
१६ दिने लैगिक द िंसा बिरुिको अभियान  

डिसेम्िर ८  

नारा: लैगिक द िंसा न्यूनीकरण र मानि अगिकारको लागि मयाादित मद नािारी  

 

लैगीकतामा आधारित ह िंसाको  अन्तिास्ट्रिय बुझाई :  

महिला हिरुद्द हुने सिै खालका भेदभाि हिरुदको मिासन्धि (हसड) मा  लैगीकतामा आधारित हििंसाको परिभाषामा 

भहनएको छ - महिला भएकै कािणले महिला हिरुद हुने कुनै पहन हििंसा भने्न िुहिन्छ | सामन्यतया सिंसारिर न ै
लैिीकतामा आिाररत द िंसा िन्नाले - कुन ैपनन द िंसा उन्मुख क्रियाकलाप जसले िाभलका वा मद लालाई 
शाररररक, यौननक, मनोिैज्ञाननक असर वा ििा दिनुका साथै मद लाको ननजी वा सािाजननक जजिनमा स्वतन्रता 
मागथ अड्चन दिन्छ, िुझिन्छ |  लैगीकतामा आधारित हििंसाको कुनै हसमा वा छैन अर्ाात् सिंसािभि सिै धमा, सस्काि, 

िगा, जात, यौहनक परिचय आहदमा देन्धखएको छ |  

लैगीकतामा आधारित हििंसाको  मूल कािण शन्धिको सिचनामा भि पदाछ वा शन्धिको दुरुपयोगका कािण हििंसा हुन्छ 

|शन्धि गहतहशल हुन्छ, यसका रुप परिन्धथर्ती अनुसाि फिक फिक भए पहन  पहिलो शन्धि हनमााण गना महिनािािी 

अभ्यास मुख्य ििन्छ | करीि आिा जनसिंख्या मद लाको छ, र उनी रु मद नािारी  ुन्छन, यो तथ्य सत्य 
जनत सत्य छ त्यनत न ैसत्य छ सिंसारैिर मद नािारी िएका िेला  ुने/िररने लाज, त्यािू, िानुा पन ेकुरा रु   
|तर्ापी कतै यी लाज, त्यािू, िानुा पने कुरा रु सजजलै िेझखन्छन कतै िेझखिैनन, कतै सिंचारमा आउछन कतै 
आउिैनन| कतै िररिी, कतै लैिीकता, कतै िमा, कतै के कारण िेझखन्छन तर जे िए पनन केटा र केटीमा 
शजततको ननमााण िना मुख्य िूभमका र न्छ | 

शजतत ननमााणमा मद नािारीको िूभमका:   

नेपालमा िररएको अनुसन्िानको आिारमा सामान्यतया ६-१२ िर्ाको उमेरमा केटा र केटी ििुैले आफ्नो 
आमा, काकी वा कुनै मद ला सिस्यिाट बिभिन्न अभ्यासका कारण मद नािारी अशुि अिस्था  ो िनेर 
था ा पाउछन | ज ााँ केटी रु मद नािारी िै नसकेका  ुन्छन िने केटा रु कद ल्यै पनन मद नािारी  ुिैनन ्
| केटा रुले आफु शुि, शजततशाली, ठुलो िन्ने िावनाको ववकास िना थाल्छ िने केटी रुले आफु पनन 
िबिस्यम मद नािारी  ुनुपने, अशुि अिस्थािाट िुजानु पने, शजततवव ीन, सानो,  ीनतािोि म शुस िछे 
| यद  सोच, िारणा, अभ्यास सामाजजकीकरणको िौरानमा िभलयो  ुिै जान्छ ज ााँ केटी रु निोल्ने, प्रश्न 
निने, चुपचाप स ने िानीको ववकास ििै जान्छन िने केटा रु आफूले पाएको स ुभलयत रु प्रयोि ििै 
जािा ननमुखा रु मागथ बिशेर् िरर केटी रु मागथ द िंसा रु जस्तो  ेप्ने, िरु्ब्र्ब्याि र िने ििै  ुका न्छ | कुनै 
पररिशेमा उनी रु िवुलैाई िलत िरेको म शुस  ुन ्सतछ तर आफुलाई रोतन (केटा), िोल्न (केदट) 
सतिैनन ्| एकप्रकारको एडितसन जस्तो  ुन्छ | यस्तै  ो, चलेकै छ, चल्छ िन्ने  ुन्छ र अन्तत केटा रु 
िलात्कारी िएर ननस्किं छन िने केटी रु वपडित | त्यो उनी रुको िोर्  ैन,  ाम्रो िोर् वा सामाजजकीकरणको 
िोर् |   

