
महिला तथा लैंगीक समानता नीतत 

 

प्रस्तुतीकरण 

पुरुष प्रधान वर्चस्वका कारण अनादिकाल िेखि नै मदिलािरूमा ववभेि गररएको छ । धरैे बाध्यकारी 
अन्तराचष्ट्रिय मिासष्ट्न्धिरूको बावजुि पनन यो ववभेि व्यापक छ । ववश्वभर प्रजनन अधधकार, श्रम, शिक्षा र 

स्वास््य सम्बन्धी कानूनिरू अझैपनन मदिलािरूलाई िबाउन ुर िोषण गनच प्रयोग गररन्छ। धेरै िेििरूमा 
समान अधधकार सम्बन्धी काननूिरू भएपनन वास्तववकतामा आधथचक लाभ िुन ेकायचिरुमा मदिलािरुको 
भन्िा परुुषिरूको पिुुँर् बढी िुन्छ र साथै राजनीनतक, साांस्कृनतक नेततृ्व तथा िेलकुिमा पनन परुुषिरुको 
प्रनतननधधत्व ज्यािा नै िेखिन्छ। 
 

लक्ष्य  

राजनीनतक एजेन्डा शलन र्ािनेिरूको लागी यो असमानतालाई सम्बोध गनच अपररिायच छ । ग्लोबल 

ग्रीन्स र्ार्चर र वविषे गरी सामाष्ट्जक न्यायको शसद्धान्तलार्च  आत्मसात गिाच ग्लोबल ग्रीन्सको लक्षयिरू 

ननम्नानुसार िुनेछन ्

 

● सबै नागरीकको समानता ।  

● राजनीनतक, आधथचक, सामाजीक, र साांस्कृनतक भेिभावबार् स्वतन्रता। 

● मयाचिीत मानवीय जीवनको अधधकार। 

● सामाजीक, साांस्कृनतक, आधथचक, राजनैनतक र पयाचवरणीय क्षेरमा समान रूपमा पिुुँर्, र सिभागी 

िुन सक्ने क्षमता। 

● राजनीनतक, सामाष्ट्जक, साांस्कृनतक, बौद्धधक र आधथचक सबै क्षेरिरूमा ननणचय प्रक्रियामा समान 

प्रनतननधधत्व र सिभाधगता। 

● सबै नागररकसुँग आफ्नो शिक्षा, स्वास््य, लैगीांक पदिर्ान र प्रजननको बारेमा सूधर्त छनौर् गन े

अधधकार िुनुपिचछ। 

● मित्वपूणच ननणचय गने स्थानमा मदिलाको समान प्रनतननधधत्व। 

● समान स्तरको कामको लाधग समान पारीश्रमीकको सुननष्ट्श्र्तता गने ।  



● मदिलािरुले उल्लेिनीय रूपमा गरेको गैर पारीश्रमीक श्रमको किर गररने ।  

● प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रणालीगत भेिभाव, उत्पीडन, डर, दिांसा र िोषणबार् स्वतन्रता। 

● सबै नीनतमा र आवश्यक काननूमा लैंगीक मुलप्रवािीकरण िुनुपिचछ ।  
 

उद्देश्य 

त्यसकारण, ग्रीन पार्ीले ननम्न कायचिरू गिचछ ।  

● वपतसृत्तात्मक िमनबार् मदिलािरूलार्च स्वतन्रता दिलाउने मुिालार्च काननूमा समादित गने। 

● सबै मदिलाको आवाज र दृष्ट्रर्कोण सुन्न सक्न ेसमाजको ननमाचण गने उिेश्य राख्िै मदिलाको 

सिभाधगतामा अवरोध िुन नदिन राजनीनतक प्रक्रियामा सुधारको लागी समन्वय गन े। 

● पुरुष र मदिलाको पूणच समानता प्राप्त गनचका लागी पुरुष र मदिलाको समाज र पररवारमा 

परम्परागत भूशमकामा पररवतचन गने । 

● मदिलािरूको कानुनी क्षमता कष्ट्म्तमा पुरुषिरुको बराबर सुननष्ट्श्र्त गनच र त्यो क्षमता प्रयोग गनच 

समान अवसरिरू सजृना गन े

● मदिलाको सामाष्ट्जक, साांस्कृनतक, आधथचक, राजनीनतक र पयाचवरणीय समानता सुननष्ट्श्र्त गने  
 

