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१. पृष्ठभुहम
जनगणना २०६८ ऄनुसार नेपालमा कू ल जनसंख्याको ४६.७९ प्रहतशत प्रजनन ईमेर समुहका
महहलाहरु छन्। यस ईमेर समुहका हरे क महहला माहसक रुपमा रजस्वला हुने गदाहछन् ।
महहनावारी हुनु प्राकृ हतक कु रा हो जुन महहलाको प्रजनन् प्रदियासँग जोहडएको हुन्छ ।
महहनावारीका बखत रगत हनक्लने िम ३ देहख ७ ददनसम्म चल्न सक्छ । महहनावारी एक
माहसक चि हो जुन सामान्यतया २८ ददनको हुने गदाछ, तर कसै–कसैमा वा कहहलेकाही ँ २१
देहख ३५ ददनको ऄन्तरमा पहन हुन सक्छ । दकशोरीहरू दकशोरावस्थामा प्रवेश गरे पहछ
महहनावारी शुरू हुन थाल्छ । शारीररक हवकासिममा पररवतान हुने हमोनहरूको कारणले
महहनावारी हुने गदाछ । सामान्यतः ९ देहख १६ बषाको ईमेर बीच दकशोरीहरूमा महहनावारी
सुरु भआ ४५ देहख ५० बषा ईमेर हभत्रमा सदकन्छ ।
२१औं शताहददको पुवाार्द्ा पार गना लाहगसक्दा पहन महहनावारीलाइ समाजले ऄझै ऄन्धहवश्वासी
एवम् नकारात्मक दृहिवाट हेने गररएकै कारण जनसंख्याको अधा हहस्साले ऄमयााददत र
ऄसुरहित जीबन गुजाना बाध्य हुनु परे को ऄवस्था हवद्यमान रहेको छ ।
नेपाल सरकारले हवहभन्न अयोजना तथा कायािमहरूद्वारा महहनावारी सम्वहन्धत मुद्दाहरु
सम्वोधन गना प्रयास गरे ता पहन हत प्रयासहरु ददगो हुन सके का छैनन् । प्रजनन् स्वास््य
रणनीहत, (सन् १९९८) मा दकशोर दकशोरीको स्वास््य सम्बन्धमा एक रणनीहत बनेको छ जहाँ
महहनावारीलाइ दकशोरी स्वास््यको सामान्य पिका रुपमा हलइएको देहखन्छ । जसको ऄथा
महहनावारीलाइ अजीवन प्रदियाको रुपमा हलआएको देखखदैन, जस ऄन्तगात रजोहनवृहि
(menopause) र रजस्वलाका ऄन्य पिहरु पहन पदाछन् ।
हबद्यालय िेत्र हवकास योजना (२०१६ - २०२३) मा स्वास््य र पोषण हशषाक ऄन्तगात
गोपनीयता, महहनावारी र सरसफाआ सुहनहित गरे को छ । हवद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक
ऄन्तगात व्यहिगत सरसफाआ, दकशोरी वयश्कमा हुने शारीररक पररवतान, यौन स्वास््य,
महहनावारीको हवषयहरुको जानकारी समावेश गररएको छ, तथाहप यसले महहनावारी सँग
जोहडएको मानहसक हचन्ता, हैरानी र ईहत्पडनका बारे मा खुलेर बोल्न सके को पाईंदैन ।
सहभाहगता एबम ऄवसरको सन्दभामा लैहगगक समताको बारे मा कु रा गरे तापहन महहनावारीको
हवषय ऄझै मौन छ ।
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यसै पररप्रेक्ष्यमा नेपालको संहवधानले हरे क नेपालीलाइ स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाईने
लगायत स्वा्य सम्बन्धी हकको प्रत्याभूहत गरे को छ । त्यसै गरी मुलक
ु ी संहहता २०७४ ले
महहनावारी सम्बन्धमा हुने सबै दकहसमका भेदभाव छु वाछु त एवम ऄमानवीय व्यवहारहरु लाइ
दण्डनीय बनाएको छ । संबैधाहनक प्रत्याभूहतको कायाान्वयन गदै नेपाली महहलाहरुको मयााददत
हजवन यापन एवम समृहर्द् हाहसल गना सहयोगी वातावरणको सृजना गने ध्येयका साथ नेपाल
सरकारले यो मयााददत महहनावारी राहिय नीहत २०७५ तजुामा गरी कायाान्वयनमा ल्याएको छ ।

