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महोदय,  

दक्षिण गोलाददयीय मयादक्षदत मक्षहनावारी संजाल राधा पौडेल फाउने्डसनको पहलमा काठमाडौ ौँमा अबस्थित एक 

संजाल हो | क्षबसृ्तत जानकारीको लाक्षग https://www.dignifiedmenstruation.org/ 
 

क्षवश्वमा नै पक्षहलोपटक मयादक्षदत मक्षहनावारी नीक्षत २०७४ (मस्यौदा ) क्षनमादण गरी मक्षहनाबारीलाई मानब 

अक्षधकारको दृस्टीकोणबाट हेररनुपने  मान्यता थिाक्षपत गदै क्षडसेम्बर  ८ लाइ मयादक्षदत मक्षहनावारी क्षदबस मनाएर 

क्षवश्वलाई नै नेपालले मक्षहनाबारीमा काम गने जो कोहीलाई नया आयाम प्रदान गरेको छ | 

 

यसै सन्दर्दमा नेपाल भ्रमण बर्दको अवसर पारेर सन् २०२० मे २६-२८ वा २०७७ को जेष्ठ १३-१५ गते 

काठमाडौ ौँमा अन्तरास्स्टि य मयादक्षदत मक्षहनावारी कायदशाला गोष्ठी हुन् गैरहेको अबगत गराउन चाहन्छु  | 

 

यस पररबेशमा नेपाल सरकार, मक्षहला, बाल बाक्षलका तिा जेष्ठ नागररक मन्त्रालयलाई नेतृत्व गरी यो कायदशाला 

गोष्ठी सम्पन्न गररक्षदनु हुन् हाक्षददक अनुरोध गददछु |  

 

कायदशाला गोष्ठीको अबधारणा पत्र र कायदताक्षलका यसै साि सग्लन छ | 

 

र्वदीय,  

राधा पौडेल ( नेपाल)  

सक्षचबालय  

दक्षिण गोलाददयीय मयादक्षदत मक्षहनावारी 

DignifiedMenstruation2019@gmail.com  

rpaudel456@gmail.com 
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१. महिनावारीका हिहिन्न पक्षिरुको हिसे्लषण  

१.१. महिनािारी िहुमुखी र जहिल अिस्था:  

 सामान्यतया कुनै पक्षन ठाउौँ  वा समाजको पररबेशले मक्षहनावारीको 

अभ्यासको तय गददछ तिापी मक्षहनाबारी सम्बस्ि लाज, त्याबू्ब, बानुद 

पने चलन संसारैर्र छ तर  यसको प्रकार, उपस्थिती, गाम्भीयदता 

र्ने फरक फरक छ | जे जस्तो अबथिा र्ए पक्षन यस्ता धारणा, 

ब्यबहार र अभ्यासका कारण अल्पकाक्षलन र 

क्षदर्दकाक्षलननकारात्मक प्रर्ाब व्यस्ि, पररबार, समाज, देश र 

क्षवश्वमा  (एकोलोक्षजकल मोडेल) नै पददछ | यी प्रर्ाब एक अकादसौँग 

जोक्षडएका, खस्िएका छन् | उदाहरणको लाक्षग मक्षहनाबारीबाने 

चलनले चाडो क्षबबाह हुन् बाध्य पारेको हुन्छ | क्षवश्वकै इक्षतहास हेने 

हो र्ने पक्षन मक्षहनाबारीलाई मातै्र सरसफाई वा  मक्षहनावारी 

सामग्रीसंग मात्र हेररयो | बास्तबमा  मक्षहनाबारी सम्बस्ि लाज, 

त्याबू्ब, बानुद पने चलन सोलोमन आइजल्ांड, क्षमडल इस्ट, 

अफगाक्षनस्तान, कम्बोक्षडया जताततै छ | मक्षहनाबारी सम्बस्ि लाज, 

त्याबू्ब, बानुद पने चलन लैक्षगकतामा आधाररत क्षहंसा, मानक्षसक स्वास्थ्य, प्रकोप, तेस्रोक्षलंगी, अपांगता, मक्षहनाबारी सामग्री, बाताबरण, 

र्ौक्षतक सरचना, पानी, धमद आक्षदसंग गक्षहरो सम्बि छ | सािसािै मक्षहनाबारी सम्बस्ि लाज, त्याबू्ब, बानुद पने चलनले  सामाक्षजक, 

आक्षिदक, राजनैक्षतक, प्राक्षबक्षधक बाताबरण पाददछ |    

 

१.२. महिनािारीले शक्तिको हनमााण गर्ाछ  

नेपालमा गररएको अनुसिानको आधारमा सामान्यतया ६-१२ बर्दको उमेरमा केटा र केटी दुबैले आफ्नो आमा, काकी वा कुनै मक्षहला 

