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नेपालमा गर्भपतन बहस : नागरिक समाजको 
रूममका ि अमिकािवादी दृमटिकोण 

दुगा्भ काककी

पषृ्ठरूमम
संसािररि नै ममहला अमिकािका आनदोलनमा सबैरनदा मववामदत ि संघर्भपूण्भ लडाइ ँ
समरवतः गर्भपतनको नै हुनुपर्भ  । नेपालको हकमा मव.सं. २०५८ मा गर्भपतनले कानूनी 
मान्यता पाउनुअमघ ्यसलाई िामम्भक दृमटिमा पाप, सामामजक दृमटिमा अनैमतक ि कानूनी 
दृमटिमा अपिाि मामनन्थ्यो (आचा्य्भ २०५० : २४) । ्यसको वैिामनकताको पक्षमा 
गैिसिकािी सतिबाट फाट्टफुट्ट आवाज उठ्न थालेको रने सन् १९७० को दशकदेमि नै 
मथ्यो । मव.सं. २०४६ मा प्रजातनत्रको पुनसथा्भपनासँगै बृहत् ममहला आनदोलनको एउटा 
फेि समातेि नागरिक समाजका संसथाहरूको अगुवाइमा नेपालमा गर्भपतन समबनिी बहसले 
फैलने सवतनत्रता पा्यो । करिब तीन दशक लामो प्र्यासपमर सत्भ समहत गर्भपतनले मान्यता 
पाएको त्थ्यलाई नेपालको ममहला आनदोलनकै एक महत्वपूण्भ सफलताको रूपमा हेरिनर । 

गर्भपतनले वैिामनकता पाए पमरका ्यी १९ वर्भमा सुिमक्षत गर्भपतन सेवा मवसताि 
रएि नेपालका ७७ ओटै मजललामा पुगेको र । सवास्थ्य सेवा मवरागको त्थ्यांक अनुसाि 
शुरूआतदेमि अमहलेसमम दश लािरनदा बढीले प्रमामणत सेवा प्रदा्यकबाट सुिमक्षत 
गर्भपतन सेवा मलइसकेका रन् (नेपाल सिकाि २०७६ : १००) । सेवा प्रदान गन्भका लामग 
११ स्य ओटा सूचीकृत संसथामा तीन हजाि नस्भ, मचमकतसक तथा अनमीहरू का्य्भित 
रन् (चनद २०७६) । कामतिक २०७३ देमि सवास्थ्य तथा जनसंख्या मनत्राल्यले सिकािी 
असपतालहरूमा गर्भपतन सेवा मनःशुलक बनाएको र । मातृ मतृ्यु दि उललेिनी्य रूपमा 
(५०% ले) घटाएि सहश्ाबदी मवकास लक््य नमजक पुगेकोमा सममामनत रएको नेपाल 

अध्ा् ४
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(मर्यान सन् २०१०) ले २०७५ सालमा “सुिमक्षत मातृतव तथा प्रजनन् सवास्थ्य अमिकाि 
ऐन” पमन ल्याइसकेको र ।

्यो लेिले मूलतः नेपालमा गर्भपतन समबनिी कानून सुिािमा नीमतगत तहमा संलगन 
नागरिक समाजका संघ-संसथा तथा अगुवाहरूको रूममकालाई िोतलने प्र्यास गिेको र । 
नागरिक समाजका संघ-संसथाको रूपमा ्यहाँ िाज्य संिचनाबाट बामहि िहेि परिवत्भनको 
संवाहक, समाज सुिािक, िचनातमक सुझावकता्भ तथा सचेतकको रूममका मनवा्भह गनने 
संसथागत समूह तथा गैिसिकािी संसथा इत्यामदलाई संकेत गरिएको र । लेिमा संवेदनशील 
मवर्यमा सुिािको पैिवी गदा्भ अनुसिण गरिने िणनीमत पतिा लाउने प्र्यास गरिएको र । म्यनै 
रूममका ि िणनीमतको आिािमा नेपालको गर्भपतन बहसमा अमिकािवादी दृमटिकोणको 
प्र्योग ि प्रराव िोजने कोमसस गरिनेर । गर्भपतनका समबनिमा उपलबि मवमरनन प्रकामशत 
तथा अप्रकामशत सामग्ीहरूको अध्य्यनबाट लेिका लामग जानकािी संकलन गरिएको 
र । त्यसमा पमन मुख्यतः नागरिक संसथाहरूद्ािा प्रकामशत िोज तथा अनुसनिानमूलक 
प्रमतवेदनहरू, मवमरनन जन्भलमा प्रकामशत लेि तथा नेपाल बाि एशोमसएशनबाट प्रकामशत 
न्या्दूत द्ैमामसकमा आएका गर्भपतन समबनिी लेिहरूबाट गर्भपतन बहसमा कानूनी 
वृतिको संलगनतालाई समकालीन समाजका मशमक्षत तथा प्रबुद्ध वग्भहरूको प्रमतमनमिको 
रूपमा हेनने प्र्यास गरिएको र । त्यसतै, ्यस बहसमसत प्रत्यक्ष रूपमा जोमडएका व्यमति 
तथा संसथाका प्रमतमनमिहरूमसत अनतवा्भता्भ गरिएको र । ्यसका साथै मुलुकी ऐन एघािौ ँ
संशोिन पास गदा्भ संसद् मा रएको गर्भपतन समबनिी रलफललाई नमजकबाट बुझनको 
लामग प्रमतमनमि सराका अमरलेिहरूको अध्य्यन गरिएको र । नेपालमा गर्भपतनका 
समबनिमा उपलबि सामग्ीहरू अमिकांश गर्भपतनको कानूनी पक्ष वा सेवा प्रवाह लगा्यतको 
प्रामवमिक पक्षमा केमनरित रएको रेमटनर । गर्भपतन कानून सुिािमा नागरिक समाजबाट 
रएका प्र्यासहरू िेिैजसो संसथा मवशेरका प्रमतवेदनको रूपमा मातै्र सीममत िहेको हुँदा 
्यसलाई बाह्य आँिाले समग्मा हेन्भ ि गर्भपतनलाई सामामजक मुद्ाको रूपमा बुझन ्यो 
लेि उप्योगी हुने मवश्ास गरिएको र ।

प्रसतुत लेिको मुख्य तक्भ  नेपालमा गर्भपतन कानून सुिाि समबनिी बहसलाई सतहमा 
ल्याउनमा नागरिक समाजका संसथा तथा व्यमतिहरूको मुख्य रूममका िहेको रनने र । ति 
गर्भपतन कानून सुिािमा नेपालले हामसल गिेको सफलता झट्ट हेदा्भ लोरलागदो देमिए 
तापमन ्यो अपूिो देमिनर । ्यसो हुनुको मुख्य कािण नेपालको गर्भपतन बहस सेवाको 
पहुँचसमम मातै्र सीममत हुनु ि ्यसले गर्भपतनको मुद्ालाई बृहत् ममहला अमिकािवादी 
दृमटिकोणबाट बहसमा ल्याउन नसकनु िहेको र । ्यी तक्भ हरू सथामपत गन्भको लामग प्रसतुत 
लेिलाई मुख्य पाँच रागमा मवराजन गरिएको र । 
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पमहलो रागमा अध्य्यनको परिच्य र । दोस्ो रागमा सामामजक मुद्ाको रूपमा 
गर्भपतनको मवश्व्यापी प्रकृमत ि नेपाली समाजमा ्यसलाई मदइएको सामामजक ि कानूनी 
सथानको वण्भन गरिएको र । तेस्ो रागमा गर्भपतन कानून सुिािको लामग नागरिक समाजको 
रूममका ि गर्भपतनको वैिामनकता आनदोलनमा नागरिक समाजका मवमरनन कदमहरूको 
अध्य्यनबाट संवेदनशील मुद्ामा पैिवी गदा्भ अपनाइने िणनीमत बुझने प्र्यास गरिएको र । 
चौथो रागमा गर्भपतन कानून सुिािमा नागरिक समाजले िेलेको रमूमकालाई अमिकािवादी 
दृमटिकोणबाट हेन्भ िोमजएको र रने पाँचौ ँतथा अमनतम रागमा लेिको मनषकर्भ मदइएको 
र । गर्भपतनको मूल बहस वैिामनकताको आनदोलन वरिपरि बाकलो रएको हुँदा ्यो 
लेि ्यसैको सेिोफेिोमा केमनरित र । ्यसैकािण वैिामनकता पमरको कानूनी सुिािमा उमत 
गमहरिएि नजानु, िामषरि्य सतिमा नीमतगत सुिािको पैिवीलाई हेन्भ िोमजएकाले समुदा्य 
सतिमा काम गिेका नागरिक संसथाहरूलाई नसमेट्नु ि गर्भपतनका प्रामवमिक पक्षमा नजान ु
्यो लेिको सीममतता िहेको र ।

गर्भपतनको सामामजक तथा कानूनी सथान : केही पषृ्ठरूमम 
कुनै सम्य गर्भिािण गननेको मात्र इचरा ि अिीनको मवर्य िहेको गर्भपतनलाई पमर िम्भ ि 
पापको कसीमा घोट्न थामल्यो । पमर आएि ्यसले मवश्व्यापी रूपमा िामषरि्य नीमतको रूप 
मल्यो (उपे्रती २०३५ : १९) । ई.पू. ५०० को वरिपरि प्राचीन ्यहूदीहरूले पमहलो पटक 
भ्ूणको मामनस सिह अमिकाि हुनर वा हुनन रनेि गिेको प्रश्नमा ममहलाको शिीिमरत्र भ्ूण 
हुने रएकाले ्यसलाई ममहलाकै शिीिको अंशका रूपमा मलइनुपनने ि जनमेपमर मात्र बचचाले 
व्यमति सिह अमिकाि पाउने रनेि मनण्भ्य गरि्यो (लोपेज सन् २०१२ : ५११–५१२) । 
प्राचीन चीनमा गर्भपतन मात्र होइन, मशशुहत्या समेत प्रमतबमनित मथएन ि गर्भमा िहेको 
बचचालाई गर्भवती ममहलाको एक अंशको रूपमा सवीकारिएको मथ्यो (उपे्रती २०३५ : 
१४) । पमर ्यसले मबसतािै िम्भको िङ मल्यो । इमतहासका अध्ेयताहरू ई.पू. ४०० मा नै 
गर्भमनिोिको मविोि गिेका सनत अगमसटनलाई पछ्याउँदै मध्य्युगीन ्युिोपमा क्याथोमलक 
चच्भले गर्भमनिोिप्रमत हे्यराव फैलाउने काम गिेको मवश्ास गद्भरन् (लोपेज सन् २०१२ : 
५११–५१२) । अमेरिकामा सन् १८६९ मा क्याथोमलक चच्भले गरा्भवसथाको कुनै पमन 
चिणमा गर्भपतनलाई प्रमतबनि लगाएको मथ्यो ।1 ्यद्यमप, अमेरिकामा सव्भप्रथम गर्भपतन 
अपिािीकिण अमर्यान चलाउनेहरूमा अमेरिकन मेमडकल एशोमसएशनका डाकटिहरू मथए 
(ग्ीनहाउस ि सेगेल सन् २०११ : २०३४–२०३५) जसले “अमन्यममतता” ि “अप्रमशमक्षत 
मचमकतसक” हरूले गदा्भ त्यमतिेि संकटमा िहेको आफनो पेसाप्रमत मामनसहरूको मवश्ास 

1 www.history.com/topics/womens-rights/roe-v-wade मा उपलबि; अकटोबि 
१४, २०१९ मा हेरिएको । 
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मजतने औजािको रूपमा गर्भपतनको मविोिलाई उप्योग गिेका मथए (थमपसन सन् २०१९) । 
१६ औ ँशताबदीमा पाश्ात्य समुदा्यबाट मचमन्याँ समाजलाई जंगली सभ्यता (बाब्भरिजम्) 
को आिोप लागेसँगै पमश्मी कानूनको प्रराव सवरूप चीनमा गर्भपतनलाई पूण्भ रूपमा 
प्रमतबमनित गरि्यो, जुन २० औ ँशताबदीमा आएि मात्र िुकुलो र्यो (उपे्रती २०३५ : १४) ।