२. समस्या, चुनौती र ऄवसर
२.१. समस्या:
मानव ऄहधकार र हवकासको पररप्रेक्ष्यबाट हेदाा नेपालमा मात्र नभआ संसार भररनै
महहनावारीलाइ बेवास्ता गररएको पाआन्छ । नेपालका हवहभन्न िेत्र, सामाहजक परम्परा,
संस्कृ हतका अधारमा महहनावारीलाइ नकारात्मक धारणा, ऄन्धहवश्वास, छु वाछु तसँग जोडेर
महहनावारी भएको दकशोरर वा महहला साथै महहनावारीको रगत लाज, भेदभाव, ऄपहवत्र,
फोहोर र प्रदूहषत माहनदै अएको छ । यस्ता रीहतररवाज र कु संस्कारजन्य कु राहरु लाइ
के लाएर हेने हो भने ऄझैपहन नेपालका हवहभन्न सम्प्रदायमा ४० वटा भन्दा बढी यस्ता
कु प्रथाहरु ऄभ्यासमा छन् ।
प्राचीन काल देहख नै चहल अएको छु वाछु तको ऄभ्यास सुदरू पहिम र मध्यपहिमका पहाडी
भेगहरुमा ऄझै पहन ज्वलन्त रुपमा देहखएतापहन काठमाडौ ँ वा महोिरी जस्ता हजल्लाहरुमा
पहन ऄदृश्यरुपमा ऄभ्यास भइरहेका पाइन्छन् जसमा छु वाछु तको ऄभ्यासबाट हपहडत जो कोही
दकशोरी वा महहलाहरुमा शारीररक तथा मानहसक समस्याहरु समेत देखा पने गरे को पाइन्छ ।
संस्कृ हतको अड् मा महहलाहरु माहथ गररने यस्ता ऄमानवीय व्यवहार मानव ऄहधकारका
हवरुर्द्मा छन् । सुदरू पहिमका ऄहधकांश महहलाहरुलाइ रजस्वला भएपहछ घरको जग, भान्सा
तथा पुजा कोठा छु न नहुने, बस्नका लाहग अफु बस्दै अएको घर भन्दा पर गोठमा बस्नुपने, गाइ,
ँ ीको दुध-दही खानबाट बर्जजत हुनुपने, धार्जमक, सांस्कृ हतक कायािमहरुमा सहभाहग हुन
भैस
नपाईने जस्ता प्रहतबन्धहरु लगाईंदै अएको पाइन्छ। रजश्वलाका बखत महहलालाइ बस्नका
लाहग कतै छु ट्टै गोठ वा टौवा अदद बनाइएको हुन्छ भने कतै घरको छछडीमा बस्तु-भाई सगगै
वा शहरी िेत्रमा भाडामा बस्नु परे का ऄबस्थामा कोठाको एक कु नो छु याएाएर बाने गररएको
पहन पाइन्छ । गोठमा बस्नुपने बाध्यताकै कारण दकशोरी तथा महहलाहरुलाइ पौहिक अहार,
अराम, सरसफाआ, माया-ममता एबम् सर-सहयोगबाट बहित हुनु पने; ऄध्ययन, रोजगारी
एबम् सामाहजक-राजनीहतक ऄवसरहरूबाट टादढनुका साथै यस्ता कु रीहत प्रथाहरु कै कारण
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बलात्कार, हत्या, सपादश
ं लगायत जगगली जनावरको हशकार तथा जाडोले कठ्याहगिएर
ज्यान जाने गरे को हस्थहत ऄझै हवद्यमान रहेको छ ।
महहला र पुरुषको ऄहस्तत्व जीबको ईत्पहत सँगै रहँदै अएको र सृहिको हनरन्तरताका लाहग
महहनावारी एक ऄपररहाया प्राकृ हतक प्रकृ या भएको कु रा ऄनुभव र हवज्ञानले प्रि पाररसके को
ऄवस्थामा पहन महहनावारीको हवषयमा खुलेर संवाद हुन नसक्नु, पयााप्त मात्रामा ऄध्ययनऄनुसन्धान हुन नसक्नु तथा ठोस नीहतगत प्रबन्धको ऄभाव अदद कारणले हाल २१औ ँ
शताददीमा अइपुग्दा पहन त्यो कु रीहतलाइ हटाईन सदकएको छैन । यसलाइ छहसा र ऄपराधका
रूपमा हैन बरू ऄझै पहन संस्कृ हतको रुपमा हेररने िम जारी नै छ । हालसम्म महहनावारी
सम्बन्धी जहत पहन कायािमहरु अएका छन् ती सबै सरसफाइका मुद्दासँग बढी जोहडएको र
मानवऄहधकारको पिलाइ नछोएको पाआन्छ ।
२.२.चुनौती:
क) मयााददत महहनावारी एक ऄन्तसाम्वहन्धत र बहुसरोकारको हवषय भएको हुँदा संबर्द्
सबै सरोकारवालाहरुको समझदारी, समन्वय र सहकाया सुहनहित गने काया,
ख) सददयौं देहख धार्जमक, सामाहजक र सांस्कृ हतक परम्परामा समेत जरा गाडी सके को यो
महहनावारी सम्बन्धमा हवद्यमान ऄवैज्ञाहनक, ऄमानवीय एवम ऄन्धहवश्वासपूणा कु ररहतको
तत्काल ऄन्त गने काया,
ग) महहनावारी सम्बन्धमा छु वाछु त एवम भेदभावपूणा व्यवहार धेर-थोर रुपमा सम्पूणा
समाजमा व्याप्त रहनुका साथै हनतान्त पररवार हभत्रको हवषय भएको हुँदा लहित समूह,
समुदाय वा िेत्र दकटान गरर कायािम कसरी संचालन गने भन्ने हबषय,
घ) महहनावारी हवषयलाइ लज्जा, घृणा र ऄपहवत्रताको हवषयका रुपमा हेररने परम्परा
व्याप्त रहेको पररवेशमा मयााददत महहनावारी ऄथवा रजस्वलाका बारे मा खुलेर कु रा गने
वा मौनता तोडने कदम,
ङ) मयााददत महहनावारीको सहजकारी वातावरण सृजना गना अवश्यक पूवााधार संरचना
एवम सेवा सुहवधाका लाहग अवश्यक साधन श्रोत जुटाईने काया,
च) महहनावारीको हवषयलाइ हनतान्त स्त्रीजन्य समस्या वा हबषय ठान्ने पुरुष वादी
हचन्तनमा तत्काल पररबतान ल्याईने काया,
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छ) ऄमयााददत महहनावारी सम्बन्धी व्यवहारहरु के ही हदसम्म गररबी संग समेत सम्बहन्धत
देहखएको हुँदा सवा प्रथम गररबी हनवारणको ऄहम प्रश्न,
ज) हनतान्त पाररवाररक हवषय भएकै कारण ऄमयााददत महहनाबारीलाइ छहसा वा
ऄपराधका रुपमा हेने तथा यस हबषयलाइ स्वास््य सम्बन्धी मात्र नभइ मानव
ऄहधकारको हबषयका रुपमा हेनुा ऄझै चुनौती कै हबषय देहखन्छ ।
२.३ ऄवसर:
क) मानव ऄहधकारमुखी संहवधान,
ख) महहला ऄहधकार एवम शसहिकरणमुखी र समावेशी ऄन्तरााहिय ऄहभयानहरु,
प्रहतवर्द्ताहरु एवम महासहन्धहरु,
ग) “जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ, त्यहाँ भगवान पहन रमाउँछन्” (यत्र नायास्तु पूज्यन्ते
रमन्ते तत्र देवताः) भन्ने धारणा नेपाली समाजमा रहेको,
घ) नारी र पुरुष जनसंख्याको शैहिक स्तर समान दरमा वृहर्द् हुदै गएको,
ङ) गररबीको रे खामुनी रहेको जनसंख्याको ऄनुपात िमश: घटदै गएको तथा मानव
हवकास सुचकागकमा सुधार अईँ दै गएको,
च) राज्य संयन्त्र समावेशी र कानुनको शासन सुदढृ बन्दै गएको,
छ) ऄमयााददत महहनावारी ऄन्त्यका लाहग अवश्यक सहयोग ईपलदध गराईने सम्बन्धमा
ऄन्तरााहिय समुदायको प्रहतवर्द्ता एवम तत्परता,
ज) सन् २०१३ मा काठमाण्डौमा सम्पन्न दहिण एहसयाली सरसफाआ सम्मेलन
(SACOSAN) ले महहनावारीको मुद्दालाइ हनम्नानुसार समावेश गरे पहछ खानेपानी
तथा सरसफाआ मन्त्रालयले यो हवषयलाइ प्राथहमकता ददएको छ:(१)

