �थान रहेको ह�ुछ। अपराध 

अनसु�धान गन� �नकायले म�हलाको �जनन �वा��यसँग स�बि�धत गभ�पतन ज�तो ग�भीर म�ुामा 

झन ्�वशेष �यान �दन ुआव�यक ह�ुछ। �कनभने ती म�ुामा पी�डत म�हलाह� सामािजक तथा 

�यावहा�रक �पमा कमजोर ह�ुछन।् जसले गदा� उनीह� वा�तवमा केह� बो�न नस�ने र 

आ�नो कुराह� �प� �पमा रा�समेत नस�ने र सहयोग मा�नसमेत �हच�कचाउने र आफूमा�थ 

नै दोष �दने र जीवनदेिख नै �द�दार मा�े अव�थामा ह�ुछन।् क�तपय मान�सक �पमा कमजोर 

म�हलाह� त जीवनदेिख नै �वत�ृणा मानी आ�नो जीवन नै समा� गन� उ�े�यले आ�मह�या गन� 

�यास गद�छन।् अ�ययन ग�रएका गभ�पतन स�ब�धी म�ुाको अनसु�धान एवम ् अ�भयोजन 

स�ब�धी त�या� अ�ययन गदा� ५० वटा म�ुाह�म�ये पी�डत म�हलासमेतलाई ३० वटामा 

��तवाद� बनाएको पाइयो। �य�तै उ�लेिखत ३० जना ��तवाद�म�ये १ जना पी�डत 

नाबा�लकालाई समेत ��तवाद� बनाइएको पाइयो। उ� त�यह�का अ�त�र� गभ�पतन म�ुामा 

अनसु�धान र अ�भयोजनस�ब�धी त�य देहाय बमोिजम भएको पाइयो।   

 गभ�पतनको वारदात वा घटना भएको वरपरका �यि�ह�लाई अनसु�धानमा �हर�ले बझेुको 

र �नजह�को भनाईलाई आधार मानी तथा घटना�थल मचु�ुकाका �यि�को भनाईको 

आधारमा मा� प�न पी�डत म�हलाले के कुन प�रि�थ�तमा गभ�पतन गरेको वा गभ�पतन भएको 

भ�े यथाथ�ता नबझुी म�ुाह�को अनसु�धान काय� अगा�ड बढाइएको देिख�छ।  

 अ�ययन ग�रएका म�ुाह�म�ये २ वटा म�ुामा बाहेक अ�य सबै म�ुाको अनसु�धान तथा 

कारवाह� स�ब�धमा पी�डतको नाम ठेगाना तथा आफ�तको नाम तथा ठेगाना तथा 

प�रचया�मक �ववरण गोपनीयता कायम भएको पाइँदैन। 

 औष�ध सेवनबाट गभ�पतन गरेको भ�े जाहेर� भएका म�ुामा अनसु�धानको �ममा के 

औष�ध‚ क�त मा�ाको औष�ध‚ कहाँबाट �याएको‚ को कसले �दएको, सो  औष�धबाट 

गभ�पतन हनु स�ने संभावना �थयो वा �थएन‚ सो औष�ध बे�ने पसललाई सो औष�ध बे�न े

अ�धकार छ वा छैन भ�े कुराको यक�न नगर� वा अनसु�धान काय� पूरा नगर� अ�भयोजन र 

सोअनसुार सजाय वा फैसलासमेत गरेको देिख�छ। 

 अनसु�धानको �ममा �वत गभ� त�ुहन ु (Miscarriage), गभ�पतन (Abortion), जातक ह�या 

(Infanticide), Still birth, मे�डकल गभ�पतन (Medical Abortion), ि�ल�नकल गभ�पतन 
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(Clinical Abortion), जवज��ती गभ�पतन गन� लगाउन ु (Force Abortion)। जवज��ती करणी, 

हाडनाता, वा वाल�ववाहको प�रणाम�व�प रहेको गभ� देिखएकोमा ��येक म�ुाको 

फरकफरक अव�था एवम ् �कृ�तका घटना भएकोमा छु�ाछु�ै त�रकाले अनसु�धान काय� 

अगा�ड वढाउन ु पन�मा नगर� सबै �वषयलाई गभ�पतनकै ���ले अनसु�धान गर� अ�भयोजन 

गन� गरेको देिख�छ। 

 क�तपय म�ुाह�मा क�त ह�ाको गभ�पतन गराएको हो भ�े कुरा अनसु�धानको �ममा य�कन 

नगर�कन गो�ारा अ�भयोग लगाउने र सजायको मागदाबी हनुे गरेको देिखयो। सरकार� 

व�कल‚ पी�डत म�हला, जाहेरवाला र पी�डतका अ�भभावकह� बीच म�ुाको बारेमा पया�� 

छलफल र परामश�समेत गन� नगरेको देिख�छ।  

 बाल�ववाहको प�रणाम�व�प रहन गएको गभ�लाई गभ�पतन गराएको वा भएको अव�थामा 

बाल�ववाहतफ�  अनसु�धान नगर� गभ�पतन स�दभ�मा मा� केि��त रहेर अनसु�धान एवम ्

अ�भयोजन गन� गरेको देिख�छ।  

 जवज��ती करणीबाट रहेको गभ� गभ�पतन गराउन जवज��ती करणीका कसूरदारबाटै औष�ध 

सेवन गराई गभ�पतन हनु गएको भ�े कुरा ख�ुन आएको अव�थामा प�न पी�डत म�हलालाई 

��तवाद� बनाई म�ुा दायर भएको र सो अ�भयोग दावीमा पी�डत म�हलाको उमेरसमेत 

खलुाएको अव�था नदेिखएको देिख�छ।  

 अ�ययन ग�रएका म�ये १ वटा म�ुामा �छमेक� मलुकु भारतको सीमानामा गभ�पतन गराउने 

औष�ध खर�द गर� नेपालमा गभ�पतन गराएको घटना देिखएको हुँदा य�ता �कृ�तको म�ुामा 

अनसु�धानमा सम�या हनुे गरेको देिखएको छ। 

 क�तपय म�ुाह�मा पी�डत, जाहेरवाला तथा पी�डतका आफ�त अ�भभावकह� र सा�ीसमेत 

अदालतमा उपि�थत भै �वप�रत (हो�टाइल) बकप� गन� गरेको देिख�छ। गभ�पतन स�ब�धी 

केह� �यून म�ुाह�मा सहअ�भय�ुलाई सजायबाट जोगाउन ��तवाद�ले अदालतमा बयान 

बदल� सबै दा�य�व आफ� ले �वीकार गन� गरेको प�न देिख�छ। 

 अ�ययन गरेका म�ुाम�ये २ वटा म�ुामा १२ देिख १४ ह�ाको गभ� हनु स�छ भनी 

िच�क�सकले ��तवेदन �दने गरेको कारणले वधै वा अवैध गभ�पतन के हो भ� े स�दभ�मा 

य�कन नग�रकन अ�भयोग दायर गन� गरेको देिख�छ।  

 सूचीकृत नभएको अ�पताल वा �वा��य के��बाट जवज��ती गभ�पतन गन� लगाई म�हला तथा 

िशशकुो म�ृय ुभएको अव�थामा �य�तो अ�पताल वा �वा��य के�� �व�� कारवाह� नगर� 

िच�क�सक फरार भएको भनी उ�लेख गन� गरेको देिख�छ।  
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 जबरज�ती करणीबाट रहन गएको गभ� भ�े कुरा खलुाउँदा खलुाउँदै जवज��ती करणीका 

कसूरदारलाई खोजतलास गर� कारवाह� गन� र पी�डतको गभ�पतन गराउन पाउने अ�धकारको 

�यालै नगर� �नज बा�लकाले गभ�पतन गराएको भ�े अ�भयोगमा �यान स�ब�धी महलको 

२८क अ�तग�त सजाय माग दावी गर� अ�भयोजन गन� गरेको 1 वटा म�ुा देिख�छ।  

 अ�ययन ग�रएका म�ुामा गभ�पतनको अ�भयोग लागेको पी�डत म�हलाको �वा�थ पर��ण गन� 

िच�क�सकले केह� म�ुामा ती म�हलाको �वा��य अव�था कमजोर भएको कारण �नजलाई 

आराम गनु� भ� े ��तवेदन �दएको भए ताप�न अनसु�धानको �ममा �नजलाई प�ाउ गर� 

�हरासतमा राखी मा� अनसु�धान गन� गरेको देिख�छ।  

 म�हलाले ब�चा ज�माउँदाको अव�थामा िजउँदै ज�मेको भए प�न �नजले असरुि�त अव�थामा 

घरकोठा, गोठ, खेत, बार�, का�लामा ब�चा ज�मदँा त�काल �याहार गन� अक� �यि� नहनु ुर 

ब�चा ज�माउँदाको पीडाले �वाभा�वक �पमा केह� समयअचेत भएको बेला ब�चाको 

सालनाल काट� �दने �यि� नहुँदा वा अ�य भ�वत�य पर� मरेको अव�थालाई �वचार नै नगर� 

ब�चा ज�माई मारेको भ� ेज�ता अ�भयोग लगाई म�ुा दायर हनुे गरेको। घटना र घटनाको 

कारणको �ा�व�धक �पमा पूण� �पमा अनसु�धान हनुे गरेको देिखंदैन।  

 नाबालक वा उमेर पगेुको म�हलालाई ललाई फकाई �लोभनमा पार� झ�ुयाई करणी गर� 

गभ�धारण गराएको र पीडकले गभ�पतन गराएको अव�थामा पी�डत म�हलालाई नै ��तवाद� 

बनाइ म�ुा चलाईएको देिख�छ।अ�धकांश गभ�पतन स�ब�धी काय� सूचीकृत ग�रएका �वा��य 

के��बाट गरेको नदेिखएको अव�थामा प�न अ�भयोजन गदा� म�हला �व�� मा� माग दाबी 

�लने तर गभ�पतन गराउने �वा��य के��लाई  कुनै  अनसु�धान, अ�भयोजन र  कारवाह�को 

दायरामा �याएको देिखँदैन। 

 

2.६ �वा��यकम� (�वा��य काया�लय) वा िच�क�सकह�को ��तवेदन स�ब�धमा: 

 िच�क�सकह�को प�र�ण ��तवेदनमा गभ�पतन के कसर� भयो वा हनु गयो भ�दा प�न 

िशशकुो अव�थाबारे उ�लेख हनुे गरेको देिखयो। केह� म�ुामा १२ देिख १4 ह�ाको हनु 

स�छ भनी ��तवेदन �दने गरेको कारणले �य�तो गभ�पतन वैध वा अवैध के हो द�ुवधा हनु 

स�ने र अ�भयोजनका ला�ग सम�या हनु स�ने अव�था रहेको देिख�छ। यसले गभ�पतन गन� 

पाउने कानूनी अ�धकारसमेत हनन ्हनुे अव�था �ृजना गरेको छ। 

 �वा��य प�र�ण ��तवेदन �दंदा डा�टरले "पी�डत बा�लकालाई जवज��ती करणी गरेको छैन" 

भ�े ज�ता �नणा�यक (Judgmental) कुरा उ�लेख गन� गरेको। �वा��य ��तवेदनमा अवैध 

गभ�पतन भ�े ज�ता असा�द�भ�क श�द ठाउँ ठाउँमा उ�लेख हनुे गरेको पाइ�छ। 
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 गभ�पतनको के क�तो कारणले र क�त ह�ाको हो भ�े ��तवेदन �दन ु पन� अव�थामा 

असा�द�भ�क र म�हलालाई ला�छना लगाउने ज�ता बा�य ज�तैः "Three months fetus, but it 

was result of adultery" भ�े ज�ता कुरा ��तवेदनमा उ�लेख हनुे गरेको। 

 अदालतमा �वा��य प�र�ण गन� �वशेष� िच�क�सकको बकप� हुँदा औष�ध खवुाएको भ�े 

कुरा पी�डत म�हलासँग आउने (पी�डत तथा पीडकको भनाईको आधारमा) �यि�ले भनेको 

भ�े आधारमा लेिखएको हो भ�ेस�मको वकप� गरेको पाइयो। औष�ध खाए नखाएको 

यक�न साथ भ� नस�कने भ�े भनाई रहेको हुँदा �वा��य प�र�ण गन� ��व�ध �भावकार� हनुे 

नगरेको। 

 सामा�यतया ९ ह�ास�मको गभ� औष�ध सेवन गर� गभ�पतन गन� स�ने सेवा नेपालमा 

उपल�ध हनुे भए ताप�न १४ देिख २५ ह�ाको स�मको गभ� औष�ध सेवनबाट भएको भ�े 

कुरा खु�न आउँदा प�न सो गभ�पतन औष�ध सेवनबाट स�भव �थयो वा �थएन भ� े�वा��य 

िच�क�सक ��तवेदनमा उ�लेख हनुे नगरेको। 

 गभ�पतनको पीडाबाट ग�ुकेो म�हलाको �जनन �वा��य तथा उपचारका ला�ग �यान �दनपुन� 

कुराह�को बारेमा �वा��य ��तवेदनमा उ�लेख हनुे नगरेको। 

 

2.७ �माण संकलन र �माणको �योग: 

 फौजदार� कानूनको सव�मा�य �स�ा�त �माणको भार जाहेरवालामा�थ रह�छ र अ�भयोग प�ु� 

गन� भार अ�भयोजनकता�को हो l साधारणतया फौजदार� म�ुामा जाहेर�‚ अ�भयोगप�‚ संक�लत 

तथा पेश गरेका �माण र फैसलाको ताद��यता के क�तो छ भनी हेनु� पन� ह�ुछ। �य�तै 

�योग गनु�पन� कानूनी �यव�थाह� अ�भयोगको स�दभ�मा उपय�ु छ वा छैन भनी हेन� अक� 

मह�वपूण� प� हो। तर अ�धकांश म�ुाह�मा अनसु�धान �भावकार� एवम ्पया�� नभएको र 

गभ�पतन हो वा गभ� तहेुको हो भ�े कुरा �प� नभै गभ�पतनमा म�ुा चलाई सजाय गरेको 

देिख�छ।  

 अ�ययन ग�रएको म�ुाम�ये १ वटा म�ुामा ��तवाद� बबनाइएको पी�डत म�हलाले धेरै 

�वरोआई च�न नस�न ेअव�था भएकोले �वरोको औष�ध सेवन गरेको भनी वयान रहेको 

अव�थामा कुन औष�ध क�त डोजको औष�ध र सो औष�धले २० औ ह�ाको गभ� गभ�पतन 

हनु स�भव छ वा छैन भ�े स�ब�धमा �वा��य िच�क�सकबाट उपल�ध ��तवेदन �प� 

नभएको अव�थामा प�न दईु वष�को कैद सजाय भएको देिख�छ। 



226 | �जनन �वा��य अ�धकार (�ोत साम�ी)‚ २०७६ 

 िच�क�सकले �व��य पर��ण ��तवेदन तयार गदा� स�बि�धत म�हलाको शार��रक पर��ण नै 

नगर� पर��ण गन� �याउने प�रवारका सद�यले औष�ध सेवन गर� गभ�पतन गरेको भ�े 

भनाईको आधारमा सोह� �यहोरा �वा��य ��तवेदनमा उ�लेख गरेको देिख�छ। 

 �वा�थ◌य् प�र�ण ��तवेदन, �वशेष�को राय घटना �थलमा फेला परेका �माणह� ज�ता 

ठोस एवम ् भौ�तक �माण भ�दा प�न सज��मन‚ घटना �ववरण‚ र अ�य �यि�को बकप� 

ज�ता वयानमखुी �माणह� अ�धक मा�ामा �माणको �पमा �योग हनुे गरेको देिखएको। 

 

2.8 म�हलालाई थनुामा राखी कारवाह� गरेको अव�था:   

गभ�पतन म�ुामा गभ�पतन गन� म�हला आफै पी�डतको अव�थामा रहेको हिु�छन।् 

�जनन �वा��य अ�धकारको आधारमा भ�े हो भने सो समयमा �बशेष �याहार सेवा स�ुवधा 

आव�यक हनुे अव�था हो। सो अव�थामा थनुामा भ�दा �वा��यको ���ले सरुि�त अव�थामा 

रहन ु पन� ह�ुछ। तर म�ुाको �कृ�त हेदा� म�हलाले सो स�ुवधा पाएको अव�था देिखँदैन। 

जसलाई तलका ता�लकाह�बाट प�न देखाइएको छ।   

 

