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दोस्रो ऄध्याय 

 

२. पररवार एवम ्पाररवाररक जीवन 

  

२.१ पररवारको ऄर्थ र पररभाषा 

पररवारमा हरेक सदस्यको अअफ्नै स्र्ान र भूममका हुन्छ। यसैऄनुसार पाररवाररक 

कायथ हुने गदथछन्। पररवारलाइ पररभामषत गने सम्बन्धमा कमत सदस्य रहनु पदथछ?, 

यसबाट के कस्ता सामामजक कायथ हुन सक्छ?, पररवारको मवश् लेषामा कुनै समाज र 

संस्कृमतको अअफ्नै मान्यता रहन्छन् कक?, पररवारको कत्रो अकार हुन सक्तछन्? 

अकद कुरालाइ अधार बनाएर हदेाथ यसका मवशेषतामा पमन मवमभन् नता द्े न सककन्छ। 

‘पररवार’ शब्दको व्या्या तर्ा चचाथ गने प्रयास सम्भवतः सबै समाजशास् त्री, 

मानवशास् त्री, मवद्वान् एवम् शोधकताथहरू तर्ा ऄङ्ग्रेजी, महन्दी, नेपाली अकद भाषाका 

कोशहरूले पमन मवमभन् न रूपमा ऄ्याथएको छ। यही पररभाषामध्ये केहीलाइ यहााँ 

ईल्लेख गररन्छ - 

ʻऄक्सफोर्थ रेफरेन्स मर्क्सनेरीʼ-मा पररवार त्यस्तो समूह हो, जहााँ पमत-पत् नी, 

छोरा-छोरी तर्ा रक्तसम्बमन्धत व्यमक्तहरू हुन्छन् भनेर ऄ्याथएको छ।१ यसरी नै 

ʻऄङ्ग्रेजी-ऄङ्ग्रेजी-नेपाली शब्दकोशʼ-मा पमत-पत् नी र नानीहरू एकै उाईाँमा बस् नेलाइ 

पररवार भमनएको छ।२ भोलानार् मतवारीले ʻमहन्दी पयाथयवाची कोशʼ-मा कुटुम्ब, कुल, 

                                                           

१ ऄक्सफोर्थ रेफरेन्स मर्क्सनेरी (सन ्२००१), ऄक्सफोर्थ युमनभर्ससटी प्रेस, न्यु यकथ , पृ २९४ 

२ के एल कमाथचायथ र मप अर मवद्या (सम्पा), सन् २००३, ऄङ्ग्रेजी-ऄङ्ग्रेजी-नेपाली शब्दकोश, ऄजन्ता 

प्रकाशन, कदल् ली, पृ ४०५ 
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घर, घराना, वंश, अत्मीयजन अकद शब्दद्वारा पररवारलाइ ऄ्याथएको छ। यस्त ै

प्रकारले बाबुलाल प्रधानले पमन ʻनेपाली-ऄङ्ग्रेजी-नेपाली मर्क्सनेरीʼ-मा जहान, 

नाताकुटुम्ब, नातेदार, व्यमक्तहरूको समूहलाइ पररवार मानेको छ। सूयथमवक्रम 

ज्ञवालीद्वारा सम्पाकदत ʻनेपाली संमिप् त शब्दकोशʼ-मा “एईटै भान्सामा खाने घरका 

मामनसहरू; जहान, नातेदारहरू, नाताकुटुम्ब, सजातीय व्यमक्तहरूको समूह” भनी 

पररवार शब्दलाइ ऄ्याथएको छ। यसरी नै ʻनेपाली बृहत् शब्दकोशʼ-मा ‘रगत, वीयथ, 

नाता, घर, ऄनुकूलता र वैवामहक सम्बन्धले संयुक्त भएका मामनसको समूह तर्ा 

नातादार र कुटुम्ब अकदको समूह’३ भनी ऄ्याथएको छ। 

यसरी नै पररवार शब्दलाइ पररभामषत गने क्रममा मवमभन् न मवद्वान्  हरूले पमन 

अअफ्नो मत ऄमघ सारेका छन्। यसै क्रममा म्याकाआवर र पेजले यसो भनेका छन् –

‘पररवार सन्तानोत्पमि एवम् पालन पोषाको व्यवस्र्ा गने ईद् देश्यले पयाथप् त रूपमा 

मनमश् चत र स्र्ायी यौन सम्बन्धद्वारा पररभामषत एईटा समूह हो।’४ मेररल, एमलयट, 

मनम्कफ अकदले पररवारबारे पररभाषा कदने क्रममा एकै प्रकारको मत प्रकट गरेको 

बुमझन्छ। ईनीहरूका अधारमा पररवार भन् नाले पमत-पत् नी एक्लै वा नानीसाँगै रहकेो 

धेरै वा र्ोरै सङ्ग््या भएको स्र्ायी समूह बुमझन्छ। यसरी नै बगेस र लकले  ̔पररवार 

मववाह, रक्तसम्बन्ध, धमथपुत्र वा धमथपुत्री पाल्ने प्रर्ाद्वारा सम्बमन्धत व्यमक्तहरूको 

यस्तो समूह हो, जसले गृहस्र्ी मनमाथा गद ैअपसी ऄन्तर्क्रक्रया र ऄन्तसथन्दशे मवमनमय 

                                                           

३ वासुदवे मत्रपाउी र ऄन्य (सम्पा), मव सं २०६७, नेपाली बृहत् शब्दकोश, नेपाल प्रज्ञा प्रमतष्ठान, काउमार्ौं, 

पृ ७४५ 

४ एर एम म्याकआवर र चार्सलस एच पेज (सन् २०११), सोसाआटी, सूरमजत पमब्लकेसन, कदल्ली, पृ २३८ 
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गरी पमत-पत् नी, अमा-बाबु, छोरा-छोरी र भाआ-बमहनीका रूपमा एईटा सामान्य 

संस्कृमत मनमाथा गरी त्यसको रिा गदथछ।̕५ 

मामर् ईमल् लमखत पररभाषाऄनुसार पररवारका मु्य अधारहरू मनम् न देमखन्छन् – 

 नारी-पुरुषको वैवामहक सम्बन्ध, 

 पमत-पत् नी र छोरा-छोरी, 

 साझा मनवास, एईटै भान्सामा खाने, एईटै जगाजममन, एईटै धमथ वा 

संस्कृमतमा मवश् वास रा् ने, 

 एकाऄकाथसाँग वैवामहक सम्बन्ध, रक्तसम्बन्ध तर्ा धमथपुत्री वा धमथपुत्र 

पाल्ने प्रर्ाद्वारा सम्बद्ध व्यमक्तहरूको समूह, 

 समाजको मौमलक एवम् अधारभूत एकाआ अकद। 

सामान्यतः पररवारले व्यमक्तका अधारभूत अवश्यकताहरू जस्तै गााँस बास र कपास, 

वंशरिा, यौनसम्बन्ध, सन्तानोत्पमि अकदको पूर्सतका सार्ै समाजमा मानवीय 

सम्बन्धहरूलाइ स्र्ामयत्त्व प्रदान गदथछ। यो सामामजक संरचनाको सबैभन्दा सानो 

एकाआ हो जहााँ व्यमक्तका मवमभन् न ककमसमका अवश्यकताहरूको पूर्सत हुन्छ। पररवार 

पमत-पत् नी ईनीहरूका छोरा-छोरी सार्ै नमजकका सम्बन्धीहरूको ऄपेिाकृत स्र्ायी 

संस्र्ा हो जसलाइ मववाह, सन्तानोत्पमि, वंश नामका अधारमा व्यवमस्र्त रामखन्छ। 

ऄतः सामामजक एवम् व्यमक्तगत दवुै दमृ टकोा ऄनुसार पररवार समाजको एईटा 

मौमलक र अधारभूत एकाआ हो। सामामजक संरचनामा पररवार नै त्यो केन्रीय एकाआ 

                                                           

५ मवद्याभूषा र र्ी अर सचदवेा (सन् २००२), एन आन्रोर्क्सन टु सोमसयलजी, ककताप महल, ऄलाहाबाद, 

पृ २८६ 
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हो जसबाट समाजको मनमाथा हुन्छ र यसको मनरन्तरतालाइ ऄिुण्ा बनाआराखेको 

हुन्छ। 

 

२.२ पररवारको प्रकृमत 

पररवारको प्रकृमतलाइ हदेाथ पररवार स्र्ायी र ऄस्र्ायी दवुै हुन्छ। यसैले पररवार 

समममत र संस्र्ा दवुै हो। समममतको रूपमा पररवार पमत-पत् नी, छोरा-छोरी र ऄन्य 

व्यमक्तहरूको समूह हो। यस्तो रूपमा पररवार एईटा ऄस्र्ायी समममत हो ककनभने 

पररवारका सदस्यहरूको मृत्यु, नयााँ सन्तानको जन्म तर्ा मववाह मवच्छेद अकदका 

कारा पररवारको अकारमा पररवतथन अईाँदछ। व्यवमस्र्त र मनयमन्त्रत रूपका 

अधारमा हदेाथ पररवार व्यमक्तको समस्त अवश्यकता पूरा गने एईटा संस्र्ा हो । यसैले 

पररवारलाइ एईटा संस्र्ाको रूपमा हदेाथ यो स्र्ायी संस्र्ा देमखन्छ। पररवारमा पमत 

पत् नीमाझको सम्बन्ध-मवच्छेद भएन भने तर्ा यसका सदस्यहरूको मृत्यु भएन भने यो 

स्र्ायी रूपमा रहन्छ। यकद पररवारलाइ मनयम र कायथप्राालीहरूको व्यवस्र्ाका 

रूपमा हनेे हो भने यो एईटा संस्र्ाका रूपमा स्र्ायी दमेखन्छ। यसप्रकार समाजमा 

पररवारको प्रकृमत स्र्ायी र ऄस्र्ायी दवुै रूपमा रहकेो पाआन्छ। 

ऄतः पररवार सम्पूाथ सामामजक संरचनामा सबैभन्दा महत्त्वपूाथ एकाआ हो। 

पररवार भनेको सन्तानोत्पमि एवम् पालन पोषाको व्यवस्र्ा गने ईद् देश्यले पयाथप् त 

रूपमा मनमश् चत र स्र्ायी यौनसम्बन्धद्वारा पररभामषत एईटा समूह हो। पररवार 

व्यमक्तको सामामजक जीवनको मात्र मूलाधार नभएर सम्पूाथ मानवीय जीवनकै 

मूलाधार हो। 
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२.३ पररवारका प्रकायथ 

पररवारका प्रकायथबारे मवमभन् न समाजशास् त्री तर्ा मानवशास् त्रीहरूले मवमवध मत 

प्रकट गरेका छन्। लुन्र्बगथले पररवारका प्रमुख प्रकायथबारे चचाथ गरेका छन्। यसै गरी 

ओगबरन, ररर्, म्याकाआभर अकदले पमन पररवारका प्रमुख प्रकायथहरूको ईल् लेख गरेका 

छन्।६ यी सबै समाजशास् त्री तर्ा मानवशास् त्रीहरूले ईल् लेख गरेका कायथहरूको मममित 

स्वरूप मनम् नमलमखत छ – 

२.३.१ जीववैज्ञामनक प्रकायथ 

पररवारको जीववैज्ञामनक प्रकायथलाइ यौनेच्छापूर्सत, सन्तानोत्पमि र मनरन्तरता गरी 

तीन भागमा मवभाजन गररएको छ। 

 

