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राष्ट्रिय मयााददत मष्ट्रहनावारी नीष्ट्रत २०७४

१. पृष्ठभुष्ट्रम
जनगणना २०६८ ऄनुसार नेपालमा कु ल जनसंख्याको ४६.७९ प्रष्ट्रतशत प्रजनन ईमेर समुहका
मष्ट्रहलाहरु छन्।यस ईमेर समुहका हरे क मष्ट्रहलाहरु माष्ट्रसक रुपमा रजस्वला हुने गदाछन् ।
मष्ट्रहनावारी हुनु प्राकृ ष्ट्रतक कु रा हो जुन मष्ट्रहलाको प्रजनन् प्रदियासँग जोष्ट्रडएको हुन्छ ।
मष्ट्रहनावारीका बखत रगत ष्ट्रनक्लने िम ३ देष्ट्रख ७ ददनसम्म चल्न सक्छ । मष्ट्रहनावारी एक
ँ १
माष्ट्रसक चि हो जुन सामान्यतया २८ ददनको हुने गदाछ तरकसै–कसैमा वा कष्ट्रहलेकाही२
देष्ट्रख ३५ ददनको ऄन्तरमा पष्ट्रन हुन सक्छ। दकशोरीहरू दकशोरावस्थामा प्रवेश गरे पष्ट्रछ
मष्ट्रहनावारीसुरू हुन थाल्छ । शारीररक ष्ट्रवकासिममा पररवतान हुने हमोनहरूको कारणले
मष्ट्रहनावारी हुने गदाछ । सामान्यतः ९ देष्ट्रख १६ बषाकोईमेर बीच दकशोरीहरूमा मष्ट्रहनावारी
सुरु भआ ४५ देष्ट्रख ५० बषा ईमेर ष्ट्रभत्रमा सदकन्छ ।
२१औं शताष्ट्रददको पुवाार्द्प
ा ार गना लाष्ट्रगसक्दा पष्ट्रन मष्ट्रहनावारीलाइ समाजले ऄझै ऄन्धष्ट्रवश्वासी
एवम् नकारात्मक दृष्ट्रिबाट हेने गररएकै कारण जनसंख्याको अधा ष्ट्रहस्साले ऄमयााददत र
ऄसुरष्ट्रित जीवन गुजाना बाध्य हुनुपरे को ऄवस्था ष्ट्रवद्यमान रहेको छ।
नेपाल सरकारले ष्ट्रवष्ट्रभन्न अयोजना तथा कायािमहरूद्वारा मष्ट्रहनावारी सम्वन्धीत मुद्दाहरु
सम्वोधन गना प्रयास गरे ता पष्ट्रन ष्ट्रत प्रयासहरु ददगो हुन सके का छैनन् । प्रजनन् स्वास््य
रणनीष्ट्रत, (सन् १९९८) मा दकशोर दकशोरीको स्वास््य सम्बन्धमा एक रणनीष्ट्रत बनेको छ जहाँ
मष्ट्रहनावारीलाइ दकशोरी स्वास््यको सामान्य पिका रुपमा ष्ट्रलइएको देष्ट्रखन्छ । जसको ऄथा
मष्ट्रहनावारीलाइ अजीवन प्रदियाको रुपमा ष्ट्रलआएको देखखदैन, जस ऄन्तगात रजोष्ट्रनवृष्ट्रि
(menopause) र रजस्वलाका ऄन्य पिहरु पदाछन् ।
ष्ट्रबद्यालय िेत्र ष्ट्रवकास योजना (२०१६ - २०२३) मा स्वास््य र पोषण ष्ट्रशषाक ऄन्तगात
गोपष्ट्रनयता, मष्ट्रहनावारी र सरसफाआ सुष्ट्रनष्ट्रित गरे को छ । ष्ट्रवद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक
ऄन्तगात व्यष्ट्रिगत सरसफाआ, दकशोरी वयश्कमा हुने शारीररक पररवतान, यौन स्वास््य,
मष्ट्रहनावारीको ष्ट्रवषयहरुको जानकारी समावेश गररएको छ, तथाष्ट्रप यसले मष्ट्रहनावारीसँग
जोष्ट्रडएको मानष्ट्रसक ष्ट्रचन्ता, हैरानी र ईष्ट्रत्पडनका बारे मा खुलेर बोल्न सके को पाईंदैन ।
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सहभाष्ट्रगता एबम ऄवसरको सन्दभामा लैष्ट्रगगक समताको बारे मा कु रा गरे तापष्ट्रन मष्ट्रहनावारीको
ष्ट्रवषय ऄझै मौन छ ।
यसै पररप्रेिमा नेपालको संष्ट्रवधानले हरे क नेपालीलाइ स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाईने
लगायत स्वा्य सम्बन्धीहकको प्रत्याभुष्ट्रत गरे को छ । त्यसैगरी मुलुकीसंष्ट्रहता२०७४ले
मष्ट्रहनावारी सम्बन्धमा हुने सबै दकष्ट्रसमका भेदभाव छु वाछु त एवम् ऄमानवीय व्यवहारहरुलाइ
दण्डनीय बनाएको छ। संबैधाष्ट्रनक प्रत्याभुष्ट्रतको कायाान्वयन गदै नेपाली मष्ट्रहलाहरुको मयााददत
ष्ट्रजवनयापन एवम् समृष्ट्रर्द् हाष्ट्रसल गना सहयोगी वातावरणको सृजना गने ध्येयका साथ
नेपालसरकारले यो मयााददत मष्ट्रहनावारी ष्ट्रनष्ट्रत २०७४ तजुामा गरर कायाान्वयनमा ल्याएको छ।