गर्भपतनको मविोि गननेहरू ्यसलाई िम्भ ि नैमतकताको आँिाबाट हेन्भ िोजरन् (लोपेज 
सन् २०१२ : ५१२) । िम्भले सबै जीवनलाई पमवत्र देखर ि ्यसैले गर्भपतनद्ािा जीवनको 
अनत्य गिाउने का्य्भलाई मननदा गर्भ  (लोपेज सन् २०१२ : ५१३) । बचचा जनमाएि सृमटिको 
मनिनतिता मदनुलाई प्रकृमतले ममहलाको रागमा सुममपएको अमनवा्य्भ मजममेवािी मानने सोच 
पमन िम्भकै गर्भबाट पलाएको (मजगलि सन् २००९) गर्भपतनको मविोिको सामामजक 
पाटो हो । ्यसले ममहलाको सामामजक रूममकालाई मन्यनत्रण गनने काम गर्भ  । उदाहिणको 
लामग नेपालमा पञचा्यत कालमा गरिएका कानूनी परिवत्भनहरूमा मवशेर गिी पारिवारिक 
कानूनको एकल परिवाि संिचनाको अविािणा—जुन महनदू िम्भमा आमश्त मथ्यो—ले 
नेपाली ममहलाहरूको पतनी ि आमाको रूममकालाई प्राकृमतक बनाउन रूममका िेल्यो 
(तामाङ २०७४ : ३६) । ति गर्भपतनका पक्षििहरू मानवको रूपमा ितकीमा जनमनुपूव्भ 
आतमसचेतता वा तक्भ  क्षमता नहुने (लोपेज सन् २०१२ : ५१३) हुनाले भ्ूणको अमसततवलाई 
सवीकाि गददैनन् ि ्यमद भ्ूणको जीवन हुने रनेि मानने नै हो रने पमन त्यो आमामा मनर्भि 
हुने रएकाले आमाको महतको अगामड भ्ूणको सवाथ्भलाई नगण्य ठाननुपनने तक्भ  मदनरन ् 
(नेकाप २०६७) । सन् १९६० को दशकमा पमश्मा जगतमा ममहलावादी आनदोलनको 
तिंग उठेसँगै गर्भपतन अमिकािको लामग ढोका िुलन थाले (लोपेज सन् २०१२ : 
५१२) । सन् १९७३ मा अमेरिकी सववोचच अदालतले िो मवरुद्ध वेडको मुद्ामा कुनै पमन 
ममहलाको गर्भपतन गन्भ पाउने अमिकािलाई अमेरिकी संमविानको चौिौ ँसंशोिन अथा्भत ्
गोपमन्यताको हकले अप्रत्यक्ष रूपमा सुिमक्षत गिेको घोरणा गददै टेकसस िाज्यको गर्भपतन 
समबनिी कानून मात्र होइन, पूिै अमेरिकारि नै गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता प्रदान ग¥्यो 
(लेमवस् सन् २०१९) । अमेरिकी ममहलाहरूको प्रजनन् अमिकािको क्षेत्रमा ्यसले एउटा 
महत्वपूण्भ मोड त ल्या्यो नै, ्यसको चचा्भ ि प्रराव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मवश्व्यापी िह्यो ।

नेपालमा गर्भपतन मामथको प्रमतबनिका परामड मूलतः िामम्भक कािण व्याप्त मथ्यो । 
ॠगवेद ि आ्युवनेद दुवैले जानाजान गर्भपतन गनने ममहला नक्भ मा सजा्यको रोगी हुनुपनने 
रनदै गर्भपतनलाई समपूण्भ सामामजक ि नैमतक आिािमा असवीका्य्भ किाि गिेका मथए रने 
मनुसमृमतले गर्भपतन गनने ममहलालाई अमनतम संसकाि पाउने अमिकािबाट पमन वमञचत 
गिेको मथ्यो (एफडबलूएलडी सन् २००३ : १०) । ति बदमलँदो सम्य ि परिवेशसँगै 
गर्भपतनले नेपाली समाजमा क्रमशः चारिमत्रक सवरूप िािण ग¥्यो । सामामजक संसथाको 
रूपमा मववाहको बमल्यो प्रराव िहेको नेपाली समाजमा मशक्षा तथा वैदेमशक िोजगािीमा 
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बढ्दो पहुँचको प्रराव सवरूप कम उमेिमा मववाह गनने प्रवृमति घट्नुका साथै कामका 
मसलमसलामा श्ीमान् देश बामहि जाने क्रमसँगै मववाहेतिि ्यौन समबनिका घटनाहरू बढ्न 
थाले (एफडबलूएलडी सन् २००३ : २८) ।2 ममहलाको ्यौमनकता मामथको सामामजक 
(मपतृसतिातमक) मन्यनत्रणले गदा्भ ममहलालाई परिवाि ि परिवािमा पमन मवशेर गिी पुरुरको 
“इजजत” को रूपमा मलइने सांसकृमतक परिपाटी नेपालमा पुिानो हो (तामाङ २०७४ : 
४३) । ्यसकै अमरव्यमतिको रूपमा ममहलाहरूको ्यौमनक रूममकालाई प्रजनन् ि वैिामनक 
उतििामिकािीको मसज्भना गनु्भमा सीममत गिाइएकाले ्यौन संसग्भ वैवामहक जीवनमा मात्र 
सवीका्य्भ हुने (तामाङ २०७४ : ४३), मववाहपूव्भ वा मववाह बामहिको समबनिका लामग 
ममहलालाई नै दोरी देखने प्रवमृतिले जथारावी, लुकीमरपी गर्भपतन समबनिी घटनाहरूमा 
बढोतििी र्यो । ्यसिी, महनदू िम्भशास्त्रले उतपादन ि प्रवद्ध्भन गिेको मपतृसतिातमक संिचना 
तथा मानमसकताले गर्भपतनमा चारिमत्रक आ्याम थमपमद्यो जस अनतग्भत गर्भपतन गनने 
ममहलाहरू समाजका “कलंक” मामनन थाले । मनुसमृमतबाट िेिै प्ररामवत मुलुकी ऐन, 
१९१० ले गर्भपतनको ्यही िामम्भक ि सामामजक-सांसकृमतक हैमस्यतलाई कानूनी रूपमा 
अनुमोदन ग¥्यो जस अनतग्भत गर्भपतन कुनै पमन अवसथामा बमज्भत मथ्यो (मनिौला २०६० : 
३५) । मव.सं. २०२० को न्याँ मुलुकी ऐनमा पमन मव.सं. १९१० को मुलुकी ऐनमा जसतै 
गर्भपतन समबनिी प्राविान ज्यान समबनिी कसुिको महल अनतग्भत समेमटएको मथ्यो 
(मनिौला २०६० : ३५) । ्यसको अथ्भ गर्भपतनलाई निहत्या सिह मामनने रनने हुन्थ्यो । 
ति सजा्यका हकमा रने मव.सं. २०२० को मुलुकी ऐनले थोिै रए पमन उदािता अपनाएको 
मथ्यो ।3 मुलुकी ऐन, २०२० को ज्यान समबनिी महलको नमबि २८ देमि ३३ मरत्र 
समेमटएका गर्भपतन समबनिी प्राविानले “उपकािका लामग केही गदा्भ गर्भ तुमहन गएकोमा 
बाहेक” रनेि िािेको एउटा असपटि प्राविान बाहेक गर्भपतन भ्टिाचाि वा बलातकाि जसतै 
नैमतक पतन देमिने फौजदािी अपिािको रूपमा दमणडत मथ्यो (मनिौला २०६० : ३६) । 

2 नेपयाल कयानून पत्रिकयामा उमललमित मव.सं. २०३६ देमि २०५८ को बीचमा रएका गर्भपतन 
समबनिी फैसलामामथ एफडबलूएलडीले गिेको अध्य्यनमा आिोमपत ममहलामध्ेय ४८ प्रमतशत 
मववामहत ि ३२ प्रमतशत अमववामहत पाइएको मथ्यो जसमध्ेय अमिकांश मववामहतका श्ीमान ्
िोजगािको मसलमसलामा घिबामहि मथए । 

3 मव.सं. १९१० को मुलुकी ऐनमा मव.सं. १९८४ को संशोिनले सवासनी मामनसको मनजुिीले 
र ममहना नपुगेको गर्भपतन गिाए तीन वर्भ ि सो मामथको गर्भपतन गिाए र वर्भ कैदको सजा्य 
हुने व्यवसथा मथ्यो । मव.सं. २०२० को व्यवसथाले रने सवासनी मामनसको मनजुिीले र ममहना 
सममको गर्भपतन गिाए एक वर्भ ि सो मामथको गर्भपतन गिाए डेढ वर्भ कैदको सजा्य तोक्यो 
(मनिौला २०६० : ३५–३६) ।
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गर्भपतन कानून सिुािमा नागरिक समाजको रूममका
सन् १९९० को दशकमा नेपालको मातृ मृत्यु दि मवश्कै उचच मध्ेयको मथ्यो, जसमा 
आिा मतृ्युको कािक असुिमक्षत गर्भपतन िहेको मथ्यो (्यूएनएफपीए सन् २००१ : ६८) । 
्यसको अथ्भ एक मदनमा करिब १२ आमाको मतृ्यु हुनर रनने हुन्थ्यो (कृपा सन् २००० : 
प्राककथन) । त्यसतै, सन् १९९७ मा गरिएको एक अध्य्यनले जेलमा िहेका ममहलामध्ेय 
करिब २० प्रमतशत ममहला गर्भपतन समबनिी कसुिमा अमिकतम २० वर्भ सममको 
जेल सजा्य कामटिहेका रन् रनने देिाएको मथ्यो (कृपा सन् २०००) ।4 ्यसिी सजा्य 
रोगनेहरूमा प्रमुितः ग्ामीण, अमशमक्षत, गरिब ि असहा्य ममहलाहरू मथए (सीआिएलपी 
ि एफडबलूएलडी सन् २००२ : १३, ३५) । असुिमक्षत गर्भपतनले मनमत्याएको क्षमतलाई 
मन्यनत्रण गन्भ ि गर्भपतन समबनिी कसुिको नाममा रइिहेको ममहलाहरूको मानवअमिकाि 
हननलाई िोकने पमहलो उपा्यको रूपमा नेपालमा गर्भपतन वैिामनकताको लामग आवाज 
उठाउनु अत्यावश्यक ठामनएको मथ्यो । ्यसतोमा पाप ि कलंकको लाञरना लागने डिमा 
कुनामा ममलकाइएको गर्भपतनको मदु्ालाई उमिनेि बहसमा ल्याउने काम ममहला अमिकािका 
क्षेत्रमा काम गनने संघ-संसथाहरूले गिे । ्योसँगै व्यमतिगत तविबाट सपना प्रिान मलल5 (हाल 
सववोचच अदालतकी न्या्यािीश), डा. रोला रिजाल,6 डा. अरुणा उपे्रती,7 प्रा.डा. शानता 
थपमल्या,8 डा. िेणु अमिकािी/िाजरणडािी, लगा्यतको पमन ्यो अमर्यानमा महत्वपूण्भ 

4 गर्भपतन समबनिी कसुिमा तीन वर्भ सममको सजा्य हुने प्राविान मुलुकी ऐनमा रए पमन 
समबमनित अमिकािीहरूले प्रमाण जुटाउनको अपठेिो ि कमतप्य अवसथामा जातक (जमनमसकेको 
मशशु) हत्यामा मनलागदी कत्भव्य ज्यान मुद्ा चलाएकाले उनीहरू २० वर्भ सममको सजा्य रोगन 
बाध्य मथए ।

5 ममहला, कानून ि मवकास मञच (एफडबलूएलडी) की संसथापक सदस्य समेत िहेकी 
सपना प्रिान मलल गर्भपतनको वैिताको लामग दह्ो आवाज उठाउने मध्ेयकी एक अमिकािकमकी 
हुन् । उनले संसथागत ि व्यमतिगत रूपमा गर्भपतन समबनिी मुद्ाहरूमा बहस पैिवी गनु्भका साथै 
गर्भपतन कानून सुिािमा सिोकािवालाहरूसँग रलफल माफ्भ त पैिवी गनने तथा संशोिन सुझावहरू 
मदने काम गिेकी मरन् ।

6 सन् १९७० को दशकमा गर्भपतनको वैिताको लामग पत्रपमत्रकामा लेि माफ्भ त शुरूआती 
आवाज उठाउने व्यमतिमा स्त्रीिोग मवशेरज्ञ डा. रोला रिजाल पद्भरन् ।

7  सन् १९८६ मा पिोपकाि प्रसूमत गृहमा काम गन्भ थालेपमर गैिकानूनी ि असुिमक्षत 
गर्भपतनले मनमत्याएका र्यावह सवास्थ्य समबनिी जमटलता देिेकी डा. अरुणा उपे्रतीले िामषरि्य 
सतिका पत्रपमत्रकामा लेि लेिेि गर्भपतनको वैिामनकताका लामग आह्ान गन्भ थालेकी मथइन् ।

8 गर्भपतन कानून सुिािका लामग मनिनति आवाज उठाउने बाहेक प्रा.डा. शानता थपमल्याले 
नेपाल परिवाि मन्योजन संघले त्याि पािेको गर्भ संिक्षण मविे्यकमा पमन महत्वपूण्भ सुझाव मदएकी 
मथइन् । 
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रूममका िह्यो । ममहला समूह तथा प्रजनन् अमिकािकमकीहरूको मनिनति पैिवी ि िोज तथा 
अनुसनिानको बमल्यो जग माफ्भ त िाज्यलाई गर्भपतन कानूनमा सुिाि गन्भमा उललेिनी्य 
प्रराव पानने देशहरूमा नेपाललाई उतकृटि उदाहिणको रूपमा मलइनर (उपे्रती सन् २००२) । 
नेपालमा गर्भपतन कानून सुिािको मसलमसला मनकै लामो ि मनिनति चमलिहेको र ्यद्यमप 
्यहाँनेि गर्भपतनको वैिामनकतालाई मुख्य उपलमबि मानेि ्यसअमघ ि पमर गिी ्यो समग् 
प्रमक्र्यालाई दुई चिणमा बाँडेि त्यसमा नागरिक समाजको रूममकालाई हेन्भ िोमजएको र ।