￭ यौनचे्छापूर्सत 

मामनसका अधारभूत अवश्यकताहरूमध्ये यौनसन्तुम टलाइ महत्त्वपूाथ मामनन्छ। 

यसका मनमम्त पररवार नै एईटा यस्तो संस्र्ा हो जहााँ समाजद्वारा स्वीकृत 

मवमधऄनुसार मामनसले अफ्नो यौनेच्छापूर्सत गदथछ। कुनै पमन समाजले यौनसम्बन्ध 

स्र्ामपत गनथका लामग मनयमहीन स्वतन्त्रता दददनै। वास्तवमा पररवार नै यौनेच्छापूर्सत 

गने वैधामनक, ऄनुशामसत एवम् नैमतक स्र्ान हो। 

 

￭ सन्तानोत्पमि 

यौनेच्छापूर्सत शारीररक कक्रयाको रूपमा मात्र समाप्त हुाँदनै। यसको पररााम 

सन्तानोत्पमिको रूपमा पमन हुन्छ। मानव समाजलाइ मनरन्तरता कदनका लामग मृत्य ु

भएका सदस्यहरूको ररक्त स्र्ान पूर्सत गनथ नयााँ सदस्यहरूको जन्म हुनु अवश्यक 

                                                           

६ सी एन शङ्ग्कर राव (सन् २००४), सोमसयलजी ऄफ आमन्र्यन सोसाआटी, रामनगर, न्यु कदल्ली,  पृ २३१ 
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उामनन्छ। समाजको यो महत्त्वपूाथ कायथ पररवारले नै मनवाथह गदथछ। यद्यमप 

पररवारभन्दा बामहर ऄवैध सन्तानहरू पमन जमन्मन सक्तछन् तर कुनै पमन समाजले 

त्यस्ता सन्तानलाइ स्वीकार गदनै। तसर्थ, पररवारका मवमभन्न प्रकायथमध्ये सन्तानोत्पमत 

एईटा महत्त्वपूाथ कायथ हो। 

 

￭ मनरन्तरता 

पररवारका माध्यमले मात्र यौनसम्बन्ध रा् ने र छोराछोरी जन्माईने सामामजक 

ऄमधकार भएका कारा अफ्नो पररवार वा वंश तर्ा मानव समाजको सृम टलाइ 

मनरन्तरता कदने काम पररवारबाट नै हुन्छ। पररवारले नै मानव-समाजलाइ ऄमर 

बनाएको छ। पररवार नै मृत्यु र ऄमरत्वको सङ्ग् गमस्र्ल हो। नयााँ िँपीीलाइ जन्माएर 

पररवारले मानवजामतको मस्र्रता र मनरन्तरता कायम रा्दछ। 

 

२.३.२ शारीररक प्रकायथ 

पररवारको यस प्रकायथलाइ पमन तीन भागमा मवभाजन गरी ऄध्ययन गररएको पाआन्छ। 

ती हुन् शारीररक संरिा, मशशुहरूको लालन पालनको व्यवस्र्ा र गााँस, बास र 

कपासको व्यवस्र्ा। 

 

￭ शारीररक संरिा 

पररवारले अफ्ना सदस्यहरूलाइ शारीररक संरिा प्रदान गदथछ। ऄसहायावस्र्ा, 

शैशवकाल, रुग्ाावस्र्ा, वृद्धावस्र्ा, दघुथटना अकद भएको बेला पररवारले नै अफ्ना 

सदस्यहरूको हरेचाह गदथछ । 
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￭ मशशुहरूको लालानपालानको व्यवस्र्ा 

पररवारमा एईटा नयााँ सन्तानको जन्म भएपमछ त्यस मशशुको लालनपालन गने 

महत्त्वपूाथ कायथ पमन पररवारले नै गदथछ। मवश् वका ऄनेकौ ाँ प्रााीहरूका तुलनामा 

मामनस एईटा यस्तो प्रााी हो जसको शैशवकाल लामो हुन्छ। ऄतः त्यसबेला मशशुको 

लालनपालन पररवारले नै गदथछ। 

 

￭ गााँस, बास र कपासको व्यवस्र्ा 

पररवारले अफ्ना सदस्यहरूको शारीररक ऄमस्तत्व कायम रा् नका मनमम्त गााँस, बास 

र कपासको व्यवस्र्ा पमन गदथछ। यसरी पररवारका सदस्यका लामग बसोबासको 

व्यवस्र्ा गनुथ समाजमा पररवारको दामयत्व पमन हो। 

 

२.३.३ अर्सर्क प्रकायथ 

पररवारका अर्सर्क प्रकायथहरू ईिरामधकारीको मनधाथरा, ईत्पादन एकाआ, 

िममवभाजन र सम्पमिको रिा हुन्। 

 

￭ ईिरामधकारीको मनधाथरा 

प्रायः समाजमा अफ्नो पद एवम् सम्पमि नयााँ पुस्तालाइ हस्तान्तरा गने मनयम 

पाआन्छ। यो कायथ पररवारद्वारा गररन्छ। मपतृसिात्मक पररवारमा ईिरामधकार 

बाबुद्वारा छोराछोरीहरूलाइ गररन्छ भने मातृसतात्मक पररवारमा भने अमाद्वारा 

छोरीलाइ प्रदान गररन्छ। 
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￭ ईत्पादन एकाआ 

पररवार भनेको ईत्पादन र ईपभोगको एकाआ हो। पररवारका सदस्यको मु्य ध्यान 

साधारातः ईत्पादनतफथ  जान्छ। ईनीहरू धनोपाजथन गदथछन् र अवश्यकताऄनुसार धन 

खचथ पमन गदथछन्। जुन पररवारका सदस्यहरूले मममलजुली कायथ गरेर अम्दनी 

बीाईाँदछन् त्यो पररवार अर्सर्क दमृिले सुखी र सम्पन् न हुन्छ। 

 

￭ िममवभाजन 

प्रत्येक पररवारमा सदस्यहरूको ईमेर तर्ा मलङ्ग् गका अधारमा िममवभाजन भएको 

पाआन्छ। सबै सदस्यहरूले अफ्नो योग्यता र कुशलताऄनुसार अअफ्नो कायथ गन े

गदथछन्। पररवारमभत्रका सदस्यले कसले कुन काम गने भन् ने कुरा सामामजक, 

सांस्कृमतक तर्ा अर्सर्क व्यवस्र्ाले मनधाथरा गरेको हुन्छ। स् त्री र पुरुषहरूले कुन कुन 

काम गने भन् नेबारेमा कामको बााँर्फााँर् हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले ्द्योमगक, मवकमसत 

तर्ा अधुमनक समाजमा स् त्री-पुरुष दवुै समान रूपमा कायथ गदथछन्। यसरी पररवारको 

िममवभाजन पमन अर्सर्क सहयोगको प्रमुख कारक नै हो। 

 

￭ सम्पमिको रिा 

पररवारका सम्पूाथ चलऄचल सम्पमिको रिा पररवारका सदस्यले गछथन्। पररवारमा 

ऄंशबन्र्ाका रूपमा सम्पमिको मवतरा तर्ा एक पुस्ताबाट ऄको पुस्तामा हस्तान्तरा 

गने कायथ सामामजक मूल्य, मान्यता र परम्पराऄनुसार हुने गदथछ। ऄतः पाररवाररक 

सम्पमिको व्यवस्र्ा गरी त्यसको रिा गनुथ पमन पररवारको एईटा महत्त्वपूाथ कायथ नै 

हो। 
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२.३.४ धार्समक प्रकायथ 

प्रत्येक पररवार कुनै न कुनै धमथको ऄनुयायी हुन्छ। सदस्यहरूलाइ धार्समक मशिा, 

धार्समक प्रर्ा, नैमतकता, व्रत, चार्बार्, पूजाअजा तर्ा दान धमथ अकदको ज्ञान 

पररवारले नै गराईाँदछ। व्यमक्तले स्वगथनकथ , पापपुण्य तर्ा हहसाऄहहसा अकदजस्ता 

धारााहरू पररवारबाट नै रहा गछथ। पररवारले अफ्ना सदस्यहरूको धार्समक भावना 

मवकमसत गराईन सहयोग गदथछ। यसबाट पाररवाररक सन्तुम ट ममल्दछ। ऄतः पररवार 

धार्समक एवम् अध्यामत्मक मशिाको केन्र हो। 

 

२.३.५ शमैिक प्रकायथ 

मामनसको पमहलो पाउशाला घर-पररवार हो। ईसले अफ्नो घरपररवारबाट ईमचत 

कायथहरू मसकेको हुन्छ, जस्तै भाषा, चालचलन, सामामजक व्यवहार, मूल्य, मान्यता 

तर्ा नीमत-मनयम अकद। हरेक पररवारले अफ्ना सन्तानहरूबारे सकारात्मक सोचाआ 

राखेको हुन्छ। शैमिक कायथमा लाग् न ईत्प्रेररत गनाथका सार्ै त्यसका लामग अवश्यक 

अर्सर्क चााँजोपााँजो ममलाईने र ईमचत वातावरा मसजथना गने काम पररवारले नै गछथ। 

व्यमक्तले प्रेम, दया, माया, स् नहे, बमलदान, अज्ञापालन, सहानुभूमत, ऄनुशासन 

अकदको पाउ पररवारद्वारा नै पढ्दछ। पररवारले व्यमक्तलाइ ऄनेक मानवीय तर्ा 

सामामजक गुाहरू मवकास गनथमा सहयोग पुर् याईाँदछ। यसैले मानव-जीवनमा 

पररवारको शैमिक भूममका ऄमत महत्त्वपूाथ रहकेो मान् न सककन्छ। 

 

२.३.६ मनोवैज्ञामनक प्रकायथ 

पररवारले अफ्ना सदस्यहरूलाइ मानमसक सुरिा र सन्तोष प्रदान गछथ। पररवारका 

सदस्यहरूमाझ परस्परमा प्रेम, सहानुभूमत र सद् भाव पाआन्छ। पररवारले नै व्यमक्तमा 
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अत्ममवश् वास ईत्पन् न  गराईाँदछ। सदरल्यान्र् र वुर्वर्थका मतऄनुसार ̔पररवार एईटा 

अराम गृह हो जहााँ व्यमक्तले अनन्दको सास मलन्छ र उ अफ्नो कायाथलय वा दमैनक 

कायथमा दखेा परेका मचन्ताहरूबाट मुक्त हुन्छ।̕७ वस्तुतः पररवारकै प्रयासद्वारा व्यमक्तको 

इयाथलु र ररसाईने बानी हटाईन सककन्छ। यसैले व्यमक्तको जीवनमा पररवारको 

मनोवैज्ञामनक प्रकायथ पमन ऄन्य प्रकायथहरूझै ाँ महत्त्वपूाथ रहकेो छ। 

 