मद नािारी अभ्यास लैंिीकतामा आिाररत द िंसाको एक मूल कारण: 



मागथ उल्लेख िररएको लैिीकतामा आिाररत द िंसाको पररिार्ा रुलाई बिस्लेर्ण िरेर  ेिाा मद नािारी 
 ुने सिंसारका जुन सुकै भलिंि, जात, ििा आदिका व्यजतत रुले जजिनमा कुनै कुनै क्रकभसमको िेझखने वा 
निेझखने वविेि र द िंसा खेवपर ेका  ुन्छन िन्न द चक्रकचाउन पिैन | क्रकनिने मद नावारी मानि अगिकार 
र बिकासको इनत ासमा सन ्२०१४ सम्म मद लाको, नीजी माभमला, लाज र त्यािुको बिर्य र यो | 
केदट, मद ला वा अन्य व्यजततल े जजिनमा मद नािाररका कारण अल्पकाभलन र दिर्ाकाभलन रुपमा 
उनी रुको शारीररक, मानभसक, सामाजजक स्वास्थ्यमा नकारात्मक पररणाम त िोिे िोि ेत्यसको साथै 
अन्य द िंसा रु जस्तो िलात्कार,  त्या, यौन िरु्ब्र्ब्याि र, मतृ्यु आदि रु िोगिर े नै | मद नावारी सम्िजन्ि 
नकारात्मक सोच, िारणा र अभ्यासका कारण मद नावारी  ुने व्यजतत रुको व्यजततित, पाररिाररक र 
सामाजजक शाजन्त ििंि िरै ेको  ुन्छ | यसका अनतररतत पल पल, पर परमा मयाािापिुाक जजउन पाउने 
अगिकार, खानाको अगिकार, स्वास्थ्यको अगिकार, स िागिता  ुन ् पाउने अगिकार जजिनिर नै 
िोगिर ेका  ुन्छन | यी अगिकार रु सिैिाननक अगिकार त  ुन नै सिामान्य, अन्तराजस्िय मानि 
अगिकारका िस्तािेज अनुसार अभििाज्य मानि अगिकार पनन  ुन ्| 

मद नािारी अभ्यास र लैिीकतामा आिाररत द िंसाको सम्िन्ि:  

ववश्वमा िररएका बिभिन्न अध्ययन  रुले मद नािारी अभ्यास र लैिीकतामा आिाररत द िंसा िीच िद रो 
तर जदटल प्रकृनतको सम्िन्ि िएको स्पष्ट पािाछ | तलका केद  तथ्यािंकलाइ  ेयौ |  

१. ववश्व स्वास्थ्य सिंर्ले िने अनुसार यूरोवपयन मलुकु रुमा ४०-५० % मद ला रुले यौन िरु्ब्र्ब्याि र 
अनुिि िरेका  ुन्छन |    

२. युननसेफले िने अनुसार कररि ७५० भमभलयन केटी रु अठारौ जान दििस अिाडिनै बििा  अथाात ्
चािो र जिरजस्त बििा  िरेका  ुन्छन भने २० िजाि केटीिरु गैिकानुनी हििाि गिेका हुन्छन | 

३. सयुतत राष्ि जनसिंख्या कोर्ले िने अनुसार तीनजना केटीमा एक केटील ेआफ्नो जजिन कालमा शाररररक र 
मानभशक द िंसा खेपेकी  ुजन्छन | 

४.  सयुतत राष्िका अनुसार ७१ प्रनतशत िेचबिखनमा परेका मध्य, चारजनामा तीनजना यौन शोर्णका लागि 
िररन्छन | 

