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यो समिक्षालाई विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, योजना निर्माणको क्षेत्रमा कार्य गर्ने वर्गले शैक्षिक प्रयोजनको
लागि प्रयोगमा ल्याउन सक्नु हुनेछ  ।
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cfef/
‘नेपालमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाका लागि बृहत यौनिकता शिक्षाः डेस्क समिक्षा’, राईट हियर राईट
नाउ नेपालको सहकार्यमा लूमका परामर्शदाता श्री शिवा कर्माचार्यले तयार पार्नु भएको हो । यो समिक्षा नेपालमा
विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाका लागि बृहत यौनिकता शिक्षाको आवश्यकतालाई बोध गरी पाठ्यक्रम
विकास केन्द्र तथा शैक्षिक क्षेत्रमा क्रियाशिल सरोकारवालाहरूलाई आगामी दिनमा विद्यालय बाहिर रहेका
बालबालिकाका लागि बृहत यौनिकता शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा तालिम सामग्री विकास गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले
तयार पारिएको हो । यस बृहत यौनिकता शिक्षामा हालसम्म विद्यालय भित्र र विद्यालय बाहिर भएका विभिन्न संघ
संस्थाहरूको प्रयासलाई अध्ययन गरी समिक्षा गर्न खोजिएको छ  ।
यस समिक्षालाई श्री पुण्य भण्डारी र श्री नेत्र प्रसाद भण्डारीले अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको हो  ।
यस समिक्षामा समालोचनात्मक सुझाव प्रदान गर्नु हुने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत
विकास केन्द्रका श्री बद्री पौडेलप्रति पनि हामी आभारी छौं  । यसका साथै लूमका महासचिव श्री गीता थापा लगायत
सम्पूर्ण टिमले छोटो अवधिमा यस सृजनात्मक कार्यमा विशेष योगदान दिनु भएको छ  ।
लूम, यस कार्यमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछ ।
साथै, राइट हियर राइट नाउ नेपाललाई सहकार्यको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु  ।
ज्योत्स्ना मास्के
अध्यक्ष, लूम
नोभेम्बर २०१९
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AFHS

Adolescents Friendly Health Services

AIDS

Acquired Immune Deficiency Syndrome

CEDAW

Convention on Elimination of all forms of
Discrimination Against Women

CEHRD

Center for Education and Human Resource Development

CLC

Community Learning Center

CRC

Convention on the Rights of Child

CRPD

Convention on Rights of Person with Disabilities

CSE

Comprehensive Sexuality Education

DoE

Department of Education

EPH

Environment Population and Health

FSP

Flexible School Programme

HC3

Health Communication Capacity Collaborative

HIV

Human Immunodeficiency Virus

ICCPR

International Covenant on Civil and Political Rights

ICESCR

International Covenant on Economic Social and Cultural Rights

ICPD

International Conference on Population and Development

ICT

Information and Communication Technology

IPPF

International Planned Parenthood Federation

LGBTIQ

Lesbian Gay Bisexual Transgender Intersex and Queer

NCED

National Center for Education Development

NFEC

Non-Formal Education Center

NHEICC

National Health Education Information and Communication Center

NLSS

Nepal Living Standard Survey

MICS

Multiple Indictor Cluster Survey

MHealth

Mobile Health

SDGs

Sustainable Development Goals

SFSF

Social and Financial Skills Package

SRH/R

Sexual and Reproductive Health and Rights

STDs

Sexually Transmitted Diseases

UNESCO

United Nations Educational Scientific and Cultural Organizations

UNFPA

United Nations Population Fund

UNICEF

United Nations Children's Fund

kl/ro
मानिस हुनुको केन्द्र भागमा मानव यौनिकता पर्दछ । जसमा यौन स्वास्थ्य,
महिनावारी, प्रजनन स्वास्थ्य, शारीरिक एकिकृतपना, यौनिक अभिमूखिकरण,
लैंगिक पहिचान, शारीरिक बनावटका साथै असंख्य अन्य अवयवहरूको
समिश्रण र व्यक्तिगत अनुभव हुने गर्दछन  । व्यक्ति अनुसार मानव यौनिकता
फरक पर्दछ किनकी हरेक व्यक्ति फरक किसिमको वातावरण, विविधतायुक्त
समाज, रितिरिवाज, परम्परा तथा धार्मिक पृष्ठभूमीमा हुर्कि एको हुन्छ ।
यसै बीचमा बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरूलाई आफ्नो जीवनलाई
स्वास्थ्य र सुखमय बनाउने सीप हासिल गर्न तथा मूल्यमान्यता विकास गर्न
यौनिकता सम्बन्धी ज्ञान हुनु अपरिहार्य छ । सामाजिकिरणको आधारभूत
माध्यमको रूपमा बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको अभिभावक तथा परिवार
सदस्यले सानै उमेरदेखि परिवारमा यौनिकता शिक्षा दिनु पर्दछ जहाँ उनीहरूले
यौनिक तथा सांस्कृतिक मूल्यमान्यताका बारेमा केही सिकिरहेका हुन्छन् ।
यौन र यौनिकताका सवाललाई हाम्रा कतिपय समाज र संस्कारमा वर्जित
विषयवस्तुका रूपमा लिने भएको हुँदा बालबालिका र किशोरकिशोरीहरू
थाहा पाउनै पर्ने आफ्नो यौनिकताका बारेमा अनभिज्ञ बन्दछन् । उनीहरूको
सूचनाका स्रोतहरू प्रायजसो साथीसँगी, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल,
टेलिभिजन र पत्रपत्रिका हुने गर्दछन्  । जसबाट उनीहरूले प्राप्त गरेको सूचना
सधैंभरी सहि र भरपर्दो नहुन सक्छ । त्यसैले विद्यालय जस्ता औपचारिक
संस्थाहरूले किशोरकिशोरीलाई यौन शिक्षा प्रदान गर्न प्रमुख भूमिका खेल्दछन्
तसर्थ विद्यालयको पाठ्यक्रममा आधारित यौन शिक्षालाई नै बृहत यौनिकता
शिक्षा भनिन्छ ।
मानव यौनिकताका मनोवैज्ञानिक, संबेगात्मक, शारीरिक र सामाजिक पक्षलाई
समेटेर तयार पारिएको पाठ्यक्रममा आधारित अध्ययन अध्यापन विधिलाई
बृहत यौनिकता शिक्षा भनी परिभाषित गरिन्छ । यो शिक्षाद्वारा किशोरकिशोरी
तथा बालबालिकाहरूको ज्ञान, सीप, मूल्य र धारणामा अभिवृद्धि गरेर
उनीहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्य, वृत्तिविकास र स्वाभिमान अनुभूति
गराउन, सम्मानपूर्ण सामाजिक र यौन सम्बन्ध विकास गर्न, व्यक्तिगत छनौंटले
आफ्नो तथा अरुको प्रगतिलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कु रा स्विकार गर्न, र
जीवनभरीका लागि आफ्नो अधिकारको सुरक्षा बारे बुझ्न र सुनिश्चित गर्न
लक्षित छ । (UNESCO 2018)
बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा युवाहरूको सर्वाङ्गीण विकास तथा
सशक्तिकरणका लागि बृहत यौनिकता शिक्षा अनिवार्य आवश्यकता हुन सक्ने
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भनि विभिन्न समयमा गरिएका धेरै अध्ययनले प्रमाणित गरेका छन् ।
यौनिकता शिक्षा केवल स्वास्थ्यको विषयमा ज्ञान दिन मात्र सीमित छैन
जबकी यसले असुरक्षित यौन व्यवहारवाट श्रृजित हुने सम्भावित
नकरात्मक परिणामहरूलाई कम गर्न, युवा तथा किशोकिशोरीहरूमा
जीवनोपयोगी सीपहरू जस्तै सञ्चार, सम्वाद, दृढता, पक्षपातविरुद्ध
चुनौती दिन सक्ने र निर्णय गर्न सक्ने सीप विकास प्रति लक्षित छ । बृहत
यौनिकता शिक्षाका बारेमा सन् २०१६ मा ग्ल्भ्क्ऋइ द्वारा गरिएको तथ्य
समिक्षाले पाठ्यक्रममा आधारित यौनिकता शिक्षाका कारणले
किशोरकिशोरीहरू माझ पहिलो यौन सम्पर्कको उमेर ढिलो सुरु भएको,
यौन साथीहरूको संख्या घटेको जोखिमयुक्त व्यवहार अपनाउने क्रम
घटेको र कण्डम तथा परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगमा वृद्धि भएको
पाईयो । स्वास्थ्यका सकारात्मक परिणामहरू बाहेक, यस तथ्यगत
अध्ययनले बृहत यौनिकता शिक्षाले लैंगिक असमानता घटाउन सघाएको,
महिला तथा किशोरीविरुद्ध हुने हिंसाका घटना कम गरेको र उनीहरूमा
आफ्ना अधिकार र नागरिक हक दावी गर्ने क्षमतामा पनि वृद्धि भएको
पाइयो ।
सन् २००३ मा नेपालमा पहिलो पटक अनिवार्य स्वास्थ्य जनसंख्या तथा
वातावरण विषयअन्तर्गत पाठका रूपमा यौनिकता शिक्षा लागू गरिएको
थियो यद्यपी यो कक्षा ९ र १० मा मात्र लागू गरिएको थियो । त्यसको एक
दशकपछि सन् २०१३ मा पाठ्यक्रम परिमार्जित भयो र यस विषयलाई
कक्षा ६, ७ र ८ मा पनि लागू गरियो । तर वर्तमानमा यौनिकता शिक्षालाई
नेपालमा एक्लो विषयका रूपमा लागू नगरी विभिन्न विषयहरू जस्तै
विज्ञान, सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा,
स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा र नैतिक शिक्षामा समावेश गरी लागू
गरिएको छ ।