कायय योजना 
त्यसकारण, ग्रीन पार्ील े

भेदभावको बिरूद्ध 

● मदिला ववरुद्ध िुने सबै भेिभाव ननषेधधत गने उपयुक्त कानूनी सांरर्ना तथा अन्य उपायिरु 

अपनाउने। 
● मदिला ववरुद्ध िुने भेिभावको कुनै पनन कायचव्यविारमा सांलग्न निुन ेर सावचजननक ननकायिरू 

तथा सांस्थािरूले यस िानयत्व अनुरूप कायच गिचछन भन्ने सुननष्ट्श्र्त गने। 
● मदिला ववरुद्ध भिेभाव शसजचना गने ववशभन्न िष्ट्क्तिरुलाई र्ुनौती दिन एक बिृत्त रूप रेिा प्रिान 

गने। 
● पुरुष र मदिला बीर्को समानतालार्च प्रविचन गनच भेिभाव समानता र न्यायमा आधाररत नयाुँ 

आधथचक ववधध स्थापना गने। 



● सबै प्रकारको जानतय भेिभाव र मदिला प्रनत आिामक व्यविार उन्मूलन गने। 
● माततृ्वको सामाष्ट्जक मित्त्व तथा पररवार र बच्र्ाको पालनपोषणमा िबु ैआमाबुबाको भूशमकाको 

पदिर्ान दिने। 
● बच्र्ािरूको पालनपोषणको लाधग पुरुष र मदिला तथा समग्रमा समाज बीर् ष्ट्जम्मेवारी बाुँडफाुँड 

आवश्यक िुन्छ, त्यसकारण मदिला माधथ भेिभाव, मदिलाको प्रजननको भूशमकामा आधाररत 

िुनदिने छैन।  

● पुरुष र मदिला बीर् समानता ल्याउन पारम्परीक भूशमकाको रूपमा माननने ववधमान िमनकारी 
सांरर्नािरू पररवतचन गने। 
 

 

राजनीततक अधधकार 

● राजनीनत र सावचजनीक जीवनमा मदिला ववरुद्ध िुने ववभेि िर्ाउने। 
● भोर् दिने अधधकार, सावचजनीक ननकायलार्च सांर्ालन गन ेर सावचजननक कायचिरु गने अधधकारको 

सुननष्ट्श्र्त गने । 
● अन्तराचष्ट्रिय तिमा मदिलािरुलाई आफ्नो िेिको प्रनतननधधत्वको लाधग समान अधधकारको 

सुननष्ट्श्र्त गने। 
● िेिको सावचजननक तथा राजनीनतक सम्बष्ट्न्धत सांगठनिरू र सांघिरूमा मदिलािरुको समान 

सिभाधगता सुननष्ट्श्र्त गने। 
● उच्र् –पििरूमा मदिलािरूको सिभाधगता बढाउन कायचरत सांघ – सांस्थािरूलाई समथचन गने। 
● सामाष्ट्जक, साांस्कृनतक, आधथचक र राजनीनतक प्रनतननधधत्व सदित सबै क्षेरमा मदिलाको लागी 

कोर्ा प्रणाली अपनाउने। 
 

 

 

नीततववकास 

● सरकारको नीनत ननमाचण र यसको कायाचन्वयनमा मदिलाको सिभाधगता सुननष्ट्श्र्त गने। 
● ववशभन्न तिका मदिलािरु सांगको ववर्ार –ववमिचका आधारमा लैंगीक समानता प्रनतकायच 

योजनाको ववकास गने र सरकारको प्राथशमकतािरुल ेयस योजनालाई प्रनतववष्ट्म्वत गरोस भनी  
सुननष्ट्श्र्त गने। 



● राजनीनतक िल र सांसिमा मदिला प्रनतननधधको प्रनतितका लाधग लक्ष्य तय गने ।  

● सावचजननक सेवा र उच्र्स्तरीय व्यवस्थापकीय भूशमकामा रोजगारीका लाधग मदिलािरूको 

प्रनतितका लाधग लक्ष्यिरू तय गन े। 
 

 

शिक्षा 
● सबै युवनतिरू र मदिलािरूलाई ननिः िुल्क शिक्षाको पिुुँर् िुने प्रावधान बनार्ने छ। 
● शिक्षाको क्षेरमा पुरुषसुँग समान अधधकार सुननष्ट्श्र्त गनच मदिला ववरुद्ध िुने ववभिे िर्ार्ने छ ।  
● शिक्षक र ववद्याथीिरूमा गैर यौननक दृष्ट्रर्कोणलाई बढावा दिनलाई पाठ्यिम सामग्री, िैक्षक्षक 