२. समस्या, चुनौती र ऄवसर
२.१. समस्या:
मानव ऄष्ट्रधकार र ष्ट्रवकासको पररप्रेिबाट हेदाा नेपालमा मात्र नभआ संसार भररनै
मष्ट्रहनावारीलाइ बेवास्ता गररएको पाआन्छ । नेपालका ष्ट्रवष्ट्रभन्न िेत्र, सामाष्ट्रजक परम्परा,
संस्कृ ष्ट्रतका अधारमा मष्ट्रहनावारीलाइ नकारात्मक धारणा, ऄन्धष्ट्रवश्वास, छु वाछु तसँग जोडेर
मष्ट्रहनावारी भएको दकशोरर वा मष्ट्रहला साथै मष्ट्रहनावारीको रगत लाज, भेदभाव, ऄपष्ट्रवत्र,
फोहोर र प्रदूष्ट्रषत माष्ट्रनदै अएको छ । यस्ता रीष्ट्रतररवाज र कु संस्कारजन्य कु राहरुलाइ के लाएर
हेने हो भने ऄझैपष्ट्रन नेपालका ष्ट्रवष्ट्रभन्न सम्प्रदायमा ४० वटा भन्दा बढी यस्ता कु प्रथाहरु
ऄभ्यासमा छन् ।
प्राचीनकालदेष्ट्रख नै चष्ट्रलअएको छु वाछु तको ऄभ्यास सुदरु पष्ट्रिम र मध्यपष्ट्रिमका पहाडी
भेगहरुमा ऄझै पष्ट्रन ज्वलन्त रुपमा देष्ट्रखएतापष्ट्रन काठमाडौ ँ वा महोिरी जस्ता ठाईँ हरुमा पष्ट्रन
ऄदृश्यरुपमा ऄभ्यास भइरहेका पाइन्छन् जसमा छु वाछु तको ऄभ्यासबाट ष्ट्रपष्ट्रडतजो कोही
दकशोरी वा मष्ट्रहलाहरुमा शारीररक तथा मानष्ट्रसक समस्याहरु समेत देखा पने गरे को पाइन्छ ।
संस्कृ ष्ट्रतको अड् मा मष्ट्रहलाहरु माष्ट्रथ गररने यस्ता ऄमानवीय व्यवहार मानव ऄष्ट्रधकारका
ष्ट्रवरुर्द्मा छन् । सुदरु पष्ट्रिमका ऄष्ट्रधकांश मष्ट्रहलाहरुलाइ रजस्वला भएपष्ट्रछ घरको जग,चुल्हो
लगायत पकाआएका खानेकुरा तथा पुजा कोठा छु न नहुने, बस्नका लाष्ट्रग अफु बस्दै अएको घर
ँ ीको दुध-दही खानबाटबष्ट्रित हुनुपने, धार्ममक, सांस्कृ ष्ट्रतक
भन्दा पर गोठमा बस्नुपने, गाइ,भैस
कायािमहरुमा सहभाष्ट्रग हुन नपाईने जस्ता प्रष्ट्रतबन्धहरु लगाईंदै अइएकोपाइन्छ। रजस्वलाका
बखत मष्ट्रहलालाइ बस्नका लाष्ट्रग कतै छु ट्टै गोठ वा टौवा अदद बनाआएको हुन्छ भने कतै घरको
छछडीमा बस्तु-भाई सँगै वा सहरी िेत्रमा भाडामा बस्नु परे का ऄवस्थामा कोठाको एक कु नो
छु ट्याएर बाने गररएको पष्ट्रन पाइन्छ । गोठमा बस्नुपने बाध्यताकै कारण दकशोरी तथा
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मष्ट्रहलाहरुलाइ पौष्ट्रिक अहार, अराम, सरसफाआ, माया-ममता एवम् सर-सहयोगबाट बष्ट्रित
हुनु पने;ऄध्ययन,रोजगारी एवम् सामाष्ट्रजक-राजनीष्ट्रतक ऄवसरहरूबाट टादढनुका साथै यस्ता
कु रीष्ट्रत प्रथाहरु कै कारण बलात्कार, हत्या, सपादश
ं लगायत जगगली जनावरको ष्ट्रशकार तथा
जाडोले कठ्याष्ट्रगिएर ज्यान जाने गरे को ष्ट्रस्थष्ट्रत ऄझै ष्ट्रवद्यमानछ ।
मष्ट्रहला र पुरुषको ऄष्ट्रस्तत्व जीवको ईत्पष्ट्रतसँगै रहँदै अएको र सृिीको ष्ट्रनरन्तरताका लाष्ट्रग
मष्ट्रहनावारी एक ऄपररहाया प्राकृ ष्ट्रतक प्रकृ या भएको कु रा ऄनुभव र ष्ट्रवज्ञानले प्रि पाररसके को
ऄवस्थामा पष्ट्रन मष्ट्रहनावारीको ष्ट्रवषयमा खुलेर संवाद हुन नसक्नु, पयााप्त मात्रामा ऄध्ययनऄनुसन्धान हुन नसक्नु तथाठोसनीष्ट्रतगत प्रवन्धको ऄभाव अदद कारणले हाल २१औ ँ
शताददीमा अआपुग्दा पष्ट्रन त्यो कु रीष्ट्रतलाइहटाईन सदकएको छैन । यसलाइ छहसारऄपराधका
रूपमा हैन बरूऄझै पष्ट्रन संस्कृ ष्ट्रतको रुपमा हेररने िम जारी नै छ । हालसम्म मष्ट्रहनावारी