सदस्यबाट क्षबक्षर्न्न अभ्यासका कारण मक्षहनाबारी अशुद अबथिा हो र्नेर 

िाहा पाउछन | जहाौँ केटीहरु मक्षहनाबारी रै् नसकेका हुन्छन र्ने 

केटाहरु कक्षहलै् पक्षन मक्षहनाबारी हुदैनन् | केटाहरुले आफु शुद, 

शस्िशाली, ठुलो र्ने्न र्ावनाको क्षवकास गनद िाल्छ र्ने केटीहरुले आफु 

पक्षन र्क्षबस्यम मक्षहनाबारी हुनुपने, अशुद अबथिाबाट गुजदनु पने, 

शस्िक्षवहीन, सानो, हीनताबोध महशुस गछे | यक्षह सोच, धारणा, अभ्यास 

सामाक्षजकीकरणको दौरानमा बक्षलयो हुदै जान्छ जहाौँ केटीहरु नबोल्ने, 

प्रश्न नगने, चुपचाप सहने बानीको क्षवकास गदै जान्छन र्ने केटाहरु 

आफूले पाएको सहुक्षलयतहरु प्रयोग गदै जादा क्षनमुखाहरु माक्षि क्षबशेर् 

गरर केटीहरु माक्षि क्षहंसाहरु जस्तो हेपे्न, दुर्ब्बब्यदबहर गने गदै हुकद न्छ | कुनै 

पररबेशमा उनीहरु दुवैलाई गलत गरेको महशुस हुन् सक्छ तर आफुलाई 

रोक्न (केटा), बोल्न (केक्षट) सकै्दनन् | एकप्रकारको एक्षडक्सन जस्तो हुन्छ 

| यसै्त हो, चलेकै छ, चल्छ र्ने्न हुन्छ र अन्तत केटाहरु बलात्कारी र्एर हुकद न्छन र्ने केटीहरु क्षपक्षडत | त्यो उनीहरुको दोर् हैन, हाम्रो 

दोर् वा सामाक्षजकीकरणको दोर् |   
 

   

  

  

 

 
Figure 1 Menstrual Stigma/Taboo is Across the Globe 
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 १.३. महिनािारी अभ्यास लैंगीकतामा आधाररत हििंसाको एक मूल कारण: 

माक्षि उले्लख गररएको लैगीकतामा आधाररत क्षहंसाको पररर्ार्ाहरुलाई क्षबसे्लर्ण गरेर हेदाद मक्षहनाबारी हुने संसारका जुन सुकै क्षलंग, जात, 

बगद आक्षदका व्यस्िहरुले क्षजबनमा कुनै कुनै क्षकक्षसमको देस्खने वा नदेस्खने क्षवरे्द 

र क्षहंसा खेक्षपरहेका हुन्छन र्न्न क्षहचक्षकचाउन पदैन | क्षकनर्ने मक्षहनावारी मानब 

अक्षधकार र क्षबकासको इक्षतहासमा सन् २०१४ सम्म मक्षहलाको, नीजी माक्षमला, 

लाज र त्याबुको क्षबर्य रहयो | केक्षट, मक्षहला वा अन्य व्यस्िले क्षजबनमा 

मक्षहनाबाररका कारण अल्पकाक्षलन र क्षदर्दकाक्षलन रुपमा उनीहरुको शारीररक, 

मानक्षसक, सामाक्षजक स्वास्थ्यमा नकारात्मक पररणाम त र्ोगे र्ोगे त्यसको सािै 

अन्य क्षहंसाहरु जस्तो बलात्कार, हत्या, यौन दुर्ब्बब्यदबहर, मृतु्य आक्षदहरु र्ोक्षगरहे नै 

| मक्षहनावारी सम्बस्ि नकारात्मक सोच, धारणा र अभ्यासका कारण मक्षहनावारी 

हुने व्यस्िहरुको व्यस्िगत, पाररबाररक र सामाक्षजक शास्न्त रं्ग रै्रहेको हुन्छ | 

यसका अक्षतररि पल पल, पत्र पत्रमा मयाददापुबदक क्षजउन पाउने अक्षधकार, 

खानाको अक्षधकार, स्वास्थ्यको अक्षधकार, सहर्ाक्षगता हुन् पाउने अक्षधकार 

क्षजबनर्र नै र्ोक्षगरहेका हुन्छन | यी अक्षधकारहरु सबैधाक्षनक अक्षधकार त हुन नै 

सबदमान्य, अन्तरास्स्टि य मानब अक्षधकारका दस्ताबेज अनुसार अक्षर्र्ाज्य मानब 

अक्षधकार पक्षन हुन् | 

 
१.४ महिनािारी िाने अभ्यासको महिलाको स्वास्थ्य, सुरक्षा र  मर्ाार्ामा असर  
 मक्षहनावारी बाने चलन ठाउौँ  अनुसार फरक फरक र धेरै िोरै जे र्ए पक्षन मक्षहलाको स्वास्थ्य, सुरिा र मयाददामा अल्पकालीन र क्षदर्दकाक्षलन 