नेपालमा बृहत यौनिकता शिक्षाले निम्न तत्त्व समावेश गरकाे छः
yy यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य
yy लैंगिकता
yy हिंसा
yy यौन अधिकार
yy आनन्द वा मनोरञ्जन
yy विविधता
yy सम्बन्ध
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dxŒj, dlxnf / k'?ifsf]
aflx/L k|hgg cª\ux¿sf]
agf]6, k|hgg cª\ux¿sf]
;/;kmfO / o;sf] dxŒj

• ;'/lIft ue{ktg

• ;'/lIft of}g Jojxf/
• k|hgg :jf:Yo

• ue{ lg/f]wsf tl/sf
• k|hgg :jf:Yo tyf
;'ljwfx¿
• a[xt of}lgstf lzIffsf]
kl/ro, dxTŒj / If]qx¿

कक्षा तथा िवषय
sIffM ^–*
:jf:Yo tyf
zf/Ll/s lzIff

पाठ्य�मको सक्षमतामा
भएका �व�ाह�

पाठ्य�मको िवषयव�ुको
क्षे� र �म तािलकामा
भएका �व�ाह�

पाठ्यपु�कमा भएका
�व�ाह�

• sIff sIff &
lszf]/fj:yfsf] r/0fx¿,
of}g cled"vLs/0f,
k|hgg :jf:Yo lzIffsf]
cfjZostf /
k|hgg k|lqmof, z'qmls6
pTkfbg k|lqmof, :jKgbf]if, l8Da
pTkfbg / /h:jnf, ue{wf/0f,
k|hgg cª\udf x'g] ;+qmd0f /
/f]uyfdsf pkfox¿

• o'jfd}qL of}g tyf k|hgg
:jf:Yo ;]jf
• PrcfO{eL ;+qmldt k|ltsf]
Jojxf/ /k/fdz

• sIff * lszf]/
lszf]/Lx¿sf] lhDd]jf/L,
;'/lIft of}g Jojxf/, k|hgg
:jf:Yo, ;'/lIft ue{ktgsf]
cjwf/0ff, ue{ lg/f]wsf]
cjwf/0ff, tl/sf / ;fwgx¿,
k|hgg :jf:Yo ;]jf tyf
;'ljwfx¿, a[xt of}lgstf
lzIffsf] kl/ro, dxŒj /
If]qx¿

sIff M ^–!)
;fdflhs cWoog /
hg;+Vof lzIff

• ;dflhsLs/0f
• n}+lustf
• ljljwtf Joj:yfkg
• ;fdflhs ljs[lt / ;dfwfg
-b]xJofkf/, b]psLk|yf, 5fpk8L
bfOhf] k|yf_
• df}lns clwsf/
• hg;+Vof Joj:yfkg,
u'0f:t/Lo hLjg, kfl/jfl/s
hLjg
• lzIff, n+}lus lje]b, n}+lus
;dfgtf
• hg;+Vof Joj:yfkgsf
pkfox¿

4

कक्षा तथा िवषय

पाठ्य�मको सक्षमतामा
भएका �व�ाह�

sIffM ( / !)
clgjfo{ :jf:Yo
hg;+Vof tyf jftfj/0f

पाठ्य�मको िवषयव�ुको
क्षे� र �म तािलकामा
भएका �व�ाह�

पाठ्यपु�कमा भएका
�व�ाह�

• ;fdflhsLs/0f
• n}+lustf
• ljljwtf Joj:yfkg
• ;fdflhs ljs[lt /
;dfwfg -b]xJofkf/, b]psL
k|yf, 5fpk8L bfOhf] k|yf_
• df}lns clwsf/

sIffM ( / !)
clgjfo{ :jf:Yo
hg;+Vof tyf jftfj/0f

hg;+Vof Joj:yfkg

• hg;+Vof Joj:yfkg

kfl/jfl/s hLjg lzIff /
u'0f:t/Lo hLjg lszf]/fj:yf,
of}g lzIff, k|hgg lzIff tyf
clwsf/, dft[ lzz' :jf:yo
x]/rfx

• kfl/jfl/s hLjgdf
cleefjssf] pQ/bfloTj,
ljjfx, kfl/jfl/s of]hgf,
u'0f:t/Lo hLjgsf tŒj,
cfwf/, ;"rs
• dfgj ljsf; ;"rf°
• of}g ;+qmldt /f]ux¿
• ;'/lIft dft[Tj
• dft[lzz' :jf:Yo x]/rfx

• kfl/jfl/s of]hgf
lgdf{0fdf dlxnfsf]
;+nUgtf, eljiosf
nflu kfl/jfl/s of]hgf,
lszf]/fj:yfsf ljz]iftf,
dfu, kl/jt{g, ;d:of /
Joj:yfkg
• of}g lzIff -kl/ro,
p2]Zo _
• k|hgg :jf:yosf kIfx¿
-afँemf]kgf, ue{ktg,
k|hgg k|0ffnLsf] ;+/rgf
/ sfo{, /h:jnf k|lqmof /
Joj:yfkg_
• hg;+Vof Joj:yfkgsf
pkfox¿ -hGdfGt/, pko'Qm
pd]/df ljjfx, dlxnf
;zlQms/0f, n}+lus
;dfgtf / ;dtf, ue{
lg/f]wsf pkfox¿_
• :tgkfg, kf]if0f, vf]k

sIff M ( / !)
clgjfo{ lj1fg

• qmf]df]hf]dsf] kl/ro
• ln+u lgwf{/0f
• hLjx¿sf] d}y'lgs /
cd}y'lgs k|hgg k|lqmof
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कक्षा तथा िवषय

sIff M ( / !)
P]lR5s :jf:Yo tyf
zf/Ll/s lzIff

पाठ्य�मको सक्षमतामा
भएका �व�ाह�

k|hgg k|0ffnLdf efu lng]
cª\ux¿sf] agfj6, sfo{, lrq

पाठ्य�मको िवषयव�ुको
क्षे� र �म तािलकामा
भएका �व�ाह�

पाठ्यपु�कमा भएका
�व�ाह�

• k|hgg k|0ffnLsf] kl/ro,
lrq, ;+/rgf, sfo{

• k|hgg k|0ffnL

• /h:jnf rqm

• s'kf]if0f

• ue{fwfg k|lqmof

• k|hgg :jf:Yo

• ;?jf /f]u

• uef{j:yfdf lzz'sf] ljsf; • szf]/fj:yfsf]
• k|hgg :jf:Yo -ue{jtLsf] dgf]of}lgstf
x]/rfx, cfdf / aRrfsf]
x]/rfx, :tgkfg / lzz'
:ofxf/_

• ;d:ofsf] Joj:yfkg

• of}g ;+qmfds /f]ux¿sf]
kl/ro, nIf0f / /f]uyfd
• kf]if0f - /QmcNktf, s'kf]if0f _
• a[xt of}lgstf lzIff
• cjwf/0ff, p2]Zo, dxŒj
• lszf]/ cj:yfsf]
of}lgstf / To;sf] Joj:yfkg
• lszf]/L cj:yfdf
dfl;s>fj, ;d:of,
Joj:yfkg / ;]lg6/L
Kof8sf]
• lszf]/ pd]/df ljjfx,
ue{jtL cfdf aGbfsf]
;d:of / ;'/lIft /xg] pkfo
• ljjfxk"j{ / ljjfxkl5 k/:qL,
k/k'?if of}g ;DaGwsf c;/
/ Joj:yfkg
• ;'/lIft of}g Jojxf/
• dfgj tyf r]nLa]6L
j]rljvg / ;'/Iffsf pkfo
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कक्षा तथा िवषय

sIff M ( / !)
P]lR5s hg;+Vof lzIff

पाठ्य�मको सक्षमतामा
भएका �व�ाह�

पाठ्य�मको िवषयव�ुको
क्षे� र �म तािलकामा
भएका �व�ाह�

a[xt\ of}lgstf lzIff cjwf/0ff
klxrfg tyf n}+lustfsf ljljw
kIfx¿sf] ljZn]if0f

• n}+lustfsf] cjwf/0ff

• d"No, clej[l4 / ;Lk

• n}+lustfsf] kl/ro

kfl/jfl/s hLjg lzIffn]
dfgjLo hLjgsf ljljw
kIfdfly kfg]{ k|efjsf] JofVof

• of}g / n}+lustfdf leGgtf

• d"No, clej[l4 /
of}lgstf;DaGwL
l;sfOsf ;|f]tx¿

hg;+Vof Joj:yfkgsf
pkfox¿
hg;+Vof Joj:yfkg
lszf]/fj:yfdf x'g] kl/jt{g,
?rL / Jojxf/sf] Joj:yfkg

