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िस प्रनतवेदिले भारतको महाराष्टड्मा गरेको अध्ििका आधारमा घरेलु 
हहंसाको प्रभावको बारेमा नवस्तृतमा उल्ेख गरेको छ र काि्बस्थललाई बढी 
सुरक्षित बिाउि रोजगारादाताहरूले र्ाल्िुपिदे आठओट्ा मुख्य कदमहरू 
ससफाररस गरेको छ । िस अध्िि परामश्ब केन्द्रहरू तथा काि्बस्थलका 
व्यवस्थापिले आफ्िा अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूमासथ घरेलु हहंसा 
गरेका भिी पहहर्ाि गरेका ११६ जिा पुरुषहरूसँग ललइएको अन्तरवाता्बमा 
आधाररत रहेको छ । 

घरेलु हहंसामा संलग्न व्यक्तिहरू काि्बस्थलमा हँुदा त्यहा ँदघु्बट्िा हुिे, 
र्ोट्पट्क लागे्न तथा मतृतु्य हुिे सम्ाविा बढ्िे कुरा अध्ििहरूले देखाएका 
छि् । त्यस्ो जोखखमले श्रममक, उिीहरूका सहकममी, ग्ाहकहरू तथा 
काि्बस्थललाई िै िकारा्तमक रूपमा प्रभाव पाछ्ब  । घरमा दवु्य्बवहार गिदे 

स्रर््रशं

त्रचलक्र १ क्रयरास्थलि्र घरे्लु हहसं्रक्र असर्हरू

काि्बस्थलमा पिदे असर काि्बस्थलमा पिदे असर मौजुदा स्स्थनत

दघु्बट्िा हुिे तथा र्ोट्पट्क लागे्न १६%

गिल हुिे वा काममा ढीला आउिे १५%

लठ्ठ पािदे पदाथ्बको सेवि गरी काम गिदे ५%

झििँो लागे्न/वादनववाद हुिे २८%

ध्ाि केन्दन्द्रत गि्ब िसके् ४२%

िोट्: सहभागीहरूले नवक्भन्न प्रकारका धेरै प्रभावहरु परेको अिुभव गरेको खुलासा गरेका छि ्
(जस्ै, र्ोट्पट्क लागे्न र चर्डचर्डा हुिे)।

िस िमूिामा रहेका बहुमत श्रममकहरूले आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका 
व्यक्तिहरूलाई मौखखक दवु्य्बवहार गरेको बताएका सथए । धेरैले आफ्िो 
अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको व्यवहारलाई नििन्त्रण गि्ब शारीररक 
हहंसा, भाविात्मक दवु्य्बवहार तथा हहंसाको धम्ककीको प्रिोग गरेका सथए 
। जबाफ हदिेमध्ेका ५० प्रनतशतले आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका 
व्यक्तिहरूलाई कुटे्को, िापड हािेको, वा अकको शब्दमा भन्ा शारीररक 
रूपमा दवु्य्बवहार गरेको स्ीकारेका सथए भिे केहीले उिीहरूलाई मािदे 

श्रममकहरूले काि्बस्थलमा सहकममी तथा ग्ाहकहरूसँग वादनववाद गिदे, तथा 
काममा ढीला आउिे वा गिल हुिे सम्ाविा बढी हुन्थो र सामान्यतिा 
काममा ध्ाि हदि िसके् अवस्था हुन्थो । घरेलु हहंसामा संलग्न भएकाको 
संलग्नताको प्रकारको निजको काि्बस्थलमा हुिे िकारात्मक असरसँग 
समबन्न्धत हँुदैिथ्ो । आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध हुिे व्यक्तिलाई मौखखक 
दवु्य्बवहार गिदे र नपट््िे व्यक्तिले काि्बस्थलमा दघु्बट्िा गराउिे सम्ाविा 
उचतिकै हुन्थो ।   

तल हदइएको ताललका १ मा घरेलु हहंसाका ११६ जिा पीडकहरूसँगको 
अन्तरवाता्बमा आधाररत भई काि्बस्थलमा हुिे नवक्भन्न िकारात्मक असरको 
अवस्थाको बारेमा उले्ख गररएको छ । 

बारेमा समेत सोर्ेको बताएका सथए । अन्तरवाता्बमा सहभागी बहुमत 
श्रममकहरूले उति व्यवहारलाई ‘घरेलु हहंसा’ वा अस्ीकाि्ब व्यवहारको 
रूपमा िललएको पाइिो । धेरै श्रममकहरूले स्तीदे्षी सोर्हरू राखेको 
पाइिो, घरेलु हहंसालाई शारीररक हहंसासँगमात्र जोडेको पाइिो तथा घरेलु 
हहंसा मद्यपािको कारणले हुिे भन्ने लोकनप्रि ममथकलाई व्यति गरेको 
पाइिो ।  
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घरेलु हहंसा तथा त्यसको कारणले काि्बस्थलमा पिदे िकारात्मक असरहरूलाई निमू्बल पाि्ब रोजगारदाताहरूले घरेलु हहंसासँग सम्बन्न्धत अन्तरनिहहत 
कथि तथा गलत बुिाइ लगाितलाई हट्ाउि काम गिु्बपछ्ब  । थप सुरक्षित काि्बस्थलहरूको निमा्बण गि्ब िीनत तथा प्रहरििाहरूको नवकासलाई सहिोग 
गरी रोजगारदाताहरूले माग्बदश्बि गि्ब सक्छि् । सबै तहका श्रममक तथा व्यवस्थापिलाई ताललम तथा सहिोग प्रदाि गदा्ब घरेलु हहंसा हुिे सम्ाविालाई 
घट्ाउि र त्यसको फलस्रूप काि्बस्थलमा घरेलु हहंसाको िकारात्मक असरलाई घट्ाउि सम्व हुिसक्छ । 

आठ िखु्य ससफ्ररर्सहरू

र्ोजि्रद्रत्रहरूल्रई प्रद्रन िरर्एक्र आठओट्र िुख्य ससफ्ररर्सहरू : 

१.  आईएलओ अक्भसन्न्ध १९० बमोझजम घरेलु हहंसाको काि्बस्थलमा जोखखमको आंकलि गिदे, जािकारी गराउिे प्रहरििाहरू तथा घरेलु 
हहंसाको सामिा गरेका श्रममकहरूलाई सहिोग प्रदाि गिदे लगाितका नवषिहरू समावेश गररएको काि्बस्थल िीनत तथा प्रहरििाहरूको 
नवकास गिदे ।  

२. श्रममकहरूको पहँुर्मा रहेको तथा उिीहरूको काि्बस्थललाई उपिुति हुिे ताललमका सामग्ीहरू, क्शषिा तथा सरे्तिा वतृमधि गिदे 
सामग्ीहरूको नवकास गिदे। सामग्ीहरु निम्न अिुसारको हुिुपछ्ब  : 
क)  घरेलु हहंसासँग सम्बन्न्धत कथि तथा तथ्हरूलाई प्रकाश पािदे 
ख)  स्तीदे्षी सोर् तथा नवश्ासहरूलाई ससज्बिात्मक रूपमा सम्बोधि गिदे 
ग)  नवक्भन्न हकससमका शक्ति, हहंसा तथा नििन्त्रणका बारेमा सनवस्ार व्याख्या गिदे 
घ)  श्रममकहरूको भोगाइलाई रर्िात्मक रूपमा सम्बोधि गिदे सहिोगी वातावरणको नवकास गिदे 
ङ)  घरेलु हहंसामा संलग्नताको बारेमा काि्बस्थलका िीनत तथा प्रहरििाहरूको तजु्बमा गिदे 
र्)  श्रममकहरूको लामग जािकारी गराउिे प्रहरििा तथा काि्बस्थल/समुदिाको सहिोगको बारेमा जािकारी गराउिे 

३. तल उल्ल्खखत उदे्श्यहरू हाससल गि्बका लामग िनुििि भएका तथा िभएका, औपर्ाररक तथा अिौपर्ाररक काम गिदे स्थािहरूमा महहला 
पैरवीकता्बहरूको पद ससज्बिा गि्ब सहिोग तथा सहजीकरण गिदे । 
क)  काि्बस्थलका घरेलु हहंसा सम्बन्धी िीनत तथा प्रहरििाहरूलाई सहिोग तथा माग्बदश्बि गि्ब 
ख)  जोखखमको आकँलि तथा सुरषिा िोजिा बिाउिे काि्बमा सहभागी हुि 
ग) घरेलु हहंसाबाट् पीहडत महहलाहरूका लामग स्ोतहरू उपलब्ध रहेको भिी जािकारी गराउि तथा प्रदाि गि्ब१

४. महहला कम्बर्ारीहरूसँग काम गिदे तथा महहला संमगिी (पैरवीकता्ब)को व्यवस्था गिदे लगाित घरेलु हहंसाको रोकथामा तथा त्यसमा 
हस्षिेप गिदे सम्बन्धमा श्रममकहरूसँग सहरिि रूपमा छलफल गिदे तथा घरेलु हहंसाका सवालका बारेमा बललिो िेततृत्वको नवकास गिदे ।

५.  घरेलु हहंसा तथा त्यसले पररवार तथा काि्बस्थलमा पािदे िकारात्मक असरहरूको बारेमा हरेक श्रममकलाई जािकारी गराउि नवक्शष्टीकतृ त 
ताललमहरू प्रदाि गिदे ।

६.  घरेलु हहंसाका पीडकहरूको व्यवहारलाई सकारात्मक रूपमा तथा सहिोगी शैलीमा पररवत्बि गि्ब उिीहरूलाई संलग्न गराउि प्रगनतशील 
अिुशासिका िीनतहरूलाई लागु गिदे । त्यसका साथै हहंसा तथा दवु्य्बवहारका िकारात्मक असरका बारेमा उिीहरूलाई अनिवाि्ब परामश्ब 
तथा काि्बरिमहरूमा संलग्न गराउिे । 

७.  काि्बस्थलमा क्शषिा, ताललम, सरे्तिा हदिे खालका पहलहरूमा िेततृत्वदािी भूममका ललिे तथा महहला पैरवीकता्बहरूसँग सहकाि्ब गि्ब 
ठूला काि्बस्थलहरूमा स्ास्थ्य तथा सुरषिा सममनतहरूको स्थापिा गिदे तथा सािा काि्बस्थलहरूमा स्ास्थ्य तथा सुरषिा प्रनतनिसधहरूको 
पहहर्ाि गिदे । 

८. सबैको पहँुर् हुिे तथा देखखिे ठाउँमा कािुिी, परामश्ब तथा सुरषिा िोजिा सम्बन्धी स्ोतहरू लगाित घरेलु हहंसाका पीहडत तथा 
पीडकहरूका लामग सान्र्भक आन्तररक तथा बाह्य स्ोतहरू उपलब्ध गराउिे ।  

१. घरेलु हहसंा तथा काि्बस्थलको सुरषिा सम्बन्धमा महहलाहरूको पैरवीकता्ब तथा सामूहहक सौदाबाजीको भूममकाको बारेमा थप जािकारी पाउि िनुिफोरको घरेलु हहसंा िीनत तथा काि्बरिमको बारेमा सौदाबाजी सम्बन्धी दस्ाबजे 
िहा ँपढ्ि सकु्हुन्छ: https://bit.ly/3wNSEok
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परर्र्य

घरेलु हहंसाले काि्बस्थलमा पािदे िकारात्मक असरहरूको बारेमा नवश्भर 
बढ्दो मात्रामा अध्ििहरू भईरहेका छि् । िसमध्े असधकांश 
अध्ििहरू घरेलु हहंसाले पीहडतलाई पािदे िकारात्मक असरहरू र  अहहले 
तथा पहहला घरेलु हहंसाको मारमा परेका कम्बर्ारीहरूलाई सहिोग गिदे तथा 
ममलाएर लैजािे कुरामा रोजगारदाताहरूको झजम्ेवारीको बारेमा रहेको छ 
। २  जब श्रममकहरूले घरमा हहंसाको सामिा गिु्बपछ्ब  त्यसको िकारात्मक 
असर काि्बस्थलमा पनि देखखन्छि् भन्ने प्रस्ट भैसकेको छ । पीहडत बन्न े
प्रहरििा काि्बस्थलमा पनि नवस्ार हुन्छ जसले गदा्ब श्रममक तथा उिीहरूका 
सहकममीहरुको सुरषिा तथा उत्ादकत्वमा पनि िकारात्मक असर पद्बछ र 
रोजगारदाताले घट््दो आि तथा बढ्दो खर््बको सामिा गिु्बपछ्ब  । ३  िस 
समस्ालाई समाधाि गि्ब सरकार, श्रममक आन्ोलि तथा िुनिििहरूले 
काम गरेका छि् । 

