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इन्टिमेि ऩािटनरद्वारा गररने हहिंसा (IPV) नेऩाऱको सटदर्टमा महहऱाहरुको मात्र 
सरोकारको ववषय र्एको छैन । 

 

 

  

 

 

 

आई.ऩी.बी. ( IPV)  नेऩारको सन्दबभभा भहहरा, 
वमस्कदेखि वहृत ्सभाजको साभाजजक आर्थभक प्रबाव 
जभाउन सकेको भानव अर्धकाय य स्वास््मसॉग 
जोडिएको भुद्दा बएको छ । हारैको स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा सबेऺणरे वववाहहत १५ देखि ४९ 
वषभसम्भका ३३ प्रततशत भहहराहरुरे आई.ऩी.बी. 
(IPV)  को अनुबव गनुभऩने देखिएको छ बने ववगत 
१२ भहहनाभा मो अनुबव गनेको प्रततशत १५ यहेको छ 
।  

 हाम्रो सन ् २०१६ भा बएको रुऩन्देही य 
कवऩरवस्तु जजल्राको प्राथमभक गुणात्भक अनुसन्धान 
य विततमक ववश्रेषणका आधायभा आई.ऩी.बी. 
(IPV) ऩीडितहरुभा ज्मादै जहिर ऩरयणाभ मसजभना 
गयेको ऩुजटि बएको छ । जफकक भहहराराई मसको 
प्रबाव ऩयेको ववषमभा फमरमो प्रभाण यहेको छ 
बएताऩतन रोग्न े भातनस य केिाहरुभा केरे गदाभ 
आई.ऩी.बी. ( IPV) भा सॊरग्न बएको य मसको 
तनमन्रणको रार्ग कस्तो नीतत य कामभक्रभ आवश्मक 
छ बन्ने ववषमभा ज्मादै कभ जानकायी बएको ऩाइन्छ 
।  

 हाम्रो मस अध्ममनको उद्देश्म मसका 
आई.ऩी.बी. ( IPV)ववषमवस्तुको जानकायीभा बएको 
कभीराई ऩूया गने य मसफाि ऩुरुषको प्रवजृत्तभा 
ऩरयवतभन ल्माउनकेन्रीम, स्थानीम सयकाय, दात ृतनकाम, 

ग.ैस.स., नागरयक सभाज य फौविक जगतराई 
प्रभाणभा आधारयत सुझावहरुप्रदान गने यहेको छ ।  

 हाभीरे मस अध्ममनराई दईु विा कामभक्रभभा 
रक्षऺत गयेका छौं जसभा नेऩार सयकायफाि रैङ्र्गक 
हहॊसाभा ( GBV) य आई.ऩी.बी. ( IPV) का 
सम्फन्धभा रोग्नेभातनसराई हदइने “सशजततकयण 
सहकामभ तामरभ”य CARE नेऩारफाि सञ्चामरत “अफ 
भेयो ऩारो”कामभक्रभ यहेका छन।् मस अध्ममनको भूर 
तनचोिको रुऩभा मी कामभक्रभफाि ऩुरुष सहबागीहरुभा 
कुनै ऩतन ककमसभको भहत्वऩूणभ ऩरयवतभन ल्माउन 
नसककएको य मसफाि रोग्नेभातनसरे ऩुरुषहरुका 
फीचभा यहेको साभाजजक भूल्मभान्मता भान्नुऩने 
कुयाको तनयन्तय दफाफ मसजभना गयेको ऩाइमो । मसका 
अततरयतत आई.ऩी.बी. ( IPV)  सभाजभा ससुप्त य 
वहृत ् रुऩभा सवभस्वीकामभ यहेको ऩाइमो । साथै केही 
नमाॉ ऩुस्ताका फीचभा नमाॉ स्वरुऩका आई.ऩी.बी. 
(IPV)  को ववषमभा जानकायी य चासो यहेको ऩाइमो 
। जस्त ैअवववाहहत वमस्कहरु फीचभा हुने बावनात्भक 
हहॊसा (Emotional Violence) को कायणरे हुने भहहराको 
घुभकपयभा हुने किा तनमन्रण, साभाजजक सम्फन्धको 
किा तनगयानी, अनावश्मक मौन तनमन्रण य साइफय 
फुमरङ जस्ता आई.ऩी.बी. ( IPV)  का नमाॉ 
स्वरुऩहरु सभेत देिा ऩयेकाछन।्  