• n}+lustf lje]b / n}+lustf
e"ldsf
• dlxnf / k'?ifnfO{ x'g] lje]b
• n}+lustf e"ldsfsf]
kl/ro
• a[xt of}lgstf lzIffsf]
cjwf/0ff
• a[xt of}lgstf
lzIffsf] kl/ro
• a[xt of}lgstf lzIffsf]
p2]Zo
• a[xt of}lgstf lzIffsf]
dxŒj
• of}lgstf lzIff ;DaGwL
cGt/f{li6«o
• lgb]{zgaf6 k|fKt d'Vo
cjwf/0ffx¿
• hg;+Vof Joj:yfkg
• lszf]/fj:yf lzIff
• kfl/jfl/s hLjg lzIff
• of}g ;+qmldt /f]u
• hg;+Vof lgoGq0fsf pkfo
• dft[ :jf:Yo
• afn :jf:Yo
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पाठ्यपु�कमा भएका
�व�ाह�

• of}lgs Jojxf/k|ltsf]
dfGotf / bf}t/L k|efj
• lgof{o ug]{
• ;~rf/ ;Lk / ;Demf}tf
ug]{ ;Lk
• of}lgs ;d:of ;dfwfg
ug{sf] nflu ;xof]u k|fKt
ug]{ tl/sf
• ;DaGw
• kl/jf/sf ;b:ox¿sf]
e"ldsf
• ldqtf, k|]d / ;DaGw
• ;xgzLntf / ;Ddfg
• bLuf] k|lta4tf, ljjfx /
cleefjsTj

कक्षा तथा िवषय

पाठ्य�मको सक्षमतामा
भएका �व�ाह�

sIff M ! b]lv # ljifo M
cfwf/e't

पाठ्य�मको िवषयव�ुको
क्षे� र �म तािलकामा
भएका �व�ाह�

पाठ्यपु�कमा भएका
�व�ाह�

• kf]if0f
• :j:y afgL
• ;g]{ /f]u -PrcfO{eL P8\;_

sIff M !! / !@
ljifo M P]lR5s :jf:Yo
tyf zf/Ll/s lzIff
- k|:tfljt _

• k|hgg k|0ffnL ;+/rgf /
sfo{
• ;'/lIft hLjg z}nL /
;'/lIft of}g Jojxf/
• of}g :jf:Yosf] k|j4{g /
;'wf/
• of}g ;+qmldt /f]ux¿sf]
/f]syfd / lgoGq0f

sIff ( df a[xt of}lgstf lzIffdf ;d]l6Psf
ljifoj:t'x¿
yy पारिवारिक जीवन शिक्षा र रोजगारी

yy परिवार योजना

yy जिम्मेवार अभिभावकत्वको अवधारणा

yy परिवारिक योजना र परिवार नियोजनको अवधारणा

yy परिवारमा आमाबाबुको भूमिका तथा जिम्मेवारी

yy गुणस्तरीय जीवन र पारिवारिक जीवन शिक्षा

yy मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको

yy गुणस्तरीय जीवनको अवधारणा

अवधारणा
yy मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका कारण,
रोकथाम तथा नेपालको सन्दर्भमा यसको
चुनौति
yy पारिवारिक जीवन चक्र

yy कम उमेरमा विवाह
yy छोराको मान्यता
yy महिलाको स्थिति र उच्च शिशु मृत्य दर
yy किशोरावस्थाका प्रजनन सम्बन्धी सरकारी नीति,
गर्भपतन नीति
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sIff !) df a[xt of}lgstf lzIffdf
;d]l6Psf ljifoj:t'x¿
yy नेपालका सन्दर्भमा लैंगिकता

yy यौनजन्य सङ्क्रमण र एचआईभी

yy लैंगिकताको सामाजिक संरचना

yy सङ्क्रमणको जोखिमको पहिचान र जोखिम

yy लैंगिकता सम्बन्धी सामाजिक मूल्य मान्यता
yy समसामयिक लैंगिकताका मुद्दाहरू
yy लैंगिकता समानता र समता
yy लैंगिकता र महिला सशक्तिकरण
yy लैंगिकताका चुनौतीहरू र अवसरहरू
yy लैंगिकता मुद्दा र जनसंख्या शिक्षा
yy लैंगिकता मुद्दाका सामाजिक परिणामहरू
yy लैंगिकता मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासहरू
yy यौनिकता संस्कृति समाज र मानव अधिकार
अवधारणा र अन्र्तसम्बन्ध
yy यौनिकता र आमसञ्चार
yy लैंगिकतामा आधारित हिंसा
yy मानव अधिकार तथा यौनिक तथा प्रजनन
अधिकार र यसलाई संरक्षण गर्ने उपायहरू

न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू
yy एचआईभी र एड्स, लान्छना र पुर्नस्थापना
yy यौन सङ्क्रमण र एचआईभी सङ्क्रमणको उपचार,
हेरचाह र सहयोग
yy विवाहको अवधारणा किसिम र प्रचलित प्रकारहरू
yy विवाहको उपयुक्त उमेर
yy विवाह सम्बन्धी जनसाङ्ख्यिक सवालहरू
yy विवाह सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूः बदर हुने
विवाह, बदर हुन सक्ने विवाह, दण्डनीय विवाह, वैध
विवाह
yy विवाह सम्बन्धी समाजवादी दृष्टिकोण
yy एक पति–एक पत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा, बहुपत्नी
प्रथा
yy जनसांख्यिक दृष्टिकोणमा विवाहः पहिलो विवाह,
दोश्रो वा पुनः विवाह

yy मानव विकास

yy बाँझोपनाको अवधारणा, कारण, प्रभाव र

yy यौनिक तथा प्रजनन प्रणाली

yy व्यवस्थापन

yy यौवनावस्था

yy पुरुषको कारण, महिलाको कारण

yy शारीरिक आकृति

yy बाँझोपनाको प्रभाव

yy गोपनीयता तथा शरीरप्रतिको लगाव

yy बाँझोपना समाधानका उपायहरूः दम्पती

yy यौनिक व्यवहार

yy आफैले गर्ने उपाय, चिकित्सकको सहयोगबाट

yy यौन, यौनिकता र यौनिक जीवन चव्रm
yy यौनिक व्यवहार र यौनिक प्रतिक्रिया
yy यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य
yy गर्भ व्यवस्थापन
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गरिने उपाय
yy जनसंख्या व्यस्थापन

a[xt of}lgstf lzIffdf kf7\oqmd ljsf; s]Gb|sf]
cfufdL /0fgLlt
कक्षा ११ र १२ को प्रस्तावित अनिवार्य सामाजिक विषयको पाठ्यक्रमको सक्षमतामा
yy विविधताको बोध र सम्मान
yy लैंगिकताको आधारमा हुने राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक असमानता र हिंसाको बारेमा बोध र प्रस्तुति
yy जनसांख्यिक स्वरूप, जन्मदर र मृत्युदरको कारण र समिक्षा
yy कक्षा ११ र १२ मा जीवनोपयोगी शिक्षालाई अलग्गै विषयको रूपमा लागू गरिने
yy कक्षा ९ को ऐच्छिक समाजशास्त्र विषयमा लैंगिकता सम्बन्धी पाठ समावेश भएको हुने
निरन्तरको प्रयास र एउटा लामो इतिहास बोकेको पैरवीका कारणले नेपालको औपचारिक शिक्षा प्रणालीले बृहत यौनिकता
शिक्षामा उल्लेखनीय परिवर्तन र उपलब्धी हासिल गरेको छ । यद्यपी अझै पनि विद्यालयपाठ्यक्रमको यौनिकता शिक्षा बृहत
र उमेर सुहाउँदो हुन सकेको छैन । आईपिपिएफले तयार पारेको एक प्रतिवेदन अनुसार ‘जहाँ किशोरकिशोरीहरूले यौन तथा
प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको आधारभूत सूचनाको स्रोत विद्यालय हो भनी पहिचान गरेका छन्, त्यहाँ उल्लेख्य संख्यामा
विद्यालय छाडेका वा कहिल्यै विद्यालय जान नपाएका युवा तथा किशोरकिशोरीहरू जो यस शिक्षाबाट बञ्चित हुन्छन् र
तिनीहरू यौन सम्बन्धी विभिन्न जोखिममा पर्न सक्छन् ।
यस प्रतिवेदनमा हामीले विद्यालय बाहिर रहेका युवा तथा किशोरकिशोरीहरू किन बढी जोखिममा छन् भन्ने कु रा खोतल्ने
प्रयास गर्नेछौं र यदि तिनीहरूलाई अझै यौनिकता शिक्षाबाट बञ्चित गरियो भने विद्यालयगईरहेका धेरै किशोरकिशोरीहरूको
तुलनामा उनीहरूमा त्यो जोखिम र क्षति झनै बढ्ने छ । यो तथ्य विभिन्न लेख, रचना तथा प्रतिवेदनहरूको समिक्षा, बृहत
यौनिकता शिक्षाको सवालमा नेपालमा कार्यरत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँगको प्रमुख
सूचनादाता अन्तर्वार्ताबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा तयार पारिएको हो ।

p2]Zo
१. नेपालमा विद्यालय बाहिर रहेकाहरूको बृहत यौनिकता शिक्षाको वर्तमान अवस्थाको व्याख्या र सम्बोधन
२. नेपालमा विद्यालय बाहिर रहेकाहरूको बृहत यौनिकता शिक्षालाई संस्थागत गर्न गरिएका प्रयासहरूको पहिचान ।
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a[xt of}lgstf lzIff / dfgj clwsf/
मानव अधिकारको विश्वव्यापी

