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1 बेवास्ा गरिएको अकको महाव्ाधि: 
नेपालमा मधहलाधवरुद्ध धह ंसाका घटनाबािे संपे्धस् खबिको धवशे्षण

१. परिचय

कोभिड-१९ महाव्ाभि जनस्ास्थ्को संकट हो । ्सले 
मभहलामाभि स्ाहार-ससुारको अभिररक्त भजममे् ारी िभिभि्ो 
जसको िररणामस्रूि मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका घटनामा ्भृद्ध 
ि्ो । कोभिड-१९ शरुू िए्िा िरैे िशेमा घरेल ु भहसंा सम्ोिन 
गन्न सिािना गररएका हलेिलाइनमा सह्ोगको अिेक्ा गिदै आउने 
फोनमा ्भृद्ध िएकाले ्एुन भ्भमनले ्सलाई ‘स्ाडो प्ानडेभमक’ 
अिा्नि ्‘छा्ा महाव्ाभि’ िनेको छ ।1 त्सैगरी नेिालको राभट्रि् 
मभहला आ्ोगले भहसंाका घटना ् ढेकै कारण हलेिलाइनमा सह्ोग 
मागनेहरू िरैे िएको उललेख गरेको छ ।2 मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका 
घटनाहरू ्भृद्ध िएको ्ी संकेिकै आिारमा डेमोके्सी ररसोस्न सेनटर 
नेिाल (डीआरसीएन) ले कलेभ्टि ््ामिेन फर भिस (को््ाि) 
सँग सहका ््न गिदै मभहलाभ्रुद्ध भहसंा्ारे समपे्भिि ख्रको भ्शे्िण 

1 UN Women. 2020. The Shadow Pandemic: Violence against 
Women during Covid-19. https://www.unwomen.org/en/news/in-
focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19/ मा उिलबि ।

2 National Women Commission. 2020. National Women 
Commission’s Initiatives Responding to and Reducing Gender-
based Violence during the Lockdown. https://www.nwc.gov.
np/Publication_file/5fa78a6eb289f_2020_Sep_18_Lockdown_
Report_-4_months.pdf/ मा उिलबि ।

गरेको हो । डीआरसीएनले घटनाका प््भृति िभहचान गन्न र समपे्भिि 
घटना्ारे ्झुाइ ्नाउन िभछलला िीन ्ि्न (२०१८–२०२०) का 
ि्थ्ांकलाई आिार ्नाएको भि्ो । ्सका लाभग को््ािको 
चाल ुिरर्ोजना – नेिाल मभनटरले संकलन गरेको ि्थ्ांक उि्ोग 
गररएको छ । 

नेिाल मभनटरले लैङ्भगक र मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका सािै भ्भ्ि 
भकभसमका भहसंाका घटनाको ि्थ्ांक संकलन गि्नछ । ्सले 
राभट्रि् ििा सिानी् सञचारमाध्ममा प्काभशि समाचार 
ए्ं अनौिचाररक क्ेत्र से्ा केनद्र (इनसेक) र नेिाल प्हरीका 
्े्साइट्ाट मभहलाभ्रुद्ध भहसंासँग सम्भनिि ३,७१५ घटना 
संकलन गरेको भि्ो जसमा २०१८ को शरुूिभेख २०२० को 
अनत्समम िएका ्ौन िवु ््न्हार, ्लातकार, घरेल ु भहसंा, िाइजो 
उतिीडन र हुलहुजजिमाफ्न ि िएका भहसंाका घटना समा्ेश भिए । 
्ी ि्थ्ांक सा््नजभनक रूिमा समपे्िण गररएका घटना भ््रण मात्र 
हुन ्जसले मभहलाभ्रुद्ध भहसंाको िशेव्ािी अ्सिा्ारे कुनै ठोस 
्झुाइ ्नाउन सघाउँिनैन ् । ्ो अध््नले भ्भिनन स्वेक्ण ििा 
अध््नका ि्थ्ांक ए्ं जानकारीको उि्ोग गरी मभहलाभ्रुद्ध 
भहसंाका भिनन रूिलाई िभन िाँजने प््ास गरेको छ । ्स अभिररक्त, 
समाचार सामग्ीका भ्ि््सिकुो भ्शे्िणका आिारमा समाचारले 
मभहलाभ्रुद्ध भहसंा्ारे कसिा क्थ् भनमा्नण गन्न सघाइरहकेा छन ्
िनेर िभन खोिभलएको छ (अनसुचूी ‘क’ हनेु्नहोस)् । नेिाल मभनटरको 

प्रतिवेदन सकें्प

डेमोके्सी ररसोस्न सेनटर नेिालले सन ्२०१८ िभेख २०२० को अ्भिमा सञचारमाध्म, इनसेक र नेिाल प्हरीले सा््नजभनक गरेका मभहलाभ्रुद्ध 
हुने भहसंाका घटनाहरूको नेिाल मभनटरले संकलन गरेको ि्थ्ांकलाई उि्ोग गिदै ्ी घटनाहरू सञचारमाध्मले कसरी समपे्िण गरे िनेर 
भ्शे्िण गरेको हो । मभहलाभ्रुद्ध भहसंा्ारे सा््नजभनक रूिमा पे्भिि घटनामा ्लातकार ए्ं ्ौन िवु ््न्हारलाई प्ािभमकिा भिइएको छ िने 
अभिक संख्ामा हुने घरेल ुभहसंा्ारे कम समाचार समपे्िण िएका छन ्। सािै, सा््नजभनक गररएका घटनाले प्ािभेशक रूिमा मभहलाभ्रुद्ध 
भहसंाको व्ािकिा िखेाउँिनैन ्। अन् घटनाका िलुनामा मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका समाचारको लम्ाइ सानो (अरू ख्रको िलुनामा िीनिभेख 
चार ्ा्् कम) रहकेो िाइ्ो । िी समाचारमा िीभडि, भिनका नािागोिा र अन् प्त्क्िशशीका िारणािनिा काननू लाग ुगनवे संसिाका 
दृभटिकोणलाई प्ािभमकिा भिइएको भि्ो । अभिकांश समाचारमा िीभडिका नाम नखलुाइए िभन भिनको िभहचान सहजै खलुने भ््रण उललेख 
गररएका भिए । ्ी ख्रहरू मलूिः घटना भ््रणका रूिमा प्काभशि भिए । खास घटनालाई मभहलाभ्रुद्ध हुने भहसंाको व्ािक सनिि्नसँग 
जोभडएका भिएनन ्। 

घटनाका भ््रण मात्रै उललेख गनवेिनिा मभहलाभ्रुद्ध भहसंालाई जनस्ास्थ्को मदु्ाका रूिमा समपे्िण गन्न सके मभहलाभ्रुद्ध भहसंाको 
व्ािक सनिि्नलाई ् झुाउनमा सञचारमाध्मले सकारातमक ् ोगिान गन्न स्छ । समाचार समपे्िणको ् सिो फराभकलो रूिरेखामा आ्श्क 
ि्थ्ांक, घटनालाई सनिि्नसँग जोड्ने, भहसंा भनरुतसाभहि गन्नका लाभग समिुा्का भजममे् ारी, सािै िीभडिलाई न्ा्को िहुचँमा ि¥ु्ाउने 
प््तनजसिा भ्ि् समभेटन स्छन ्। सािै, मभहलाभ्रुद्ध भहसंा्ारे समाचार समपे्िण गिा्न सञचारमाध्मका भनणा्न्क ििहरूमा मभहलाको 
कम उिभसिभिका कारण उतिनन संरचनागि अ्रोिलाई सम्ोिन गन्न आ्श्क छ । 
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सचूनाको प्ािभमक स्ोि नेिाली िािाका सञचारमाध्म िएकाले 
्ो प्भि्ेिन सोही िािामा समपे्भिि समाचारको भ्शे्िणमा सीभमि 
छ । 

मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका ख्र कसरी सञचारमाध्मसमम िगुछन ्
र िी प्काशन्ोग् छन ््ा छैनन ्िनेर भनिा्नरण गनवे आिार के-के 
हुन ् िनने्ारे ्स प्भि्ेिनको अ्को अध्ा्मा चचा्न गररएको 
छ । िेस्ो अध्ा्मा सा््नजभनक रूिमा समपे्िण गररएका 
मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका घटनालाई समाजमा हुने मभहलाभ्रुद्ध 
भहसंाका घटनाको व्ािकिासँग िलुना गररएको छ । त्सका लाभग 
नेशनल डेमोग्ाभफक एणड हलेि सिवे (एनडीएचएस) ले मािन गरेको 
मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका घटना हुने क्म, सा््नजभनक रूिमा समपे्िण 
गररएका घटना र नेिाल प्हरीको मभहला, ्ाल्ाभलका, ज्ेष्ठ 
नागररक से्ा भनिवेशनाल् (डबलसुीएससीएसडी) ले संकलन गरेका 
घटनालाई िलुना गररएको छ । ्स भनिवेशनाल्ले नेिाल प्हरीमा 
उजरुी िरेका मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका स्ै घटनाको रेकड्न राखछ । 
्सिो िलुनातमक अध््नले सा््नजभनक रूिमा समपे्िण िएका 
घटनाहरूले मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका घटनाको सामाभजक ्िाि्नलाई 
कभतिको प्भिभनभित् गन्न स्छन ् िनेर ्झुन सघाउँछ ।3 चौिो 
अध्ा्मा मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका समाचारको भ्शे्िण गररएको 
छ । खासगरी समाचार सामग्ीको लम्ाइ, शीि्नकको शबि च्न र 
प्सिभुिका आिारमा ्हाँ भ्शे्िण गररएको हो । िाँचौ ँअध्ा्मा 
मभहलाभ्रुद्ध भहसंा्ारे समाचार लेखन र प्काशन गन्न सामना गनु्निनवे 
चनुौिी्ारे लेखाजोखा छ िने छैटौ ँअध्ा्ले महाव्ाभिमा ्भृद्ध 
िएको मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका घटनाको मलू्ांकन गरेको छ । अभनिम 
अध्ा्मा ्स अध््नका भनट्कि्न छन ्। 

२. मतिलातवरुद्ध तिंसाका घटना सम्पे्रषण गनने 
प्रतरिया 

ज् कुनै मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका घटना हुनछ, अिरािको 
प्कृभिअनसुार, िीभडिले उसका िरर्ारका सिस्, समिुा् 
्ा प्त्क्िशशीसँगै प्हरीमा ्ा सिानी् मध्सिकिा्न सभमभिमा 

3 नेिाल प्हरीले ि्ार िारेको मभहलाभ्रुद्ध भहसंाको ि्थ्ांकमा िशेिररका 
घटनाहरू समा्ेश हुनछन,् िर प्हरीले केही घटनाहरूलाई मात्र सा््नजभनक गि्नछ । 
्स अध््नमा ्ी िु् ै िरी ि्थ्ांकको उि्ोग गररएको छ । ्ी िईु भिनन ि्थ्ांकका 
भ्भशटििा ्झुन जरुरी छ ।

िीडकभ्रुद्ध उजरुी गनु्निि्नछ ।4 कोही िीभडि िने सञचारमाध्म 
्ा सोझ ैउद्धार ए्ं राहि से्ा प्िान गनवे संसिाको समिक्न मा िभन 
जान स्छन ्। केही घटनामा सञचारमाध्मले आफनै िररकाले मदु्ा 
िभहल्ाउन स्छ । िर सािारणि्ा िीभडिले िभहले प्हरीमा उजरुी 
(फसट्न इनफमवेशन ररिोट्न – एफआइआर) ििा्न गररसकेिभछ मात्रै 
सञचारमाध्ममा सचूना िगुने गरेको ित्रकारहरूले डीआरसीएनलाई 
्िाए । अनसुनिान ्ा सनुु् ाइ जारी रहकेा घटनामा अिालि ्ा 
्भकलले सञचारमाध्मलाई स्ै सचूना नभिन स्छन ््ा काँटछाँट 
(सेनसर) गरेर मात्र िभन केही सचूना भिन स्छन ्। ् स िौरान ित्रकारले 
लेखकेो समाचारलाई कसिो प्काशन गनवे अभनिम भनण््न  िने 
समिािकको हुनछ । ्सरी हिेा्न कुनै िभन घटना सा््नजभनक हुनअुभघ, 
िीन ओटा द्ारिाल (गेटभकिर) भछचोलनिुनवे हुनछ : १) िरर्ार 
्ा समिुा्, २) प्हरी, सिानी् मध्सिकिा्न, अिालि सभहिको 
न्ाभ्क व््सिा, र ३) सञचारमाध्म । ्ी िीनै द्ारिालले कुन 
घटना, कसरी र कभहले समपे्िण हुनछन ् िननेमा प्िा् िाछ्नन ् । 
सािै, ्स प्भक््ामा प्त्ेक घटनाले मभहलाभ्रुद्ध भहसंाको व्ािक 
संकिनलाई कसरी प्िाभ्ि िलु्ाउँछ िनने िभन भनिा्नरण हुनछ ।