सम्बन्धी जष्ट्रत पष्ट्रन कायािमहरु अएका छन् ती सबै सरसफाइका मुद्दासँग बढी जोष्ट्रडएको र
मानवऄष्ट्रधकारको पिलाइ नछोएको पाआन्छ ।
२.२.चुनौती:
क)मयााददत मष्ट्रहनावारी एक ऄन्तसाम्वष्ट्रन्धत र बहुसरोकारको ष्ट्रवषय भएको हुँदा संबर्द् सबै
सरोकारवालाहरुको समझदारी, समन्वय र सहकाया सुष्ट्रनष्ट्रित गने काया,
ख)सददयौं देष्ट्रख धार्ममक, सामाष्ट्रजक र सांस्कृ ष्ट्रतक परम्परामा समेत जरा गाष्ट्रडसके को यो
मष्ट्रहनावारी सम्बन्धमा ष्ट्रवद्यमान ऄवैज्ञाष्ट्रनक, ऄमानवीय एवम् ऄन्धष्ट्रवश्वासपूणा कु ररष्ट्रतको
तत्काल ऄन्त गने काया,
ग)मष्ट्रहनावारी सम्बन्धमा छु वाछु त एवम् भेदभाव पूणा व्यवहार धेर-थोर रुपमा सम्पूणा
समाजमा व्याप्त रहनुका साथै ष्ट्रनतान्त पररवार ष्ट्रभत्रको ष्ट्रवषय भएको हुँदा लष्ट्रितसमूह,
समुदाय वा िेत्र दकटान गरर कायािम कसरी संचालन गने भन्ने ष्ट्रबषय,
घ)मष्ट्रहनावारी ष्ट्रवषयलाइ लज्जा, घृणा र ऄपष्ट्रवत्रताको ष्ट्रवषयका रुपमा हेररने परम्परा
व्याप्त रहेको पररवेशमा मयााददत मष्ट्रहनावारी ऄथवा रजस्वलाका बारे मा खुलेर कु रा गने
वा मौनता तोड्ने कदम,
ङ)मयााददत मष्ट्रहनावारीको लाष्ट्रग सहजकारी वातावरण सृजना गना अवश्यक पूवााधार
संरचना एवम् सेवा सुष्ट्रवधाका लाष्ट्रग अवश्यक साधन श्रोत जुटाईने काया,
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च) मष्ट्रहनावारीको ष्ट्रवषयलाइ ष्ट्रनतान्तस्त्री सम्वन्धी समस्या वा ष्ट्रबषय ठान्ने पुरुषवादी
ष्ट्रचन्तनमा तत्काल पररवतान ल्याईने काया,
छ) ऄमयााददत मष्ट्रहनावारी सम्बन्धी व्यवहारहरु के ही हदसम्म गररबीसँग समेत सम्बन्धीत
देष्ट्रखएको हुँदा सवा प्रथम गररबी ष्ट्रनवारणको ऄहम प्रश्न,
ज) ष्ट्रनतान्त पररवाररक ष्ट्रवषय भएकै कारण ऄमयााददत मष्ट्रहनावारीलाइ छहसा वा ऄपराधका
रुपमा हेने तथा यस ष्ट्रवषयलाइ स्वास््य सम्बन्धीमात्र नभआ मानवऄष्ट्रधकारको ष्ट्रवषयका
रुपमा हेनुा ऄझै चुनौतीकै ष्ट्रवषय देष्ट्रखन्छ।
२.३. ऄवसर:
क) मानव ऄष्ट्रधकारमुखी संष्ट्रवधान,
ख) मष्ट्रहलाऄष्ट्रधकार एवम् शसष्ट्रिकरणमुखी र समावेशी ऄन्तरााष्ट्रिय ऄष्ट्रभयानहरु
,प्रष्ट्रतवर्द्ताहरु एवम् महासष्ट्रन्धहरु,
ग) “जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ, त्यहाँ भगवान पष्ट्रन रमाउछन्” (यत्र नायास्तु पूज्यन्ते रमन्ते
तत्र देवताः)भन्ने धारणा नेपाली समाजमा रहेको,
घ) नारी र पुरुष जनसंख्याकोशैष्ट्रिकस्त र समानदरमा वृष्ट्रर्द् हुँदै गएको,
ङ) गररबीको रे खामुनी रहेको जनसंख्याको ऄनुपात िमश: घट्दै गएको तथा मानव ष्ट्रवकास
सुचागकमा सुधार अईदै गएको,
च) राज्य संयन्त्र समावेशी र कानुनको शासन सुदढृ बन्दै गएको,
छ)ऄमयााददत मष्ट्रहनावारी ऄन्त्यका लाष्ट्रग अवश्यक सहयोग ईपलदध गराईने सम्बन्धमा
ऄन्तरााष्ट्रिय समुदायको प्रष्ट्रतवर्द्ता एवम् तत्परता,
ज) सन् २०१३ मा काठमाण्डौमा सम्पन्न दष्ट्रिण एष्ट्रसयाली सरसफाआ सम्मेलन
(SACOSAN)ले मष्ट्रहनावारीको ष्ट्रवषयलाइ ष्ट्रनम्नानुसार समावेश गरे पष्ट्रछ खानेपानी तथा
सरसफाआ मन्त्रालयलेध्यान ददने सोच बनाएको छ ।
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(१)