सबै सावाजहनक भवन, हवशेष गरर हवद्यालय, स्वास््य हक्लहनकहरूमा

बालबाहलका र ऄपागग मैत्री सेवालाइ प्राथहमकता र महहनावारी स्वच्छता
दयबस्थापन सम्वन्धी प्रचार।
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(२)

हडजाआन, हवतरण र ऄनुगमन ।

(३)

बच्चा, दकशोरी, महहला र ऄपागग मैत्री WaSH सुहवधाको लाहग

अवश्यक हनदेहशका बनाआ लागु गने ।
झ) सरसफाआ गुरुयोजना, २०६८ ले हरे क सावाजहनक स्थलहरुमा लैहगगक र ऄपागग
मैत्री सेवाहरु हुनुपने माग गरे कोछ ।
ञ) महहला, वालवाहलका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सवोच्च ऄदालतको फै सलाको
अधारमा छाईपडी प्रथा हवरुद्द एईटा हनदेहशका जारी गरे को छ, यद्यहप ईि
हनदेहशकाले मध्य र सुदरु पहिमािलको छाईपडी गोठ लगायत महहनावारीको समि
मुद्दालाइ यथोहचत सम्वोधन गना सके को देहखएको छैन ।
ट) महहनावारी हुँदा गररएको प्रहतवन्ध नै लैहगगक ऄसमानताको मुख्य कारण हो भनेर
संयुि राि संघीय मानव ऄहधकार पररषे ले सन् २०१४ मा घोषणा गरे पहछ यो एईटा
छलफलको हवषय बनेको छ, जसका हनम्न पिहरू रहेका छन्:•

महहनावारी स्वच्छता दयबस्थापन

•

महहनावारी स्वास््य र दयबस्थापन

•

महहनावारी ऄहधकार

यद्यहप महहनावारीका यी पिहरूले प्रत्यि रुपमा शाहन्त, मानव ऄहधकार एबम्
सशहिकरणलाइ ऄसर गने भएकोले यो सबैको सरोकारको हवषय हो । त्यसैले हरे क
दकशोरी ऄहन महहलाले महहनावारीलाइ मयााददत तररकाले दयबस्थापन गना पाईनु
पदाछ भन्ने मान्यता स्थाहपत भएको छ । मयााददत महहनावारी मानव ऄहधकारको त्यस्तो
सवाल हो जहाँ महहनावारीलाइ प्राकृ हतक रूपमा हलइ अधारभूत अवश्यकताका सबै
पिहरु जस्तै: अवास, हशिा, पोषण, स्वास््य, कानुनी सुरिा, सशहिकरण, वातावरण,
खानेपानी तथा सरसफाआमा भेदभाव रहहत पहुँच र स्वतन्त्रता पूवाक स-सम्मान बाँच्न
पाईने ऄवस्था हवद्यमान हुन्छ ।
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३. नीहत तजुामाका प्रमुख अधारहरु
३.१. संवध
ै ाहनक अधार:
क) "हामी नेपाली जनता

... ... ...

स्वाहभमानलाइ ऄिुण्ण राहख जनताका सावाभौम

ऄहधकार ... ... ... लाइ अत्मसात गदै, ... ... ... ऄिगामी पररविानका लाहग ... ... ... सामन्ती
के हन्िकृ त र एकात्मक राज्य दयबस्थाले सृजना गरे का सबै प्रकारका हवभेद र ईत्पीडनको
ऄन्त्य गदै, ...

...

... सबै प्रकारका हवभेद र ...

... ...

छु वाछु तको ऄन्त्य गरर समानता, समृहर्द्

र सामाहजक न्याय सुहनहित गना समानुपाहतक समावेशी र सहभागीतामूलक हसर्द्ान्तका
अधारमा समतामूलक समाजको हनमााण गने संकल्प गदै,
मौहलक ऄहधकार, मानव ऄहधकार,

... ... ...