्सिभछको अध्ा्मा िखेाइएजसिै, मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका िरैेमध्े 
केही घटना मात्रै सञचारमाध्ममा प्काभशि हुने गरेका छन ् । 
सञचारमाध्मले प्काशन गरेका घटनाहरू माभि िभनएका द्ारिालले 
प्त्ेक चरणमा प््ोग गरेका ‘भफलटर’ ्ाट प्िाभ्ि हुनछन ् । ्ी 
द्ारिालहरू त्ही भििसृतिातमक सामाभजक-साँसकृभिक संरचनाले 
भनिा्नरण गनवे सीमामा ्सेर काम गछ्नन ्जसले मभहलाभ्रुद्ध भहसंा हुने 
्ािा्रण भसज्नना गरेको हुनछ ।5 मभहलाभ्रुद्ध भहसंा्ारे भन्भमि 
समाचार लेखने एक ित्रकार संरचनागि सीमा्ारे ्सो िनछन ्: 

4 मौजिुा काननूी व््सिाअनसुार मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका स्ै घटना हनेवे भजममा 
एउटै संसिा ्ा अभिकारीको निई भिनन संसिा ्ा अभिकारीको हुनछ । सामान् 
झगडाहरू सिानी् मध्सिकिा्न सभमभि्ाट समािान गररनछ िने आिराभिक प््भृतिका 
मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका घटना्ारे नेिाल प्हरी ्ा अिालिमा उजरुी गररनछ । सिानी् 
मध्सिकिा्न सभमभि िननाले ्डा सिरी् मध्सिकिा्न सभमभि ्ा िाभलकाको न्ाभ्क 
सभमभि िनी ्झुनिुछ्न ।

5 भफलटर िनेको सञचारमाध्मका आफना झकुा् हुन ्जनु प्ितु्शाली सामाभजक, 
साँसकृभिक र अि्नराजनीभिक संरचनाले भनिा्नरण गरेको हुनछ । हनेु्नहोस,् Zollmann, 
Florian, et al. 2018. The Propaganda Model and Intersectionality: 
Integrating Separate Paradigms. Media Theory 2(2): 213–239. http://
jornalcontent.mediatheoryjournal.org/index.php/mt/article/view/69 
मा उिलबि ।



3 बेवास्ा गरिएको अकको महाव्ाधि: 
नेपालमा मधहलाधवरुद्ध धह ंसाका घटनाबािे संपे्धस् खबिको धवशे्षण

िातलका १ : सञचािमाधयमले प्रकाशन गिेका मतिलातवरुद्ध तिंसाका घटनाका प्रकाि/कािण (सन ्२०१८ देति २०२०)
मतिलातवरुद्ध  तिंसाका प्रकाि/कािण िबि प्रकातशि भएका घटनाको सखंया प्रतिशि

्लातकार/्ौन िवु ््न्हार २,९१७ ७८.५२

घरेल ुभहसंा ४९५ १३.३२

लैङ्भगक भहसंाका अन् प्कार (मान् ्ेचभ्खन, 
िाइजो, इत्ाभि) 

१३४ ३.६१

मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका अन् प्कार (व्भक्तगि द्नद्, 
राजनीभिक द्नद् र अन्)

१२६ ३.३९

गैरन्ाभ्क प्भिभक््ा र हुलहुजजि्ाट हुने भहसंा 
(्ो्सीको आरोि र अन्)

२९ ०.७८

अन् अिरािहरू (अिहरण, संगभठि अिराि, अ्ैि 
कारो्ार, चोरी)

८ ०.२२

िभलि मभहलामाभि भ्ििे ४ ०.११

काननू उललंघन २ ०.०५

जम्मा ३,७१५ १००.००

स्रोत : नेपाल मननटर (nepalmonitor.org) ।

‘राभट्रि् मदु्ा’ ्नन नसकेको र जभि छ त्ोिनिा ्ढी ध्ानाकि्नण 
हुनिुनवे भ्ि् िएको ्िाउँछन ्। मभहलाभ्रुद्ध भहसंा्ारे ्ी ्झुाइले 
नै अनििः कुन घटनाले, कभहले र कसरी सञचारमाध्ममा सिान 
िाउँछन ्िनने भनिा्नरण गछ्न । सािै, पे्भिि घटना र त्सको प्सिभुिले 
्स भ्ि्मा आम िारणा ्नाउनमा िभूमका खलेेको हुनछ । 

३. साव्वजतनक भएका घटनाका प्रवतृति एवं 
मतिलातवरुद्ध तिंसाको वयापकिा 

मभहलाभ्रुद्ध भहसंासम्निी घटनामध्े ् लातकार र ् ौन िवु ््न्हारका 
घटना स्ैिनिा िरैे सा््नजभनक िए (७९%) । घरेल ुभहसंाका घटना 
त्सिभछ िरैे सा््नजभनक हुनेमध्े िछ्न (१३%) । ्ाँकी अरू 
स्ैखाले भहसंालाई एकै ठाउँमा राखिा िभन १० प्भिशििनिा िरैे 
हुिँनै (िाभलका १ हनेु्नहोस)् । सािै प्िशेमा ्ही प््भृति िोहोररएको 
छ िने सन ्२०१८ िभेख २०२० सममका िीनै ्ि्नमा एउटै प््भृति 
िभेखनछ (अनसुचूी ‘ख’ हनेु्नहोस)् । 

घरेल ु भहसंाका घटना अत्भिक हुने गरेको िए िभन ्लातकार र 
्ौन िवु ््न्हारका िलुनामा ्ी घटना कम ैसा््नजभनक हुनछन ्। नेिाल 
प्हरीको मभहला, ् ाल्ाभलका ििा ज्ेष्ठ नागररक से्ा भनिवेशनाल्ले 

िीभडििनिा शभक्तशाली व्भक्त्ाटै िरैेजसो मभहलाभ्रुद्ध 
भहसंा हुने गछ्न । त्सैले िीभडिले न्ा् खोजिा िि भहसंा 
िोगनिुनवे हुनस्छ । राजनीभि, प्हरी, न्ा् प्णाली ए्ं 
सञचारमाध्ममा िीभडिको िनिा िीडककै िहुचँ ्ढी हुनछ 
र भिनलाई प्िाभ्ि गन्न िभन िीडकले नै स्छ । 

सा््नजभनक रूिमा घटना समपे्िण हुनलाई समाचारले न्ा् व््सिा 
ए्ं सञचारमाध्मका भ्भिनन चरण िार गनु्निछ्न जहाँका हरेक 
िहमा मभहला प्भिभनभित् एकिम ैकम छ । अिा्नि,् मभहलाभ्रुद्ध 
भहसंासम्निी घटनाका सा््नजभनक समपे्िणमा स्ैिनिा महत््िणू्न 
ए्ं ठूलो िभूमका िरुुिको हुनेगछ्न ।6 त्समाभि, मभहलाभ्रुद्ध 
भहसंालाई साँसकृभिक रूिमा महत््हीन ्नाइएको छ । जसिो, 
घरेल ुभहसंालाई सामान् घटना ठानने प््भृति व्ाप्त छ ।7 एक राभट्रि् 
िभत्रकामा काम गनवे उि-समिािकले िने, “मभहलाभ्रुद्ध भहसंा 
अन् अलिसंख्कका मदु्ाहरूझै ँकम लेभखएको भ्ि् हो ।” ्सै 
भ्ि्मा काम गनवे संसिाका प्भिभनभिहरू िभन मभहलाभ्रुद्ध भहसंा 

6 राभट्रि् मभहला आ्ोगले २०१७ मा सा ््नजभनक गरेको ि्थ्ांकअनसुार, 
मलुकुका स्ै अिालिहरूमा िएका जममा न्ा्ािीशमध्े २ प्भिशि मात्र मभहला 
छन ् िने मभहला प्हरीको संख्ा ६ प्भिशि छ । त्सैगरी, सञचारमाध्ममा काम 
गनवेहरूमध्े २० प्भिशि मात्रै मभहला छन ्।

7 नेशनल डेमोग्ाभफक एणड हलेि सिवे (२०११) मा अनि्ा्निा्न गररएकामध्े २१ 
प्भिशि श्ीमान ्ले श्ीमिी कुटभिट गनु्न ठीकै हो िनेका भिए । ्ो ि्थ्ांकले घरेल ुभहसंा 
प्भिको आम सभहट्णिुा ्झुाउँछ ।



4 डेमोके्सी रिसोस्स सेन्टि नेपाल (डीआिसीएन)

लाभग घरेल ुभहसंा्ारे किै िभन उजरुी गिदैनन ्। ्सले मभहलाभ्रुद्ध 
भहसंा सा््नजभनक नहुनकुा कारणसँग जोभडएको संरचनागि सीमालाई 
औलँ्ाउँछ । 

उिलबि ि्थ्ांकले िखेाएअनसुार घरेल ु भहसंा िोगेका मभहलाले 
न्ा्का लाभग नेिाल प्हरी ्ा अन् संसिामा उजरुी गरेमा िरैेजसो 
उजरुी मध्सििामाफ्न ि मलेभमलािमा टुङ्ग्ाइनछ । उिाहरणका 
लाभग, २०२० को माच्न २४ िभेख जलुाई २१ सममको लकडाउन 
अ्भिमा, प्हरीमा उजरुी िरेकामध्े ४२ प्भिशि घटना मलेभमलािमा 
टुङ्ग्ाइएको भि्ो िने जममा ४ प्भिशि मदु्ा िि कार्ाहीका 
लाभग अभघ ्ढाइएको भि्ो । ्ाँकी रहकेा मदु्ा प्भक््ामा भिए । 
मध्सििा्ाट भमलाइएका िरैे मदु्ा घरेल ुभहसंासँग सम्भनिि भिए । 
्स अध््नका लाभग अनि्ा्निा्न गररएका सरोकार्ालाले िभन घरेल ु
भहसंाका िरैेजसो घटनामा प्हरी ्ा सिानी् सरकारको मध्सििामा 
मलेभमलाि गराइएको ्िाएका भिए । घरेल ुभहसंा (कसरु र सजा्) 
ऐन २०६६ मा प्हरी ्ा सिानी् सरकारले िीभडि र िीडक्ीच 
घटना ििा्न िएको ३० भिनभित्र मलेभमलाि गराउन स्ने प्ा्िान 
छ ।11 ्स प्ा्िानले मलेभमलािको भ्कलि भिएका कारण घरेल ु
भहसंाका गमिीर घटना िभन मध्सिकिा्नमाफ्न ि मलेभमलाि गरी 
टुङ्ग्ाउने गररनछ र िी घटना्ारे न समाचार ्नछन,् न मभहलाभ्रुद्ध 
भहसंासम्निी खोज गनवे संसिाको रेकड्नमा भिनको जानकारी रहनछ । 