सबै सावाजष्ट्रनक भवन, ष्ट्रवशेष गरर ष्ट्रवद्यालय, स्वास््य ष्ट्रक्लष्ट्रनकहरूमा

बालबाष्ट्रलका र ऄपागग मैत्री सेवालाइ प्राथष्ट्रमकता र मष्ट्रहनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन
सम्वन्धी प्रचार।
(२)

ष्ट्रडजाआन, ष्ट्रवतरण र ऄनुगमन ।

(३)

बच्चा, दकशोरी, मष्ट्रहला र ऄपागग मैत्री WaSH सुष्ट्रवधाको लाष्ट्रग अवश्यक

ष्ट्रनदेष्ट्रशका बनाआ लागु गने ।
झ) सरसफाआ गुरुयोजना, २०६८ ले हरे क सावाजष्ट्रनक स्थलहरुमा लैष्ट्रगगक र ऄपागग मैत्री
सेवाहरु हुनुपने माग गरे कोछ ।
ञ) मष्ट्रहला, वालवाष्ट्रलका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सवोच्च ऄदालतको फै सलाको
अधारमा छाईपडी प्रथा ष्ट्रवरुद्द एईटा ष्ट्रनदेष्ट्रशका जारी गरे को छ, यद्यष्ट्रप ईि ष्ट्रनदेष्ट्रशकाले
मध्य र सुदरु पष्ट्रिमािलको छाईपडी गोठ लगायत मष्ट्रहनावारीको समि मुद्दालाइ
यथोष्ट्रचत सम्वोधन गना सके को देष्ट्रखएको छैन ।
ट) मष्ट्रहनावारी हुँदा गररएको प्रष्ट्रतवन्ध नै लैष्ट्रगगक ऄसमानताको मुख्य कारण हो भनेर
संयुि राि संघीय मानव ऄष्ट्रधकार पररषद्ले सन् २०१४ मा घोषणा गरे पष्ट्रछ यो एईटा
छलफलको ष्ट्रवषय बनेको छ, जसका ष्ट्रनम्न पिहरू रहेका छन्:•

मष्ट्रहनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन

•

मष्ट्रहनावारी स्वास््य र व्यवस्थापन

•

मयााददत मष्ट्रहनावारी ऄष्ट्रधकार

यद्यष्ट्रप मष्ट्रहनावारीका यी पिहरूले प्रत्यि रुपमा शाष्ट्रन्त, मानव ऄष्ट्रधकार एबम्
सशष्ट्रिकरणलाइ ऄसर गने भएकोले यो सबैको सरोकारको ष्ट्रवषय हो । त्यसैले हरे क दकशोरी
ऄष्ट्रन मष्ट्रहलाहरुले मष्ट्रहनावारीलाइ मयााददत तररकाले व्यवस्थापन गना पाईनु पदाछ भन्ने
मान्यता स्थाष्ट्रपत भएको छ । मयााददत मष्ट्रहनावारी मानव ऄष्ट्रधकारको त्यस्तो सवाल हो जहाँ
मष्ट्रहनावारीलाइ प्राकृ ष्ट्रतक रुपमा ष्ट्रलआ अधारभुत अवश्यकताका सबै पिहरु जस्तै अवास,
ष्ट्रशिा, पोषण, स्वास््य, कानुनी सुरिा, सशष्ट्रिकरण, वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाआमा
भेदभाव रष्ट्रहत र स्वतन्त्रता पूवाक स-सम्मान बाँच्न पाईने ऄवस्था ष्ट्रवद्यमान हुन्छ ।
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३. नीष्ट्रत तजुामाका प्रमुख अधारहरु
३.१.संवध
ै ाष्ट्रनक अधार:
क)"हामी नेपाली जनता............स्वाष्ट्रभमानलाइ ऄिुण्ण राष्ट्रख जनताका सावाभौम
ऄष्ट्रधकार..................लाइ अत्मसात गदै,...............ऄिगामी पररवतानका लाष्ट्रग

...............

सामन्ती के ष्ट्रन्िकृ त र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरे का सबै प्रकारका ष्ट्रवभेद र
ईत्पीडनकोऄन्त्य गदै,

......

... सबै प्रकारका ष्ट्रवभेद र

............छु वाछु तको

ऄन्त्य गरर

समानता, समृष्ट्रर्द् र सामाष्ट्रजक न्याय सुष्ट्रनष्ट्रित गना समानुपाष्ट्रतक समावेशी र
सहभागीता मूलक ष्ट्रसर्द्ान्तका अधारमा समतामूलक समाजको ष्ट्रनमााण गने संकल्प गदै,
......