२.३.७ सासं्कृमतक प्रकायथ 

पररवारले नै अफ्नो संस्कृमतको रिा गछथ। पररवारमा रहरे व्यमक्तले अफ्नो पारम्पररक 

संस्कार र संस्कृमतको पालन गरररहकेा हुन्छन्। पररवारले अफ्ना चार्पवथहरू सम्पन् न 

गराईाँदछ। पररवारका माध्यमबाट सांस्कृमतक तत्त्वहरू एक पुस्ताबाट ऄको पुस्तामा 

हस्तान्तरा भआरहकेो हुन्छ। जस्त ैदसै ाँ, मतहार, ल्होसार, तीज, जनैपूर्सामा, आद ऄमन 

कक्रसमस अकद पारम्पररक चार्पवथहरूको पालनद्वारा व्यमक्त अफूलाइ परम्परा र 

यसको गररमामसत सम्बद्ध तुल्याईाँछ जसले ईसको सामूमहक ऄमस्तत्व बोध गदथछ। 

यसर्थ, समाजको संस्कृमत जोगाएर रा् नमा पररवारको महत्त्वपूाथ भूममका रहकेो 

पाआन्छ। 

 

२.३.८ सामामजक प्रकायथ 

वास्तवमा पररवारद्वारा गररने प्रत्येक कायथले नै समाजमा न्यून रूपमा भए पमन 

महत्त्वपूाथ भूममका मनवाथह गरररहकेो हुन्छ। यसर्थ, समाजमा एईटा ऄत्यन्त महत्त्वपूाथ 

एकाआका रूपमा पररवारले मवमभन् न सामामजक कायथहरू गछथ, तीमध्ये केही मनम् नप्रकार 

छन ्- 

                                                           

७ सी एन शङ्ग् कर राव (सन् २००४), सोमसयलजी ऄफ आमन्र्यन सोसाआटी, पूवथवत्, प ृ१३५ 
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￭ सामामजक स्तर एवम ्पद मनमश् चत गन ेकायथ 

समाजमा सबै पररवारको र प्रत्येक पद वा स्तर हुाँदछ। पद वा स्तरऄनुसार 

सदस्यहरूलाइ पररवार तर्ा समाजमा स्र्ान र मयाथदा प्राप् त हुाँद छ। हरेक पररवारले 

अफ्ना सदस्यको स्तर र ईसबाट ऄपेमित कायथ मनधाथरा गदथछ। पररवारले नै व्यमक्त को 

कोसाँग भेट्ने, कोसाँग वैवामहक सम्बन्ध स्र्ामपत गने, कोसाँग खानेमपईने तर्ा कस्तो 

प्रकारले जीमवकापाजथन गने अकद कुरा मनमश् चत गदथछ। एईटा साधारा मजदरु 

पररवारमा जन्मेको व्यमक्तको सामामजक स्तर र भूममका धनी पररवारमा जन्मेको 

व्यमक्तको भन्दा मभन् न प्रकारको हुन्छ। ऄतः व्यमक्तको सामामजक स्तर र मयाथदा 

पररभामषत गने मापदन्र्का रूपमा पररवारलाइ मलन सककन्छ। 

 

￭ मानव सभ्यता तर्ा ऄनभुवहरूलाइ हस्तान्तरा गने कायथ 

मानव सभ्यता वा संस्कृमतको आमतहास ऄत्यन्त व्यापक छ। अमाबाबुले अफ्ना 

पुखाथबाट मसकेका कुराहरू अफ्ना सन्तानलाइ मसकाईने प्रयत् न गछथन्। यसरी मानव 

सभ्यता एवम् संस्कृमत एईटा पुस्ताबाट ऄको पुस्तामा हस्तान्तररत हुाँद ैजान्छ। ऄतः यो 

पमन पररवारको एईटा सामामजक कायथ नै हो। 

 

￭ सामामजक मनयन्त्राको कायथ 

प्रार्ममक समूहका रूपमा पररवार सामामजक मनयन्त्राको मु्य साधन हो। पररवारका 

सदस्यहरूमाझ एकाऄकाथमा मनयन्त्रा रहन्छ। सबै सदस्यले अफूभन्दा उुलाहरूको 

अज्ञा पालन गनुथ अफ्नो किथव्य उान्दछन्। पररवारका कुनै पमन सदस्यले साधारातः 

अफ्नो पररवारको बदनाम हुने प्रकारका कायथ गनथ चाहाँदनैन्। पररवारले अफ्ना 

सदस्यहरूलाइ सद्गुाी बनाईाँछ र ऄनुशामसत जीवन व्यतीत गने मशिा दददछ। यी N 
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सबैको प्रभाव सामामजक िेत्रमा पमन पदथछ र सामामजक मनयन्त्राको कायथमा सहयोग 

हुाँदछ। 

 

२.३.९ पररवारका ऄन्य प्रकायथहरू 

ईपयुथक्त मवमभन् न प्रकायथका ऄमतररक्त पररवारले व्यक्त तर्ा समाजका मनमम्त ऄन्य 

मवमभन् न महत्त्वपूाथ कायथहरू गदथछ। जस्तै व्यमक्तलाइ रा रका महत्त्वपूाथ मनयमहरूमसत 

पररमचत गराईनु, अगामी िँपीीका मनमम्त प्रमुख ऄनुभवहरू सम चत गनुथ, मवमभन् न 

मनोर जनात्मक कायथहरू गरी पररवारमा नयााँ ईत्साह र ईमङ्ग् ग स चार गनुथ तर्ा 

व्यमक्तलाइ मानवीय गुाहरूको मशिा प्रदान गनुथ अकद। पररवारले केही कायथ व्यमक्तका 

मनमम्त गछथ र केही कायथ समाजका मनमम्त गछथ। यसो भए तापमन ती कायथहरूले दवुैतफथ  

अवश्यक रूपमा प्रभाव पारी नै रहकेा हुन्छन्। 

 ईक्त मवमभन् न प्रकायथहरूबाट के स् प ट हुन्छ भने पररवारद्वारा गररने सब ै

कायथहरूको ईद् दशे्य मामनसको व्यमक्तत्वको मवकासका मनमम्त अवश्यक पररवेश र 

सुमवधाहरू प्रदान गनुथ तर्ा सामामजक संरचनामा सन्तुलन र एकरूपता ईत्पन् न गनुथ  

हो। ऄतः पररवारद्वारा गररने सम्पूाथ कायथहरू मानव-जीवनका मनमम्त ऄमत अवश्यक र 

ईपयुक्त हुन्छन्। 

 

२.४ पररवारका मवशषेता 

मवमभन् न मवद्वान्, समाजशास् त्री तर्ा मानवशास् त्रीहरूले कदएका पररभाषाका अधारमा 

भन् न सककन्छ कक पररवार एईटा सामामजक समूह हो र यसका अफ्नै मौमलक 

मवशेषताहरू छन्। त्यस्ता मवशेषताले यसलाइ एईटा सामामजक संस्र्ाको रूपमा 

मचनाईन र स्र्ामपत गराईन महत्त्वपूाथ भूममका खेल्दछन्। म्याकाआवर र पेजले 
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पररवारका मवमभन् न पररभाषाहरूको ऄध्ययन गरी यसका मवशेषताहरू मनम् नप्रकारका 

हुन्छन् भनी ईल् लेख गरेका छन्८ - 

 

२.४.१ सावथभौममकता 

पररवार सबैभन्दा जेउो संस्र्ा हो। पररवार मवश् वका सबै समाजमा पाआन्छ। सामामजक 

मवकास क्रममा पररवारको मसजथना भएदमेख नै हरेक समाजमा पररवार रहकेो छ। 

समाजको ईमद् वकासको प्रारमम्भक चरादमेख नै कुनै न कुनै रूपमा पररवार ऄवश्य 

पाआएको मर्यो। प्रत्येक मामनस कुनै न कुनै पररवारको सदस्य हुन्छ र भमवयमा पमन 

रहन्छ। सामामजक मवकासका सबै स्तरमा पररवार रहकेो हुन्छ। ऄतः पररवारको 

ईपमस्र्मत सावथभौममक हुन्छ। 

 

२.४.२ सहवासको सम्बन्ध 

पररवारको सुरु मववाहबाट हुन्छ। हरेक पररवारको मनमाथामा नारी र पुरुष हुन्छन्। 

ईनीहरूमबच सहवासको सम्बन्ध पाआन्छ जुन नैमतक र सामामजक रूपमा मववाहको 

काराले नै स्वीकृत हुने गदथछ। यकद पररवारमा सहवासको सम्बन्ध मबमरयो भने त्यस 

पररवारको मवघटन हुने सम्भावना धेर हुाँदछ। त्यसैले व्यमक्तलाइ सहवास सम्बमन्धत 

मवमध र रीमत मनयममसत ऄवगत गराएर सचेत तुल्याईने मवशेष कायथ पररवारले नै 

गदथछ। ऄतः यसलाइ पररवारको एईटा मवशेषता मान् न सककन्छ। 

 

२.४.३ ववैामहक सम्बन्ध 

नारी पुरुषमाझमा सहवासको सम्बन्ध स्र्ामपत हुनालाइ कुनै प्रकारको वैवामहक पद्धमत 

ऄप् नाआएकै हुनुपछथ। मववाहको स्वरूप जुनै भए पमन पररवारमा मववाह एईटा 

                                                           

८ एर एम म्याकाआवर एन्र् सी एच पेज (सन् २०११), सोसाआटी, पूवथवत्, प ृ२४० 
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संस्र्ागत ऄमभप्रायका रूपमा ऄवश्य रहेको हुन्छ। यसैले वैवामहक सम्बन्धलाइ पमन 

पररवारको मवशेषता मान् न सककन्छ। 

 

२.४.४ नामावलीको प्रााली 

प्रत्येक पररवारको वंशजले कक त बाबुको नामर्रबाट पररचय प्राप् त गछथ कक त अमाको 

नामर्रबाट। त्यसैले प्रत्येक पररवारका सदस्यहरू कुनै न कुनै नामबाट मचमनन्छन्। 

यसैले पररवारमा वंश-परम्पराको गाना गने पद्धमत हुन्छ। ऄतः नामावलीको प्रााली 

स्र्ापनलाइ पमन पररवारको एईटा मवशेषता नै मान् न सककन्छ। 

 

२.४.५ साझा मनवास 

पररवारलाइ बस् नका मनमम्त तर्ा पाररवाररक जीवनलाइ सुचारू रूपले चलाईनका 

मनमम्त एईटा साझा घर वा वासस्र्ानको अवश्यकता पदथछ। यसर्थ, प्रत्येक पररवारको 

एईटा साझा मनवास स्र्ान हुन्छ। अफू र अफ्ना सन्तानहरूको पाररवाररक जीवनलाइ 

व्यवमस्र्त रा् न एईटा मनवासको अवश्यकता पछथ जसको व्यवस्र्ा गनुथ ईनीहरूको 

पमहलो किथव्य हुन्छ। यसैले साझा मनवास पमन पररवारको एईटा मवशेषता नै हो। 

 

२.४.६ अर्सर्क व्यवस्र्ा 

अर्सर्क व्यवस्र्ा पमन पररवारका ऄन्य मवशेषता झै ाँ एईटा महत्त्वपूाथ मवशेषता नै हो। 