घरेल ु भहसंाका ि्ानक रूि िभेखए िने ्ा कुनै घटनाको 
सा््नजभनक भ्रोि िरैे ि्ो िने मात्रै िी सञचारमाध्मका भ्ि् 
्नछन ् । सिानी् ििा राभट्रि् सञचारमाध्मलाई प्ािभमक स्ोि 
्नाई संकलन गररएका २२४ घटनामध्े १५२ (६८%) घटनामा 
प्त्ेकमा कमिीमा एक जनाको मतृ् ुिएको भि्ो । ्ाँकी रहकेा ७२ 
घटनामध्े ५१ घटनामा मानछे घाइिे िएका भिए । मतृ् ु्ा घाइिे 
हुने गरी िएका ठूला घटना मात्र सञचारमाध्मको प्ािभमकिामा 
िनवे गरेको ्ो ि्थ्ांकले िभुटि गछ्न । िौभिक िवु ््न्हार्ाहके ्ौन 
िवु ््न्हार गनवे, िनुने, िा्नातमक िवु ््न्हार गनवे, िम््ाउने, 
भ्चलली िानवे, लाभञछि गनवे र आभि्नक माभमलामा सिाउनेजसिा 
घटना भमभड्ामा आउँिनैन ् । समाजमा हुने मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका 
िरैे घटनालाई सञचारमाध्म (सं्ाििािा ए्ं समिािकसभहि) ले 
सामान् ठानि ै्ी घटना्ारे समाचार नलेखने चलन िभन छ । 

11 घरेल ुभहसंा (कसरु र सजा्) ऐन, २०६६, िफा ४(८) ।

संकलन गरेको ि्थ्ांकमा मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका गमिीर घटनामध्े 
्लातकार र ्ौन िवु ््न्हारका िलुनामा घरेल ु भहसंाका घटना िरैे 
छन ् ।8 सन ्२०१९–२०२० मा भनिवेशनाल्ले ११,७३८ (७४%) 
घरेल ु भहसंाका घटना रेकड्न गरेको भि्ो िने ्लातकार/्ौन 
िवु ््न्हारका घटनाको संख्ा ३,०६३ (१९%) मात्र भि्ो । अन् 
घटनामा ्हुभ््ाह, ्ालभ््ाह, ्ो्सीको आरोि, छु्ाछुि ििा 
गि्नििन भिए । िभछललो एक िशकको ि्थ्ांकको अनिुाि लगिग 
्सिै छ (अनसुचूी ‘ख’ हनेु्नहोस)् ।9 िर समाचारका माध्म्ाट 
सा््नजभनक हुने घटना ्ा भ्भिनन स्ोि्ाट नेिाल मभनटरले संकलन 
गरेका ि्थ्ांकमा ्ो ्िाि्न झलकँिनै । भहसंा िोगने मभहलालाई राहि 
ए्ं काननूी सहा्िा भिने भ्भमनस ररह्ाभ्भलटेसन सेनटर नेिाल 
(ओरेक) जसिा संसिामा आउने मभहला िभन प्ा्ः घरेल ुभहसंा िीभडि 
नै हुनछन ्।10 ओरेकका एक प्भिभनभिका अनसुार प्हरीले उजरुी ििा्न 
गन्न नमानेका िरैेजसो घटनामा िीभडिहरू सह्ोगका लाभग सोझ ै
ओरेकलाई समिक्न  गछ्नन ्। घरेल ुभहसंाका घटना काननू का्ा्नन््न 
गनवे संसिा ए्ं सञचारमाध्ममा कम ै समपे्िण हुने गरेको ्सले 
िभुटि गछ्न । घरेल ुभहसंाका घटना ्सरी कम समपे्िण िएका कारण 
लैङ्भगक भहसंा ए्ं मभहलाभ्रुद्ध भहसंा्ारे सा््नजभनक भ्मश्न हुिँा 
के्ल ्लातकार र ्ौन िवु ््न्हारका घटनाको चचा्न िरैे हुनछ िने 
मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका रूिमा घरेल ुभहसंाका स्ाल खासै उठ्िनैन ्। 

मभहलाभ्रुद्ध भहसंाको व्ािकिालाई सा््नजभनक रूिमा समपे्िण 
गररएका घटनाले प्भिभनभित् गन्न नस्ने िरैे कारण छन ् । 
खासमा घरेल ु भहसंाको जानकारी ्ाभहर नआउन ु नै ्सको मखु् 
कारण हो । िरर्ार र समिुा्को िहमा, मभहलाहरू उनीहरूमाभि 
िएका भहसंा्ारे उजरुी गन्न अग्सर हुिँनैन ्। खासगरी गमिीर घाइिे 
नहुञजेल घरेल ु भहसंा्ारे उजरुी गिदैनन ् । आभि्नक असरुक्ा हुनकुा 
सािै घरभित्रका घटना/शृखंला सा््नजभनक गरेको आरोि्ाट 
कलंभकि हुनिुनवे डरका कारण मभहलाहरू प्हरीम ै उजरुी भिन िभन 
संकोच मानछन,् सञचारमाध्मसमम िगुने कुरै िएन । उिाहरणका 
लाभग, भहसंा्ाट िीभडि मभहलालाई काननूी सहा्िा प्िान गनवे एक 
्भकलका अनसुार, िरैे मभहलाले िरर्ारको प्भिष्ठा जोगाउनका 

8 नेिाल प्हरीले उसको नजरमा िरेका स्ै घटनाको रेकड्न राखने िए िभन ्ी स्ै 
घटना सा््नजभनक गिदैन ।

9 ्ो ि्थ्ांक मभहला र ्ाल्ाभलकासम्निी सं्कु्त ि्थ्ांक िए िभन मभहला 
मात्रको ि्थ्ांक िभन ्ोिनिा िरैे फरक िने हुनेछैन । https://cid. nepalpolice.
gov.np/index.php/cid-wings/women-children-service-directorate मा 
उिलबि ।

10 ओरेकले २०१९ को जलुाईिभेख २०२० को जनुसमम रेकड्न गरेको ि्थ्ांकमा 
६७.१ प्भिशि घटना घरेल ु भहसंाका भिए, ११.१ प्भिशि सामाभजक भहसंाका भिए 
िने १६.४ प्भिशि घटना ्लातकार, ्लातकार प््ास ििा अन् ्ौन भहसंाका भिए । 
्ाँकी अन् भकभसमका भहसंा भिए ।
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िातलका २ : मतिलातवरुद्ध तिंसाका घटनाको फैलावट ि साव्वजतनक भएका समाचाि 

प्रदेश २०१८ २०१९ २०२०

जम्मा 
प्रकातशि 
भएका 
घटना

जनसखंया

प्रतयेक १० लाि 
जनसखंयामा 

प्रकातशि भएका 
घटना

एनडीएचएसले २०१६ 
मा गिेको मापनअनुसाि 
मतिलातवरुद्ध तिंसाका 

घटना िुने रिम*

तिंसा भोगने 
मतिलाको 

सखंया 
(लगभग)**

प्िशे १ २१६ २६१ २३२ ७०९ ४,५०१,४९९ १५७ ७.० ३१५,१०५ 

प्िशे २ २१२ २६१ २८० ७५३ ४,५९२,४३४ १६३ १४.३ ६५६,७१८

्ागमिी २१४ २४६ २४४ ७०४ ५,४२३,२६२ १२९ ८.५ ४६०,९७७

गणडकी १०३ ९९ ११० ३१२ २,३८०,७४९ १२९ ५.१ १२१,४१८

लभुम्नी २०५ २३६ २६९ ७१० ४,४५८,२५३ १५९ १०.० ४४५,८२५

कणा्नली  ५६ ९६ ७५ २२७ १,५५५,८१६ १४५ ७.० १०८,९०७

सिुरूिभचिम ६९ १०४ १२७ ३०० २,५३०,९८८ ११७ ७.० ११७,१६९

जम्मा १,०७५ १,३०३ १,३३७ ३,७१५ २५,४४३,००१ १४५

* प्रनतशतमा १५–५९ उमरे समहूका मनहला जसले गएकरो एक वर्षमा सधै ँवा कनहलेकाही ँशारीररक नहसंा भरोगेका निए । 
** जनसंख्ा (छैटौ ँकरोलम) लाई एनडीएचएसले गरेकरो मनहलानवरुद्ध नहसंाका घटना हुने क्रम (आठौ ँकरोलम) करो मापनले गणुन गररएकरो हरो । 
स्रोत : नेपाल मननटर (nepalmonitor.org), एनडीएचएस, सीबीएस २०११ ।

४१ घटना मात्र छन,् जनु प्िशे १ को िनिा ६ प्भिशिले ्ढी हो । 
्सिै अभमलिा ि्थ्ांक ्ागमिी र लभुम्नीमा िभन िभेखनछ जहाँ 
भहसंा िोगने मभहलाको संख्ा प्िशे १ को िनिा असाध्ै िरैे छ । िर 
सा््नजभनक िएका घटना ्ी िीनै प्िशेमा उसिै छ । ्सिा अभमलिा 
ि्थ्ांकहरू कम जनसंख्ा िएका प्िशेमा िने अभिक जनसंख्ा 
िएका प्िशेमा जभि िभेखिँनैन ्। 

प्काभशि समाचार ए्ं सा््नजभनक िएका घटनाले मभहलाभ्रुद्ध 
भहसंाको व्ािकिाको असली िभस्र निखेाउने िएकाले, सा््नजभनक 
गररएका घटनाका ि्थ्ांकले प्िशेहरूमा मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका 
घटना कभि हुनछन ् िनने िाहा िाउन सभकँिनै । माभि उभललभखि 
ि्थ्ांकका आिारमा, मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका घटना िरैे िएका 
प्िशेमा िलुनातमक रूिमा कम घटना सा््नजभनक िएका छन ् । 
मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका घटना ्ढी िएका प्िशेका ित्रकारहरूले ्ी 
घटनालाई सामान् मानेका कारण कम समाचार प्काभशि िएको 
हुनस्छ । ् ो ि्थ्ांक्ारे अनभिज्ञ एक ित्रकारले िने, “मभहलाभ्रुद्ध 
भहसंाका घटना असाध्ै िरैे हुने प्िशे २ का ित्रकारले ्ी घटनालाई 
सामान् ठानेर नलेखने समिा्ना छ ।” त्सैगरी, समिािकहरूले िभन 
्सरी नै सामान् मानेर ्ी घटनाका समाचारलाई प्ािभमकिा नभिन 
स्छन ् । सा््नजभनक िएका मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका घटनाले ्सिा 
भहसंाको सही फैला्ट ्िाउन नस्न ुिर जनसंख्ाको अनिुािसँग 
सा््नजभनक िएका घटनाको ि्थ्ांक भमलनकुा कारण्ारे िाहा िाउन 
भ्सििृ अध््न आ्श्क छ । 

३.१ प्रादेतशक एवं आवतिक प्रवतृति 

सन ् २०१८ िभेख २०२० समम मभहला्भरुद्ध भहसंा्ारे सा ््नजभनक 
िएका घटनामा ्भृद्ध िए िभन, स्ै प्िशेमा उही प््भृति िभेखिँनै । 
प्िशे २, लभुम्नी र सिुरूिभचिममा िभछललो िीन ्ि्नमा मभहला्भरुद्ध 
भहसंाका घटना ्ढ्ि ैमातै्र गएको िाइ्ो । प्िशे २ मा स्ैिनिा िरैे 
्सिा घटना सा ््नजभनक िएका भिए िने त्सिभछ लभुम्नी, प्िशे 
१ र ्ागमिी प्िशेमा िए र ्ी अभिक जनसंख्ा िएका प्िशे िभन 
हुन ्। गणडकी, कणा्नली र सिुरूिभचिममा क्मशः ३१२, २२७ र ३०० 
घटना सा््नजभनक िएका भिए । ्ी िलुनातमक रूिमा कम जनसंख्ा 
िएका प्िशे हुन ्। सिुरूिभचिममा प्त्ेक १० लाख जनसंख्ामा ११७ 
घटना सा््नजभनक िएका छन ्िने प्िशे २ मा १६३ । जनसंख्ाको 
सािेक्िाअनरुूि सा््नजभनक िएका घटनाको ि्थ्ांक िभेखए िभन, 
्सले प्िशेमा मभहलाभ्रुद्ध भहसंाको व्ािकिा आकलन गन्न 
सघाउँिनै ।

िभछलला १२ मभहनामा प्िशे २ मा १५–५९ उमरे समहूका 
मभहलामध्े १४.३ प्भिशिले भहसंा िोगेको ि्थ्ांकले िखेाएको छ । 
प्िशेहरूमध्े ्ो स्ैिनिा िरैे हो । गणडकी प्िशेमा िने स्ैिनिा 
कम अिा्नि ्५.१ प्भिशि मभहलाले मात्रै भहसंा व्होरेको िभेखनछ । 