दिगो विकास लक्ष्य २०१५ ले पनि

एकिकृत पहलमा जोड दिएको

घोषणा पत्रलाई आधार मान्दै बृहत

माथी

पाइन्छ ।

भर्खरै

लागू

भएको

यौनिकता

सम्झौताहरूलाई आफ्ना सबै १७

सुरक्षित

मातृत्व

तथा

प्रजनन

शिक्षाको

विभिन्न

राष्ट्रिय

अधिकार

नीतिहरू

उल्लेखित

अन्तर्राष्ट्रिय

र

वटा लक्ष्यहरू २०३० सम्ममा प्राप्त

स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०१८ को

सम्झौताका

गर्न आधार मानेको छ जसमा लक्ष्य

दफा ३.१ ले हरेक महिला तथा

दस्तावेजहरूबाट प्राप्त भएको हो,

३ (स्वस्थ र समृद्ध जीवन), लक्ष्य ४

किशोरकिशोरीहरूलाई

जसले बृहत यौनिकता शिक्षालाई

(गुणस्तरिय शिक्षा) र लक्ष्य ५

अधिकार, सूचनाको अधिकार र

एउटा इकाईका रूपमा मात्र नलिई

(लैंगिक समानता) हरूले सबै युवा,

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी

विभिन्न अधिकारहरूको सम्मिलित

बालबालिका

तथा

सेवा

रूप हो भनी हेरेको छ । यो

किशोरकिशोरीहरूलाई

बृहत

सुनिश्चित गरेको छ । त्यसै गरी

अधिकारभित्र शिक्षाको अधिकार,

यौनिकता शिक्षा दिईनु पर्नेमा जोड

दफा ३.२ ले हरेक व्यक्तिको प्रजनन

लैंगिक

दिएको छ ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना, परामर्श

अन्तर्राष्ट्रिय

समानताको

अधिकार,

सूचनाको अधिकार, स्वास्थ्यको
नेपालमा राष्ट्रिय स्तरमा पनि बृहत

अधिकार

यौनिकता शिक्षालाई राजनैतिक

अन्य

धेरै

अधिकारहरू समेटिएका छन् ।

परामर्शको

अधिकार

तथा सेवाको पहुँचको अधिकारलाई

अधिकार, भेदभाव र हिंसाविरुद्धको
लगायत

र

शिक्षाको

सुनिश्चित गरेको छ ।

रूपमा संरक्षित गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०१५ ले सम्पूर्ण

युवा तथा किशोरकिशोरीहरूको

नागरिकहरूको समानताको हक,

बृहत

शिक्षालाई

सूचनाको हक, शिक्षा र स्वास्थ्य

अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्ने

यौनिकता

सम्बन्धी हक, महिला अधिकार र

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा

बाल अधिकारलाई मौलिक हकका

बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी

रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।

(CRC), आर्थिक सामाजिक तथा

नेपालको मुलूकी र देवानी संहिता

सांस्कृतिक

सम्बन्धी

२०१७ ले बाल विवाह (२० वर्षभन्दा

प्रतिज्ञापत्र (ICESCR), नागरिक

कम उमेरमा गरिने विवाह) लाई

तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी

अपराधिकरण गरेको छ । यसले

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (क्ष्ऋऋएच्),

विभिन्न सर्तमा सुरक्षित गर्भपतनको

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका

अधिकार प्रदान गरेको छ साथै

भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी

जबरजस्ती

१९७९ (CD) अपाङ्गता भएका

प्रकारका हिंसा विरुद्धको अधिकार

व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी

प्रदान गरिनुले पनि सबैका लागि

महासन्धी २००६ (CRPD) र

बृहत यौनिकता शिक्षा महत्त्वपूर्ण

जनसंख्या तथा विकास सम्बन्धी

रहेको कु रा स्पष्ट पार्छ । त्यसै गरी

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (CRCPD),

नेपालमा अन्य धेरै नीति तथा

कार्ययोजना १९९४ हरू रहेका छन् ।

कानुनी प्रावधानहरूले पनि बृहत

अधिकार

करणी

र

विभिन्न

यौनिकता शिक्षाको समग्रताको
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g]kfnsf]
d'n"sL /
b]jfgL ;+lxtf
@)!& n]
afnljjfx -@)
jif{eGbf sd
pd]/df ul/g]
ljjfx_ nfO{
ck/flws/0f
u/]sf] 5   .

ljBfno aflx/ /x]sf afnaflnsf, lszf]/lszf]/L /
o'jf sf] xg\<
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश

चुलालोड्ढकर्न

तथा मापदण्ड अनुसार बालबालिका

आजीवन

किशोरकिशोरी र युवाको परिभाषा

(Department

फरक फरक हुन सक्छ । बाल

Education)

अधिकार

महासन्धी

अध्ययनले परिभाषित गरे अनुसार

किशोरकिशोरीहरू मध्ये १९% या त

(CRC) का अनुसार १८ वर्षभन्दा

‘विद्यालय बाहिरका’ भन्नाले ३

विद्यालयमा भर्ना नै भएका छैनन् या

कम उमेरको व्यक्तिलाई बालक

देखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवा

त प्रत्येक वर्ष विद्यालय छाडिरहेका

भनि परिभाषित गरेको छ । त्यसै

तथा

छन् ।

गरी संयुक्त राष्ट्र संघले तथ्याड्ढिय

विद्यालयमा

प्रयोजनका लागि १०–१९ वर्ष उमेर

जाँदैनन् वा जो विद्यालयमा अध्ययन

समूहका व्यक्तिलाई किशोरकिशोरी

गर्दा गर्दै आफ्नो आधारभूत पढाई

र १५–२४ उमेर समूहका व्यक्तिलाई

पुरा नगरी बीचैमा छाडिदिन्छन् ।

सम्बन्धी

विश्वविद्यालयको
शिक्षा

विभाग

of

Lifelong

ले

गरेको

बालबालिकाहरू
उपस्थित

एक

जो
हुँदैनन्/

युवा भनि परिभाषित गरेको छ ।
माथि लेखिएका परिभाषाको सन्दर्भ
युनिसेफका अनुसार ‘विद्यालय

र नेपालको प्राथमिक विद्यालय सुरु

बाहिरका’

फराकिलो

हुने औषत उमेर ५ वर्षलाई आधार

वास्तविकतालाई

मान्दा, विद्यालय बाहिर रहेका

भन्नाले

दायराको
जनाउँछ, जसले

भन्नाले ५ देखि २४ वर्ष उमेर
समूहका

युवा

तथा

१. 	कहिल्यै विद्यालय नगएकाहरू

बालबालिकाहरूलाई जनाउँदछ जो

जस्तै आफ्नो समुदायमा

या त उमेर धेरै भएका कारणले

विद्यालयको पहुँच नभएकाहरू

प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षामा

वा विद्यालय भएर पनि भर्ना

भर्ना भएनन् या आफ्नो माध्यमिक

नभएकाहरू

शिक्षा

२. 	सिकाई नभएकाहरू जस्तै

पुरा

नगरी

८

सम्म

पुगेको

तथ्याङ्कले

देखाउँछ । त्यसै गरी अर्को
तथ्याङ्कले
जनसंख्याको

नेपालको

कु ल
२४.१९%

k|fylds
ljBfnodf egf{
ePsfx¿dWo]
*^=*∞
afnaflnsfx¿ dfq
sIff % ;Dd k'U5g\
/&$=^∞ dfq
sIff * ;Dd k'u]sf]
tYofÍn]
b]vfp“b5   .

विद्यालय

छाडेकाहरू हुन् ।

विद्यालय भर्ना भएर पनि
विद्यालयमा सुविधा, पाठ्य

मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे

सामग्री तथा शिक्षक

(MICS), २०१४ को तथ्याङ्कले

नभएकोले नगएकाहरू

नेपालमा

३. 	विद्यालय छाडेकाहरू जस्तै
शिक्षा प्रणालीका कारणले र
विद्यालयमा भर्ना भएर पनि
सधैं अनुपस्थित रहनेहरू ।

१५.७४%

युवा

तथा

बालबालिकाहरू प्राथमिक तथा
माध्यमिक विद्यालय तहबाट बाहिर
रहेको

देखाउँछ ।

प्राथमिक

विद्यालयमा भर्ना भएकाहरूमध्ये
८६.८% बालबालिकाहरू मात्र कक्षा
५ सम्म पुग्छन् र ७४.६% मात्र कक्षा
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UNESCO का आधारमा आधारभुत विद्यालय शिक्षाका ३ प्रकारका अवरोधहरू
छन्ः १) व्यवहारिक, २) आर्थिक र ३) सामाजिक ।

5fq
$&∞

5fqf
%#∞

व्यवहारिक अवरोध भन्नाले सबैभन्दा नजिकको विद्यालयको दुरी र विद्यालयको
भौतिक संरचना, आर्थिक अवरोध भन्नाले शिक्षा शुल्क र बालबालिकाहरूले
परिवारमा दिनुपर्ने आर्थिक योगदान पर्दछन् र सामाजिक अवरोध भन्नाले विभेद
र बालविवाह पर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा गरिवी, जतियतासँग जोडिएको
सामाजिक बहिष्कार, अपाङ्गता, बसाइँसराई, बालश्रम, मानव बेचविखन,

lrq g+= ! M ln+usf
cfwf/df ljBfno aflx/
/x]sf afnsflnsfx¿
-k|fylds tyf dfWolds
ljBfno hfg] pd]/
;d"xsf_  .
;|f]tM MICS, @)!$