“साभान्मता उनीहरुरे आफ्ना केिी साथीहरुराई बन्ने 
गदभछन ्“महद ततभीरे भराई साॉच्चै भामा गछौ बने 

 नेऩारभा हुने गयेको इजन्िभेि ऩािभनयसद्वाया गरयने हहॊसा एक ततहाइ भहहराभा गॊबीय रुऩभा असय ऩानुभको अततरयतत  

वमस्क मुवती य वहृद् सभाजराइ सभेत प्रबाव ऩादभछ ।  

 आइ.ऩी.बी. (IPV) एउिा गहहयो प्रबाव यहको सभस्मा रुऩभा भार छैन कक मसरे प्रत्मऺ रुऩभा मस्ता हहॊसात्भक  

कामभ य अवधायणभा ऩरयवतभन ल्माउन सॊघषभशीर भातनसराई सभेत प्रबाव ऩायेको छ ।  

 आई.ऩी.बी. (IPV) को ववषमभा छरपर चराउने, मसका नवीन य प्राचीन स्वरुऩसॉग सॊघषभ गने प्रकक्रमाफाि मस  

ककमसभको जिीर य अन्तयसम्फजन्धत ववषमराई सॊवोधन गनभ सककन्छ ।  
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सरोकारको ववषय र्एको छैन । 
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ततभीरे भसॉग शायीरयक सम्फन्ध याख्नै ऩछभ ।”य 
केिीहरुराई आफ्नो भामा प्रभाखणत गनभ त्मस्तो गनभ 
फाध्म ऩारयन्छ । मस ककमसभको अवस्थाभा धेयै जसो 
केिीहरुराई आपूराई मौन सम्ऩकभ को रार्ग फाध्म 
ऩारयएको य मो हहॊसा हो बन्ने सभेत थाहा नै हुॉदैन” 
। (रुऩन्देही जजल्राका एकजना ककशोयसॉगको 
अन्तवाभताभ) 

आई.वऩ.मर्.(IPV) व्यवहारका कारक तत्वहरु: 

 व्मजततगत कायक य जोखिभ तत्वहरु सभेतको 
ऩमाभवयणीम भोिरको ववश्रेषणरे गदाभ उतत अध्ममनरे 
फहुआमामभक य जहिर कायकत्वहरुका रुऩभाव्मजतत 
जन्म, घयऩरयवाय य सभुदामस्तयका भुल्मभान्मता य 
व्मवहायकाफायेभा प्रकाश ऩायेको छ ।  

 हाम्रो प्राथमभक अनुसन्धानरे ऩुरुषरे गने 
भहदयासेवन, भहहरा अर्धकाय प्रततको चतेनाको कभी 
साथै फाल्मकारभा आई वऩ मब जोखिभभा ऩयेका 
अवस्थाराई आई.वऩ.मब. जन्म व्मवहायको व्मजततगत 
जोखिभ तत्वहरुका रुऩभा उजागय गयेको छ । अन्म 
अध्ममनरे "िहेिङ"भा यहेका अवववाहहत ककशोयीहरुराई 
अध्मनभा सभावेश नगयेकोभा हाम्रो अध्ममनरे 
ऩुरुषसॉगको सम्फन्धभा यहेका ककशोयीहरु फढी आई वऩ 
मब को जोखिभभा यहेको ऩाइमो । आफ्नो केिा 
साथीको फायेभा फाहहय कुया आउरा बनी हहॊसा बए 
ऩतन कहहॊफाि उऩचाय वा सहमोग मरने गयेको देखिएन 
। रुऩन्देही जजल्राको केही स्थानभा त मस ककमसभको 
वववाह ऩूवभका सम्फन्धफाि गबभवती हुन गइ 
ककशोयीहरुरे आत्भहत्मा गनेसम्भको अवस्थाभा ऩुगेको 
देखिमो ।  

 घयऩरयवाय स्तय हेदाभ फहुवववाह, कभ उभेयभा 
वववाह, घय ऩरयवायरे गरयहदने वववाह ( Arrange 

Marriage), भहहराराई आर्थभक स्वतन्रताको अबाव य 
सास÷ुससुयासॉगको सम्फन्ध याम्रो नहुनुरे हहॊसा 
फढाउनुभा थऩ जोखिभ ऩु¥माएको छ ।  