अन्तरा्बनष्टड्ि श्रम संगठि (आईएलओ) को कामको संसारमा हहंसा तथा 
दवु्य्बवहारको उन्ूलि सम्बन्धी अक्भसन्न्ध, सी १९० ले घरेलु हहंसाले 
रोजगारी, उत्ादकत्व, स्ास्थ्य तथा सुरषिामा िकारात्मक असर पािदे कुरा 

स्ीकार गरेको छ । सरकार, रोजगादाता तथा श्रममकहरुका संगठिहरू 
तथा श्रम बजारका संस्थाहरूले आफ्िा व्यवसथा अिुसार घरेलु हहंसाका 
िकारात्मक असरहरूप्रनत प्रनतहरििा जिाउि तथा नतिीहरूलाई सम्बोधि 
गि्ब मद्त गि्ब सक्छि् भन्ने पनि उति अक्भसन्न्धले ठािेको छ । ४  िसका 
लामग सामूहहक सौदाबाजीका वाता्बहरूमा घरेलु हहंसा सम्बन्धी िीनत तथा 
प्रहरििाहरू पनि समावेश गिु्बपछ्ब  । 

क्ान्डा, अष्टड्ेललिा, न्युझजल्ाण्ड तथा िुरोप तथा एक्शिा प्रशान्तका 
देशहरूले आफ्िा सदस्हरू, सुरषिाकममी तथा िेततृत्वलाई घरेलु हहंसाको 
बारेमा आजकल ससकाउिे गरेका छि् । अजदेन्दन्टिा, अष्टड्ेललिा, फ्ान्स, 
इट्ाली, हफललनपन्स, न्युझजल्ाण्ड, स्ेि, क्ान्डाका केही प्रान्तहरू तथा 
अमेररकाका धेरै राज्यहरूमा घरेलु हहंसाको लामग कािुिी रूपमा नबदा 
पाइिे व्यवस्था रहेको छ । क्ािडा जस्ा केही देशहरूमा घरेलु हहंसा 
भोगेकाहरूलाई सुरक्षित वातावरण सुनिझचित गिु्ब रोजगादाताहरूको कािुिी 
दायित्व हो । ५ 

१. म्ाकग्ेगर, जे. सी., िईमजादाह, एि., ओललभर, सी. एल., जबाि, ट्ी., म्ाकक्ारीई, बी. जे., तथा वाथिे, सी. एि. २०२०. “वमुेन्स एक्सपेररिन्सजे अफ द इन्टरसेक्सन्स अफ वक्ब  एन्ड इन्दन्टमेट् पाट््बिर भािोलेन्स: अ ररभ् ुअफ 
क्ाललटे्हट्भ ररसर््ब” । ट्ड्मा, भािोलेन्स एन्ड अनबिजु, हडओआई. १५२४८३८०२०९३३८६१ । 

२. म्ाकक्ारीई, बी., स्कट्, एल. के., ललम, डी., स्ाक्सट्ि, एम. डी., म्ाकग्ेगर, जे., तथा वाथिे, एि. २०१९ । अन्डरस्ट्ान्न्डङ डोमेस्स्टक भािोलेन्स एज ्ए वक्ब प्से प्रोब्लम (पतृष्ठ.९३-११४) । आर. बकदे  तथा ए. ररर्ड्बसेि 
(सम्ादकहरू) भएको इहन्रिझजङ अकुपेशलि हेल्थ एन्ड सेफ्ी इि वक्ब प्सेेज: ररसर््ब एन्ड प्य्ाक्टिसमा उल्ल्खखत । इडवड्ब एल्गर पब्ब्लससङ, िथ्बहमे्ट्ि, एमए । 

३. अन्तरा्बनष्टड्ि श्रम संगठि (आईएलओ), २०१९ । कामको संसारमा हहसंा तथा दवु्य्बवहारको उन्लूि सम्बन्धी अक्भसन्न्ध  । आईएलसीको १०८ औ ँसत्र, २१ जुि, २०१९ । जेिेभा : अन्तरा्बनष्टड्ि श्रम संगठि ।  https://www.
ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_ CODE:C190.

४. क्ािेहडिि सेन्टर फर अकुपेशलि हेल्थ एन्ड सेफ्ी. एि.डी. भािोलेन्स एन्ड हर् िासमेन्ट इि द वक्ब प्से – फ्ामेली (डोमेस्स्टक) भािोलेन्स । क्ािेहडिि सेन्टर फर अकुपेशिल हेल्थ ए्न्ड सेफ्ी, क्ािेडेली सरकार । https://
www.ccohs.ca/oshanswers/psychosocial/violence_domestic.html
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‘महहलाको नवषि’को रूपमा हेररिे र त्यसबाट् जोमगिका लामग महहलालाई 
रोजगारी िै िहदिे अवस्था हुि सक्छ । घरेलु हहंसाको नवरुधि रोजगारीको 
महत्त्व तथा हहंसाबाट् बच्न रोजगारीले खेल्िे भूममकालाई दृनष्टगत गदा्ब मासथ 
उल्ल्खखत िसोरे्को िकारात्मक असर एकदमै हानिकारा हुिे देखखन्छ । 

घरेलु हहंसाका घट्िा हुिे तथा त्यसले काि्बस्थलको सुरषिा तथा 
उत्ादकत्वमा पािदे अन्तरसम्बन्धको बारेमा राम्ोसँग बुझ्न तथा त्यसका 
बारेमा जिरे्तिा जगाउि िस अध्ििलाई सञ्ालि गररएको हो । 
िसबाट् पतिा लागेका कुराहरूले ताललममा तथा महहला पैरवीकता्बहरूको 
नििुक्ति तथा सामूहहक सौदाबाजी लगाितका रोकथाम र हस्षिेपका 
पहलहरूलाई उपिुति जािकारीहरू उपलब्ध गराउँछि् । घरेलु हहंसामा 
संलग्न भएको भिी पहहर्ाि गररएका भारतको महाराष्टड्मा काम गिदे 
११६ पुरुषहरूको अन्तरवाता्बमा आधाररत भई िस प्रनतवेदिले पीडक 
संलग्न हुिे नवक्भन्न खालका हहंसाहरूको बारेमा र त्यस्ा दवु्य्बवहाििुति 
बेहोराका दूरी तथा त्यसले पािदे िकारात्मक असरका बारेमा जािकारी 
गराउँछि् । पीडकहरूले आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाघ 
नवक्भन्न हकससमका दवु्य्बवहारिुति बेहोराहरू गछ्बि् र उिीहरूले गिदे फरक 
हकससमका बेहोराले पीडकहरूको काि्बस्थलमा पिदे िकारात्मक असरहरूको 
न्यूिीकरण हँुदैि भन्ने िस अध्ििले देखाएको छ । िस प्रनतवेदिले घरेलु 
हहंसामा संलग्न व्यक्तिहरूको काि्बस्थलमा नवक्भन्न हकससमले पिदे िकारात्मक 
असरहरूको बारेमा प्रकाश पारेको छ र त्यसले काि्बस्थलमा दघु्बट्िाहरू 
हुिे, गिल हुिे, सहकममी तथा ग्ाहकहरूसँग वादनववाद हुिे तथा ध्ाि 
केन्दन्द्रत हुि िसके् अवस्थालाई िि ्खराब बिाउि ेकुरामा जोड हदएका छि ्। 

घरे्लु हहसं्रि्र संलग्न भएको भनी पहहर््रन िरर्एक्र भ्रर्तको िह्रर््रट्रिि्र क्रि िनने 
११६ पुरुषहरूको अन्तर्व्रत्रराि्र आि्ररर्त भई यस प्रष्तवेदनले पीडकहरु संलग्न 
हुने ष्वभभन्न ख्रलक्र हहसं्रहरूको ब्ररे्ि्र तथ्र उनीहरुले प्रदशरान िनरा अपि्रनजनक 
दरु्वरावह्रर्हरुको द्रयर््र र् प्रभ्रव दवैुको ब्ररे्ि्र खलु्रस्र िरे्को छ।  

ऐनतहाससक रूपमा घरेलु हहंसालाई अन्त्य गिदे ढारँ्ाहरू मूलत: पीहडतलाई 
घरेलु हहंसाले पािदे िकारात्मक असरहरूको बारेमा जिर्ेतिा अक्भवतृमधि 
गिदे, सम्ानवत पीहडतहरूलाई उिीहरू कहहले जोखखममा पि्ब सक्छि् भिी 
पहहर्ाि गि्ब सामग्ीहरू बिाउिे तथा हहंसात्मक सम्बन्धबाट् बाहहर निस्कि 
सहजीकरण गि्ब मद्त उपलब्ध छ भिी सुनिझचित गिदे आहदमा केन्दन्द्रत सथए 
। घरेलु हहंसाको घट्िा र काि्बस्थलको अन्तरसम्बन्धको बारेमा कमै मात्रामा 
ध्ाि हदइएको अवस्था सथिो । हाम्ो बुिाइको दािरालाई बढाउि हाम्ो 
ध्ाि घरेलु हहंसामा संलग्न व्यक्तिहरूमा लगाउिु महत्त्वपूण्ब हुन्छ । #ममटु् 
तथा #ट्ाइम्सअप जस्ा अक्भिािहरूमा जोड हदइए जस्ै दवु्य्बवहारलाई 
रोजगारदाताहरूले िजरअन्ाज गिु्ब, वेवास्ा गिु्ब, खारेज गिु्ब तथा अन्तत: 
त्यसका नवरुधिमा कारवाही िगिु्ब एक हकससमले घरेलु हहंसाको बर्ाउ गिु्ब 
हो र त्यो िै समस्ाको एक हहस्ा हो । 

श्रममक तथा काि्बस्थलहरूले नििन्त्रणकारी, अवमूल्िकारी तथा 
भाविात्मक वा भौनतक रूपमा दवु्य्बवहारिुति बेहोराहरूलाई पहहर्ाि गि्ब 
सके् हुिुपछ्ब  । श्रममकहरूले त्यस्ा बेहोराहरूको नवरुधिमा बोल्ि सके् सीप 
हुिुपछ्ब  । दवु्य्बवहार रोक् तथा दवु्य्बवहारलाई निरन्तर रूपमा गिदेहरूका 
नवरुधि आवश्यक प्रनतहरििा जिाउिका लामग मद्त गि्ब काि्बस्थलमा 
काि्बरिम तथा िीनतहरू अनत आवश्यक रहेको कुरा िसले प्रकाश पारेको छ 
। त्यसका अनतररति घरेलु हहंसाका घट्िा घट््दा त्यसको िकारात्मक असर 
र त्यसका लामग रोजगारदाताहरूको झजम्ेवारीको बारेमा पिा्बप्त ध्ाि 
िहदइकि घरेलु हहंसाले पीहडत भएकाहरूको काि्बस्थलमा पिदे िकारात्मक 
असरहरूको बारेमा अक्भलेखीकरण गिदे तथा त्यसलाई सम्बोधि गि्ब 
झजम्ेवारी ससज्बिा गिदे गदा्ब िर्ाहेको िकारा्तमक असर पि्ब सक्छ 
भन्नेमा ध्ाि हदिुपछ्ब  । घरेलु हहंसाको लैंमगक रुिािलाई मध्िजर गदा्ब 
पीहडत भएको अवस्थालाई मात्र बढी ध्ाि हदँदा घरेलु हहंसाको नवषिलाई 
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भारतमा आधाररत भई लैंमगक, पुरुषत्व, स्ास्थ्य तथा नवकासका षिेत्रमा 
काम गरररहेको सञ्ार तथा स्ोत केन्द्र, सम्कले संकलि तथा नवशे्षण 
गरेका प्राथममक तथ्ाङ्कहरूलाई पुि: नवशे्षण गरी िस प्रनतवेदि तिार 
गररएको छ । सम्कको अध्िि तथा स्थलगत अिुसन्धािमा काम गरेको 
ट्ोलीले अध्ििका लामग साधिहरूको तजु्बमा गरी स्थािीि मराठी भाषी 
अध्ेताहरूमाफ्ब त तथ्ाङ्क संकलि गि्ब लगाएको सथिो । भारतको दोस्ो 
धेरै ठूलो जिसंख्या भएको राज्य महाराष्टड्भरर सम्कको अध्िि ट्ोलीका 
सदस्हरूले मराठी भाषामा अन्तरवाता्ब ललएका सथए । अकोला, अमरावती, 
धलेु, जलगावँ, लतरु, िाससक, ओस्ािावाद तथा िावात्मलमा अन्तरवाता्बहरू 
गररएका सथए । घरेलु हहसंाका ११६ जिा पीडकहरूसँगको अन्तरवाता्बको 
ललखखत हट्पोट्लाई सम्कको ट्ोलीले अन्तरा्बनष्टड्ि िातािात महासंघ 
(आईट्ीएफ) लाई उपलब्ध गराएको सथिो जसले सीआरईभीएडब्लसूीको 
अध्िि ट्ोललाई उति हट्पोट् सािा गरेको सथिो । 