एनडीएचएसको ि्थ्ांकमा भहसंा िोगने मभहलाको अनमुाभनि संख्ा 
प्िशे २ मा स्ैिनिा िरैे छ, जो प्िशे १ को िनिा िोब्र हो । 
िर, सा््नजभनक गररएका घटनाका आिारमा हिेा्न प्िशे २ मा जममा 
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िातलका ३ : मतिलातवरुद्ध तिंसा ि तयस इििका समाचािका लम्बाइ* 

समाचािका लम्बाइ

मतिलातवरुद्ध तिंसाबािे समाचाि मतिलातवरुद्ध तिंसा इििका अनय समाचाि

स्ानीय सञचािमाधयम
िातट्रिय ि्ा अनलाइन 

सञचािमाधयम
स्ानीय सञचािमाधयम

िातट्रिय ि्ा अनलाइन 
सञचािमाधयम

छोटो (१०० िनिा कम शबि) ५२.५०% ४८.६४% ४२.५९% ३३.०१%

मध्म (१०१ िभेख २०० शबि) ३९.५०% ३४.४६% ४२.४३% ४१.९२%

लामो (२०१ शबििनिा ्ढी) ८.००% १४.९०% १४.९८% २५.०७%

जम्मा १००.००% १००.००% १००.००% १००.००%

* ्स तथ्ांकमा सन ्२०१८ दनेि २०२० सममका मनहलानवरुद्ध नहसंासमबनधी १,४९० घटना छन ्भने मनहलानवरुद्ध नहसंा इतरका समाचारकरो संख्ा ४,९८१ छ । 
स्रोत : नेपाल मननटर (nepalmonitor.org) ।

समाचारमा िने औसिमा १६० शबि भिए ।14 अन् समाचारको 
िलुनामा मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका ख्रमा २७ शबि अिा्नि ्िीनिभेख 
चार ् ा्् कम िएको ि्थ्ले ् ी समाचारमा िलुनातमक रूिमा कम 
सचूना िएको िभुटि गछ्न । मभहलाभ्रुद्ध भहसंासम्निी ररिोभट्नङमा (िु् ै 
राभट्रि् ििा सिानी् सञचारमाध्मका ५०%) सािारणि्ा १०० 
िनिा कम शबि भिए िने अन् समाचार सािारणि्ा १०० िनिा 
्ढी शबिका भिए । मभहलाभ्रुद्ध भहसंासम्निी लामा समाचारको 
प्भिशि िभन अन् लामा समाचारको िलुनामा िोरै छ । राभट्रि् र 
सिानी् अख्ारमा मभहलाभ्रुद्ध भहसंासम्निी क्मशः ८ प्भिशि 
र १४.९ प्भिशि लामा समाचार प्काभशि भिए िने अन् भ्ि्का 
लामा समाचार १४.९ प्भिशि र २५ प्भिशि भिए । मभहलाभ्रुद्ध 
भहसंासम्निी ख्रिनिा अन् ख्रहरूको लम्ाइ िरैे हुने ्ो 
ि्थ्ांकले िभुटि गि्नछ । अख्ारमा प्काभशि ख्रको आ्भृतिले 
साँचो अि्नमा मभहलाभ्रुद्ध भहसंाको अ्सिा भचत्रण गन्न सकेको ि 
छैन नै, प्काभशि ख्रका अनि््नसिलेु समिे घटना्ारे ् िेटि भ््रण 
समटेेका हुिँनैन ्। अन् समाचारको िलुनामा मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका 
समाचार छोटो हुनलेु ्सिो भ््रण समट्ेन नसकेको िभुटि गि्नछ । 

मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका समाचार छोटो हुनकुा िछाभड भ्भिनन 
कारण रहकेो ित्रकार ििा समिािकहरू ्िाउँछन ्। “मभहलाभ्रुद्ध 
भहसंा्ारे समाचारहरू के्ल ठाउँ िनवे समाचार मात्र हुन ्िनने ्झुाइ 
छ,” राभट्रि् िभैनकमा का ््नरि एक ित्रकारले िने । ्स अध््नका 
लाभग अनि्ा्निा्न गररएका अरू ित्रकार ििा सरोकार्ालाले िभन 
्ही िनाइ िोहो¥्ाए । राभट्रि् िभैनकका अका्न ित्रकारले िने, 
“मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका घटना ्ररष्ठ ित्रकारले लेखिनैन ्र कभनष्ठका 
काँिमा त्ो भजममे् ारी आउँछ जो ्सिा घटना्ारे लेखन सक्म 
िइसकेका हुिँनैन ् ।” सञचारमाध्मले मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका 

14 नेिाल मभनटरले लैङ्भगक भहसंा र मभहलाभ्रुद्ध भहसंा्ाहके राजनीभिक 
भहसंाका सािै अन् झै-ँझगडाका समाचार िभन संकलन गि्नछ । 

४. समाचािको अनिव्वसिु तवशे्षण 

िेस्ो अध्ा्मा नेिाल मभनटरले संकलन गरेका स्ै ३,७१५ 
घटना्ारे भ्शे्िण गररएको भि्ो । ्स अध्ा्मा िने राभट्रि् ििा 
सिानी् सञचारमाध्ममा प्काभशि घटना मात्र अध््न गररनेछ, 
इनसेक र नेिाल प्हरीले रेकड्न राखकेा घटनालाई समा्ेश गररने 
छैन ।12 

अनि््नसिकुा आिारमा समाचारको भ्शे्िण गन्न ि सभकनछ नै, 
समाचारमाफ्न ि भन्ि्श ्ा अञजानमा के-कसिा संकिनलाई 
प्सार गन्न खोभजएको छ िनेर जाँचन िभन सभकनछ । नेिाल मभनटरले 
सन ् २०१८ िभेख २०२० समम रेकड्न राखकेा १,४९० घटनाको 
प्ािभमक स्ोि राभट्रि् अख्ार ििा सिानी् अख्ार र अनलाइन 
भमभड्ा भिए ।13 ्स अध्ा्मा समाचारको लम्ाइ, अनि््नसि ुर 
समाचारमा आएका भ््रणको लेखाजोखा गररएको छ । 

४.१ समाचािको लम्बाइ

मभहलाभ्रुद्ध भहसंासम्निी ख्रहरूमा औसिमा १३३ शबि िएको 
िाइ्ो । नेिाल मभनटरले संकलन गरेका मभहलाभ्रुद्ध भहसंा इिरका 

12 इनसेक र नेिाल प्हरीले घटनाहरूको रेकड्न मलूिः सञचारमाध्म र अन् 
सरोकार्ालालाई सचूना भिने हिे ुगि्नछन ्।

13 नेिाल मभनटरले प्त्ेक न्ाँ घटनाको रेकड्न राखछ र भ्भिनन स्ोिमाफ्न ि 
सचूनाको सत्िा प्माभणि गछ्न । िर नेिाल मभनटरले फलो-अि (एउटै घटनाका 
शृखंला्द्ध) ख्र संकलन नगरेको हुनस्छ । त्सिा फलो-अि समाचारलाई भ्शे्िण 
गररएको छैन । नेिाल मभनटरले सिाभिि स्ोिहरू्ाट मात्र घटनाको जानकारी सकंलन 
गि्नछ, भ्श्वसनी्िा निएका प्काशन ििा अनलाइन्ाट ख्र संकलन गररएको हुिँनै ।
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िातलका ४ : तवतभनन प्रकािका मतिलातवरुद्ध तिंसाका घटनाबािे प्रकातशि समाचािका लम्बाइ 
मतिलातवरुद्ध तिंसाका प्रकाि/कािण औसि शबद सखंया 

्लातकार/्ौन िवु ््न्हार १२५

राजनीभिक ििा अन् द्नद्हरू १३४

घरेल ुभहसंा १४०

काननू उललंघन १४१

अन् अिराि (अिहरण, संगभठि अिराि, अ्ैि कारो्ार, चोरी) १५६

गैर न्ाभ्क प्भिभक््ा र हुलहुजजि्ाट हुने भहसंा (्ो्सीको आरोि र अन्) १६७

लैङ्भगक भहसंाका अन् प्कारहरू (मान् ्ेचभ्खन, िाइजो र अन्) १९३

िभलि मभहलामाभि भ्ििे २६७

जम्मा १३३

स्रोत : नेपाल मननटर (nepalmonitor.org) ।

ित्रकारले िनेझै ँ सिानी् समिुा्मा भनकट सम्नि िएका कारण 
सिानी् ित्रकारहरूले मभहलाभ्रुद्ध भहसंाजसिा सं्ेिनशील घटना 
िभहल्ाउनमा केही सीभमििा ्ेहोनु्न िरेको हुनस्छ । त्सो ि 
सिानी् अख्ार स््ंको आकार राभट्रि् िभत्रकािनिा सानो हुनछ र 
्सले िभन समाचारको लम्ाइमा प्िा् िारेको हुनस्छ । सिानी् 
सञचारमाध्मले मभहलाभ्रुद्ध भहसंा्ारे प्काशन गनवे सामग्ी्ारे 
्झुन िि अध््न आ्श्क छ । 

्लातकार ििा ्ौन िवु ्््न हारका समाचार एकिम ैछोटा िाइए िने 
घरेल ुभहसंाका ख्र िभन छोटै भिए । ्सिा समाचारको िलुनामा कम 
ख्र लेभखने घटना (जसिै गरैन्ाभ्क प्भिभक््ा र हुलहुजजिले गनवे 
भहसंा अभन लैङ्भगक भहसंाका अन् प्कारहरू जसिै मान् ् चेभ्खन, 
िाइजो र िभलि मभहलामाभि गररने भ्ििे) ्ारे समाचार केही लामा 
भिए । ्लातकार र ्ौन िवु ्््न हारजसिा घटना िरैे िोहोररने िएकाले 
सानो ठाउँ भिइएको हुनस्छ । माभि िभनएजसिो, िरैे िोहोरररहने 
घटनालाई ित्रकार ििा समिािकहरूले सामान् मानेका कारण 
गभहराइमा िगुरे नखोजने र नलेखने गरेको िभन हुनस्छ । अख्ार 
िन्नका लाभग मातै्र ्सिा ख्रहरू प््ोग गररएका कारण िभन 
समाचारको लम्ाइ कम िएको अनमुान गन्न सभकनछ । 

घटनालाई प्ािभमकिामा नराखकेा कारण िभन समाचारहरू छोटा 
िएका हुनस्छन ् । ्सैकारण मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका घटना्ारे 
ि्ा्नप्त सचूना िभन आउन नसकेका हुन ् । नेिाली सञचारमाध्ममा 
िरैे प्काशन हुने ्लातकार ए्ं ्ौन िवु ््न्हारका घटना्ारे 
सचूना ल्ाउन ित्रकारले भहसंा िोगनेको भ्श्वास भजतन स्निुछ्न, 
अपठ््ारा प्श्न सोधन स्ने सीि चाभहनछ, िसिा्ेजीकरण र अन् 
अनि्ा्निा्नमाफ्न ि सचूनाको भ्श्वसनी्िा िरखन जाननिुछ्न ।15 ्सो 
गनवे क्मिा निएकाले ्ा प्ािभमकिामा निरेकाले ि्ा्नप्त सचूना 
संकलन निई, प्काभशि समाचारमा के्ल प्हरीजसिा संसिा ्ा 
कुनै एक व्भक्तको ह्ाला भिइएको हुनछ । त्सैले समाचार िभन 
छोटो हुनछ । ्सिै चलन अन् िशेमा समिे रहकेो िभेखनछ ।16 

सिानी् प्काशनको िलुनामा मभहलाभ्रुद्ध भहसंासम्निी ख्र 
राभट्रि् सञचारमाध्महरू (अनलाइन ििा अख्ार) मा सािारणि्ा 
लामा हुनछन ्। राभट्रि् अख्ारहरूमा प्काभशि समाचारको औसि 
लम्ाइ १३६ शबि हो िने सिानी् प्काशनहरूमा औसि लम्ाइ 
११३ शबि हो । राभट्रि् सञचारमाध्मको िलुनामा सिानी् 
सञचारमाध्म घटना िएका ठाउँ्ाट िरैे टाढा हुिँनैन ्र घटनासँग 
सरोकार राखने व्भक्तहरूको सहज िहुचँमा हुनस्छन ् । ििाभि 
सिानी् प्काशनहरूमा घटना्ारे समाचारहरू छोटा हुनछन ् । एक 