गर्भपतनको वैधाननकताअनि
नेपालमा गर्भपतनको कानूनी मान्यताको लामग ठ््याककै ्यही बेलाबाट आवाज उठ्न शुरू 
र्यो रनन गाह्ो र (एफडबलूएलडी सन् २००३ : ३५) । सन् १९७४ मा नेपाल परिवाि 
मन्योजन संघले गर्भपतनको मचमकतसकी्य आिाि ि कानूनी पहुँचबािे उचचसतिी्य सममेलन 
(थापा सन् २००४ : ८६) गनु्भपूव्भ नै अपरयाध संत्ितया त्िधे्क, २०३० ले “गर्भपात गननेको” 
परिचरेद अनतग्भत गर्भपतन गन्भ समकने अवसथाहरूलाई अपवादको रूपमा उललेि गिेको 
मथ्यो (एफडबलूएलडी सन् २००३ : ३६) । ति ्यो मविे्यक संसद् मा प्रसतुत नै रएन । 
सन् १९७४ को सममेलन रएकै वर्भ नेपाल परिवाि मन्योजन संघले अमेरिकन इमनसटच्यूट 
फि रिसच्भसँग ममलेि क्षेत्री्य सेममनािको आ्योजना ग¥्यो, जसमा गर्भपतन समबनिी दमक्षण 
एमस्या क्षेत्रको अवसथा, समबमनित िोज ि नेपालमा त्यसको समराव्य परिणामहरूबािे 
चचा्भ गरिएको मथ्यो (थापा सन् २००४ : ८६) ।

सन् १९७० को दशकले गर्भपतनको बहसमा एउटा न्याँ आ्याम थप्यो—जनसंख्या 
वमृद्ध मन्यनत्रणको । गर्भपतनलाई परिवाि मन्योजनको सािनको रूपमा प्र्योग गन्भ नहुने तक्भ  
मवश्व्यापी रए तापमन सं्युति िाषरिसंघको अध्य्यनले गर्भपतन प्रजनन् मन्यनत्रणको पुिानो 
मध्ेयको एक ि िेिै प्र्योग रएको उपा्यको रूपमा देिाएको मथ्यो, रलै ्यस परामडको 
कािण गर्भपतन समजलो उपा्य रएकाले नरई गर्भ मनिोिकको शतप्रमतशत ग्यािेणटी नहुन ु
मथ्यो (उपे्रती सन् १९९८ : ५५) । नेपालमा २०२८ सालमा रएको सातौ ँ जनगणनाले 
पमहलो जनगणना ्यताका ६० वर्भमा नेपालको जनसंख्या ठ््याककै दोबबि रएको त्थ्य 
उजागि गिेको मथ्यो (कंसाकाि सन् १९७७ : १०) जसले जनसंख्या मन्यनत्रणलाई िामषरि्य 
महत्वको मवर्य बनाएको मथ्यो ।9 सन् १९७० कै दशकमा सिकािले अमेरिकी सह्योगमा 

9 नवौ ँ पञचवरकी्य ्योजना (सन् १९९६–२००१) मा उललेि गरिएका सवास्थ्य समबनिी 
उद्ेश्यमध्ेय एउटा साना परिवािको अविािणालाई लोकमप्र्य बनाएि जनसंख्या वमृद्ध दिलाई घटाउने 
मथ्यो । ति ६० प्रमतशत नेपाली ममहलाको परिवाि मन्योजनका सािनसमम पहुँच नरएको अवसथामा 
्यो अविािणाले अप्रत्यक्ष रूपमा असुिमक्षत गर्भपतनलाई नै बढावा मदन्थ्यो (सीआिएलपी ि 
एफडबलूएलडी सन् २००२ : ३५) ।
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मातृ तथा मशशु सवास्थ्य का्य्भक्रमद्ािा जनसंख्या वमृद्ध मन्यनत्रण गननेबािे दुई िामषरि्य सतिका 
सममेलनहरू गिेको मथ्यो जसमा ममहलाको प्रजनन् क्षमतालाई मन्यमन गनने प्ररावकािी 
माध्यमको रूपमा गर्भपतनको पमन चचा्भ गरिएको मथ्यो (थापा सन् २००४ : ८६) । त्यमतिेि 
िाज्यको नीमत पमन बढ्दो जनसंख्या मन्यनत्रण गनु्भ रएकाले गर्भपतन पमन एक उपा्य हुनसकने 
(श्ेष्ठ २०४७ : ३८; मनिौला २०६० : ३४) तथा जनसंख्या मन्यनत्रणको लामग परिवाि 
मन्योजनको का्य्भक्रमसँगै गर्भपतन मामथको बनदेज पमन केही हदसमम िुकुलो बनाउनुपनने 
(मिहठ्ा २०४८ : ३७) जसता तक्भ हरू गर्भपतनले जनसवास्थ्यको आ्याम समातेपमर पमन 
उमठिहेकै मथए । ्यस बीचमा गर्भपतन गैिकानूनी नै रए पमन वीि असपतालको परिवाि 
मन्योजन शािाले सथा्यी परिवाि मन्योजन गिेका ममहलाको लमक्षत संख्या पु¥्याउन रनद ै
ग्ामीण रेगमा सवास्थ्य मशमविका क्रममा तीन ममहना सममको गर्भलाई गर्भपतन सेवा मदने 
गिेको कुिा सन् १९८८ देमि १९९४ समम त्यहाँ काम गिेकी डा. अरुणा उपे्रतीको रनाइ 
र ।10 सन् १९८० को मध्यमति आएि नेपाल ममहला संघले गर्भपतनको मुद्ालाई िामषरि्य 
सतिका सममेलनमा जोडतोडका साथ उठाए पमन ्यसले गर्भपतनलाई बलातकाि, हाडनाता 
किणी वा ममहलाको ज्यान जोमिममा िहेको अवसथामा मात्र कानूनी बनाए पुगने जसिी 
प्रसतुत गिेको मथ्यो (थापा सन् २००४ : ८६) ।

प्रजातनत्र पुनसथा्भपनासँगै एकमति ममहला अमिकािका सवालमा नेपाली कानूनमा रएका 
रेदरावमूलक प्राविानहरूको मचिफाि गरिँदै मथ्यो रने अकवोमति असुिमक्षत गर्भपतनका 
समबनिमा िोज तथा अनुसनिानहरू रइिहेका मथए । २०५२ सालमा नेपालको सववोचच 
अदालतले अमिवतिा ममिा ढंुगानाद्ािा दा्यि रिटमा रोिीको पैतकृ समपमति समबनिी हकलाई 
आतमसात गिेबाट नेपाली समाजमा एक मकमसमको हलचल ममचच्यो ।11 लगरग ्यही 
सम्यमा नै नेपाल परिवाि मन्योजन संघ ि इनटिनेशनल पलानड पेिेनटहुड फेडेिेसनले नेपालको 
कठोि गर्भपतन कानून सुिािको लामग सं्युति अमर्यान थाले (फे्जि सन् २००२ : ४) । सन ्
१९९८ मा ममनममन लामाको मुद्ा12 ि रेदरावमूलक कानूनको अध्य्यनले गर्भपतनलाई 
उमत बेलाको गमरीि समस्याको रूपमा देिाएसँगै (एफडबलूएलडी सन् २०००) ममहला, 

10 अरुणा उपे्रतीसँग सामवत्री गौतमले—मामट्भन चौतािीले त्याि गददै गिेको प्रकाशोनमुि 
पुसतकका लामग—गिेको कुिाकानी । 

11 ममिा ढंुगानासँग माघ १६, २०७५ मा गरिएको कुिाकानी ।
12 १४ वर्भको उमेिमा बलातकािबाट िहेको गर्भ पश्ात् जातक (नवजात मशशु) हत्याको 

आिोपमा सन् १९९८ मा १२ वर्भका लामग जेल पिेकी ममनममन लामालाई जेलबाट रुटाउनको 
लामग नेपाल परिवाि मन्योजन संघ ि इनटिनेशनल पलानड पेिेनटहुड फेडेिेसनले ततकालीन िाजा 
वीिेनरि, प्रिानमनत्री मगरिजाप्रसाद कोइिाला तथा गहृमनत्री गोमवनदिाज जोशीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका 
मथए । २० ममहना जेल सजा्य काटेपमर उनी जेलमुति रएकी मथइन् ।
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कानून ि मवकास मञचले पमन गर्भपतनलाई प्राथममकतामा िािेि ्यसको वैिामनकताको 
लामग पैिवी थालेको ्यसै संसथाका का्य्भकािी मनदनेशक समवन श्ेष्ठ बताउँरन् ।13

सन् १९९४ मा इमजपटको का्यिोमा रएको जनसंख्या तथा मवकास समबनिी अनतिा्भमषरि्य 
सममेलन (आईसीपीडी) ले नेपालको गर्भपतन समबनिी आनदोलनलाई थप उचाइमा पु¥्याउन 
मवशेर सह्योग ग¥्यो । नेपालबाट ठूलो संख्यामा मवमरनन सिकािी तथा गैिसिकािी संसथाका 
प्रमतमनमिहरूको उपमसथमत िहेको उति सममेलनले मवश्व्यापी रूपमै ममहलाको प्रजनन ्
सवास्थ्य अमिकािको क्षेत्रमा बृहत् बहसको थालनी गिेको मथ्यो ।14 प्रजनन् अमिकाि 
समबनिी बुझाइ मवकासमा सह्योग बाहेक नेपालको हकमा आईसीपीडीको एउटा महत्वपूण्भ 
अमतरिति उपलमबि (बाइप्रोडकट) मथ्यो—गर्भ संरक्षण त्िधे्क, २०५३, जुन नेपाल परिवाि 
मन्योजन संघका ततकालीन अध्यक्ष सुमनल कुमाि रणडािीको अग्सितामा त्याि रएको 
मथ्यो । ्यो अध्य्यनको क्रममा उनले रने, “मलाई त्यो सममेलनमा गर्भपतनबािे रएका 
कुिाले ्यमत रो्यो मक मैले नेपाल नफक्भ दँै हवाइजहाजमा नै आफैमसत प्रण गरिसकेको 
मथएँ, म जसिी रए पमन ्यसलाई कानूनी बनाउँरु ।”15 त्यमतिेि िामषरि्य सराको सांसद 
पमन िहेका रणडािीले संसद् को बाह्ौ ँअमिवेशनमा मनजी मविे्यकका रूपमा उति मविे्यक 
दता्भ गिे । िामषरि्य सराको मवशेर समममतमा एक वर्भरि पटक-पटक रलफल रएि पमन 
उनको सांसद पदावमि समकएको कािण उति मविे्यकले पूण्भता पाउन सकेन । कुनै ठोस 
उपलमबि हुन नसके पमन उति मविे्यकले पमहलोचोमट गर्भपतन एकलैलाई मूल मवर्य मानेि 
संसद् जसतो ठाउँमा ्यमत संवेदनशील मवर्यमामथ हाकाहाकी बहसको आह्ान ग¥्यो । 
साथै, सिकािको तफ्भ बाट पेस हुने त्यािीमा िहेको मुलुकी ऐनको एघािौ ँसंशोिनको लामग 
थोिै रए पमन सहज वाताविण त्याि गन्भमा रूममका िेल्यो (थापा सन् २००४ : ९०) । 
त्यमतमात्र होइन, गर्भपतनको समबनिमा नागरिक समाजबाट प्ररावकािी पैिवीको थालनी 
रएको नै ्यही मविे्यकको प्रसतुमतबाट मामननर (नेपाल सिकाि, मवश् सवास्थ्य संगठन ि 
कृपा सन् २००६ : ९) ।

गर्भपतन गैिकानूनी हुँदा ममहलाको सवास्थ्य, प्रजनन् अमिकाि ि ममहलाको समग् 
महतमा पिेका मवमवि असिमामथ सन् १९९० को दशकमा मवमरनन अध्य्यन तथा िोजहरू 
रए (नेपाल सिकाि, मवश् सवास्थ्य संगठन ि कृपा सन् २००६ : १०–११) जसले नेपाल 
सिकािलाई पमन मातृ मतृ्यु समबनिी आमिकारिक त्थ्यांक संकलन गन्भ झकझकाए (थापा 
सन् २००४ : ८९) । असुिमक्षत गर्भपतनबाट हुने मतृ्युले नेपालको मातृ मतृ्यु दिको आिा 
महससा ओगटेको तथा ्यसले ममहलाको सवास्थ्यमा गमरीि असि पािेका त्थ्यांकहरू 

13 समवन श्ेष्ठसँग असोज १४, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी । 
14 डा. अरुणा उपे्रतीसँग असोज १०, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।
15 सुमनलकुमाि रणडािीसँग रदौ २१, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।
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साव्भजमनक रए लगतिै गर्भपतन बहसले नेपाली समाजमा टड्कािो जनसवास्थ्य समस्याको 
रूपमा बमल्यो सथान पा्यो । गर्भपतनको कसुिमा जेल पिेका ममहलाहरूको मानवअमिकाि 
उललंघन ्यसैको पूिकको रूपमा आएको अकवो पक्ष मथ्यो । सन् २००० ि २००२ मा 
प्रकामशत गर्भपतनको कसुिमा जेल पिेका ममहलाबािे रएका िोजहरूले कािागािमा 
िहेका ममहलाको गमरीि मानवअमिकाि उललंघनका घटनाहरू साव्भजमनक गिे ।16 ्यसले 
अमहलेसमम जनसवास्थ्य समस्याको रूपमा मात्र हरेिएको गर्भपतनको मदु्ालाई मानवअमिकाि 
ि सामामजक न्या्यको दृमटिबाट हेनु्भपनने आवश्यकता औलँ्या्यो (थापा सन् २००४ : ८९) । 
म्यनै िोज तथा अनुसनिानले संसथागत तथा व्यमतिगत पहलमा रइिहेको गर्भपतन समबनिी 
पैिवीलाई अन्य ममहला अमिकािवादी समूह, कानून व्यवसा्यी तथा मचमकतसकहरूको 
चासो बढाउनुका साथै ्यस आनदोलनलाई िामषरि्य मुद्ाको रूपमा गमत मदन सघाए (नेपाल 
सिकाि, मवश् सवास्थ्य संगठन ि कृपा सन् २००६ : १०) ।