सामाजिक मान्यता तथा लैंगिक विभेद, विद्यालयको भौतिक संरचना, भाषा,
आपतकालिन अवस्था तथा नागरिक आन्दोलन, शासन व्यवस्था, र वित्तिय
अड्चनहरूलाई विद्यालय शिक्षाका अवरोधका रूपमा पहिचान गरिएको छ । यी
सबै लगायत, नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ नेपालको ४१.८% जनसंख्या
गरिवीको रेखा मुनी रहेको देखाएको छ तसर्थ गरिवीलाई विद्यालय शिक्षाको
प्रमुख अवरोधका रूपमा पहिचान गरिएको छ ।

ljBfno aflx/ /x]sf o'jf tyf afnaflnsfx¿sf
kfZj{lrq / a[xt of}lgstf lzIffsf] ;Ldf<
विद्यालय बाहिर रहेका युवा तथा बालबालिकाहरू सजातिय समूहबाट मात्र नभई फरक–फरक सामाजिक, आर्थिक तथा
राजनैतिक पृष्ठभूमीलार्इ प्रतिनिधित्व गर्ने हुन्छन् जसका आ–आफ्नै विशिष्ट शारीरिक तथा मानसिक अनुभवहरू भएका हुन
सक्छन् । उनीहरूको अवस्था जे–जस्तो भए पनि त्यसले उनीहरूलाई बञ्चित गराउन सक्छ । उनीहरूको विद्यालय अनुपस्थिति
र यौनिकता शिक्षा प्राप्त गर्नबाट रोक्नाले उनीहरूलाई कमजोर स्वास्थ्य, हिंसा र अन्यायको जोखिममा पर्न थप बल पुर्याएको
देखिन्छ । समिक्षाको यस भागले नेपालका विद्यालय बाहिर रहेका युवा तथा बालबालिकाहरूको बृहत यौनिकता शिक्षाको
सीमा र आवश्यकतालाई खोतल्ने प्रयास गर्नेछ ।
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sd pd]/df ljjflxt a]x'nf / a]x'nL
नेपाल सरकारले महिला र पुरुषका

तथा प्रजनन स्वास्थ्य, कम सचेतना,

अधिकारहरू प्रयोग गर्दै समाजमा

लागी विवाह गर्ने कानुनी उमेर २०

सेवा र अधिकारहरूमा कम पहुँच,

भएका अन्याय र अत्याचार पहिचान

वर्ष तोकेको छ र सोभन्दा कम

लैंगिक विभेद र हिंसा जस्ता

गरी शक्ति संतुलनका बारेमा खुलेर

उमेरमा विवाह गर्ने जो कोही कानुनी

असरहरू हुन्छन् । तथ्यले प्रमाणित

कु राकानी गर्न सक्ने बनाएमा

रूपमा सजायको भागिदार हुनेछन् ।

गरे अनुसार प्रत्येक ६ मध्ये १

बालविवाहका कारणले उत्पन्न हुने

त्यति

विभिन्न

महिलालेशारीरिक हिंसाको सामना

हिंसा

किशोरकिशोरीहरू

गर्नु परेको छ र हेरक ३ जनामध्ये १

असरहरू र बालविवाहलाई पनि

विवाह

महिलाले आफ्नो पतिसँग जर्बजस्ती

कम गर्न सकिन्छ । तर हरेक

नेपालमा

शारिरीक सम्बन्ध राख्नु परेको छ ।

बालबालिकाहरूलाई औपचारिक

हुँदाहुँदै

पनि

कारणवश
आफू

परिपक्व

गरिरहेका

नहुँदै

छन् ।

बालविवाहलाई

तथा

अन्य

नकारात्मक

विद्यार्थीहरूले

बालविवाह, कम उमेरमा हुने विवाह

वाअनौपचारिक विधिबाट यौनिकता

विद्यालय छाड्ने कारण र असर

र बलजफ्ती गराईएको बिवाहमा

शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गरिएमा

दुबैका रूपमा पहिचान गरिएको

पति

मात्र यो सम्भव हुनेछ ।

छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण

असन्तुलन

२०११ को तथ्याङ्कका अनुसार

किशोरीहरूलाई थप जोखिममा

नेपालमा १० देखि १६ वर्ष उमेर

धकेलिरहेको छ ।

समूहका

र

पत्नी

बिचमा
हुने

शक्ति

कारणले

बालबालिकाहरूले

विद्यालय छाड्ने मुख्य १० वटा

युवा

कारणहरूमध्ये

आत्मबल विकास गरी उनीहरूलाई

बालविवाह

सबैभन्दा प्रमुख कारक तत्त्वका

तथा

निर्धक्कसँग

बालबालिकाहरूमा
आफ्नो

संस्थागत

रूपमा रहेको पुष्टि गरेको छ ।
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय र
युएनएफपिएले

संयुक्त

रूपमा

प्रकाशित गरेको फ्याक्ट सिटका
अनुसार २० देखि २४ उमेर समूहका
महिलाहरूमध्ये ४०.७०% ले १८ वर्ष
नपुग्दै विवाह गरिसकेको पाईएको
छ।

विद्यालय

छाड्ने

कु ल

किशोरीहरूमध्ये

३५%

ले

कारणले

गर्दा

बालविवाहका

विद्यालय छाडेको पाईएको छ ।
बालविवाह र यौनिकता शिक्षाको
अभाव

एकअर्कासँग

जोडिएका

समस्याहरू हुन् र दुबैका कारणले
गर्दा किशोरावस्थाको गर्भ, यौन
प्रशारित संक्रमणहरू, कमजोर यौन
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विश्वभर

बालबालिकाहरू

विगतको

कारणले गर्दा उनीहरूको शरीर

प्रमुख

अवधारणालाई प्रतिविम्बित गर्दछ ।

अत्याधिक मोटो हुन जान्छ ।

कारणहरूमध्ये अपाङ्गता पनि

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा पनि

किशोरकिशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा

पर्दछ । नेपालको जनगणना २०११

अझ सिकाई सम्बन्धी अपाङ्गता

सम्बन्धी नेपालमा गरिएको एक

को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा

भएकाहरूलाई यौनिकता शिक्षाको

अध्ययन अनुसार अपाङ्गता भएका

कु ल जनसंख्याको १.९% र कु ल

आवश्यकता हुँदैन भन्ने गलत

व्यक्तिहरू जो अन्य अपाङ्गता

आधारभूत तहमा अध्ययन गर्ने

बुझाई रहेको छ । यथार्थमा उनीहरू

नभएका व्यक्तिहरूसँग बस्छन्, उक्त

उमेरका बालबालिकाहरूमध्ये १.१%

पनि अन्य व्यक्ति सरह नै भावना र

सेवा उनीहरूका लागि पनि हो भन्ने

मा कु नै न कु नै प्रकारको अपाङ्गता

चाहनाले भरिएका हुन्छन् यद्यपी

कु रामा सचेत छैनन् ।

भएको

विशेष

उनीहरू नै अरुभन्दा बढी जोखिममा

विद्यालय

बाहिर

रहने

पाईएको

आवश्यकता

छ।

मान्ने

कु ल

हुन्छन् । ह्गयु ्स र उनको समूहले

त्यसैले मानसिक, शारीरिक तथा

बालबालिकाहरूमध्ये

३०.६%

सुझाए अनुसार अपाङ्गता भएका

संवेगात्मक

बालबालिकाहरू

वर्तमान

व्यक्तिहरू असमान रूपमा अन्य

किशोरकिशोरीहरू पनि अरु सरह

शिक्षामा

व्यक्तिहरूभन्दा बढी यौन हिंसाबाट

यौनिक प्राणी हुन् र उनीहरूका पनि

जबकी

प्रभावित भएका छन् र संभवतः

आफ्नो यौनिकतालाई स्वास्थ्यमा

भएका

उनीहरू

प्राप्त

औपचारिक
सामेल

भएका

समस्या

विद्यालय

भएका

छैनन्

बहुअपाङ्गता

नै

HIV

संक्रमणको

हुन

अपाङ्गता

सक्ने

भएका

उच्चतम

बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर

जोखिममा रहन्छन् । त्यसै गरी

गुणस्तरियताको अनुभूति गर्ने, दवाव

रहने सम्भावना धेरै हुन्छ । हाम्रो

सिकाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका

र हिंसा रहित, आनन्दमय र सुरक्षित

जस्तो समाजमा जहाँ यौनलाई

व्यक्तिहरू अन्य व्यक्तिहरूभन्दा तिन

यौन अनुभव गर्ने, र गुणस्तरीय

प्रतिवन्धित विषयका रूपमा लिईन्छ

गुणा ज्यादा यौन

यौनिकता शिक्षा र यौन तथा प्रजनन

त्यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले

स्वास्थ्य सेवा प्राप्तगर्ने अधिकार

यौन अधिकार प्राप्त गर्ने कु रामा थप

दुर्व्यवहारकाे सिकार हुने सम्भावना

रहेको छ भनी पहिचान गरिनु जरुरी

चुनौतिको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ ।

रहेको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका

छ।

युवा तथा किशोरकिशोरीहरूले
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई

रजस्वलाको समयमा स्यानिटेरी

हाम्रो समाजमा अलैंगिक वा यौन

प्याड परिवर्तन गर्ने समस्यादेखि

अपवादका

र

लिएर हिँडडु लमा प्रतिवन्ध र स्रोत र

उनीहरूलाई यौनिकता शिक्षा प्रदान

अवसरहरूमा पनि सहज पहुँच नहुने

गर्नु अनावश्यक र हानिकारक छ

जस्ता समस्याहरू दैनिक जीवनमा

भन्ने मानिन्छ । युनेस्कोको एक

सामना गर्नु परेको छ । प्रायजसो

प्रतिवेदनमा रोउलेड र स्वाट्रजले

मानसिक अपाङ्गता भएका कैयौं

उल्लेख गरे अनुसार अपाङ्गता

युवतीहरूका रजस्वला सुरु भएपछि

भएका युवाहरूका लागि विद्यमान

गर्भाशय

शिक्षाले

रूपमा

निकाल्ने

गरिन्छ

र

यौनलाई

उनीहरूलाई आवश्यक मेडिकल

खतरनाक मान्दछ र अपाङ्गता

परीक्षण नगरी धेरै प्रकारका औषधि

भएका व्यक्तिहरूको यौनिकतालाई

सेवन गराएर राखिन्छ सायद यही
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सन् २०१४ को वार्षिक परिवार