पररवारका मवमभन् न अवश्यकताहरूको पूर्सत गनथका लामग पररवारका सदस्यहरू 

मवमभन् न कक्रयाकलापमा सङ्ग्लग् न रहन्छन्। यसको प्रमुख लक्ष्य पररवारको ऄर्थव्यवस्र्ा 

दीृ र सुचारू रा् नु भन् ने हुन्छ। पररवारमा पमत पत् नीले अफ्नो घरेलु जीवन धान् नका 

मनमम्त केही अर्सर्क व्यवस्र्ा गरेका हुन्छन्। छोराछोरीको लालन पालन, स्याहार 

सम्भार र मशिा दीिाका सार्ै दमैनक जीवनका मवमभन् न कक्रयाहरू सम्पन् न गनथ ईमचत 
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अर्सर्क व्यवस्र्ाको मनधाथरा गछथन् ऄमन यसै ऄनुरूप सामामजक जीवनलाइ गमत 

दददछन्। 

  

२.४.७ भावनात्मक सम्बन्ध 

पररवारका सदस्यहरू एकाकाथमसत भावनात्मक सम्बन्धद्वारा बााँमधएका हुन्छन्। 

पाररवाररक ऄन्तर्क्रक्रयाहरू भावनात्मक सम्बन्धका अधारमा स चामलत हुने हुनाले 

पररवारमा शामन्त र सुव्यवस्र्ा सदा कायम रहेको हुन्छ। पररवारमा छोराछोरीप्रमत 

अमा बाबुको र अमाबाबुप्रमत छोरा छोरीको भावनात्मक सम्बन्धकै फलस्वरूप 

एकाकाथप्रमत मनस्वार्थ त्यागको भावना पाआन्छ। पररवारका सदस्यमाझ प्रेम, दया, 

सहयोग, त्याग, मचन्ता, स् नहे, सहानुभूमत अकद भावनाजन्य सम्बन्ध रहकेो हुन्छ जसले 

पाररवाररक सङ्ग् गउन सुदीृ पादथछ। 

 

२.४.८ सामामजक मनयन्त्रा 

पररवारका केही मनमश् चत मनयमहरू हुन्छन् जसले सदस्यहरूका व्यवहार र ऄनैमतक 

कक्रयाकलापहरूलाइ मनयमन्त्रत गदथछन्। प्रत्येक पररवारमा अफ्नो पाररवाररक 

सामामजक व्यवहारलाइ व्यवमस्र्त रूपले स चालन गनथ बनाआएका मनमश् चत मनयमहरू 

हुने गछथन्। कमतपय यस्ता मनयम, रूकी एवम् प्रर्ाहरू छन् जसले पररवार मवघरटत हुन 

नकदनका लामग सामामजक मनयन्त्रा गछथन्। पररवार एकप्रकारले समाज नै हो जहााँ 

सामामजक जीवनसाँग सम्बमन्धत प्रत्येक कुरा व्यमक्तले मसककरहकेो हुन्छ। ऄतः 

सामामजक मनयन्त्राका मनमम्त पररवार एईटा महत्त्वपूाथ साधन नै हो। 
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२.४.९ सीममत अकार 

पररवारको ऄको मवशेषता यसको रूप वा अकार सीममत हुनु पमन हो। समाजका ऄन्य 

संस्र्ाहरूका तुलनामा पररवारको अकार सीममत हुन्छ। पररवारका सदस्यहरूको जन्म 

र मृत्युको मनयममत क्रम चमलरहने हुनाले यसको अकार सानो हुन्छ। समय समयमा 

हुने पाररवाररक मवघटनले पमन यसको अकारलाइ सीममत गदथछ। 

 पररवार मानव समाजको एईटा शाश् वत सामामजक संस्र्ा भएकाले 

परापूवथकालदेमख वतथमानकालसम्म नै यो त्यमिकै ्मचत्यपूाथ र ईपादये छ। यसबाट 

सांस्कृमतक र सामामजक दवुै संस्र्ाका रूपमा पररवारको मवमश टता झमल्कन्छ। 

 

२.५ पररवारका प्रकार 

मानव समाज मवकमसत हुाँद ैजााँदा पररवारका ऄनेक रूपहरू ऄमस्तत्वमा अएका छन्। 

मवमवध सङ्ग् गउन, संयोजन तर्ा संरचना अकदका कारा मानव-समाजमा पररवारको 

स्वरूप एकै प्रकारको पाआाँदैन। मवमभन् न अर्सर्क, सांस्कृमतक, सामामजक तर्ा भौगोमलक 

ऄवस्र्ाका कारा संसारका समाजहरूमा पररवारका मवमवध स्वरूप तर्ा प्रकार 

पाआन्छन्। मवमलयम पी स्कटले पररवारका दइु दजथनभन्दा बीी प्रकारको मववरा प्रस्तुत 

गरेका छन्।९ सामान्यतः सदस्यहरूको सङ्ग््या, मववाहको स्वरूप, स् त्री पुरुषको सिा 

वा ऄमधकार, वंशनाम तर्ा मनवास अकदका अधारमा पररवारको वगीकरा गररएको 

पाआन्छ । त्यस्ता वगीकरा यसप्रकार छन् – 

 

 

                                                           

९ मवमलयम पी स्कट (सन् १९८८), मर्क्सनरी ऄफ् सोमसयोलजी, गोयल सान, कदल् ली, प ृ१८७ 
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तामलका सङ्ग््या १ 

 

सङ्ग््याका अधारमा संयुक्त पररवार, एकात्मक पररवार र बृहत् पररवार । 

मनवासका अधारमा मातृस्र्ानीय पररवार, मपतृस्र्नीय पररवार, 

मद्वस्र्ानीय पररवार र मातृ-मपतृस्र्ानीय पररवार । 

सिा वा ऄमधकारका 

अधारमा 

मातृसिात्मक पररवार र मपतृसिात्मक पररवार । 

वंशनामका अधारमा मातृवंशीय पररवार र मपतृवंशीय पररवार । 

मववाहको अधारमा एकमववाही पररवार र बहुमववाही पररवार । 

ऄन्य रूपका अधारमा प्रजमनत पररवार,दम्पमि-स्वजनसम्बन्धी पररवार, 

रामीा पररवार र नागर पररवार । 

 

 

२.५.१ सदस्य सङ्ग््याका अधारमा पररवारका प्रकार 

सदस्य सङ्ग््याका अधारमा पररवारका प्रकारहरू मनम् नमलमखत छन् - 
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ऄ) सयंुक्त पररवार 

तीन वा तीनभन्दा बीी पुस्ताका सदस्यहरू एकै सार् एईटै घरमा बस्दछन्, एईटै 

चुलामा पकाएको खाना खान्छन् र सबै सदस्यहरू एका-ऄकाथमा रगतको साआनो वा 

वैवामहक सम्बन्धले बााँमधएका हुन्छन् भने यस्तो पररवारलाइ संयुक्त पररवार भमनन्छ। 

यस्तो पररवारका सदस्यहरू सामूमहक सम्पमिको ईपभोग गछथन्, एईटा अर्सर्क 

एकाआको रूपमा कायथ गछथन् तर्ा संयुक्त रूपमा मवमभन् न सामामजक, धार्समक र 

सासं्कृमतक ऄनु उानहरूमा भाग मलन्छन्। भारतीय समाजमा परापूवथकालदमेख नै 

संयुक्त पररवारको प्रर्ा मवद्यमान रहकेो पाआन्छ।१० भारत मु्यतः कृमषप्रधान दशे 

भएकोले तर्ा जनसङ्ग््याको उुलो प्रमतशत रामीा िेत्रमा बसोबास गनथले पमन यस्तो 

पररवार प्रर्ा ऄमस्तत्वमा अएको हो। 

 

अ) एकात्मक पररवार 

एकात्मक पररवारमा पमत-पत् नी र ईनीहरूका ऄमववामहत छोरा-छोरीहरू साँगसाँगै 

बस् न े गछथन्। यस पररवारको ीााँचा सबैभन्दा सानो प्रकारको हुन्छ। यस प्रकारको 

पररवारमा सदस्य सङ्ग््या पमन सीममत हुन्छ। ्द्योगीकरा, सहरीकरा तर्ा 

अधुमनकता अकदले गदाथ संयुक्त पररवारबाट नै मवघटन भएर एकात्मक पररवार 

स्र्ामपत भएको हो। 

 

आ) बहृत ्पररवार 

संयुक्त र एकात्मक दवुै पररवारका मवशेषताहरू मममित पाआने पररवार प्रर्ालाइ बृहत् 

पररवार भमनन्छ। यस्तो पररवारमा अमा-बाबु दवुै पिका सन्तान तर्ा नातेदारहरू 

                                                           

१० राम अहुजा (सन् २००७), भारतीय सामामजक व्यवस्र्ा, रावत पमब्लकेसन्स, गुवाहाटी, प ृ२२ 
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एकै उाईाँमा बस्छन्। यस पररवारका सदस्यहरूको मनवास र कायथिेत्र एकै उाईाँमा भए 

पमन ईनीहरू मभन् न मभन् नै अर्सर्क एकाआका रूपमा बस्छन्। ऄतः बृहत् पररवार अर्सर्क 

रूपले एकात्मक पररवार समान दमेखन्छ भने मानमसक रूपले संयुक्त पररवारको नमजक 

रहकेो दमेखन्छ। 

 

२.५.२ मनवासका अधारमा पररवारका प्रकार 

मनवासका अधारमा पररवारका प्रकारलाइ मनयाल्दा मातृस्र्ानीय पररवार, 

मपतृस्र्ानीय पररवार, नवस्र्ानीय पररवार, मद्वस्र्ानीय पररवार र मातृ-मपतृ स्र्ानीय 

पररवार गरी ऄध्ययन गनथ सककन्छ – 

ऄ) मातसृ्र्ानीय पररवार 

मववाहपमछ पमत अफ्नी पत् नीका अमाबाबुको घरमा गएर स्र्ायी रूपमा बस् ने प्रर्ा 

भएको पररवारलाइ मातृस्र्ानीय पररवार भमनन्छ। यस्तो प्रर्ा भएको पररवार 

नेपालमा मुसहर, दसुाध तर्ा धााँगर् वा झााँगर् अकद जामतहरूमा द्े न पाआन्छ।११ 

 

अ) मपतसृ्र्ानीय पररवार 

 मातृस्र्नीय पररवारको मवपरीत मववाहपमछ पत् नी अफ्नो पमतको पैतृक घरमा 

संयुक्त रूपमा बस् ने प्रर्ा भएको पररवारलाइ मपतृस्र्ानीय पररवार भमनन्छ। यस्तो 

पररवार प्रर्ा महन्द,ू मभल्ल, मुसलमान, मलम्बू, राइ लगायत ऄनेकौ ाँ मपतृवंशीय 

पररवारहरूमा प्रचमलत पाआन्छ।१२  

 

                                                           

११ वासु बराल (मव सं २०६१), मानवशास्त्र र समाजशास्त्राको पररचय, साझा प्रकाशन, लमलतपुर, पृ ११९ 

१२ वासु बराल (मव सं २०६१), मानवशास्त्र र समाजशास्त्राको पररचय, पूवथवत्,  पृ ११९ 
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आ) नवस्र्ानीय पररवार 