मनकै लामो पैिवी ि मनिनतिको दबाबपमर सन् १९९७ अगसटमा मुलुकी ऐनको 
एघािौ ँ संशोिन मविे्यक प्रमतमनमि सरामा पमहलो पटक पेस र्यो (एफडबलूएलडी सन ्
२००२ : ५०) । ्यो मविे्यकमा गर्भपतन समबनिी प्राविान मस्यौदा गन्भमा ममहला, कानून 
ि मवकास मञच लगा्यतको मवशेर सह्योग मथ्यो । तैपमन संसद् मा पेस हुँदाका बित 
गर्भपतनका प्राविानहरू नागरिक संसथाहरूले सुझाएरनदा फेरिएि आएका मथए । ्यसमा 
गर्भपतन मववामहत ममहलाको लामग मात्र िुकुलो गरिने प्राविानका साथै गर्भपतन गनु्भपदा्भ 
श्ीमान् को अनुममत अमनवा्य्भ गिाइएको मथ्यो, जसले ममहलाको शिीिमामथ कानून माफ्भ त 
िाज्यको मन्यनत्रणलाई त प्रसट््याउँ्थ्यो नै, नेपाली समाजमा गर्भपतन ममहलाको चरित्रसँग 
कसिी गाँमसएको मथ्यो रनने पमन िुलसत पाद्भ्थ्यो । ्यी प्राविान हटाउनको लामग पमन म्यनै 
नागरिक संसथाहरूले संशोिन प्रसताव दता्भ गनु्भका साथै अप्रत्यक्ष पैिवी समेत गिेका मथए ।

ममहला अमिकािका मवमवि पक्षहरूलाई एकमुसट समेटेको एघािौ ँ संशोिन—जुन 
ममहला मविे्यक17 को नामले पमन चमच्भत मथ्यो (शे्ष्ठ सन् २००६ : १६)—मवशेरतः 

16 ्यी उललंघनहरूमा मुख्यतः अमर्युति ममहलालाई जथारावी पक्राउ तथा थुना मवरुद्धको 
अमिकाि, समानताको अमिकाि, आफनो अमर्योगबािे तुरुनतै िबि पाउने, न्याम्यक प्रमक्र्या तुरुनत 
अगामड बढाइ पाउने, पक्राउपमर सम्यमरतै्र अदालत समक्ष उपमसथत गिाई पाउने लगा्यतका न्या्य 
समबनिी अमिकािहरू मथए (सीआिएलपी ि एफडबलूएलडी सन् २००२) । 

17 गर्भपतन समबनिी प्राविान बाहके लैंमगक समानताको दृमटिबाट मवरेदकािी प्राविानहरूमामथ 
संशोिन प्रसताव गिेकाले एघािौ ँसंशोिनले ममहला मविे्यकको नाम पाएको मथ्यो । ्यसले मुलुकी 
ऐनको दणडसजा्य, लोगनेसवासनी, अंशबणडा, स्त्री अंशिन, िम्भपुत्र, अपुताली, लेनदेन व्यवहाि, 
जबिजसती किणी, हाडनाता किणी, पशु किणी, मबहेवािी, जािी ि ज्यान समबनिी महल गिी १३ 
ओटा महलमा मवमरनन संशोिन गिेको मथ्यो ।
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ममहलाको पैतकृ समपमति मामथको अमिकािका मवर्यमा चमुलएको मववादका कािण प्रमतमनमि 
सराबाट पारित रए पमन िामषरि्य सराबाट मफता्भ पठाइ्यो । ्यसबीच मविे्यक नै पारित 
नहुनेजसतो मसथमत आएपमर त्यस पमरका पाँच ममहना ममहला, कानून ि मवकास मञचको 
अगुवाइमा लैंमगक समानताका क्षेत्रमा काम गनने नागरिक संसथाहरूले एघािौ ँ संशोिनमा 
साझा सहममत मनमा्भण गन्भ ि सिकािलाई मविे्यक पारित गिाउन दबाबको वाताविण त्याि 
गन्भ “लैंमगक समानताका लामग िामषरि्य सममेलन” लगा्यत अरू शृंिलाबद्ध का्य्भक्रमहरूको 
आ्योजना गन्भमा मबते (एफडबलूएलडी सन् २००२ : २) । सिकािका मनत्री, सांसद, 
मवकासका साझेदाि लगा्यत अन्य अमिकािकमकीहरू गिी १,५०० जनाको उतसाहजनक 
सहरामगता िहेको उति सममेलनले चैत १, २०५८ मा प्रमतमनमि सराबाट मुलुकी ऐनको 
एघािौ ँ संशोिनलाई बहुमतले पारित गिाउन उतपे्रिकको रूममका मात्र िेलेन, नेपालको 
ममहला आनदोलनलाई अमघ बढाउन समेत सह्योग ग¥्यो (एफडबलूएलडी सन् २००२ : 
६, १९) । मुलुकी ऐनका एघािौ ँ संशोिनले १३ ओटा महलमा गिेको िेिै संशोिनमध्ेय 
सीममत अवसथामा गर्भपतन गन्भ पाउने गिी गिेको संशोिन ततकाल प्रत्यक्ष प्ररावका 
महसाबले मवशेर महत्वपूण्भ मथ्यो ।18

गर्भपतनको वैधाननकतापनि 
मव.सं. २०५८ मा पास रएको मुलुकी ऐनको एघािौ ँ संशोिनमा असोज २०५९ मा मात्र 
िाजाबाट लालमोहि लाग्यो । अमिकािकमकीहरूले ्यसलाई सिकाि अझै पमन संशोिनले 
ल्याएका ममहला अमिकािका प्राविानहरू का्या्भनव्यन गन्भ इचरुक मथएन रनेि अ्थ्या्भएका 
मथए ।19 असाि २०६० मा सुिमक्षत गर्भपतन िामषरि्य नीमत त प्रकामशत र्यो ति गर्भपतन 
सेवा प्रमक्र्या नआएको हुँदा का्या्भनव्यन शून्य मथ्यो । ्यसैबीच ममहला, कानून ि मवकास 
मञचले तुरुनत गर्भपतन सेवा प्रमक्र्या ल्याउन सिकािका नाममा मनदनेशनातमक आदेशको 
माग गददै सववोचच गुहा¥्यो । सववोचचले प्रमतउतिि पेस गन्भ मदएको तीन ममहने सम्यावमिमरतै्र 

18 ्यस अनतग्भत मुलुकी ऐनको ज्यान समबनिी महलमा मुख्यतः दुई ओटा संशोिन गरिएका 
मथए । सामवकको २८ नमबिलाई प्रमतसथापन गिी थमपएका २८ क ि २८ ि नमबिमा क्रमशः 
पमहलोमा भ्ूणको मलंग पमहचान ि त्यसपमर गरिने गर्भपतनलाई रुट्टारुटै्ट सजा्यको व्यवसथा गरिएको 
मथ्यो रने २८ ि मा गर्भ बोकने ममहलाको मञजुिीले बाह् हप्ता, जबिजसती किणी वा हाडनाता 
किणीबाट िहन गएकोमा अठाि हप्ता ि गर्भपात नगिाएमा गर्भ बोकने ममहलाको ज्यानमा ितिा 
पुगन सतिर वा मनजको सवास्थ्य शािीरिक वा मानमसक रूपले ििाब हुन सतिर वा मवकलांग 
बचचा जनमनर रनने आिाि रएमा प्रचमलत कानून बमोमजम ्योग्यताप्राप्त मचमकतसकको िा्य मलई 
त्यसतो ममहलाको मञजुिीले गर्भपात गिाएकोमा त्यसतो गर्भपतन वैिामनक मामनन्थ्यो ।

19 समवन श्ेष्ठसँग असोज १४, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।



112 |  दुगा्भ काककी

सुिमक्षत गर्भपतन सेवा प्रमक्र्याका साथ सवास्थ्य मनत्राल्य अदालतमा हामजि र्यो ।20 
्यसिी चैत ५, २०६० मा पिोपकाि प्रसुमत गृह काठमाडौमँा वरिष्ठ प्रसूमतिोग मवशेरज्ञहरूले 
गर्भपतन सेवा मदएि नेपालमा पमहलो पटक कानूनी रूपमा सुिमक्षत गर्भपतन सेवाको थालनी 
र्यो (प्रजनन् सवास्थ्य अमिकाि का्य्भ समूह २०७४ : ९) । 

त्यसपमर सुिमक्षत गर्भपतनको ्यात्रामा सेवा प्रदा्यकको रूपमा मुख्य गिी आईपास 
नेपाल ि मेिी सटोपस् सेनटि जोमडन आइपुगे । नेपाल परिवाि मन्योजन संघले आफनो सेवा 
ि का्य्भक्षेत्र मवसताि गिेि सुिमक्षत गर्भपतन सेवालाई पमन समेट््यो । आईपास नेपालले मेिी 
सटोपस् वा परिवाि मन्योजन संघ जसतो रुटै्ट सेवा प्रदा्यकको रूपमा नरई नेपाल सिकािका 
समबमनित मनका्यहरूसँग सहका्य्भ ि समनव्य माफ्भ त सुिमक्षत गर्भपतन सेवाका लामग 
आवश्यक प्रामवमिक तथा आमथ्भक सह्योग गनने नीमत मल्यो (प्रजनन् सवास्थ्य अमिकाि 
का्य्भ समूह २०७४ : ९) । ्यस परामडको मुख्य कािण सेवा प्रवाहलाई मदगो बनाउन 
सिकािी मनका्यकै जनशमतिको का्य्भ क्षमता अमरवमृद्ध गनु्भ िहेको मथ्यो ।21

सुिमक्षत गर्भपतनको सनदर्भमा त्यस पमरका उपलमबिहरू मुख्य गिी सेवा प्रवाह 
ि नीमतगत सुिािमा केमनरित रन् । प्रािमरमा वरिष्ठ स्त्रीिोग मवशेरज्ञहरूद्ािा मात्र प्रदान 
गरिएको सेवालाई २०६३ सालमा आएि नमस्भङ सटाफबाट प्रदान गन्भ समकने गिी मवसताि 
गन्भमा आईपास नेपालको ठूलो हात मथ्यो । गर्भपतन सेवा सहज ि सुलर रूपमा उपलबि 
नरएसमम गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता मदनुको कुनै तुक मथएन मकनमक ्यसले फेरि 
असुिमक्षत गर्भपतनलाई नै मनिनतिता मदन्थ्यो । ्यही मान्यता अनुरूप २०६५ सालमा 
नेपालमा बाह् हप्तारनदा मामथको (सेकेनड रिाइमेसटि अबस्भन) गर्भपतन सेवा शुरू र्यो ि 
२०६७ सालमा औरमिद्ािा गन्भ समकने गर्भपतन सेवा (मेमडकल अबस्भन) को शुरूआत 
गरि्यो (प्रजनन् सवास्थ्य अमिकाि का्य्भ समूह २०७४ : ९) । ्यी सेवा मवसताि गन्भमा 
नेपालमा नमुना अध्य्यन गिी त्यसबाट प्राप्त प्रमतफल मवश् सवास्थ्य संगठनको मापदणड 
अनुरूप र रनेि सिकािलाई मवश्सत गिाउने काम आईपास नेपालले गिेको मथ्यो ।22 
सुिमक्षत गर्भपतन सेवा प्ररावकािी बनाउन सेवा प्रदा्यकहरूको आफनै रूममका मथ्यो ति 
्यसका लामग नीमतगत सुिाि नै आवश्यक ठानी २०६३ सालमा सववोचचमा साव्भजमनक 
सिोकािको मुद्ा प¥्यो ।23 लक्मी मितिाको नामले मचमनने उति मुद्ाको ऐमतहामसक 

20 सुिमक्षत गर्भपतन सेवा समबनिी नीमत मनमा्भणमा मवगत १५ वर्भदेमि संलगन आईपास 
नेपालकी का्य्भक्रम सललाहकाि मािवी बज्ाचा्य्भसँग रदौ २४, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।

21 मािवी बज्ाचा्य्भसँग रदौ २४, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।
22 समवन श्ेष्ठसँग असोज १४, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी । 
23 डडेलिुिा मजललाको एक गरिब परिवािकी ममहला लक्मी मितिा (मुद्ा प्रकाशनको लामग 