... ...

... नागररक स्वतन्त्रता,

कानुनी राज्यको ऄवधारणा लगयतका

लोकताहन्त्रक मुल्य र मान्यतामा प्रहतवर्द् रहह समृर्द् राि हनमााण गना,

...

... ... यो

संहवधान जारी गदै छौं " भन्ने नेपालको संहवधानको प्रस्तावना कै ममा र भावना रहेको,
ख) सम्मानपूवाक बाँच्न पाईने, वैयहिक स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, छु वाछु त तथा
भेदभाव मुि भइ बाँच्न पाईने, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाईने, स्व्य रहनका लाहग
स्वच्छ खानेपानी र सरसफाआ सेवामा पहुचको हक हुने, खाद्य सम्बन्धी हक, अवास
सम्बन्धी हक, महहला सम्बन्धी हक, सामाहजक न्यायको हक लगायत संहवधानको भाग-३
मौहलक हक र कतादय ऄन्तगात धारा १६,१७,१८,२०,२४,३०,३५,३६,३७,४२ का ममा र
भावना,
ग) संहवधानको भाग-४ राज्यका हनदेहशक हसर्द्ान्त, नीहत तथा दाहयत्व ऄन्तागत धारा ५०
हनदेशक हसर्द्ान्तहरुको खण्ड (१), (२) मा ईल्लेहखत ममा र भावना; धारा ५१ खण्ड (ख),
(ग), (ञ)

र (झ) मा ईल्लेहखत ममा र भावना; धारा ५२, ५३ र ५४ का प्रबन्धहरु एवम

हतनका ममा र भावना,
घ) संहवधानको धारा ४७ मा संहवधान प्रदि मौहलक हकहरु कायाान्वयनका लाहग
अवश्यकता ऄनुसार राज्यको संहवधान प्रारम्भ भएको ३ वषा हभत्र कानुनी दयबस्था गनुा
पने, अदद जस्ता संवैधाहनक प्रवन्धहरुलाइ मयााददत महहनावारी नीहत, २०७५ तजुामाका
अधारका रुपमा हलइएको छ ।
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३.२. राहिय प्रहतवर्द्ता:
क) सामाहजक न्याय र सामानतामा ऄधाररत समाज एवम् लोक कल्याणकारी राज्यको
हनमााण गने ध्येय ऄहधकांश प्रमुख राजनैहतक दलहरुका घोषणा पत्र र पररलक्ष्यहरु
संहवधानमा प्रहतहबहम्वत भइ हलहपवर्द् भएको छ,
ख) मयााददत महहनावारीलाइ स्वास््य सरसफाआ र स्वच्छता लगायत ऄन्तर सम्बहन्धत
हवषय िेत्रका रुपमा हेररनु पने अवश्यकता बोध सहहत यसका लाहग अवश्यक पूवााधार
संरचना र सेवा एवम सुहवधाहरुको प्रिेपण “खानेपानी तथा सरसफाआ िेत्रगत
ददघाकालीन योजना दस्तावेज २०७४–२०८३” ले गरे ऄनुरुप प्रभावकारी कायाान्वयनका
लाहग त्यसलाइ राहिय नीहतले पृि-समथान गनुा अवश्यक रहेको ,
३.३. ऄन्तरााहिय प्रहतवर्द्ता :
ददगो हवकास लक्ष्य (SDG) २०३० सम्बन्धी संयुि राि संघीय घोषणापत्रमा हस्तािर गने
नेपाल पहन पि राि हो । यसको लक्ष्य नं. ६.२ ले हवद्यालयमा लैहगगक ईिरदायी शौचालयको
बारे मा प्रत्यि बोलेको त छ, तापहन महहनावारी सम्वन्धमा मौन रहेको देहखन्छ, जबकी हाम्रो
जस्तो मुलुकमा महहनावारी पहन भोक, गररबी, स्वास््य र हशिा झै ँ एक पाटोको रूपमा रहेको
छ।
सन् २०३० हभत्र दीगो हवकासका हवश्वव्यापी लक्ष्यहरु प्राप्त गना संयुि राि संघ द्वारा पररलहित
सबैका लाहग सुरहित र मयााददत खानेपानी, सरसफाआ एबम् स्वच्छता, स्वास््य, अवास सुहवधा
अददको दयबस्था गनुा राज्यको दाहयत्व बन्न पुगेको छ । मयााददत महहनावारीको पिलाइ
सहयोग पु-याईन दीगो हवकासका सवै हवषयिेत्रगत पररलक्ष्यहरु हाहसल गना सम्वर्द् सबै
हबषय िेत्रगत हनकाय वा संस्थाहरु र हतनका योजना एवम कायािमहरुलाइ हनदेहशत गना यो
मयााददत महीनाबारी राहिय नीहतको अवश्यकता वोध भएको छ ।
३.४. नेपाल सरकार, हवषयगत मन्त्रालयहरुको ऄिसरता :
(क)

तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको ऄगुवाइ र स्वास््य, हशिा, महहला

बालबाहलका एवम समाज कल्याण जस्ता हबषयगत मन्त्रालयहरुको सहभाहगतामा
२०७३।१०।२७ र २८ गते दुइ ददने मयााददत माहहनावारी सम्बन्धमा नीहतगत परामशा
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कायाशालाको अयोजना गररएको हथयो । सो कायाशालाका सुझाबका अधारमा
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र्द्ारा सम्वर्द् प्रमुख हवषयगत मन्त्रालय, हबभाग
एवम ऄन्य गैरसरकारी संस्थाहरु समेत संलग्न १४ सदस्यीय नीहत तजुामा कायादल गठन
गररएको हथयो । यो नीहत मस्यौदा सोही कायादलको ईपज हो ।
(ख)