ता�लका नं. 11: म�हलालाई थनुामा राखे नराखेको �ववरण  

�.सं. थनुा  सं�या ��तशत 

१ म�हलालाई थनुामा राखी म�ुाको कारवाह� १७ ५७ 

२ म�हलालाई थनुामा नराखी म�ुाको कारवाह� १३ ४३ 

 ज�मा ३० १०० 

म�हला ��तवाद� बनाई दता� गरेका ३० वटा म�ुाम�ये १७ वटा (५७ ��तशत) म�ुामा 

म�हलालाई थनुामा राखी, १३ वटा म�ुामा (43 ��तशत) थनुामा नराखी म�ुाको कारवाह� अगा�ड 

बढाएको देिख�छ। १७ वटा थनुामा राखेको म�ये ६ वटा अवैध गभ�पतन र ११ वटा कत��य 

�यान/िशश ुह�या/ज�मेको िजउँदो नाबा�लका फालेको अ�भयोगमा कारवाह� अगा�ड बढाएको पाइयो।   

 

2.9 गभ�पतन स�ब�धी म�ुामा अदालतबाट भएको फैसला: 

अ�ययन गरेका ५० वटा म�ुाह�म�ये अ�भयोग दावी अनसुार कसूर ठहर भएको म�ुा 

२२ वटा (44 ��तशत) छन ्भने २६ वटा म�ुामा (42 ��तशत) सफाइ पाएको देिखएको 

छ।�य�तै गर� आंिशक ठहर भएका २ वटा म�ुाह� छन।् फैसला भएका म�ुासँग स�बि�धत  

थप त�या� तथा �वृ�तह� देहाय बमोिजम छन।्   
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 जवज��ती करणी र गभ�पतन भनी दायर भएको एउटा म�ुामा गभ�पतनमा सफाई �दएको 

देिखयो भने �यान मान� उ�ोग र गभ�पतन भनी दायर भएको अक� म�ुामा गभ�पतन म�ुामा 

कसूर ठहर भएको देिखयो। 

 कसूर ठहर भएका २२ जना ��तवाद�ह�म�ये १८ जना म�हला ��तवाद� र ४ जना प�ुष 

��तवाद�ह� रहेका छन।् कसूर ठहर भएका म�हला ��तवाद�ह�लाई भएको सजायको 

�ववरण ता�लका नं १५ मा उ�लेख ग�रएको छ। 

 १२ देिख १४ ह�ा स�मको गभ� भनी खलेुको म�ुामा १ जना म�हलाले एक वष�को कैद 

सजाय पाएको छ। यसर� कानूनी �नधा��रत समय�भ� गरेका गभ�पतनमा समेत म�हलाह�ले 

सजाय पाएको र िच�क�सकबाट १२ देिख १४ ह�ा स�मको गभ� भनी जनु समय ए�कन 

नभएका ��तवेदनको आधारमा समेत १२ ह�ाभ�दा मा�थ हनुपुछ� भनी अनमुान गर� सजाय 

गनु� कानून �वप�रत मा� नभइ म�हलाको �जनन �वा��य अ�तग�त गभ�पतन गन� पाउने 

कानूनी हक अ�धकारको समेत हनन ्भएको देिख�छ। यसमा अदालत स�बेदनशील नभएको 

�� देिख�छ। यसमा अदालत स�बेदनशील नभएको �� देिख�छ। उ� त�या� बाहेक 

फैसला गदा� �लएका देहायका आधार वा कारणह�लाई हेन� हो भने गभ�पतन स�ब�धी म�ुामा 

ग�भीरता नभएको देिख�छ। ठहर भएका म�ुाह�मा कुनै बा�लकाले �नज मा�थ जबज��ती 

करणी भएको र सोह� कारणले गभ� रहन गएको कुरा खुलाई �यसर� रहेको गभ�पतन 

गराएको कुरा खलुाउँदा खलुाउँदै प�न म�हलाको गभ�पतन स�ब�धी अ�धकार�तर �यान न�दई 

�यानस�ब�धी महलको २८क अ�तग�त सजाय गर� बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 

दफा ५०(२) बमोिजम ��ततु फैसलाबाट ठहर भएको सजाय त�काल भो�न ु नपन� गर� 

�थगन गरेको फैसला समेत पाइयो। जसलाई तलका ता�लकाह�बाट प�न देखाइएको छ।   

 

ता�लका नं. १2: फैसलाको अव�था   

�.सं. म�ुाको �क�सम सं�या ��तशत 

१ अ�भयोगदावी अनसुार ठहर 22 44 

२ सफाई  २६ 52 

३ आंिशक ठहरः 2 4 

 �यानमान� उ�ोग र गभ�पतन 

(गभ�पतन म�ुामा ठहर) 

1  

 जवज��ती करणी र गभ�पतन 1  
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(गभ�पतन म�ुामा सफाइ) 

 ज�मा ५० 100 
 

 

ता�लका नं. १3: अ�भयोगदावी अनसुार ठहर  

�.सं. म�ुाको �क�सम सं�या ��तशत 

१ गभ�पतन/अवैध गभ�पतन १३ 59 

२ कत��य �यान/िशश ुह�या/ज�मेको िजउँदो नाबा�लका 

फालेको  

९ 41 

 ज�मा २2 100 
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ता�लका नं. १4: सफाई पाएका अव�था   

�.सं. म�ुाको �क�सम सं�या ��तशत 

१ गभ�पतन/अवैध गभ�पतन २२ 85 

२ कत��य �यान/िशश ु ह�या/ज�मेको िजउँदो नाबा�लका 

फालेको  

४ 15 

 ज�मा २६ 100 

 

 
 

ता�लका नं. १5: कैद सजाय भएको ��तवाद� म�हलाको सं�या 

�.सं. कैदको  अव�ध  सं�या ��तशत 

१ एक वष�स�म कैद  5 28 

२ एक देिख दईु वष�स�म कैद  3 17 

३ दईु वष� मा�थ कैद 9 50 

४ सजाय �थ�गत 1 5 

 ज�मा 18 100 
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 अ�भयोजनकता�ले गैरकानूनी गभ�पतनको अ�भयोग लगाई म�ुा दता� गरेको अव�थामा 

अदालतबाट उपल�ध �माण र म�ुाको त�यलाई मनन गर� गभ�पतन भएको, तर आरो�पत 

म�हलाले गभ�पतन नगरेको भ�े �या�या गर� ��तवाद� बनाइएका पी�डत म�हलालाई 

कसूरबाट सफाई �दने गर� फैसला गरेको पाइयो।  

 सामा�यतया २२ ह�ास�मको �णू जी�वतै ज�म हनु नस�ने भ� े�वा��य �व�ानको �नचोड 

रहेको पाई�छ। य�तो अव�थामा प�न प�र�ण ��तवेदन साथ �ा� िच�क�सकको रायमा मतृ 

�णू १२ देिख १४ ह�ाको रहेको भ� ेसमेत उ�लेख भएको अव�थामा ��तवाद� बनाइएका 

पी�डत म�हलालाई कसूर ठहर गर� फैसला भएको पाईयो। 

 समान त�य‚ अ�भयोग दावी र �वा��य प�र�ण ��तवेदनसमेत एकै �कारको भएको 

अव�थामा प�न �याय �न�पण हुँदा फरक फरक ठहर हनुे गरेको पाइयो। 

 �वा��य प�र�ण ��तवेदनबाट क�त ह�ाको गभ�पतन गरेको भ�े य�कन नभएको म�ुामा प�न 

म�हलालाई सजाय गरेको पाइयो। 

 अ�ययन ग�रएका म�ुाह�म�ये केह� म�ुाह�मा ब�चाको शर�र पूण� �पमा �वकास भई 

नसकेको, �ल�को प�हचान नभएको, लाश सडी गल� गएको तथा �णु त�ुहएको भ�े प�र�ण 

��तवेदन भएको म�ुामा प�न ��तवाद� बनाइएको म�हलालाई सजाय हनुे गरेको पाइयो। 

 गभ�पतन म�ुालाई �यि�को च�र�सँग जो�डएर हेन� न�म�ने मा�यताह� रहेको हनुाले 

अनसु�धानको �सल�सलामा पी�डतको प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� े ���या अवल�बन 

ग�रएको भ�े �यहोरा उ�लेख गन� गरेको पाइयो। 

 

2.10 गभ�पतन स�ब�धी म�ुामा लै��क संवेदनशीलता  

वा�तवमा गभ�पतन स�ब�धी म�ुाह� अ�य फौ�दार� कसूरस�ब�धी म�ुाह�भ�दा 

फरक म�ुा हो। गभ�पतन स�ब�धी म�ुाले एउटा म�हलालाई मा� पी�डत बनाउँदैन अ�य 

म�हला तथा प�रवार र समाजलाई प�न पी�डत बनाउने हुँदा य�तो म�ुामा लै��क संवेदनशीलता 

अवल�बन ग�रन ु पद�छ। अ�ययन ग�रएका म�ुामा लै��क संवेदनशीलतासँग स�बि�धत 

देहायका कुराह� देिखयो।  

 गभ�पतन स�ब�धी म�ुाह� म�हलाको �जनन �वा��य ज�तो संवेदनशील �वषय समावेश 

भएको म�ुा हो। अ�धकांश म�ुाह�मा वय�क म�हला वा बा�लका पी�डत वा ��तवाद� हनुे 

य�तो म�ुाको अनसु�धानदेिख �याय �न�पणस�म प�न �नजको प�रचया�मक �ववरण गो�य 

राखेको पाईएन न त ब�द ईजलासबाट नै य�ता म�ुाको कारवाह� भएको पाई�छ।  
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 गभ�पतन स�ब�धी म�ुाको अनसु�धान, अ�भयोजन, बयान, बकप� र फैसलामा पी�डत 

म�हलाको स�ब�धमा अवैध स�ब�ध‚ अनै�तक स�ब�ध र अवैध गभ� भ�े ज�ता श�दह�को 

बार�बार �योग  हनुे गरेको पाईयो। 

 

2.11 अ�भयोगप� तथा फैसलामा म�हलाको �जनन अ�धकारस�ब�धी अ�तरा��य द�तावेज र 

नजीरको �योग: 

नेपाल मानव अ�धकारस�ब�धी धेरै अ�तरा���य द�तावेज वा कानूनह�को प� रा� 

हो। नेपालले म�हला तथा बालबा�लकाको हक अ�धकार संर�णाथ� मह�वपूण� द�तावेजह�मा 

आ�नो ��तव�ता जाहेर गरेको छ। साथै अ�तरा���य जगतमा जाहेर गरेको ��तव�ता 

अनकूुल रा��य कानूनमा प�रमाज�न एवम ्नयाँ कानूनह� बनाएर काया��वयनको �े�मा प�न 

�स�त �यासह� गरेको पाई�छ। म�हला तथा बालबा�लकाह�को िश�ा, �वा��य, सरु�ा, 

बसोवास, जी�वकोपाज�न, म�हलाको �जनन �वा��य तथा अ�धकारह�को संर�ज�ता �वषयह� 

सं�वधान तथा कानूनह�मा ��त�वि�वत भएका प�न छन।् 

म�हला तथा बालबा�लकाको हक अ�धकार समावेश भएको �वषयको अनसु�धान गन� 

तथा अ�भयोजन गन� �नकायह�ले सोह� अन�ुप अनसु�धान एवम ् अ�भयोजन गनु� गराउन ु

पद�छ। �याय �न�पणको स�दभ�मा प�न िज�ला र उ�च अदालतबाट �य�ता अ�तरा���य 

द�तावेजह�, तीनमा भएका �यव�थाह�, उ�लेिखत अ�धकारका �वषयह� र नेपालको सं�वधान 

एवम ्कानूनमा भएका अ�धकारको �या�या तथा �व�षेण गनु�पन� ह�ुछ। तर अ�ययन ग�रएका 

अ�धकांश गभ�पतन स�ब�धी म�ुाको अ�भयोगप� तयार गदा� तथा पी�डत म�हलालाई कसूर 

ठहर वा सफाई हनुे गर� फैसला गदा� पी�डत, जाहेवाला, ��तवाद� वा बिुझएका �यि�को 

भनाई र म�ुाको अ�य त�य भ�दा बाहेक गभ�पतनस�ब�धी वा म�हलाको �जनन �वा�थयको 

हक अ�धकारको कुरालाई �या�या �ववेचना गर� �न�कष�मा पगेुको पाइएन।  

 

2.12 �जनन �वा��य अ�धकार संर�ण 

अ�ययन ग�रएका �म�सल तथा म�ुाह�बाट के देिख�छ भने गभ�पतन स�ब�धी 

अ�धकांश म�ुाह�मा कानूनले �नधा�रण गरेको समय सीमा�भ�को गभ�पतन हो वा होईन भ�े 

कानूनी �वषयलाई मा� जोड �दने गरेको पाइ�छ। म�हलाको �जनन �वा��यस�ब�धी 

अ�धकारअ�तग�त गभ�पतन गन� पाउने म�हलाको मौ�लक र नैस�ग�क अ�धकार हो भ� ेकुराको 

खासै �या�या र �ववेचना भएको क�ह कतै पाइएन। म�हलाको गभ�पतनस�ब�धी अ�धकारको 

�वषय �नजको �वत��ता, �जनन एवम ् �वा��य सरु�ा, �यि�गत इ�छा, चाहना एवम ्
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आ�थ�क‚ सामािजक तथा साँ�कृ�तक �वषय ज�ता बहआुया�मक प�सँग स�बि�धत हनुे भएको 

हनुाले केबल गभ�धारण गन� वा नगन�, गभ�को �णुलाई ज�म �दने वा न�दने, गभ�पतन गराउन 

पाउने वा नपाउने ��मा मा�ै सी�मत नरह� सम� �पमा म�हलाको �वा��य, सरु�ा, �वकास 

एवम ्आ�म स�मानसँग स�बि�धत �वषयको �पमा प�न हेनु�पन� ह�ुछ। कानूनी उपचारको 

स�दभ�मा �वचार गदा� कसूरदारलाई सजाय, पी�डतलाई ��तपू�त� स�हतको उिचत �याय, 

पी�डतको �वा��य उपचारको सहज उपल�धताको समेत सम� �यव�थापन गनु�पन� ह�ुछ। 

�कन�क गभ�पतनस�ब�धी म�ुामा फैसलाबाट मा� पी�डतले �याय पाउन े नभई म�ुाको 

�ारि�भक चरणदेिख अथा�त प�ाउ, �याद थप, बयान, थनुछेक, बकप�देिख म�ुाको अि�तम 

सनुवुाई हनुे अव�थास�म पी�डत म�हलाको खानपीन‚ बसाई‚ �वा��य, सरु�ा तथा स�ुवधा 

ज�ता �वषयमा समेत अदालतले बो�नपुन� हनु आउँदछ। यसै स�दभ�मा अ�ययन ग�रएका 

�म�सल तथा फैसलाह�मा म�हलाको अ�धकार �वा��य सरु�ा ज�ता �वषयलाई अदालतले के 

कसर� �लने गरेको रहेछ भ�े �वषयमा अ�ययन गदा� देहायका अव�थाह� पाईयो।  

 स�ुकेर�को वा गभ�पतन भएको समयमा म�हलाको �वा��य एकदम कमजोर हनु े भएकोले 

गभ�पतनको अ�भयोगमा परेका पी�डत म�हलालाई �हर� �हरासतमा राखेर म�ुाको अनसु�धान 

हुँदाको अव�थामा �नजको �वा��य र सरु�ामा �वशष �यान �दने गर� अदालतले उपय�ु 

आदेश जार� गन� स�दछ। तर अ�ययनबाट �य�तो कुनै आदेश जार� भएको वा फैसलामा 

उ�लेख गरेको अव�था पाईएन। 

 अ�ययन ग�रएका �म�सलह�मा �ायः जसो पी�डत म�हला समेतलाई थनुामा राखेर कारवाह� 

गनु�पन� आदेश गरेको पाई�छ। घटना वारदात चाहे गभ�पतनको होस ्वा गभ� तहेुको होस ्वा 

समय भ�दा अगा�ड मतृ व�चा ज�मेको अव�था होस ् कुनै प�न अव�था म�हलाको �जनन 

�वा��यको �हसावले संवेदनशील अव�था हो। य�तो संवेदनशील अव�थामा प�न 

थनुछेकलगायत फैसलामा भएका कुनै प�न म�ुामा म�हलाको ला�ग रा�ो वास�थान‚ खानपीन 

र औष�ध उपचार‚ समय समयमा गनु�पन� �वा��य प�र�ण लगायत मनोसामािजक परामश� 

उपल�ध गराउनपुन�बारे बोलेको पाइएन। 

 गभ�पतनको अ�भयोग ला�ग प�ाउ परेको पी�डत म�हलाको स�ब�धमा �वा��य प�र�ण गन� 

िच�क�सकले म�हलालाई आराम (Bed Rest) तथा पो�षलो खाना (Nutrition Food) को 

सझुाव �दएको भए ताप�न �नज भागी जाने भ�े �नहुँमा �नजलाई प�ाउ गर� �हरासतमा राखी 

म�ुाको अनसु�धान गरेको पाइयो। 
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 धेरै जसो गभ�पतन म�ुामा पी�डत म�हलाको प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन�मा कुनै म�ुामा 