िस अध्ििको प्रिोजिका लामग घरेलु हहंसा भिेको अहहले वा 
अगाहड कुिै समिमा अन्तरंग सम्बन्ध भएका उही वा नवपरीत ललंगका 
व्यक्तिहरूनबर् हुिे नवतिीि नििन्त्रण तथा वेवास्ा,निरन्तर पछ्ाइरहिे 
तथा दवु्य्बवहार लगाित कुिै पनि हकससमका शारीररक, िौनिक, मौखखक, 
सांस्कतृ नतक, आध्ान्दत्मक, भाविात्मक वा मिोवैज्ानिक दवु्य्बवहार भिी 
पररभानषत गररएको छ । अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको नववाह 
भएको हुि वा िहुि पनि सक्छ, उिीहरूको कमि लको आधारमा सम्बन्ध 
नििममत भएको हुि सक्छ वा उिीहरू सँगसँगै बससरहेका हुि सक्छि ्
। आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू नवरुधि घरेलु हहंसा गिदे 
पुरुषहरूलाई परामश्ब केन्द्र तथा महाराष्टड् राज्य सडक िातािात संस्थाि 
(एमएसआरट्ीसी) मा काम गिदे ती पुरुषहरूका सुपररवेषिकहरूको 
सहिोगमा र्िि गररएको सथिो । परामश्बदाता तथा सुपररवेषिकहरूलाई 
िस अध्ििका लामग पहहला सम्क्ब  गररिो र उिीहरूले सहभागी हुि 
इचु्क पीडकहरूको सहमनत उपलब्ध गराउिे काम गरेका सथए । त्यसपलछ 
परामश्बदाता तथा सुपररवेषिकहरूले िस अिुसन्धािमा सहभागी हुि 
इचु्कहरूको िामावली उपलब्ध गराएका सथए । प्रारस्म्क रूपमा कोड 
गिदे तथा ती कोड गररएका भागहरूलाई मराठीबाट् अंग्ेजीमा अिुवाद गिदे 

काम सम्कका अध्िि ट्ोलीका सदस्हरूले गरेका सथए । उति कोड गिदे 
नवसधमा सहभागीहरूका जबाफलाई तल हदइएका भागहरूमा वगमीकरण 
गररएको सथिो: सहभागीहरूको पाररवाररक पतृष्ठभूमम; आफ्िो अन्तरंग 
सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू नवरुधि गररएको हहंसाका घट्िाहरू; आफ्िो 
अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू नवरुधि गररएको हहंसाको बारेमा पीडकको 
ज्ाि तथा हेिदे दृनष्टकोण; आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू नवरुधि 
गररएको घरेलु हहंसाका घट्िाहरू; सहभागीको काि्बस्थलमा निज संलग्न 
घरेलु हहंसाको िकारात्मक असरहरू । 

अन्तरवाता्बका तथ्ाङ्कहरूको प्रिोग गरी सीआरईभीएडब्लूसीको 
अध्िि ट्ोलीले ११६ अन्तरवाता्बहरूलाई घरेलु हहंसाका घट्िाहरूले गदा्ब 
काि्बस्थलमा पिदे िकारात्मक असरहरूमा ध्ाि हदई नवश्ेषण गररएको 
सथिो । तथ्ाङ्कहरूलाई गुणात्मक तथा मात्रात्मक रूपमा नवश्ेषण 
गिदे सफ्वेिर म्ाक्स कू्डीए एिाललहट्क्स प्रो २०२० को प्रिोग गरी 
कोड गररएको सथिो । िस अध्ििको उदे्श्यहरूलाई प्रनतनबन्म्बत गि्ब 
“काि्बस्थलमा पिदे िकारात्मक असर”  तथा “हहंसा” भिी दइुट्ा कोडहरू 
नवशे्षणको काि्ब सुरु गिु्ब अगाहड िै बिाइएको सथिो । पहहलो र्रणको 
नवशे्णमा अन्य कोड तथा उप-कोडहरूलाई पहहर्ाि तथा ससज्बिा गिदे 
गररएको सथिो र ग्ाउने्डड ससधिान्तको तररका (तथ्ाङ्कहरूको संकलि तथा 
नवशे्षणबाट् अिुमाि तथा ससधिान्तहरूको ससज्बिा गिदे) बाट् नवशे्षण 
गररएको सथिो । त्यसलाई प्रमाणीकरण गि्ब दोस्ो र्रणमा अन्तरवाता्बबाट् 
संकललत तथ्ाङ्कहरूलाई गहि रूपमा समीषिा गररएको सथिो । िस काि्बका 
लामग निझचित िकारात्मक असरहरूलाई गन्ने तथा अध्िि ट्ोलीका 
सदस्हरूसँग कोड गररएका िनतजाहररूको समीषिा गररएको सथिो । 
क्ािडा, अष्टड्ेललिा, संिुति असधराज्य, संिुति राज्य अमेररका लगाितका 
देशहरूमा भएका घरेलु हहंसाले काि्बस्थलमा पिदे िकारात्मक असरहरूको 
बारेमा िसभन्ा अगाहड गररएका ममल्ाजुल्ा अध्ििहरूसँग िस 
अध्ििका िनतजाहरूको तलुिा गि्ब पूव्ब अध्िि पुिरावलोकि गररएको 
सथिो । िस पुिरावलोकिले अन्य अन्तरा्बनष्टड्ि अध्ििहरूका िनतजाहरू िस 
अध्ििले पतिा लगाएका निष्कष्बहरूसँग ममलेको निझचित गरेको सथिो । 

 

ष्वसि
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आफ्नो अन्तरं्ि सम्न्ध भएक्र र्वक्तिहरूल्रई उनीहरूले 
ष्पटेक्र छन ्भने्न प्रश्नको जब्रफि्र ५० प्रष्तशत श्रमिकहरूले 
त्यसल्रई स्ीक्ररे्क्र छन ्।

पत््र ल्रिेक्र कुर््रहरू 

घरे्लु हहसं्र 
हहंस्र 

आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको नवरुधिमा घरेलु हहंसामा संलग्न हुिे श्रममकहरूले िौनिक, मौखखक, भाविात्मक, शारीररक हहंसा लगाितका 
नवक्भन्न दवु्य्बवहारिुति बेहोराहरू गरेको पाइिो । आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई उिीहरूले नपटे्का छि् भन्ने प्रश्नको जबाफमा ५० प्रनतशत 
श्रममकहरूले त्यसलाई स्ीकारेका छि् ।

“हो, म उिलाई नपट््छु । ” (कण्डकट्र क)

“मैले मेरी श्रीमतीलाई दईु तीि पट्क नपटे्को छु । ” (र्ालक क)

सहभागीहरूले बताए अिुसार उिीहरू घरेलु हहंसामा संलग्न हुिाका कारणहरूमा कामसँग सम्बन्न्धत तिावदेखख घरका काम वा खािा बिाउिे कामहरू पुरा 
िभएको भन्ने सम् परेको सथिो । 

“एकहदि उिले हदउँसको खाजा बिाइिि ्… त्यसैले मेरो उिीसँग िगडा पर् िो र मैले उिलाई िापड हािे ँ। ” (र्ालक ख)

मौखखक दवु्य्बवहारबाट् शुरु भई शारीररक हहंसाको तहमा पुगे्न कुरा प्रस्ट देखखएको सथिो । 

“जब मौखखक रूपमा भएका िगडाहरू एउट्ा तहसम् पुग्छ त्यसपलछ शारीररक हहंसा हुन्छ। िहद कसैले त्यो तहसम् पुगु्नपछ्ब  भिे पुमगहाल्छि् । ” 
(कारखािा श्रममक क)

िस अवस्थामा हहंसामा संलग्न पीडकले हहंसालाई मौखखक िगडा एउट्ा नवन्ुमा पुगेपलछ त्यसलाई सल्ट्ाउिे एउट्ा मात्र तथा निर्वकल्प समाधािका रूपमा 
ललएको पाइिो । बहुमत अन्तरवाता्बहरूमा मौखखक िगडा शारीररक हहंसामा गएर टंु्मगिे बारेमा सम्बन्ध रहेको व्यति भएको सथिो । कनतपि पुरुषहरूले 
आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको ज्यािै ललिेसम्को कुराहरू पनि सोरे्को बताएका सथए । एकजिा पीडकले भिे हक जब उिलाई उिककी 
श्रीमतीले ढाटेँ्को भन्ने लाग्छ त्यसपलछ उिले श्रीमतीलाई नपट््छि् र उिलाई मािदे बारेमा पनि सोच्ि् :

“मेरो एकजिा छोराले उिको काककीकहाबँाट् बोका ल्ाउि जादैँ सथए । मैले उसलाई काककीलाई केही लैजाि लागेका छौ भिेर सोध्दा उसले छैि 
भन्यो । मैले उसको िोला जाचँ्दा केही सामाि पाएँ । मैले मेरी श्रीमतीलाई छोराककी काककीलाई केही पठाएको हो भिेर सोधे ँ। उिले पठाएको छैि 
भनिि् । मैले तीि र्ार पट्क दोहोर् िाएँ तर उिले त्यसलाई स्ीकार गररिि् । त्यसपलछ म ररसाएँ र उिलाई नपटे् ँ। उिले ढाहँट्ि् । म उिलाई माछु्ब  
भन्ने सोच्दै सथएँ । ” (श्रममक क)

पीडकहरूले बिाि गरेका अन्य हकससमका हहंसाहरूमा मौखखक दवु्य्बवहार तथा भाविात्मक र मिोवैज्ानिक दवु्य्बवहारहरू पद्बथे । ती दवु्य्बवहार अन्तग्बत 
आफ्िा बच्ाहरूलाई नपटे्र आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएको अकको व्यक्तिलाई दोष हदिे वा हहंसाको प्रिोग गिदे धम्ककी हदिे आहद पद्बछि् । 

“िहद उिलाई म ररसाएको छु भन्ने लागेमा उिले मसँग कुरा गि्ब र्ाहन्नि् । िहद उिले कुरा गि्ब जोड हदइि् भिे मैले उिलाई अगाहडका [हहंसाका] 
घट्िाहरू सम्िाउँछु । ” (हडपो व्यवस्थापक क) 
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बलपूवराक ष्नयन्त्रण तथ्र ष्नयन्त्रण्रत्मक बेहोर््र 

बलपूवराक ष्नयन्त्रणलाई आरिमण, धम्ककी, अपमाि तथा डराउिे वा अन्य दवु्य्बवहारहरूका ढारँ्ा हुि् जुि पीहडतलाई षिनत पुर् िाउि, सजाि हदि वा डर 
देखाउि प्रिोग गररन्छ भिी पररभानषत गररएको छ । ष्नयन्त्रण्रत्मक बेहोर््रलाई नवक्भन्न प्रकारका कामहरू जुि कुिै व्यक्तिलाई पीडकप्रनत भर पि्ब र/वा 
मातहतमा राख्न प्रिोग गररन्छ जसले गदा्ब उिीहरूलाई आफ्िा सहिोगीहरूबाट् एक्ल्ाउिे, निजी लाभका लामग उिीहरूका स्ोत तथा षिमताको शोषण गिदे, 
स्तन्त्रता, प्रनतरोध तथा उन्ुक्तिका लामग आवश्यिक पिदे साधिहरूबाट् नवमुख बिाउिे तथा उिीहरूको हदिहदिैका काि्बहरूलाई नििमि गिदे आहद भिी 
पररभानषत गररएको छ । ६ (सीपीएस, २०१७) ।  घरेलु हहंसाका पीडकहरूले बलपूव्बक तथा नििन्त्रणात्मक रुपमा नििन्त्रण गिदे बेहोराहरूमा संलग्न भएका 
हुन्छि् जसमा आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्ति, बालबाललक वा पररवारका अन्य सदस्हरूलाई उिीहरुको स्तन्त्रतालाई सीममत गि्ब बारम्बार हहंसाको 
प्रिोग गिदे वा त्यसको धम्ककी हदन्छि् ।

एकभन्ा धेरै अन्तरवाता्बहरूमा मिोवैज्ानिक दवु्य्बवहार तथा बलपूव्बक नििन्त्रणका संकेतहरू पहहर्ाि गररएका सथए :
• पीडकहरूले आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई उिीहरुका अक्भभावक वा पररवारका सदस्हरूसँग िबोल्ि भन्छि् । 
• पीडकहरूले आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई ‘घरबाट् निकाल्िे’ वा ‘आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई माइतीमा पठाउिे’ 

भन्छि् । 
• पीडकहरूले आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको फोि लैजािे लगाित सञ्ारको पहँुर् सीममत गछ्बि् । 
• पीडकहरूले अक्भभावक वा सासु ससुराको प्रिोग गरी बाह्य दबाब ससज्बिा गरी बेहोरा नििन्त्रण गछ्बि् । 
• पीडकहरूले आफँैले बालबाललकाहरूलाई षिनत पुर् िाई आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई त्यसको दोषारोपण गिु्बका साथै आमाको बेहोराले 