यौनकर्मीहरू रहेको अनुमान गरिन्छ,

हिंसाका

सर्वेक्षणको तथ्याङ्कले ५ देखि ९

र महिला यौनकर्मीहरूमध्ये झण्डै

अनिच्छुक गर्भधारण, शरीर बिग्रने,

वर्ष

३०∞

उमेर

समूहका

८.३%

यौनकर्मीहरू

उमेरका

लागू औषध प्रयोग, मानसिक र

बालबालिकाहरू र १० देखि १४

बालिकाहरूरहेका छन् । यीमध्ये

अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको

उमेर

कतिपयलाई

यौन

जोखिमबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् र यी

बालश्रममा

श्रममा लगाईएको छ भने केहीलाई

लगायत अन्य धेरै पहिचान हुन

संलग्न रहेको दर्शाउँछ  । नेपालका

बेचबिखनमार्फ त र केहि आफ्नै

नसकेका जटिलताका कारणले

अधिकांश बालश्रमिकहरू कृषि

आर्थिक अवस्थाका कारणले, केहि

गर्दा यस पेसामा संलग्न युवा तथा

क्षेत्रमा संलग्न रहेका छन् र

परिबन्धमा परेर र केहि आफ्नै

बालबालिकाहरूलाई

नेपालको यस्तो एउटा अदृष्य

इच्छाले यो पेसामा संलग्न भएका

शिक्षा र सचेतनाको जरुरत हुन्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र छ जसको आय

छन् । यौन पेसामा संलग्न हुनुको

सुचीकृत छैन र त्यस्तो आय

कारण जे सुकै भए पनि ती युवा तथा

बालबालिकाहरूलाई

बालबालिकाहरू

समूहका

बालबालिकाहरू

३८%

बधुवा

कम

अलावा

जबरजस्ती

यौन

प्रशारित

मजदुरका रूपमा प्रयोग गरेर, बाल

संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको

यौन श्रमिकका रूपमा वा घरेलु

समूह हो ।

कामदारका रूपमा प्रयोग गरेर र
विदेशमा बालबालिकाहरू बिक्रि

नेपालमा यौन व्यवसाय फस्टाउँदो

गरेर हुने गरेको मानिन्छ ।

छ तर यसले कानुनी मान्यता
पाएको छैन जसको कारणले यो

विद्यालय बाहिर रहेका युवा तथा

लुकिछिपी हुने गरेको पाईन्छ  ।

बालबालिकाहरू जो औपचारिक वा

जसले गर्दा यो पेसामा हिंसाका

अनौपचारिक अर्थ क्षेत्रका लागि

घटनाहरू पनि बढीरहेका छन् ।

श्रम गरिरहेका छन् तिनीहरू नै
विभिन्न प्रकारका हिंसाको उच्च

‘यौनकर्मीमाथि भएको

जोखिममा रहेका छन् र जो

बलात्कारलाई बलात्कार मानिँदैन

यौनकर्मीका रूपमा कार्यरत छन्

किनकी कहिँ कतै नभनिएको र

तिनीहरूको

नलेखिएको व्यख्याले

अवस्था

झनै

यौनिकता

चिन्ताजनक रहेको छ । नेपालको

उनीहरूलाई बाञ्छित पीडित

कानुनले यौन व्यवसायलाई न त

मान्दछ तर उनीहरू पनि न्यायको

कानुनी मान्यता दिएको छ न त

हकदार चाहिँ हुन्छन्  ।’– अज्ञात

४३,८२९ देिख
५४,१९७ स�
मिहला यौनकमीर् र

१५,९४१ देिख
२०,६२५ स� पु�ष

यौनकमीर्ह� रहेको अनुमान
गिर� ।

गैरकानुनी ठहर्याएको छ तर यस
पेसासँग

सम्बन्धीत

लाज

र

लाञ्छना सामाजिक रूपमा व्यापक
रहेको छ । नेपालमा ४३,८२९ देखि
५४,१९७ सम्म महिला यौनकर्मी र
१५,९४१ देखि २०,६२५ सम्म पुरुष

बलात्कार भन्ने कु रा यौनकर्मी माथि
लागू भएको पाईंदैन र उनीहरूलाई
तिनका दलाल र प्रहरीले नियमित
रूपमा

बलात्कार

गरिरहेका

हुन्छन् । यौन प्रसारित संक्रमण र
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नेपालको एचआईभी र एड्स सुई साटासाट गरी लागू औषध

अत्यन्तै जोखिममा रहेका विद्यालय बाहिरका र

प्रयोग गर्नेहरू, समलिंगी पुरुषहरू, ट्रान्सजेण्डरहरू, महिला

विद्यालय छाड्ने अवस्थाका युवाहरू र उनीहरूको

र पुरुष यौनकर्मीहरू, प्रवासी पुरुष कामदार र उनीहरूका

सम्पर्कमा आउँने जो कोहिमा एचआईभी सम्बन्धीजोखिम

श्रीमतीहरू जस्ता समूहहरूमा केन्द्रित रहेको पाईन्छ

कम गर्न र सम्भावित क्षति न्यूनिकरण गर्न उनीहरूलाई

(स्वास्थ्य मन्त्रालय, सन् २०१६) । नेपालमा सन् २०१६ मा

विशेष ज्ञान, नयाँ जैविक चिकित्सकिय निरोधका

अनुमानित कु ल ३३,८५५ व्यक्तिहरू एचआईभीबाट संक्रमित

उपायहरू, एचआईभी र लैंगिक हिंसा बिचको

थिए  । जसमध्ये ४ प्रतिशत ० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका र

अन्तरसम्बन्ध र यौनिकता शिक्षाका अन्य आयामहरूको

०.०३ प्रतिशत १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू

बारेमा ज्ञान दिन आवश्यक छ ।

रहेका थिए ।

dlxnf ;dln+uL -n]l:jog_, k'?if ;dln+uL -u]_,
låln+uL -afO{;]S;'cn_, kf/ln+uL -6«fG;h]08/_ /
cGt{ln+uL -O{G6/;]S;_M LGBTI
नेपालमा समलैंगिक यौन सम्बन्ध कानुनी अपराध नभए

हुने टिकाटिप्पणी, दुव्र्यव्हार र उत्पीडन जस्ता मुख्य

पनि समाजको एउटा ठू लै हिस्सा जसले पितृसत्ता र महिला

कारणले गर्दा विद्यालय छाड्न बाध्य हुन्छन् । त्यसैले

पुरुषको सम्बन्धको मान्यतामा मात्र विश्वास राख्दछ

LGBTI युवाहरूले लघुताभाष, शारीरिक बनावटप्रतिको

त्यसले गर्दा समाजमा समलिंगीहरू आफुलाई अरुभन्दा

टिप्पणी, हिंसा, प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू

अलग महसुस गर्छन् र विभिन्न अवस्थामा बञ्चित भएका

लगायत अन्य विभिन्न प्रकारका मनोसामाजिक तथा

छन् । यो विभेद समाजिक संरचनाहरूमा मात्र सीमित नभई

शारीरिक समस्याहरूको सामना गर्नुपर्छ । यस समुदाय

परिवार लगायत विद्यालय, सञ्चारमाध्यम, पेसा व्यवसाय,

भित्रका केही समूहहरू एचआईभी संक्रमणको उच्च

विवाह र अन्य सम्बन्धहरूमा जहाँसुकै ब्याप्त छ ।

जोखिममा पनि रहेको मुख्य जनसंख्या हो । तसर्थ माथि
उल्लेखित तथ्यहरूले यी संवेदनशिल समूह र समाजको

युनेस्कोका अनुसार विद्यालयमा भर्ना भएका एलजिबिटिआई

ठू लै हिस्सालाई तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरू प्रतिको मनोवृत्ति

युवाहरू विशेष गरी हिंसा र विभेदवाट प्रताडित छन् र

र अवधारणमा परिवर्तन गराउन बृहत यौनिकता

विद्यालयमा उनीहरू होमोफोविया र ट्रान्स्फोविया व्यवहार

शिक्षाको पहुँच पुर्याईनु जरुरी रहेकोतर्फ इंगित गर्छन् ।

(तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूलाई गरिने विभेद/पूर्वाग्रह) का
कारणले गर्दा सिक्न पढ्न सकिरहेकाछैनन् जसले गर्दा
उनीहरूमाथि हुने भयानक र अमानविय हिंसाको अधार
तयार पारेको छ । नेपालमा उल्लेख्य संख्यामा LGBTI
व्यक्तिहरूले विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र सहपाठीबाट
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नेपालमा लगभग ५,००० देखि