रुपमा असर पुराईरहेको हुन्छ तर हामी यक्षत अभ्यस्त र्एका हुन्छौ क्षक प्रहरी वा पक्षत्रकामा नआउन्जेल महशुस पक्षन गरेका हुदैनौ |  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 The complexity of impact of menstrual practice 
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बास्तबमा मक्षहनाबारीले क्षबश्व स्वास्थ्य संर्ले पररर्ाक्षर्त गरेको स्वस्थ्यको पररर्ार्ा 

होस वा नेपालको संक्षवधानले क्षनदेक्षशत गरेको अक्षधकार वा नेपाल पि राष्ट्ि  र्एर 

हस्तािर गरेको सस्ि होस् सबै को हनन र्एको हुन्छ | 

 
१.५ . महिनािारी र हशक्षा  
मक्षहनाबारीको बारेमा क्षबद्यालयको पाठ्यक्रममा प्रशस्त नहुनु, र्ए पक्षन मयादक्षदत 

पद्दतीले पठन पाठन नहुनु, क्षबधालय मयादक्षदत मक्षहनावारी मैत्री नहुनु, क्षबद्यालय वा 

क्षकताबहरुलाई बानुद पने कुराक्षर्त्र पारेर वा पक्षहलोपटक र्एका बेला क्षबद्यालय 

जान नपाउनु आक्षध कारणले केटीहरुको क्षशिाको अक्षधकार हनन र्एको हुन्छ | 

मक्षहनाबारीका कारण प्रािक्षमक तहमा अब्बल माक्षनएका केटीहरु क्षबस्तारै क्षबर्य 

लागे्न, फेल हुने र चाडो वा जब्बरजस्ती क्षबबाह गनुद पने बाध्यता र्ोक्षगरहेका हुन्छन 

|  पररणामस्वरूप उनीहरु जीबनमा बेरोजगारी, गररबी, क्षहंसा, प्रजनन रोगको बोझ िक्षपएर गुणस्तरीय क्षजबन मा नै चुनौती िक्षपएको हुन्छ 

| 
१.६. महिनािारी र शाक्ति   
मक्षहनाबारीसंग जोक्षडएका धारणा र अभ्यासका कारण केटी वा मक्षहलाहरुको व्यस्िगत शास्न्त हनन र्एको हुन्छ अिादत् क्षर्त्रक्षर्तै्र अदृस्य 

द्वन्द अनुरु्ती गरेकी हुस्न्छन जस्तो म क्षकन जस्िएको, छोरा र्एको र्ए हुने,......आक्षद | जसका कारण उनको मानक्षसक स्वास्थ्यमा 

नकारात्मक प्रर्ाब पददछ | कक्षतपय क्षकशोरीहरुमा उदासीपन देस्खने, आत्महत्या गनद मन लागे्न हुन्छ र्ने उसले आफ्नो पररवारसंग यसो 

क्षकन गनद नहुने, गछुद , क्षकताबको कुरा मान्छु जस्ता क्षबद्रोह गरररहने हुदा र्र र समाजमा पक्षन एक क्षकक्षसमको शास्न्त रं्ग रै्रहेको हुन्छ | 

कतै सामाक्षजक तिा सासृ्कक्षतक कायदक्रममा सहर्ाक्षगता हुन् नपाउदा वा हेला होचो हुने, सामाक्षजक क्षिक्षत र नीक्षतसंग ररस उक्षठरहने 

कारणले पक्षन लगातार रुपमा शास्न्त रं्ग रै्रहेको हुन्छ | 

 

१.७. हिश्व मानि अहधकारको इहतिासमा महिनािारी अहिर्ान  

सन् १९४८ बाट मानब अक्षधकारको कुरा गररएता पक्षन खुलेर मक्षहनाबारीको बारेमा कक्षहलै् पक्षन कुरा र्एन | जस्तो यलमा आटा समे्मलन 

१९७८, क्षसड १९७९, आइक्षसक्षपड़ी १९९४, बेक्षजंग समे्मलन १९९५ | सन् २०१४ मा आएर अक्टोबर २ (October 2, 2014, the UN 

resolution A/HRC/RES/27/7) सयुि रास्टि संर्को मानब अक्षधकार पररर्दमा पक्षहलोपटक मक्षहनाबारीको कुरा उठान र्यो तर 