त्यसै गरी खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको ऄगुवाइ र हबषयगत मन्त्रालयहरु,

हबभागहरू लगायत खानेपानी र सरसफाआ िेत्रगत सरोकारवालहरूको सहभाहगता
एबम् वाटर सप्लाइ एण्ड स्याहनटेशन कोल्याबोरे रटभ काईहन्शल-जेनेभा र सो को नेपाल
कहन्ि ऄदफस समेतको सहहजकरणमा २०७३।११।०९ देहख १६ गते सम्म सात ददने
मयााददत माहहनावारी सम्बन्धमा ऄन्तरााहिय प्रहशिक प्रहशिण कायािम सफलतापूवाक
अयोजन गररएको हथयो । सो कायािममा राहिय तथा ऄन्तरााहिय हवशेषज्ञहरूको
प्रस्तुतीकरण एबम् छलफलका कहतपय हबषय-बस्तुहरू यो नीहत मस्यौदाका लाहग
सन्दभा सामिीका रूपमा प्रयुि भएका छन् ।

४. यस नीहतको संहिप्त नाम र प्रारम्भ
(१)
(२)

यस नीहतको नाम " मयााददत महहनावारी राहिय नीहत, २०७५" रहेको छ ।
नेपाल सरकार महन्त्रपररषद् बाट स्वीकृ त भएको हमहत देहख नै यो नीहत

कायाान्वयनमा अएको माहनने छ ।

५. दीघाकाहलन सोच
“मयााददत महहनावारी”1

६. ऄहभप्राय / ध्येय
यस नीहतले ऄहगगकार गरे को दीघाकाहलन सोच हाहसल गनाका लाहग सम्वहन्धत सबै तह र
िेत्रका सरोकारवालाहरुको िमता, स्रोत र साधनहरुको ऄहधकतम पररचालन गने ।

1

भमयाददत भदहनयवययी भयनव अधधकययको सवयर हो जहयॉ भदहनयवययीरयई प्रयकृततक रुऩभय लरई आधययबूत आवश्मकतयकय सफै ऩऺहरु जस्तै आवयस, लिऺय,
ऩोषण, स्वयस््म, कयनुनी सुयऺय, सिष्ट्ततकयण, वयतयवयण, खयनेऩयनी तथय सयसपयइ सेवय सुबफधयभय बेदबयव यदहत ऩहुॉचकय सयथै स्वतन्त्र बई ससम्भयन
फयच्न ऩयउने अवस्थय ववद्मभयन हुनेछ ।
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७. लक्ष्य
महहनावारी दयबस्थापनका लाहग अधारभूत सेवा र सुहवधाहरूको सहज ईपलदधता, पहुँच,
पयााप्तता र प्रयोग सहहत महहलाले स्वस्थ, सुरहित र सम्माहनत हजवनयापन गना पाईने
ऄहधकारको प्रत्याभूहत गने ।

८. ईद्देश्य
 महहनावारीलाइ मानव ऄहधकारको रुपमा स्थाहपत गदै हशिा र जनचेतनाको
ऄहभवृदद्द गने।
 महहनावारी सम्वन्धमा समाजमा देहखएका रुढीवादी /कु संस्कार/कु रीहत
ऄन्धहवश्वास सम्वन्धी धारणा र ऄभ्यासहरुलाइ हनरुत्साहहत गदै हनमुाल गने ।
 महहनावारी दयबस्थापनको लाहग अधारभूत सेवा तथा सुहवधाको ईपलदधता र
पहुँच बढाईने ।
 जीवनका सबै चरणहरुमा ईत्पन्न हुने महहनावारी सम्वन्धी शारीररक र मानहसक
स्वास््यमा देहखने तत्कालीन र ददघाकालीन समस्याहरुलाइ सम्बोधन गने।

९. रणनीहत
ईद्देश्य
१) महहनावारीको सवाललाइ
मानव ऄहधकारको रुपमा
स्थाहपत गदै हशिा र
जनचेतनाको ऄहभवृदद्द गने
।

रणनीहत
१.१) हवद्यमान िेत्रगत नीहतहरु समावेशी एवं महहनावारी मैत्री हुने गरर
पररमाजान तथा तजुामा गररनेछ ।
१.२) औपचाररक, ऄनौपचाररक हशिामा मयााददत महहनावारीको पि
समावेश गररनेछ ।
१.३) महहनावारी ऄहधकारका लाहग त्यमा अधाररत पैरवी गररनेछ ।

२) महहनावारी सम्वन्धमा
२.१) कसैले कसैलाइ महहनावारीको कारण हवभेद तथा छहसा हुने गरी गररने
समाजमा देहखएको
जुनसुकै दियाकलापलाइ हनरुत्साहहत गना त्यस्ता दियाकलापलाइ
रुढीवादी, कु संस्कार, कु रीहत
दण्डनीय मान्ने गरर अवश्यक कानुनको तजुामा र हवद्यमान कानुनमा
र ऄन्धहवश्वास सम्वन्धी
ईपयुि पररमाजान गररनेछ ।
धारणा र ऄभ्यासहरुलइ
हनरुत्साहहत गदै हनमूल
ा गने २.२) धार्जमक सामाहजक/राजनीहतक ऄगुवाहरु एवं धामी झाँिी,
।
संचारकमीहरुको ऄहधकतम पररचालन गररनेछ ।
२.३) समुदायलाइ सशहिकरण गदै रुपान्तररत व्यहि, समुह र समुदायलाइ
पहहचान, प्रोत्साहन र पररचालन गररनेछ ।
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३) महहनावारी दयबस्थापनको
लाहग अधारभूत सेवा तथा
सुहवधाको ईपलदधता र
पहुँच बढाईने।