५. ववश्वमा  १४० िेशमा मद ला द िंसा बिरुि एन छ, १४४ िेशमा यौन िरु्ब्र्ब्याि र बिरुिको कानुन छ तर प्रयोि 
ज्यािै कमजोर छ | 

६. ववश्व स्वास्थ्य सिंर्ल ेिने अनुसार अस्िेभलया, तयानिा, साउथ अक्रिका, अमेररका जस्ता िेशमा ४०-७० 
प्रनतशत  त्या आफनै यौन साथीले िछान  | 

यी मागथ उल्लेख िररएका तथ्यािंकका आिारमा पनन ननतयोल िना सक्रकन्छ क्रक मद नािारी अभ्यास र लैिीकतामा 
आिाररत द िंसा िीच िद रो र जदटल सम्िन्ि छ | यसका आिारमा पनन िन्न सतछौ क्रक मानि अगिकारको 
र्ोर्णा  ुनुपुिा वा भसिअ वा िेजजिंि सम्मलेन पूवा कनत मद ला रु द िंसामा परेका  ोलान |क्रकनिने जुन दिन 
प्रकृनतले मद ला र पुरुर्को ननमााण ियो त्य ी दिनिेझख मद नािारी अजस्तत्वमा छ र त्य ी मद नािारी यो सिंसार 
अजस्तत्वमा राखेको छ | तसथा आमा रुको बिरामी िर, मतृ्यु िर, प्रजनन स्वास्थ्य, आदि कनत ियो  ोला, त्यस्ता 



रोकथाम िना सक्रकने अिस्थालाइ मद नावारी अभ्यासको कनत सम्िन्ि गथयो र छ  ोला | यसकारण पनन 
मद नािारी केन्र वा प्राथभमकतामा र नु पने मानि अगिकारको सिाल  ो | 

कोद  पनन पछािी नछुटून:  

मागथ उल्लेख िररएका तथ्यका आिारमा लैिीकतामा आिाररत द िंसा बिभिन्न स्वरूप र त मा सिंसार िरर नै छ 
ज ााँ मद नािारी सम्िजन्ि अभ्यासको कुनै न कुनै स्वरूप र त  िूभमका पनन छ | सन ्२०१५ िेझख सिंसार नै दििो 
ववकास लक्ष्य २०३० को लागि मररमेटेको पररपे्रक्ष्यमा मयाादित मद नािारीको उल्लेखनीय िूभमका छ क्रकनिने दििो 
ववकास लक्ष्य रु ( १ िररिी, २ शुन्य िोक , ३ सुस्वास्थ्य, ४ िुणस्तरीय भशक्षा, ५ लैगिक समानता, ६ स्वास्थ्य 
पानी र सरसफाई, ८ सम्मान काम र आगथाक ििृी) का लक्ष्य प्राप्त िना मयाादित मद नािारी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष 
पूवा शता  ुन ्| अिै प्रकोपमा परेका, अपािंिता िएका र बिभिन्न कारणले भसमाजन्तकृत िएका मद ला वा व्यजततका 
दििो ववकास लक्ष्य २०३० प्राजप्तमा मयाादित मद नािारी िनै आिश्यक र म त्वपूणा छ |   

 