ववधध र शिक्षक प्रशिक्षण कायचिम ववकास गरीने छ। 
 

स्वास््य 

● जीवनको सबै र्रणिरूमा मदिलािरुको स्वास््य सम्बन्धी सिी जानकारीको प्रावधान सदित 

समुिायमा आधाररत मदिलािरुको स्वास््य र यौन स्वास््य सेवािरूलाई बढावा दिने। 
● घरमा नै जन्म गराउनका लागी र शमड्वार्फमा आधाररत सेवािरू  सदित मदिलािरुको िेरर्ािका 

लाधग उपलब्ध उपायिरूको बारेमा सक्रिय रूपमा जानकारी दिने – ननिः िुल्क र सुरक्षक्षत गभाचवस्था, 
माततृ्व, बच्र्ा जन्माउने र प्रारष्ट्म्भक बाल्यकाल सेवािरूको प्रावधान बनाउन े 

● बल पुवचक गररने] नसबांिीलाई अवैध बनाउन कानून बनाउने र मदिला यौनाांग ववकृनतलाई रोक्न 

काननू लागू गररने ।  
 

वववाि र पाररवाररक सम्िन्ध 

● वैवािीक सांवन्धमा प्रवेि गिाच पुरुष जवत्तकै स्वतन्र र पूणच सिमनतका साथ प्रवेि गने समान 

अधधकार मदिलािरुमा पनन िुन्छ, वववािको समयमा र सम्बन्ध ववच्छेिको समयमा पनन समान 

अधधकार र ष्ट्जम्मेवारी सुननष्ट्श्र्त गने ।  
● वैवािीक अवस्था जस्तो सुकै भएपनन आफ्ना बच्र्ािरूसांग सम्बष्ट्न्धत माशमलािरूमा र जस्तो सुकै 

मामलामा बच्र्ािरुको र्च्छालाई प्रमुि मित्त्व दििै आमाबुबाको रूपमा समान अधधकार र 

ष्ट्जम्मेवारी सुननष्ट्श्र्त गने। 



● सबै मामलामा बच्र्ािरूको र्ासो सवोपरर िुने गरी मदिलािरु्लार्च पनन सांरक्षकत्व, वाडचशिप, िस्र्ी 
शिप र बच्र्ािरुको एडप्सन, अथवा यस्तै सांस्थािरु जिाुँ यी अवधारणािरु राष्ट्रिय काननूमा 
अवष्ट्स्थत छन ्, यस सम्बन्धी समान अधधकार र ष्ट्जम्मवेारीिरु सुननष्ट्श्र्त गने। 

● पररवारको नाम, पेिा र पेिा रोज्ने अधधकार सदित पनत र पत्नीको समान व्यष्ट्क्तगत अधधकारिरू 

सुननष्ट्श्र्त गने। 
● पुरुषिरुले जस्तै राष्ट्रियता अपनाउने , पररवतचन गने र कायम गने जस्ता अधधकार मदिलािरूमा 

पनन सुननष्ट्श्र्त गने ।   
 

यौन र प्रजनन स्वास््य 

● सबै मदिलािरूको गभचननरोधक साधनमा ननिःिुल्क पिुुँर् सुननष्ट्श्र्त गररने ।  
● सबै मदिलािरुलार्च सुरक्षक्षत र कानूनी गभचपतन सवेा उपलब्ध गराउन े।  
● यौन शिक्षा, जनस्वास््य कायचिम र पररवार ननयोजनका सेवािरूलार्च आधथचक सियोग गररने ।  

● मदिलािरुले गभचपतनको ननणचय गनच पाउने अधधकारलाई समथचन गररने र गभचपतन गनच पाउन े

अधधकारबारे काननु बनाउने साथै गभचपतन गने सबै ववकल्पिरू समानरूपमा उपलब्ध गराउन 

सुननष्ट्श्र्त गनच। 
● स्वतन्रताका साथ गभाचवस्था जारी राख्ने र्च्छाको सांरक्षण गने ।  

 

हििंसा र महिलाको सुरक्षा 

● मदिलालाई यौनीक र लैंगीक दिांसाबार् बर्ाउन काननूलाई सुदृढ बनाउने र दिांसा र उत्पीडन 