३.१) सावाजहनक स्थलहरुमा हनमााण गररने खानेपानी तथा सरसफाआको
सेवा तथा सुहवधाहरु वातावरण तथा ईपयोगकताा मैत्री2 हुने गरी हनमााण
गररनेछ ।
३.२) सावाजहनक स्थलहरुमा रहेका मौजुदा खानेपानी तथा सरसफाआका
संरचनाहरुलाइ िमश ईपयोगकताा मैत्री हुने गरी स्तरोन्नहत गदै लहगने छ
।
३.३) महहनावारी दयबस्थापनका लाहग अवश्यक सामािीहरुको3 ईहचत र
छनोटपूणा दयबस्थाको प्रवधान गररनेछ ।i
३.४) महहनावारीमा प्रयोग हुने सामानहरुलाइ अधारभुत अवश्यकताका
सामािीको रुपमा मान्यता ददआ प्रयोग हुने सामािीहरुको स्थानीय
ईत्पादन एवं बजार ईपलदधताको लाहग प्रोत्साहहत गररनेछ ।ii

ईद्देश्य
४) जीवनका सबै चरणहरुमा
देखा पने महहनावारी
सम्बर्द् तत्कालीन र
ददघाकालीन शारीररक र
मानहसक स्वास््य सम्बन्धी
समस्याहरुलाइ दयबस्थापन
गने

2

रणनीहत
४.१) महहनावारी सम्वन्धी शारीररक र मानहसक स्वास््यलाइ4 सम्वोधन
गना छु ट्टै हवशेष (Stand-alone) कायािमको दयबस्था गने ।
४.२) हरे क स्वास््य संस्थालाइ महहनावारी स्वास््य मैत्रीiii बनाईने ।

ईपयोगकताा मैत्री खानेपानी तथा सरसफाआ सेवाका सुहवधाहरुः Toilet (Space, Sex segregated cubicle), disposal

facilities, water supply, MHM in emergency kit, soap , अरामकि
3

Panty, Disposable/Reusable Pad, Menstrual Cups, Tampons, Pantyliner, Menstrual Panty, Lagauti

4

Areas of Counseling, Puberty, Early Marriage, Menstruation Cramps Management, Heavy Bleeding, Irregular

Bleeding, Suppression, Psychosocial Problems, Menopause, RTIs, Menstruation related infections prevention etc.
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१०. नीहत कायाान्वय दयबस्था
(१) मयााददत महहनावारी सम्वन्धमा बनेको यो राहिय नीहत ऄन्तसाम्बहन्धत हबषय
िेत्रगत नीहतको रुपमा रहनेछ,
(२) कानुनी दयबस्था : यस नीहतको प्रभाबकारी कायाान्वयनका लाहग अवश्यक
कानुनको तजुामा वा मौजुदा कानुनमा पररमाजान अवश्यक भए सो समेत गररनेछ ।
त्यसैगरी अवश्यक हनदेहशका, कायाहबहध एवम मापदण्डहरु अदद तजुामा गरी लागु
गररने छ,
(३) संस्थागत व्यबस्था : यस नीहतको कायाान्वयनको लाहग फोकल प्वाआन्टका रुपमा
सरकारका हतनवटै तह ऄन्तगात खानेपानी तथा सरसफाआ िेत्र हेने हनकाय तोदकने छ
भने कायाान्वयनको ऄनुगमन एवं प्रहतबेदनको ऄहन्तम हजम्मेवारी तत्-तत् तहका
सरकार प्रमुखहरुको हुनेछ । ऄन्तसाम्वहन्धत हवषय भएकाले ऄन्य सम्बहन्धत हबषयगत
मन्त्रालय, हबभाग एवम हनकायहरुले यस नीहत कायाान्यनमा अ-अफ्नो तहबाट सहयोग
पु-याईने छन् ।
(४) ऄनुगमन तथा मुल्यागकन :
१) यो नीहत कायाान्वयनको हनयहमत ऄनुगमन हनम्नानुसार हुने छ :—

के न्ि स्तरमा खानेपानी तथा सरसफाआ िेत्र हेने मन्त्रालय माफा त ,

—

प्रदेश स्तरमा स्वास््य तथा सामाहजक हवकास हेने मन्त्रालय माफा त र

—

स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारले गने छ ।

हरे क तहका सरकार प्रमुखबाट ऄनुगमनको वार्जषक हस्थहत प्रहतवेदन सावाजहनक
गररने छ ।
२) यो नीहत कायाान्वयनको प्रभावकारीताको मूल्याकं न हनम्नानुसार गररने छ :—

प्रभाकारीता मूल्याकं न के हन्िय तहवाट प्रदेश र स्थानीय तह समेतको
समन्वयमा हरे क ५/५ वषामा गररने छ,

—

प्रभावकाररता मूल्याकं नका लाहग हवज्ञ-परामशादाता छनौट गरी सम्पादन
गररने छ,
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११. मान्यता
यस नीहतको सफल कायाान्वयनमा देहायका सहजकारी वातावरणको ईपलदधता हुने मान्यता
राहखएको छ :–
क) मयााददत महहनावारी को हबषय ऄन्तसाम्बहन्धत एवम बहुसरोकारको हवषय भएको
हुँदा सम्बर्द् सबै सरोकारवालाहरुको स्वस्फु ता समन्वय, सामञ्जस्य एवम सहकाया हुने छ,
ख) अधा अकाश ढाक्ने जनसंख्याको हहस्साको हहत प्रवर्द्ानको हवषय भएको हुँदा यस
नीहतको सफल कायाान्वयनमा सम्बहन्धत सबै तहका सरकार प्रमुखहरुले स्वयमले नै
यथोहचत चासो र महत्व ददनेछन,
ग) यस नीहत कायाान्वयनका लाहग प्रस्ताहवत काया योजनाका लाहग अवश्यक साधन र
श्रोतको पयााप्त ईपलदधता हुने छ ।
ईपरोि सहजकारी वातावरणको ऄभाव हुन गएको खण्डमा यस नीहतको प्रभावकारी
कायाान्वयनमा चुनौती खडा हुने देहखन्छ ।