मयाादित मद नािारी के  ो  

मद नािारी यो सिंसारको सत्य  ो जुन एकिम ि ुमुखी र जदटल छ | यो केवल पाच दिन िग्ने, एक 
पसर रित मार  ोईन अथाात ्मारै प्रजनन उमेरिगिमा (कररि ७ िर्ा) को रितको कुरा मारै  ोईन | 
यो जीवन िरको सरोकारको बिर्य  ो | तसथा मयाादित मद नािारी एक ि ृत िारणा  ो ज ााँ 
मद नािारीलाइ मानि अगिकारको दृस्टीकोणल े ेररन्छ | यसल ेमद नािारीलाइ  ििािारण िेझख गच ान 
सम्म सम्िजन्ित सोच, िारणा र अभ्यासलाई मानि अगिकारको दृस्टीकल ेिद रो बिस्लेर्ण िरेर त्यसको 
अल्पकाभलन र दिर्ाकाभलन असर रुलाई सम्िोिन ििाछ | यसले मद नािारी  ुने र न ुने सिै व्यजतत र 
समु को अगिकारको सुननजस्चतता ििाछ ज ााँ सिै त  र तफ्ताका सरोकार रुलाइ जजम्मेिार िनाउिै 
मद नािारी सािा मानि अगिकारको सिलाको रुपमा  ेना अवपल ििाछ | मद नािारी िएका िेला सि ै
केदट, मद ला र व्यजतत मयाािा पिुाक जजउन पाउन पने मानि अगिकारको वकालत ििाछ | मयाादित 
मद नािारीमा  सामान्यतया २५ दिन र ५ दिनमा कुनै पनन क्रकभसमको वविेि, द िंसा,  ुनु  ुिैन | मयाादित 
मद नािारीले प्याि वा सरसफाई र सरचना िन्िा ि ृत िारणा र कायाशलैी  ो ज ााँ स्वास्थ्य, भशक्षा, 
खानेपानी, सरसफाई, िातािरण, शशजततकरण, शाजन्त, र बिकाश सिंिसिंिै िएको अवस्था  ो |   
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मयााहित मह नाबािी १६ हिने अहियानमा नै हकन :  

लैगीकतामा आधारित हििंसा हिरुदको अहभयान मनाइििदा लैगीकतामा आधारित हििंसाको मूल कािणको िािेमा ििस, 

िाताा, छलफल हुनु जरुिी छ | महिनािािीलाई मानि अहधकािको सािा सवालको दृस्टीकोणले ब्याख्या गदै सिै 

सिोकािवालालाई महिनावािी केन्द्रमा िाखेि काम गना जरुिी छ | सिंसािलाई िचाई िाखे्न महिनािािीलाई आत्मसार् गदै 

उत्सि मनाउन जरुिी छ | महिनावािीले उत्पन्न गने सिै खाले हििंसा िोकर्ाम गना  महिनािारिका िािेमा खुलेि ििस हुन् 

जरुिी छ | 

हिसेम्बि ८ नै हकन :  

हडसेम्बि महिना मानि अहधकाि महिना िो | तसर्ा हडसेम्बि ८ िोहजएको िो | 
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मे २८ सिंग िो ोरिएन ि ? 

मित्वका दृस्टीकोणले ििेक हदन महिनािारिको अपरििायाता छ ि हदिस पहन िो | ति स्याउ िोपेि मेवा खान सहकदैन 

| सिसफाई वा स्वछताको ििस/काया गिेि महिनािािीसिंग सम्बन्धित सिै हवभेद, दुर्ब्बब्याििि, हििंसा नू्यनीकिण गना 

सहकदैन | १६ हदने लैगीकतामा आधारित हििंसा ि मानि अहधकािको िृित अिधािण अभ्याससिंग जोहडएको अहभयान 

िढी प्रभावकािी ि सान्दहभाक हुन्छ | हडसेम्बि ८ हभत मे २८ पछा  ति मे ८ हभत्र हडसेम्बि ८ अर्ाात् महिनािािीका सिै 

पक्ष्य ि असि पदैनन् | सिसफाई वा स्वछता एक मित्वपूणा तत्व त िो ति यसको पुणा प्रान्धिमा पहन मयाादापुिाक हजउन 

पाउने अहधकाि अपवादमा िािेक प्राि हुन् सकै्दन | https://www.youtube.com/watch?v=ezfdhBKEtsE 

२०१९ को नािा  

लैगीकतामा आधारित हििंसा नू्यनीकिण ि मानि अहधकािको लाहग मयााहदत महिनािािी  

सामाहिक सिंिाल  

हनम्न हलन्धखत ट्याग गना अनुिोध छ  

 #DignifiedMenstruation 

 #16daysVAW2019 

 #8Dec2019 

 

नोट: िाधा पौिेल फाउने्डसनले प ल गिेको यो अहियानमा िाधा पौिेल फाउने्डसनसिंग  नैहतक ि िौहतक 

साझेिाि गने, हबस्वाश गने सिंघ सस्था रुले िेश हित्र ि बाह ि यो हिबस हिसेम्बि ८ को अहघ ि पछी हबहिन्न 

कायाक्रम गरि मनाइि ेका/मनाउने छन्  |   

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ezfdhBKEtsE