प�न गोपनीयता कायम राखी म�ुाको कारवाह� भएको पाईदैन। गभ�पतनस�ब�धी म�ुाको 

अनसु�धानदेिख अदालती कारवाह�को अव�थास�म प�न पी�डत म�हलाको स�दभ�मा अबैध 

स�ब�ध वा यौनस�ब�ध राखेको, अबैध गभ�धारण गरेको, अबैध �पले गभ�पतन गरेको ज�ता 

श�दह� �योग हनुे गरेको पाई�छ। य�ता श�दह�ले पी�डत म�हलाको च�र� मा�थ ��िच�ह 

खडा गन� गरेको छ। 





प�र�छेद– तीन 

सरोकारवालाह�ले �यान �दनपुन� प�ह� 

 

3.1 अनसु�धान अ�धकार�को (नेपाल �हर�) भ�ूमका 

गभ�पतनलाई सबै अव�थामा अपराध नमा�नएको अव�थामा प�न यस �क�समको वारदात 

भएको अव�थामा जाहेर� वा �हर� ��तवेदन पर� म�ुाको अनसु�धान �ार�भ भएको देिख�छ। 

कुनै प�न वारदात प�ात ्जाहेर� पनु� अ�वाभा�वक होइन। तर �य�तो जाहेर�मा अ�भय�ु भनी 

देखाइएको पा� �थम ���मा अ�भय�ु हो वा होइन भ�े कुरा मह�वपूण� हनु जा�छ। 

अनसु�धान अ�धकार�ले सो कुरालाई �यानमा राखेर देहायको कुराह�मा �यानमा राखी 

अनसु�धान गन� ज�र� ह�ुछ। 

 यस �कृ�तको अपराधमा अ�भय�ु भ�नएक� पी�डत �यि� �नज म�हलाको �वा��य एवम ्

उिचत हेरचाहको ला�ग आव�यक �ब�ध ग�रन ुवा�छनीय ह�ुछ।  

 अ�भय�ु बनाइएक� पी�डत म�हला भागी जाने स�भावना नभएमा �नजको �जनन �वा��यलाई 

�यानमा राखी माथवर �यि�को िज�मामा छाडेर म�ुाको अनसु�धानको कारवाह� अगा�ड 

बढाउन स�क�छ। तर सोको �वपर�त अ�य अपराधह�मा ज�तो जाहेर� पना�साथ पी�डत 

म�हलालाई समेत प�ाउ गर� �हरासतमा राखी अनसु�धानको काम अगा�ड बढाउन ुउपय�ु 

नहनु स�छ। 

 अनसु�धानको �ममा अ�भय�ु बनाइएक� पी�डत म�हलाको प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� 

प�न आव�यक देिख�छ। �कन�क पी�डत म�हलालाई पनुः समाजमा मया��दत जीवनयापनको 

ला�ग सहयोग पगुोस ् भ�े �येयका साथ �नजको प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� उिचत 

ह�ुछ।  

 मलुकुमा स�बि�धत �वषयका द� �वा��यकम�को अभाव रहेको छ। तथा�प �वा��य प�र�ण 

लगायतका काय�ह� म�हला �वा��यकम�बाट गन� र गराउन सके अझ �भावकार� हनु 

स�छ। यसतफ�  रा�यले प�न उिचत �यान प�ु याउन ुउपय�ु ह�ुछ।  

 पी�डत म�हला �व�� अनसु�धान गन� �ममा म�हलाको इ�जत ��त�ासमेत �याल गद� 

लै��क मै�ी वातावरणमा अनसु�धान ���या अवल�बन गन� र सवाल जवाफ सोह� अनसुार 

गर� बयान�लने �यव�था �मलाउन ुज�र� छ।  

 म�ुाको �वषयव�त ुतथा त�यका स�दभ�मा अ�प� श�दह� बाहेक अ�य कुराह�को बारेमा 

सवाल जवाफ गरेर म�हलाको भावनामा चोट प�ुने काम गनु� हुँदैन। 
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 अनसु�धानमा रहँदा प�न सं�वधानले ��याभ�ूत गरेका �यायस�ब�धी �व�वध हकह� ज�तो 

कानून �यवसायीसँग स�लाह �लन पाउने, �नःश�ुक कानूनी परामश� �लन पाउने, चपु रहन 

पाउने, �जनन �वा��यको सेवा एवम ्स�ुवधाह� �लन पाउने साथै आव�यक परेको ख�डमा 

मनोसामािजक परामश�समेतको स�ुवधासमेतको वातावरण बनाई �दन ुपद�छ। 

 यस �क�समको अपराधमा गभ� रहेको अव�ध, �णुको उमेर तथा म�हलाको शार��रक 

अव�थाले म�ुाको प�रणाममा असर पान� भएको हुँदा �वा��यकम� तथा अनसु�धानकता�ले 

�यसतफ�  �वशेष �यान �दएर भौ�तक सबदु �माणह�को संकलन तथा यथाथ�परक �वा��य 

प�र�ण ��तवेदनह�को संकलन गन� �वशेष जोड �दनपुन� ह�ुछ। 

 बयानमखुी अनसु�धान प��तमा थप भौ�तक सबदुह�को मह�वपूण� भ�ूमका हनु स�ने गर� 

�माणमखुी अनसु�धान �णाल�को अवल�बन गन�तफ�  अनसु�धानकता�ले �यान �दनपुद�छ।  

 

3.2 अ�भयोजन अ�धकार�को (सरकार� वक�ल) भ�ूमका 

अनसु�धान अ�धकृतले गरेको अनसु�धानको आधारमा म�ुा चलाउने तथा नचलाउन े

िज�मेवार�मा रहेका सरकार� वक�लह�ले समेत यस म�ुामा �वशेष �यान प�ु याउन ज�र� 

देिख�छ। अनसु�धान अ�धकृतलाई सह� त�रकाले अनसु�धान गन�को ला�ग �नद�शन �दनेदेिख 

�लएर भौ�तक सबदु �माण संकलन गराउने िज�मेवार� बहन गदा�को अव�थास�म देहायका 

�वषयह�मा समेत सरकार� वक�लले �वशेष भ�ूमका �नवा�ह गनु� पद�छ   

 अ�भय�ु बनाइएक� पी�डत तथा शं�कत �यि�लाई अनसु�धानको �ममा �हरासतमा रहदा 

मानवोिचत �यवहारको ��याभ�ूत गराउन ुपन�। 

 भख�र गभ�पतन भएको म�हला शार��रक एवम ्मान�सक �पमा कमजोर हनुे हनुाले �नजको 

अ�धकार�ा� अ�धकार� सम� बयान गराउँदा वा अ�य सबदु �माण संकलनको चरणमा 

�नजलाई सकेस�म थनुामा नराखी गन� गराउने तफ�  आव�यक पहल गनु� पद�छ। 

 ��तवाद� बनाएका पी�डत म�हलालाई थनुामा नै रा�पुन� अव�था भएमा अ�पतालमा उपचार 

गराइ, �वा��यकम�को �नय�मत स�पक� मा राखेर �नज म�हलाको �वा��य ि�थ�तमा �यान 

�दएर, आव�यक पो�षलो खानेकुराको स�ुन�तता गराई मा� रा� ु उपय�ु ह�ुछ। �व�छ 

सनुवुाइस�ब�धी �स�ा�तले अं�गकार गरेको मू�य र मा�यता अनसु�धानका चरणमा प�न 

अवल�बन गनु� पद�छ।  
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 अका�को करकापमा परेर गभ�पतन गराएक� म�हला एवम ्आफैले रािजखशुी साथ गभ�पतन 

गराएक� म�हला र गभ�पतन नभई गभ� तहेुको अव�थाका म�हला बीचमा फौजदार� दा�य�वका 

�हसाबले �प� �भ�ता रहेको अव�थालाई �वशेष �यान �दन ुपन�। 

 अ�भयोग लगाउनपूुव� ��येक अ�भय�ु �व�� के क�ता आरोप छन ्तथा सो आरोप प�ु� गन� 

�माणह� के क�ता छन ्सो को संकलन एवम ्�व�षेण गर� अ�भयोजन ग�रन ुपद�छ।  

 सरकार� वक�लले पी�डतको वक�लको समेत भ�ूमका �नवा�ह गनु�पन� हुँदा य�तो �कृ�तको 

म�ुामा ��तवाद� वनाईएका म�हला पी�डत प�न हनु स�ने भएको हनुाले �नजको हक 

अ�धकार ��तसमेत सचेत रहन ुपद�छ। 

 

3.3 �याय �न�पण अ�धकार�ह�को (�यायाधीश तथ अदालतका कम�चार�) भ�ूमका 

कुनै प�न फौजदार� म�ुामा अ�भय�ुको �याद थपको चरणबाट अदालतको संल�नता 

�ार�भ हनुे भएकोले अदालतले गभ�पतन म�ुामा प�न सोह� अव�थाबाट भ�ूमका �नवा�ह गरेको 

ह�ुछ। अ�भजयोना�मक कानून �णाल� (Adversarial Legal System) अपनाएको हा�ो कानून 

�णाल�मा अदालतको भ�ूमका �वत��, �न�प� र पारदश� ह�ुछ। अदालतमा पेश भएका �माण 

एवम ् �म�सलका आधारमा �नण�य हनुे गद�छ। अदालतले �या�यक ���या अवल�बन गदा� वा 

�नण�य गदा� देहायका �वषयह�मा �यान �दन ुपद�छ।  

 गभ�पतन म�ुाको �कृ�तका आधारमा एकै �यि� पी�डत प�न र उह� �यि� अ�भय�ु प�न 

हनु स�न ेभएको हनुाले वा�त�वक अ�भय�ुको प�हचान गर� �व�ध र ���या प�ु याएर �याय 

�न�पण गनु� पद�छ।  

 गभ�पतनको म�ुामा अ�भयोग लगाईएका पी�डत म�हलाह� सबैको कसूरज�य काय�मा 

संल�नता नरहेको हनु स�दछ। घटनाको �कृ�त, पी�डत म�हलाको ि�थ�त, �नजको संल�नता, 

कसूरज�य काय�को ग�भीरता, अ�य सामािजक तथा प�रि�थ�तज�य अव�थाह� प�न 

�वचारणीय रहन ु पद�छ। म�हलाको गभ�पतनको अ�धकारको �वषयलाई प�न के���व�दमुा 

राखेर हेर�न ुपद�छ। 

 म�ुामा �याद थपको चरणमा अ�भय�ु बनाइएक� पी�डतलाई उपि�थत गराईएको अव�थामा 

सामा�यतया अ�य कुराका अ�त�र� पी�डत म�हलाको �वा��य ि�थती, उपचार र खान�पनको 

आव�यकता ज�ता कुरालाई �हर�को �हरासतमा रहदाको अव�थामा प�न उपल�ध गन� 

गराउने कुरामा �व��त भए प�ात ्मा� मा� �याद थप गनु�पद�छ।  
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 गभ�पतन म�ुाको अ�भयोगमा प�ाउ परेक� पी�डत म�हलाको कसूरको ग�भीरता र थनुामै 

रा� ु पन� आव�यकताको आंकलन थनुामा रा� अनमु�त �दन ेअ�यथा अदालतले बोलाएको 

समयमा हािजर हनुे गर� माथवर �यि�को िज�मामा साधारण तारेखमा राखेर प�न म�ुाको 

अनसु�धान गन� स�कने हुँदा �यसतफ�  �वचार गनु� उपय�ु ह�ुछ।  

 गभ�पतन म�ुामा उपि�थत पी�डत म�हलाको बयान गदा� वा जाहेरवालाको बकप� गदा� 

सतक� तापूव�क लै��कमै�ी सवालह� सो�ने र �यव�था �मलाउन ुपद�छ।  

 अनसु�धानको �ममा क�तपय म�ुाह�मा पी�डत म�हलाको तफ� बाट कानून �यवसायीको 

��त�न�ध�व भएको नदेिखएको हुँदाहुँदा थनुछेकको ���यादेिख नै �य�ता म�हलाको तफ� बाट 

वतै�नक कानून �यवसायीको ��त�न�ध�व गराउने �यव�था �मलाउन ुपद�छ।  

 अदालती ���यामा आएका पी�डत म�हला भएको म�ुाह�मा चाहे थनुछेक आदेश गदा� होस 

वा अि�तम आदेश वा �नण�य सनुाउँदा होस ् �यायकता�ले म�हलाको �जनन �वा��यस�ब�धी 

हकलाई स�मान हनुे �क�समबाट मा� आदेश गनु�पद�छ। आफनो श�रर मा�थ म�हलाको 

प�हलो हक हनुे कुरालाई �वशेष �यानमा राखेर आदेश एवम ्�नण�य गनु�पद�छ। 

 अ�भय�ु र पी�डत एकै �यि� हनुे �यसमा प�न म�हला हनुे यस �कृ�तको म�ुामा म�हला��त 

ला�न स�ने सामािजक ला�छना र कलंक ज�तो �वषयमा स�वेदनिशल भई फैसलाका 

भाषाह� लेिखन ुपद�छ। 

 

3.4. �व�ह�को (�वा��य िच�क�सक) भ�ूमका: 

गभ�पतन ज�तो म�हलाको �जनन �वा��य अ�धकारसँग स�बि�धत ग�भीर �कृ�तको 

�वषयमा �वा��यक�म�को भ�ूमका अझ बढ� मह�वपूण� ह�ुछ। गभ�पतनस�ब�धी म�ुाको 

अनसु�धानको �ममा िच�क�सकको ��तवेदन र सझुावले म�ुाको �न�प� �नण�य गन� ठूलो 

सहयोग हनुे भएको हनुाले �वा��य िच�क�सकह�ले देहायका �वषयमा �यान �दन ुपन� ह�ुछ। 

 गभ�पतनस�ब�धी म�ुामा गभ� त�ुहन ु (Miscarriage), गभ�पतन (Abortion), जातक ह�या 

(Infanticide), Still birth, मे�डकल गभ�पतन (Medical Abortion), ि�ल�नकल गभ�पतन 

(Clinical Abortion), जबज��ती गभ�पतन गन� लगाउन ु (Force Abortion) ज�ता फरक फरक 

कुराह�लाई के कुन अव�थाको हो भ�े कुरा �प� खलुाउन ुपन�। 

 म�ुाको ला�ग �नणा�यक सझुाव भ�दा िच�क�सक�य अवधारणा र  �वषयगत �पमा केि��त 

रह� ��तवेदन पेश गनु� पन�। वैध वा अवैध गभ�पतन ज�ता भाषाको �योग नगन�। 
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  ��तवेदनमा असा�द�भ�क र म�हलालाई ला�छना लगाउने ज�ता बा�य ज�तैः Three months 

fetus, but it was result of adultery, गभ�पतन गरेकोमा �नजलाई कुनै पछुतो नरहेको, अवैध 