छोराछोरीहरुलाई पनि िकारात्मक असर पारेको छ भन्छि् । 
• पीडकहरूले आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको जीविशैली, लुगा, बेहोरा, घरबाट् निस्कि सके् षिमतालाई नििन्त्रण गि्ब डर, हहंसा वा हहंसाको 

धम्ककीको प्रिोग गछ्बि् । 
• पीडकहरूले आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई कुि ैनवषिमा िगडा भएको समिमा अपशब्द समेत प्रिोग गरी गाली गछ्बि ्। (र्ालक घ र ङ) ।
• पीडकहरूले आफँैलाई षिनत हुिे काममा संलग्न हुिे वा त्यसो गिदे धम्ककी हदिे गछ्बि् । 
• िौनिक हहंसामा संलग्न हुन्छि् । 

आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई नििन्त्रणमा राख्ने पीडकको र्ाहिा र त्यसलाई हाससल गि्ब धम्ककी तथा शारीररक हहंसाको प्रिोग गिदेनबर्को 
सम्बन्धलाई आफ्िो श्रीमतीले उिका अक्भभावकहरूसँग कुरा िगरोस् भन्ने र्ाहिे एक श्रममकले िसरी प्रस्ट पारेका छि् :

“एकपट्क मेरी श्रीमती र मेरो िगडा पर् िो र उिले आफ्िा अक्भभावकलाई फोि गररि ्। मैले उिलाई आफ्िा अक्भभावकलाई फोि िगि्ब भिे ँतर उिले 
मेरो कुरा सुनििि ्। त्यसैले मैले उिलाई थप्पड हािे । ” (कम्प्टु्र अपरेट्र क)

धेरै पीडकहरूले आफू संलग्न दवु्य्बवहारलाई फाइदाजिक तथा आवश्यक भिी हेिदे गरेको पाइिो जुि मािा तथा ररसको आवेगमा गरेको भिी ठान्छि् । िस्ो 
घरेलु हहंसाको नवसध बताउँदै एक पीडकले भिे :

“हो, उिलाई नििन्त्रणमा राख्नुपछ्ब  तर मािाको साथ … [िहद ] उिले भिेको मानििि् भिे मात्रै हात र्लाउिे हो । अलल अलल उिलाई नपट््िे पनि । 
नपटे्पलछ मािाको साथ उिलाई सम्िाउिे र ररसको आवेगमा उिलाई नपट््िे पनि । ” (सहािक क)

िी पीडकले आफ्िी श्रीमतीलाई उिले टे्ललक्भजि हेरेको वहािामा थप्पड लगाए र त्यसले पीडकलाई परेको ‘तिाव’ को लामग पनि श्रीमतीलाई िै झजम्ेवार 
बिाए । घरेलु हहंसाको ‘तिाव’ ले काममा ध्ाि हदि िसकेको तथा त्यसले गदा्ब काि्बस्थलमा ट्ािर फेदा्ब गल्ी भएको पनि सािा गरे ।  

५. रिाउि प्रोससक्ुसि सर्भस, २०१७  “कन्टड्ोललङ अर कोएर्सभ बहेके्भिर इि एि इन्दन्टमेट् अर फ्ाममली ररलेसिससप्स ” ललगल गाइडेन्स, डोमेस्स्टक अब्ुज, ३० जुि, २०१७ । संितुि असधराज्य: रिाउि सवा्बसधकार . https://
www.cps.gov.uk/legal-guidance/controlling-or-coercive-behaviour-intimate-or-family-relationship
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िस अध्ििका लामग सहभागीहरू छान्ा उिीहरूको घरेलु हहसंाको इनतहास थाहा पाएका व्यक्तिहरूले छािेका भए पनि कनतपि सहभागीहरूले आफू घरेलु हहसंामा सहभागी भएको 
भन्न ेनवषिको प्रश्नको जबाफ हदि र्ाहिेि ्र त्यसलाई स्ीकार पनि गरेिि ्। त्यस कारण समेतले निझचित हकससमका घरेलु हहसंाका प्रकारहरू िस ताललकामा भएकोभन्ा बढी हुि सक्छि ्
। कनतपि सहभागीहरूले पनि बहु हकससमका हहसंाहरूमा संलग्न भएका छि्, उदाहरणका लामग शारीररक दवु्य्बवहार तथा भाविात्मक दवु्य्बवहार । 

घरेलु हहंसामा संलग्न श्रममकहरूले आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूप्रनत हरेक हदि अपेषिा गिदे बेहोरा तथा कत्बव्यहरूको बतृहत ्सूर्ी पनि 
अध्ेताहरूसँग सािा गरेका सथए । उति सूर्ीले पीडकहरूले र्ाहेको नििन्त्रण सबै षिेत्रमा छुिे खालको सथिो । एकजिा पीडकको भिाइ िस्ो छ :

“म घर फक्ब िु अगाहड उिी घरमा हुिुपछ्ब  । भगवाि को अगाहड बतिी बालेको हुिुपछ्ब  । जब श्रीमाि् घर आउँछि् उिलाई चर्िा हदिुपछ्ब  । िहद उिले 
िस्ो गररन्न ्र त्यसको लामग अन्य कुिै कारण देखाइि् भिे म ररसाउँछु र उिलाई नपट््छु । जब उिले कुिै गल्ी गर्छि् त्यसबेलामा पनि म उिलाई 
नपट््छु । जब म घर आउँछु र ढोका बन्ा देख्छु अनि मेरी श्रीमती ट्ीभी हेि्ब अन्त कतै [गएककी लछि्] भिे त्यो मलाई स्ीकाि्ब हुन्न । ” (श्रममक क)

बालबाललकालाई पनि नििन्त्रणको माध्म बिाइन्छ । पीडकहरूले बालबाललकाका गल्ीको दोष आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई लगाउँछि ्
र/वा आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू तथा बालबाललका दवुैलाई गाली गिदे र शारीररक रूपमा हहंसात्मक हुिे गछ्बि् ।  

“मैले मेरो सािो छोरोलाई गाली गददै सथएँ हकिहक ऊ र्कर्क गरररहेको सथिो । उिले र्ाहँह मािा गरररहकेकी सथइि ्I त्यसैले मैले उिलाई थप्पड लगाएँ । ” 
(र्ालक क)

शारीररक हहंसा सबैभन्ा सझजलै थाहा हुिे घरेलु हहंसाको प्रकार भएता पनि िो अन्य हकससमका हहंसासँग ममक्श्रत रुपमा प्रिोग गररिे र दवु्य्बवहार गिदे अन्य 
उपलब्ध साधिहरूमध्े एउट्ा साधि मात्रै भएको िस अध्ििमा पाइएको छ ।  

तालिका २. घरेिु हिसंाको व््याप्तता
श्रर्ीरर्क हहंस्र र्व्रप्तत्र

अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिलाई नपट््िे/िापड हान्न े ५०%

बालबाललकहरूप्रनत लक्षित हहंसा ३%

ि्रली िनने व्र िौखखक दरु्र्ववह्रर्

अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिलाई षिनत पुर् िाउि धम्ककी हदिे, भाविात्मक दवु्य्बवहार गिदे, मिोवैज्ानिक 
दवु्य्बवहार गिदे, र/वा अपमािजिक भाषाको प्रिोग गिदे । 

९१%

बलपूवराक ष्नयन्त्रण 

जीविशैली तथा गनतनवसधहरूमा नििन्त्रण गिदे ३७%

अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिलाई घरबाट् निकाल्िे ६%

अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिलाई हहंसाको धम्ककी हदिे वा आफँैलाई षिनत पुर् िाउिे धम्ककी हदिे ९%

बालबाललकालाई धम्क्ाउिे, अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिलाई षिनत पुर् िाउि बालबाललकाको प्रिोग गिदे 
र अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिका गनतनवसधका कारणले बालबाललकालाई षिनत पुगेको भन्ने ।

११%

अक्भभावक/आफ्िो पररवारका अन्य सदस्हरूको दबाब ५%
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क्रयरास्थलि्र पनने नक्रर््रत्मक असर्हरू 
दघुराटन्र हुने तथ्र र्ोटपटक र्ोटपटक ल्रगे्न

घरेलु हहंसामा संलग्न व्यक्तिको निजको काि्बस्थलमा काम गिदे षिमतामा उले्खिीि रुपमा िकारात्मक असर पाछ्ब  । त्यसले गदा्ब ग्ाहकहरू, सहकममी र 
पीडक स्िम् लाई िै र्ोट्पट्क लागे्न वा मतृतु्य हुिे जोखखम बढ्छ र व्यवसाि तथा रोजगारदाताहरूको जबाफदेहीता बढाउिे हामीले पतिा लगाएका कुराहरूले 
देखाएका छि् । 

१६ प्रनतशत पीडकहरूले उिीहरू संलग्न भएको घरेलु हहंसाले काि्बस्थलमा उिीहरूलाई र/वा अन्यलाई र्ोट्पट्क लाग्न प्रत्यषिरूपमा िोगदाि गरेको भिी 
स्ीकारेका छि् । आफ्िी श्रीमतीलाई शारीररक रूपमा दवु्य्बवहार गिदे एकजिा सहभागीले उिककी श्रीमतीसँगको हातपातपलछ भिेका छि्:  

“म काममा ध्ाि हदि सक्दििँ । एकपट्क मेरो साधिमा िात्रीहरू हँुदा दघु्बट्िा भिो । म र ती िात्रीहरू उति दघु्बट्िामा घाइते भिौ ँ।” (अट्ोररक्सा 
र्ालक क)

अका्ब सहभागीले भिे हक िहद उिककी श्रीमतीले “गल्ी गररि् भिे उिले श्रीमतीलाई नपट््छि्” (र्ालक र्) । ती सहभागीले भिे अिुसार श्रीमतीलाई 
शारीररक रूपमा दवु्य्बवहार गरेपलछ उिको काि्बस्थलमा दघु्बट्िा हुिे सम्ाविा बढ्छ : 

“एकपट्क मेरी श्रीमतीसँग िगडा भएपलछ म काममा गएको सथएँ । गाडी र्लाउँदा र्लाउँदै मेरो ध्ाि अन्तै गएको सथिो र त्यही बेलामा मेरो गाडीको 
ट्ािर पड्क्ो । त्यसले गदा्ब गाडीमा षिनत पुग्ने मात्र ैहोइि हक गाडीको ट्ािर उपत्यकाको नबर्मा पड्कोएकोले उति दघु्बट्िा ठूलो हुि सक्थ्ो । मेरो जीवि 
जोमगएकोमा म आफूलाई भाग्यमािी ठान्छु । … दघु्बट्िाहरू धरैे पट्क हुन्छि्, त्यो तिावले दईुओट्ा दघु्बट्िा र्ाहह ँएकै महहिामा भएको सथिो । ” 
(र्ालक र्)

िी सहभागीहरूले आफू संलग्न भएको घरेलु हहंसा तथा उिीहरूको काि्बस्थलमा दघु्बट्िाको बढ्दो जोखखमका नबर् प्रत्यषि सम्बन्ध रहेको देखाएका छि् । 
सबै प्रकारका घरेलु हहंसामा संलग्नताले काि्बस्थलमा दघु्बट्िाको जोखखम बढाउिे देखखएका छि् । आफ्िी श्रीमतीलाई गाली गिदे एकजिा सहभागी प्रस्ट्ाए 
अिुसार हहंसा मौखखक, मिोवैज्ानिक, शारीररक वा िौनिक जस्ो भए पनि काि्बस्थलमा दघु्बट्िा हुिे तथा र्ोट्पट्क लागे्न जोखखम बढ्छ :

“िहद मैले गाली गरे ँभिे … म काममा ध्ाि हदि सक्दििँ । एकहदि खाजाको बारेमा हाम्ो िगडा भएको सथिो, त्यसैले उखु काट््दा मेरो हदमागमा 
त्यहह कुरा घुममरहेको सथिो, अनि मलाई र्ोट् लाग्यो । ” (कतृ षक क)

क्रिि्र ियल व्र ढील्र हुने 

घरेलु हहंसामा संलग्न भएकाले आफू काममा गिल भएको वा ढीला पुगेको भिी १५ प्रनतशत श्रममकहरूले बताएका छि् । कनत अवस्थामा र्ाहह ँकाममा गिल 
हुिे मुख्य कारण घरेलु हहंसामा संलग्न भएपलछ काि्बस्थलमा दघु्बट्िा हुिे वा र्ोट्पट्क लागे्न सम्ाविा बढी हुिे भएकाले त्यससँग प्रत्यषि रूपमा सम्बन्न्धत 
सथिो । एकजिा सहभागीले िस्ो कुरा सािा गरे : 