परिवमत्भत नाम प्र्योग गरिएको) पाँच सनतानकी आमा हुँदाहुँदै िहेको अकवो गर्भ पतन गिाउन 
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फैसलामा सववोचच अदालतले अनतरिम संमविानमा टेकेि सव्भसुलर रूपमा गर्भपतन सेवा 
पाउनु कुनै पमन ममहलाको अमिकाि रएको रनदै ्यसलाई सुमनमश्त गनने गिी गर्भपतन 
समबनिी रुटै्ट कानूनको मनमा्भण गन्भ सिकािका नाममा मनदनेशनातमक आदेश जािी ग¥्यो । 
पमर नेपयालको संत्िधयान २०७२ ले प्रत्ेयक ममहलाको प्रजनन् सवास्थ्य समबनिी हकलाई 
मौमलक अमिकािको रूपमा सुमनमश्त गिी ्यो सेवा सबै क्षेत्रका ममहला तथा मकशोिीहरूले 
सव्भसुलर तथा मनःशुलक रूपमा पाउनु पद्भर (नेपयालको संत्िधयान २०७२ िािा ३८[२]) 
रनी उललेि गिेबाट मनःशुलक गर्भपतन सेवा सञचालन गन्भ सिकािलाई दबाब प¥्यो । 
अनतरिम संमविान ि नेपालको संमविान दवैुमा समामवटि प्रजनन् अमिकाि समबनिी प्राविान 
ल्याउनमा नागरिक संसथाहरूको पैिवी मनणा्भ्यक िहेको मथ्यो ।24

कामतिक २०७३ बाट नेपालमा सिकािी असपतालहरूमा मनःशुलक गर्भपतन सेवाको 
प्रािमर र्यो । असोज २०७५ मा गर्भपतनका सनदर्भमा मवसतृत प्राविान समावेश गिी 
एकमुसट सुिमक्षत मातृतव तथा प्रजनन् सवास्थ्य अमिकाि ऐन संसद् बाट पारित र्यो । ्यस 
ऐनले प्रजनन् सवास्थ्य अमिकािका िेिै पक्ष समहत प्रत्ेयक ममहलालाई गर्भपतन सेवा प्राप्त 
गनने अमिकाि ि जबिजसती किणी वा हाडनाता किणीबाट िहन गएको गर्भमा १८ हप्ताबाट 
बढाएि २८ हप्ता सममको गर्भपतन गन्भ पाउने अमिकाि सुिमक्षत गिेको र (सुरत्क्षत मयातृति 
तथया प्रजनन् सियास्थ् अत्धकयार ऐन, २०७५ दफा ३[५], १५[ग]) । ्यस ऐनको मस्यौदा 
त्यािीदेमि ्यसलाई पारित गिाउन सिकािसँग समनव्य तथा मनिनति दबाबका लामग 
्यस क्षेत्रमा काम गनने नागरिक संसथाहरू ममलेि प्रजनन् अमिकाि का्य्भ समूहको मनमा्भण 
गरि्यो (प्रजनन् सवास्थ्य अमिकाि का्य्भ समूह २०७४ : ८) । ्यो समूहले उति ऐन ल्याउन 
महत्वपूण्भ रूममका मात्र िेलेन, प्रजनन् अमिकािका क्षेत्रमा काम गनने संसथाहरूलाई सिैकँा 
लामग एकैठाउँ ल्याउन पमन सह्योग ग¥्यो । अमहले ्यो समूह ्यसै ऐनको मन्यमावली त्याि 
गन्भमा सिकािी मनका्यमसत काम गरििहेको र ।

सािांशमा, २०५८ सालअमघ ज्यान मानने अपिाि सिह िहेको गर्भपतनलाई वैिामनक 
बनाउन नागरिक समाजका व्यमति तथा संसथाहरूको ठूलो हात िहेको र । ्यीमध्ेय िामषरि्य 
सतिमा नीमतगत सुिािको पैिवी गननेमध्ेय सबैरनदा पुिानो नेपाल परिवाि मन्योजन संघको 
रूममका िामषरि्य अनतिा्भमषरि्यदेमि समुदा्य सतिसमम पैिवी तथा सेवा प्रवाहमा देमिनर । 
ममहला, कानून ि मवकास मञचले सेनटि फि रिप्रोडमकटर िाइट्स लगा्यतसँग ममलेि िोज 
तथा अनुसनिानसँगै ममहला अमिकािका मुद्ाहरूलाई न्याम्यक समक्र्यताको औजाि माफ्भ त 

जाँदा गर्भपतन सेवा बापत लागने रु. १,१३० नरएकाले गर्भपतन गिाउन नसकी बचचा जनमाउन 
बाध्य रएकी मथइन् । सीआिआि सँगको सहका्य्भमा एफडबलूएलडी, प्रो-पमबलक लगा्यत ममहला 
अमिकाि समूहहरूले २०६३ सालमा दा्यि गिेको ्यो रिटको २०६६ सालमा फैसला रएको मथ्यो ।

24 समवन श्ेष्ठसँग असोज १४, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।
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संसथागत गन्भमा पहल गिेको र । कृपा लगा्यतका संघ-संसथाले गिेका िोज, अनुसनिान 
ि सवनेक्षणहरूले गर्भपतन वैिामनकताको आनदोलनमा बमल्यो आिाि िडा गिेको र । 
गर्भपतनको वैिामनकतापमर जोमडएका आईपास नेपाल, मेिी सटोपस् सेनटि लगा्यतका 
संसथाहरूको जोड मवशेरतः सेवा प्रवाहमा र । 

गर्भपतनको िैधयात्नकतया आनदोलनमया नयागररक समयाजको रणनीत्त 
िामम्भक, नैमतक तथा सामामजक दृमटिबाट अत्यनत संवदेनशील पृष्ठरूमम बोकेका कािण 
गर्भपतनको वैिामनकताका आनदोलन संसािररि नै मनकै चुनौतीपूण्भ मामननर । आज पमन 
मवश्का १२५ देशहरूमा गर्भपतन समबनिी कठोि कानून र (कोक ि अरू सन् २०१८) । 
नेपालको हकमा गर्भपतन वैिामनकताको आनदोलनमा नागरिक संसथाहरूले अपनाएको 
प्रमक्र्या, गिेका मक्र्याकलाप तथा चालेका कदमहरूले ्यसप्रकािका आनदोलनको कमठनाइ 
मात्र होइन, संवेदनशील मवर्यमा सुिािका लामग गरिने पैिवीमा प्र्योग हुने िणनीमतको 
बािेमा िेिै कुिा बोलर ।

नेपालको गर्भपतन बहसमा सव्भप्रथम गर्भपतनको मुद्ा जनसंख्या मन्यनत्रणको उपा्यको 
रूपमा उठ््यो । अमेरिकी गर्भपतन आनदोलनमा जनसंख्या मन्यनत्रणलाई एक उललेिनी्य 
तक्भ का रूपमा प्र्योग गरिएको बािे मेिी मजगलि लेमखरन् :

अमेरिकामा िो मवरुद्ध वेडले गर्भपतनलाई कानूनी बनाउनुअमघ त्यहाँका गर्भपतन 
समबनिी कानूनको सुिािका लामग लमडिहेका संसथाहरू जनसंख्या मन्यनत्रण अमर्यानका 
प्रवत्भकहरूको गर्भपतन मामथको बनदेज हटाइनुपर्भ  रनने तक्भ बाट लारामनवत मात्र रएका 
मथएनन्, जनसंख्या मन्यनत्रणको िाजनीमतक प्रराव ि चचा्भदेमि लोमरएि उनीहरूमसत 
हातेमालो गिी नीमतगत लक््य समेत मलएि अगामड बढेका मथए । (मजगलि सन् २००९ : 
२८३, २८५)

नेपालमा प्रजनन् मन्यमनको उपा्यको रूपमा गर्भपतनको प्र्योग दुरुतसामहत गनने बाटोमा 
पैिवी गरिए (तामाङ सन् १९९६ : १४) तापमन अमेरिकामा जसतै जनसंख्या मन्यनत्रणको 
आविणमा नेपालको गर्भपतन आनदोलनले पमन फाइदा मलएको देखन समकनर । ति नेपालको 
हकमा रने गर्भपतन बहसले घिघिमा ठाउँ पाउन समस्याको रूप िािण गिेपमर मात्र 
समरव र्यो । असुिमक्षत गर्भपतनले ममहलाको सवास्थ्यमा मवकिाल समस्या मनमत्याएको 
दाबी अमेरिकाको गर्भपतन कानूनको नीमतगत सुिािका लामग समेत प्र्योग रएको एक 
महत्वपूण्भ तक्भ  मामननर (मजगलि सन् २००९ : ३०३) । नेपालको हकमा नागरिक समाजबाट 
व्यमतिगत रूपमा पैिवी गनने अमिकांशले तथा एघािौ ँ संशोिनमा गर्भपतनको कानूनी 
मान्यताको वकालत गनने सांसदहरूले पमन असुिमक्षत गर्भपतनबाट मसमज्भत जनसवास्थ्य 
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समस्यालाई नै ्यो वैि हुनुपनने मुख्य कािणको रूपमा पेस गिेको पाइनर ।25 गर्भपतनलाई 
जनसवास्थ्य समस्याको रूपमा अमघ सादा्भ ्यो बढी संवेदनशील ि प्ररावकािी हुने हुँदा 
्यसले गर्भपतनको वैिामनकता आनदोलनलाई गमत ि वजन मदनको लामग उतपे्रिकको 
रूममका िेलेको माननुपर्भ  ।26 

ति जुनसुकै आ्याम समातेि होस्, गर्भपतनमामथ बहस गनने आिाि रने ्यस समबनिी 
रएका मवमरनन िोज, अनुसनिान तथा सवनेक्षणहरूले िडा गिेका मथए ।27 ्यीसँगै 
सिकािलाई गर्भपतनको वैिामनकताको लामग मनिनति िबिदािी गनने काममा महत्वपूण्भ 
रूममका नेपालले अनुमोदन गिेका मवमवि अनतिा्भमषरि्य समनि समझौताहरूको मथ्यो । सन ्
१९९४ मा आईसीपीडी तथा सन् १९९५ मा बेइमजङ सममेलनका समझौता पत्रहरूमा 
नेपालले मातृ मतृ्युदि घटाउन पहल गनने प्रमतबद्धता जनाएको मथ्यो । म्यनै प्रमतबद्धता तथा 
समनिहरूले मसज्भना गिेका दाम्यत्वमा टेकेि नागरिक संसथाहरूले समनि अनुगमन समममत 
समक्ष सिकािमामथ कानूनी तथा नैमतक दबाब मसज्भना गनने ध्ेय्यले रा्याँ प्रमतवेदनहरू 
पेस गिेका मथए (श्ेष्ठ सन् २००६ : १४–१६) । ्यस बाहेक, वैदेमशक कानून पमन दबाब 
मसज्भना गनने बमल्यो हमत्यािको रूपमा प्र्योग रएको पाइनर । रौगोमलक मनकटता ि 
िामम्भक-सामामजक िहनसहन ममलदोजुलदो रएका कािण अमिकािकमकीहरूले रािती्य 

25 हनेु्भहोस्, प्रमतमनमि सरा संसद ्को बीसौ ँतथा एककाइसौ ँअमिवेशन, २०५८ को का्य्भवाहीको 
समपूण्भ मवविणको अमरलेि । 

26 सपना प्रिान मललले एक अनतवा्भता्भमा रने अनुसाि गर्भपतनको वैिामनकताका पक्षमा 
बोलदा असुिमक्षत गर्भपतनले मनमत्याएका समस्या मझकेि मामनसलाई ्यसको गामरी्य्भ बुझाउन 
समजलो हुने हुँदा उनले त्यसै अनुसाि िणनीमत बनाएकी मथइन् (एफडबलूएलडी सन् २००३ : ५५) । 

27 सन् १९८४ मा इमनटग्ेटेड डेरलपमेनट मससटमसले काठमाडौकँा मुख्य पाँच असपतालहरूमा 
गर्भपतन समबनिी जमटलताका कािण रना्भ रएका मबिामीहरूबीच एक वर्भसमम अध्य्यन गिेको 
मथ्यो । ्यसबाट अध्य्यन गरिएका असपतालहरूमा रएका कुल मातृ मृत्युमध्ेय ५० प्रमतशत 
मतृ्यु गर्भपतन समबनिी जमटलताबाट रएको देमि्यो । ्यस लगतिै सन् १९८५ मा नेपालका सात 
ग्ामीण मजललाहरूमा गरिएको अध्य्यनले गर्भपतन गनने मुख्य कािणहरूमा िेिै सनतान ि आमथ्भक 
समस्या देिाएको मथ्यो । त्यसतै, सन् १९९२ मा रएको अकवो असपताल-आिारित अध्य्यनले 
नेपालका पाँच मुख्य शहिी असपतालहरूमा एक वर्भको अवमिमरत्र गर्भपतन समबनिी जमटलतामा 
रना्भ रएका १,५७६ मबिामी ममहलामध्ेय १६५ ओटा घटनाको अध्य्यन गिेको मथ्यो । त्यसतै, 
सन् २००० मा कृपा अमन सन् २००२ मा एफडबलूएलडी ि सीआिआिले गर्भपतनको कसुिमा 
जेल सजा्य रोमगिहेका ममहलाहरूबीच गिेको अध्य्यनले जेल पिेका ममहलाहरूमध्ेय कमतीमा 
२० प्रमतशत ममहलाहरू गर्भपतन समबनिी कसुिमा जेल पिेको, कमतप्यले ज्यान मुद्ामा सजा्य 
कामटिहेको देिाएको मथ्यो । 
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गर्भपतन ऐनलाई बािमबाि प्र्योग गिेको पाइनर जसको प्रराव मनजी मविे्यकको रूपमा 
आएको गर्भ संिक्षण मविे्यकमा पमन प्रशसतै मथ्यो (उपे्रती  सन् १९९८ : ५६, ५८) । 
कानूनी रूपमै गर्भपातका आिािहरू िुकुलो रएका देशहरूमा गैिकानूनी गर्भपात कम 
रएका तक्भ हरू (आचा्य्भ २०५० : २५) पमन महत्वका साथ अमघ सारिएका मथए । 