मववाहपमछ नव मववामहत दम्पमि अफ्ना अमाबाबुको घरमा नबसेर ऄलग्गै अफ्नै 

नयााँ घर बनाइ बस् ने प्रर्ा भएको पररवारलाइ नवस्र्ानीय पररवार भमनन्छ। अधुमनक 

्द्योगीकरा तर्ा सहरीकराको फलस्वरूप स्र्ान पररवतथन हुनाले यस्ता 

पररवारहरूको सङ्ग््या बढ्द ै गआरहकेो छ। यस्तो नवस्र्ानीय मनवास एकात्मक 

पररवारको प्रमुख मवशेषता हो। 

 

इ) मद्वस्र्ानीय पररवार 

मववाहपश् चात् पमत-पत् नी कदईाँसो अफू अफू जन्मेको पररवारमा गएर बस्छन् ऄमन 

रामत अफ्नी पत् नी बसेको घरमा पमत जान्छन् भने त्यस्तो प्रर्ा भएको पररवारलाइ 

मद्वस्र्ानीय पररवार भमनन्छ। भारतका केही जनजातीय समाजमा यो प्रर्ा पाआन्छ। 

 

ई) मातमृपत ृस्र्ानीय पररवार 

नवमववामहत दलुहादलुही एकाकाथका घरमा अलोपालो गदै बस् न े प्रर्ा भएको 

पररवारलाइ मातृमपतृ स्र्ानीय पररवार भमनन्छ। 

 

२.५.३ पाररवाररक सिा वा ऄमधकारका अधारमा पररवारका प्रकार 

पाररवारक सिा वा ऄमधकारका अधारमा पररवारका प्रकारहरूको ऄध्ययन गदाथ 

मनम् नमलमखत रहकेो पाआन्छ – 
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ऄ) मातसृिात्मक पररवार 

पररवारको सम्पूाथ सिा वा ऄमधकार अमाको हातमा हुने स् त्री-प्रधान प्रर्ालाइ 

मातृसिात्मक पररवार भमनन्छ। सामान्यतः यस्तो पररवार मातृस्र्ानीय हुन्छ। यस्ता 

पररवारका सम्पूाथ सदस्य अमाकै खटनपटनमा चल्ने गछथन् ऄमन ईसले नै पररवारका 

मनमम्त सबै मनाथय मलन्छे। पररवारका चलऄचल सम्पमिहरू सबै अमाकै दखेरेखमा 

रहकेा हुन्छन्। नेपाली सामामजक आमतहासको प्राचीन र मध्यकालीन समाजमा 

मवशेषतः मङ्ग् गोल ककरात समुदायमा यो पररवार-प्रर्ा पाआन्छ भने भारतका खासी, 

गारो, लेप्चा अकद जनजातीय समाजमा पमन यस्तो पररवार प्रर्ा मवद्यमान रहकेो 

पाआन्छ।१३ 

 

अ) मपतसृिात्मक पररवार 

यस्तो प्रर्ा भएको पररवार मातृसिात्मक पररवारको मवपरीत दमेखन्छ। यस्ता 

पररवारमा सिा एवम् ऄमधकार बाबुको हातमा हुन्छ। पररवारका सम्पूाथ मनाथयहरू 

ईसैका हातमा रहन्छन्। सामान्यतः यस्तो पररवार मपतृस्र्ानीय हुन्छ। यसैले 

पररवारको सम्पूाथ सिा वा ऄमधकार बाबुको हातमा हुने पुरुषप्रधान पररवार प्रर्ालाइ 

मपतृसिात्मक पररवार भमनन्छ। संसारका ऄमधकांश समाजमा यस्तो पररवार प्रर्ा 

मवद्यमान रहकेो पाआन्छ। 

 

२.५.४ वशंनामका अधारमा पररवारका प्रकार 

वंशनामका अधारमा पररवारका प्रकार मनम् नमलमखत छन् – 

 

                                                           

१३ जनकलाल शमाथ (मव सं २०५८), हाम्रो समाज एक ऄध्ययन, साझा प्रकाशन, लमलतपुर, पृ २४१ 
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ऄ) मातवृशंीय पररवार 

पररवारमा सन्तानको वंश नाम वा वंश पररचय अमाको वंशनाममा अधाररत हुने 

पररवारलाइ मातृवंशीय पररवार भमनन्छ। पररवारका सदस्यहरूलाइ अमाको 

वंशनामबाट मचमनन्छ। 

 

अ) मपतृवशंीय पररवार 

वंशपरम्परा बाबुको नामबाट चल्ने प्रर्ा भएको पररवारलाइ मपतृवंशीय पररवार 

भमनन्छ। पररवारका सदस्यहरूलाइ बाबुको वंशनामबाट मचमनन्छ। 

 

२.५.५ मववाहका अधारमा पररवारका प्रकार 

मववाहका अधारमा पररवारका प्रकार मनम् नप्रकार छन् – 

 

ऄ) एकमववाही पररवार 

एईटा पुरुष वा एईटी स् त्रीलाइ एकपल्ट मात्र मववाह गनथ पाईने प्रर्ा भएको 

पररवारलाइ एकमववाही पररवार भमनन्छ। यस्तो पररवार प्रर्ामा नारी पुरुषले 

एकैपल्ट मात्र मबह ेगरेर नयााँ पररवारको मनमाथा गछथ। दवुैले जीवनभरर एकैजनासाँग 

मात्र बस् न पाईाँछन्। तर यस्तो पररवार प्रर्ामा यकद पमतपत् नीमध्ये कसैको अकमस्मक 

मृत्यु भयो भने तर्ा ईनीहरूमाझ पारपाचुके भयो भने ऄको मववाह गनथ पाआन्छ। 

 

अ) बहुमववाही पररवार 

यस्तो पररवार बहुमववाह गनथपाआने ऄर्वा बहुमववाही प्रर्ाद्वारा बमनएको पररवार हो। 

यस्तो पाररवाररक व्यवस्र्ामभत्र एईटा पुरुष वा एईटी स् त्रीलाइ एकामधक स् त्री वा 
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पुरुषमसत मववाह गने ऄमधकार समाजले कदएको हुन्छ। यस्तो पररवार प्रर्ालाइ 

बहुमववाही पररवार भमनन्छ । यसका ऄनेक भेद ईपभेद छन्, ती हुन ्– 

 

 बहुपत् नी मववाही पररवार 

एईटा पुरुषले एकामधक स् त्रीहरूसाँग मववाह गने प्रर्ालाइ बहुपत् नी मववाही 

पररवार भमनन्छ। प्राचीनकालमा राजा-महाराजामा यो प्रर्ा प्रचलन रहकेो 

पाआन्छ। नेपाल, भारत ऄर्ाथत् कृमषप्रधान दशेहरूमा यो प्रर्ा प्रचलनमा 

अएको मवद्वान्  हरू मान्दछन्। यद्यमप यो वतथमान सन्दभथमा कानुन र ऐनमा 

मनषेध मामनए तापमन बहुपत् नी मववाही पररवारको प्रचलन समाजमा 

अजसम्म कायमै रहकेो पाआन्छ। 

 

 बहुपमत मववाही पररवार 

एईटी स् त्रीले एकामधक पुरुषहरूसाँग मववाह गने प्रर्ालाइ बहुपमत मववाही 

पररवार भमनन्छ। भारतका खमसय, कोटा, टोर्ा अकद जनजातीय समुदायमा 

यस्तो प्रकारको पररवार प्रर्ा पाआन्छ। बहुपमत मववाही पररवारका भ्रातृ 

बहुपमत मववाही पररवार र भ्रातृआतर बहुपमत मववाही पररवार गरी दइु 

ईपभेद छन्। एईटी स् त्रीसाँग एकै पररवारका दाजु भाआहरूले मववाह गरी एईटै 

घरमा बस् ने गछथन् भने त्यस्तो पररवार प्रर्ालाइ भ्रातृ बहुपमत मववाही 

पररवार भमनन्छ। महाभारत कर्ामा पााँचजना पाण्र्वको मववाह एईटी 

रौपदीसाँग भएकोलाइ ईदाहरा स्वरूप मलन सककन्छ। एईटी स् त्रीका पमतहरू 

एकै पररवारका दाजु भाआहरू नभएर त्यसै पररवारसाँग सम्बमन्धत ऄन्य 

पुरुषहरू हुन्छन् भने यस्तो पररवार प्रर्ालाइ भ्रातृआतर बहुपमत मववाही 
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पररवार भमनन्छ। भारतका नागा, टोर्ा तर्ा भोरटया अकद केही 

जनजामतहरूमा यसप्रकारको पररवार प्रर्ा पाआन्छ।१४ 

 

 समहू मववाही पररवार 

वतथमान ऄवस्र्ामा ऄमत नगण्य रूपमा रहकेो यो प्रर्ा मानव सभ्यताको 

सुरुमा प्रचलन मर्यो। यस्तो पररवार प्रर्ामा धेरै पुरुषहरू ममलेर ऄनेक 

स् त्रीहरूसाँग सामूमहक रूपमा मववाह गछथन्। यसरी गररएको मववाहपमछ स् त्री-

पुरुष सबैले एका-ऄकाथप्रमत समान रूपले पमत-पत् नीको व्यवाहार गछथन्।१५ 

 

२.५.६ पररवारका ऄन्य प्रकार 

पररवारका ईक्त मवमभन् न प्रकारका ऄमतररक्त ऄन्य प्रकार पमन पाआन्छ, जसलाइ यहााँ 

मनम् न प्रस्तुत गररएको छ – 

  

ऄ) प्रजमनत पररवार 

मववाहपश्  चात् व्यमक्त स्वयमले अफ्नो पररवारको मनमाथा गने प्रर्ालाइ प्रजमनत 

पररवार भमनन्छ। यस्तो पररवारका सदस्यहरू एकजना पुरुष, ईसकी पत् नी र 

ऄमववामहत छोरा-छोरी हुन्छन्। ऄतः एकात्मक पररवारकै स्वरूप यसप्रकारको 

पररवारमा पमन पाआन्छ। 

 

 

                                                           
१४ मोतीलाल गुप् ता (सन् २००५), भारत में समाज, महन्दी रन्र् ऄकादमी, राजस्र्ान, प ृ३८६ 

१५ चन्रदेव हसह (सन् १९८७), प्राचीन भारतीय समाज ्र मचन्तन, मवश् वमवद्यालय प्रकाशन, वाराासी, प ृ

२२ 
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अ) दम्पमि स्वजनसम्बन्धी पररवार 

यस्तो पररवारमा मववाहद्वारा स्र्ामपत नातादार र रगतको साआनो पने मामनसहरू एकै 

पररवारका सदस्य बनेर एकै उाईाँमा बस्छन्। तर यस्तो पररवारमा मववाहद्वारा 

स्र्ामपत भएका सदस्यहरूभन्दा रगतको साआनोले बााँमधएका सदस्यहरूको मवशेष 

स्र्ान र महत्त्व हुन्छ। 

 