२) सडकका बालबालिका, जो

६,००० को हाराहारीमा सडक

आफ्नो पारिवारिक

बालबालिकाहरू रहेको अनुमान

वातावरणभन्दा बाहिर हुन्छन्

गरिन्छ तर त्यस्को आधिकारिक

र सडकमै बस्छन् ।

तथ्याङ्क भने उपलब्ध छैन किनकी

आधारभूत

उनीहरूलाई कु नै पनि पारिवारिक

बञ्चित हुनुका अलावा सडक

सर्वेक्षण वा जनगणनाले समेटेको

बालबालिकाहरू

पाईंदैन । यी बालबालिकाहरू चरम

नियोजनको सूचना तथा सेवामा

गरिवी

अवस्थामा

पहुँच नहुनेदेखि लिएर कमजोर

बाँचिरहेकाहरूमध्ये पर्दछन् जसले

प्रजनन स्वास्थ्य, यौन शोषण, कम

धेरै मानव अधिकार हनन्को सामना

उमेरमा गर्भधारण गर्ने, हिंसामा पर्ने

गरिरहेका हुन्छन् । युनिसेफले दुई

र अन्य धेरै प्रकारका यौन तथा

वर्गका सडक बालबालिकाहरूको

प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार हनन्

अन्तरपहिल्याएको छः

जस्ता जोखिममा रहेका छन् । यी

र

कठोर

मानव

अधिकारबाट
परिवार

पहुँचभन्दा बाहिर रहेका युवा तथा
१) सडकमा रहेका बालबालिका,

बालबालिकाहरूमा ज्ञान र सीप

जो सडकमा रहेर विभिन्न

अभिवृद्धि गर्न, उनीहरूलाई परिवार

आर्थिक गतिविधि गर्छन्

र समाजमा पुनस्र्थापित गर्न र

जस्तैः भीख माग्ने,

उनीहरू

मालसामानबेच्ने र दिनको

जोखिम न्युनिकरण गर्न सरकार र

अन्त्यमाआ–आफ्ना घर गई

नागरिक समाजले उचित रणनीतिक

आफूले कमाएको कु रा

योजना ल्याउन आवश्यक छ ।

माथि

हुने

सम्भावित

परिवारका सदस्यसँग
बाँड्दछन् र सायद विद्यालय
पनि जान्छन्,
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जब किशोरकिशोरीहरूको उल्लेख्य जनसंख्या विद्यालय

एचआईभी र एड्समा मात्र सीमित गरिएको छ जुन

गईरहेको हुँदैन तब सामुदायिक सिकाई केन्द्र, खेलकु द

अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि सुहाउँदाे

क्लबहरू, स्काउट क्लबहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू,

छैन । राष्ट्रिय साक्षरता दर वृद्धि गर्ने हेतुले लागू

व्यावसायिक सेवा केन्द्रहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू, अनलाईन

गरिएको अर्को कार्यक्रम प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम हो जुन १५

मञ्चहरू र अन्य यस्ता धेरै अनौपचारिक क्षेत्रहरूले शिक्षाका

वर्षभन्दा माथिका विद्यालय बाहिर रहेका व्यक्तिहरू प्रति

लागि आवस्यक भूमिका निर्वाह गर्दछन् (IPPF, सन्

लक्षित छ । सामुदायिक सिकाई केन्द्रका मुख्य

२०१६) ।

गतिविधिहरूमा साक्षरता कक्षा सञ्चालन र आयमूलक
सीप प्रदान गर्ने भएता पनि यो समुदायको आवश्यकता
तथा

र अनुकूलता अनुसार फरक पर्न सक्छ । हरेक

बालबालिकाहरूको बृहत यौनिकता शिक्षा मध्यम स्तरमा

सामुदायिक सिकाई केन्द्रले आफ्नो क्षमता अनुसार

रहेको छ, जसको तात्पर्य यो शिक्षा हुँदै नभएको होइन तर यो

घरेलु हिंसा, बालविवाह, यौन दुर्व्यवहार, स्वास्थ्य

विभाजित छ  । यो शिक्षा पहुँच र ज्ञानको सन्दर्भमा सीमित

सचेतना जस्ता विविध सवालहरूमा स्थानीय संघ

छ र यसलाई अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरूमा केही एकल

संस्थाहरूको सहकार्यमा आमा समूह र युवा तथा

विषयवस्तुहरूसँग अप्रत्यक्ष रूपमा लागू गरिएको छ ।

बालक्लबका

नेपालमा

विद्यालय

बाहिर

रहेका

युवा

सदस्यहरूलाई

अभिमुखिकरण

र

तालिमहरू पनि प्रदान गर्दछन् । तर सबै सामुदायिक
नयाँ संघीय प्रणालीमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र
र प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयले संघीय र प्रादेशिक

सिकाई केन्द्रहरूको पहुँच रतत्परतालाई विश्वास
गरिहाल्ने वातावरण छैन ।

तहमा अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रमहरूको समन्वय,
सहजिकरण र सहयोग गरिरहेका छन् जुन पहिलेका ३ वटा

नेपालमा

फरक फरक कार्यकारी निकायहरू राष्ट्रिय शिक्षा विकास

बालबालिकाहरूलाई यौनिकता सम्बन्धी ज्ञान र शिक्षा

विद्यालय

बाहिर

रहेका

युवा

तथा

केन्द्र (NCED), शिक्षा विभाग र आनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

विभिन्न अनौपचारिक सञ्जाल र सँगठनहरूले पनि

(NCES) ले एक हुनुभन्दा पहिले गरिरहेका थिए ।

प्रदान गरिरहेका छन् जो बालविवाह, एचआईभी, बाल
अधिकार, लैंगिक अधिकार, स्वास्थ्य लगायतका अन्य

हाल नेपालमा स्थानीय तह अन्र्तगत संचालित २,०००भन्दा
बढी संख्यामा रहेका सामुदायिक सिकाई केन्द्रमार्फ त
अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू लागू गरिएका छन् ।
त्यसबाहेक सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरूले लचिलो
विद्यालय कार्यक्रम पनि लागू गरेका छन् जसले प्राथमिक
तह अध्यन गर्दागर्दै विद्यालय छाडेका ८ देखि १४ वर्ष उमेर
समूहका बालबालिकाहरूलाई कक्षा ६ को औपचारिक
शिक्षामा भर्ना हुन प्रेरित गर्दछ । यो औपचारिक शिक्षा
पाठ्यक्रमको संक्षिप्त संस्करण हो जसले बृहत यौनिकता
शिक्षाको सबै अंशलाई समेट्दैन तर कक्षा ३ को पाठ्क्रमलाई
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धेरै सवालहरूमा कृयाशिल छन् । उदाहरणका लागि,
UNFPA र महिला तथा बालबालिका विभागको
सहकार्यमा नेपालका १९ जिल्लाका किशोरीहरूलाई ९
महिनाको लागि साताको १ दिन ‘रूपान्तरण’ नामक
समाजिक र आर्थिक सीप प्याकेज (SFSP) प्रदान
गरिएको छ । यस्ताकार्यक्रमहरू विद्यालय बाहिर
रहेकाकिशोरकिशोरीहरूलाई बृहत यौनिकता शिक्षा
प्रदान गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएका हुँदैनन् तथापि
यौनिकता शिक्षाका केहि विषयवस्तुहरू भएमा अन्य
आधारभूत उद्देश्यमा समावेश गरेर प्याकेजका रूपमा
तयार पारिएका हुन्छन् यी कार्यक्रमहरूले विद्यालय

बाहिररहेका सबै जिल्लाका सबै युवा तथा

नेपालका युवा तथा किशोरकिशोरीहरूलाई सशक्तिकरण

किशोरकिशोरीहरूलाई समेट्दैनन् र उनीहरूको

गर्न, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार प्रवर्धन र

शिक्षा तथा सूचनाको पहुँचको सुनिश्चिततालाई

उनीहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा सही सूचना प्रदान

सम्वोधन गर्दैनन् ।

गरी स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनका लागि सहयोग गर्ने
उद्देश्य राखी २३ सेप्टेम्बर २०१७ मा ‘खुल्दुली’ नाम गरेको

यस लगायत नेपाल सरकारले सन् २०१० देखि
किशोरकिशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा पनि सञ्चालन
गरिरहेको

छ।

यी

सेवा

केन्द्रहरू

किशोरकिशोरीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने
उद्देश्यले स्थापना गरिएको भएता पनि, तिनीहरू

मोबाईल एप्लिकेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ । अन्य संघ–
संस्थाहरू

जस्तै

मेरी

स्टोप्सले

पनि

युवा

तथा

किशोरकिशोरीहरूलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको सूचना
दिन एमहेल्थ (मोबाईल हेल्थ) नामको एप्लिकेशन प्रयोगमा
ल्याएका छन् ।

यौनिकता शिक्षा र परमर्श प्राप्त हुने मुख्य स्रोत
निष्कर्षमा,

केन्द्रहरू हुन् ।

विद्यालय

बाहिर

रहेका

युवा

तथा

किशोरकिशोरीहरूका लागि यौनिकता शिक्षा विभिन्न
किशोरकिशोरीमैत्री सेवा प्रदायकका रूपमा सुचिकृत
गरिएका काठमाण्डौंका १३ वटा स्वास्थ्य केन्द्रहरू
माथि २०७०/७१ मा गरिएको एक सर्वेक्षणले ती सेवा

कार्यक्रमहरूमा समेटिएको भए तापनि यो बृहत छैन, छरपस्ट
छ र मुख्य गरी यसले विद्यालय बाहिररहेका सबैलाई
समेटेको पार्इंदैन ।