15 हनेु्नहोस,् Baldling, Micheal. 2017. Covering Sexual Assault. 
Nieman Reports. https://niemanreports.org/articles/covering-sexual-
assault/ मा उिलबि ।

16 UN Women. 2016. Research on media reporting on gender-
based violence against women in Bosnia and Herzegovina. https://
www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/
publications/country/bosnia/media%20reporting%20on%20gbv-
eng-final.pdf?la=en&vs=3803 मा उिलबि ।
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तचत्र १ : बािम्बाि प्रयुक्त शबदिरूको शबदबादल (बायाँ शीष्वकमा ि दायाँ समाचािमा)

स्रोत : नेपाल मननटर (nepalmonitor.org) ।

समाचारले घटनाका भ््रण भिनछन,् अिराि िएको ठाउँ, िीभडि 
र िीडकका ठेगाना, अभन उनीहरू्ीचको सम्नि । भजलला प्हरी 
का्ा्नल्का प्भिभनभिको ह्ाला भििँ ै अनसुनिान कुन िहसमम 
िगुेको छ िनने सचूना समाचारमा लेभखएको हुनछ (हनेु्नहोस,् भचत्र 
१) । 

४.३ समाचािले भनेका क्ा 

िरैे िोहोररने शबि ए्ं ् ा््ांशको सचूीले समाचार कसरी लेभखनछन ्
िनने्ारे सािारण ज्ञान भिनछ । िर, समाचारले कसिा किा िनछन ्
र ित्रकारले ्ी किा िनन कसिा िररका अिनाउँछन ् िनने ्झुाइ 
्नाउन ्ो सचूी ि्ा्नप्त छैन । संकभलिमध्े ५ प्भिशि समाचार (७३ 
घटना) को गणुातमक िक्हरू अध््न गररएको छ ।18 समाचारमा 
हरेरएका भ्भिनन िक् ्ी हुन ् : ्ी समाचारमा को को ्ोलछन ् ? 
िीभडिको नाम नै िोभकएको छ ्ा िभहचान गन्न सभकने अरू सचूना 
भिइएको छ ? ्ी समाचार लेखन केले पे्ररि गरेको हो ? घटना 
हुन ु िछाभडका ्ा मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका व्ािक सनिि््न ारे अरू 
सचूना छन ् भक छैनन ् ? ्ी सचूनाका आिारमा कुनै खास घटना 

18 डीआरसीएनले िाइिन प्ोग्ाभमङ ल्ाङ्ग्ेज नामको प्ोग्ामको उि्ोग गरेर 
िोहोरररहने शबि ििा ्ा््ांश (िईु, िीन ्ा चार शबि) ितिो लगाउँि ै समाचारका 
भ्ि््सिकुो भ्शे्िण गरेको हो ।

४.२ समाचािका तवषयवसिु17 

शीि्नक र मलू समाचारमा प््ोग िएका शबि ्ा ्ा््ांश (िईु, 
िीन ्ा चार शबि) को प््ोग र भिनको िोहोररने प््भृति िभहल्ाएर 
भ्ि््सिकुो अध््न गररएको हो । ्सरी प््ोग िएका शबि ्ा 
्ा््ांशले भहसंा िोगने िीभडिलाई नै आरोि लगाउने, कलंभकि गनवे, 
भन्ि्श ्ा अञजानम ैक्भि ि¥ु्ाउने काम गरेको छ ्ा छैन िनेर 
हरेरएको छ । िरैेजसो समाचारका शीि्नकमा प््ोग गररएका शबि 
र ्ा््ांशले भिने सचूना ्सिा छन ्: िोिीलाई आरोि लगाइएको 
्ा िक्ाउ गररएको्ारे, अिरािको प्कृभि र िीभडिको उमरे । कुनै 
शीि्नकमा िीभडिको उमरे र िीडकसँग उसको सम्निलाई प्ािभमकिा 
भिइएका छन,् खासगरी ् लातकारका घटनामा । घटनालाई सनसनीिणू्न 
्नाउने भन्िले ् सो गररएको हुनस्छ । प्ा्ः शीि्नकहरू एकै खाले 
शबि र सचूना राखरे ्नाइएको िभेखनछ (हनेु्नहोस,् भचत्र १) । 

शीि्नकले संकेि गरेिनिा िरैे ्ा भिनन गिुी मलू समाचारमा िाइिँनै । 
स्ैिनिा िरैे िोहोररने प्हरी र िक्ाउ जसिा शबि िछ्नन ्िने घटनाको 
प्कृभि्ारे िरैे ्िाइएको हुनछ (्लातकार, हत्ा, इत्ाभि) । 

17 डीआरसीएनले िाइिन प्ोग्ाभमङ ल्ाङ्ग्ेज नामको प्ोग्ामको उि्ोग गरेर 
िोहोरररहने शबि ििा ्ा््ांश (िईु, िीन ्ा चार शबि) ितिो लगाउँि ै समाचारका 
भ्ि््सिकुो भ्शे्िण गरेको हो ।
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भकन समाचार ्ने र िी समाचार कसरी लेभखए िनेर मलू्ांकन गन्न 
सभकनछ । 

कुनै घटना तकन समाचि बने ? 

७० प्भिशििनिा ्ढी ्सिा समाचार िीडक िक्ाउ िरेको सचूना 
भिन ्नेका हुन ्। समाचार ्ननकुो िोस्ो मखु् कारणमा िीडक फरार 
रहकेो सचूना प्सार गन्नका लाभग हो (६%) । प्हरीको अनसुनिान 
जारी रहकेो जनाउ भिन ४ प्भिशि घटना समाचार ्नेका छन ् । 
त्सैगरी प्हरीमा उजरुी िरेको सचूना भिनका लाभग ४ प्भिशि घटना 
समाचार ्नेका हुन ्। ३ प्भिशि घटनामा िने सिानी् ्ा राभट्रि् 
सञचारमाध्मले अनसुनिान गरेका छन ्। िीभडिको ज्ान गएको र 
िीभडिले भिन खोजेको उजरुी ििा्न निएका कभिि् घटना िभन ख्र 
्नेका छन ्। ्सिा समाचार िने भ्शे्िण गररएका समाचारमध्े २ 
प्भिशि मात्र हुन ्। ् सले के िखेाउँछ िने प्हरीले िक्ाउ गरेिभछ मात्रै 
िरैेजसो घटना समाचारका रूिमा प्काभशि हुनछन ्। सञचारमाध्म 
आफैले खोजेर लेखकेा घटना िने अत्नि न्नू छन ्। 

के पीतडिको पतिचान िुलाइएको िुन्छ ? 

िीभडिमाभि कसिो प्िा् िछ्न िननेमा मभहलाभ्रुद्ध भहसंा्ारे 
समाचार लेखनेहरू सं्ेिनशील हुनिुछ्न । िीभडिप्भि सं्ेिनशील 
हुने एउटा िररका उनीहरूको िभहचान नखलुाइभिन ुहो । ्हुसंख्क 
समाचारमा (७१%) िीभडिको िभहचान लकुाइएको भि्ो िने 
्ाँकीमा िभहचान खलेुको भि्ो । ९ प्भिशि ्सिा समाचारमा 
िीभडिको ज्ान गइसकेको भि्ो । अरू जभि समाचारमा िीभडिको 
िभहचान खलुाइएको छ, भिनमा िभहचान खलुाउनिुनवे कुनै िाभक्न क 
कारण िभेखिँनै । 

िीभडिका िभहचान लकुाइएकामध्े आिा जभि समाचारमा 
उनीहरूको ठेगाना िने खलुाइएको भि्ो । १३ प्भिशि समाचारमा 
िीभडिको नाम नभिइएको िए िभन भिनमा िीडकको नाम खलुाइएको 
र िीभडि ए्ं िीडक्ीचको सम्नि खलुाइएको भि्ो, घटना िएको 
ठाउँ िोभकएको भि्ो जस्ाट िीभडिको िभहचान खलुन स््थ्ो । 
िीभडिको नाम खलुाइएका समाचारमा उनीहरूको िभस्र लगा्िका 
िि भ््रण िभन भिइएको भि्ो र िीभडि ना्ालक िएको अ्सिामा 
िभन त्सो गररएको िाइ्ो । ७८ प्भिशि समाचारमा अिराि 

अनसुनिानको अ्सिा जेसकैु िए िभन िीडकको नाम खलुाइएको 
भि्ो । िईु समाचारमा ्लातकारको आरोि लागेको भकशोरको िभन 
िभहचान खलुाइएको भि्ो । 

्स ि्थ्ांकमा िखेाइएअनसुार, समाचारमा िरैेजसो िीभडिको 
नाम नखलुाए िभन अन् त्सिा िरैे सचूना भिइएको हुनछ (ठेगाना 
्ा िीडकसँगको सम्नि) जसका आिारमा िीभडिको िभहचान 
सहजै अनिाज गन्न सभकनछ । ित्रकारहरूले समाचारमा नाम उललेख 
गनु्नहुिँनै िनने भ्ि्लाई के्ल प्ाभ्भिक औिचाररकिामा ्झुकेो 
िर समाचार लेखिा िीभडिप्भि सं्ेिनशील िएर नलेभखएको 
िक् ्स ि्थ्ांकले िखेाउँछ । सञचारमाध्ममा िीभडिको 
गोिनी्िा्ारे ्झुाइको कमी िएको र ्स सम्निमा लािर्ाही 
िएको िभेखनछ । िीभडिका ठेगाना, फोटो, िीडकसँगको सम्नि, 
इत्ाभि सचूना प्काशन गिा्न उनीहरूसँग अनमुभि भलनिुछ्न िनेर 
हे् का नराखकेो िभेखनछ । जनसंख्ा कम िएका गाउँहरूमा िएका 
घटनाको ररिोभट्नङ गिा्न ठेगाना उललेख गररएमा अभन िीडक र 
िीभडिसम्निी कुनै िभन जानकारी समा्ेश गररएमा िीभडि को हो 
िनी सभजलै अनमुान गन्न सभकने एक ित्रकारले ्िाए । 

िबिमा सतुनने बोली कसको िो ? 

मभहलाभ्रुद्ध भहसंासम्निी समाचारमा को ्ोलछ िनने भ्ि् 
महत््िणू्न हुनछ । अध््न गररएका स्ै समाचारमा उद्धिृ गररएका 
व्भक्तहरू को हुन ्िनेर हरेरएको छ । कुनै समाचारमा एकिनिा ्ढी 
व्भक्तका िनाइ राभखएको छ । प्ा्ः स्ै समाचार (९४%) मा 
नेिाल प्हरीका प्भिभनभिका िनाइहरू सोझ ै्ा घमुाउरो िररकाले 
समा्ेश गररएका छन ् । १५ प्भिशि समाचारमा मात्रै िीभडिका 
िरर्ार सिस्को िनाइ समा्ेश गररएको छ िने १० प्भिशि 
समाचारमा मात्रै िीभडिहरू आफै ्ोलेका छन ्। के्ल ७ प्भिशि 
समाचारमा िेस्ो िक् अिा्नि ्साक्ी, भन्ा्नभचि जनप्भिभनभि, गाउँले, 
भ्द्ाल्का प्िानाध्ािक ्ा सिानी् अभि्निाका िनाइ 
समा्ेश गररएको छ । 

नेिाल प्हरीका िनाइहरू सोझ ै्ा घमुाउरो िाराले समा्ेश गररनलेु 
मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका अभिकांश घटनामा सचूनाको प्ािभमक 
स्ोि नेिाल प्हरी हुने गरेको ्भुझनछ । समाचारले ्नाउने क्थ्मा 
नेिाल प्हरीकै दृभटिकोण िरैेजसो हा्ी हुनछन ् । मभहलाभ्रुद्ध 
भहसंा्ारे अभिकांश समाचार प्हरीकै सचूनाका आिारमा लेभखने 
गरेको प्ा्ः ित्रकारहरू स्ीकाछ्नन ् । प्हरीले िभैनक ्लेुभटन 
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्नाएर सञचारमाध्ममा िठाउँछन ् जसमा अनसुनिान िइरहकेा 
्ा प्हरीको सचूनामा आएका मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका घटना िभन 
हुनछन ् । मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका घटना्ारे समाचार लेखने भजममा 
अिराि ्ीट हनेवे ित्रकारको हुने िएकाले उनीहरूले लेखने ख्रमा 
प्हरीकै दृभटिकोण हा्ी हुने ित्रकारहरू स्ीकाछ्नन ्। िररणामिः िरैे 
समाचारमा िीभडिको ्ोली आउँिनै, प्त्क्िशशी्ाट ि्थ् जाँच 
गररएको खलुिनै, अरू सानिभि्नक सचूना आउँिनैन,् ्रु अनसुनिान 
कुन िहमा िगु्ो िनने सचूना आउँछ, िीभडि र आरोिी ्ा िीडकका 
व्भक्तगि भ््रणहरू मात्र आउँछन ्। 

सानदतभ्वक ठिरिने अनय सचूना समावेश भए ?