 फहुऩत्नी हुने फाफुका छोयाराई मस ककमसभको 
हहॊसाभा थऩ पे्ररयत गने गयेको मस अध्ममनरे 

देिाउॉछ । आभाको फढी भामा भभताभा प्रोिेतिेि 
वातावयणभा हुककएका ऩुरुषहरुरे आफ्ना केिीसाथी 
(गरभफे्रन्ि) सॉगको सम्फन्धराई सन्तुरन ल्माउन 
नसतदा वा इनकम्प्माहिवर सम्फन्ध हुॉदा सभेत आई 
वऩ मबको जोखिभ फढाएको देखिन्छ ।  

 कभ उभेयभा वववाह हुने ऩुरुषहरु अध्ममनराई 
तनयन्तयता हदॉदै आधुतनक यहनसहन हुने बए ऩतन 
ततनकी ऩत्नीहरु एतरो रुऩभा घयामसी काभभै यहने 
अवस्थारे उनीहरुको फीचभा सम्फन्धभा असाभन्जस्मता 
य दयाय सुरु बई हहॊसा तपभ  उन्भुि सभेत गयाएको 
देखिन्छ ।  

 साभुदातमक स्तयभा हेदाभ सभाजको भहहरा य 
ऩुरुषराई हेने दृजटिकोण एवॊ भूल्म भान्मता, भहहराराई 
कभजोय देख्ने वऩतसृतात्भक य सॊयऺणवादी सोच, 

फहुवववाह आहदरे हाम्रो व्मवहाय य भनोवजृत्तभा प्रबाव 
ऩारययहेको छ । साथै बफशेष जातजाततभा साभाजजक 
रुऩभा यहेको गौना (कभ उभेयभा वववाह गरयन)े प्रथा 
जस्ता प्रथारे सभेत इजन्िभेि ऩािभनय हहॊसाभा फढावा 
हदएको हुन्छ । ऩुरुषको सभाजभा उच्च स्थान हदइनु 
य भहहराराई न्मुन स्तयभा याखिने ववषमभा सभाजरे 
कुनै प्रश्न उठाएको हुॉदैन । श्रीभती अथवा केिी 
साथीराई तनमन्रणभा याख्न घयेरु हहॊसा गनुभराई 
सवभस्वीकामभ य फहादयुी सभेत भातनन्छ । गहहयो गयी 
जया गािकेो मस प्रकायको रैङ्र्गक बेदबावजन्म भूल्म 
भान्मतारे सभाजभा आई वऩ मब राईहहॊसाको रुऩभा नै 
नमरने गरयएको अवस्थाभा मस ववषमभा िुरा रुऩभा 
छरपर गनुभ त ऩयेको कुया बमो । ववमबन्न 
चतेनाभूरक कामभक्रभभा सकक्रम हुने रोग्नेभातनस वा 
केिाहरुरे भहहरा य ऩुरुषफीच सभानताको ववषमभा 
कुया गदाभ सभुदामभा उनीहरुको ठूरो आरोचना हुने 
गयेको य उनीहरुराई जोईहिङ्रे वा “भेहेक”बनी उऩभा 
हदने गरयएको देखिन्छ ।  

नेऩाऱमा IPV को ववद्यमान अवस्था: 

 नेऩारभा मरङ्गभा आधारयत हहॊसा (GBV) य 
इजन्िभेि ऩािभनय भ्वामरेन्स (IPV)का सम्फन्धभा 
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कानुनी व्मवस्थाहरु बए ऩतन हाम्रो अध्ममनरे 
तनम्नानुसायको अवस्था देिाउॉछ ।  

 मस प्रकायको कानुनरे ससभयी सॊफोधन गनभ 
िोजे ऩतन गहन रुऩभा योकथाभ गनभ सकेका 
छैन।  

 ववद्मभान कानुनीभा दयायहरु ( रुऩहोल्स) 
यहेका छन ् जसरे ऩीिकराई प्रशस्त रुऩभा 
िेल्न एवॊ उम्कने अवसय प्रदान गदभछ ।  

 मी व्मवस्थाहरु भूरत:GBVयIPVराई दयुत्साहन 
गने अन्तयतनहहत साभाजजक भूल्म य 
भान्मताहरुराई सम्फोधन गनभ असपर बएका 
छन ्।  