स�ब�धबाट गभ� रहेको भ�े ज�ता भाषाह� �योग नगन� र नगराउन �वा��यक�म�ह�लाई 

�मता �वकास ता�लम समय समयमा �दन ुपन�। 

 गभ�पतन म�ुामा क�त ह�ाको गभ� हो भ�े ��तवेदनले म�ुाको �कनारा गन� र म�हलाको 

�जनन �वा��य अ�धकारको उपभोगमा समेत ठुलो असर पन� भएको हनुाले यसमा �प� 

��तवेदन हनु ुपन� ज�तै १२ देिख १५ ह�ाको हनु स�छ भनी ��तवेदन �दने गदा� कानूनी 

है�सयतनै फरक हनुे र अ�भयोगदावी देिख �नण�यमा नै ठूलो असर पन� र  गभ�पतन गन� 

पाउने कानूनी अ�धकारसमेत हनन ् हनुे अव�था हनु स�न ेभएकोले यस �कारको �वा��य 

प�र�ण ��तवेदन दोहरो अथ� नला�ने ��तवेदन �दन ुपन�। 

 पी�डतको गोप�नयताको अ�धकार स�ुन�त गन� र गराउन �वा��य सं�थाका कम�चार� तथा 

िच�क�सकह�लाई ता�लमको �यव�था गनु� पन�। 

 �वा��य िच�क�सकह�ले �वा��य जाँच ��तवेदन �दँदा गभ�पतन गरेका म�हलाको �जनन 

�वा��य अव�था र �जनन �वा��यस�ब�धी थप उपचार र योसँग स�बि�धत �वा��य 

�याहारका साथै औष�ध उपचार र �वा��यमा आउने अ�य कुनै ज�टलता भए सो ला�ग 

�वषयमा प�न राय सझुाव �दन ुपन� स�ब�धमा पन�। 

 यो �वषयसँग स�बि�धत �वा��य जाँच र स�ह ��तवेदनको ला�ग �वा��य सँ�थाह�मा 

आव�यक उपकरणको �यव�था गनु� पन�। 

 यस �वषयसँग स�बि�धत म�ुाह�मा म�हलाको �वा��य जाँच तथा प�र�ण गन� काय�लाई 

कानून �हर� र अदालतसँग जो�डएको झंझ�टलो �वषयको �पमा नहेर� �वा��यकम�को 

िज�मेवार�को �पमा �लन ुपन�। 

 गभ�पतनसँग स�बि�धत म�ुाह�मा िच�क�सक�ारा तयार ग�रने पर��ण ��तवेदन �प� बिुझने 

भाषामा क��यटुर टाइप गर� स�भव भएस�म नेपाल� भाषासमेतमा उ�लेख ग�रएको हनु ु

पन�। 

 

३.५ �वा��यकम� तथा �व�ध�व�ान �वभागको भ�ूमकाः  

जवज��ती करणी, गभ�पतन, �हंसाज�य काय�ज�ता कसूरको य�कन गन� म�ुय आधार 

�वा��य प�र�ण तथा �व�ध�व�ान नै भएको हुँदा ती �वषयसँग स�बि�धत �नकायह�को 

भ�ूमकालाई सकृय बनाईन ुज�र� छ। पर��णमा नपठाउने, पठाए प�न �माण �ब�ने वा काम 
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नला�ने गर� पठाउने, पर��णको ला�ग पठाईएको नमूना अपया�� हनु,े ��तवेदन समयमा 

नआउने, �ा� भएको ��तवेदन प�न �प�ट र �यायको रोहमा उपयोगी हनु नस�ने ज�ता अनकेौ 

सम�याह� �व�यमान रहेका छन। तसथ� य�ता सम� सम�याह�को समाधान �नका�न 

सरोकारवाला �नकायह� बीच समय समयमा सम�वय हनु स�ने गर� संय��को �वकास गन� र 

अनसुरण गन� प��त �वकास गनु� पन� देिख�छ।  

 

३.६ �थानीय �नकाय तथा पदा�धकार�ह�को भ�ूमकाः  

नयाँ सं�वधान र यस अन�ुप रा�यको संरचनामा भएको प�रवत�नले �थानीय 

�नकायह�लाई �भावकार� र अ�धकार स�प� बनाएको पाई�छ। गभ�पतन �नता�त सामािजक र 

पा�रवा�रक प�रवेशका कुराह� हनु।् क�तो सामािजक एवम ् साँ�कृ�तक संरचनामा हा�ो 

समाजको �वकास भएको छ सोह� अन�ुपमा रा�यका िज�मेवार �नकायह�ले समाजमा रहेका 

�वकृ�त र कुसं�कारह� प�रवत�न एवम ् प�रमाज�न गद� जान ु पन� ह�ुछ। म�हलाका �जनन 

�वा��य अ�धकारबारे समाजमा जनचेतना जगाउने म�ुय भ�ूमका अव �थानीय �नकायको हनुे र 

�थानीय �नकायले नै नाग�रकह�मा यसबारे पया�� जानकार� गराउने उ�े�यले काय��म �नमा�ण 

गर� स�ालन गन� गराउने गनु� पद�छ।  

 

३.७ अ�य �नकाय तथा पदा�धकार�ह�को भ�ूमका 

गभ�पतन �वषयमा अ�य �नकाय तथा पदा�धकार�ह� ज�तैः गैरसरकार� सं�था, 

सामािजक संजाल स� चालकह�, ��त�न�धह�, शैि�क सं�थाह�, सामाजसेवी तथा सामािजक 

काय�कता�ह�ले �जनन �वा��य लगायतका �वषयमा सम�याह� प�हचान गर� सो को समाधानका 

उपायह� स�ब�धमा चेतनामूलक काय��म स� चालन गनु�पन� देिख�छ।  



प�र�छेद– चार 

�न�कष� र सझुाव 

 

गभ�पतन स�ब�धी म�ुाह�को �म�सल तथा फैसलाह�को अ�ययनबाट म�ुामा देिखएका सामा�य 

�वृि�ह� (General Trends) तथा ती घटना घ�नकुो सामािजक प�रवेश (Social Context) का बारेमा 

संि�� ��तवेदन तयार ग�रएको हो।कानूनको दायरामा आउने यी घटनास�ब�धी म�ुाह�को 

अनसु�धान गन� �नकाय तथा पदा�धकार�ह�, म�ुाको अ�भयोजन एवम ्बहस पैरवीमा संल�न सरकार� 

वक�ल एवम ् ��तर�ी कानून �यवसायीह� तथा म�ुाको सनुवाईमा संल�न �यायाधीशह�का साथै 

�वा��य कभ� िच�क�सकह�को भ�ूमकालाई यथाि�थतीबाट अझ प�र�कृत एवम ् प�रमाज�न गनु�पन� 

सझुावह� ��ततु ग�रएको छ। यस �कारका म�ुाह�मा कानूनका �वषयव�तकुा साथै हा�ो सामािजक 

प�रवेश‚ म�हलाह���त हा�ो प�ुष �धान ���कोण र �जनन �वा��य अ�धकारस�ब�धी बझुाइमा 

अ�धकारमखुी अवधारणाबाट कमजोर बझुाई ज�ता बह ु प�ीय कुराह� प�न समान �पमा आउन े

भएको हनुाले �ा�व�धक �वषयमा मा� �स�मत रहन नहनुे कुरा �प� भएको छ। �यायका 

सरोकारवालाह� प�न यह� सामािजक प�रवेशबाट आउने भएका हनुाले म�हलाको �जनन 

�वा��यस�ब�धी अ�धकारका वह ु पि�य अवधारणालाई ब�ुन नस�न े भएमा अ�तरा��य जगतमा 

नेपालले जाहेर गरेको ��तब�ता एवम ्हा�ा सं�वधान तथा कानूनका प�रक�पनाह� सबै अथ��हन हनु 

प�ुदछन। तसथ� ��ततु अ�ययनबाट देिखएका यथाथ�ह�लाई समेत मनन गद� �यायका स�पूण� 

सरोकारवालाह�लाई म�हलाको �जनन �वा��यस�ब�धी अ�धकार �वषयमा समय समयमा अ�तर��या 

गराउन ुज�र� छ। 

 

४.१ अवधारणाका स�ब�धमा सबै सरोकारवालाह�लाई जानकार� गराउनेः 

 गभ�पतनस�ब�धी म�ुाको कारवाह�मा संल�न सरोकारवालाह�लाई म�हला मानव अ�धकार र 

�जनन �वा��य अ�धकारको अवधारणाबारे जानकार� गराउन ुआव�यक छ।   

 गभ�पतनस�ब�धी कसूरज�य काय�मा पी�डत वा ��तवाद� बनाईएको म�हलाको �वा��य स�ुवधा 

र सरु�ाको �वषयमा �जनन �वा��य तथा मानव अ�धकारस�ब�धी द�तावेजको बारेमा 

स�बि�धत सरोकारवालाह�लाई जानकार� गराउन ुआव�यक छ।  

 गभ�पतन ज�ता घटनालाई अ�तरा��य जगतमा के कसर� �या�या, �ववेचना गन� ग�रएको छ? 

य�ता घटनाह� सामािजक �वकृ�त, कु-सं�कार वा कसूर के हनु? कसर� स�बोधन गन� 
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स�क�छ भ�े स�ब�धमा अ�तरा��य जगतका रा�ो अ�यासह� र कानूनह�बारे जानकार� 

गराउन ुउपय�ु हनुे देिख�छ।    

 गभ�पतन, जातक ह�या, बाल�ववाह ज�ता �ववादमा स�मानीत सव��च अदालतबाट भएका 

फैसला तथा एवम ्�था�पत नजीर तथा �स�ा�तह�बारे जानकार� गराउन ुउपय�ु हनुे। 

 �वशेष गर� म�हला पी�डत ��तवाद� भएको म�ुामा �न�प� सनुवाईका साथै म�हलाको �जनन 

�वा��य तथा थनुवुाको अव�थालाई �वशेष मह�वका साथ हे�रन ु पद�छ भ�े कुराको 

�यवहा�रक जानकार� जगाउन ुपन�। 

 

४.२ जाहेर� दता�, सनाखत र अनसु�धानको स�दभ�माः  

गभ�पतन म�ुामा �वयं पी�डत म�हला �हर� काया�लय वा अ�ा अदालत उपि�थत हनु 

स�ने अव�था नहनु प�न स�दछ जसले गदा� जाहेर� सनाखत हनुे अव�था नहनु ेभएको हनुाले 

जाहेर� सनाखत नगरेको भ�े आधारमा अपराधको अनसु�धान नै अगा�ड नबढाईएको अव�था 

देिखएको छ। यसतफ�  अ�भमखुीकरण काय��मको आव�यकता देिखएको छ। 

 

४.३ �ारि�भक अनसु�धान उ�ा�तको प�ाउ तथा थप अनसु�धानको स�दभ�माः 

यस �कारको म�ुामा पी�डत म�हलालाई त�काल प�ाउ गन� पर�पराले नीज पी�डत झन 

पीडा र यातनामा पन� अव�था देिखयो। क�तपय गभ�पतनको म�ुामा पी�डत म�हलाको �वा�थ 

पर��ण गन� िच�क�सकले �नजलाई आराम गन� र पो�षलो खाना खान सझुाव �दएको अव�थामा 

प�न �नजलाई प�ाउ गर� �हरासतमा राखी अनसु�धान गरेको देिखयो। गभ�पतनको पीडामा 

परेको म�हलालाई त�काल प�ाउ गनु�पन� प��तमा सधुार हनु ुपन�। 

 

४.४ पी�डत म�हलाको प�रचया�मक �ववरण गोप�नयता कायम गन� स�ब�धमाः 

गभ�पतन म�ुा म�हला तथा वालबा�लका पी�डत ��तवाद� हनुे �कृ�तको म�ुा भएको हुँदा 

यी म�ुाह�मा पी�डत वा ��तवाद� म�हलाको प�रचया�मक �ववरणलाई गोप�नयता कायम गन� 

गराउने गर� अ�भमखुीकरण गनु� आव�यक देिख�छ। 

 

४.५ प�ाउ, �हरासत, �यादथप तथा अ�य अनसु�धानमा �वचार गनु�पन� कुराः 

अ�भय�ुलाई प�ाउ गदा� �वचार गनु�पन� कुरा अथा�त म�हलालाई को क�ले के क�तो 

���या अवल�बन गरेर प�न ु पन�, म�हलालाई के क�तो वातावरण र �थानमा �हरासतमा 
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रा�,े पी�डत म�हलाको �वा��य उपचारको ��याभतु कसर� गन�, पी�डत म�हलाको खानपान 

ओ�ने ओ��ाउने र अ�य स�ुवधाह�को �यव�थापन के कसर� गन� ज�ता �वषयमा 

अ�भमखुीकरण गनु� ज�र� छ।  

 अनसु�धानको नाउमा म�हलालाई �हरासतमा राखेर �यादथप गदा� प�न अनाव�यक �पमा लामो 

लामो अव�धको �यादथप गन� अ�यास �व�� सरोकारवालाह�लाई अ�भमखुीकरण गनु� उपय�ु 

हनुे देिख�छ। 

 

४.६ बयान गराउँदा सतक� ता अपनाउने र स�मान जनाउने कुराः 

सरकार� वक�लले गभ�पनतको म�ुामा उपि�थत ��तवाद� बनाईएका पी�डत म�हलाको 

बयान गराउँदा आ�नै रोहवरमा गराउने र सो�धने सवालह� मया��दत एवम ्पी�डत म�हलाउपर 

थप पीडा नहनुे भाषाको �योग नहनुे गर� सो�ने अ�यासको �वकस गराउन ुज�र� छ। (ज�तैः 

वधै वा अवैध गभ�‚ अनिुचत स�ब�ध, अनै�तक स�ब�ध, क�या वा �वधवा ज�ता श�दको �योग, 

क�तपटक करणी गरेको भ�े ज�ता सवाल आ�द)  

 

४.७ म�ुाको अनसु�धान एवम ्�माण संकलनमा �वशेष �नद�शनः 

गभ�पतन म�ुामा सरकार� वक�लले अनसु�धान अ�धकार�लाई वारदातको �कृ�तअनसुार 

के क�ता अनसु�धानका ���याह� अवल�बन गनु�पद�छ भ�े स�ब�धमा �भावकार� ढंगले 

�नद�शन �दन सकेमा अनसु�धान यथाथ�परक हनुे र �याय स�पादनमा ठूलो सहयोग प�ुन स�न े

ह�ुछ। 

 

४.८ पी�डतको �वा��य एवम ्�णुको पर��ण ��तवेदनः 

अ�ययन ग�रएका म�ुा �म�सलह�बाट गभ�पतन म�ुामा पी�डतको �वा��य पर��ण, �णु 

एवम ् जातकको अव�ध यक�न ग�रएको पर��ण, पी�डत म�हलाको गभ�को अव�ध य�कन 

ग�रएको पर��ण तथा गभ�पतन भएको िच�क�सक�य कारण यक�न ग�रएको पर��णह� 

�भावकार� �पमा गन� गराउन स�बि�धत िच�क�सकह�लाई समेत आव�यक �िश�ण संचालन 

गनु�पन� देिख�छ। 

 �वा��यकम� वा िच�क�सकह�ले पर��णबाट देिखएका कुराका अ�त�र� आ�नो 

�यि�गत एवम ् �नण�यमूलक राय (Judgmental Opinion)  राय �दन नहनुे कुराको 

जानकार� प�न गराउन ुपन�। 
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 गभ�पतनको �वषयसँग स�बि�धत िच�क�सक�य राय सह� र �भावकार� ढंगबाट �ा� गन� 

प��तको �वकास गराउन ुज�र� देिख�छ।  

 

४.९ अनसु�धानमा पी�डतको प�रवारका सद�य ब�ुने स�ब�धमाः 

गभ�पतनको म�ुामा देिखएको सबैभ�दा कमजोर प� भनेको ��तवाद� बनाइएका पी�डत 

म�हलाको प�रवारका सद�यलाई अनसु�धानमा ब�ुने काय� गरेको पाइँदैन। क�तपय गभ�पतन 

म�ुामा पा�रवा�रक तथा सामािजक प�रवेशले प�न मह�वपूण� भ�ूमका �नवा�ह ग�ररहेको ह�ुछ। 

अतः अनसु�धानमा प�रवारका सद�यलाई प�न ब�ुन ु उपय�ु हनुे हुँदा यस स�ब�धमा 

अनसु�धानमा संल�न �नकायका पदा�धकार�लाई अ�भमखुीकरणको आव�यकता देिख�छ। 

 