नेपालको गर्भपतन आनदोलनको अकवो मवशेर चरित्र राराको चलािीपूण्भ प्र्योग पमन 
िहेको र । मनजी मविे्यकको रूपमा दता्भ रएको गर्भ संरक्षण त्िधे्क, २०५३ को नाम 
आफै त्यमत िेिको सम्यमा गर्भपतन प्रमतको हेिाइको द्योतक मात्र होइन, परिवत्भनका 
पक्षििहरूले आफनो लक््यसमम पुगनका लामग गनने राराको िणनीमतक प्र्योगको नमुना 
मथ्यो । उति मविे्यकमा झट्ट हेदा्भ गर्भपतनको मविोिमा ल्याइएजसता देमिने शुरूआती 
प्राविान, मविे्यकको प्रसतावनामा “जनमहत” ि “नैमतकता का्यम गन्भ” जसता पदावलीको 
प्र्योग ि गर्भ संिक्षणलाई मूल कानून अमन गर्भपतनलाई अपवादको रूपमा प्रसतुत गरिनुले 
समरामवत प्रमतिोिलाई िोकने िणनीमतको झलको मदनर । 

त्यसो त मुलुकी ऐनको एघािौ ँ संशोिन मविे्यकमा समेत गर्भपतनलाई अपवादकै 
रूपमा िामिएको मथ्यो ति संसद् मा रएको बहसको ठूलो महससा पैतिृक समपमतिमामथ 
ममहलाको अमिकािमा केमनरित िहँदा गर्भपतनको समबनिमा संसद् मा िुलेि बहस हुन 
सकेन । सदनमा रएको रलफलमा गर्भपतनको कुिा सवतनत्र सांसदबाट एकपटक मात्र 
ति जोडदाि रूपमा अमिकािमुिी महसाबबाट उठेको पाइनर ।28 एघािौ ँसंशोिन पेस गन्भ 
रएको मढलासुसती, पेस रइसकेपमर पमन रलफलमा आउन लागेको सम्य ि बललबलल 
प्रमतमनमि सराबाट पास रइसकेपमर पमन िामषरि्य सराले मफता्भ पठाइमदएको मसथमतमा 
अमिकािकमकीबीच नै ्यो पास हुने वा नहुने रननेमा ििमिको मसथमत मथ्यो ।29 प्रमतमनमि 
सरामा मफतकीपमर मविे्यकलाई १४७:१ जसतो बमल्यो बहुमतले पुनः पारित गदा्भको 
रलफलमा पमन गर्भपतन समबनिी प्राविानको कुिा सतिापक्षका सांसदहरूबाट ममहलालाई 
्यसतो अमिकाि पमन मदएका रौ,ँ रनने आश्यमा बाहेक अन्यत्र आएको देमिँदैन । ्यस 
अथ्भमा समपमतिमामथ अमिकािको बृहत् बहसको पोलटामा लुकाएि गर्भपतन समबनिी 
प्राविान पास गनने काम त्यमतिेि रएको मथ्यो । गर्भपतन समबनिी प्राविानमा उमतिेि 
िुलेि रलफल नरएकै कािण ्यसका िेिै सीममतता मथए । मविे्यक पास रए लगतिै ्यसले 

28 सवतनत्र सांसद हरि आचा्य्भको मनतव्यको समपामदत अंश : गर्भपतनका समबनिमा कुनै 
सत्भ लागू हुनु हुँदैन । ममहलाले कुनै पमन भ्ूण आफनो शिीिमरत्र हुका्भउने मक्र्यामा आफनो शिीिको 
अमिकाि ममहलालाई नै मदनु पर्भ , भ्ूण हुका्भउने नहुका्भउने कुिामा मनण्भ्य गन्भ ममहलालाई पूण्भ 
सवतनत्रता मदएको हुनुपर्भ  । 

29 सन् १९९७ मा पमहलो पटक संसद् मा प्रसतुत रएदेमि एघािौ ँ संशोिन पारित हुन र 
वर्भ लागेको मथ्यो ।
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मशशुहत्या, आफूिुसी गर्भपतन ि गर्भ आफै िेि गएको (इनड््युसड एनड नेचुिल अबस्भन) 
बािेमा सपटि परिरारा उललेि नगिेको, सजा्यमा मरननता िािेको रनदै आलोचना सुरू 
रइसकेको मथ्यो (एफडबलूएलडी सन् २००३ : ६०–६४) ।30 ति समवन श्ेष्ठका अनुसाि 
मूल मविे्यक नै पास हुने वा नहुने रनने अलमलको मसथमतमा ्यी कुिाहरू रुटेका रन ्
रनने जानेिै िहन मदइएको मथ्यो । “सामामजक सुिािका आनदोलनहरूमा एकै चोमट ठूलो 
परिवत्भनको आशा िाखनु घातक पमन हुन सकर । त्यमतिेि त्यो कानून पास नरएको रए 
कमत ममहलाहरू असुिमक्षत गर्भपतनको मशकाि हुने मथए, जेल जाने मथए,” श्ेष्ठ रनरन्, 
“त्यसैले सामामजक सुिाि मनिनतिको प्रमक्र्या हो ।” ्यस अथ्भमा बृहत् सवाथ्भलाई हेिेि 
नागरिक संसथाहरूले केही नहुनुरनदा जेजमत र, त्यसैलाई रए पमन मलनुपर्भ  रनने मदशामा 
काम गिेको पाइनर ।

नेपालको गर्भपतन आनदोलनमा पमहल्याउन समकने अकवो चरित्र नागरिक संसथाहरूले 
गिेको वकालतको तरिका हो । ज्ञान उतपादनका लामग त्याि पारिएका स्ोत सामग्ी, 
िोज तथा अनुसनिान प्रमतवेदन, रा्याँ प्रमतवेदन आमदमा ्यी संसथाहरूले प्र्योग गिेको 
रारा, दृमटिकोण ि एजेणडा हेिी सव्भसािािणको जानकािीको लामग त्याि पारिएका प्रचाि 
सामग्ीमा फिकपन महसुस गन्भ समकनर । प्रमतवेदन ढाँचाका सामग्ीहरूले मलएको िाि 
अमिकािवादी र रने सव्भसािािण, मममड्या, सांसद तथा सिकािी मनका्यका मजममेवाि 
व्यमतिमसत गरिने गर्भपतनको चचा्भमा दृटिानतहरूको प्र्योग िेिै र । असुिमक्षत गर्भपतनबाट 
मसमज्भत समस्याहरू मनकै हृद्यमवदािक ि र्यानक रएका हुनाले त्यसले मामनसलाई तुरुनतै 
रुने हुँदा नीमतगत सुिािको लक््यसमम पुगने हमत्यािको रूपमा संसथाहरूले व्यमतिगत 
उदाहिणको सहािा मलएको पाइनर ।31 

गर्भपतनको वैिामनकता आनदोलनमा मवशेर गिी प्रजातनत्रको पनुसथा्भपनापमर मममड्याको 
पमन प्रशसत प्र्योग गरिएको पाइनर । अमिकािकमकीहरूले मममड्यालाई गर्भपतनका पक्षमा 
जनमानसलाई सूमचत गनने ि जनमत मनमा्भण गनने सािनका रूपमा प्र्योग गिेको देमिनर (थापा 
सन् २००४ : ८९) । ्यस क्रममा मममड्याको रूममका गर्भपतनबािे नागरिक संसथाहरूले 
गिेका का्य्भक्रमलाई समाचाि बनाउनेमा मात्र होइन, सव्भसािािणको सकािातमक िािणा 
मनमा्भण गन्भमा पमन महत्वपूण्भ रूममका िहेको मथ्यो (फे्जि सन् २००२ : १२) ।

30 कुनै पमन ममहलाले कानूनले मान्यता मदएको रनदा बामहि २५ हप्तारनदा मामथको गर्भपतन 
गिेमा उसलाई पाँच वर्भको सजा्यको व्यवसथा मथ्यो रने अन्य कसैले गर्भवती ममहलाको इचरा 
बेगि गर्भपतन गिाइमदएमा र ममहना मात्र सजा्यको व्यवसथा मथ्यो ।

31 एघािौ ँसंशोिन पास गिाउन महत्वपूण्भ रूममका िेलेको मामनने लैंमगक समानताका लामग 
िामषरि्य अमर्यानमा गर्भपतन लगा्यत अन्य असमान कानूनले अन्या्यमा पिेका पीमडतहरूका कथा 
सुनाउने सत्रलाई महत्वपूण्भ ठाउँ मदइएको मथ्यो, जसले सहरागीहरूलाई रावुक बनाएको मथ्यो ।
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अमिकािवादी दृमटिकोणबाट नेपालको गर्भपतन बहस
मवकासमा अमिकािवादी दृमटिकोणको सन् १९९० को दशकमा उद्य रएदेमि मवकासका 
लामग गरिने कुनै पमन का्य्भ मानवअमिकािको िक्षा तथा प्रवद्ध्भनका लामग हुनुपर्भ  ि ्यो 
अनतिा्भमषरि्य मानवअमिकािका मानकमा आिारित हुनुपर्भ  रनने मान्यताले सथान पा्यो 
(्यूएन सन् २००६) ।32 ्यूएन मवमेनको ममहला तथा मकशोिीहरू मवरुद्धको महंसा अनत्यका 
लामग “रचु्भअल नलेज सेनटि” ले रनर : 

मवकासमा अमिकािवादी दृमटिकोणले कुनै पमन मवकासका ्योजना तथा प्रमक्र्यामा 
मवकासको प्रमतफल पाउनेहरूलाई अमिकािका हता्भकता्भको रूपमा हेर्भ  न मक मात्र 
सेवाग्ाही । त्यसैले अमिकाििािीहरूले अमिकािको दाबी गनने क्षमतासँगै कत्भव्य 
वहन गनने मनका्यको आफनो दाम्यतव पूिा गनने क्षमता पमन अमरवृमद्ध गनु्भपनने मान्यता 
्यसले िाखर । ्यस अनतग्भत, ततकालको आवश्यकतामा मात्र केमनरित नरई समस्याको 
दीघ्भकालीन समािानको लामग ्यसिाले समस्यालाई प्रश््य मदने संिचनागत वाताविणलाई 
मचनन ि परिवत्भन गन्भ मसंगो समुदा्यको क्षमता अमरवमृद्धमा जोड मदइनुपर्भ , ममहला तथा 

्युवतीहरूको सशतिीकिणका लामग मवशेर ध्यान पु¥्याइनुपर्भ  । (्यूएन मवमेन सन् २०१३) 

्योसँगै िाज्य प्रणालीले िाम्ो काम नगिेको िणडमा मानवअमिकाि उललंघनको मवरुद्ध 
उपचाि सं्यनत्रको प्र्योग गनु्भ पमन ्यही दृमटिकोणमरत्र पद्भर (लणडन सन् २००८) । करिब 
तीन दशक लामो गर्भपतनको वैिामनकता आनदोलनलाई अमिकािवादी दृमटिकोणबाट 
अध्य्यन ि मवशे्रण गनु्भपूव्भ गर्भपतन मुद्ाको प्रकृमतलाई नै िाम्िी बुझन जरुिी देमिनर । 
िम्भसँग प्रत्यक्ष जोमडएको ि सामामजक-सांसकृमतक रूपमा वमज्भत मवर्य रएकाले त्यमतिेि 
समाजमा गर्भपतन ज्यादै संवेदनशील ि मवराजनकािी मुद्ा मामननु सवारामवक मथ्यो । 
ति गर्भपतनको अविािणाबाट एकैमरनको लामग िामम्भक, सामामजक तथा सांसकृमतक 
पाटो मझमकमदने हो ि ्यसलाई पूण्भतः ममहला अमिकािको दृमटिले मातै्र हेनने हो रने पमन 
गर्भपतन आफैमा मविोिारासपूण्भ मवर्य िमहआएको देखन समकनर । जमतसुकै सुिमक्षत 
रए तापमन गर्भपतन ममहलाको सवास्थ्यको लामग हामनकािक हुने हुँदा ्यसलाई प्रजनन ्
क्षमता मन्यनत्रणको उपा्यको रूपमा (पटक-पटक) प्र्योग गन्भ नहुने ि ममहलाहरू आफै 
पमन प्राकृमतक रूपमा नै गर्भपतनदेमि आकमर्भत नरई मवकमर्भत हुने (उपे्रती सन् १९९८ : 