...नागररक स्वतन्त्रता, मौष्ट्रलक ऄष्ट्रधकार, मानवऄष्ट्रधकार,

.........कानुनी

राज्यको

ऄवधारणा लगायतका लोकताष्ट्रन्त्रक मुल्य र मान्यतामा प्रष्ट्रतवर्द् रष्ट्रह समृर्द् राि ष्ट्रनमााण
गना, ... ... ... यो संष्ट्रवधान जारी गदैछौं" भन्ने नेपालको संष्ट्रवधानको प्रस्तावनाकै ममा र
भावना रहेको छ ।
ख) सम्मानपूवाक बाँच्न पाईने, वैयष्ट्रिक स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, छु वाछु त तथा
भेदभाव मुि भइ बाँच्न पाईने, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाईने, स्व्य रहनका लाष्ट्रग
स्वच्छ खानेपानी र सरसफाआ सेवामा पहुँचको हक हुने, खाद्यसम्बन्धी हक,
अवाससम्बन्धी हक, मष्ट्रहलासम्बन्धी हक, सामाष्ट्रजक न्यायको हक लगायत संष्ट्रवधानको
भाग-३ मौष्ट्रलक हक र कताव्य ऄन्तगात धारा१६,१७,१८,२०,२४,३०,३५,३६,३७,४२
काममा र भावना हुन् ।
ग) संष्ट्रवधानको भाग -४राज्यका ष्ट्रनदेष्ट्रशक ष्ट्रसर्द्ान्त, नीष्ट्रत तथा दाष्ट्रयत्व ऄन्तागत धारा
५०ष्ट्रनदेशक ष्ट्रसर्द्ान्तहरुको खण्ड(१),(२) मा ईल्लेष्ट्रखत ममा र भावना;धारा५१खण्ड
(ख),(ग), (ञ)

र (झ) मा ईल्लेष्ट्रखत ममा र भावना; धारा ५२, ५३र५४का प्रवन्धहरु एवम्

ष्ट्रतनकाममा र भावना छन् ।
घ) संष्ट्रवधानको धारा ४७मा संष्ट्रवधान प्रदत मौष्ट्रलकहकहरु कायाान्वयनका लाष्ट्रग
अवश्यकता ऄनुसार राज्यको संष्ट्रवधान प्रारम्भ भएको३वषाष्ट्रभत्र कानुनी व्यवस्था गनुा
पने, अददजस्ता संवैधाष्ट्रनक प्रवन्धहरुलाइ मयााददत मष्ट्रहनावारी नीष्ट्रत,२०७४ तजुामाका
अधारका रुपमा ष्ट्रलआएको छ।
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३.२.राष्ट्रिय प्रष्ट्रतवर्द्ता:
सामाष्ट्रजक न्याय र समानतामा अधाररत समाज एवम् लोककल्याणकारी राज्यको ष्ट्रनमााण गने
ध्येय ऄष्ट्रधकांश प्रमुख राजनैष्ट्रतक दलहरुका घोषणापत्रमा समेत रहेको र ईि कु रा नेपालको
संष्ट्रवधान-२०७२मा ईल्लेख भएको छ ।
३.३. ऄन्तरााष्ट्रिय प्रष्ट्रतवर्द्ता:
ददगो ष्ट्रवकास लक्ष्य (SDG)२०३० सम्बन्धी संयुि राि संघीय घोषणापत्रमा हस्तािर गने
नेपाल पष्ट्रन पि राि हो । यसको लक्ष्य नं. ६.२ ले ष्ट्रवद्यालयमा लैष्ट्रगगक ईिरदायी शौचालयको
बारे मा प्रत्यि बोलेको त छ,तापष्ट्रन मष्ट्रहनावारी सम्वन्धमा मौन रहेको देष्ट्रखन्छ, जबकी हाम्रो
जस्तो मुलुकमा मष्ट्रहनावारी पष्ट्रन भोक, गररबी, स्वास््य र ष्ट्रशिा झै ँ एक पाटोको रूपमा रहेको
छ।
सन् २०३०ष्ट्रभत्र दीगो ष्ट्रवकासका ष्ट्रवश्वव्यापी लक्ष्यहरु प्राप्त गना संयुि रािसंघद्वारा पररलष्ट्रित
सबैका लाष्ट्रग सुरष्ट्रित र मयााददत खानेपानी, सरसफाआ एवम् स्वच्छता, स्वास््य, अवास सुष्ट्रवधा
अददको व्यवस्था गनुा राज्यको दाष्ट्रयत्व बन्न पुगेको छ ।मयााददत मष्ट्रहनावारीको पिलाइ
सहयोग पुयााईन दीगो ष्ट्रवकासका सवै ष्ट्रवषय िेत्रगत पररलक्ष्यहरु हाँष्ट्रसल गना सम्वर्द् सबै ष्ट्रवषय
िेत्रगत ष्ट्रनकाय वा संस्थाहरु र ष्ट्रतनका योजना एवम् कायािमहरुलाइ एकीकृ त रुपमा ष्ट्रनदेष्ट्रशत
गना यो मयााददत महीनावारी नीष्ट्रतको अवश्यकता वोध भएको छ ।
३.४.नेपाल सरकार, ष्ट्रवषयगत मन्त्रालयहरुको ऄिसरता :
क) खानेपानी तथा सरसफाआ मन्त्रालयको ऄगुवाआ र स्वास््य,ष्ट्रशिा,मष्ट्रहला
बालबाष्ट्रलका एवम् समाज कल्याण जस्ता ष्ट्रवषयगत मन्त्रालयहरुको सहभाष्ट्रगतामा दुइ
ददने ‘मयााददत मष्ट्रहनावारी’ सम्बन्धमा नीष्ट्रतगत परामशा कायाशालाको अयोजना
गररएको ष्ट्रथयो । सो कायाशालाका सुझावका अधारमा खानेपानी तथा सरसफाआ
मन्त्रालयद्वारा सम्वर्द् प्रमुख ष्ट्रवषयगत मन्त्रालय,ष्ट्रवभाग एवम् ऄन्य गैरसरकारी
संस्थाहरु समेत संलग्न नीष्ट्रत तजुामा कायादल गठन गरी यो नीष्ट्रत तयार गररएको छ।
ख) त्यसै गरी खानेपानी तथा सरसफाआ मन्त्रालयको ऄगुवाआ र ष्ट्रबषयगत मन्त्रालयहरु,
ष्ट्रवभागहरूलगायत खानेपानी र सरसफाआ िेत्रगत सरोकारवालाहरूको सहभाष्ट्रगतामा
मयााददत मष्ट्रहनावारी सम्बन्धमा ऄन्तरााष्ट्रिय सहजकतााहरुद्वारा प्रष्ट्रशिण कायािमसम्पन्न