आ) रामीा पररवार 

यस्तो पररवारको ऄर्थव्यवस्र्ा कृमषमा अधाररत हुन्छ। संस्कृमत, रूकीगत मान्यता, 

धमथ, रीमतमर्मत अकदले रामीा पररवारका सदस्यहरूलाइ सामामजक र पाररवाररक 

दामयत्व तर्ा किथव्यमा बााँधेको हुन्छ। यस्तो पररवारका सदस्यहरू एका-ऄकाथमा 

सजातीय सम्बन्धद्वारा बााँमधएका हुन्छन्। 

 

इ) नागर पररवार 

नागर पररवारको जन्म परम्परागत संयुक्त पररवारको मवघटन भएपमछ भएको हो। 

ऄतः यसलाइ एकात्मक पररवारकै एईटा रूप मान् न सककन्छ। यो पररवार प्रर्ा पमन 

सहरीकरा, ्द्योगीकरा तर्ा अधुमनकताका कारा नै प्रचलनमा अएको पाआन्छ। 

यसका सदस्यहरूले अफ्नो जीवनशैली सहरी पयाथवरा, सभ्यता र संस्कृमतमा ीालेका 

हुन्छन्। सानो अकार, स्वतन्त्रता, समानता र गमतशीलता यस ककमसमको पररवारका 

मवशेषताहरू हुन्। 
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२.६ नेपालीहरूको पाररवाररक जीवनका मवशषेता र प्रकार 

समाजमा मवमभन् न जामत तर्ा समूह बसोबास गछथन्। मवमभन् न जामतका अअफ्ना 

सामामजक व्यवस्र्ा र सांस्कृमतक परम्परा हुने हुनाले त्यही सामामजक सांस्कृमतक 

मवमवधताका कारा जामत वा समूह मवशेषका पाररवाररक पररपाटीहरूमा पमन 

मभन् नता दखेापछथन्। 

 संसारभररका मवमभन् न जामतका ऄनेकौ ाँ पररवारहरूमध्ये नेपाली एईटा हो। 

प्राचीन कालदमेख नै ऄनेक जामत-ईपजामत, वाथ, धमथ तर्ा पेसा अकदका दमृ टकोाले 

मवमभन् न गो उीहरूको बसोबास रमहअएकाले बुनोटका दमृ टले नेपाली समाज मनकै 

जरटल रहकेो देमखन्छ। बहुधमथ तर्ा बहुजातीय सामामजक बुनोटले नेपाली सामामजक 

जीवनमा जरटलता र मवमवधता अएको हो। प्राचीन महन्द ू सामामजक सङ्ग् गउनको 

अधारशीलामा देमखने महन्द ूनेपाली समाजको एईटै मूल प्रवाहमा ऄन्य धेरै ससाना 

प्रवाहहरू समावेश भएर बृहत् नेपाली समाजको मसजथना भएकोले नै समाजको स्वरूप 

मनकै जरटल भएर पमन चाखलाग्दो भएको  हो। 

 मु्यतः परम्परागत महन्द ूसामामजक व्यवस्र्ामा नै नेपाली समाज व्यवस्र्ा पमन 

अधाररत भएको हुाँदा यसको मूलाधार संयुक्त पररवार प्रर्ा हो। पररवार प्रर्ा पमन 

जामत प्रााली जस्तै परम्परागत महन्द ू सामामजक व्यवस्र्ाको अधारभूत संस्र्ो हो। 

प्राचीन र मध्यकालीन नेपाली आमतहासको ऄध्ययनबाट तात्कालीन समाजमा महन्द ू

संयुक्त पररवार प्रर्ा रहकेो पाआन्छ। अधुमनक कालको सुरुमा पमन नेपालीहरूको 

पाररवाररक सङ्ग् गउन प्राचीन अदशथऄनुरुप नै मर्यो तापमन पररमस्र्मत र समयको 

पररवतथनसाँगसाँगै पाररवाररक बुनोटमा पमन पररवतथन हुाँद ै गएको पाआन्छ। मु्यतः 

संयुक्त पररवार प्रर्ा कायमै भए पमन यसको मध्यकालीन बृहत् अकारमा भने ऄनेक 

पररवतथन हुाँद ै अएको देमखन्छ। यसरी प्रारमम्भक कालदेमख नै नेपाली समाज संयुक्त 

पररवार प्रर्ाको पिपाती रमहअएको देमखन्छ। वतथमान समयमा पमन यो प्रर्ा कायमै 

पाआए तापमन पाश् चात्य ्द्योमगक समाजको प्रभावले गदाथ तर्ा जामगरे जीवन भएको 
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कारा छोरा-छोरीहरू बाबु-अमाबाट ऄलग-ऄलग बस्ने गरेको दमेखन्छ। यसो भए 

तापमन कानुनी रूपमा भने ईनीहरू संयुक्त पररवारकै एईटा ऄङ्ग् गको रूपमा 

स्वीकारेको पाआन्छ। 

 नेपालीहरूको पाररवाररक पररपाटी र यसको सामामजक जीवन मूल रूपमा 

परम्परागत महन्द ू सामामजक व्यवस्र्ामा अधाररत भएकोले यो महन्द ू समाज 

व्यवस्र्ामसत ममल्दोजुल्दो छ। महन्द ू सामामजक व्यवस्र्ाऄन्तगथत नेपाली सामामजक 

जीवनको पररपाटी कस्तो छ तर्ा यसको समाज र सङ्ग् गउन के कस्तो छ भन् ने कुरा 

बुझ्न प्रर्मतः परम्परागत महन्द ूसमाजको मूलाधार मामनएको संयुक्त पररवार प्रर्ाको 

चचाथ गनुथ ईपयुक्त हुन्छ। 

 

२.६.१ महन्द ूसयंकु्त पररवार र यसका मवशषेता 

संयुक्त पररवार महन्द ू सामामजक व्यवस्र्ाको मूलाधार हो। यो महन्द ू सामामजक 

संरचनाको महत्त्वपूाथ एकाआ हो। पमत, पत् नी, पमतका अमा-बाबु, हजुरमा, हजुरबा, 

काका-काकी, नामत-नामतनी, ऄमववामहत छोरा-छोरीहरू सार्ै रक्त सम्बमन्धत ऄन्य 

सदस्यहरू महन्द ू संयुक्त पररवारका प्रमुख सदस्यहरू हुन्। पाश् चात्य समाजमा पाआने 

‘जोआन्ट फ्याममली’ तर्ा ‘एक्सटेन्र्ेट फ्याममली’ प्राालीमसत महन्द ू सामामजक 

व्यवस्र्ामा पाआने संयुक्त पररवार प्राालीमाझ केही समानता दमेखए तापमन ऄनेकौ ाँ 

सामामजक तर्ा सांस्कृमतक सन्दभथमा यसको कायथ-िेत्र तर्ा स्वरूप र प्रकृमत भने मभन् नै 

र व्यापक दमेखन्छ । सामान्यतः पाश् चात्य जोआन्ट फ्याममली प्राालीमा एईटा सामान्य 

पूवथज, ऄमववामहत सन्तान र मववाहद्वारा समम्ममलत भएका नारीहरू हुन्छन्। मयनीहरू 

एईटा सामान्य घरमा बस्छन्। तर महन्द ू संयुक्त पररवार प्राालीमा तीनभन्दा बीी 

पुस्ताका सदस्यहरू एकै सार् एईटै घरमा तर्ा एईटै चुह् लोमा पकाएको खाना खाएर 

बस्छन्। 
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ऄ) महन्द ूसयंुक्त पररवारका प्रमुख मवशषेता 

वासु बरालले महन्द ूसंयुक्त पररवारका मवशेषता मनम् नमलमखत दखेाएका छन्१६ - 

￭ संयकु्त मनवास 

संयुक्त पररवारका सदस्यहरू एईटै घरमा जीवन-यापन गछथन्। एईटै घरमा ऄनेकौ ाँ 

पुस्ताका सदस्यहरू बस् ने गछथन्। 

 

￭ संयकु्त चहु् ला 

संयुक्त पररवारका सदस्यहरू एईटै घरमा बसेर एईटै चुह् लामा पकाएको खाना पमन 

खाने गछथन्। 

 

￭ संयकु्त सम्पमि 

संयुक्त पररवारका सदस्यहरूको मनजी सम्पमि हुाँदनै। पररवारमा सबै सम्पमि सामूमहक 

रूपमा रामखन्छ । सम्पमिको ईपभोग सामूमहक रूपमा हुन्छ। 

 

￭ उुलो अकार 

संयुक्त पररवारका मवशेषताहरूमध्ये उुलो अकार एईटा प्रमुख मवशेषता हो। तीनभन्दा 

बीी पुस्ताका सदस्यहरू एकै उाईाँमा बस् ने हुनाले यस पररवारको अकार उुलो हुन्छ। 

 

 

 

 

                                                           
१६ वासु बराल (मव सं २०५०), महन्द ूसामामजक सङ्ग् गउनको प्रारूप, साझा प्रकाशन, काउमार्ौं, पृ ८२ 
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￭ मुमखया 

संयुक्त पररवारमा सबैभन्दा पाको सदस्यलाइ मुमखया भमनन्छ। पररवारमा ईसको हरेक 

प्रकारको मनयन्त्रा हुन्छ। पररवारका ऄन्य सदस्यले ईसको स्वीकृमतमबना कुनै काम गनथ 

सकै्तनन् सार्ै ईसको ऄवहलेना गनथ पमन सकै्तनन्। 

 

￭ साममूहक ऄनु उान 

संयुक्त पररवारमा पूजा पमन सामूमहक रूपमा गररन्छ। पररवारमभत्र र बामहर सम्पन्न 

गररने पूजाअजा, धार्समक, सांस्कृमतक कक्रयाकलाप, पवथ तर्ा कायथक्रमहरूमा 

पररवारका सदस्यहरू सामूमहक रूपमा भाग मलन्छन्। 

 

￭ पारस्पररक सहयोग 

पररवारका सदस्यहरूमाझ परस्पर सहयोगको भाव रहकेो  हुन्छ। यकद यस्तो भाव 

मसजथना हुन नसके पररवारमा ऄव्यवस्र्ा र ऄसन्तुलन अईने सम्भावना बढ्दछ। 

 

￭ अर्सर्क मस्र्रता 

संयुक्त पररवार अर्सर्क दमृिले मस्र्र हुन्छ। अर्सर्क कायथमा पररवारका सदस्यहरू 

सहभागी हुने हुनाले पररवारका सदस्यमवशेषलाइ कुनै अर्सर्क बोझ पदनै। साझा 

सम्पमि हुने भएकाले पररवारको सम्पूाथ अर्सर्क संयुक्त रूपमा स चामलत हुन्छ। ऄतः 

यस्तो पररवारमा अर्सर्क मस्र्रता पाआन्छ। 
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२.६.२ नपेालीहरूको पाररवाररक जीवनका प्रकार 