“कनतपि अवस्थामा तिावको कारणले र्ालकहरू मिमा कुरा खेलाउँदा खेलाउँदै हराउँछि् र िो बस र्लाउँदा पनि हुन्छ । िहद हामी सडकमा भएको 
बेलामा िस्ो भिो भिे के गि्ब सहकएला ? त्यसैले मानिसहरू तिावमा भएको बेलामा काममा जािुहुन्न । िगडा गरेपलछ घर छाड्िु र त्यसपलछ गाडी 
र्लाउँदा दघु्बट्िा हुि सक्छि् । ” (र्ालक छ)

अका्ब सहभागीले िस्ो भिे :

“जब घरमा मेरो िगडा हुन्छ त्यो हदि म कािा्बलि जान्न हकिहक मेरो काम जोखखमपूण्ब भएकाले दघु्बट्िा हुिे सम्ाविा हुन्छ । …” (र्ालक ज)

घरे्लु हहसं्रि्र संलग्न भएक्रले आफू क्रिि्र ियल भएको व्र 
ढील्र पुिेको भनी १५ प्रष्तशत श्रमिकहरूले बत्रएक्र छन ्।
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िद्यप्रन िर्ी क्रि िनने 

मद्यपाि गरेपलछ हुिे दरुव्यवाहरले घरेलु हहंसा हुन्छ भन्ने सबैभन्ा प्रर्ललत कथि हो। िस अध्ििका लामग अन्तरवाता्ब ललइएका असधकांश पीडकहरूले 
उति नवश्ासलाई व्यति गरेका छि् । घरेलु हहंसाका कारणहरुको बारेमा प्रश्न सोध्दा उिीहरूले उति हहंसामा मद्यमािको कुलतमा फसेका र/वा धेरै मद्यपाि 
गिदे व्यक्तिहरू संलग्न हुिे बताएका सथए । साथै, आफू उति हहंसामा संलग्न भई आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिलाई दवु्य्बवहार गदा्ब आफूले मद्यपाि 
िगरेको पनि बताइरहेका सथए । केही पुरुषहरूले आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिलाई आफू मद्यपाि सेवि गदा्ब मात्रै दवु्य्बवहार गिदे बताएका 
सथए भिे बहुमत व्यक्तिहरूले आफू संलग्न दवु्य्बवहारको सम्बन्धमा मद्यपािको कुिै पनि सम्बन्धलाई उले्ख गरेका सथएिि् । िसभन्ा अगाहड गररएका 
अिुसन्धािहरूसँग िसको एकरूपता रहेको देखखन्छ ।

“कनतपि पीडकहरू मद्यपाि गरेको समिमा बढी हहंस्क हुि सके् भएता पनि धेरैले मद्यपाि िगरेको समिमा िै दवु्य्बवहार गछ्बि् । मद्यपाि तथा लागु 
पदाथ्बको सेविले हहंसाको मात्रालाई बढाउि सक्छ तर त्यसले िै हहंसा गराउिे भन्ने होइि । मद्यपाि तथा लागु पदाथ्बको दवु्य्बसि घरेलु दवु्य्बवहारभन्ा 
फरक हुि् तर नतिीहरूनबर् केही एकरूपता हुि सक्छ । घरेलु दवु्य्बवहारको लामग रसािनिक पदाथ्बहरूमा रहेको निभ्बरतालाई दोष लगाउँदा पीडक 
उसका काि्बहरूको लामग झजम्ेवार हो भन्ने कुरा नबर्सि जान्छ । ”७. 

काि्बस्थलमा हुिे दघु्बट्िा तथा काममा िआउिे स्स्थतनबर्को सम्बन्धको बारेमा कुरा गदा्ब केही सहभागीहरूले आफूले घरेलु हहंसामा संलग्न हँुदा वा 
भैसकेपलछ मद्यपाि गिदे बताएका सथए । उति सेविले काि्बस्थललाई धेरै तररकाबाट् िकारात्मक असर पाछ्ब  र नतिीहरूमा काि्बस्थलमा हुिे दघु्बट्िाको 
जोखखम बढ्िे, श्रममक काममा ढीला आउिे वा िआउिे, घट््दो उत्ादकत्व, ध्ाि केन्दन्द्रत गि्ब िसके्, ग्ाहक र/वा सहकममीहरूसँग वादनववाद हुिे आहद 
पद्बछि् । 

घरेलु हहंसामा संलग्न हुिु अगाहड, हहंसाको समिमा र/वा संलग्न भएपलछ रक्सी सेवि गरेको भिी पारँ् प्रनतशत सहभागीहरूले भिेका सथए । आफ्िी 
श्रीमतीलाई शारीररक रूपमा दवु्य्बवहार गिदे एकजिा सहभागीले भिे अिुसार उिी संलग्न भएको हहंसाले ससर्जत तिावले गदा्ब उिले:

“… अपराह्नको १:३० बजे उिले मद्यपाि गरेका सथए । र अकको गाडीसँग उिको गाडीको दघु्बट्िा भिो ।” (र्ालक १)

केही सहभागीहरूले उिीहरू संलग्न भएको घरेलु हहंसाका घट्िामा मद्यपािको प्रिोगको सम्बन्ध तथा घरेलु हहंसाको बारेमा सरे्तिा देखाए पनि उिीहरूको 
लठ्ठ परेको अवस्थामा आउँदा काि्बस्थलमा पाि्ब सम्ानवत िकारात्मक असरहरूको बारेमा भिे स्ीकाि्ब र्ाहेिि् । आफू संलग्न हहंसाको काममा िकारात्मक 
असरको बारेमा सोध्दा आफ्िी श्रीमतीलाई नििममत रूपमा ‘नपट््िे’ एकजिा सहभागीले िस्ो जबाफ हदए: 

“म मद्यपाि गरेर काममा जान्छु त्यसैले िसले केहह फरक पददैि । ” (र्ालक ञ)

सहकिमी तथ्र सेव्रग््रहीहरूसुँ ि व्रदष्वव्रद 

उले्खिीि संख्याका पुरुषहरू (२८ प्रनतशत) ले घरेलु हहंसाका कारणले उिीहरूलाई चर्ड्चर्डाहट् हुिे, तिावमा पिदे तथा आफ्िा सहकममी र/वा 
ग्ाहकहरूसँग वादनववादमा पिदे सम्ाविा बढी हुिे बताएका सथए । कनतले त िसलाई ‘अवश्यमभावी’ पनि भिेका छि ्(रेल्केो सारँ्ो राख्ने व्यक्ति क) । िस्ा 
वादनववाद तथा चर्डचर्डाहट्ले पीडक तथा उिीहरुका सहकममीहरूको काि्ब वातावरण र ग्ाहकहरूको अिुभवलाई समग्मा िकारात्मक असर पाद्बछ । 

एक सहभागीले िसो भिे :

“म मेरा िात्रुहरूसँग धेरैर्ोहट् वादनववाद गछु्ब  । मैले मानिसहरूलाई बुिाउि खोज्छु तर घरमा भएको िगडाले गदा्ब मेरो िात्रुहरूसँग वादनववाद 
भैराख्छ । ” (सह-र्ालका ख)

घरेलु हहंसामा संलग्न हुिे अका्ब सहभागीले उति घट्िापलछको स्स्थनतको बारेमा िसो भिे:

“…  कामको समिमा मैले िात्रहुरूसँग बोल्िे बोलीको शैली पररवत्बि हुन्छ र त्यो चर्ड्चर्डाहट्ितुि हुन्छ । िो स्स्थनत रानत भएपलछ िि ्उले्खिीि 
मात्रामा हुन्छ । िहद घरमा िगडा भएपलछ रानत कसैले गाडी र्लाएको छ भिे त्यसको अवश्य िै त्यसको िनतजा िराम्ो हुन्छ । ” (सह-र्ालक ग)

७. ट्ोरन्टो रोजगारी तथा सामाझजक सेवाहरू, २०१२ । डोमेस्स्टक भािोलेन्स इनिससएहट्भ: ममथ्स एन्ड फ्ाटिस् । https://www.toronto.ca/wp-content/ 
uploads/2017/11/937b-EE1b-Myths-and-Facts-FINAL.pdf.
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कुिै अवस्थामा पीडकको चर्ड्चर्डाहट्ले गदा्ब शंृखलाबधि रूपमा काि्बस्थलमा िकारात्मक अन्तरहरििाहरू हुन्छि् जसले वररष्ठ कम्बर्ारी, सहकममी, ग्ाहक 
तथा पीडक स्िम ् लाई पनि िकारात्मक रूपमा प्रभानवत पाछ्बि् । आफ्िी श्रीमतीलाई मिोवैज्ानिक तथा मौखखक रूपमा दवु्य्बवहार गिदे िी सहभागीले तल 
हदइएको कुरा भिेर त्यस नवषिमा प्रकाश पारे :

“िहद असधकतृ तले फरक झजम्ेवारी हदए भिे मजस्ा कम्बर्ारीले व्यवस्थापकसँग िगडा गछछौं । उति िगडाको कारण र्ाहह ँमेरी श्रीमतीसँगको िगडा 
गदा्ब उठेको ररसलाई सम्बोधि िभएको र घरबाट् खािा िखाई निन्स्किु हो । तर त्यो फरक ढंगले आरिामक रूपमा काममा व्यति हुन्छ । त्यसपलछ 
व्यवस्थापक पनि ररसाउँछ हकिहक उसको अहम ्मा र्ोट् पुग्छ र उसले आरोपको सूर्ी तथा सजाि हदन्छ वा साव्बजनिक रूपमा कामदारहरूलाई 
दवु्य्बवहार गछ्ब  । व्यवस्थापको उति काि्बले हामी श्रममक/र्ालकहरूलाई िि् बढी ररस उठ्छ र त्यसको निकास कनतपि अवस्थामा हामी िात्रुहरूमा 
व्यति गछछौं ।” (सह-र्ालक ग)

िहा ँघरेलु हहंसामा संलग्न श्रममकको ररस तथा चर्ड्चर्डाहट्ले काममा व्यवस्थापकसँग िकारात्मक अन्तरहरििा हुन्छ । त्यसले गदा्ब काि्बस्थलमा द्न्द्व तथा 
चर्ड्चर्डाहट्मा बढोतिरी हुन्छ जसको अन्न्तम िनतजा काि्बस्थलमा रहेकाहरू तथा त्यहाकँो समग् वातावरणलाई िै िकारात्मकरूपमा असर पाद्बछ ।  

ध््रन केन्द्रित िनरा नसके् 

कररब आधा जनत (४२ प्रनतशत) सहभागीहरूले घरेलु हहंसामा संलग्न हँुदा उिीहरूको ध्ाि केन्दन्द्रत गि्ब सके् षिमतामा िकारात्मक रूपमा असर पुर् िाउँछ 
भिी उले्ख गरेका छि् । ध्ाि केन्दन्द्रत गि्ब िसक्ाले काि्बस्थलमा हुिे दघु्बट्िाहरुको संख्या उले्ख्य रूपमा बढ्िे, कम्िी तथा श्रममक दवुैको नवतिीि 
अवस्था नबगािदे गरी गल्ी हुिे, र उत्ादकत्वमा कमी आउिे आहद हुन्छि् । 

ध्ाि केन्दन्द्रत गि्ब िसदिा उिीहरूले आफ्िा कामका नवक्भन्न पषिहरूलाई नबर्सएको भिी सहभागीहरूले भिेका सथए । (“…मेरा काम र महत्त्वपूण्ब सूर्िाहरू 
नबर्सएँ”, कलेजका कनिष्ठ क्शषिक क), आफ्िो सदाको स्रमा कामको िनतजा हदि िसके् (“मैले आफ्िा नवद्याथमीहरूलाई राम्ोसँग पढाउि सक्दििँ”, सह-
प्राध्ापक क) र कामको ति गररएको मात्रा पूरा गि्ब िसके् (“… काममा ध्ाि हदि तथा तोहकएको मात्राको कामको पररमाण हदि कहठिाइ हुिे ”, मुख्य प्रमुख 
मेहकनिस्ट क) ।

ध्ाि केन्दन्द्रत गि्ब िसदिा श्रममक तथा नतिीहरुका ग्ाहकहरूको स्ास्थ्य तथा सुरषिामा गम्ीर असर पि्ब सक्छ । केही सहभागीहरूले आफूले काममा ध्ाि 
हदि िसदिा काि्बस्थलमा ज्यािै जािे खालका दघु्बट्िाहरूको जोखखम बढेको बताए । (“...िसले कुिै पनि गल्ी हुि सक्छ र ज्यािै जािे दघु्बट्िाहरू हुि 
सक्छ । ”, श्रममक ख) । िस कुरा नवशेष गरी गाडी र्लाउिे र/वा भारी िन्त्र र्लाउिु उति कामको एक अक्भन्न रूपमा बढी लागु हुन्छ । 
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हट्प्पणी: सहभागीहरूले एकभन्ा बढी िकारात्मक असरहरूको अिभुव गरेको भिी जािकारी प्रदाि गरेका हुि सक्छि ्(उदाहरणका लामग र्ोट्पट्क लागे्न तथा चर्ड्चर्डाहट् हुि)े 