32 सन् १९९० को दशकदेमि सं्युति िाषरिसंघका मवमरनन मनका्यले आफना का्य्भक्रममा 
अमिकािवादी दृमटिकोणको आफनै मकमसमले प्र्योग गददै आएका मथए । सन् २००३ मा सं्युति 
िाषरिसंघी्य मवकास समूहले अमिकािवादी दृमटिकोणको समबनिमा एकरूपता का्यम गन्भ साझा 
सहममत मनमा्भण गिेको मथ्यो (्यूएनडीजी सन् २००३) । 
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५३) बुझाइ र । त्यसो हुँदा ममहलाको लामग ्यो अमनतम उपा्यको रूपमा मातै्र प्र्योग 
गरिनुपनने, गर्भपतन गिाउने ममहलाको संख्या बढ्नुलाई उपलमबिको रूपमा मलन नहुने 
जसता तक्भ  ि मान्यताहरू पमन रन् ।33 ्यसले गर्भपतनको वैिामनकताको पक्षमा उठाइने 
आवाजमा शुरूदेमि नै एक मकमसमको प्रमतिोि ि सीममतताको आरार मदनर । त्यमत मात्र 
नरई दुरुप्योग रएको िणडमा भ्ूण पमहचानद्ािा रोिीको गर्भपात गनने ितिा पमन उमतिकै 
िहेको (गौतम ि ज्ञवाली २०५४) हुँदा हाम्ो जसतो पुरुरप्रिान मुलुकमा गर्भपतनको सहज 
उपलबिताप्रमत जनमानसको संश्यलाई पमन बुझन समकनर । ्यसिी ममहला अमिकाि मरत्रकै 
मवमरनन पाटा एकआपसमा ठोमककन आउने हुनाले समपमतिको अमिकाि वा रोट हालन 
पाउने अमिकाि जसतो सिल, सपटि ि पूण्भ अमिकािको रूपमा गर्भपतनको अमिकािलाई 
हेनु्भ ि ्यस मुद्ामा शुरूदेमि नै पूण्भत्या अमिकािवादी दृमटि िोजनु ्यस मुद्ाको वकालत 
गननेहरूप्रमत अन्या्य हुन जानर ।

गर्भपतनलाई नेपालमा िेिै हदसमम सामामजक मवकृमत बढाउने हमत्यािको रूपमा 
हेरिएकाले (फे्जि सन् २००२ : ८) ्यहाँको गर्भपतन बहस अमेरिकामा जसतो जीवनवादी 
(प्रो-लाइफ) ि इचरावादी (प्रो-चवाइस) बीचको वैचारिक लडाँइको रूपमा सतहमा आएन ।34 
त्यमत बेलाको नेपाली समाजका मशमक्षत तथा प्रबुद्ध वग्भहरूले पमन गर्भपतनलाई बलातकाि, 
हाडनाता किणी आमद जसता चिम अवसथामा मातै्र कानूनी मान्यता मदनुपनने ि गैिकानूनी 
हुँदा गर्भपतन मचमकतसाकमकीहरूको लामग “दुहुनो रैसँी” को रूपमा िहेको हुँदा ्यसलाई 
िुला गनु्भपनने (मिहठ्ा २०४८ : ३५) महसाबबाट गर्भपतनलाई बुझेका मथए । ्यसैबाट 
सामान्य मानरेको गर्भपतन प्रमतको हेिाइ आकलन गन्भ समकनर । त्यसैले नेपालको गर्भपतन 
बहस िुललम िुल भ्ूण अमिकाि वा ममहला अमिकाि रनने मदशामा जान पाएन ि ्यसले 
मध्यमागकी बाटो िोज्यो, जहाँ “अमिकाि” को पाटो नै अनुपमसथत मथ्यो । फलसवरूप, नेपाली 
समाजले गर्भपतनलाई िेिै हदसमम ममहला प्रमतको कृपा, सहानुरूमत ि बाध्यता सवरूप 
अत्यावश्यक मसथमतमा ममहलालाई मदइने सुमविा वा रुटको ममश्णको रूपमा बुझ्यो, जुन 
“मदने” वा “नमदने” रनेि मनण्भ्य गनने अमिकाि मपतृसतिातमक नेपाली समाजलाई मथ्यो । 
जीवनवादी ि इचरावादीको मवपिीत िािबाट नेपालको गर्भपतन बहस अमघ नबढ्नु ्यसमा 
काम गनने नागरिक संसथाका लामग कम प्रमतिोिका महसाबले िामै् कुिा रए पमन ्यसबाट 
नेपाली समाजले गर्भपतनलाई ममहलाको आतममनण्भ्यको अमिकािको रूपमा बहस गनने ि 
बुझने िाम्ो मौका रने गुमा्यो । ममहलाको शिीिमामथ समाज तथा िाज्यको सवाममतवको 
बमल्यो नमुनाको रूपमा गर्भपतन मामथको बनदेजलाई प्रसतुत गन्भ नसकदा पूण्भ ि सवतनत्र 
मानवको रूपमा ममहलाको अमसततव सथापना गन्भमा ्यसले िासै रूममका िेलन सकेन । 

33 डा. अरुणा उपे्रतीसँग असोज १०, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।
34 डा. अरुणा उपे्रतीसँग असोज १०, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।
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गर्भपतनको कसिुमा कािागाि जीवन मबताइिहकेा ममहलाको त्थ्यांक साव्भजमनक रएपमर 
नेपालको गर्भपतन बहसले केही हदसमम रए पमन अमिकािवादी दृमटिकोण त समात्यो, 
ति ्यहाँ पमन गर्भपतनको चचा्भ ममहलाको अमिकािको रूपमा रनदा गैिकानूनी गर्भपतनले 
उललंघन गिेका ममहलाका मानवअमिकािहरूको उपचाि सं्यनत्र वा ती उललंघनलाई िोकने 
उपा्यका रूपमा र्यो । गर्भपतन अपिािमा जेल पिेका ममहलाको जीवनको अमिकाि, 
सवास्थ्य, कानूनी प्रमतमनमितव लगा्यत अमिकािको उललंघन रएको हुँदा गर्भपतनले कानूनी 
मान्यता पाउनुपर्भ  रननेमति ्यो बहस अगामड बढ््यो । ति गर्भपतन अमिकािको प्रकृमत 
आफैमा कसतो हो ि ्यसलाई असुिमक्षत गर्भपतनका कािण अकाल मतृ्युविण गरििहेका वा 
सजा्य कामटिहेका ममहलाको “उद्धाि” रनदा पि गएि मकन हेनु्भपर्भ  रननेतफ्भ  बहस मोमडन 
सकेन । वैिामनकताअमघ रएका सािा प्र्यास गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता मदलाउनमा 
केमनरित मथ्यो रननेमा कुनै शंका रैन । गर्भपतन कानूनमा रएको सुिाि प्रमतफलका 
महसाबले हेदा्भ आफैमा अमिकािवादी पैिवी पमन हो ति जुन बुझाइमा आिारित िहेि ्यसले 
वैिामनकता पा्यो, ममहलाको ्यौमनकता ि लैंमगक रूममका प्रमतको सामामजक बुझाइ फेन्भ 
्यसले दीघ्भकालीन रूपमा कुनै ठोस प्रराव पान्भ सकेन । मुलुकी ऐनको एघािौ ँसंशोिनले 
समपमतिको हक समबनिी ल्याएका प्राविानहरूमा सीममतता मथ्यो ।35 त्यमत हुँदाहुँदै पमन 
नेपाली समाजमा ममहलाको सवतनत्र पमहचान ि अमसततवको मनमा्भण गन्भ ्यसले देशव्यापी 
रूपमा मसज्भना गिेको परिवत्भनमुिी वाताविण, ममहला आनदोलनलाई ्यसले मदएको एउटा 
महत्वपूण्भ ्योगदान हो, जुन गुपचुप रूपमा पारित गरिएकाले गर्भपतनको हकमा रने लाग ू
हुन सकेन । जबमक गर्भपतन बहसले सही मदशा समातन सकेको िणडमा ममहलाको सवतनत्र 
अमसततव समबनिी बुझाइमा समपमति मामथको अमिकािले रनदा गर्भपतनको अमिकािले 
बमल्यो ि मनणा्भ्यक रूममका िेलन सक्थ्यो ।

नेपालमा प्रजनन् अमिकािको बृहत् अविािणा मरमत्रनुमा गर्भपतन कानून सुिािका 
समबनिमा रएको बहस ि प्र्यासको ठूलो हात र । ्यसरनदा अमघसमम सुिमक्षत मातृतवको 
सानो घेिालाई नै िाज्य सं्यनत्रले प्रजनन् अमिकािको रूपमा बुमझिहेको मथ्यो (गौतम सन ्
१९९७ : ३५७) वा बुझेकै मथएन ।36 एक हदसमम नेपालको गर्भपतन बहस पमन सुिमक्षत 
मातृतवकै पाटोको रूपमा बुमझएको मथ्यो (थापा सन् २००४ : ८७) । गर्भपतन बहसले 

35 मववाह गरिसकेकी रोिी अंशको हकदाि नहुने ि अंश मलइसकेकी रोिीको मववाह 
रएमा मनजले िाईलाई बाँकी िहेको समपमति मनजका माइती परट्टका हकवालाको हुने लगा्यतका 
प्राविानहरू अझै पमन मवरेदकािी िहेको रनेि आलोचना रएको मथ्यो ।

36 सन् १९८७ मा मवश् सवास्थ्य संगठनको सुिमक्षत मातृतव पहलमा जोमडएपमर परिवाि 
सवास्थ्य महाशािाले िामषरि्य सवास्थ्य नीमतको अमरनन अंगको रूपमा सुिमक्षत मातृतव नीमत ि 
का्य्भ ्योजना बनाएि का्या्भनव्यन थालेको मथ्यो ।
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नीमतमनमा्भण तहमा प्रजनन् अमिकािका अन्य मवमवि पक्षहरूमामथ मवमश्भ गनने बाटो मद्यो । 
ति गर्भपतन समबनिी बहसले ममहलाको आतममनण्भ्यको अमिकािबािे सपटि ि बमल्यो 
अविािणा सथामपत गन्भ नसकेकै कािण प्रजनन् अमिकािको बृहत् अविािणासँग नेपाली 
समाज िाम्िी परिमचत हुनै पाएन । अमर्यनताहरूले नेपाली समाज त्यमतिेि अमिकािमुिी 
पैिवीको लामग त्याि मथएन रनने तक्भ  पेस गिे तापमन समपमतिको अमिकािमामथ मविाम्यकामा 
रएको बहस िेिै हदसमम अमिकािवादी दृमटिकोणबाट रएको देमिने हुँदा ्यो तक्भ  उमत 
सानदमर्भक ि उप्युति देमिँदैन । झन् नेपालको सनदर्भमा त गर्भपतनका पक्षििहरूका मवरुद्ध 
संगमठत रूपमा कुनै मकमसमको वैचारिक वा रौमतक आक्रमणको मसथमत नरएको कािणले 
पमन तुलनातमक रूपमा चुनौती कम मथ्यो, जसको फाइदा नेपालका नागरिक समाजले 
रिपुि उठाउन नसकेको देमिनर (थापा सन् २००४ : ८८) ।37

नेपालको गर्भपतन बहसले ठ््याककै ्यहाँनेि गएि अमिकािवादी दृमटिकोण समात्यो रनन 
गाह्ो र ि ्यसको परामड नागरिक समाजको लमक्षत समूह अनुसािको फिक पैिवीलाई पमन 
कािण मानन समकनर । गर्भपतनका पक्षमा जनमत बनाउन मुख्यतः ्यो गैिकानूनी हुँदाका 
परिणामहरूलाई अमघ सारिएको ि ज्ञान उतपादन लगा्यत औपचारिक प्रमतवेदनहरूमा 
्यसलाई अमिकािको रूपमा मचत्रण गरिएको हुँदा ्यो अलमलको मसथमत आएको हो । 
हुनत ्यो आनदोलनमा अमिकािवादी दृमटिकोणको सैद्ामनतक आिाि मनमा्भण गनने काम 
आईसीपीडी ि बेइमजङ सममेलनको पालादेमि नै रएको मथ्यो । सन् १९९४ मा इमजपटको 
का्यिोमा रएको जनसंख्या तथा मवकास समबनिी अनतिा्भमषरि्य सममेलनले ममहलाको 
प्रजनन् सवास्थ्यलाई अनतिा्भमषरि्य सतिमा पमहलोचोमट अमिकािको रूपमा मवसतृत चचा्भ 
ि नीमतगत दसतावेजमै परिरामरत गनने काम गिेको मथ्यो ।38 ्यस लगतिै सन् १९९५ मा 
चीनको बेइमजङमा रएको चौथो अनतिा्भमषरि्य ममहला सममेलनले आईसीपीडीमा सहरागी 
िाषरिहरूले सहममत जनाएको “प्रोग्ाम अफ एकसन” लाई मनिनतिता मदँदै बेइमजङ पलेटफम्भ 
फि एकसन माफ्भ त आफनो ्यौमनकता, ्यौन तथा प्रजनन् सवास्थ्यका मामलामा सवतनत्र 
मनण्भ्य गनु्भलाई ममहलाको मानवअमिकािको रूपमा व्याख्या ग¥्यो (श्ेष्ठ सन् २००६ : 
१३) । ति गर्भपतनबािे सव्भसािािण ि सिकािी पदामिकािीहरूको बुझाइलाई आिाि 
मानने हो रने अझै पमन ्यसलाई नेपाली समाजले अमिकािको रूपमा सवीकारिसकेको 

37 डा. अरुणा उपे्रतीसँग सामवत्री गौतमले गिेको कुिाकानी ।
38 परिराराः प्रजनन् सवास्थ्य रननाले प्रजनन् पद्धमत, प्रमक्र्या ि का्य्भसँग समबमनित शािीरिक 