सरसफाईसंग केक्षद्रत र्यो | हालसम्म संसार र्र नै मक्षहनाबारी सम्बस्ि 

कामहरु र्एका सरसफाई केस्ित र्एको र मयाददा छुटेको 

अनुसिानले देखाईसकेको छ  (क्षक्रस बोबेल, २०१८) | 

 
१.८. हवश्वमा  महिनािारी अहिर्ानको अिधारणा  

सन् २०१२ मा UNICEF and WHO ले मक्षहनाबारी स्वास्थ्य 

ब्यबथिापन, सन् २०१४ मा मक्षहनाबारी सरसफाई ब्यबथिापन, शैक्षिक 

िेत्रमा मक्षहनाबारी अक्षधकार, र कसै कसैले मक्षहनाबारी स्वास्थ्य र 

सरसफाई र्ने्न शब्दावली प्रयोग गरेको देस्खन्छ | मेर्ान माकद र, प्याड 

म्यान क्षफल्म र क्षपररयड, एण्ड द सेन्टस सबै सरसफाई केस्ित अक्षर्यान 

छन् |  
मक्षहनाबारीको बहु आयाक्षमक पिलाई सम्बोधन गदै मानब अक्षधकारको 

साझा सबालको रुपमा स्वीकादै मयादक्षदत मक्षहनाबारी अक्षर्यान  गने 

संसारमा नै नेपाल पक्षहलो रास्टि  हो | सन् २०१७ वा कररब दुइ बर्दअक्षर् खानेपानी मन्त्रालयको अगुवाइमा मक्षहला मन्त्रालय, क्षशिा मन्त्रालय, 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयोजनमा मयादक्षदत मक्षहनाबारी (मस्यौदा) नीक्षत २०७४ तयार रै् सकेको छ | सािसािै नेपालबाट क्षडसेम्बर ८ लाइ 

 

 
Figure 3 The MHM Value Chain 
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मयादक्षदत मक्षहनावारी क्षदबसको रुपमा शुरुवात गररसकेको अवथिा छ | 

 

१.९. प्याड बाड्नु मात्र मयाादित मदिनाबारी िोइन  

मदिनाबारी सम्बन्धमा भए गरेका ममथ्या, भ्रमिरु नचिरी प्याड मात्रै मदिनाबारी भएका बेला मयाािा पुबाक जिउन पाउने अचधकार 
स्थापपत गना सककिं िैन | प्याड वा सरसफाई मित्वपूर्ा छन तर मदिलाको मानब अचधकार प्राप्त िुन ्सक्िैन .    

 

१.१०.  कोदि पनन पछाडी नछुटून (दिगो पवकास लक्ष्य):  

माचथ उल्लेख गररएका तथ्यका आधारमा लैगीकतामा आधाररत दििंसा 
बबमभन्न स्वरूप र तिमा सिंसार भरर नै छ ििााँ मदिनाबारी सम्बजन्ध 
अभ्यासको कुनै न कुनै स्वरूप र ति भूममका पनन छ | सन ्२०१५ 
िेखख सिंसार नै दिगो पवकास लक्ष्य २०३० को लाचग मररमेटेको 
पररप्रेक्ष्यमा मयाादित मदिनाबारीको उल्लेखनीय भूममका छ ककनभने 
दिगो पवकास लक्ष्यिरु ( १ गररबी, २ शुन्य भोक , ३ सुस्वास्थ्य, ४ 
गुर्स्तरीय मशक्षा, ५ लैचगक समानता, ६ स्वास्थ्य पानी र सरसफाई, 
८ सम्मान काम र आचथाक बिृी) का लक्ष्य प्राप्त गना मयाादित 
मदिनाबारी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष पूवा शता िुन ्| अझै प्रकोपमा परेका, 
अपािंगता भएका र बबमभन्न कारर्ले मसमाजन्तकृत भएका मदिला वा व्यजक्तका दिगो पवकास लक्ष्य २०३० प्राजप्तमा मयाादित 
मदिनाबारी झनै आबश्यक र मित्वपूर्ा छ |  

  

२. मयाादित मदिनाबारी के िो  
मदिनाबारी यो सिंसारको सत्य िो िुन एकिम बिुमुखी र िदटल छ | यो केवल पाि दिन बग्ने, एक पसर रगत मात्र 
िोईन अथाात ् मात्र ै प्रिनन उमेरबचधमा (कररब ७ बर्ा) को 
रगतको कुरा मात्र ैिोईन | यो िीवन भरको सरोकारको बबर्य 
िो | तसथा मयाादित मदिनाबारी एक बिृत धारर्ा िो ििााँ 
मदिनाबारीलाइ मानब अचधकारको दृस्टीकोर्ल ेिेररन्छ | यसले 
मदिनाबारीलाइ  गभाधारर् िेखख चििान सम्म सम्बजन्धत सोि, 
धारर्ा र अभ्यासलाई मानब अचधकारको दृस्टीकल े गदिरो 
बबस्लेर्र् गरेर त्यसको अल्पकामलन र दिर्ाकामलन असरिरुलाई 
सम्बोधन गिाछ | यसले मदिनाबारी िुने र निुने सबै व्यजक्त 
र समुिको अचधकारको सुननजस्ितता गिाछ ििााँ सबै ति र तफ्ताका सरोकारिरुलाइ जिम्मेबार बनाउिै मदिनाबारी साझा 
मानब अचधकारको सबलाको रुपमा िेना अपपल गिाछ | मदिनाबारी भएका बेला सबै केदट, मदिला र व्यजक्त मयाािा 
पुबाक जिउन पाउन पने मानब अचधकारको वकालत गिाछ | मयाादित मदिनाबारीमा  सामान्यतया २५ दिन र ५ दिनमा 