१२. नीहत पररमाजान
क) यस नीहत ऄनुकूल नभएका सबै नीहतहरु तथा कानुनहरु सम्बहन्धत हनकायले यो नीहत
ऄनुकूल हुने गरी पररमाजान गनुा पने छ,
ख) अवश्यकता ऄनुसार यस नीहतको पुनरावलोकन एवम पररमाजान गना सदकने छ,
ग) अवहधक प्रभावकारीता मूल्याकं नका अधारमा नीहत पुनरावलोकन एवम
पररमाजानको गुञ्जायस देहखएमा सो को ऄगुवाइ सम्बर्द् सरोकारवालाहरु समेतको
समन्वय र सहभागीतामा खानेपानी तथा सरसफाआ िेत्र हेने संघीय मन्त्रालयले गने छ ।
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१३. काया योजना (Action Plan)
ईद्देश्य
१) महहनावारीलाइ
मानव ऄहधकारको
रुपमा स्थाहपत गदै
हशिा र जनचेतनाको
ऄहभवृदद्द गने ।

कृ याकलाप

समय
हसमा

१.१) राहिय खानेपानी तथा सरसफाआ
नीहतलाइ महहनावारी मैत्री हुने गरर
पररमाजान गने।

०७४/०७

१.२) सरसफाआ गुरुयोजना
ऄध्यावहधक गदाा मयााददत
महहनावारीका पिहरु समावेश गने ।

०७४/०७

१.३)राहिय स्वास््य नीहत २०७१ मा
महहनावारी ऄवयवहरु

०७४/०७

(components) समावेश गरी

५

५

५

हजम्मेवारी
खानेपानी
मन्त्रलय

महहनावारी मैत्री
नीहत कायान्वयनमा
अएको हुने ।

खानेपानी
मन्त्रालय

सरसफाआ
गुरुयोजना
ऄध्यावहधक भइ
कायान्वयनमा
अएको हुने ।

स्वास््य
मन्त्रालय

महहनावारी मैत्री
स्वास््य नीहत
कायान्वयनमा
अएको हुने ।

पररमाजान गने।
१.४) राहिय हशिा नीहतले मयााददत
महहनावारीका पिहरु समान रुपमा
लागु हुने गरी सरकारी र नीहज
हवद्यालयहरू एवं ऄनौपचाररक
हशिामा समावेश गने गरी पररमाजान
गने ।

२) महहनावारी
सम्वन्धमा समाजमा
देहखएको रुढीवादी,
कु संस्कार, कु रीहत
ऄन्धहवश्वास सम्वन्धी
धारणा र
ऄभ्यासहरुलइ

०७४/०७

०७४/०७

२.१) धार्जमक/ सामाहजक/ राजनीहतक

२०७४/०

ऄगुवाहरु, धामी झािी, संचारकमी
अददलाइ लहित गदै प्रहशिक
प्रहशिणका ताहलम हनदेहशका तयार
गरी त्यस्ता व्यहिहरु स्रोत व्यहिका
रुपमा प्रयोग गरी हवहभन्न तहमा
ताहलमका कायािमहरु संचालन गने ।

हशिा
मन्त्रालय

५

१.५) महहनावारी सम्वन्धी हवभेद र
छहसालाइ कसुर मान्ने गरी ईपयुि
कानुनको तजुामा गने ।

५

७५ देहख
हनरन्तर

पररणाम सूचक

महहनावारी मैत्री
नीहत कायान्वयनमा
अएको हुने ।

महहला तथा ईपयुाि कानुन
समाज
कायान्वयनमा
कल्याण
अएकोहुने।
मन्त्रालय
हबषय
िेत्रगत
ताहलम
के न्िहरु

प्रभावकारी
प्रहशिण माफा त
महहनावारी
सम्वन्धमा
समाजमा देहखएको
रुढीवादी र कु संस्का
र कु रीहत
ऄन्धहवश्वास
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हनरुत्साहहत गर्र्दै
हनमुाल गने ।

सम्वन्धी धारणा र
ऄभ्यासहरु िमश
हनरुत्साहहत हुदै
हनमुाल भएको हुने ।
२.२) संचारगृह तथा संचारकमीहरुले
महहनावारीको मुद्दालाइ सामाहजक
ईिरदाहयत्व बहन गरी मयााददत
महहनावारी सम्वहन्ध जनचेतना तथा
जागरणका कायािमहरु गना गराईन
प्रोत्साहन गने ।
२.३) मयााददत महहनावारी सम्वन्धी
हवहभन्न दकहसमका सचेतनामूलक साथै

हनरन्तर

संचारगृह
तथा
संचारकमी

हनरन्तर

सबै
सरोकारवा
लाहरु

समाजको ज्ञान,
र ऄभ्यासमा
सकारात्मक
पररवतान भएको
हुने।

Talk Show अदी) ऄहधकाहधक
प्रयोग गने।
हनरन्तर

स्थानीय
सरकार

मयााददत समाज
सृजना गना योगदान
पुगेको हुनेछ ।

WaSH

खानेपानी

बाल, लैहगक,

SDP

मन्त्रालय /

ऄपागकता तथा
वातावरण

पुर्याएका, रुपान्तररत भएका व्यहि,
संस्था, समुदायको पहहचान गरी
पुरस्कृ त गने।

३.१) सावाजहनक स्थल5हरुमा हनमााण
गररने खानेपानी तथा सरसफाआको
सेवा तथा सुहवधाहरु वातावरण तथा
ईपयोगकताा मैत्रीहुने गरी हनमााण गने
साथै मौजुदा संरचनाहरुमा समेत
वातावरण तथा ईपयोगकताा मैत्री हुने
गरी संरचनाहरुलाइ स्तरोन्नती गदै
लहगने।