केन्द्रहरूको कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठाएको छ । उक्त
सर्वेक्षणले ४ वटा किशोरकिशोरीमैत्री सेवा केन्द्रहरू
मात्र सञ्चालनमा रहेको पाइयो तर तिनीहरूले पनि
प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तर नेपाल सरकारले तोकेको
सेवा र कार्यविधिको मापदण्ड अनुरूप नभएको
निष्कर्श निकालेको छ ।
परम्परागत विधिवाट सूचना प्रवाह गर्ने तरिकाहरूभन्दा
बाहेक युवा तथा किशोरकिशोरीहरूसम्म यौनिकता
शिक्षाको पहुँच बढाउन नयाँ उपायहरू पनि अवलम्बन
गरिँदैछ । नेपालमा ‘यौनिक अनलाईन’ नामक एक
अनलाईन

पोर्टल,

www.yaunik.com

ले

किशोरकिशोरीहरू माझ यौनिकता सम्बन्धी सूचना
पुर्याउन सहजिकरण गरिरहेको छ । त्यसैगरी हेल्थ
कम्युनिकेसन क्यापासिटि कोल्याबोरेटिभ (ज्ऋघ)
अभियानले १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवा तथा
किशोरकिशोरीहरू, कु नै पनि उमेरका वयस्कहरू,
शिक्षक तथा अभिभावकहरूलाई यौन तथा प्रजनन
स्वास्थ्य र अधिकारबारे सही र स्पष्ट सूचना प्रदान गर्न
‘मेरो लागि’ नामको मोबाईल एप्लिकेसन विकास
गरेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ शिक्षा सूचना तथा सञ्चार
केन्द्रले अन्य संघ–संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा
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casf] lgsf;
१.	विद्यालय बाहिर रहेका जनसंख्यासम्म यौनिकता शिक्षाको पहुँच पुर्याउन सामुदायिक
सिकाई केन्द्रहरू उत्तम विकल्प हुन सक्छन्  । किनकी यी देशका सबै वडाहरूमा
रही स्थानिय समुदायसँग नजिक रहेर काम गरिरहेकाले यिनीहरूको पहुँच व्यापक
हुन्छ । यदि प्रभावकारी ढंगमा यस्ता केन्द्रहरूलाई परिचालन गर्न सकेमा देशका सबै
बालबालिका, युवा तथा किशोरकिशोरीहरूमाझ यौनिकता शिक्षाको अधिकारको
पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
२. बृहत यौनिकता शिक्षा अधिकारमा आधारित हुनुपर्छ  । त्यसैले यसलाई समग्र
रूपमा नै प्रदान गरिनु पर्दछ ।
३. प्रविधिले विकास गरेका सूचना प्रवाहका नयाँ माध्यमहरूका बढ्दो सम्भावनालाई
भरपुर सदुपयोग गरिनुपर्छ । युवा तथा किशोरकिशोरीहरू माझ यौनिकता शिक्षा
लिएर पुग्न सामुदायिक रेडियो, टेलिभिजन कार्यक्रम र अन्य परम्परागत
सञ्चारमाध्यमहरू लगायत इन्टरनेट तथा समाजिक सञ्जाल, मोबाईल एप्लिकेसन
र आईसिटीले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् ।
४.	विद्यालयको बृहत यौनिकता शिक्षा सम्बन्धी असंख्य खोज, अध्ययन र
अनुसन्धानहरू भएको पाईए तापनि विद्यालय बाहिर रहेकाहरूको बृहत यौनिकता
शिक्षा सम्बन्धी थोरै मात्र तथ्यहरू उपलब्ध छन् । त्यसैले यस सवालमा तथ्यहरू
सङ्कलन गरेर पैरवीलाई सशक्त बनाउन देशव्यापी बृहत अध्ययन गरिनु जरुरी छ ।
५.	विद्यालय बाहिर रहेकाहरूको बृहत यौनिकता शिक्षाका लागि सरकारी र
	गैरसरकारी सरोकारवालाहरूले यस सवालमा ठू लो लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्रका लागि बजेट बढाउने योजना ल्याउनु पर्छ र
बृहत यौनिकता शिक्षालाई त्यस पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । त्यसैगरी धेरै संघ–
संस्थाहरू जो बालबालिका, युवा तथा किशोरकिशोरीहरूको विविध समूहहरूसँग
कार्य गरिरहेका छन् । उनीहरूले पनि आफ्ना कार्यक्रमहरूमा बृहत यौनिकता
शिक्षालाई समावेश गर्नुपर्दछ र सबै प्रदेश र सबै जिल्लाका सम्पूर्ण युवा तथा
किशोरकिशोरीहरूलाई समेट्न र कार्यक्रमहरू एकै ठाउँमा एकै व्यक्ति समूहमा
दोहोरिन नदिनका लागि सोही सवालमा कार्य गरिरहेका अन्य संघ–संस्थाहरू र
सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्नुपर्दछ ।
६. सरकारले उमेर उपयुक्त र अधिकारमुखी बृहत यौनिकता शिक्षाको पाठ्यक्रम तयार
गर्दा युवा तथा किशोरकिशोरी, नागरिक समाज, बृहत यौन शिक्षा र यौन तथा
प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारमा कार्यरत सामाजिक संस्था, बाल मनोवैज्ञानिक,
अभिभावक, शिक्षकहरू र अन्य सरोकारवालाहरूसँग नियमित परामर्श गरेर मात्र
तयार गर्नु पर्दछ ।
७. पाठ्यक्रममा यौनिकतालाई मानव जीवन, लैंगिकता र विविधताको अधारभूत पक्ष
मानेर समेटिनु पर्दछ । बृहत यौनिकता शिक्षालाई जीवनोपयोगी सीपको आधारमा
विकास गरिनु पर्दछ, जसले विद्यार्थीहरूको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई अभ्यासमा
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रूपान्तरण गरी सुरक्षित यौन तथा प्रजनन जीवनका लागि व्यवहारमा परिवर्तन
ल्याउन सक्ने किसिमको हुनुपर्दछ ।
८. बृहत यौनिकता शिक्षालाई राष्ट्रिय किशोरकिशोरी स्वास्थ्य र विकास रणनीतिको
रणनैतिक परिवर्तकका रूपमा उल्लेख गरिनु पर्दछ । नेपालको शिक्षा नीतिले बृहत
यौनिकता शिक्षालाई योजना र कार्यक्रमसहित उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
९. शिक्षकहरूलाई तालिम दिने, आवधिक अनुगमन गर्ने र उनीहरूलाई बृहत यौन
शिक्षा र अन्य त्यस्तै आवस्यक सवाल सम्बन्धी स्रोतहरू उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
१०. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बृहत यौनिकता शिक्षा अनुगमनको संयन्त्र विकास गरेर
प्रभावकारी र गुणस्तरीय यौन शिक्षा प्रवाहको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्दछ ।
११. अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूका लागी बृहत यौनिकता शिक्षाको पाठ्यक्रम,
स्थानिय स्तरमा पाठ्य पुस्तक छाप्न सकिने गरी ब्रेल प्रिन्टरको ब्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
बहिरा तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठनमा आकर्षित गर्न
शैक्षिक एवं सिकाईका सामग्री सहितको पाठ्यक्रम तयार पारिनु पर्दछ । विषेश
शिक्षा पठनपाठन गराउने शिक्षकको संख्या वृद्धि गरी नियमित तालिम दिनुपर्दछ ।
१२. 	हरेक कक्षामा सम्बन्धीत जिल्लाका स्वास्थ्य केन्द्र, युवामैत्री केन्द्र, नेपाल प्रहरी,
स्थानीय तहको ठेगाना, फोन नं. सहित अन्य विवरण खुल्ने पोस्टर राखिनुपर्दछ ।
१३. अाधारभुत तहसम्म बृहत यौनिकता शिक्षाको पाठ्यक्रम स्थानिय भाषामा लागू गरिनु
पर्दछ ।
१४. पाठ्यक्रमले दिगो विकास लक्ष्यलाई समेट्नुपर्दछ ।
१५. एक विद्यालय एक नर्स र एक आवधिक मनोसामाजिक परामर्शदाताको
अवधारणालाई सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा लागू भए नभएको अनुगमन
गर्नुपर्दछ ।
१६. सबै विद्यालयमा आवधिक रूपमा परामर्शदातावाट विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्य,
सम्बन्ध, परिवार तथा समाजमा उनीहरूको भुमिका लगायतका सवालमा परामर्श
प्रदान गर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१७. 	विद्यार्थीका अभिभावक तथा स्थानिय सरकारका सदस्यहरूलाई बृहत यौनिकता
शिक्षाको आवस्यकताका बारेमा विद्यालयले निरन्तर सचेतना तथा पैरवी गर्नुपर्दछ ।
१८. बृहत यौनिकता शिक्षालाई कक्षा ३ देखि कक्षा १२ सम्म अनिवार्य शिक्षाका रूपमा
लागू गरिनुपर्दछ ।
१९. 	कक्षा ५ भन्दा माथि सबै विषयका शिक्षकहरू विषयगत अध्ययन गरेकाहरूलाई मात्र
नियुक्त गरिनुपर्दछ ।
२०. बृहत यौनिकता शिक्षाको पाठ्यक्रमका केहि अंश स्थानिय परिवेश (जस्तैः रिती,
कु रिती, परम्परा, मान्यता, प्रथा, सामाजिक चलन तथा अभ्यास) का आधारमा
स्थानिय निकायले तयार पारेर लागू गर्नुपर्दछ ।
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