 
Figure 4 Barriers to Achieve SDGs for Menstrual Women 
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कुनै पनन ककमसमको पवभेि, दििंसा, िुनु िुिैन | मयाादित मदिनाबारीले प्याड वा सरसफाई र सरिना भन्िा बिृत धारर्ा 
र कायाशैली िो ििााँ स्वास्थ्य, मशक्षा, खानेपानी, सरसफाई, 
बाताबरर्, शशजक्तकरर्, शाजन्त, र बबकाश सिंगसिंगै गएको 
अवस्था िो |  

छोटकरीमा मयादक्षदत मक्षहनावारी एक खाका हो जसले  मक्षहनाबारी 

सम्बिमा रहेको गक्षहरो अिक्षबस्वाश, डर र मौनतालाइ र्र र्रबाट, 

टोल टोल, सु्कल सु्कल वा जहातहीबाट मक्षहनाबारीको जैक्षबक 

महत्वको बारेमा बाउ छोरी, आमा छोरा, क्षददी र्ाइ आक्षदबीच बाताद, 

बहसको माग गददछ | मयादक्षदत मक्षहनाबारीले हाम्रो वरपर र्एका क्षमथ्या, 

भ्रम, कुसस्कारलाई फोदै, क्षचदै शशस्िकरण गददछ | जहाौँ क्षपक्षडतहरु 

अक्षर्यानकमी हुन्छन र राज्यले उनीहरुलाई सम्मान गददछ | मयादक्षदत 

मक्षहनाबारीले हरेक केक्षट वा मक्षहला वा तेस्रो क्षलंगीको मक्षहनाबारी हुदा 

मयाददा पुबदक क्षजउन पाउने अक्षधकार सुक्षनस्थचत गनद सबै 

सरोकारवालाहरुलाई खबरदारी गदै उत्तरदायी बनाउछ |  https://www.youtube.com/watch?v=ezfdhBKEtsE 

 

३. नेपालमा मदिनाबारी अमभयान : 
नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य कायदक्रम, श्रह्शताब्दी लक्ष्य र सामाक्षजक संजालको उदयसंगै 

छाउपडीले मुलसंचार माध्यममा थिान पायो | क्षबस्तारै बच्चा पाउनेसंग सम्बस्ित 

छाउपडी सम्बोधन हुदै गयो र्ने मक्षहनाबारीको छाउपडीले अन्तरास्स्टि य बजार पक्षन 

ततायो र नेपाललाइ क्षचनाई रहने सगरमािालाई छेक्षकक्षदयो | एकाद व्यस्ि र सथिालाई 

अपवादमा छोडेर हेने हो र्ने सबै कामहरु च्याररटी मोडेलमा मक्षहनाबारीको रगत 

फोहोर, वा सरसफाई केस्ित र्एर गयो | क्षब स २०६२ देस्ख आछाम, बाजुरा र दैलेखमा 

केक्षट र मक्षहलाहरु छाउ गोठमा मरेका ररपोटद पक्षत्रकामा आउन िाले | यही सन्दर्दमा 

सबोच्च अदालतले सन २००५ मा क्षनदेक्षशका बनाएर  समस्या समाधान गनद आदेश क्षदयो | 

कररब क्षतन बर्दपछी सन् २००८ मा मक्षहला मन्त्रालयले क्षनदेक्षशका जारी गयो तर यो त्यक्षत 

प्रर्ावकारी र्एन अिादत् न स्रोत क्षियो न कुनै उजुरी पयो वा छोरीहरु मनद नै छाडे |  

 

सन् २०१७ जुलाईमा पाच जना अक्षर्यानकमीले दैलेखको र्टनालाई क्षलएर जाहेरी क्षदए 

तर प्रहरीले जाहेरी क्षलन अनाकाना गयो | यसै बेला    

संक्षबधान अनुकुल नया कानुन बनाउदै गदाद सन् २०१७ अगस्टमा नेपाल सकारले कानुन 

क्षनमादण गरी सन् २०१८ बाट लागु हुनेगरी कानुन बन्यो | अन्तत सन् २०१९ क्षडसेम्बरमा 

आछाममा मृतु्यबरण गरेकी पावदती बुडाको जेठाजुलाई प्रहरीले पकड्यो |  

 

राधा पौडेल वा उनले नेतृत्व गरेको एक्सन वोक्सद नेपाल र राधा पौडेल फाउने्डसन जस्ता सथिा बाहेक अक्षधकाम्स सथिा जो मक्षहनाबारीमा 

काम गिे उनीहरु सन् २०१४ को सरसफाईबाट प्रोत्साक्षहत र्एर काम गरररहेको अबथिा क्षियो |   नेपाल सरकार क्षवशेर् गरर खानेपानी, 