काि्बस्थलमा पिदे िी िकारात्मक असरहरूले गदा्ब पीडकलाई र्ाडैँ घरमा पठाइि सहकन्छ, उिीहरूलाई नबदामा बस्न बाध् बिाइि सहकन्छ वा उिीहरूले 
आफ्िो रोजगारी िै गुमाउि सक्छि् । िहद रोजगारी गुमाएमा आफ्िो सबै वा केही आम्ािी गुमाउँछि् र थप अिुशासिका कारवाहीहरूको सामिा गिु्बपिदे 
हुि सक्छ । पीडक घर फकदे पलछ िी सबै पषिहरूले घरेलु हहंसाको घट्िा हुिे जोखखमलाई बढाउँछि् भिी पहहर्ाि गररएका सथए र िी पषिहरूले घरेलु हहंसा 
तथा नतिीहरूले काि्बस्थलमा पिदे प्रभावहरूका मूल कारकहरूलाई सम्बोधि गि्ब सदैििि ्

घरेलु हहंसामा संलग्न भएपलछ श्रममकहरूले आफ्िो काि्ब सम्ादि तथा उत्ादकत्वमा अिुभव गिदे कमीलाई तल हदइएको उद्बरणले प्रस्ट पाछ्ब  :

“मैले िोजिा बिाइएका कामहरूको बारेमा नबर्सएँ । मािौ ँमैले हदिमा दशओट्ा कामहरू भ्ाउिुपिदे सथिो भिे मैले दईुट्ा मात्रै सम्िन् े ँ…  मैले मेरो 
झजम्ाका कामहरू भ्ाउन्न सथएँ । ” (पररिोजिा व्यवस्थापक क)

आफ्िो कमजोर काि्ब सम्ादि तथा सहकममीहरूसँगको नववादका कारण धेरै श्रममकहरूले आफ्िो तलब घटे्को जािकारी गराएका सथए । आफ्िो काि्ब 
सम्ादिमा मगरावट् आएपलछ एक सहभागीले आफूले पाएको पत्रार्ारको बारेमा िसरी बताए :

“… मलाई गररएको पत्रार्ार पाएँ जसअिुसार मैले बेतलबी नबदामा बस्न ुपर् िो र मेरो तलबमा कट्ौती भिो । िी कुराहरूले गदा्ब मैले धेरै िञ्िट्को 
अवस्थाको अिुभव गिु्बपर् िो ।” (ट्ड्ाहफक नििन्त्रक क). 

तलबमा कट्ौतीले हहंसाको र्रिलाई िि् बढावा हदन्छ । िसका अिुसार नवतिीि दबाबले काि्बस्थल तथा घरमा हुिे तिावहरूलाई िि् खराब बिाउँछ जसले 
गदा्ब तलब घट््िे व्यक्ति घरेलु हहंसामा संलग्न हुिे सम्ाविा रहन्छ । घरेलु हहंसामा संलग्न हुिे व्यक्तिको काि्ब सम्ादि अि बढी घट््िे अवस्था आउँछ ।  

“तिावको कारणले कसैले काममा ध्ाि केन्दन्द्रत गि्ब सदैिि र त्यसको कारणले घरमा हहंसा हुन्छ । िी कुराहरू एक अका्बसँग सम्बन्न्धत रहेका छि ्
। घरमा भएको िगडाको कारणले काममा ध्ाि हदि सहकन्न जसको कारणले तलबमा कट्ौती हुन्छ, त्यसपलछ काममा ध्ाि हदि धेरै गाह्ो हुन्छ । ” 
(सह-र्ालक क)

ताललक ३ ले घरेलु हहंसाका नवक्भन्न िकारात्मक अवस्थाहरूको मौजुदा स्स्थनत कस्ो रहेछ भन्ने देखाउँछ । केही पीडकहरूले घरेलु हहंसाले उिीहरूको काममा 
पारेको िकारत्मक असरहरूको सम्बन्धमा भएको प्रश्नको जबाफ िहदएकाले वास्नवक स्स्थनत अिै बहढ हुि सक्छ । 

त्रचलक्र ३ : घरे्लु हहसं्रक्र ष्वभभन्न नक्रर््रत्मक अवस्थ्रहरूको िौजदु्र स्स्थष्त

काि्बस्थलमा िकारात्मक असर र्व्रप्तत्र संख्य्र

दघु्बट्िा हुिे तथा र्ोट्पट्क लागे्न १६% १९

गिल हुिे वा काममा ढीला पुगे्न १५% १७

िशामा परेर काम गिदे ५% ६

चर्ड्चर्डाहट् हुिे/वादनववाद हुिे २८% ३३

ध्ाि केन्दन्द्रत गि्ब िसके् ४२% ४९
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घरे्लु हहसं्रल्रई सम्ोिन िनराल्रई अवर्ोिहरू
घरे्लु हहंस्रको उचर्त पहहर््रन भएको  

घरेलु हहंसालाई सम्बोधि तथा उन्ूलि गरी श्रममकहरूको ध्ाि केन्दन्द्रत गिदे तथा काि्बकुशलतालाई बढाउिे तथा काि्बस्थलमा हुिे दघु्बट्िाहरूको जोखखमलाई 
कम गि्बको लामग उले्खिीि तगारो भिेको असधकांश श्रममकहरूले आफ्िो व्यवहारलाई हहंसात्मक तथा अस्ीकाि्ब भिी पहहर्ाि गददैिि् । साथै उिीहरूले 
शारीररक हहंसा तथा अन्य हकससमका दवु्य्बवहारका सम्बन्धहरूलाई स्ीकाददैिि् र आफू संलग्न घरेलु हहंसाले काि्बस्थलमा पारेका िकारात्मक असरहरूलाई 
स्ीकािदे र/वा त्यसलाई समाधाि गि्ब काम गददैिि् । त्यसको साटँ्ो घरेलु हहंसाका प्रस्ट िकारात्मक असरहरू काि्बस्थल तथा घरमा देखखदँा पनि पीडकहरूले 
त्यसलाई बारम्बार न्यूिीकरण गिदे, खारेज गिदे वा सामान्यीकरण गिदे तथा त्यसलाई उचर्त दाबी गिदे प्रिास गिदे आहद काम गछ्बि् । 

सहभागीहरूले दवु्य्बवहारको तररका भिी पहहर्ाि गरेका एउट्ा मात्रै तररका भिेको शारीररक हहंसा सथिो । त्यसलाई उिीहरूले मुखले गिदे िगडाको निकास 
िनिस्कदा निष्कष्बमा पुर् िाउि प्रिोग गररिे स्ीकाि्ब नवसध ठािेका छि् वा सामान्य मौखखक िगडाबाट् फरक बाट्ो ललएको रूपमा स्ीकारेका छि् । एकजिा 
सहभागीले िस्ो नवर्ार व्यति गरेका सथए :

“मैले उिीलाई कुिै समिमा नपटे् पनि त्यो त्यनत गम्ीर होइि । हामीनबर्मा प्राि: सधै ँमौखखक वादनववाद हुन्छ । ” (हडपो व्यवस्थापक क) 

मौखखक रूपमा गरररहेको िगडा कसरी शारीररक हहंसामा पररणत हुन्छ र आफूले गरेको हहंसालाई न्यूिीकरण गददै एकजिा सहभागीले उिीहरूको श्रीमाि ्
श्रीमतीनबर् हुिे वादनववादको शैलीलाई िसरी व्यति गरे :

“मूलत: मौखखक वादनववाद िै हुन्छ । िहद त्यसको सीमा कट्ो भिे मैले उिलाई िापड हान्छु, त्यनत मात्रै हो । ” (दतिा रुिपा ब्ाग्स क) 

कनतपि पीडकहरूले आफू संलग्न भएको शारीररक दवु्य्बवहारलाई हहंसाको रूपमा स्ीकारेिि् । आफूले िहद, कहहले र हकि आफ्िी श्रीमतीमासथ हातपात 
गछ्बि् भन्ने बारेमा बताउँदै एकजिा र्ालकले भिे :

“हो, कहहलेकाही ँ। बच्ा रोइरहेको छ र त्यसैले त्यहा ँसमस्ाहरू छि् भन्ने देखखन्छ । िहद बच्ा रोइराख्यो भिे श्रीमाि् लाई अप्ठ्ारो लाग्छ र त्यस 
अवस्थामा श्रीमतीलाई हहका्बउिुपछ्ब  … तर िो हहंसा होइि । ” (र्ालक ट्)
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आफ्िी श्रीमतीलाई बारम्बार नपटे्को भिी स्ीकािदे अकको एकजिा पीडकले उति नपट्ाइ बच्ाको ‘फाइदा’ को लामग भएकाले त्यो हहंसाको रूपमा गणिा हुन्न 
भन्ने आफ्िो नवश्ास सािा गरे :

“हरेक पट्क फरक फरक कारण हुिे भएकाले मैले ठ्ाकै् िही कारण हो भिी िहकि गि्ब सक्दििँ । मािौ ँिहद बालबाललकाहरूले राम्ो गरररहेका छैिि ्
भिे हामीले उिीहरूको िराम्ो बेहोराको लामग उिीहरूककी आमा (श्रीमती) लाई दोष हदन्छौ ँI हामीले बालबाललका तथा उिीहरूककी आमालाई नपट््छौ ँ। 
िो हहंसा हो तर नपटे्को समिमा म त्यसलाई हहंसा भिी अिुभूनत गर्दिँ । ” (पररिोजिा व्यवस्थापक क)

उिीहरू संलग्न भएको दवु्य्बवहारलाई ‘हहंसा’ को रूपमा िस्ीकािु्बको अलावा पीडकहरूले सामान्यतिा आफ्िा कदमका लामग आफूले झजम्ेवारी िललएर 
आफ्िो अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूमासथ थोपररएको हहंसाको दोष पीहडतलाई िै लगाए । उदाहरणका लामग एकजिा चर्हकत्सककीि असधकतृ तले िस्ो 
भिे :

“मैले उिलाई दईुपट्क हहका्बएको छु । मैले िसो गिु्बपिदे कारण उिले िै ससज्बिा गरेको हो । त्यसको लामग मलाई अिै पनि िराम्ो लाग्छ तर म मात्र ै
त्यसको लामग झजम्ेवार छैि उिी पनि झजम्ेवार लछि् । उिले िगिु्बपिदे धेरै कुराहरू गररि् र  मैले मेरो धैि्ब गुमाएँ । ” (चर्हकत्सककीि असधकतृ त)

धेरै पीडकहरूमा स्तीदे्षी सोर्ाइ तथा नवश्ासहरू पनि रहेका रहेछि् र उिीहरूको िजरमा घरेलु हहंसाका घट्िाहरू तथा महहला नवरुधि हुिे हहंसाका 
घट्िाहरूका समार्ारहरू िक्ली हुि् र अदालती प्रहरििाले पुरुषहरूलाई नवभेद गछ्ब  । एकजिा पीडकले िस्ो कुरा भिे :

“आजकलको समिमा पुरुषहरू हहंसामा संलग्न भएको भन्ने बासी समार्ार हुि्, िुट्ा समार्ार हुि् । पररवारक्भत्रका वादनववादमा त्यस्ो कुरा हँुदैि र 
हहंसाका घट्िाहरू िुट्ा समार्ार हुि् । … [महहलाहरूले] आफ्िो स्तन्त्रता देखाउि िस्ो गछ्बि् । ” (बस र्ालक क)

हहंसालाई महहलाहरू स्तन्त्र हुि खोजेका कारणले भएको ठान्नु र समार्ारमा आएका घरेलु हहंसाका घट्िाहरूलाई ‘िुट्ा समार्ार’ भिी ठान्ा पीडकहरूले 
आफ्िा हरििाकलापहरू हानिकारक भएको तथा ती घरेलु हहंसा हुि् भन्ने स्ीकािदे अवस्था हँुदैि । त्यसको अथ्ब पीडकहरू आफँैले आफ्िा बािीहरू पररवत्बि 
गिदे वा उिीहरुका हरििाकलापले उिीहरू, उिीहरूका पररवार तथा उिीहरुका काि्बस्थलमा पािदे िकारात्मक असरको बारेमा स्ीकािदे सम्ाविा कमै हुन्छ ।  