कमजोिी तथा िोगहरूको संक्रमण नहुने मसथमतलाई मात्र नजनाएि; शािीरिक, मानमसक तथा 
सामामजक रूपमा पूण्भ सवास्थ्यको मसथमतलाई जनाउँदर । प्रजनन् सवास्थ्य अमिकािमरत्र दमपमति 
ि व्यमतिले आफनो सनतानहरूको संख्या, जनमानतिको समबनिमा सवतनत्र ि मजममेवािीपूव्भक मनण्भ्य 
गनने अमिकाि िाखदरन् (सीआिआि ि एफडबलूएलडी २०७६ : १) । 
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मसथमत रैन । गर्भपतनलाई वैिामनक बनाइनु पर्भ  वा पददैन, ्यसले वैिामनकता पाएको कुिा 
कमतलाई जानकािी र लगा्यतका शीर्भकहरूमा जनमत संकलन रएका रन् (मवशेर गिी 
कृपाद्ािा) । ति गर्भपतनलाई अमिकािको रूपमा कमत वा कसिी बुमझएको र रननेबािे 
्यसता सवनेक्षणहरू रएका पाइँदैनन् । सिकािी मनका्यका कमतप्य पदामिकािी आफैमा 
गर्भपतनलाई मलएि अझै पमन प्रशसत पूवा्भग्ह रन्, जसले उनीहरूलाई गर्भपतन कानून 
सुिाि ि का्या्भनव्यनमा समक्र्य रूममका िेलनबाट िोकेको र ।39 

नीमतगत सुिािको आँिाबाट हेनने हो रने नेपयालको अनतररम संत्िधयान, २०६३, 
िािा २०(२) ले ममहलाको प्रजनन् सवास्थ्य तथा प्रजनन् समबनिी हकलाई पमहलोचोमट 
मौमलक अमिकािको रूपमा आतमसात् गिेबाट नेपालको गर्भपतन बहसले संसथागत रूपमा 
अमिकािवादी िाि समातेको रनन समकनर । ्यो प्राविानमरत्र लुकेको बहृत् अथ्भसँग नेपाली 
समाजलाई २०६६ सालमा लक्मी मितिाको मुद्ाले परिमचत गिाएको हो । ्यो मुद्ा माफ्भ त 
सववोचच अदालतले गर्भपतनलाई ममहलाको प्रजनन् सवास्थ्य अमिकािको रूपमा सथामपत 
मात्र गिेन, त्यसमरत्र मनमहत आतममनण्भ्यको अमिकािलाई समेत मवसतािमा व्याख्या ग¥्यो । 
प्रजनन् सवास्थ्य अमिकािको पमहलोपटक अत्यनतै मममहन ि प्रगमतशील ढंगबाट व्याख्या 
तथा मवशे्रण गनु्भका साथै गर्भपतनका मवमवि आ्यामहरू केलाइएको ्यो फैसलालाई 
नागरिक समाजको सतिबाट मनकै महत्वका साथ हेरिएको र ।

्यमतिेि मौमलक अमिकािको रूपमा िहकेो प्रजनन ्(सवास्थ्य) अमिकािको का्या्भनव्यनको 
लामग रुटै्ट ऐन बमनसकेको र । तैपमन अमिकािवादी दृमटिबाट हदेा्भ नेपालको गर्भपतन बहसमा 
मुख्यतः दुई ओटा मवर्यमा मवशेर ध्यान पु¥्याउनुपनने देमिनर । एउटा, गर्भपतनलाई “मेिो 
शिीि, मेिो अमिकाि” को दृमटिकोणबाट आतममनण्भ्यको अमिकािको रूपमा बुझन ि प्र्योग 
गन्भ ममहलाहरूलाई सशतिीकिण गनु्भपनने देमिनर । अकवो, असल दाम्यतव वहनमा मजममेवाि 
मनका्यको गर्भपतन समबनिी पूवा्भग्ह िमहत बुझाइको मनमा्भण ि का्य्भक्षमताको अमरवमृद्ध 
गरिनुपर्भ  । ्यी दुवै काम चुनौतीपूण्भ ि सम्य लागने रए तापमन ्यसतफ्भ  अमघ बढ्नु आजको 
आवश्यकता हो । ममहला आफैले चाहेि, सही ि प्या्भप्त जानकािीको आिािमा गर्भपतनको 
अमिकािको उप्योग गन्भ सकनु नै सही अथ्भमा गर्भपतनमा अमिकािवादी दृमटिकोणको सही 
प्रमतफल हो । 

ति गर्भपतनको जमटल मचमकतसकी्य तथा जैमवक प्रमक्र्या, ममहलाको सवास्थ्यमा 
्यसको असिको बािेमा सव्भसाििणमा िाम्ो बुझाइको अराव र । ्यसले गदा्भ नेपाली 
ममहलाहरूमा गर्भपतनलाई परिवाि मन्योजनको आकमसमक सािनको रूपमा बिोबि प्र्योग 

39 नागरिक सतिबाट गर्भपतन समबनिी लामो सम्यदेमि सिकािी अमिकािीहरूसँग काम 
गिेका व्यमतिले नाम नबताउने सत्भमा मदएको जानकािीमा आिारित । 
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गनने प्रवृमति बमढिहेको र ।40 भ्ूणको पमहचानद्ािा गरिने गर्भपतन समाजमा व्याप्त हुँदा 
(अनमोल २०७४; मुडरिी २०७४; चनद २०७६) ्यसले गर्भपतनकै अमिकाि समबनिी 
आलोचनालाई बढाएको र । नागरिक संसथाहरूले सुिमक्षत गर्भपतन सेवाको लामग जमत 
पैिवी गिेका रन्, त्यमत नै प्र्यतन गर्भमनिोिकको सहज उपलबिता ि प्र्योगका मनममत 
लगाउनुपर्भ  रनने मजमकि डा. अरुणा उपे्रतीको र ।41 गर्भपतनको अमिकािको प्रकृमत 
नै आफैमा मविोिारारी रएकाले ्यसको सही प्र्योगमा ममहलालाई सक्षम बनाउन ु
पमन गर्भपतनमा अमिकािवादी दृमटिकोणको महत्वपूण्भ पाटो हो । कुनै पमन ममहलालाई 
आफनो प्रजनन् अमिकािको मनि्भकक ि सवतनत्र प्र्योगको लामग सक्षम बनाउँदा पुरुरप्रिान 
सामामजक संिचना रतकाउन पमन बल ममलर । भ्ूणको पमहचानद्ािा गरिने गर्भपतनलाई 
गर्भपतन अमिकािकै दुरुप्योगको रूपमा बुमझनु पमन ्यही सामामजक संिचनाले मसज्भना 
गिेको मवरेदको अमरव्यमति हो । नागरिक संसथाहरूको अबको का्य्भमदशाले ्यी तमाम 
सिोकािहरूलाई आतमसात् गिेि अमघ बढ्र ्या कानूनी उपलमबि ि सेवा प्रवाहमा मातै्र 
आफूलाई सीममत िाखर, त्यो रने हेन्भ बाँकी र । 

मनषकर्भ
नेपालको गर्भपतन बहसलाई सतहमा ल्याउने ि डो¥्याउने काम मूलतः नागरिक संसथाहरूको 
अगुवाइमा रएको हो । करिब पाँच दशक लामो ्यो अवमिमा गर्भपतनलाई सत्भ समहत 
वैिामनकता मदनेदेमि संमविानमा नै प्रजनन् हकको सुमनमश्तता ि प्रजनन् सवास्थ्य अमिकाि 
समबनिी रुटै्ट कानूनको बनदोबसत गनने काम रए, जुन मनकै प्रशंसनी्य र । ्यमत हुँदाहुँद ै
पमन नेपालको गर्भपतन बहसमा िड्मकने रनेको अमिकािवादी िाि हो । ममहलाको 
्यौमनकता ि लैंमगक सामामजक रूममका मामथको मन्यनत्रणले िामम्भक वा नैमतकरनदा 
पमन चारिमत्रक सवरूप ज्यादा अँगालेको गर्भपतनको मुद्ालाई नेपाली समाजले भ्ूण वा 
आमाको अमिकािको मवर्य नरई मवकृमत बढाउने हमत्यािका रूपमा बुझ्यो । फलसवरूप, 
गर्भपतनलाई सत्भ समहत मान्यता प्रदान गिेको एघािौ ँसंशोिन पास हुँदै गदा्भ ्यसलाई नेपाली 
समाजले ममहलाहरूलाई बाध्यता वा सहानुरूमत सवरूप “मदएको” कृपा, रुट ि सुमविाको 
समममश्णको रूपमा बुझेको मथ्यो । 

40 लामो सम्यदेमि गर्भपतन सेवा मदइिहेकी परिवाि सवास्थ्य महाशािाकी पूव्भ वरिष्ठ 
पिामश्भदाता एवं स्त्री तथा प्रसूमतिोग मवशेरज्ञ डा. मशलु अ्या्भलसँग असोज १२, २०७६ मा 
गरिएको कुिाकानी ।

41 डा. उपे्रतीसँग असोज १०, २०७६ मा गरिएको कुिाकानी ।
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गर्भपतनको पक्षमा वकालत गनने नागरिक संसथाका लामग त्यमत बेलाको प्राथममकता 
पैिवीको तरिकारनदा पमन परिणाम मथ्यो । त्यसैले मविे्यकलाई िुला बहसमा लगेि जोमिम 
मलन मतनले नचाहेको देमिनर । ति त्यस पमरका नीमतगत सुिािका मवमरनन चिणहरूमा 
समेत नेपालमा गर्भपतनको मुद्ा सुिमक्षत गर्भपतन सेवामा पहुँचको साँघुिो घेिाबाट बामहि 
मनसकेि िुला बहसमा आउन सकेन । परिणाम सवरूप ममहला आनदोलनको एक महत्वपूण्भ 
उपलमबि िहेि पमन ्यसले समग् ममहला आनदोलनलाई बमल्यो बनाउन त्यमत ्योगदान मदन 
सकेन । हुनत सामामजक सुिािका आनदोलनहरू अनततोगतवा कुनै मनमश्त प्रमतफलका लामग 
नै गरिनरन् । ्यद्यमप आनदोलन आफैमा जागिण पमन हुन् । ि, प्रमतफललाई संसथागत गन्भको 
लामग जागिण नरई हुँदैन । गर्भपतनको आनदोलनले समग् नेपाली ममहलाको जीवनमा 
प्रत्यक्ष प्रराव पानने प्रमतफल हामसल गरिकन पमन ्यसमा िट्कने कुिा रनेको जागिणको 
हो । ्यसले सामामजक सुिािका आनदोलनलाई रौमतक उपलमबिका आँिाले मात्र नरई 
मतनमा अपनाइने प्रमक्र्या ि त्यसको बृहत् प्रराव ि परिणामलाई पमन उपलमबि जमतिकै 
महत्वका साथ दूिदशकी ढंगले हेनु्भपनने आवश्यकता औलँ्याउँर ।

गर्भपतन कानूनमा सुिाि ममहला अमिकािको क्षेत्रमा पञचा्यती शासन पमरका ३० 
वर्भमा नेपालले हामसल गिेका महत्वपूण्भ उपलमबि मध्ेयको एक हो । सँगै, ्यो पञचा्यत 
पमरका वर्भहरूमा नागरिक समाज सतिबाट रएका महत्वपूण्भ कामहरूमध्ेय पमन एक हो । 
आफना नागरिकले प्राप्त गिेका अमिकािको उमचत उपरोगका लामग िाज्यले सकािातमक 
कदम चालनुपननेमा िाज्य सं्यनत्रको आफनै समक्र्यता नदेमिनु मवशेरतः तेस्ो मवश्का 
मुलुकहरूको आम प्रवृमति हो । लोकतामनत्रक ि कल्याणकािी िाज्यको चरित्र अंमगकाि 
गन्भ िोजने ति त्यस माग्भमा अमघ बढ्न तदारुकता नदेिाउने मुलुकहरूमा बामहि नआएका 
वा नल्याइएका महत्वपूण्भ मवर्यहरूमा सुिािको अमपल ि िाज्यको ध्यानाकर्भणका साथै 
िबिदािी गनने दाम्यतव नागरिक समाजको हो । त्यसैले नागरिक संसथाहरूले आफूलाई 
सामामजक सिुािकको रूपमा उभ्याउने हो रने मवशेरतः सामामजक सिुािका आनदोलनहरूमा 
रौमतक सुिाि (उपलमबि) का पमर दौडदा कतै समाज परामड रुटेको त रैन रनने कुिामा 
चनािो हुनैपर्भ  । 

िन्वाद
्यो लेि लेखन हौस्याउने, अवसि मदने ि पटक-पटक िेस्ाहरू पढेि महत्वपूण्भ मटपपणी ि 
सुझाव मदने तथा सह्योगी सामग्ी सुझाउने प्रत्यूर वनत, हर्भमान महज्भन, देविाज हुमागाई,ं 
कैलाश िाई तथा अन्य अज्ञात मटपपणीकािहरूलाई हामद्भक िन्यवाद । लेिका लामग 
औपचारिक तथा अनौपचारिक कुिाकानी तथा सह्योगी सामग्ीका लामग पूव्भ सांसद 
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