४.१० सा�ीको उपि�थ�त र बकप�ः 

  अ�धकांश घटनामा घर प�रवार, नातेदार, गाउँ �छमेक तथा इ��म� नै संल�न हनुे हुँदा 

उजरु� पर� अनसु�धान हुँदा र अदालतमा म�ुा दायर भै सकेप�ात ्प�न पी�डतलाई फकाउन,े 

�भावमा पान�, �लोभन देखाउने वा डर�ास देखाउने र घटना वारदातलाई भ�वत�यमा 

प�रणत गर� वा पी�डत म�हलाको सहमती वा म�ुर�मा गरे गराएको हो भ�न म�ुय 

��तवाद�लाई सजायबाट उ�मिु� �दलाउन जाहेरवाला तथा �वयं पी�डत म�हलासमेतले 

आ�नो प�हलेको भनाई �वप�रत बकप� गर� म�ुालाई कमजोर बनाउन ेकाय� हनुेहुँदा �यस 

तफ�  अनसु�धानमा संल�न �नकाय, सरकार� वक�ल, कानून �यवसायी तथा अदालतसमेतले 

�वशेष शतक� ता अपनाउन ुज�र� छ। य�ता �वषयमा पया�� जानकार� एवम ्अ�भमखुीकरण 

गनु� उपय�ु ह�ुछ।  

  गभ�पतनको म�ुामा सा�ीको उपि�थ�तलाई �नय�मत बनाउने तथा सा�ीको बकप� 

�भावकार� बनाउने सा�ी संर�ण र सा�ीलाई हनु स�ने आ�थ�क सहयोगको बारेमा पी�डत 

तथा सा�ीलाई जानकार� हनुे �भावकार� उपाय अपनाउने (नाग�रक बडाप�मा उ�लेख गन� 

स�न)े 

 

४.११ वैत�नक कानून �यवसायीको स�ुवधाः 

कानून �यवसायी रा� अस�म पी�डत ��तवाद� म�हलाह�लाई म�ुाको �ारि�भक चरण 

देिखनै वैत�नक कानून �यवसायीको स�ुवधा स�ुनि�त गनु�पन�। 
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४.१२ थनुछेक आदेशः 

गभ�पतन म�ुामा अदालतले ��तवाद� �व�� थनुछेक आदेश गदा� गभ�पतनको पीडा भोगी 

रहेक� म�हला ��तवाद�को स�दभ�मा �लने म�ुय आधार खलुाउने प��तको �वकास ग�रन ुज�र� 

छ।  

 

४.१३  गभ�पतन म�ुामा �वप�रत हनुे सा�ीः  

सा�ी �वप�रत भएको अव�थामा �नजलाई साजाय गन� वा नगन� स�दभ�मा एउटै मापद�ड 

कायम ग�रन ुज�र� छ। �वप�रत बकप� गरेको भ�े �नहमुा पी�डत सा�ीलाई सजाय गरेर झन 

�पडा थ�न ेकाय� ग�रन ुउपय�ु हुँदैन।  

 

४.१४  फैसलामा ��तवाद�लाई सफाई �ददा वा कसूर ठहर गदा� �लने आधार स�ब�धमाः  

गभ�पतनस�ब�धी म�ुाह�को फैसला गदा� केवल त�यको �ववेचना गरेर मा� म�ुामा 

फैसला गन� प��तको �वकास भएको देिख�छ। अ�ययन ग�रएका कुनै प�न �म�सल तथा 

फैसलामा गभ�पतन वा स�ुकेर� हनुे बेलाको संवेदनशीलता‚ �जनन �वा��य अ�धकारको 

अ�धकार स�ब�धमा �च�लत �स�ा�तलगायत अ�तरा��य तथा रा��य कानूनको �ववेचना एवम ्

�योग भएको नपाएको हनुाले यस �वषयमा जानकार� मलुक अ�त��� या काय��म रा� ुउपय�ु 

हनुे देिख�छ।  

 

४.१५  नजीरको प�रपालनाः  

फैसला भएका गभ�पतनस�ब�धी म�ुाको �म�सल तथा फैसला अ�ययन गदा� कुनै प�न 

फैसलामा स�मा�नत सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त वा नजीरको �योग वा पालना 

भएको पाइएको छैन। �वेदश वा �वदेशमा भएका नजीरह�को बारेमा �यापक छलफल र 

अ�य मलुकुको उ�म अ�यासको बारेमा अ�भमखुीकरण गनु� उपय�ु� हनुे देिख�छ। 

  

४.१६  पनुरावेदनः  

गभ�पतन म�ुामा पी�डतको �हतलाई �यानमा राखी कसूर ठहर भएका पी�डत 

म�हलाह�को तफ� बाट श�ु अदालतको फैसला वा आदेश उपर उ�च अदालतमा पनुरावेदन वा 

�नवेदन �दन उपल�ध वैत�नक कानून �यवसायीबाट नै गन� स�ने प��तको �वकास ग�रन ुज�र� 

छ।  
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४.१७  म�ुाको बारेमा जानकार�  

गभ�पतन म�ुा सरकारवाद� भएर च�ने हनुाले पी�डत लाई च�लरहेको म�ुाको अव�था र 

���याको बारेमा थाहा जानकार� नहनुे र आ�नो म�ुा के कुन अव�थामा रहेको छ भ�े बारेमा 

समेत अन�भ� हनुे भएको हनुाले दोहोरो स�वाद र संचार हनुे प��त स�ुनि�त हनु ु उपय�ु 

हनुे। 

 

४.18 म�हलाको �जनन �वा��यस�ब�धी अ�धकार काया��वयनमा देिखएका चनुौ�तह�:  

गभ�वती म�हलाले सबै अव�थामा िजउदो ब�चा ज�माउन नस�नकुा धेरै कारक त�वह� 

(Factors) रहेका ह�ुछन।् सबै कारक त�व गभ�पतनको बारदात हुँदैनन ्तर �यसतफ�  �वशेष 

�यान प�ुन सकेको पाइँदैन। 

 क�तपय अव�थामा गभ� मै �णुको �वकास हनु नसक� त�ुहने वा गभ�वाट मतृ ब�चा ज�मने 

अव�थालाई समेत गभ�पतनको दायरामा समेट� म�ुा दायर गन� गरेको पाइयो। अतः 

गभ�पतनको घटनामा म�हलाको �जनन अ�धकार तथा अपराधका अव�थाह� र �ाकृ�तक 

गभ�पतनको अव�थाह� छु�ाई हेन� चनुौ�त देिख�छ। 

 गभ�पतनस�ब�धी कसूरमा पी�डत म�हला उपर अ�भयोग लगाई म�ुा चलाएको अव�थामा 

�वषयको संवेदनिशलतालाई बेवा�ता गर� अ�य सामा�य �कृ�तका अपराधको समक�मा 

राखेर हेन� �चलन रहेको पाईयो। 

 गभ�पतन म�ुामा �वशेष� वा िच�क�सकह�बाट �णुको पर��ण गर� पठाएको ��तवेदनमा 

�णुको अव�ध १२ देिख १४ ह�ा र १६ देिख २० ह�ा भनी अ�न�या�मक एवम ्�मा�मक 

�ववरण उ�लेख गन� गरेको अव�थाले म�हलाको गभ�पतन गन� पाउने अ�धकारसमेतलाई 

चनुौ�त �दएको ज�तो देिख�छ। 

 �वा��य पर��ण गन� �वशेष� वा िच�क�सकह�को ��तवेदनमा त�य उजागर (Fact finding) 

हनु ु पन�मा �नचोड वा �न�कष�समेत आउने गरेबाट ��तवेदनह�लाई �नणा�यक  (judgmental) 

बनाउन े�यास गरेको देिख�छ। 
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�ववरणह� 

उ�च अदालतबाट संकलन ग�रएका म�ुाह�को �ववरण 

�.सं. अदालत सं�या 

१ �वराटनगर  ६ 

२ जनकपरु 3 

३ पाटन ३ 

  ज�मा  12 

 

िज�ला अदालतबाट संकलन ग�रएका म�ुाह�को �ववरण 

�.सं. अदालतह� सं�या 

१ मोरङ 2 

२ इलाम 1 

३ झापा 1 

४ भोजपरु 2 

५ धनषुा १ 

६ सला�ह� 2 

७ �सराहा 2 

८ स�र� 1 

९ का�पेला�ोक 2 

११ मकवानपरु १ 

१२ का�क� 5 

१३ लमजङु 1 

१४ तनहुँ 1 

१५ बागलङु 6 

१६ �कुम 1 
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१७ रो�पा 1 

१८ बाँके १ 

१९ सखु�त 2 

20 जाजरकोट 1 

21 डोट� १ 

22 बैतडी १ 

23 क�नपरु  2 

  ज�मा  38 

 

गभ�पतनको कारणले थनुामा रहेको/नरहेको म�हलाको सं�या 

�.सं. थनुामा रहेको म�हला सं�या 

क. गभ�पतनको कारणले थनुामा रहेकोः 17 

१ गभ�पतन 6 

२ कत��य �यान//िशश ुह�या/ज�मेको िजउँदो नाबा�लका फालेको 11 

ख. गभ�पतनको कारणले थनुामा नरहेकोः 11 

३ गभ�पतन/अवैध गभ�पतन ९ 

४ कत��य �यान//िशश ुह�या/ज�मेको िजउँदो नाबा�लका फालेको 2 

ग. �ववरण उप��ध नभएको 2 

 
ज�मा 30 

   
 

गभ�पतनका �कार 

�.सं. �कार ि�ल�नकल 

गभ�पतन 

मे�डकल 

गभ�पतन 

दघु�टना वा 

कुटपीटबाट 

गभ� 

त�ुहएको 

नवजात िशश ु

ज�माई 

मारेको/मरेको 

गभ�पतन 

�था�पत 

नभएको 

ज�मा 
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१ 9 ह�ास�मको 0 1 1 0 1 3 

२ 12 ह�ास�मको 0 0 1 0 1 2 

३ 18 ह�ास�मको 0 4 0 0 3 7 

४ 18 ह�ाभ�दा 

मा�थ 

2 12 5 9 7 35 

५ गभ� नखलेुको 0 2 0 0 1 3 

 ज�मा 2 19 7 9 13 50 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनसूुची २ 

उ�च तथा िज�ला अदालतह�मा परेका बाल�ववाहस�ब�धी 

म�ुाको �कृ�त र �विृ� 

अ�ययन ��तवेदन, २०७५ 
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प�र�छेद– एक 

�ारि�भक 

 

१॰१ प�ृभ�ूम 

कुनै प�न �यि�ले �ववाह गन� वा नगन� भ�ेबारे कानूनी �पमा �वत�� �नण�य �लन 

स�ने अ�धकार रा�दछ। �ववाहले वैवा�हक द�पि�मा आपसी अ�धकार र दा�य�वह� सजृना 

गद�छ। �ववाहमा प�ह�बीच �वत�� र सहम�त हनुपुन� ज�ता सव�मा�य मापद�डह�लाई 

कानूनी �णाल��ारा नै मा�यता �दँदै आएको छ। �यसैले �ववाहको ला�ग यो�य उमरेको प�न 

कानूनले नै �नधा�रण गरेको ह�ुछ। नेपालमा �ववाहको उमेर स�ब�धमा समयसमयमा 

फरकफरक धारणा एवम ्�यव�थाह� �चलनमा रहेको �थयो। हा�ो सामािजक संरचना, शैि�क 

अव�था, जनचेतनाको �तरज�ता कुराह�लाई समेत ���गत गर� केटा र केट�को फरकफरक 

उमरेमा �ववाह गन� स�ने कानूनी �यव�था रहेको �थयो।  

बाल�ववाह �व��को अ�धकारलाई नेपालको सं�वधान (२०७२) ले मौ�लक हकको 

�पमा ��याभूत गरेको छ।538 जसअ�तग�त धारा ३९ (५) मा कुनै प�न बालबा�लकालाई 

बाल�ववाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गन� वा ब�धक बनाउने काय�लाई द�डनीय हनुे 

�यव�था गरेको छ भने पी�डत बालबा�लकालाई पीडकबाट कानूनबमोिजम ��तपू�त� पाउन े

हकसमेतको �यव�था गरेको छ। �यसैगर� सं�वधानको धारा ३८ मा स�ुनि�त गरेको म�हला 

हक अ�तग�त सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��यस�ब�धी हक, कुनै प�न आधारमा म�हला 

�व�� कुनै प�न �क�समको �हंसाज�य काय� वा शोषण �व��को हक प�न बाल�ववाह �व��का 

हकअ�तग�त जो�डएर हेन� स�क�छ।   

�व�मान कानूनी �यव�थाअनसुार मलुकु� ऐन, �वहावार�को महल नं २ ले �वहावार� गदा� 

म�हला र प◌ु�षको उमेर बीस वष� नपगुी �वहावार� गन� गराउन ु नहनुे �यव�था गरेको छ। 

�ववाह गरे गराएमा सो गन� गराउन ेम�ये उमेर पगेुका म�ुयलाई �ववाह हनुे बालबा�लकाको 

उमेर अुनसार सजायको �यव�था समेत गरेको छ। यसलाई सरकारवाद� म�ुाको �पमा �लई 

कारवाह� गन� �यव�था गरेको छ।  

�यसैगर� २०७५ भा� १ गतेबाट लागू हनुे मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ तथा 

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ मा �ववाहको उमेर बीस वष� तोकेको छ भने बाल�ववाहलाई 

कानूनी �पमा विज�त गरेको छ। दवुै सं�हतामा म�ुर� �वना �ववाह गन� नहनुे �यव�था गरेको 

 
538 नेपालको सं�वधान २०७२ धारा ३९ (५) 
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छ। केटा केट� दवुकैो बीस वष� �ववाहको उमेर �नधा�रण गरेको छ। मलुकु� देवानी सं�हता, 

२०७४ को �ववाहस�ब�धी �यव�था अ�तग�त दफा  ७२ मा बाल�ववाहलाई बदर हनुे �ववाहको 

�पमा �यव�था गरेको छ539 र मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को �ववाहस�ब�धी कसूर 

अ�तग�त दफा १७३ (२) मा �वतः बदर हनुे �यव�था गरेको छ। साथै मलुकु� अपराध 

स◌�ंहता, २०७४ को दफा १७१ (३) को �प��करण ख�डमा �ववाह गन� पूरा हनुपुन� उमेर 

पूरा नभएको �यि�ले �दएको म�जरु�लाई म�जरु� नमा�नने �यव�था गरेको छ भने देवानी 

सं�हताको दफा ७२ (१) (क) मा म�ुर� �वना गरेको �ववाह �वतः बदर हनुे �यव�था गरेको 

हनुाले बाल�ववाहलाई �वतः बदर हनुे �ववाहको �यव�था गरेको भनी �लन स�क�छ। मलुकु� 

अपराध सं�हत◌ा, २०७४ अनसुार बाल�ववाहलाई फौजदार� कसूरको �पमा �लई 

बाल�ववाहस�ब�धी कसूर गन� �यि�लाई तीन वष�स�म कैद र तीस हजार �पैयाँस�म 

ज�रबानाको �यव�था गरेको छ। 

यसर� बाल�ववाहलाई कानूनले विज�त गरेको अव�था भए ताप�न नेपालमा 

बाल�ववाहस�ब�धी धेरै घटनाह� घ�ने गरेको कुरा National Demographic Health Survey 

२०११ र २०१६ को ��तवेदनका साथै �व�भ� समयमा ��प��कामा �कािशत सूचना र 

बाल�ववाह अ��यका ला�ग रा��य रणनी�त, २०७२540 ले �प� पारेको  छ।  

 

१॰२ अ�ययनको �व�ध 

��ततु अनसु�धानमा �म�सल अ�ययन प��त (Doctrinal Research Method) अवल�बन 

ग�रएको छ। उ�च अदालत तथा िज�ला अदालतम�ये �वगतमा दायर भएका म�ुा सं�याको 

आधारमा केह� िज�ला अदालत तथा उ�च अदालतह�को छनौट ग�रएको छ। यसर� छनौट 

ग�रएको अदालतह�बाट फैसला भएका बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाह�को �म�सल स�लन गर� 