क्रयरास्थलि्र प्रस्ट तथ्र एकरूपत्र भएको प्रष्तहरिय्रको अभ्रव 

काि्बस्थलबाट् सहिोग पाएको वा आफ्िो घरेलु दवु्य्बवहारको बारेमा साथी वा सहकममीहरूलाई बताएको छ हक छैि भन्ने जबाफमा पीडकहरूले ममक्श्रत जबाफ 
हदएका छि् । धेरैले घरको बारेमा कुरा गि्ब काि्बस्थल त्यनत रुचर् िराख्ने भन्ने बुिाइ राखेको देखखिो । त्यसैले उिीहरूले घरको बारेमा काि्बस्थलमा कुरा िगिदे 
गरेको पाइिो । अन्य व्यक्तिहरूले आफ्िो घरेलु वादनववादको बारेमा सहकममी, व्यवस्थापक वा सुपररवेषिकहरूलाई कुरा गदा्ब नवक्भन्न खालका जबाफहरू 
पाए । कनतले उिीहरूलाई त्यसका बारेमा कुरा िै िगि्ब भिे र अन्यबाट् घरेलु हहंसाको स्ीकाि्बताको सम्बन्धमा आफ्िै नवश्ासहरूलाई समथ्बि गिदे खालका 
प्रनतहरििा पाए । 

धेरै श्रममकहरूले उिीहरूका सुपररवेषिक तथा व्यवस्थापकहरूले उिीहरूको बारेमा ‘वास्ै िगिदे’ भन्ने निराशा व्यति गरे । उिीहरूले त्यो वेवास्ाले गदा्ब ‘काम 
सम्बन्धी तिाव’ लाई बढाएको जुि उिीहरूका अन्तरंग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूमासथ ररसको रूपमा व्यति हुिे बताए । आफ्िी श्रीमतीलाई पहहला नपट््िे 
गरेका र अहहले त्यसो गि्ब छोडेका एक श्रममकका अिुसार उिका एकजिा सहकममीले ‘हदिहदिै’ आफ्िी श्रीमतीलाई नपट््छि् र उिका सहकममीहरूले नपट््िे 
व्यक्तिलाई ‘त्यसो िगि्ब मिाउि प्रिास गरेका सथए’ तर त्यो प्रभावकारी भएि (मेकानिक क) । 

काि्बस्थलमा घरेलु हहंसा सम्बन्धी भएका कुराकािीको आधारमा भन्ा त्यहा ँिस नवषिमा अिौपर्ाररक रूपमा भए पनि र्र्ा्ब भैरहेको पाइिो । त्यहा ँअि ै
पनि िी नवषिमा कुराकािी गि्ब ठाउँ छ र िसका बारेमा गहि संवाद, क्शषिा तथा ताललमको आवश्यकता पनि रहेको छ। 

श्रममकहरूले सहिोग खोझजरहेका हुन्छि् र उिीहरूलाई त्यसको आवश्यकता पनि रहेको छ । िसको बारेमा सोसधएको प्रश्नमा श्रममकहरूले काि्बस्थलमा घर 
तथा कामसँग सम्बन्न्धत ‘तिाव’ को बारेमा कुरा गि्ब तथा त्यसको व्यवस्थापि गि्ब परामश्ब सेवाहरूमा हदइिे पहँुर्ले श्रममकहरू लाभान्वित हुन्छि् । घरेलु 
हहंसालाई कमी गि्ब, रोकथाम गि्ब तथा त्यसमा हस्षिेप गि्ब त्यसलाई ‘तिाव’ को छाताबाट् बाहहर निकाल्िैपछ्ब  भन्ने बुझ्नु महत्त्वपूण्ब रहेको छ । घरेलु हहंसा, 
त्यसमा संलग्नता तथा काि्बस्थलमा हुिे तिावका कारकहरूलाई एकै ठाउँमा राख्ने र सबैलाई बराबर ठान्नाले हहंसालाई सामान्यीकरण, न्यूिीकरण गिदे अवसर 
ससज्बिा हुन्छ । त्यसो गदा्ब त्यसका मूल कारकहरूको पहहर्ाि गि्ब सहकन्न जसले गदा्ब हहंसाका र्रिहरूलाई रोके् तथा िसमा संलग्न सबैलाई उपिुति सहिोग 
प्रदाि गिदे हाम्ो षिमतामा बाधा पुग्छ । 

17



घरेलु हहंसामा हस्षिेप गि्ब तथा नििन्त्रण गि्ब काि्बस्थल महत्त्वपूण्ब 
स्थािहरू हुि् । काि्बस्थलहरूलाई सुरक्षित बिाउिका लामग हहंसालाई 
कसरी गलत रूपमा बुझिएको छ, तक्ब ले सही ठहर् िाइएको छ तथा खारेज 
गररएको छ त्यसलाई सम्बोधि गिु्ब आवश्यक रहेको भिी िस अध्ििको 
िनतजाले देखाएको छ । त्यसको साथै कुिै कम्बर्ारी उसको घरमा 
संलग्न हुिे हहंसाले उिीहरूको काि्बस्थलको बेहोरा तथा काि्बलाई कसरी 
िकारात्मक रूपमा प्रभानवत गरेको हुन्छ भन्ने बारेमा रोजगारदाताहरूलाई 
पनि जािकारी हदिु आवश्यक हुन्छ । 

उति लक्ष्य हाससल गि्बलाई मौखखक, शारीररक वा मिोवैज्ानिक जस्ा 
हहंसाका नवक्भन्न प्रकारहरू तथा बलपूव्बक नििन्त्रणहरू एकआपसमा 
कसरी सम्बन्न्धत हुन्छि् भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ । त्यसको साथै हहंसाको 
बारेमा तथा घर र काि्बस्थलहरूमा त्यसको िकारात्मक असरहरूको बारेमा 
श्रममकहरूलाई क्शषिा हदि श्रममक तथा व्यवस्थापिलाई सहिोग गि्ब पनि 
जरुरी रहेको छ । 

कुिै पनि पहलको मुख्य भाग भिेको घरेलु हहंसाका बारेमा रहेका ममथक 
तथा तथ्हरूलाई पहहर्ाि गददै त्यसलाई सम्बोधि गिु्ब हुिु जरुरी छ । ििा ँ
हदि खोझजएको क्शषिामा तल हदइएका सने्शहरू हुिु जरुरी रहेको िस 
अध्ििका लामग सञ्ालि गररएका अन्तरवाता्बहरूले देखाएका छि् । 

 • असधकांश पीडकहरूले घरेलु हहंसालाई अत्यसधक शारीररक नपट्ाइ 
हो भन्ने गलत धारणा बिाएको देखखिो । त्यसैले घरेलु हहंसाका 
शारीररक, िौनिक, मौखखक, सांस्कतृ नतक, आध्ात्मममक, भाविात्मक 
तथा मिोवैज्ानिक दवु्य्बवहार, नवतिीि नििन्त्रण, वेवास्ा, पछ्ाउिे, 
हैरािी हदिे, लगाितका नवक्भन्न हकससम छि् भन्ने क्शषिा हदिु जरुरी 
रहेको छ । दवु्य्बवहारका गैर शारीररक हकससमलाई कम महत्त्वपूण्ब 
ठान्ने, सम्बोधि गि्ब त्यनत महत्त्वपूण्ब िरहेको वा पीहडतहरूलाई कम 
हानिकारक भिेर कम ठान्नु हुन्न । शक्ति तथा नििन्त्रणका र्रि (चर्त्र 
१) जस्ा शैक्षिक साधिहरूले घरेलु हहंसा गरेको ठानििे हहंस्क तथा 
दवु्य्बवहारिुति बेहोराहरूको बारेमा समग्मा बुझ्नका लामग उपिुति 
सहिोगी हुि सक्छ । 

पत््र ल्रिेक्र प्रिखु कुर््र तथ्र ससफ्ररर्सहरू

 • धेरै पीडकहरूले आफ्िा बेहोरालाई ‘घरेलु हहंसा’ को रूपमा स्ीकारेको 
अस्ीकाि्ब ठािेको पाइएि । पीडकहरूले शारीररक हहंसा तथा अन्य 
हकससमका दवु्य्बवहारहरूको सम्बन्धलाई स्ीकारेको पाइएि र घरेलु 
हहंसालाई केवल तिाव, द्न्द्व, वादनववाद तथा घरािसी िगडाको 
रूपमा मात्रै ललएको पाइिो । घरेलु हहंसामा संलग्नतालाई उच् तहमा 
सामान्यीकरण गिदे तथा न्यूिीकरण गरररहेकाले पीडकले आफ्िा 
व्यवहारहरूलाई निरन्तरता हदि सके् अवस्था भिो र उिीहरूलेे आफ्िा 
बेहोराहरूलाई स्ीकाि्ब ठान्ने तथा पररवत्बि गि्ब िखोजे् देखखिो । 
त्यसैले क्शषिा तथा तथा ताललमहरूले स्स्थ छलफल, सम्ािपूव्बक 
असहमनत तथा घरेलु हहंसाका फरकको बारेमा बताउिुपछ्ब  । 

 • दवु्य्बवहारका धेरै पीडकहरूले स्तीदे्षी सोर् तथा नवश्ास व्यति गरी 
घरेलु हहंसा हुिे कुरालाई अस्ीकार गछ्बि् । धेरै पीडकहरू समार्ारमा 
आएका महहला नवरुधिको हहंसा तथा घरेलु हहंसाका घट्िाहरू िुट्ा हुि ्
र नतिीहरूले समाजको पुरुष नवरोधी सोर् देखाउँछि् भन्नेमा नवश्स् 
छि् । त्यस्ा सोर् तथा नवश्ासहरूलाई मलजल गिदे सामाझजक तथा 
आर्थक पषिहरूलाई क्शषिा तथा ताललमहरूले सम्बोधि गिु्बपद्बछ । 
स्तीदे्षी सोर्हरूले महहला तथा पुरुष दवुैलाई हानि गिदे तररकाहरूको 
बारेमा नतिीहरूले ध्ाि हदिुपछ्ब  र घरेलु हहंसा भएका घट्िाहरूको 
बारेमा प्रमाणमा आधाररत सामग्ीहरू उपलब्ध गराई त्यससँग 
जोहडएका ममथकहरूलाई हट्ाउिुपछ्ब  । 

 • धेरै पीडकहरू घरेलु हहंसा रक्सीको असधक सेविले हुन्छ भन्ने लोकनप्रि 
रहेको ममथकलाई नवश्ास गछ्बि् । मद्यमाि तथा लागु पदाथ्बको 
सेविले हहंसाको जोखखमलाई बढाए पनि नतिीहरू हहंसाका कारण 
होइिि् भन्ने बारेमा क्शषिा तथा ताललमका सामग्ीहरूले प्रकाश पािु्बपछ्ब  
। िी अन्तरवाता्बहरूले देखाए जस्ै घरेलु हहंसामा संलग्न प्राि:जसो 
व्यक्तिहरू मद्यपाि वा लागुऔषधको दरुुपिोग गददैिथे । उति 
सामग्ीहरूले पीडकहरू उिीहरूको काि्बका लामग झजम्ेवार सथए भन्नेमा 
जोड हदिुपछ्ब  । 
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 • घरेलु हहंसामा संलग्न भएकाको काि्बस्थलमा पिदे िकारात्मक असर 
उिले गरेको दवु्य्बवहारको प्रकारले न्यूिीकरण हँुदैि । त्यसैले घरेलु 
हहंसा देखखिे र्ोट्पट्क लागेको स्स्थनत वा कसैको मतृतु्य भएको स्स्थनत 
मात्रै होइि भन्ने महसुस गरी त्यसको बारेमा ममहहि तथा बतृहत ्बुिाइ 
राख्नुपछ्ब  हकिहक जस्ो हकससमको घरेलु हहंसामा संलग्न भए पनि 
त्यसले काि्बस्थलहरू िकारात्मक रूपमा प्रभानवत हुन्छि् । िसको अथ्ब 
मौखखक, मिोवैज्ानिक तथा िौनिक हहंसाहरूलाई पनि हहंसाको रूपमा 
स्ीकािु्बपछ्ब  र नतिीहरूको उन्ूलि गिु्ब पिि शारीररक दवु्य्बवहारलाई 
हट्ाउिु जस्ै महत्त्वपूण्ब हुन्छ र नतिीहरू धेरैजसो अवस्थामा एकैपट्क 
भैरहेका हुन्छि् भन्ने पनि स्ीकािु्बपछ्ब  ।

 • काि्बस्थलमा सहिोग हदँदा हामीले ‘तिाव’ भन्ने शब्दको प्रिोगलाई 
घरेलु हहंसाबाट्  बाहहर निकाल्िुपछ्ब  । धेरै पीडकहरूले आफ्िो 
समस्ालाई घर र कामसँग सम्बन्न्धत ‘तिाव’ को रूपमा व्याख्या गरेका 
छि् । घरेलु हहंसालाई कमी गि्ब, रोकथाम गि्ब तथा त्यसमा हस्षिेप 
गि्ब त्यसलाई ‘तिाव’ को छाताबाट् बाहहर निकाल्िैपछ्ब  भन्ने बुझ्न ु
महत्त्वपूण्ब रहेको छ । घरेलु हहंसा, त्यसमा संलग्नता तथा काि्बस्थलमा 
हुिे तिावका कारकहरूलाई एकै ठाउँमा राख्ने र सबैलाई बराबर ठान्नाले 
हहंसालाई सामान्यीकरण, न्यूिीकरण गिदे अवसर ससज्बिा हुन्छ । 
त्यसो गदा्ब त्यसका मूल कारकहरूको पहहर्ाि गि्ब सहकन्न जसले गदा्ब 
हहंसाका र्रिहरूलाई रोके् तथा िसमा संलग्न सबैलाई उपिुति सहिोग 
प्रदाि गिदे हाम्ो षिमतामा बाधा पुग्छ ।