स्वास्थ्य, क्षशिा, र मक्षहला मन्त्रालयको समन्वयमा  सन् २०१७ मा दांगमा पक्षहलो रास्स्टि य परामशद गोष्ठी सम्पन र्यो | त्यसको लगतै्त उही मक्षहना 

नगरकोटमा WSSCC प्राक्षबक्षधक सहयोगमा मंत्री सग्लन परामशद र्यो र अक्षप्रल मक्षहनामा नीक्षत क्षनमादण सक्षमक्षत बन्यो र कररब तीन मक्षहनामा 

 
Figure 5 Dignified Menstruation on Constitution of Nepal 
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मस्यौदा नीक्षत तयार र्यो | एक्षतहाक्षसक पक्षहलो मयादक्षदत मक्षहनावारी स्वच्छता क्षदबस 

मनाउदै गदै माननीय मंत्री क्षबना मगरले यो नीक्षतलाई  औपचाररक क्षदने प्रक्षतबदता गनुद 

र्एको क्षियो तर अगाडी बढ्न सकेन | 

https://www.facebook.com/watch/?v=2066833423584052.) तर 
मयाादित मदिनाबारीमा बबस्वाश गने सरोकारवालािरुले लगातार यसै मुद्िामा 
काम गिै गए िस्तो डडसेम्बर ८, २०१९ लाइ पवश्वमा नै पदिलो मयाादित 
मदिनावारी दिबस १४ वटा जिल्लामा मनाइयो भने नेपाल सरकार मदिला 
मन्त्रालयले यसको मित्व र आबस्यकतालाइ गम्भीर रुपमा ग्रिर् गिै 
मयाादित मदिनावारी नीनतमा काम गने प्रनतबिता गरेको छ | 
https://www.mahilakhabar.com/news/2019/12/08/51596.html?fbclid=IwAR3TIynPWLpnxSAs82ROWLPJg25_rNh

SKJ9yOZldm9Ah_KGuD29zHVLZTrk 

 

 

३. िक्षक्षर् गोलादिाय मयाादित मदिनावारी सिंिाल: 
मदिनाबारीले राधा पौडेलको सात बर्ाको उमेरमा िोट मात्र पुराएन कक आत्मित्या गने सम्म उक्कसायो अनन िीवनका सब ै
सुबबधा त्यागेर `मयाािा' अथाात ्`मयाादित मदिनाबारी' को खोिी िुन ्थाल्यो िुन एकिमै िुनौनतपूर्ा चथयो | नतनै िुनौनतका 
पिाड िढ्िै गिाा सन ्२०१३ बाट यो अन्तराजस्िय सिंिालको बबउ कफमलपपन्सबाट रोपपयो तर मदिनावारी कोदि, कतै सुन्न 
िािन्नथे | केदि गरर सुननिाले भने प्याड बाड्न, गोठ भत्काउन, या गोठ सफा पाना उपिेश दिन्थे | लेखक, शाजन्त 
अमभयानकमी, अमभयन्ता िे िे भनेर ििााँ ििााँ गए पनन मयाादित मदिनाबारीलाई ठाउाँ  बनाउिं िै बनाउिं िै िािा सन ्२०१९ को 
िुनबाट भने  िक्षक्षर् गोलादिाय मयाादित मदिनावारी सिंिालले मुता रुप मलन्छ | नेपाली पररबेशमा मभन्न पविार, मभन्न 
अमभयान शजक्तको पिुि भन्िा बादिर रिेको व्यजक्त र सस्थालाई सिंिाल गठन फलामको चिउरा िपाउनुसरि चथयो नै | 
पररबार, िेशी, बबिेशी साथीिरु सक्रमर्कामलन अबस्थामा चथए तैपनन पवधुतीय माध्यमबाट ननबेिन माग भयो | झन्डै ६० 
वटा सिंसारभरबाट ननबेिन आएकोमा प्रस्तापवत ननबेिन, अनुभब िेरेर अस्थायी सिंिाल गठन भयो | ििााँ अस्िेमलया , अमेररका, 
इन्डोनेमशया, युगान्डा र नेपालका मदिलािरु सिस्य छन ्| नेपाल (राधा पौडेल फाउन्डेसन) सचिवालयको काम गिाछ |  

मदिनाबारी सम्बचधत सस्थागत, सिंरिनागत, सामाजिक र ब्यजक्तत रुपमा रिेको सारा बन्िेि र बाधािरु चििै, रुपान्तरर् गिै 
मदिनाबारी िुने सबै व्यजक्तको मयाािापुबाक जिउन पाउने अबस्था मसिाना गना यो सिंिाल प्रनतबद्ि छ | यो सिंिाल मयाादित 
मदिनाबारीमा काम गने व्यजक्त र सस्थालाई सगदठत बनाउिै मयाािालाई मूल केन्रमा राखेर काम गने यो सिंिालको उिेश्य 
िो | िसका िेिाय खास उद्िेस्य छन:् १)  मयाादित मदिनाबारीमा साझा बुझाई स्थापपत गने, २) मयाादित मदिनावारीका 
बबमभन्न आयामिरूमा रिेका समस्यािरु पदििान गरर सम्बोधन गने, ३) प्रमार्का आधरमा मयाादित मदिनाबारीको पैरवी 
गन,े ४) स्रोतको पदििान र पररिालन गिै मयाादित मदिनावारीमा बबश्वब्यापी अमभयान थाल्ने |  