संल�न कागज �माण तथा फैसला अ�ययन तथा �व�षेण ग�रएको छ। ��येक म�ुा तथा 

फैसलाको त�य �माण, अ�भयोग तथा फैसलाको ठहर ख�डको अ�ययन �व�षेण ग�रएको छ। 

अ�ययनमा गणुना�मक �व�धभ�दा त�यगत �ववेचना �व�ध अवल�बन ग�रएको छ। 

�म�सलह�को अ�ययन गदा�  �ा� त�या� एवम ् �ववरणह� स�लन गर� ती 

�म�सलह�बाट �ा� त�य �माण, अ�भयोग तथा फैसला समेतको अ�ययनबाट �ा� �नचोड 

(Findings) ह�लाई �नि�त ढाँचामा ��व� गर� �व�षेण ग�रएको छ। उ� �व� लेषणका 

आधारमा बाल�ववाहस�ब�धी म�ुामा �च�लत �या�यक ���या र मौजदुा �या�यक �वृि�ह�को 

 
539  प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत। 

540  बाल �ववाह अ��यका ला�ग रा��य रणनी�त, २०७२  प ृ१,२,४, ५ 
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अव�था अ�ययन गन� प�ह�याउने  �यास ग�रएको छ। अनसु�धानकै �ममा �वशेष गर� अपराध 

अनसु�धानकता�को �पमा �हर�को भ�ूमका, अ�भयोजनकता�को �पमा सरकार� वक�लको भ�ूमका, 

अदालती ���या र अदालतको भ�ूमकालाई बाल�ववाह �नय��णमा �भावकार� बनाउन सझुावह� 

समते ��ततु गन� �यास ग�रएको छ।  

 

१॰३ अ�ययनको उ��ेय 

यस अ�ययनको उ�े�य देहायबमोिजम रहेको छ। 

 बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाह�को �कृ�त अ�ययन तथा �व�षेण गन�, 

 बाल�ववाहस�ब�धी म�ुामा हनुे उजरु� दता�, अनसु�धान र अ�भयोजनका साथै अदालती 

कारवाह� ���याको अव�था के क�तो रहेको छ भ�े बारेमा अ�ययन गन�, 

 बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाह�को फैसलाको �कृ�त र �वृ�त अ�ययन गन�, 

 बाल�ववाह �नय��णमा सरोकारवालाह�ले सधुानु� पन� �े�ह�को प�हचान गर� 

�भावकार� भ�ूमकाका ला�ग सझुाव �दने, 

 �िश�णका ला�ग पा� य�म र �ोत सामा�ी तयार गन� सहयोग प�ु याउने। 

 

१॰४ अ�ययनको सीमा 

 ��ततु अ�ययन नेपालका सात वटा �देशका उ�च अदालत, उ�च अदालत इजलास 

अ�तग�त रहेका भोजपरु, महो�र�, काठमाड�,  का�क�,  रो�पा,  बाँके, सखु�त,  का�लकाट र 

डोट� समेत गर� ज�मा १५ वटा िज�ला अदालतह� समेतबाट उपल�ध हनु सकेका 

�वगत २०५4 साल देिख २०७३ साल स�मका ३१ वटा म�ुाका �म�सलह� स�लन 

गर� �तनमा आधा�रत भै अ�ययन ग�रएको छ। अ�ययनको सीमाको कारण पी�डत 

म�हलाह�, अदालत तथा सरोकारवाला �नकायह�, कानून काया��वयन गन� �नकायह�सँग 

��तवेदन तयार गन� �ममा छलफल ग�रएको छैन। 

 अ�ययनको �ममा ज�मा 31 थान म�ुाका �म�सलह�को अ�ययन ग�रएका छन।् 

अ�ययन ग�रएका ��यके म�ुा ��त�न�ध म�ुा (Every case is representative case) को 

�पमा रहेको हुँदा अ�ययनमा �वृ�त �व� लेषण गदा� म�ुाह�को सं� या र ��तशत सबै 

अव�थामा ��ततु गन� स�कने देिखँदैन। 

 अ�ययनको ला�ग स�लन ग�रएका �म�सलह�म�ये उ�च अदालतबाट फैसलाको ��त 

मा� स�लन हनु सकेको कारण �म�सल अ�ययनबाट उपल�ध हनुे �ववरणलाई 
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त�या�को �पमा ��ततु नगर� ‘अ�धकांश’ वा ‘केह�’ वा ‘�यून’ ज�ता श�दावल�ह�बाट 

��त�ुतकरण ग�रएको छ। 

 ��ततु अ�ययनको �े� बाल�ववाह भनी भ�नएको भए ताप�न मलुकु� ऐन �वहावर�को 

महलले केटा र केट�को उमेर बीस वष� पूरा नगर� गरेको �ववाह द�डनीय बनाएको 

प�र��ेमा बालबा�लकाको उमेरको दायराभ�दा बढ� उमेर अथा�त ् सो�देिख बीस 

वष�स�मका �नषे�धत/द�डनीय �ववाहको दायरामा पन� म�ुाह�समेत अ�ययन ग�रएको 

छ।



प�र�छेद– दईु 

अ�ययनबाट �ा� �नचोड तथा त�या�को �व�षेण 

 

संक�लत म�ुाह�को �व�षेण गन� �ममा बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाको �कृि� र �वृि� 

अ�ययन ग�रएको छ। �वशेष गर� बाल�ववाहस�ब�धी उजरु�को �व�प, बाल�ववाह म�ुाको अनसु�धान 

र अ�भयोजन ���या‚ �माण स�लन र �माणको �योग बाल�ववाहस�ब�धी म�ुामा अ�तरनी�हत 

समािजक प�रवेशह� र फैसलामा अ�तरा��य कानून तथा नजीरको �योग के कसर� हनुे गरेका छन ्

भ� ेबारेमा समेत �व� लेषण ग�रएको छ। 

 

२.१ अ�ययनका ग�रएका अदालतगत म�ुाह� 

अ�ययनका ला�ग उ�च अदालतबाट ४ वटा र िज�ला अदालतह�बाट २७ ग�र ज�मा 

३१ वटा स�लन ग�र नमनुाको �पमा �लईएको �थयो।जसलाई तलको ता�लकामा प�न 

देखाइएको छ।   

 

ता�लका नं. १: अ�ययनका ग�रएका अदालतगत म�ुाह�  

�.सं. अदालत सं�या 

१ उ�च अदालत 4 

२ िज�ला अदालत  27 

 ज�मा 31 

 

यसको �व�ततृ �ववरणका ला�ग अ�ययन १ र २ हेनु�होस।्  

२.2 अदालत �वेश हनुे बाल�ववाह म�ुाको �कृ�त 

बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाह�को अ�ययन गदा� बाल�ववाहलाई कानूनले कसूर कायम 

गरेको लामो समय भई स�दा प�न समाजमा अ�य�प बाल�ववाह भैरहेका छन।् हा�ो समाजले 

बाल�ववाहलाई सामािजक तथा जा�तगत �पमा �वीकाद� आएको अ�यास भएको हनुाले 

अदालतह�मा �यादै कम मा� म�ुाह� आउने गरेको पाइ�छ। 

संक�लत ३१ वटा म�ुाह�को अ�ययन गदा� बाल�ववाहमा केटा केट�ले मन पराएर 

�मे �ववाह गरेको सं�या बढ� देिख�छ। जसमा १६ वटा �मे�ववाह, घर प�रवारबाट सामािजक 
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सं�कारअनसुार गर� �दएको बाल�ववाह ६ वटा, जवरज�ती �ववाह ३ वटा, प�रवारबाट ललाई 

फकाई गर� �दएको �ववाह ३ वटा र कुनै प�न �प� नभएको ३ वटा रहेको छ।   

 

ता�लका नं. 2: बाल�ववाह �कृ�त  

�.सं. �कृ�त सं�या ��तशत 

१ �मे �ववाह १६ 52 

2 घर प�रवारबाट सामािजक सं�कारअनसुार गर� 

�दएको बाल�ववाह  

६ 18 

3 जवरज�ती �ववाह ३ 10 

४ प�रवारबाट ललाई फकाई गर� �दएको �ववाह ३ 10 

५ कुनै प�न �प� नभएको ३ 10 

 ज�मा 3१ १०० 

 

 

अ�ययन ग�रएका 31 म�ये 21 वटा (68 ��तशत) म�ुाह�मा बाल�ववाहमा परेका 

बालबा�लकाको उमेर १२ देिख १6 वष�स�मका रहेको देिख�छ। बाल�ववाह गन� धेरै प�ुषह�म�ये 

�ववा�हत र उमेर पगेुकै प�ुषले नाबा�लकासँग �ववाह गरेको त�य अ�ययन ग�रएका म�ुाह�बाट 

देिखएका छन।् अ�ययन ग�रएका बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाह�मा बाल�ववाहको मा� दावी �लई दता� 

गरेका २० वटा म�ुा छन ्भने सोबाहेक बाल�ववाह र जबरज�ती करणी ४, बाल�ववाह र बह�ुववाह 

३, बाल�ववाह र सरकार� कागज �कत� १ र �ववाह बदर ३ वटा छन।् 

बाल�ववाह अ��यका ला�ग रा��य रणनी�त २०७२ ले नपेाल दि�ण एिशयामा उ�च मा�ामा 

बाल�ववाह हनुे रा�म�ये ते�ोमा राखेको छ। NDHS 2016 Survey अनसुार ७१ ��तशत म�हला (२५ 

देिख ४९ उमेर समूहका) को २० बष� प�ुनअुगावै �ववाह भएको पाइ�छ भने १३ ��तशतको �ववाह 
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१५ बष� प�ुन ु अगावै भएको पाइ�छ। यसको तलुना तथा अनपुातमा अदालतमा जाने म�ुा कम 

देिख�छ।संक�लत म�ुाह�को अ�ययनबाट बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाह�मा बाल�ववाहको मा� दावी 

�लई दता� गरेका २० वटा (६५ ��तशत) म�ुा छन ्भने सोबाहेक बाल�ववाह र जबरज�ती करणी ४ 

वटा (12 ��तशत)  बाल�ववाह र बह�ुववाह ३ वटा (10 ��तशत), बाल�ववाह र सरकार� कागज 

�कत� १ वटा (3 ��तशत)  र �ववाह बदर ३ वटा (10 ��तशत) छन।् जसलाई तलको ता�लकामा 

प�न देखाइएको छ।   

 

ता�लका नं. 3: अदालत �वेश हनुे बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाका नामकरण  

�.सं. �कारह�  सं�या ��तशत 

१ बाल�ववाहको मा� दावी �लई दता� गरेको २० 65 

2 बाल�ववाह र जबरज�ती करणी  ४ 12 

3 बाल�ववाह र बह�ुववाह ३ 10 

४ बाल�ववाह र सरकार� कागज �कत� १ 3 

५ �ववाह बदर ३ 10 

 ज�मा 3१ १०० 

 

 
 

२॰3 बाल�ववाह म�ुाको उजरु�, अनसु�धान र अ�भयोजन 

बाल�ववाहस�ब�धी अ�धकांश म�ुाह�को उजरु� कानूनबमोिजम �हर�मा उजरु� दता� गन� गरेको 

पाइ�छ। अ�ययन गरेका ३१ वटा म�ुाह�म�ये बाल�ववाहको उजरु� कसले गन� गरेका छन ् भ� े

स�दभ�मा अ�ययन गदा� ३ वटा (10 ��तशत) उजरु� पी�डत बालक वा बा�लकाबाट, २४ वटा (77 

��तशत) पी�डत भ�नएका बालबा�लकाको प�रवारबाट र ४ वटा (13 ��तशत) �छमेक�, िज�ला 

बालक�याण अ�धकार�, �हर� ��तवेदनबाट जाहेर� दता� गरेको देिख�छ। जसलाई तलको ता�लकामा 

प�न देखाइएको छ।  
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 ता�लका नं. ४: बाल�ववाह म�ुाको उजरु� 

�.सं. �कारह�  सं�या ��तशत 

१ पी�डत बालक वा बा�लकाबाट ३ 10 

2 पी�डत भ�नएका बालबा�लकाको प�रवारबाट २४ 77 

3 �छमेक�, िज�ला बालक�याण अ�धकार�,  �हर� 

��तवेदनबाट दता� 

४ 13 

 ज�मा 3१ १०० 

 

१०% 

७७% 

१३% 
पी�डत बालक वा

पी�डत भ�नएका वालवा�लकाको

प�रवारबाट
�छमेक�, िज�ला बालक�याण

अ�धकार�, �हर� ��तवेदनबाट
 

अ�ययन गरेका ३१ वटा म�ुाह�म�ये बा�लका ��तवाद� बनाएको ६ वटा (19 ��तशत), 

बालक ��तवाद� बनाएको ४ वटा (13 ��तशत), बालबा�लका दवुै ��तवाद� बनाएको १ वटा (3 

��तशत) र बालक ��तवाद� बनाएर बा�लका ��तवाद� नबनाइएको ९ वटा (29 ��तशत) छन ्भन े

बालबा�लका ��तवाद� नबनाई अ�वभावक तथा अ�य �यि�ह� ��तवाद� बनाएको ११ वटा (36 

��तशत) रहेका छन।् जसलाई तलको ता�लकामा प�न देखाइएको छ। 

 

ता�लका नं. ५: म�ुाका ��तवाद�ह� 

�.सं. ��तवाद�ह�  सं�या ��तशत 

१ नाबालक (बा�लका) ६ 19 

2 नाबालक (बालक) ४ 13 

3 बालबा�लका दवुै १ 3 

४ बालक ��तवाद� बनाएर बा�लका ��तवाद� नबनाइएको ९ 29 

५ बालबा�लका ��तवाद� नबनाई अ�वभावक तथा अ�य ११ 36 
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�यि�ह� ��तवाद� बनाएको 

 ज�मा 3१ १०० 

 

 

 
 

बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाह� सरकारवाद� फौजदार� म�ुा भएकाले सूचनाको दता� (जाहेर�/ 

��तवेदन) प� चात ्कारबाह� ���या �ार�भ ह�ुछ। य�ता म�ुामा जाहेर�प�छ अनसु�धान र अ�भयोजन 

���या श�ु ह�ुछ। अ�ययन ग�रएका बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाह�मा देिखएका अनसु�धान तथा 

अ�भयोजनस�ब�धी �वृि�ह� देहायबमोिजम छन।्  

 बाल�ववाह भएको जानकार�बाट बालक�याण अ�धकृत, �हर� तथा बाल�ववाह �यूनीकरण 

स�म�तबाट प�न बाल�ववाह �व�� उजरु� गरेको देिख�छ। 

 �मे स�ब�धबाट भएको बाल�ववाहह� अ�तजा�तीय �वषय समावेश भएको अव�थामा 

पा�रवा�रक अ�तर��� ब�न गई जातीय आधारमा जाहेर� वा उजरु� पन� गरेको समेत 

पाइयो। 

 बाल�ववाहस�ब�धी केह� उजरु�ह� बाल�ववाह �नषेधका ला�ग गरेको भ�दा प�न एक 

प�रवारले अक� प�रवारसँग बदला �लने, ��तशोध पूरा गन� उ�े�यले गन� गरेको पाइ�छ। 

 काम गरेको ठाउँमा उमेर पगेुको प�ुषले नाबा�लकामा�थ जबज��ती �स�दरु राखी �ववाह 

गरेको �व�� उजरु� गरेको पाइयो। 
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 नाबा�लकासँग �ववाह भई यौनस�ब�ध रहेका कुरा जाहेर�बाट ख�ुन आएको म�ुाह�मा प�न 