मानव समाजमा पररवारको ईत्पमि मवकास, लक्ष्य तर्ा ईद् दशे्यहरू त्यस्तै त्यस्तै भए 

पमन सामामजक तर्ा सांस्कृमतक तर्ा जातीय मवमवधताले गदाथ पररवारको सङ्ग् गउन, 

सामामजक पररपाटी र प्रकारमा पमन मभन् नता रहकेो हुन्छ। नेपाली समाजमा मवद्यमान 

पाररवाररक जीवनका मूलभूत पद्धमतलाइ मवमभन् न अधारहरूबाट वगीकरा गरेर 

ऄध्ययन गनथ सककन्छ । त्यस्ता केही प्रमुख अधारहरू मनम् नप्रकार छन् – 

ऄ) सदस्य सङ्ग््याका अधारमा नपेाली पररवार 

यसऄन्तगथत नेपाली सामामजक व्यवस्र्ामा संयुक्त र एकात्मक गरी दइु प्रकारका 

पररवार-प्रर्ा हुन्छन्। वतथमान नेपाली समाजमा एकात्मक पाररवाररक पद्धमतको 

बाहुल्य कदन प्रमतकदन बढ्द ैगआरहकेो छ। सङ्ग््यात्मक दमृ टले संयुक्त पररवार प्रर्ाको 

प्रचलन न्यून भए तापमन कृमषप्रधान गाईाँ , सामन्ती पररवार तर्ा राजपररवारहरूमा 

संयुक्त पररवारका मवमभन्न रूपहरू नै मवद्यमान छन्। यद्यमप सहर गाईाँ  चारैमतर 

परम्परागत संयुक्त पररवार टुकक्रएर एकात्मक पररवार प्रर्ामा पररात भआरहकेो छ। 

 

अ) मनवासका अधारमा नेपाली पररवार 

मनवासका अधारमा नेपाली सामामजक व्यवस्र्ामा मपतृस्र्ानीय, मातृस्र्ानीय र 

नवस्र्ानीय गरी तीन प्रकारका पररवार-प्रर्ा रहकेो भेट् टाआन्छ। यसो भए तापमन 

वतथमान नेपाली समाजका सन्दभथमा हदेाथ मातृस्र्ानीय पररवार प्रर्ा भने त्यमत 

पाआाँदनै। यो भेद प्राचीन र मध्यकालीन नेपाली समाजमा मु्यतः मङ्ग् गोल ककरात 

समुदायमा मवद्यमान मर्यो।१७  

                                                           
१७ जनकलाल शमाथ (मव सं २०५८), हाम्रो समाज एक ऄध्ययन, पूवथवत्, पृ ४७ 
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आ) मववाहका अधारमा नपेाली पररवार 

नेपाली पररवारमा एकमववाही र बहुमववाही पररवार प्रर्ा रहकेो पाआन्छ। नेपाली 

सामामजक जीवन मूलतः एकमववाही पररवार प्रर्ामा अधाररत छ। यसो भए तापमन 

समाजमा कही ाँ कतै पमत वा पत् नी नमरी ऄको मववाह गने प्रचलन पमन पाआन्छ। 

बहुमववाह गनथ नपाईने नेपाली समाजमा कुनै सामामजक कानुन नभए तापमन 

सामामजक मयाथदाका दमृ टले यो प्रर्ा त्याज्य मामनन्छ। 

 

इ) पाररवाररक सिा वा ऄमधकारका अधारमा नपेाली पररवार 

नेपाली सामामजक व्यवस्र्ालाइ पाररवाररक सिा वा ऄमधकारका अधारमा हदेाथ 

मु्यतः मातृसिात्मक र मपतृसिात्मक पररवार-प्रर्ा रहकेो पाआन्छ। जनकलाल शमाथले 

ईल् लेख गरेऄनुसार नेपाली सामामजक आमतहासमा प्रार्ममक र मध्यकालीन मङ्ग् गोल 

ककराती समुदायमा मातृसिात्मक पररवार प्रर्ा रहकेो बुमझन्छ। वतथमान सन्दभथमा हदेाथ 

नेपाली पररवार मपतृसिात्मक संरचनामा नै मनधाथररत रहकेो मान् न सककन्छ। 

 

ई) वशंनामका अधारमा नेपाली पररवार 

मातृवंशीय र मपतृवंशीय पररवार-प्रर्ा गरी कुल वा वंशका अधारमा नेपाली 

सामामजक व्यवस्र्ामा पररवारका दइु भेद पाआन्छन्। नेपाली सामामजक जीवन 

परम्परागत महन्द ू सामामजक व्यवस्र्ामा अधाररत भएकाले यसमा मपतृवंशीय 

पररवारको बहुलता पाआन्छ। 

 

उ) रामीा र नागर नपेालीहरूको पाररवाररक जीवनको पररपाटी 

नेपाली पररवारहरू मु्यतः गाईाँ -घरमा पाआने हुनाले तर्ा नेपाली सामामजक व्यवस्र्ा 

कृमषमा अधाररत समाज भएकोले नेपाली रामीा पररवार उुलो सङ्ग््यामा पाआन्छ। 
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समयको पररवतथनसाँगसाँगै संयुक्त पररवारमा पमन कमतपय घटना तर्ा काराहरूले गदाथ 

पररवार मवघटन भएर एकात्मक पररवारको जन्म भयो र यस्तो पररवार प्रर्ा नगर  

वा सहरका समाजमा दखेा पर् यो। ऄतः सहरी िेत्रमा मवशेष यस्तो पररवार प्रर्ा 

पाआन्छ । यसरी रामीा िेत्रदमेख सहरतफथ  नेपाली पररवार पमन मवस्तारै फैिँलद ै

गआरहकेो छ। 

 

ऊ) दवेर-भाईज ूमववाही पररवार 

दाजुको अकमस्मक मृत्यु भयो भने भाआले नै भाईजूलाइ मववाह गरी पत् नीको रूपमा 

मूल घरमा रा् ने प्रर्ा भएको पररवार प्रर्ालाइ दवेर-भाईजू मववाही पररवार प्रर्ा 

भमनन्छ। यस्तो पररवारमा भाईजूको स्वीकृमतमबना दवेरले ईसलाइ ऄप् नाईन सकै्तन 

सार्ै मवधवा भाईजूको स्वीकृमतमबना दवेरले ऄन्यत्र मववाह गनथ पमन पाईाँदनै। नेपाली 

समाजमा यस्तो पररवार प्रर्ा मलम्बू समुदायमा प्राचीन तर्ा मध्यममक कालमा 

मवद्यमान रहकेो पाआन्छ।१८ 

 

ए) मात-ृमपत ृसगोत्रीय मववाही पररवार 

यस्तो पररवारको मनमाथा अमा वा बाबुका रक्त सम्बन्धीहरूमसत ईनीहरूका 

छोराछोरीहरूको मववाह भएपमछ हुन्छ। नेपाली समाजमा यस्तो पररवार प्रर्ा केही 

मभन् न रूपमा पाआन्छ। नेपाली समाजमा मामा-चेली तर्ा फुपू चेलामा मवहाबारी चल्ने 

प्रर्ा पाआन्छ। फुपूकी छोरी मामाको छोरामसत र मामाकी छोरी फुपूको छोरामसत मबह े

गने प्रर्ा मलम्बू , तामाङ अकद समुदायमा चलेको पाआन्छ। 

 यसरी संसारका ऄन्य समाजमा झै ाँ नेपाली समाजमा पमन पाररवाररक जीवनका 

ऄनेकौ ाँ पद्धमतहरू पाआन्छन्। समयको गमतशीलता तर्ा पररवतथनसाँगसाँगै पुराना 

                                                           
१८ जनकलाल शमाथ (मव सं २०५८), हाम्रो समाज : एक ऄध्ययन, पूवथवत्, पृ ४२ 
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सामामजक र पाररवाररक पद्धमत, मूल्य र मान्यताहरू पररवतथन हुनाका सार्ै मवलीन 

हुाँद ै गआरहकेा छन्। फलस्वरूप समाजमा नयााँनयााँ पाररवाररक ीााँचाहरू दखेा पदै 

गआरहकेा छन्। 

 

२.७ नेपालीहरूको पाररवाररक जीवनको बद्लाँदो स्वरूपका मूल काराहरू 

संसारका प्रत्येक सामामजक संस्र्ाहरू समय र पररमस्र्मतऄनुकूल पररवर्सतत हुाँदै 

अएका छन्। नेपाली सामामजक व्यवस्र्ामा अआरहकेा पररवतथनहरूले यसको 

पाररवाररक स्वरूपमा पमन स्वतः पररवतथनहरू ल्याआरहकेा छन्। नेपाली समाजमा 

दखेा परररहकेा पाररवाररक जीवनको बद्लाँदो स्वरूपका केही प्रमुख काराहरूलाइ 

मनम् नप्रकार ऄध्ययन गनथ सककन्छ – 

 

२.७.१ ्द्योगीकरा 

्द्योगीकरालाइ संयुक्त व्यवस्र्ा मवघरटत हुने मवमभन् न कारकहरूमध्ये प्रमुख 

मामनन्छ।१९ सामान्यतः परम्परागत नेपालीहरूको पाररवाररक जीवन कृमषमा 

अधाररत मर्यो। तर जसरी ्द्योगीकराका कारा ऄन्य समाजको संरचना प्रभामवत 

भएको पाआन्छ, त्यसरी नै ्द्योगीकराको प्रभावले प्रत्यि-ऄप्रत्यि रूपमा नेपाली 

समाजको बृहिर संरचनालाइ मवघरटत तुल्याएको पाआन्छ। प्रर्मतः संयुक्त 

पररवारलाइ मवघरटत तुल्याइ एकात्मक पररवारको जन्म गरायो। व्यमक्तहरूका 

परम्परागत धाराहरू मशमर्ल हुनर्ाले जो संयुक्त पररवार-व्यवस्र्ा कायम रा् नका 

लामग अवश्यक मर्यो। मवमवध कारखानाहरू खोमलएर व्यापार धन्धामा बृमद्ध भयो। 

                                                           
१९ गाेशप्रसाद ऄमधकारी (मव स ं२०५६), समाजशास् त्र तर्ा मानवशास् त्र-एक पररचय, रत् न पुस्तक भण्र्ार, 

काउमार्ौ ाँ, पृ १२९ 



 

 

५९ 

 

पररवारका सदस्यहरू ऄब घरैमा नबसेर जीमवका ईपाजथनका मनमम्त कामको खोजीमा 

यताईता िँहड्न र्ाले। फलस्वरूप परम्परागत रूपमा रमहअएको पाररवाररक एकता 

तोमर्न र्ाल्यो र संयुक्त पररवार मवघरटत हुनर्ाल्यो। 

 

२.७.२ नागरीकरा 

वास्तवमा ्द्योगीकराले नै नागरीकरालाइ जन्मायो। ्द्योमगक मवकास र 

यतायातका नयााँनयााँ साधनहरूले सहर बजारको ईद् भव र मवकास भयो। समाजमा 

छुट् टै ककमसमको नागर सभ्यताको प्रादभुाथव भयो जसले परम्परागत पाररवाररक 

ीााँचामा पररवतथन ल्याआकदयो। संयुक्त पररवारका सदस्यहरू खेतीपाती र घरेलु ईद्योग 

धन्धालाइ त्यागेर रोजी रोटी र व्यापारधन्धाका मनमम्त सहर बजारमतर पस् न र्ाले। 

यसरी सहरतफथ  लागेका सदस्यहरूले सहरमा नै एईटा छुट् टै घर बसाएर जीवन धान् न 

र्ालेपमछ संयुक्त पररवार मवघरटत हुन र्ाल्यो। 

 