यसको आगामी िइु बर्ाको लाचग सममती आगामी गोष्ठीमा गररनेछ र नीनत ननयमिरु पनन त्यिी सममतीले गनेछ |  

 

सन ्२०२०, मे २६-२८ मा काठमाडौँमा गररने अन्तराजस्िय कायाशाला गोष्ठीको अपररिायाता   

पवश्व स्तरमा  
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१) सरसफाईबाट मयाािामा फड्को मानुा मदिनाबारी अमभयानको आबस्यकताको समय िो | धेरै स्रोत, समय सककसकेको 
पररबेशमा मयाादित मदिनाबारी मानब अचधकार र पवकासको लाचग नया र िरुरी दृस्टन्त वा मशजफ्टिंग िो | मयाािाको बिस  
बबना मदिनाबारी अमभयान सम्भब नै छैन |  

२) शाजन्त, मानवाचधकार, शशजक्तकरर् र सामाजिक न्यायको लाचग पनन मयाादित मदिनावारी अपररिाया छ |  

३) दिगो पवकास लक्ष्य १, २, ३, ४, ५, ६, ८ पुरा गना र यौननक तथा प्रिनन स्वास्थ्यको मूल आधार वा पुबा शता मयाादित 
मदिनाबारी िो |  

राजस्िय स्तरमा  

१) िसको समस्या उसकै नेततृ्व वा पपडडत केजन्रत रर्नीनतका आधारमा नेपालल ेछाउपडीको िेशबाट मयाादित मदिनाबारीको 
िेशमा स्थापपत गरी नेपालको पदििान पररबतान गना यो सिंिाल सान्िमभाक र िरुरी छ | यो सिंिालल ेनेपाल लगायत पवश्वका 
िरेक केदट, मदिलािरु वा व्यजक्तलाई मयाादित मदिनावारी स्थापपत गना उत्सादित गना आबस्यक र मित्वपूर्ा छ |  

अपेक्षक्षत ननतिा   

पवश्व स्तरमा  

१) मयाादित मदिनाबारीमा साझा अबधारर्ा ननमाार्  

२) मयाादित मदिनाबारीका बबमभन्न पक्षिरुको सम्बोधन गना रर्नीनत ननमाार् भै लागु भएको  

३) प्रमार्मा आधाररत पैरवी गिै अनुगमन भएको 
४) मानबबय र आचथाक स्रोत पदििान र पररिालन भएको िुनेछ  

५) नया काया सममनत काम शरुु गरेको  

 

राजस्िय स्तरमा  

१) मयाादित मदिनाबारी नेपाल सरकारको उच्ि प्राथममकतामा रिनेछ | ििााँ माचथ उल्लेखखत िार मन्त्रालय, मानब अचधकार 
आयोग, मदिला आयोगको कायाक्रममा मयाादित मदिनावारी समाबेश भ ैपवश्वलाई उिािरर् प्रस्तुत िुनेछ |   

 
 गोष्ठी हुने स्थान : काठमाडौ ौँ (Hotel Radission, Lajimpat Rd, Kathmandu, 44600) 
 
 सििागी:  कररब २००, संसार र्रका तिापी  
 
 कस्ता सििागी:  नीक्षत क्षनमादण र कायादन्बयनमा योगदान पुराउन सके्न सरकार, गैरसरकार, अक्षर्यन्ता, संचार, प्राक्षगक  
 
 हिषर्:   मक्षहलाको राजनीक्षत र शास्न्त प्रक्षकयामा सहर्ाक्षगता, प्रकोप ब्यबथिापन, लैगीकतामा क्षहंसा र मानब अक्षधकार, स्वास्थ्य, क्षशिा, 

   खानेपानी र सरसफाई, युवा, धमद, बाताबरण, जलबायु पररबतदन, मक्षहनावारी सामग्री, तेस्रो क्षलंगी   
 हिजीहिहलिी:  
 कार्ाक्रमको नेतृत्व:  नेपाल सरकार  
 कार्ाक्रमको पिल :  दक्षिण गोलाद्यीय मयादक्षदत मक्षहनावारी संजाल/राधा पौडेल फाउने्डसन  
 कार्ाक्रममा आहथाक सिर्ोग: जीरो पैसाबाट शुरु गररएको अक्षर्यान र्एकोले ब्यबसाक्षयक रणनीक्षत अवलम्बन गररएको छ | आक्षिदक सहयोगको 

    क्षकक्षसम देहाय बमोक्षजम बक्षगदकरण गररएको छ |  
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मुख्य सिर्ोगी:  १० लाख र्न्दा बढी सहयोग गने, सबै ठाउमा लोगो प्रयोग गररने, २ जना गोष्ठीमा सहर्ागी हुन् पाउने  