सम्बन्धी काननूिरूको कायाचन्वयन सुननष्ट्श्र्त गने ।  
● घरेलु र पाररवाररक दिांसा कम गनच र व्यवस्थापन गनच कानून बनाउने ।  
● यौन िवु्यचविारबार् शिकार भएका पीडडत मदिलािरुको आवश्यकता प्रनत न्याय प्रणाली सांविेनिील 

छ भन्ने सुननष्ट्श्र्त गन े।  
● स्कूल र कलेजका ववद्याथीिरुलार्च वविेष ध्यानमा रािेर लैंधगक सांवेिनिीलता प्रशिक्षण र 

कायचिमिरू सांर्ालन गने। 
● मदिला सिक्तीकरण र लैंधगक सांवेिनिील नीनत र कायचिमिरू बीर् समन्वय सुननष्ट्श्र्त गने। 

रोजगार 



● रोजगारीको क्षरेमा मदिला ववरुद्ध िुने ववभेि िर्ाउने। 
● मदिलािरुको लागी समान कामको लाधग समान पाररश्रशमकको शसद्धान्त सुननष्ट्श्र्त गने ।  

● सबै मानव जानतको काम गने अधधकारलार्च नैसधगचक अधधकारको रूपमा सुननष्ट्श्र्त गने ।  

यौन कमी 

● प्रायिःमदिलािरुमा िुने सबै प्रकारका तस्करी र यौनकमीिरूको िोषणलाई िबाउन कानून लगायत 

सबै उधर्त उपायिरू अवलम्बन गने ।   
● यौनकमीको यौन कायचलार्च काननूीरुपमा समथचन गने र नागररक कानून अन्तगचत ननयमन गने। 

आहदवासी तथा जनजातत महिला 

● सामाजीक, वातावरणीय र आधथचक मुद्िािरूमा उनीिरूको नेततृ्वलाई पदिर्ान र प्रवधचन गनच साथ ै

आदिवासी र गैरआदिवासी मदिलािरू बीर्को सामाष्ट्जक र आधथचक असमानतालाई कम गनच 
आदिवासी र जनजानत मदिलासुँग शमलेर कायचिम र नीनत लागू गने। 

● सबै स्वास््य, शिक्षा र अन्य सरकारी नीनतिरु आदिवासी र जनजानत मदिलािरुको जीवनरस्तर 
सुधार केष्ट्न्ित छ भन्ने सुननष्ट्श्र्त गने ।  

ग्राशमण महिलािरु 

● ग्राशमण क्षेरका मदिलािरुको लाधग काननुी सुरक्षाको सुननष्ट्श्र्त गने ।  
● ग्राशमण ववकास कायचिमिरु माफच त मदिलाको प्रगनत र सिभाधगता सुननष्ट्श्र्त गनच 

ग्राशमण क्षेरमा मदिलािरु माथीको भेिभाव ननमूचल गने ।  
 

महिलाको धित्रण 

● मदिलािरुको बारेमा सम्मानजनक र सिष्ट्क्तकरणको भाव व्यक्त गने सन्िेि तथा छवविरुलाई 

समथचन गररने। 
● ववशभन्न प्रकारले धर्रण गररने मदिलाको  िरीरलार्च स्वस्थ र सामान्य रूपमा प्रस्तुत गनच 

वकालत गिै , फेसन उद्योग सदित ववज्ञापन र अन्य शमडडयामा मदिलािरु प्रनत सकारात्मक र 
सम्मानजनक दृष्ट्रर्कोणको समथचन गने। 



● शमडडयामा  यौननकतालार्च सम्बोधन गने र मदिलािरुको नकारात्मक धर्रणलाई उन्मूलन गनच 
सक्रियता पवूचक काम गने। 

● ववज्ञापनमा यौन िवु्यचविार र मदिला माथीको िोषण ववरुद्ध लड्न िैक्षक्षक कायचिमिरुलार्च 
प्रवधचन गने। 
 

महिला र शमडिया 
● शमडीयामा मदिलाको सकारात्मक प्रनतननधधत्व सुननष्ट्श्र्त गनच नीनत ननयमिरुको अन्वषेण गने। 
● प्रजाताष्ट्न्रक समाजमा पुरुष र मदिलाको बीर् समानताको मित्त्वको बारेमा अशभयान ननमाचण गने 

जसल ेपुरुष र मदिलाको नकारात्मक छववलाई सम्बोधन गनेछ। 
 

 