समाचारहरूमा घटनाको सामान् भ््रण, िक्ाउ, फरार ्ा 
मतृ्कुो सचूना्ाहके घटनालाई व्ािक सनिि्नसँग जोड्ने सचूना 
िाइएन । ्सिा सनिि्न समा्ेश गररएका समाचार असाध्ै कम 
छन ्र िएकामा िभन एक ्ा िईु िंभक्त मात्रै छन ्। जभि सचूना छन,् 
िी िभन अनमुानमा आिाररि छन ्। जे िए िभन ्सिा केही िंभक्तले 
समाचारमा उि्ोगी दृभटिकोण िने ििेका छन ् । केही समाचारमा 
्ो्सीको आरोिमा हुलहुजजि गरेर भहसंा गनु्न, िाइजोसँग जोडेर 
मभहला भहसंा गनु्न ्ा ्सिा अिराि हुन ुगैरकाननूी िए िभन ्सिा 
घटना समाजमा िोहोररने गरेका छन ्िभनएको छ । एउटा समाचारमा 
िभलि समिुा्माभि गररने भ्ििे कसरी मभहलाभ्रुद्ध भहसंा ्ढाउने 
कारण हो िनेर लेभखएको छ । केही ख्रमा िीभडिका अनिु्लाई 
प्ािभमकिा भिइएको छ – उनीहरूले आफूमाभि िएको िवु ््न्हारको 
अनिु््ारे खलेुर ्िाउन लामो सम् लागेको र असह् िएिभछ 
मात्र उजरुी गन्न गएको ्िाएका छन ् । आिराभिक भन्िसभहि 
िएको मभहलाभ्रुद्ध भहसंाको एउटा मदु्ा भजलला प्हरी का्ा्नल्ले 
सिानी् प्हरी का्ा्नल्मा मलेभमलािका लाभग िठाएको िनेर 
एक समाचारमा उललेख गररएको छ । घटनासँग जोभडएका ्सिा 
सनिि्नहरू समा्ेश गिा्न मभहलाभ्रुद्ध भहसंा कभतिको िोहोररने गरेको 
छ िनेर िाहा िाउन सभकनछ िने ्सिा सनिि्नले आम िारणालाई 
आकार भिन सघाउँछन ्। 

अका्नभिर, सनसनीिणू्न ्नाउनका लाभग घटनासँग अन् सनिि्नहरू 
जोड्ने गरेको िभन िाइ्ो । ्लातकारसँग जोभडएका भ्रम र अिटुि 
िा्ीहरूसमिे जोडेर समाचार लेभखएका छन ् । उिाहरणका लाभग, 
्लातकार्ारे समाचारमा केही खास क्ेत्रमा ्लातकारका घटना 
्भृद्ध िएको अिटुि िा्ी गररएको छ । ् सिो िा्ी गन्नलाई कुनै प्माण 

िेश गररएको छैन । त्सैगरी, मद्िानका कारण ्लातकारको घटना 
्ढेको एक समाचारमा उललेख गररएको छ । 

घटना सनिभि्नि सचूना जसिा प्कृभिका िए िभन, औिचाररकिा िरूा 
गन्न मात्रै समा्ेश गररएका जसिा िभेखनछन ् । मभहलाभ्रुद्ध भहसंा 
िोहोररने कारणलाई भिनले कसरी ्ल ि¥ु्ाएका हुनस्छन ् िनने 
नखलुाई ्सिा सचूना राभखएका छन ्। अध््नमा िरेका कुनै िभन 
समाचारमा सिानी् सिरमा मभहलाभ्रुद्ध भहसंा ् ा लैङ्भगक भहसंाको 
फैला्ट्ारे ि्थ्ांक समा्ेश गररएको छैन । सािै, ्सिा खाले 
अन् अिरािका घटनाका ि्थ्ांक िभन समाभ्टि छैनन ्। कुनै िभन 
समाचारमा िीभडिले काननूी सहा्िा िाउने उिा््ारे ् िाइएको छैन 
िने सम्भनिि भनका्समम िगुने िररका िभन खलुिनै । उिाहरणका 
लाभग, भजललामा िभहलो िटक श्ीमान/्श्ीमिी ्ा पे्मी/पे्भमका्ाट 
िएको भहसंाभ्रुद्ध िीभडिले उजरुी भिएको्ारे एक समाचारमा 
उललेख छ । िर ् ो समाचारले ् सिा सम्निमा हुने भहसंामा कार्ाही 
चलाउने काननूी प्ा्िान्ारे केही ्िाउँिनै । त्सिै िीभडिले न्ा् 
िाउने िररका समाचारमा किै िरेको छैन ।

घटनाका सनिि्नसँग जोभडएका महत््िणू्न सचूनाले समिुा् सिरमा 
मभहला भहसंाको अ्सिा ्झुन सघाउँछ, मभहलाभ्रुद्ध भहसंा घटाउने 
सचूना भिन स्छ, भहसंा गरेका ्ा िोगेकालाई सामान् जी्नमा 
फक्न ने भ्ि् समा्ेश गन्न स्छ । िर मभहलाभ्रुद्ध भहसंा्ारे समाचार 
लेखन प्ा्ः घटना भ्शिेमा मात्रै केभनद्रि हुने िरैे ित्रकारको रा् छ । 
“हामी कुनै घटना िएिभछ, त्सकै िभछ िौडनछौ ँ र सिही भ््रण 
खोजछौ ँ । मभहलाभ्रुद्ध भहसंा गराउने सामाभजक कारण के-के हुन ्
िनेर ितिा लगाउने खालको खोज ित्रकाररिा गिदैनौ ँ ।” त्समाभि, 
समाचारमा समाभ्टि भ्ि््सिलेु न मभहलाभ्रुद्ध भहसंा रो्ने 
्ािा्रण भनमा्नण गन्न सकारातमक िभूमका खलेछ, न िीभडिलाई 
सघाउने सचूनाकै रूिमा त्ो काम लागछ । 

५. मतिलातवरुद्ध तिंसाका घटना सम्पे्रषण 
गदा्वका चुनौिी 

नेिालमा मभहलाभ्रुद्ध भहसंा्ारे गररएका समाचार समपे्िणमा 
व्ािक सनिि्नसँग जोभडएका सचूना नहुने र घटना भ्शिेका 
भ््रण मात्रै समा्ेश गररनाले ्स भ्ि्मा आम ्झुाइ राम्ो ्नन 
सकेको छैन । अख्ारमा मभहलाभ्रुद्ध भहसंा्ारे समाचार प्काशन 
गनवे कामलाई प्ािभमकिा नभिइएकाले ्ो समस्ा उतिनन िएको 



11 बेवास्ा गरिएको अकको महाव्ाधि: 
नेपालमा मधहलाधवरुद्ध धह ंसाका घटनाबािे संपे्धस् खबिको धवशे्षण

हो । ्स्ारे समाचार लेखकेा िरैे ित्रकारले सञचारमाध्मले 
मभहलाभ्रुद्ध भहसंालाई ‘िो्म िजा्न’ को भ्ि् ठानने गरेको खलुाए । 
माभि िभनएजसिै, ्स भ्ि्मा समाचार संकलन गनवे काममा कभनष्ठ 
ित्रकारलाई खटाइनछ । भ्ि् सं्ेिनशील िएकाले ि्ा्नप्त सम् र 
स्ोि आ्श्क हुनछ । िर कम प्ािभमकिामा िनवे भ्ि् िएकाले 
सञचारमाध्मले ्स भ्ि्मा काम गनवे ित्रकारलाई ि्ा्नप्त सम् र 
स्ोि उिलबि गराउँिनैन ् । त्सकारण मभहलाभ्रुद्ध भहसंा्ारे कम ै
समाचार लेभखनछन ्। जभि लेभखनछन,् िी ि्ा्नप्त छैनन ्र गणुसिरी् 
िभन छैनन ्। 

मभहलाभ्रुद्ध भहसंा्ारे लेखन सं्ाििािाहरू भजममे् ार िए 
िभन, प्काशनको अभनिम भनिो गनवे समाचार कक् र नेितृ् गनवे 
समिािकहरू नै हुन ्र उनीहरू नै ्ढी भजममे् ार छन ्। सं्ाििािालाई 
भ्ि््ारे उभचि अभिमखुीकरण गनवे र िाभलम भिने भजममे् ारी िभन 
समिािकको हो । ्स भ्ि्मा प्श्न गिा्न, एक िू् ्न समिािकले िने, 
“ित्रकारहरूमा िाभलमको कमी छ, र उनीहरूले ्स भ्ि्मा ि्ा्नप्त 
िढेका समिे छैनन ्। समिािक र ्ररष्ठ ित्रकारहरूले समाचारकक्मा 
हुने सं्ाि, िाभलम र अभिमखुीकरणमाफ्न ि सं्ाििािाहरूलाई 
्सिफ्न  सं्ेिनशील ्नाउन ुिछ्न ।” मलूिारको िभत्रकामा का ््नरि 
एक ित्रकारले िभछललो सम् ्सिा िाभलमहरू िइरहकेो िा्ी 
गिदै िने, “कुन घटनालाई समाचार ्नाउने िनने्ारे हामीले काफी 
छलफल गरेका छौ ँ। भ्ि्लाई उछालने िर ि्ा्नप्त सचूना निएका 
कभिि् घटना्ारे हामीले लेखनेौ ँ।” ििाभि मभहलाभ्रुद्ध भहसंा्ारे 
आ्श्क मात्रामा र सं्ेिनशील िएर उठाउन ्भि मात्रै ि्ा्नप्त 
निएको उनले स्ीकारे । समाचार कक्मा र समिािकी् िभूमकामा 
मभहलाको उिभसिभि असाध्ै न्नू िएका कारण िभन मभहलाभ्रुद्ध 
भहसंाजसिा सं्ेिनशील भ्ि् िरैे उठाउन नसभकएको अभिकांश 
ित्रकारले औलँ्ाए । सन ्२०१६ मा गररएको एक अध््नले ३२ 
ओटा प्िा्शाली सञचारमाध्ममा िएका ६८ जना समिािकमध्े 
१.५ प्भिशि मात्रै मभहला रहकेो ि्थ्ांक सा््नजभनक गरेको भि्ो ।19 
उि-समिािक र ् ररष्ठ सं्ाििािाजसिा ठूला ििहरूमा िभन मभहलाको 
उिभसिभि एकिम ै न्नू भि्ो । ्सिा संरचनागि सीभमििाले 
मभहलाभ्रुद्ध भहसंा्ारे समाचार समपे्िणका भनण््न हरूलाई अद्ाभि 
प्िा् िारेको छ । 

मभहलाभ्रुद्ध भहसंासम्निी समाचारले ख्र संकलन प्भक््ामाफ्न ि 
आकार भलनछ, अभन ् ो काननू का्ा्नन््न गनवे भनका्को छनोट्ाट 