२.७.३ अधुमनक मवचारधारा, मशिा, ससं्कृमत तर्ा सभ्यताको प्रभाव 

परम्परागत नेपाली पररवारमा अधुमनक मवचारधारा, मशिा, संस्कृमत तर्ा सभ्यता 

अकदको उुलो प्रभाव परेकोले पमन पररवारको परम्परागत ीााँचा तर्ा कायथ िेत्रमा 

महत्त्वपूाथ पररवतथनहरू दखेापरेको पाआन्छ। यसले पमन संयुक्त नेपाली पररवार 

टुक्र्याईनमा सहयोग गर् यो। 

 

२.७.४ बढ्दो जनसङ्ग््या र बेरोजगारी 

्द्योगीकराल े एकामतर रोजगारको सुऄवसर प्रदान गर् यो भने ऄकाथमतर बढ्दो 

जनसङ्ग््याले गदाथ पररवारमा बेरोजगारीको समस्या दखेा पर् यो जसले पररवारमा 



 

 

६० 

 

अर्सर्क ऄमस्र्रता अईन र्ाल्यो। फलस्वरूप पररवारमा मवमभन् न प्रकारका 

पाररवाररक झैझमेलाहरू सृम ट हुनर्ाले। ऄतः यसमा सुधार ल्याईनका लामग पमन 

सदस्यहरू रोजगारको खोजीमा यत्रतत्र जान र्ाले। यसरी सदस्यहरू घरबामहर जान 

र्ालेपमछ संयुक्त पररवार सा साना नयााँ पररवारमा मवभक्त हुनर्ाल्यो। 

 

२.७.५ पररवारका कायथहरूमा न्यूनता 

परम्परागत पररवारले व्यमक्तत्वको मवकास, सामामजक सुरिा, मनोक जन तर्ा 

अर्सर्क जीवनको मवकास अकदका मनमम्त महत्त्वपूाथ कायथहरू ग्यो जसले व्यमक्त 

स्वयम् पमन संयुक्त पररवारमा नै बस् नु ऄमधक ईपयोगी उान्द्यो। ऄचेल भने ईक्त सबै 

कायथहरू मवमभन् न संस्र्ाहरूलाइ हस्तान्तररत गररएको छ। मवमभन् न व्यावसामयक 

सङ्ग् गउन तर्ा क्लब अकदले मनोर जन प्रदान गदथछन्, सामामजक र सुरिाको काम 

राज्यले गदथछ, व्यमक्तत्वको मवकास गने काम मशिा संस्र्ानहरूलाइ हस्तान्तररत 

गररएको छ तर्ा अर्सर्क जीवन सफल तुल्याईन संस्र्ागत प्रमशिालाइ अवश्यक 

मान् न र्ालेका छन्। यसरी संयुक्त पररवारका ईपयोमगताहरूमा पमन न्यूनता अईन 

र्ालेको पाआन्छ। 

 

२.७.६ काननुी व्यवस्र्ा 

दशेको वतथमान कानुन व्यवस्र्ाले पमन परम्परागत नेपाली पररवारलाइ मवघरटत 

तुल्याईन मवशेष भूममका मनवाथह गरेको पाआन्छ। ईिरामधकार ऄमधमनयम, बालमववाह 

मनरोधक ऄमधमनयम, मववाह मवच्छेद ऄमधमनयम, मवधवा पुनर्सववाह ऄमधमनयम, 

स् त्रीले पुरुष सरह सम्पमि प्राप् त गनथ पाईने ऄमधमनयम तर्ा ऄन्तजाथतीय मववाह 

ऄमधमनयम अकदले पररवारका सदस्यहरूमाझ तनाई र प्रमतस्पधाथ मसजथना हुनर्ालेको 



 

 

६१ 

 

पाआन्छ। कानुनी व्यवस्र्ाका अधारमा नारी-पुरुषमा कुनै भेद रहने। कानुनले नै ‘संयुक्त 

पररवार’, ‘सानो पररवार’ र ‘व्यमक्त’ भनेर वगीकरा गरेको पाआन्छ। यसरी वतथमान 

कानुनी व्यवस्र्ाले पमन प्रत्यि ऄप्रत्यि रूपमा परम्परागत नेपाली पररवारलाइ 

मवघरटत तुल्याएको देमखन्छ। 

 

२.७.७ पाररवाररक कलह 

मवमभन् न अधुमनक जीवन पद्धमतहरूको प्रभावले व्यमक्त र पररवारमाझ दरूी बीाईाँद ै

लगेपमछ पररवारमभत्र मवमभन् न तनाई, स्पधाथ तर्ा ऄव्यवस्र्ाहरूको सृम ट भएको 

दमेखन्छ। परम्परागत संयुक्त पररवारमा सदस्यहरूका अन्तररक द्वषे, ईनीहरूमबच 

पारस्पररक कलह, नानीहरूलाइ मलएर झैझगर्ा, रूकीगत व्यवहारहरूको प्रधानता 

अकद ऄवगुाहरूले गदाथ पररवारका मशमित तर्ा पररिमी सदस्यहरू यस्ता तनाईपूाथ 

वातावराबाट मनक्लेर छुट् टै घर बनाएर बस् न र्ालेको दमेखन्छ। यसरी पाररवाररक 

कलहका काराले पमन मूल पररवार मवघरटत भएर एकात्मक पररवारको जन्म हुन 

र्ालेको पाआन्छ। 

 पाररवाररक जीवनको बद्लाँदो स्वरूपका ईपयुथक्त काराहरूबाहके यतायातका 

साधनहरूको सुमवधा, पाररवाररक मनयन्त्रामा मशमर्लता, पररवारका सदस्यहरू माझ 

धमाथन्तरा प्रकक्रया, नैमतकताको बद्लाँदो मानदण्र्, पररवार सम्बन्धी रूकीवादी 

मान्यताप्रमत ऄनास्र्ा, परम्परागत संस्कार र रीमतमर्मतहरूको मवरोध, पमश् चमीकरा, 

मववाह व्यवस्र्ामा पररवतथन, मववाह र नातागोताको महत्त्व घट्नु, पाररवाररक 

दामयत्वप्रमतको ईदासीनता, मनधथनता तर्ा यौन सम्बन्धगत ऄसन्तुमि अकद ऄनेकौं 

काराहरू पमन यसका लामग ईिरदायी छन्। वास्तवमा व्यमक्त र समाजका प्रत्येक 

पररवतथनहरूले पाररवाररक मूल्य र मान्यतामा महत्त्वपूाथ पररवतथन ल्याआरहकेा हुन्छन्। 
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नेपाली समाजमा हुन त ऄमहले पमन संयुक्त पररवार सम्पूाथ रूपले मवघरटत भएको 

छैन। तर समाजमा व्यमक्तगत स्वतन्त्रता जुन प्रकारले बकीरहकेो छ, त्यसलाइ हदेाथ 

संयुक्त पररवारहरूमा हुने मवघटनको प्रवृमिलाइ रोक् न ऄसम्भव दमेखन्छ। रामीा र 

नागर जुनै िेत्रमा पमन संयुक्त पररवारको शेष बााँचेको छ, त्यसका मवशेषताहरू 

परम्परागत संयुक्त पररवारहरूका प्रकृमतबाट टाीा हुाँद ैगआरहकेा छन् । ऄतः वतथमान 

नेपाली समाजको पाररवाररक जीवन मयनै काराहरूले गदाथ बद्लाँदो मस्र्मतमा छ। 

यसको परम्परागत स्वरूपमा पररवतथन ल्याईन ऄनेक कारक तत्त्वहरू अज पमन सकक्रय 

छन्। 

 

२.८ मनकषथ 

‘पररवार एवम पाररवाररक जीवन’का सन्दभथमा गररएको ईपयुथक्त अध्ययनबाट प्राप् त 

मनकषथका मूल बुाँदाहरू मनम् नप्रकारले प्रस्तुत गररन्छ -  

 समाजमा भएका मवमभन् न सङ्ग् गउनहरूमध्ये ‘पररवार’ मानव जीवनमसत 

सम्बमन्धत पमहलो सामामजक सङ्ग् गउन हो। ऄतः सामामजक संरचनाको 

प्रार्ममक एकाआ पररवार हो। 

 पररवारमा व्यमक्तहरूमाझ दीघथकालीन सम्बन्धको स्र्ापना एकाकाथमबच रहकेो 

हुन्छ। 

 हरेक व्यमक्त पररवारमा जन्मन्छ, पररवारमा हुकथ न्छ र पररवारमा नै मदथछ। 

 पररवार मववाहबाट स्र्ामपत हुने सामामजक संस्र्ा हो जसमा एईटी नारी र 

एईटा पुरुष हुनु अवश्यक हुन्छ। 

 पररवार सानो समाज हो जहााँ सामामजक जीवनसाँग सम्बमन्धत प्रत्येक कुरा 

व्यमक्तले मसककरहकेो हुन्छ। 



 

 

६३ 

 

 पररवारले मु्यतः मामनसका ऄनेकौ ाँ अवश्यकताहरू पूर्सत गनाथका सार्ै 

मामनसको वैयमक्तक एवम् सामामजक व्यमक्तत्वको मवकास पमन गछथ। 

 नेपाली समाज व्यवस्र्ा मु्यतः परम्परागत महन्द ू सामामजक व्यवस्र्ामा 

अधाररत भएको हुाँदा यसको मूल अधार संयुक्त पररवार प्रर्ा हो। यो 

सामन्तवादी ऄर्थतन्त्रामित समाजको संरचनाऄनुकूल मवकमसत संस्र्ा हो। 

 सदस्य सङ्ग््या, मनवास, मववाह, पाररवाररक सिा वा ऄमधकार, रामीा र 

नागर, वंशनाम, दवेर र भाईजू मववाही प्रर्ा अकदका अधारमा वगीकरा 

गरेर नेपाली समाजमा मवद्यमान पाररवाररक जीवनलाइ ऄध्ययन गनथ 

सककन्छ। 

 नेपाली समाजमा रहकेो परम्परागत पाररवाररक कायथका तुलनामा वतथमान 

नेपाली पररवारलाइ हदेाथ पाररवाररक जीवनको ीााँचा तर्ा कायथ-िेत्रमा ऄनेकौं 

पररवतथनहरू अएका छन्। यसको मूल कारा नेपाली समाजमा पमन 

्द्योगीकरा, नागरीकरा, बढ्दो जनसङ्ग््या र बेरोजगारी, अधुमनक मशिा 

तर्ा वतथमान कानुनी व्यवस्र्ा अकद तीव्र गमतमा मभमत्रएकोले गदाथ हो। 

ईक्त मवमभन् न नयााँ नयााँ मवचार, पररपाटी अकदले गदाथ नेपाली पररवारको 

परम्परागत संयुक्त पद्धमत मवघरटत हुाँद ैएकात्मक पररवारको मनमाथा भएको दमेखन्छ। 

यसरी प्रत्येक सामामजक संस्र्ाहरू समय र पररमस्र्मतऄनुसार भत्काँ दै बन्द ै गए झै ाँ 

नेपाली पररवारको संरचनामा पमन हरेफेर भआरहकेो छ। 

 