सिार्क सिर्ोगी:  दश लाख सम्म सहयोग गने, लोगोको आकार अक्षलक सानो, एक जना मात्र सहर्ागी हुन् पाउने  

सिर्ोगी:   पाच लाख सम्म, सानो आकारको लोगो, एकजना मात्र सहर्ागी  

एक्यिद्दता:   एक लाख सम्म, साइड ब्यानरमा लोगो, ररपोटदमा नाम  

 
 

प्रस्ताहवत कार्ाक्रम :  

Day 1: May 26, 2020 

Time  Activities  Remarks  

7.30-9.00 Registration and Breakfast  

9.00-10.30 Inaugural- 90 minutes  
o National Anthem-5 m. 
o Lightening-5 m. 
o Welcome +Objectives: Minister: 10 m. 
o Premiere show of short film: 20 m.   
o Key Note Speeches: 15 +15 
o Presidential Remarks: 10 m 
o Conclude the Dignified menstruation or dignity 

during menstruation: Moderator: 10 

MC:  
Timer:  
Announcements:  

10.30-11.00 Tea Break   

11.00-1.00 Thematic Discussion in four places   

1. Theme: Women’s Participation in Peace/Politics 

2. Theme: Gender Based Violence and Human Right 

3. Theme: Faith/religion 

4. Theme: Health including SRHR  

Follow the 
instructions to find 
places  

1.00-2.00 Lunch   

2.00-3.00 Presentation in Plenary- 4*15=60 

Theme- Presentation- 10 m, Comments -5m QA 

Follow the instruction 
to find the rooms  

3.00-4.00 ➢ Emotional Intelligence and meditation for 

Addressing religious/cultural resistance around 

dignified menstruation (MBBI) 

Tea break included  
 

4.00.4.30 ➢ Crafting message on dignified menstruation for 

advocacy 

 

4.30-5.30 ➢ Steering committee for next 2 years (2022)  

Day 2, May 27, 2020 

7.30-9.00 Breakfast   

9.00-10.00 Recap/warm up: 5 m. 

Panel: Menstrual Products, Challenges and way 

forward: 55 m  

 

 

10.00.12.00 5. Thematic Discussion in four rooms  Tea break included   
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6. Theme: WASH 

7. Theme: Education + Trainings/Resources 

materials   

8. Theme: Disability  

9. Theme: Engaging boys/men  

12.00-1.00 Presentation in Plenary- 4*15=60 

Theme- Presentation- 10 m, Comments -5 m QA 

 

1.00-2.00 Lunch   

2.00-3.30 10. Theme: Disaster/Humanitarian Setting   

11. Theme: Menstrual Products and Entrepreneurs 

12. Theme: Products and Waste, Environment, 

Climate Change, 

13. Theme: SDGs (1,2,8) 

 

3.30-4.30 Presentation in Plenary- 4*15=60 

Theme- Presentation- 10 m, Comments -5 m QA 

 

4.30-5.30 Finalization of Steering Committee   

Day 3, May 28, 2020 

7.30-8.30 Breakfast   

8.30-10.00 MH day celebrations: Different groups organize different 
activities at and nearby hotel with the slogan of `Menstrual 
Talk, Dignity First'. 

Please propose 
activities as an 
advance  

10.00-12.30 Formal Celebration and closing  
o Address the guests- Ministries, 10. m (10.10) 
o Group Photo Session: 10 m (10.20) 
o Introduction of Steering committee: 15 m (10.35) 
o Overview of the two days activities: moderator: 10 m. 

(10.45) 
o Presentation of declaration paper -15 m (11.00) 
o Signing of the declaration paper by dignitaries: 10 m 

(11.15) 
o Remarks:  

➢ Representatives' International guests: 10 m (11.25) 
➢ Representative of steering committee: 10 m (11.35) 
➢  Representatives of Miniseries: 10 m (11.45) 
➢ Representative of Commission: 10 m (11.55) 
➢ Chief Guest (international speaker): 15 m (12.10) 
➢ Vote of thanks: 10 m (12.20) 
➢ Closing Remarks: Chair (12.30) 

 

MC:  

12.30- 1.30 Lunch and departures  
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प्रताहित िजेि : कररब ७० लाख बजेट अनुमान गररएको छ | 

 केक्षह अन्तरास्स्टि य सथिाहरुले सहयोग गने प्रक्षतबद्दता जनाइसकेका छन् | 

 

हिसृ्तत जानकारीको लाहग https://www.dignifiedmenstruation.org/ 

 

Contact Detail: 

Secretariat 

Radha Paudel  

Global South Coalition on Dignified Menstruation 

DignifiedMenstruation2019@gmail.com 

rpaudel456@gmail.com 

+977-9849596298 

Fourth Floor, HITACHI building, New Plaza, Kathmandu. 
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