19 Sancharika Samuha. 2016. Women Journalists in Nepal: 
Research on professional status of women journalists in Nepal. 
http://www.sancharika.org/portal/html/images/item_images/files/
All_Sancharika_English_Survey_book_2016.pdf/ मा उिलबि ।

गभुरिनछ र सञचारमाध्मका िौरिररका ए्ं आ्श्किा्ाट 
्सले खास स्रूि ग्हण गछ्न ।20 घटना-केभनद्रि ख्र र भ्भ्ि 
भकभसमका मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका घटनामध्े कुनै खास भकभसमका 
घटना मात्रैले प्ािभमकिा िाउनकुो कारण ्ही प्भक््ा हो । ्स 
भकभसमको समपे्िणिनिा फरक काम गन्नका लाभग संरचनामा 
िरर्ि्नन आ्श्क छ, सञचारमाध्मले अ्लम्न गरेका उिा््ारे 
गमिीर अध््न हुनिुछ्न, र घटना-केभनद्रि ख्रिनिा माभि उठेर 
जनस्ास्थ्को रूिरेखा समाउँि ैअिरािका घटना्ारे लेखने अभ्ास 
िालनिुछ्न । ्सिो भकभसमको समाचार लेखनले घटनाको व्ािक 
सनिि्न र ि्थ्ांकलाई एउटै समाचारमा समाभ्टि गनवे र ्सअभघ 
उसिै भकभसमका समस्ा न्नूीकरण गन्न प््ोग िएका उिा्हरूलाई 
उि्ोग गनवे शलैीलाई प््द्ध्नन गछ्न ।21 नेिालमा हुने मभहलाभ्रुद्ध 
भहसंासम्निी समाचारमा िभहले िएका स्वेक्ण र अन् अध््न्ाट 
भलन सभकने सानिभि्नक ि्थ्ांक, समिुा्गि जोभखमका कारणहरू, 
मभहला भहसंा रो्ने सामाभजक उतिरािाभ्त्का भ्ि्, र िीभडिका 
लाभग राहि, सह्ोग र न्ा्मा िहुचँ ि¥ु्ाउने उिा्हरू समा्ेश 
गन्न सभकनछ । 

६. मिावयातिमा मतिलातवरुद्ध तिंसा 

संसारिरर र नेिालमा िभन महाव्ाभिका ्ेला मभहलाभ्रुद्ध 
भहसंामा ्भृद्ध िएको ख्र सा््नजभनक िए । माभि िभनएजसिै 
एनडबलसुीले सिािना गरेको चौ्ीस घणटे टोल फ्ी नम्रमा सन ्
२०२० को माच्न अभनिमिभेख जनु मभहनासमम सह्ोगको अिेक्ा 
गिदै आउने गनुासाहरूमा उललेख् ्भृद्ध िएको भि्ो । त्सैगरी 
ओरेकले प्काशन गरेको एक प्भि्ेिनमा समिे महाव्ाभिका 
्ेला घरेल ु भहसंाको समिा्ना उललेख् रूिमा ्ढ्ने ्िाइएको 
भि्ो । ्ी प्भि्ेिनले महाव्ाभिजसिा संकटका ्ेला मभहलाको 
अ्सिा अझ नाजकु हुनेिफ्न  संकेि गि्नछन ्। मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका 
िीभडिहरूलाई भनःशलुक काननूी सहा्िा, राहि ए्ं सह्ोग 
जटुाइरहकेा माभनसहरूले िभन महाव्ाभिका ्ेला घरेल ु भहसंाका 
घटनामा ्ढोतिरी िएको ्िाए । उनीहरू घरेल ु भहसंालाई घटना 
भ्शिेका रूिमा मात्र निई िरर्ारका सिस््ाटै िभहल्ैिभेख 

20 SACCOVF. 1995. Media Constructions of Crime. The 
ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. 
https://doi.org/10.1177/0002716295539001011 मा उिलबि ।

21 Thorson, Esther, Lori Dorfman, and Jane Stevens. 2003. 
Reporting crime and violence from a public health perspective. JIJIS
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जारी िवु ््न्हारका रूिमा ्झुनिुनवेमा जोड भिनछन ् । भहसंा िोगेका 
मभहलालाई काननूी सहा्िा भिइरहकेा एक ्भकल िनछन,् 
“लकडाउन िएिभछ िभहल्ैिभेख भहसंा िोभगरहकेा मभहलाले झन ्
िरैे िवु ््न्हार खिे भकनिने िीडकसँग साभ्किनिा लामो सम् सँगै 
भ्िाउनिु¥्ो ।”

मभहलाभ्रुद्ध भहसंामा ्भृद्ध िएको िाहा िए िभन ्स्ारे ्िेटि 
समाचार िने समपे्िण िएनन ् । नेिाल मभनटरले संकलन गरेका 
ि्थ्ांकमा महाव्ाभि र लकडाउनका ्ेला मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका 
घटनाका समाचारमा उललेख् ्भृद्ध िएको िभेखिँनै । ्रु सन ्
२०१८ िभेख २०२० समम नेिाल मभनटरले संकलन गरेका ि्थ्ांक 
एकैनासका िभेखनछन ् । अझ महत््िणू्न ि के िने, नेिाल प्हरीको 
मभहला, ्ाल्ाभलका, ज्ेष्ठ नागररक से्ा भनिवेशनाल्ले संकलन 
गरेका घटना भ््रणअनसुार आभि्नक ्ि्न २०७६–२०७७ (सन ्
२०१९–२०२०) मा मभहलाभ्रुद्ध भहसंा्ारे घटना िभहलेका ् ि्निनिा 
घटेको िभेखनछ । ् स ् ि्न घरेल ुभहसंाका घटनामा समिे कमी आएको 
्ो ि्थ्ांकले िखेाउँछ ।22 ् ो आभि्नक ् ि्नमा महाव्ाभि शरुू िएका 
अभघलला मभहना र लकडाउन अ्भि िि्नछन ्। ओरेकले अनि्ा्निा्न 
गरेका सरोकार्ालाका अनसुार, मभहला भहसंा र अझ खासगरी 
घरेल ु भहसंाका घटनामा जनु ्भृद्ध िएको छ, त्सै अनसुारको 
्भृद्ध नेिाल मभनटर र नेिाल प्हरीको मभहला, ्ाल्ाभलका, ज्ेष्ठ 
नागररक से्ा भनिवेशनाल्को ि्थ्ांकमा िभेखिँनै । महाव्ाभिका 
्ेलामा मभहलाभ्रुद्ध भहसंासम्निी घटना्ारे कम समाचार 
आउनमुा ् स प्भिको साभ्क उिाभसनिा्ाहके अन् भ्भिनन कारण 
हुनस्छन ् । महाव्ाभि शरुू िएका अभघलला मभहनाहरूमा घरेल ु
भहसंा्ारे गनुासोसभहि फोन गनवेलाई प्हरीले फोनम ैिरामश्न गनवे र 
लकडाउन अ्भि िएकाले का्ा्नल्मा नआउन िनि ै समझाएको 
एक ित्रकारले ्िाए । महाव्ाभिका ्ेला िरैेजसो घरेल ु भहसंाका 
घटना नै िए । िर, माभि िभनएझै ँ ्लातकार र ्ौन िवु ््न्हारको 
िलुनामा ्सिा घटना्ारे साभ्क अ्सिाम ै समाचार कम 
लेभखनछन ्। सािै, महाव्ाभि शरुू िएिभछ िपैु् सिानी् ििा राभट्रि् 
िभत्रकाले प्काशन ्नि गरे,23 कभिि् ित्रकारले प्काशक्ाट 

22 ्ाल्ाभलका, मभहला र ज्ेष्ठ नागररकसँग सम्द्ध अिरािका भ्गि २४ 
्ि्नका घटना्ारे नेिाल प्हरीले संकलन गरेको ि्थ्ांक । https://cid.nepalpolice.
gov.np/index.php/cid-wings/women-children-service-directorate/ मा 
उिलबि ।

23 Pandey, Lekhnath. DW. 2020. Pandey, Lekhnath. DW. 2020. 
https://www.dw.com/en/nepal-independent-media-struggles-to-
survive-amid-pandemic-pressure/a-54039476 मा उिलबि ।

िाररश्भमकसमेि निाएको गनुासो गरेका भिए ।24 ्ी स्ै कारणले 
महाव्ाभिका ्ेला मभहलाभ्रुद्ध भहसंा्ारे समाचार समपे्िणमा 
कमी आएको हुनस्छ । 

हलेिलाइनहरूमा सह्ोगका अिेक्ासभहि फोन आउन िालेिभछ 
एनडबलसुी, ओरेक र भलगल एड एणड कनसलटेनसी सेनटर 
(एलएसीसी) जसिा गैर सरकारी संसिाले मभहलाको सहज िहुचँका 
लाभग सामाभजक सञजालको उि्ोग गन्न िाले । महाव्ाभिका ्ेला 
सामाभजक ए्ं आभि्नक संकटले मभहलाभ्रुद्ध भहसंामा कसरी ्भृद्ध 
गरे िनेर ्झुन सािै लकडाउनजसिा भ्िम िररभसिभिमा िीभडिले 
न्ा् िाउने उिा् के हुनस्छन ्िनेर खोजन भ्सििृ अध््नको 
खाँचो छ । 

७. तनट्कष्व 

महाव्ाभि र लकडाउनका अ्भिमा घरेल ु भहसंामा ्भृद्ध िएको 
िभेख्ो । त्सो ि मभहलाभ्रुद्ध भहसंा र खासगरी घरेल ु भहसंा 
नेिालमा महाव्ाभिकै रूिमा छन ्। सन ्२०१६ को एनडीएचएसको 
ि्थ्ांकअनसुार स्वेक्ण गररएको सम्िनिा १२ मभहना 
िभहलेसममको अ्भिमा १५–४९ उमरे समहूका २२ प्भिशि 
मभहलाले भहसंा िोगेका भिए । त्समा िभन श्ीमान ्् ाट र िरर्ारका 
अन् सिस््ाट भहसंा िोगने मभहलाको संख्ा ठूलो छ । २६ 
प्भिशि भ््ाभहि मभहलाले शारीररक, ्ौनजन् ्ा िा्नातमक 
भहसंा िोगेको ि्थ्ांक्ाट िभन ्ो कुरा िभुटि हुनछ । ्ी ि्थ्ांकका 
्ा्जिु मभहलाभ्रुद्ध भहसंाजसिो महाव्ाभिका समाचारले िने 
्सको फैला्ट्ारे सही आकलन गन्न सघाउँिनैन ् । मभहलाभ्रुद्ध 
भहसंामा िभन ठूलो संख्ामा हुने खालको भहसंा र ्सिा भहसंा ्ढी 
हुने क्ेत्रका समाचार कम ै प्काभशि हुनछन ् । अझ, िी समाचारमा 
मभहलाभ्रुद्ध भहसंाको प्कृभि र प््भृति ्झुाउने खालका सनिि्न र 
भ््रणको टड्कारो अिा् हुनछ । 

नेिाल मभनटरले सिानी् ििा राभट्रि् सञचारमाध्मका समाचारका 
सािै प्हरी र इनसेक जसिा संसिाले समपे्िण गरेका घटनाका 
जानकारी संकलन गरेकाले ि्थ्ांकले फराभकलो िा्रा समटेेको 
छ । ्समध्े ्लातकार र ्ौन िवु ््न्हारका घटना स्ैिनिा ्ढी 
समाचार ्नने गरेको िभेखनछ । िोस्ो ठूलो संख्ा घरेल ु भहसंाको 