अ�भयोग दावीमा एक �पता आएको देिखएन। 

 बाल�ववाहमा बा�लकामा�थको यौन स�ब�धबाट गभ� रहन गएको अव�थामा अ�भयोगप�मा 

कसर� के क�त ��तपू�त� वा ज�रवानाबाट पी�डतलाई भराई �दने रकमको माग गन� भ�ेबारे 

समेत �प�ता नरहेको देिख�छ। 

 क�तपय म�ुाह�मा बह�ुववाहको साथमा बाल�ववाह तथा जवज��ती करणीसमेतको एउटै 

अ�भयोग भएको कारणले प�न नाबा�लकासमेतलाई �वप�ी बनाई अ�भयोग दता� गन� गरेको 

देिख�छ। 

 केह� म�ुाह� जवरज�ती करणी तथा हाडनाता करणीज�ता कसरुह� जो�डएको अव�थामा 

प�न बाल�ववाहको कसरुमा मा� सी�मत रह� अ�भयोग दायर भएको देिख�छ। 

 बाल�ववाहका सबै सामािजक प� र बा�यताह�लाई अ�भयोगप�मा आधार �लन स�कने 

अव�था नभएको कारण प�न बाल�ववाहस�ब�धी अ�भयोगप�ह� सामािजक यथाथ�ताभ�दा बढ� 

�ा�व�धक नै हनुे गरेको देिख�छ। बाल�ववाहबाट �सिज�त जा�तगत छुवाछुतस�ब�धी  कसूर, 

बा�लकाको �जनन �वा��य र गभा�व�थाको सरु�ाको �वषय, गभ�पतनको �वषय तथा 

बाल�ववाहमा आ�थ�क लेनदेनका �वषयमा अ�धकांश अनसु�धान र अ�भयोजनह� मौन रहेको 

देिख�छ।उ�लेिखत त�यह� अ�ययन ग�रएका म�ुाह�मा ��तवाद�को बयान, ��तवाद�का 

प�रवारका सद�य तथा समदुायमा बिुझएका �यि�ह�को घटना �ववरण कागज तथा 

��तवाद�का सा�ीको बकप� �यहोराबाट ख�ुने गरेको छ। 

 

२॰4 �माण स�लन र �योग 

फौजदार� म�ुामा लगाइएको अ�भयोगको प�ु� अनसु�धानबाट संक�लत तथा पेश 

ग�रएको �माणको आधारमा ग�र�छ। अनसु�धान ���या पूरा भएप�छ अ�भयोगप� साथ 

अदालतमा पेश हनुे य�ता म�ुामा उ�लेख ग�रएका �माणह� फैसलाको चरणमा मह�वपूण� 

ह�ुछन।् अ�ययन ग�रएका बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाह�मा संक�लत �माण र सोको �योगको 

स�दभ�मा देहायबमोिजमका �वृि�ह� देिखएका छन।् 

 बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाको �ारि�भक अनसु�धानको �ममा �ववाह गन� केटा र केट�को उमेर 

य�कन गन� स�दभ�मा अ�भभावकले भनेको कुरालाई नै म�ुय आधार बनाउने गरेको पाई�छ। 

 धेरै कम म�ुामा मा� बालबा�लकाको उमेर य�कन गन� �माणस�ब�धी �माण अनसु�धानको 

�ममा स�लन गन� ग�रएको पाइ�छ। यदाकदा अदालतबाट �याद थप गन� �ममा उमेर 
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शंका�दपद देिखएको अव�थामा उमेर य�कन गन� �माण पेश गन� आदेश हनुे गरेको 

पाइ�छ। 

 बाल�ववाह भएको भ�े स�दभ�मा ज�तसकैु ठोस �माण स�लन गरेको भए ताप�न पी�डत 

बा�लकाले अदालतमा उपि�थत भै आफू नाबालक होइन वा �ववाह गरेको होइन वा 

��तवाद�लाई िचि�दन भनी वकप� गरेको आधारमा अ�भय�ुले कसूरबाट सफाई पाएका धेरै 

म�ुाह� छन।् 

 

२॰5 अदालती ���यामा थनुछेकस�ब�धी आदेश 

बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाह� सरकारवाद� फौजदार� म�ुा भएको कारण अ�भयोग दता� 

प�छ अ�भय�ु प�ाउ परेको अव�थामा �याद थपको �ममा समेत अदालतमा पटकपटक पेश 

हनुे गद�छ।तथा�प अ�भयोगप� पेश भएप�ात ् मा� म�ुाको �या�यक ���या �ार�भ हनुे 

गद�छ।अदालतमा अ�भयोगप� दायर भए प�ात ्बयान बकप� लगायत �माण पर��ण गन� र 

बहस पैरवी प�ात ् मा� म�ुामा फैसला हनुे गद�छ। अ�ययन ग�रएका बाल�ववाहस�ब�धी 

म�ुाह�मा देिखएका अदालती ���यास�ब�धी �वृि�ह� देहायबमोिजम छन।्  

 बाल�ववाहस�ब�धी म�ुामा �ववाह गन� दवुैको म�जरु�मा �ववाह भएको अव�थामा अ�य 

��तवाद�साथ अ�भयोग लगाइएका नाबा�लकासँग प�न धरौट� �लने आदेश गरेको देिख�छ।  

 अदालतबाट थनुछेकको �ममा अ�भय�ुबाट धरौट� ५००० देिख १५००० स�म माग गन� 

गरेको देिख�छ। 

 अदालतले बोलाएको बखत उपि�थत गराउने गर� नाबा�लकालाई अ�भभावकको िज�मा 

लगाउने गरेको पाई�छ। 

  

२॰6 गोपनीयतास�ब�धी अ�धकार 

बालबा�लकासँग जो�डएका कुनै प�न �वषयका म�ुाह� गोपनीयता कायम गनु�पन� र ब�द 

इजलासबाट सनुवुाई हनुपुन� कानूनी �यव�था रहेको छ।जसअ�तग�त म�ुाको जाहेर� दता� गन� 

���यादेिख नै म�ुाको अनसु�धान गन�, अ�भयोगप� तयार गन� र अदालतमा म�ुा सनुवुाईको 

���यालगायत फैसला काया��यनको चरणस�म प�न प�रचया�मक �ववरणको गो�य रा� नपुन� 

कानूनी �यव�था छ। अ�ययन गरेका ३१ वटा म�ुाह�म�ये १९ वटा (६1 ��तशत) म�ुामा 

गोपनीयता कायम भएको र १२ वटा (39 ��तशत) म�ुामा गोपनीयता कायम नभएकोबाट अझै 

प�न बाल�ववाह ज�तो �वशेष �कृ�तको म�ुामा पी�डत ��त संवेदनशील नभएको अव�था यस 

अ�ययनबाट देिख�छ।खलुा इजलासबाट सनुवुाई गनु� मना�सव नहनुे भनी अदालतले ब�द 
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इजलासबाट म�ुा सनुवुाईका ला�ग आदेश गन� स�ने �यव�था भए ताप�न �य�तो आदेश गरेको 

पाइएन।गोपनीयता कायम भएको नभएको स�ब�धमा देहायको ता�लकामा प�न देखाइएको छ।   

 

ता�लका नं. ६: गोपनीयता कायम  

�.सं. गोपनीयता   सं�या ��तशत 

१ गोपनीयता कायम भएको १९ 61 

2 गोपनीयता कायम नभएको १२ 39 

 ज�मा 3१ १०० 

 

 
 
 

२॰7 फैसलाको �कृ�त 

अ�ययन गरेका ३१ वटा म�ुाम�ये बाल�ववाह ठहर भएका १९ वटा म�ुा 

(६1��तशत) छन ् भने ठहर नभएका अथा�त ् सफाई पाएका ८ वटा (26��तशत) छन।् 

�यसैगर� आंिशक ठहर भएका अथा�त ्बाल�ववाह ठहर भएका र जबरज�ती करणी ठहर नभएका 

२ वटा (7 ��तशत) म�ुा छन।् �यसैगर� १ वटा (3 ��तशत) म�ुामा बाल�ववाह बदर गरेको 

पाइयो भने १ वटा (3 ��तशत) म�ुा हद�यादको कारणले खारेज गरेको पाइयो। जसलाई 

तलको ता�लकामा प�न देखाइएको छ।   
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ता�लका नं. ७: फैसलामा ठहर वा सफाई  

�.सं. फैसला  सं�या ��तशत 

१ बाल�ववाह ठहर १९ 61 

2 ठहर नभएका अथा�त ्सफाई ८ 26 

3 आंिशक ठहर भएका (बाल�ववाह ठहर भएका र 

जबरज�ती करणी ठहर नभएका) 

२ 7 

४ बाल�ववाह बदर १ 3 

५ हद�यादको कारणले खारेज १ 3 

 ज�मा 3१ १०० 

 

 
 

अ�भयोगप�को मागदाबी, �ा� सबतु �माण, बयान, बकप� तथा कसूरको मा�ाको 

आधारमा फैसला ह�ुछ। बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाह�को अ�ययन गदा� फैसलाको स�दभ�मा केह�  

त�या�ह� मा�थ उ�लेख ग�रएका छन ् भने अ�ययनको �ममा देिखएका फैसलास�ब�धी 

�वृ�तह� देहायबमोिजम छन।् 

 एउटा म�ुामा नाबा�लकालाई उमेर पगेुको �यि�ले आ�थ�क �लोभन देखाई जवरज�ती �ववाह 

गर� छ �दनस�म यौनस�पक�  राखेको भ�े कुरा पी�डत म�हलाले जाहेर�लगायत अ�धकार �ा� 

अ�धकार� सम� र अदालतमा समेत बयान �य� गरेको र अ�भयोजन कता�ले बाल�ववाहसँग 

जवज��ती करणीसमेतको अ�भयोग दायर गरेको अव�थामा  अदालतले फैसला गदा� वैवा�हक 

बला�कारमा सजाय गरेको देिखयो।  
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 कुनै कुनै म�ुामा बाल�ववाहमा परेका पी�डत नाबा�लकालाई ��तवाद�बाट सजाय �व�प 

असूल हनुे ज�रवानाबाट रकम भराइ पाउँ भ�े मागदावी गरेको देिखए ताप�न अदालतबाट 

कुनै प�न म�ुा दावीबमोिजम फैसला भएको देिखँदैन। क�तपय म�ुामा अ�भयोजनकता�ले न ै

पी�डतलाई रकम भराई�दने दाबी �लएको पा�दैन। 

 बाल�ववाह म�ुाह�मा ��तवाद� बनाएका पी�डत बा�लका अदालतमा उपि�थत भै इ�कार� 

बयान गरेको कुरालाई म�ुय �माणको �पमा �लई कसूर ठहर नगर� सफाई �दएको 

देिख�छ।  

 बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाको फैसलामा सजाय �नधा�रण गदा� अदालतले �व�ववेक �योग गर� 

कम सजाय गन� गरेको पाइएको छ।  

 बाल�ववाह म�ुामा तो�कएको उमेरको हदभ�दा म�ुनका केटाकेट�लाई अ�भयोग र सजायको 

�यव�था रहेको छैन। तथा�प केह� म�ुाह�मा अ�भयोग लगाइएको अव�थामा अदालतबाट 

धरौट� माग गन� र केह� म�ुाह�मा सजाय प�न हनुे गरेको पाइयो। 

 

२॰8 सजायको अव�था 

बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाह�मा तो�कएको उमेरको हदभ�दा म�ुनका �ववाह गन� 

केटाकेट� सजायको भागीदार नहनुे कानूनी �यव�था भए ताप�न अ�भयोग लगाइएको 

देिख�छ।�य�ता म�ुाह�मा अदालतले कम सजाय गरेको पाइयो।  

ठहर भएका १९ वटा म�ुामा सजाय गदा� १ म�हनादेिख १ वष�स�म कैद सजाय 

ग�रएको र ज�रवानामा� प�न गरेका फैसलाह� प�न पाइयो। सं�या�मक �पमा उ�लेख गदा� 

५ वटा (26 ��तशत) म�ुा १ म�हनास�म कैद र ज�रवाना ७ वटा (37 ��तशत) म�ुामा १ 

म�हनादेिख ३ म�हनास�म कैद 7 वटा (37 ��तशत)  म�ुामा ३ म�हनादेिख ६ म�हनास�म 

कैद र २ वटा (11 ��तशत) म�ुामा ६ म�हना देिख १ वष�स�म कैद र ५ वटा (26 

��तशत) म�ुामा ज�रवानामा� गरेको देिखयो।उ� अ�ययनबाट धेरै कम म�ुामा मा� 

अ�धकतम सजाय �दएको देिखयो भने अ�धकतम म�ुाह�मा कम सजाय भएको देिखयो। 

बाल�ववाह र जवरज�ती करणीस�ब�धी म�ुामा वैवा�हक बला�कारमा सजाय हनुे गर� फैसला 

गरेको एउटा म�ुा पाइयो। जसको अथ� अदालतबाटै बाल�ववाहलाई कानूनी मा�यता �दएको 

कुरा �प� भएको छ। जसलाई तलको ता�लकामा प�न देखाइएको छ।   
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ता�लका नं. ८: सजायको �ववरण  

�.सं. सजाय  सं�या ��तशत 

१ १ म�हनास�म कैद र ज�रवाना ५ 26 

2 १ म�हना देिख ३ म�हनास�म कैद ७ 37 

३ ३ म�हना देिख ६ म�हनास�म कैद २ 11 

४ ६ म�हना देिख १ वष�स�म कैद ५ 26 

 ज�मा १९ १०० 

 

 
 

२॰9 अ�भयोगप� तथा फैसलामा मानव अ�धकारस�ब�धी अ�तरा��य द�तावेज र नजीरको �योग 

नेपाल मानव अ�धकारस�ब�धी धेरै अ�तरा��य द�तावेह�को प� रा� हो। सं�वधानको 

धारा ५१ ले नेपाल प� भएका अ�तरा���य सि�ध तथा सहम�त गरेका �यव�थाह� लागू गनु�पन� 

दा�य�य उ�लेख गरेको छ। नपेाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९ ले नेपाल प� भएका 

अ�तरा���य सि�धका �यव�था नपेाल कानूनसगँ बािझएमा बािझएको हदस�म नेपाल कानूनमा 

भएका �यव�था अमा�य हनुे र अ�तरा���य सि�धका �यव�था मा�य हनुे �यव�था गरेको छ। 

नेपालले म�हला तथा बालबा�लकाको हक अ�धकार संर�णाथ� बाल अ�धकारस�ब�धी महासि�ध, 

1989 लगायत मह�वपूण� द�तावेजह�मा आ�नो ��तव�ता जाहेर गरेको छ। �यस अ�त�र� 

सि�धज�नत बाल अ�धकारस�ब�धी स�म�त, मानव अ�धकार स�म�त, म�हला �व��को भेदभाव 

उ�मलुन स�म�त, आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारस�ब�धी स�म�त तथा संय�ु रा� 

संघीय मानव अ�धकार प�रष� अ�तग�तको �व��यापी आव�धक ��तवदेनलगायतले �दान गरेका 
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सझुावह� तथा नेपालले अ�तरा���य जगतमा जाहेर गरेको ��तव�ता अनकूुल रा��य कानूनमा 

प�रमाज�न एवम ् नयाँ कानूनह� बनाएर काया��वयनको �े�मा प�न �श�त �यासह� गरेको 

छ।म�हला तथा बालबा�लकाह�को िश�ा, �वा��य, सरु�ा, बसोवास, जी�वकोपाज�न, म�हलाको 

�जनन �वा��य तथा अ�धकारह�को संर�ण ज�ता �वषयह� सं�वधान तथा कानूनह�मा 

��त�बि�बत भएका छन।्  

सव��च अदालतबाट बाल�ववाहस�ब�धी नजीरह� प�न ��तपा�दत भएका छन।् तर 

बाल�ववाहस�ब�धी कुनै प�न अ�भयोगप� तथा फैसलाह�मा �य�ता नजीर र मानव 

अ�धकारस�ब�धी अ�तरा��य कानूनह�को उिचत �ववेचना वा उ�लेखन भएको पाइँदैन। 

  

२.१0 �जनन �वा��यस�ब�धी अ�धकार 

बाल�ववाहबाट बालक र बा�लका दवुैलाई असर पन� भए ताप�न बा�लकाको �जनन 

�वा��य लगायत अ�य �यि�गत �वकासमा बढ� असर पन� भएको हनुाले यसलाई �जनन 

�वा��य अ�धकारको ���कोणले अ�ययन गनु� उि�कै मह�वपूण� �वषय हो। बाल�ववाहबाट 

उमेर नप�ुदै बा�लका गभ�वती हनुे संभावना र गभ��नरोधस�ब�धी साधनको �योग र पहुँचको 

अभावमा अ�न�छुक गभ�धारण गनु�पन� अव�था, असरुि�त गभ�पतन, उमेर नप�ुदै �सू�त हनु ुपदा� 