 मस ककमसभको हहॊसा योतन े य सॊयऺण 
सम्फन्धी कामभ गनभ औऩचारयक जजम्भेवायी भहहरा, 
फारफामरका तथा सभाज कल्माण भन्रारम य 
अन्तगभत यहेको रैङ्र्गक हहॊसातनमन्रण शािाको यहेको 
छ । मी कामभहरु जजल्रा य गाउॉ स्तयभा सभेत 
कामाभन्वमन गने गरयन्छ । ७५ विै जजल्राभा 
भहहराको रार्ग सॊमन्र यहेको छ । ऩीडितराई 
भेडिकर य कानूनी उऩचायको रार्ग आवश्मक ववत्तीम 
सहमोगको सॊमन्र सभेत ऩरयचामरत छ । मसै गयी 
भन्रारमरे स्थानीम रुऩभा “रैककङ्ग हहॊसा अनुगभन 
सभूह”जस्ता स्थामी सभूहहरु फनाएको छ । जसरे 
गदाभ भहहराराई हहॊसाको उजुयी गनभ सहजीकयण बएको 
छ । न्मातमक रुऩभा हेदाभ ऩीडित भहहरारे तन्शुल्क 
कानूनी ऩयाभशभ ऩाउॉछन,् मस प्रकायको कानूनी ऩयाभशभ 
हदने कभभचायीहरुको सॊख्मा ऩतन फढ्दै गएका छन ् । 
साथै IPVसम्फन्धी उजुयी गनभ सहज होस ्बनी नेऩार 
प्रहयीभा भहहरारे नै नेततृ्व गने गयी भहहरा िसे्क 
कामभयत यहेको छ ।  

 मतत हुॉदा हुॉदै ऩतन IPVसम्फन्धी उजुयी नै 
नहुने य बए ऩतन तनकै कभ हुने गयेको हाम्रो 
अध्ममनरे देिाउॉछ । मसभा ऩतन हहॊसाको अवस्था 
अत्मन्तैियाफ बएऩतछ भार ै उजुयी गने य याज्मको 
सॊयऺण सेवाभा आउने अवस्था देखिन्छ । उजुयी 
नगनुभभा प्रभुि कायण “सोसर जस्िग्भा”नै यहेको ऩाइमो 

। आफ्नो बन्दा ऩरयवाय प्रततको जजम्भेवायी फोध फढी 
हुनुऩछभ बन्ने फाल्मकारदेखिको मसकाइरे ऩतन मस 
ककमसभको हहॊसाको उजुयी नगने प्रवजृत्त यहेको देखिन्छ 
। न्मुन उजुयी हुनुको अको कायण कानुनी ऩयाभशभभा 
ऩहुॉच ऩुग्न नसतनु, प्रकक्रमागत जहिरता, 
सयोकायवाराहरुफीच सभन्वमको अबाव हुनु य मस 
ककमसभको हहॊसाराई योतनु ऩछभ बन्नेयाजनीततक एवॊ  
ब्मुयोक्र्माहिक इच्छा य प्रततफिता नै नहुनु यहेको 
देखिन्छ । साथै IPVसॉग रड्न स्रोत साधनको अबाव 
हुनु य मसराई “भहहरा सवार”भारैका रुऩभा हेरयनु 
सम्स्माका रुऩभा यहेका छन ्। 

नीनतगत र व्यवहारगत सुधारको सुझाव 

 हाम्रो भुख्म सुझावभा व्मजततजन्म, 

घयवऩयवायजन्म य सभुदामस्तयका IPV जन्मकायक 
तत्वहरुराई सम्फोधन गने गयी कामभक्रभराई चुस्त य 
प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गनुभऩने देखिन्छ । मसका 
रार्ग IPV सम्फन्धी छरपर य अन्तयकक्रमा 
कामभक्रभहरुराई ववस्ताय गदै रैजानु ऩने य राभो 
सभमदेखि जया गािे फसेको बेदबावजन्म साभाजजक 
भूल्मभान्मताभा ऩरयवतभन ल्माउनेयनववन स्वरुऩभा 
देखिएका मसका कु-अभ्मासहरुसॉग रड्न सतने गयी 
कामभक्रभ÷उऩामहरु अफरम्फन गदै जानु देखिन्छ।  