24  Record Nepal. 2020. https://www.recordnepal.com/covid19/
nepali-journalists-demand-salary-stage-sit-in-protests/ मा उिलबि ।
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िभेखए िभन जनु िहमा घरेल ुभहसंा हुने गरेको छ, त्भि नै संख्ामा ्ी 
घटनाहरू समाचार ्निनैन ्। नेिाल प्हरीको मभहला, ्ाल्ाभलका 
ििा ज्ेष्ठ नागररक से्ा भनिवेशनाल्को ि्थ्ांकले ्लातकार र ्ौन 
िवु ््न्हारका िलुनामा घरेल ुभहसंाका घटनाको संख्ा चार गणुा िरैे 
िएको िखेाउँछ । िर प्काभशि समाचारका आिारमा हिेा्न ् लातकार 
र ् ौन िवु ््न्हारका घटनाको जभि समाचार ् नछ, त्सको िईु िशांश 
िभन समाचार घरेल ु भहसंाको ्निनै । घरेल ु भहसंा्ारे सा््नजभनक 
रूिमा समपे्िण नगररने कारणहरू ्सिा छन ्: सम्भनिि भनका्ले 
मलेभमलाि गरेर मदु्ा टुङ्ग्ाइभिने िएकाले, घरभित्रका घटना्ारे 
सा््नजभनक रूिमा मौनिा साँधने सँसकृभि भ्द्मान िएकाले, 
अिहभेलि हुने डरका कारण िीभडिहरू न्ोलेकाले, अिरािका 
घटनामा न्ा् भिलाउने संसिा ए्ं सञचारमाध्ममा भ्द्मान 
संरचनागि सीभमििाले । ठूलो संख्ामा मभहलालाई सिै ँसमस्ामा 
िारररह ेिभन घरेल ुभहसंा्ारे सा््नजभनक रूिमा व्क्त नगनवे िररिाटी 
सिाभिि छ । सािै, सा््नजभनक गररएका घटनाका आिारमा प्ािभेशक 
रूिमा मभहलाभ्रुद्ध भहसंा कभि व्ािक छ िनेर ्झुन सभकँिनै । 
प्िशेका जनसंख्ाको अनिुािमा हिेा्न सा््नजभनक िएका घटनाको 
संख्ा भमलिो िभेखए िभन सा््नजभनक िएका समाचारको ि्थ्ांकले 
मभहलाभ्रुद्ध भहसंाको व्ािकिा्ारे साँचो िभस्र िखेाउँिनै । 

समपे्भिि समाचारको भ्ि््सिकुा आिारमा िनने हो िने अन् 
भकभसमका द्नद्का समाचारको िलुनामा मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका 
समाचारको लम्ाइ कम िभेखनछ । मभहलाभ्रुद्ध भहसंा्ारे समाचार 
संकलनलाई प्ािभमकिा नभिनाले ्सिो अ्सिा िभेखएको 
हो । सािै, ्सिा घटनामा प्ािभमक स्ोि्ाट सचूना संकलन गन्न िरैे 
अपठ््ारो िभन छ । जभि समाचार प्काशन िएका छन,् अभिकांशको 
स्ोि िने एउटै िभेखनछ – नेिाल प्हरी । ्ी समाचारहरू मलूिः 
आरोिी ्ा िीडक िक्ाउ िरेको सचूना भिनका लाभग प्काभशि 
िएका हुन ्। िरैेजसो समाचारमा िीभडिका नाम उललेख नगररएको 
िए िभन भिनका ठेगाना र िीडकसँगको नािासम्नि्ारे सचूना 
समा्ेश िएका कारण िीभडिको िभहचान खलुन स्ने समिा्ना 
प्चरु हुनछ । ्लातकार र ्ौन िवु ््न्हारका समाचार िने के्ल 
घटनाको भ््रण समटेेर मात्रै लेभखएका छन ्। मभहलाभ्रुद्ध भहसंा्ारे 
समाचार समपे्िण गिा्न व्ािक सनिि्नसँग जोड्ने खालका सचूना, 
समाजमा व्ाप्त समस्ाको गभहराइ झलकाउने ि्थ्ांक र अध््न, 
अभन िीभडिले न्ा्का लाभग गन्न स्ने काम समिेको सचूनालाई 
समा्ेश गराउनका लाभग सरोकार्ाला संसिा र समहूले िहलकिमी 
भलन आ्श्क छ । 
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अनुसचूीिरू 

अनुसचूी क : िथयांक ि तवति

नेपाल मतनटि ि िथयांक

नेिाल मभनटर त्सिो अनलाइन िरर्ोजना हो जसले भहसंाको न्नूीकरण ए्ं उनमलूनको उद्शे्सभहि भहसंा र द्नद्सम्निी ् हृि ्ि्थ्ांक प्सििु 
गि्नछ िाभक त्सिा ि्थ्ांकका आिारमा भहसंासम्निी अध््न र भ्शे्िण गन्न सभक्ोस ्। नेिाल मभनटरले ्हृि ्सञचार अनगुमनमाफ्न ि 
मभहलाभ्रुद्ध भहसंा, मान् अभिकार उललंघन, राजनीभि, शासन प्णाली ए्ं आभि्नक क्ेत्रका द्नद्सम्निी ि्थ्ांक संकलन गि्नछ । सािै, 
प्ाकृभिक स्ोि, भ्कास र िरर्ोजना सञचालनसँग जोभडएका द्नद्सम्निी ि्थ्ांकको संग्ह िभन ्सले गि्नछ । नेिाल मभनटरले सन ्२०१५ 
िभेख २०२१ सममका घटनाहरूको संकलनमाफ्न ि भनमा्नण गरेको डाटा्ेसमा २० हजार कोडेड ररिोट्न छन ्जसलाई भनःशलुक डाउनलोड गन्न 
भमलने गरी nepalmonitor.org मा राभखएको छ । 

तवशे्षणको तवति 

िरैे भकभसमका भद्िी् ि्थ्ांकको प््ोग गिदै ्ो भ्शे्िण गररएको हो । एनडीएचएस २०१६, नेिाल प्हरीको मभहला, ्ाल्ाभलका ििा 
ज्ेष्ठ नागररक से्ा भनिवेशनाल््ाट भलइएको ्ाल्ाभलका, मभहला र ज्ेष्ठ नागररकभ्रुद्ध िएका भहसंाका ि्थ्ांक, अिराि अनसुनिान 
भ्िागको ्े्साइटमा सा््नजभनक गररएका ि्थ्ांकका सािै ओरेक र एनडबलसुीजसिा संसिाका प्काशन्ाट भलइएका ि्थ्ांकलाई आिार 
मानेर भ्शे्िण प्सििु गररएको हो । त्सउिर डीआरसीएनले मभहलाभ्रुद्ध भहसंा रो्नका लाभग काम गरररहकेा र िीभडिलाई राहि, उद्धार 
ए्ं सह्ोग गनवे सरोकार्ाला संसिाका प्भिभनभिहरूसँग अनि्ा्निा्न गरेको भि्ो । ्समा एलएसीसी, ओरेक, नेिाल प्हरी र अन् संसिाका 
प्भिभनभिहरू भिए । मभहलाभ्रुद्ध भहसंासम्निी कसिा समाचार कसरी संकलन िई प्काभशि िएका छन ्िनने्ारे ्झुन डीआरसीएनले 
ित्रकारहरूसँग िभन अनि्ा्निा्न गरेको भि्ो । भ्शे्िणका लाभग अन् सानिभि्नक िसिा्ेज, स्वेक्ण, अध््न र भ्ि् सम्द्ध साभहत्को 
उि्ोग िभन गररएको भि्ो । 

समाचारका भ्ि््सिकुो भ्शे्िणका लाभग ए्सेल (समाचारको लम्ाइका लाभग) र िाइिन प्ोग्ाभमङ ल्ाङ्ग्ेज (िोहोररएका शबि र 
्ा््ांश ितिा लगाउन) प््ोग गररएको भि्ो । गणुातमक अध््नका लाभग जममा १,४९० घटनामध्े्ाट ५ प्भिशि (७३ ओटा) घटना 
भलइएको भि्ो जनु स्ैिनिा िभहले सञचारमाध्ममा प्काभशि िएका भिए । ्सरी भलइएका समाचारका नमनुामा सिानी् र राभट्रि् 
अख्ार िु् ैमा प्काभशि िरून ्र सािै प्िशेलाई प्भिभनभित् गरून ्िनने ख्ाल गररएको भि्ो । त्सिभछ प्त्ेक समाचारको अध््न गिदै 
भ््रणहरू हरेरएको भि्ो । 
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अनुसचूी ि : िातलकािरूको सचूी 

साि प्रदेशमा साव्वजतनक भएका मतिलातवरुद्ध तिंसाका घटना*

मतिलातवरुद्ध तिंसाका प्रकाि/कािण
प्रदेशिरू

प्रदेश १ प्रदेश २ बागमिी गणडकी लुतम्बनी कणा्वली सदूुिपतचिम जम्मा

्लातकार/्ौन िवु ््न्हार ७८.७८% ७०.७२% ८२.१७% ८३.४४% ८३.४७% ७१.६८% ७६.७७% ७८.४८%

घरेल ुभहसंा १४.२९% १५.६४% ११.१३% ९.०९% ९.३२% २४.७८% १५.४९% १३.३२%

लैङ्भगक भहसंाका अन् प्कार (मान् 
्ेचभ्खन, िाइजो, इत्ाभि) 

२.६९% ६.९५% २.७१% २.६०% २.६८% २.२१% ४.०४% ३.६३%

मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका अन् प्कार 
(व्भक्तगि द्नद्, राजनीभिक द्नद् र अन्)

३.५४% ४.१४% ३.००% ४.२२% ३.८१% ०.८८% २.३६% ३.४१%

गैरन्ाभ्क प्भिभक््ा र हुलहुजजि्ाट हुने 
भहसंा (्ो्सीको आरोि र अन्)

०.४२% २.०१% ०.५७% ०.३२% ०.४२% ०.४४% ०.६७% ०.७८%

अन् अिरािहरू (अिहरण, संगभठि 
अिराि, अ्ैि कारो्ार, चोरी)

०.१४% ०.१३% ०.२९% ०.३२% ०.१४% ०.००% ०.६७% ०.२२%

िभलि मभहलामाभि भ्ििे ०.१४% ०.२७% ०.००% ०.००% ०.१४% ०.००% ०.००% ०.११%

काननू उललंघन ०.००% ०.१३% ०.१४% ०.००% ०.००% ०.००% ०.००% ०.०५%

जम्मा १००.००% १००.००% १००.००% १००.००% १००.००% १००.००% १००.००% १००.००%

* घटनाकरो कुल संख्ा = ३, ७१५ । 

सन ्२०१८ देति २०२० सम्म साव्वजतनक भएका मतिलातवरुद्ध तिंसाका घटना*
मतिला तिंसाका प्रकाि/कािण २०१८ २०१९ २०२० जम्मा 

्लातकार/्ौन िवु ््न्हार ७७.१६% ७५.९०% ८२.०५% ७८.४८%

घरेल ुभहसंा १५.१७% १४.८१% १०.४०% १३.३२%

लैङ्भगक भहसंाका अन् प्कार (मान् ्ेचभ्खन, िाइजो, इत्ाभि) २.५६% ३.६८% ४.४१% ३.६३%

मभहलाभ्रुद्ध भहसंाका अन् प्कार (व्भक्तगि द्नद्, राजनीभिक द्नद् र अन्) ३.७९% ४.६८% १.८७% ३.४१%

गैरन्ाभ्क प्भिभक््ा र हुलहुजजि्ाट हुने भहसंा (्ो्सीको आरोि र अन्) १.१४% ०.५४% ०.७५% ०.७८%

अन् अिरािहरू (अिहरण, संगभठि अिराि, अ्ैि कारो्ार, चोरी) ०.०९% ०.२३% ०.३०% ०.२२%

िभलि मभहलामाभि भ्ििे ०.००% ०.१५% ०.१५% ०.११%

काननू उललंघन ०.०९% ०.००% ०.०७% ०.०५%

जम्मा १००.००% १००.००% १००.००% १००.००%

* घटनाकरो कुल संख्ा = ३,७१५ ।



16 डेमोके्सी रिसोस्स सेन्टि नेपाल (डीआिसीएन)

मतिला, बालबातलका ि्ा जयेष्ठ नागरिक सेवा तनदनेशनालय,
नेपाल प्रििीको मतिला ि बालबातलकासम्बनिी अपिाि िथयांक 

आत ््वक वष्व 
(तव.स)ं

वष्व 
(ए.डी.)

बलातकाि
बलातकाि 

प्रयास
गभ्वपिन बिुतववाि बालतववाि

घिेलु 
तिंसा

बोकसी 
आिोप

्ुछवा्ुछि
बालबातलकामात् यौन 
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