मातमृ�ृय ुदरको वृ�� मात ृ��णता तथा उमेरको उ�राध�मा पाठेघर ख�ने स�भावनाह� ती� 

हनुे भएको हनुाले बाल�ववाहलाई म�हलाको �जनन �वा��य अ�धकार हनन ्हनुे कसूरह�म�ये 

�मखु कसूरको �पमा �लन स�क�छ।�यसैले �ववाहसँग स�बि�धत म�ुाह�को जाहेर�देिख 

म�ुाको अनसु�धान, अ�भयोगप�को तयार�, अदालतमा म�ुाको कारवाह� ���या र फैसला 

लगायत फैसला काया��वयनको अव�थास�म प�न म�हलाको �जनन �वा��य अ�धकारको 

अवधारणाबाट हेनु�पन� ह�ुछ। ज�तै अ�भयोगप� तयार गदा� नाबा�लका गभ�वती छन ्वा छैन, 

गभ�वती छन ्भने �नजले सो गभ� रहेको बारेमा जानकार� छ वा छैन भ�े बारेमा �प� कुरा 

उ�लेख भएको हनु ुपछ�। गभ�पतन सेवास�ब�धी नाबा�लकालाई जानकार� छ वा छैन ? �सू�त 

हनु स�ने शार��रक वा मान�सक अव�था छ वा छैन ? भ� े बारेमा �वा��य िच�क�सकको 

अवधारणा र म�ुा च�दैको अव�थामा य�द नाबा�लका प�ुष अथा�त ् केटासँगै रहने गरेको भए 

प�रवार �नयोजन साधनको �योग र उपल�धतास�ब�धी जानकार� छ वा छैन भ�े बारेमा प�न 

�प� हनु ुआव�यक देिख�छ। तर अ�ययन ग�रएका कुनै प�न �म�सलह�मा अ�भयोगप�मा 

नाबा�लका गभ�वती छ वा छैन भ�ेबाहेक मा�थ उि�लिखत कुनै प�न कुरा उ�लेख गन� गरेको 

पाइँदैन। म�ुा अदालतमा च�दै गदा�को अव�थामा अदालतबाट सो कुराको स�ुनि�तताको ला�ग 
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कुनै सोधपछु वा आदेश �दने गरेको पाइँदैन भने फैसलामा बाल�ववाह ठहर गरेको अव�थामा 

समेत बाल�ववाहबाट हनुे स�ने �भावको बारेमा �ववेचना गरेको पाइएन। 

 

२॰11 बाल�ववाहको कारण, अ�त�न��हत सामािजक प�रवेश र बाल�ववाह म�ुाको �विृ� 

नेपालमा �ववाहलाई धम� तथा सामािजक सं�कारको �पमा अ�यास गन� भएको हनुाले 

�ववाह कानूनी �वषयभ�दा बढ� सामािजक �वषयको �पमा अ�यास हुँदै आएको छ। 

बाल�ववाहलाई अ�ा�प समाजले �वीकाद� आएका छन ्भने कैयौले बा�यताले वा नजानेर प�न 

बाल�ववाह गद� आएका छन।् यस अ�ययनमा बाल�ववाहस�ब�धी अदालतबाट भएका 

फैसलाह�को अ�ययन गदा� यससँग स�बि�धत सामािजक प�रवेशह� देहायअनसुार पाइयो। 

 बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाह� अ�धकांश केटा र केट� बीचको �मे स�ब�धबाट सजृना हनु े

गरेको पाइ�छ। �य�ता म�ुाह�म�ये केह� म�ुाह�मा नाबालक केट� र उमेर पगेुको 

प�ुषबीच �मे स�ब�धबाट �ववाह भएको प�न पाईयो। 

 गाउँ समाजमा चलेको पर�परा, सामािजक र��त�रवाज धम� सं�कारको �नर�तरता �द◌दैँ दवुै 

प�रवारका अ�भभावकह�को सहम�तले �ववाह हनुे गरेको देिखयो। 

 उमेर पगेुको प�ुष वा उमेर नपगेुको म�हलालाई ललाईफकाई �लोभनमा पार� झ�ुयाई 

करणी गर� गभ�धारण गरेको अव�थामा बाल�ववाह गन� बा�य बनाएको अव�था रहेको 

पाइयो। 

 नाबा�लकाको अ�भभावकले आ�थ�क ि�थ�त कमजोर भएका �व�भ� कारणह�ले बाल�ववाह 

हनुे गरेको, ज�तैः ऋण �लएर �तन� नसकेकोले ऋण �तन� नपन� शत�मा आ�नो नाबा�लका 

छोर�को �ववाह गर� �दएको देिखयो। 

 घरमा काम गन� सहयोगीलाई जवरज�ती �पमा प�न बाल�ववाह गरेको पाइयो। 





प�र�छद– तीन 

सरोकारवालाह�ले �यान �दनपुन� प�ह� 

 

३॰१ अनसु�धान अ�धकार� (नेपाल �हर�) को भ�ूमका 

बाल�ववाहको उजरु� आएमा सो जाहेर� दरखा�त त�काल दता� ग�रसके प�ात ्कानूनी 

�पमा गनु�पन� ���या बाहेक देहायका �वषयह�मा �यान �दन पन� ह�ुछ। 

 पी�डतलाई आव�यक कानूनी सहायता, आव�यक परेमा आवास गहृ, �वा��य उपचार, 

मनो�वमश� सेवाका ला�ग पहल र सहजीकरण गन�। 

 बाल�ववाह प�ु� गन� आधार भनेकै केटा केट�को भनाई, �नजह�को उमरे ख�ुने �माण 

कागज र अ�भभावकको भनाई नै मह�वपूण� �माण भएकोले �य�तो �लखत एवम ्�माण 

अ�नवाय� �पमा समावेश गन�।  

 बाल�ववाहको म�ुामा सहयोग गन� प�रवारका सद�य, साथीभाइ �म�ह� तथा अ�य 

�यि�लाई ब�ुने काय�लाई �भावकार� बनाउन ुपन�।  

 प�ह�को प�रचय गोपनीयता कायम हनुे गर� म�ुाको अनसु�धान गन�। 

 पी�डत/सा�ी सरु�ाका ला�ग आव�यक �ब�ध गन�।  

 बाल�ववाह म�ुामा प�को यौन तथा �जनन �वा��यसँग स�बि�धत �वषय प�न रहने 

भएको हनुाले बा�लकाको �जनन �वा��य सेवाको आव�यकतालाई (ज�तै बा�लका 

गभ�वती छ वा छैन, छ भने क�त ह�ाको छ र सोको बारेमा बा�लकालाई जानकार� छ 

वा छैन) �यानमा राखी स�बि�धत �नकायसँग सम�वय गन�।   

 बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाको अनसु�धान एवम ्अ�भयोजन गदा� बालबा�लकास�ब�धी ऐन र 

बाल �याय काय��व�ध �नयमावल�समेत अनसुरण गनु� ज�र� छ।  

 

३॰२ अ�भयोजन अ�धकार� (सरकार� वक�ल) को भ�ूमका 

 बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाको अनसु�धान एवम ्अ�भयोजन गदा� बालबा�लकास�ब�धी ऐन र 

बाल�याय काय��व�ध �नयमावल�समेत अनसुरण गनु� ज�र� छ।  

 बाल�ववाहको घटनाको उजरु� र सोस�ब�धी जाहेर� दरखा�त �हर�ले दता� गरे नगरेको के 

छ बझुी दता� नगरेको भए दता� तथा अनसु�धानका ला�ग त�काल आव�यक �नद�शन �दने 

र अनसु�धानको �ममा अनसु�धान अ�धकार�ले गनु�पन� काय�का ला�गसमेत आव�यक 

�नद�शन �दने। 
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 पी�डत/सा�ी संर�ण तथा प�को गोपनीयता कायम गन� �वषयको �वशेष कानूनी 

�यव�था काया��वयनका ला�ग अ�सर हनुे। पी�डत र पी�डत सा�ीको संर�णको 

अव�थाबारे जानकार� �लने। 

 बाल�ववाहको म�ुा दायर गनु� भ�दा प�हले अनसु�धानको �ममा नै केटा तथा केट�को 

उमेर य�कन गर� म�ुा दायर गन�तफ�  अनसु�धान अ�धकृत तथा सरकार� वक�लले �वशेष 

�यान �दन ुआव�यक छ।  

 अ�भयोजनकता�ले बाल�ववाहको म�ुामा अवल�बन गनु�पन� ���यालाई ग�भीरताका साथ 

�लई अनसु�धान गन� �नकायलाई उपय�ु �नद�शनह� �दन ुपद�छ। 

 बाल�ववाह हुँदा पी�डतलाई शार��रक, मान�सक �पमा प�ुन गएको ��तको आधारमा 

पी�डतले �ा� गनु�पन� अ�त�रम राहत तथा ��तपू�त�समेत �दलाई भराई पाउने कुरा 

अ�भयोगप�मा �प� खोल� माग दावी गन�। 

 वाल �ववाहसँग जो�डएका अ�य कसूरज�य काय�ह� ज�तै बह�ुववाह हाडनाता करणी 

गभ�पतन जवज��ती करणी आ�द ज�ता कसूरज�य काय�ह�को प�न एकैसाथ अ�भयोजन 

गन� प��त �वकास गनु�पन�।  

 अ�भयोजनलाई सहयोगी हनुे नजीरह� तथा नेपालले अनमुोदन गरेका अ�तरा���य 

कानूनका �वषयको �ववेचना गन� स�कने अव�थामा �यसको �योग गन�। 

 पी�डत वा बालबा�लकाको उमेर य�कन गन� वा कसूरसँग स�बि�धत अ�य �माण स�लन 

गन� आव�यक देिखएका �वा��यसँग स�बि�धत वा �व�ध �व�ानसँग स�बि�धत �नकायको 

सहयोग अ�नवाय� �पमा �लएरमा� अ�भयोगप� दायर गन�।   

 पी�डतसँग �नय�मत स�पक� मा रह� म�ुाका स�ब�धमा भएका �ग�तह�को जानकार� 

�नर�तर �पमा �दने। 

 अ�भयोगप�मा बा�लका गभ�वती छ वा छैन भ� ेबारेमा �प� खलुाउन।े 

 

३॰३ �याय �न�पण अ�धकार�ह�को (�यायाधीश तथा अदालतका कम�चार�) भ�ूमका 

 �याद थप गदा� नै बाल�ववाहको अ�भयोगमा उपि�थत केटा र केट�को उमेर य�कन 

भएको अव�थामा मा� �याद थप गनु�पद�छ। य�कन नभएको अव�थामा खलुाउन लगाई 

मा� थप ���या अगा�ड बढाउन �नद�शन �दन ुपद�छ। 

 बाल�ववाहको अ�भयोग ला�ग केटा र केट�मा� उपि�थत गराईएको अव�थामा बाल 

इजलास तथा ब�द इजलास मा म�ुाको सनुवुाई गनु�पद�छ। 
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 बाल�ववाहस�ब�धी म�ुालाई �ाथ�मकतामा राखी वा �नर�तर सनुवुाईमा राखी �छटो 

छ�रटो �पमा �याय स�पादन गन�।   

 पी�डतको उमेर, आ�थ�क, सामािजक, �वा��यस�ब�धी अव�थालाई समेत �यान �दई 

अ�त�रम राहत, ��तपू�त�का ला�ग आव�यक आदेश �दने। 

 बाल�ववाहको अ�भयोगमा उपि�थत गराईएका केटा तथा केट� दबैु प�रवारमा घलु�मल 

भई पी�डत बा�लकालाई असर पन� स�ने अव�था �यानमा राखी उपय�ु आदेश �दने।  

 पी�डतको उमेरज�य आव�यकता, शार��रक, आ�थ�क, सामािजक, शैि�क तथा  

मनोसामािजक अव�था र पा�रवा�रक पनुःएक�करण हनुस�न ेवा नस�ने अव�थासमेतलाई 

�वचार गर� संर�णा�मक आदेश �दनेः ज�तै मनोसामािजक परामश� सेवा �दन, �जनन 

�वा��य सेवा उपल�ध गराउन, सामािजक पनु�था�पनाको �यव�थापन गन�,   त�काल राहत 

तथा मौ��क ��तपू�त� उपल�ध गराउन आदेश �दने। 

 शार��रक स�ब�ध रहेको कारण केट�ले गभ�धारण गरेको अव�थामा कानूनी तथा 

�यावहा�रक सम�या उ�प� हनु स�ने अव�थालाई �वचार गर� बालबा�लकाका हक�हत 

संर�ण हनुे गर� त�काल गनु�पन� आदेशह� �दने।  

 बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाको �छनोफानो गदा� रा��य कानूनका अ�त�र� आव�यक भएमा 

मानव अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य कानून, मापद�ड, �व�धशा� तथा असल 

अ�यासह�को आधार �लन स�न।े  

 

३.४ �वा��यकम� तथा �व�ध�व�ान �वभागको भ�ूमका 

बाल�ववाह तथा यससँग जो�डएका अ�य कसूरज�य काय� ज�तै जवज��ती करणी, 

गभ�पतन, �हंसाज�य काय� ज�ता कसूरको य�कन गन� म�ुय आधार �वा��य प�र�ण तथा 

�व�ध�व�ान नै भएको हुँदा ती �वषयसँग स�बि�धत �नकायह�को भ�ूमकालाई स��य बनाईन ु

ज�र� छ। प�र�णमा नपठाउन,े पठाए प�न �माण �ब�ने वा काम नला�ने गर� पठाउने, 

प�र�णको ला�ग पठाइएको नमूना अपया�� हनुे, ��तवेदन समयमा नआउन,े �ा� भएको 

��तवेदन प�न �प� र �यायको रोहमा उपयोगी हनु नस�न ेज�ता अनकेौ सम�याह� �व�मान 

रहेका छन।् तसथ� य�ता सम� सम�याह�को समाधान �नका�न सरोकारवाला �नकायह�बीच 

समय समयमा सम�वय हनु स�ने गर� संय��को �वकास गन� र अनसुरण गन� प��त �वकास 

गनु�पन� देिख�छ।  
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३.५ �थानीय �नकाय तथा पदा�धकार�ह�को भ�ूमका 

नयाँ सं�वधान र यस अन�ुप रा�यको संरचनामा भएको प�रवत�नले �थानीय 

�नकायह�लाई �भावकार� र अ�धकार स�प� बनाएको पाई�छ। बाल�ववाह र 

बालबा�लकास�ब�धी �वषय �नता�त सामािजक प�रवेशका कुराह� हनु।् क�तो सामािजक एवम ्

सां�कृ�तक संरचनामा हा�ो समाजको �वकास भएको छ सोह� अन�ुपमा रा�यका िज�मेवार 

�नकायह�ले समाजमा रहेका �वकृ�त र कुसं�कारह� प�रवत�न एवम ् प�रमाज�न गद� जानपुन� 

ह�ुछ। बाल�ववाह, बह�ुववाह, हाडनातामा हनुे �ववाह ज�ता �वषयमा समाजमा जनचेतना 

जगाउने म�ुय भ�ूमका अव �थानीय �नकायको हनुे र �थानीय �नकायले नै नाग�रकह�मा 

यसबारे पया�� जानकार� गराउने काय��म स�ालन गन� गराउने काय� गनु� पद�छ।  

 

३.६ अ�य �नकाय तथा पदा�धकार�ह�को भ�ूमका 

बाल�ववाहको �वषयमा अ�य �नकाय तथा पदा�धकार�ह� ज�तैः गैरसरकार� सं�था, 

सामािजक संजाल संचालकह�, ��त�न�धह� शैि�क सं�थाह� सामाजसेवी तथा सामािजक 

काय�कता�ह�ले बाल�ववाहलगायत यससँग आब� हनुे सम�या र समाधानका उपायह� 

स�ब�धमा आव�यक पहल गनु�पन� देिख�छ।  

व
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�ववरणह� 

उ�च अदालतबाट स�लन ग�रएका म�ुाह�को �ववरण 

�.सं. 
अदालत 

सं�या 

१ 
त�ुसीपरु 

1 

२ सखु�त  3 

  
ज�मा  

4 

 

िज�ला अदालतबाट स�लन ग�रएका म�ुाह�को �ववरण 

�.सं. अदालतह� सं�या 

१ भोजपरु ३ 

२ धनषुा १ 

३ महो�र�  1 

४ काठमाड� 4 

५ का�क� 2 

६ लमजङु 1 

७ गोरखा 1 

८ �या�जा  1 

९ बागलङु 2 

१० रो�पा 2 

११ बाँके १ 

१२ सखु�त 6 

१३ का�लकोट  २ 

  ज�मा  27 
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