महहनावारी
सम्वन्धमा
धारणा, अहनबानी

ऄभ्यासमा पररवतान गने खालका
दियाकलापहरु (ऄहभयान, गोष्ठी,
कायाशाला, सम्मेलन, प्रवचन, छलफल,

३) महहनावारी
दयबस्थापनको लाहग
अधारभूत सेवा तथा
सुहवधाको ईपलदधता
र पहुँच बढाईने।

सवालमा सचेत,
सुसूहचत र
ईिरदायी भएको
हुने ।

सकारात्मक धारणा, अहनबानी र

२.४) महहनावारीमा सदिय योगदान

संचार िेत्र मयााददत
महहनावारीका

ऄनुसार

सरोकारवा
लाहरु

(CGDE) मैत्री
WaSH सेवाहरुको
सहज ईपलदधता
भएको हुने।

सावाजहनक स्थल जस्तै कायाालय, हवद्यालय, कलेज, स्वास््य संस्था, बस हबसौनी, हाट बजार, मेला, धार्जमक तथा मनोरन्जन स्थल
अदी
5
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३.२) महहनावारीमा प्रयोग हुने
सामािीहरुको प्रभावकारी सामाहजक
वजाररकरण गने।

हाल देहख
हनरन्तर

हनजी तथा
सावाजहनक
िेत्र

४.१) महहनावारी सम्वहन्ध शारीररक
र मानहसक स्वास््यलाइ सम्वोधन गना
छु ट्टै हवशेष कायािमहरु संचालन गने ।

०७४/७५

स्वास््य
मन्त्रालय

महहनावारी
सम्वहन्ध शारीररक
र मानहसक
स्वास््यमा सुधार
अएको हुने ।

४.२) हरे क स्वास््य संस्थालाइ
महहनावारी स्वास््य मैत्री6 बनाईन
हनम्न कु राहरु गनेः
 मनोहवमशा ताहलम,
 ताहलम हनदेहशका
 महहनावारी दयबस्थापनका
सामािीहरु
 मनोहवमशाका लाहग अवश्यक
गोपहनयता दयबस्थापन
 खा.पा.तथा सरसफाआ सुहवधा

७४/७५

स्वास््य
मन्त्रालय

हरे क स्वास््य
संस्था महहनावारी
मैत्री भएको हुने।

सबै
सरोकारवा
लाहरु र
स्थानीय

समय सान्दर्जभक
कायािमहरु
संचालन भएको हुने
।

स्थानीय स्तरमा समेत महहनावारी
ईद्यमशीलताका कायािमहरु प्रवधान
गने ।

४) जीवनका सबै
चरणहरुमा ईत्पन्न हुने
महहनावारी सम्वहन्ध
शारीररक र मानहसक
स्वास््यमा देहखने
तत्कालीन र
ददघाकालीन
समस्याहरुलाइ
दयबस्थापन गने

५) ऄनुसन्धान, हवकास तथा ऄहभलेखन

6महहनावारी

सुसूहचत छनौटको
ऄवसरको हसजाना
भएको हुने।
महहनावारीमा
प्रयोग हुने
सामािीहरुको
सहज र सुपथ
ईपलदधता भएको
हुने।

देहख
हनरन्तर

देहख
हनरन्तर

हनरन्तर

स्वास््य मैत्री स्वास््य संस्था हुनका लागी महहनावारीका बारे मा बुझेको दि स्वास््य कर्जम, महहनावारी सम्बहन्ध

मनोसामाहजक परामशाको दयबस्था, हनयहमत ताहलमको दयबस्था, महहनावारी सम्वहन्ध सम्पुणा जानकारी ददने व्यबस्था जस्तै
महहनावारी चि सम्वहन्ध जानकारी, महहनावारी हुँदा देहखन सक्ने समस्याहरु र त्यसका समाधानहरु स्वास््य संस्थामा ईपलदध हुने
सेवाहरु, स्वास््यकमी तथा स्वास््य संस्था, हवद्यालय र हवद्याथीहरु (छात्र छात्राहरु) को भूहमका, महहनावारी हुँदा प्रयोग गररने
सामािी जस्तै स्थानीय कपडाको प्याड र गनुापने सरसफाआ दयबस्थापन सम्वन्धी जानकारी, व्यहिगत सरसफाआ तथा के ही स्वास््य
अदी बारे मा ध्यान ददनु पने ।

भमयाददत भदहनयवययी ययष्ट्रिम नीतत २०७५

सरकार

६) ऄनुगमन, मुल्यागकन र प्रहतवेदन
(यस नीहतको कायाान्वयनको ऄनुगमन, मुल्यागकन तथा
प्रहतवेदनको हजम्मेवारी वडा सहमहतबाट सुरु भआ गाईँ पाहलका /
नगरपाहलका, प्रदेश तह हुँदै के न्ि सम्मै अवश्यक समन्वय हुनेछ
।)

Promotion of informed choices
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हनरन्तर

हतन वटै
तहका
िेत्रगत नेतृ
त्वदायी
हनकायहरू

मयााददत
महहनावारी
नीहतको
कायाान्वयनको
प्रभावकारी
प्रहतवेदन तथा
संप्रेषण भएको हुने
।