 इजन्िभेि ऩािभनयफाि हुने हहसा (IPV) राई 
तनमन्ण गनभ सयकाय, ववकास साझदेाय, गैसस तथा 
स्थानीम नार्गयक सभाज सभुहरे गनुभ ऩने कामभहरुका 
सम्फन्धभा तनम्नानुसाय सुझाव हदईएको छ: 

सयकायी ऺेर: 

 केन्रभा फनाइएको यणनीततको प्रबाव 
स्थानीमस्तय सम्भ भहसुस गने गयी रैर्गक 
सम्ऩकभ  व्मजततहरु (पोकर प्वाइन्ि), प्रहयी य 
अदारतफीच एक आऩसभा औऩचारयक य 
तनममभत सॊचाय प्रणारी स्थाऩना गने । 

 सयकायरे नमाॉ यणनीतत फनाउनु अतघ 
ववद्मभान यणनीतत कामाभन्वमन य सो को 
अनुगभनभा प्राथमभकता हदने । 
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 मस ऺेरका ऺभतावान कभभचायीराई रयिेन्सन 

(सॊगठनभा अिाइ याख्न) भा जोि हदने य 
सरुवा बएय जानुऩने अवस्थाभा इजन्िच्मुसनर 
भेभोयी आदानप्रदानको प्रवतृत फढाउने । 

 भहहराराई आर्थभक रुऩभा सशजततकयण गने 
िारका कामभक्रभहरु डिजाइन य रक्ष्मउन्भुि 
कामाभन्वमन गने । 

 मस ककमसभको हहॊसा सॊफोधन य योकथाभका 
रार्ग ऩमाभप्त स्रोतसाधनको व्मवस्था गने । 

ववकास साझदेाय ययाजटिम तथा अन्तयाजटिम गैसस: 

 रैडङग ऩऺराई व्माऩक दृजटिकोण हेनुभऩने । 
साथै आई. वऩ. मब. फाहेकका अन्म सवार 
सभेत सभेट्ने गयी गयी कामभक्रभहरु फनाउने । 

 भहहरा भार ै हैन सफै उभेयका ऩुरुष, 

रोग्नेभान्छे, ककशोय/ ककशोयीहरु, सास/ुससुया, 
ऩरयवायका अन्म सदश्महरु, सेवा प्रदामक 
सॊघ/सॊस्था रगामत सफै सयोकायवाराराई 
सभेट्ने गयी कामभक्रभहरु कामाभन्वमन गने । 

 आई.वऩ.मब. सॉग रड्ने ऺभता याख्ने 
"च्माजम्ऩमन" को रुऩभा ऩुरुषराई सॊरग्नता य 
सकक्रमता फढाउने । 

 कामभक्रभभा दोहोयोऩना य सभानान्तय सॊयचना 
हिाउन आऩसी सभन्वम गने । 

 कामभक्रभको हदगोऩनारका रार्ग प्रबावकायी 
"एजतजि यणनीतत" तम गने । 

स्थानीम नार्गयक सभाज सभुह एवॊ सॊघसॊस्थाहरु: 

 भहहरारे आपूभार्थ बएको हहॊसाको उजुयी 
कसयी य कहाॉ गने ?  के कस्ता ऩयाभशभ य 
सॊयऺण सेवाहरु उऩरब्ध छन ् बन्ने 
सम्फन्धभा स्थानीम स्तयभा चतेनाभूरक 
कामभक्रभहरु सॊचारन गने । 

 मससम्फन्धी गततववर्धएवॊ छरपर 
कामभक्रभहरुभा बाग मरन भहहरा वगभ भार ै
हैन ऩुरुषराई ऩतन प्रोत्साहहत गने । मरङ्गभा 
ववबाजन गयी छुट्टा छुटै्ट कामभक्रभ सॊचारन 
नगने । 

 भहहराहरुराई सवारका बफषमहरुभा ऩुरुषको 
अथभऩूणभ सहबार्गता य सहमोग प्राप्त गने 
उऩामहरु ऩहहल्माउने । 

 अवववाहहत मुवामुवतीका साथसाथै वववाहहत 
दम्ऩजत्तहरुराई सभेत रक्षऺत गयी चतेनाभूरक 
कामभक्रभहरु सॊचारन गने । 

 

 

 