चर्त्र १. घरे्लु दरु्वरावह्रर् हस्तके्प क्रयरारििले ष्वक्रस िरे्को शक्ति तथ्र ष्नयन्त्रण र्रि ८

८. बलपूव्बक नििन्त्रण समूह (सीसीसी), २०१८ ।  “द पावर एन्ड कन्टड्ोल ह्ील” बलपूव्बक नििन्त्रण समूह, १२ मार््ब २०१८ । https://coercivecontrolcollective. org/
news/2018/3/12/the-power-and-control-wheel-1

आ�थ�क 
��र्वहारको 

�योग
• उनलाई जा�गर खो�न वा 

खानबाट रो�ने
• उनलाई पैसा मा�न पन�  बनाउने

• उनलाई भ�ा �द�ने
 • उनको पैसा �लने

 • उनलाई प�रवारको आयको बारेमा थाहा न�दने 
वा प�ँच न�दने श��त 

र 
�नय��ण

जबरज�ती र 
ध�क�को �योग 

• उनलाई चोट पुयार्उने र/वा के�ह गन�  
ध�क� �दने

• उनलाई छोड्ने, आ�मह�या गन� , 
�व�भ�न क�ाणकार� �नकायमा 

�रपोटर् गन�  ध�क� �दने
• आफू �व�� �दएको उजुर� 

�फतार् �लन लगाउने 
• गैरकानूनी कामह� 

गनर् लगाउने

तसार्उने / डरको �योग
• आँखा तरेर, �यसतै �वहार र 
इशाराह� गरेर उनलाई तसार्उने 
• चीजह� तोड्फोड् गन�
• उनको स�प�� न� गन�
• घरपालुवा जनावरह�लाई ��र्वहार 
गन�
• हातह�तयारह� �नकालेर 
देखाउने

भावना�मक 
��र्वहारको �योग 

• उनलाई हो�चाउने
• उनलाई आ�नै बारेमा नरा�ो 

महसुस गराउने • उनको नाम �लईरहने
• उनलाई आफू पागल भएको ज�तो 

महसुस गराउने • �दमागी खेल खे�ने
• उनको अपमान गन�

• उसलाई दोषी महसुस गराउने

�यनूीकरण, 
अ�वीकार र 
दोषारोपण गन�
• ��र्वहारलाई ह�का �पमा 
�लने र यसको बारेमा उनको 
�च�तालाई ग�भीर �पमा न�लने
• ��र्वहार भएकै छैन भनेर भ�ने
• ��र्वहारपूणर् बानीको �ज�मेवार� अ�मा 
प�छाउँने
• उनले गदार् य�तो भएको हो 
भ�ने

ए�लाउँने त�रकाको �योग 
• उनी के ग�छ�न्, कसलाई भेट्�छन् र बो��छन्, 

के पढ्�छन्, कहाँ जा��छन् भ�ने कुरालाई 
�नय��ण गन�

• उनको बा�हर� संल�नतालाई सी�मत गन�
• ई�यार्को �योग ग�र आ�नो 

हरकतह�लाई जायज ठहराउने

प�ुष भएकोले पाएको �वशेषा�धकारको 
�योग  
• उनलाई नोकर ज�तै �वहार गन�
• आफैले सबै ठूला �नणर्यह� �लने
• आफूलाई "महलको मा�लक" ज�तो गरेर 
��तुत गन�
• आफूले नै पु�ष र म�हलाको 

भू�मका यो हो भनेर 
प�रभा�षत गन�

आ�नो स�तान 
(छोराछोर�) को 

�योग
• छोराछोर�को बारेमा उनलाई 

दोषी महसुस गराउने  
• स�देशह� आदान�दान गनर् 

छोराछोर�को �योग गन�   • उनलाई हैरान 
पानर् पटक पटक भेटन जाने  

• छोराछोर�लाई उनीबाट टाडा लैजाने 
ध�क�को �योग गन�  

शार��रक
     �ह�सा     यौन

शार��रक     �ह�सा     यौन
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घरेलु हहंसालाई उन्ूलि गि्ब तथा काि्बस्थलमा पिदे घरेलु हहंसाका घट्िाहरूको िकारात्मक असरहरूलाई सम्बोधि गि्ब सामाझजक तथा सांस्कतृ नतक 
तगाराहरूलाई हट्ाउि रोजगारादाताहरूलाई हदइिे बतृहत ्प्रमुख ससफाररसहरूमा ििी पषिहरूले पनि िोगदाि गछ्बि् । 

हामी तल हदइएका नवषिहरू ससफाररस गद्बछौ ँ: 

१.  आईएलओ अक्भसन्न्ध १९० बमोझजम घरेलु हहंसाको काि्बस्थलमा जोखखमको आंकलि, जािकारी गराउिे प्रहरििाहरू तथा घरेलु हहंसाको सामिा गरेका 
श्रममकहरूलाई सहिोग प्रदाि गिदे लगाितका नवषिहरू समावेश गररएको काि्बस्थल िीनत तथा प्रहरििाहरूको नवकास गिदे । 

२. श्रममकहरूको पहँुर्मा रहेको तथा उिीहरूको काि्बस्थललाई उपिुति हुिे ताललमका सामग्ीहरू, ठोस क्शषिा तथा सरे्तिा वतृमधि गिदे सामग्ीहरूको नवकास 
गिदे जसले तल हदइएका लक्ष्यहरू हाससल गछ्बि् : 
क)  घरेलु हहंसासँग सम्बन्न्धत ममथक तथा तथ्हरूलाई प्रकाश पािदे 
ख)  स्तीदे्षी सोर् तथा नवश्ासहरूलाई ससज्बिात्मक रूपमा सम्बोधि गिदे 
ग)  नवक्भन्न हकससमका शक्ति, हहंसा तथा नििन्त्रणका बारेमा सनवस्ार व्याख्या गिदे 
घ)  श्रममकहरूको भोगाइलाई रर्िात्मक रूपमा सम्बोधि गिदे सहिोगी वातावरणको नवकास गिदे 
ङ)  घरेलु हहंसामा संलग्नताको बारेमा काि्बस्थलका िीनत तथा प्रहरििाहरूको तजु्बमा गिदे 
र्)  श्रममकहरूको लामग जािकारी गराउिे प्रहरििा तथा काि्बस्थल/समुदिाको सहिोगको बारेमा जािकारी गराउिे  

३. तल उल्ल्खखत उदे्श्यहरू हाससल गि्बका लामग िुनििि भएका तथा िभएका, औपर्ाररक तथा अिौपर्ाररक काम गिदे स्थािहरूमा महहला 
पैरवीकता्बहरूको पद ससज्बिा गि्ब सहिोग तथा सहजीकरण गिदे । 
क)  काि्बस्थलका घरेलु हहंसा सम्बन्धी िीनत तथा प्रहरििाहरूलाई सहिोग तथा माग्बदश्बि गि्ब 
ख)  जोखखमको आकँलि तथा सुरषिा िोजिा बिाउिे काि्बमा सहभागी हुि 
ग) घरेलु हहंसाबाट् पीहडत महहलाहरूका लामग स्ोतहरू उपलब्ध रहेको भिी जािकारी गराउि तथा प्रदाि गि्ब
घ) काि्बस्थलमा समताका सम्बन्धमा स्ोतहरू उपलब्ध गराउि

४. महहला कम्बर्ारीहरूसँग काम गिदे तथा महहला पैरवीकता्बको व्यवस्था गिदे लगाित घरेलु हहंसाको रोकथामा तथा त्यसमा हस्षिेप गिदे सम्बन्धमा 
श्रममकहरूसँग सहरिि रूपमा छलफल गिदे तथा घरेलु हहंसाका सवालका बारेमा बललिो िेततृत्वको नवकास गिदे । 

५.  घरेलु हहंसा तथा त्यसले पररवार तथा काि्बस्थलमा पािदे िकारात्मक असरहरूको बारेमा हरेक श्रममकलाई जािकारी गराउि नवक्शष्टीकतृ त ताललमहरू प्रदाि 
गिदे ।

६.  घरेलु हहंसाका पीडकहरूको व्यवहारलाई सकारात्मक रूपमा तथा सहिोगी शैलीमा पररवत्बि गि्ब उिीहरूलाई संलग्न गराउि प्रगनतशील अिुशासिका 
िीनतहरूलाई लागु गिदे । त्यसका साथै हहंसा तथा दवु्य्बवहारका िकारात्मक असरका बारेमा उिीहरूलाई अनिवाि्ब परामश्ब तथा काि्बरिमहरूमा संलग्न 
गराउिे । 

७.  काि्बस्थलमा क्शषिा, ताललम, सरे्तिा हदिे खालका पहलहरूमा िेततृत्वदािी भूममका ललिे तथा महहला पैरवीकता्बहरूसँग सहकाि्ब गि्ब ठूला काि्बस्थलहरूमा 
स्ास्थ्य तथा सुरषिा सममनतहरूको स्थापिा गिदे तथा सािा काि्बस्थलहरूमा स्ास्थ्य तथा सुरषिा प्रनतनिसधहरूको पहहर्ाि गिदे । 

८. सबैको पहँुर् हुिे तथा देखखिे ठाउँमा कािुिी, परामश्ब तथा सुरषिा िोजिा सम्बन्धी स्ोतहरू लगाित घरेलु हहंसाका पीहडत तथा पीडकहरूका लामग 
सान्र्भक आन्तररक तथा बाह्य स्ोतहरू उपलब्ध गराउिे । 
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िस प्रनतवेदि प्रारस्म्क रूपमा सम्कले संकलि तथा नवशे्षण 
गरेका तथ्ाङ्कहरूको दोस्ो नवशे्षणबाट् तिार पाररएको हो । जब 
िस पररिोजिा अन्न्तम नवशे्षण तथा प्रनतवेदि बिाउिका लामग 
सीआरईभीएडब्लूसीकोमा आइपुग्यो त्यस समिमा सीआरईभीएडब्लूसीले 
सम्कले प्रिोग गरेको प्रारस्म्क अंगे्जीको कोडलाई िै प्रिोग गरी िै 
अगाहड बढ्िे सहमनत भएको सथिो । सीआरईभीएडबू्लसीको अध्िि 
ट्ोलीसँग पूरै अन्तरवाता्बहरूको उतारको मराठी वा अंग्ेजीमा कुिैमा पनि 
पहँुर् िभएकाले मौखखक र/वा मिोवैज्ानिक दवु्य्बवहारको अि ममहहि 
रूपले नवशे्षण गि्ब सम्व भएि । अन्तरवाता्ब श्रव्य वा दृश्य माध्ममा 
उपलब्ध िभएकाले सम्कले धेरै अवस्थामा अन्तरवाता्बकारहरुका 
हट्पोट्हरू (जस्ै उतिर हदिे व्यक्ति िस प्रश्नको उतिर हदँदा हासेँको सथिो 
वा सहभागीले कुिै निझचित प्रश्नको उतिर हदएि) उले्ख गरेको भए 

ससमितत्रहरू
पनि सहभागीहरुका बोल्िे शैली र/वा शारीररक हाउभाउको नवश्ेषण 
गदा्ब पाइि सके् नववरणहरू छुटे्का हुि सक्छि् । सबै सहभागीहरूलाई 
उिीहरूसँग काम गिदे पेशाकममीले घरेलु हहंसामा सहभागी भिी पहहर्ाि 
गरेको भए पनि कनतपि सहभागीहरूले आफ्िो हहंस्क व्यवहारलाई 
स्ीकाि्ब वा त्यस सम्बन्धी प्रश्नहरूको जबाफ हदि अस्ीकार गरेकोलाई 
िस अध्ििको अन्न्तम सीमा ठानिएको छ । महत्त्वपूण्ब पषि के हो भिे िी 
सीमाहरूले घरेलु हहंसाका केही प्रकारहरू घटे्को दर तथा नतिीहरू भएको 
अवस्थाले काि्बस्थलमा पिदे िकारात्मक असरलाई कम आकँलि गरेको 
हुि सक्छ । त्यसलाई अकको हहसाबले भन्ा काि्बस्थलमा हुिे दघु्बट्िा 
जस्ा कुिै हकससमका हहंसाहरु तथा त्यसको काि्बस्थलमा पिदे िकारात्मक 
असरहरू िस अध्ििमा भनिएको भन्ा बढी हुि सक्छि् । 
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