याष्ट्रिम भमााददत भदहनावायी नीतत २०७४

गररएको ष्ट्रथयो । सो कायािममाराष्ट्रिय तथा ऄन्तरााष्ट्रिय ष्ट्रवशेषज्ञहरूको प्रस्तुतीकरण
एवम् छलफलका कष्ट्रतपय ष्ट्रवषय-वस्तुहरू यस नीष्ट्रतमा सन्दभासामिीका रूपमा प्रयोग
भएका छन् ।

४) औष्ट्रचत्य
मष्ट्रहलाष्ट्रवरुर्द् हुने भेदभाव एवम छहसाऄन्त्य गना ऄन्तरााष्ट्रिय स्तरमै ष्ट्रवष्ट्रभन्न प्रयासहरु जारी
छन् । सन् १९७९ मा मष्ट्रहला ष्ट्रवरुर्द् हुने सवै दकष्ट्रसमका भेदभाव तथा छहसा ऄन्त्य गने
सम्बन्धमा CEDAW महासष्ट्रन्धनै पाररत भइ कायाान्वयनमा रहेको छ ।राष्ट्रिय पररवेशमै पष्ट्रन
मष्ट्रहनावारीलाइ मष्ट्रहला ष्ट्रवरुर्द् हुने भेदभाव एवम् छहसाको कारक तत्वमध्ये एक हो भन्ने
सम्बन्धमा मतान्तर देछखदैन र यसलाइ सम्वोधन गना यथेि कानूनी प्रवन्धहरुपष्ट्रन भएका छन्।
तर पष्ट्रन नेपाली मष्ट्रहला र दकशोरीहरुले मष्ट्रहनावारीकै कारण ऄपमाष्ट्रनत जीवन गुजानुा
परररहेको ऄबस्था छ। संवैधाष्ट्रनक एवम कानूनी प्रबन्धहरुले कानूनी ईपचार त प्रदान गछान् तर
ष्ट्रतनको ममा र अशयलाइ ऄझ प्रभावकारी ढंगले कायाान्वयनमा ल्याईन राज्य लगायत यसका
सम्पूणाऄंगहरु स्वस्फू ता ढंगले कृ याशील बन्नु अवश्यक हुन्छ। बतामान् संष्ट्रवधान प्रदि हकऄष्ट्रधकारहरूलाइ दयबहारमा ईताना मष्ट्रहनावारी व्यवस्थापन-मैत्री सेवा तथा सुष्ट्रबधाहरूको
प्रबन्ध र मष्ट्रहनावारीसम्बर्द् भेदभाव र छहसा न्यूनीकरण गदै मष्ट्रहला एवं दकशोरीहरुको
जीवनलाइ थप सुरष्ट्रित र मयााददत तुल्याईन यस नीष्ट्रतले राज्य लगायत सवै
सरोकारवालाहरुलाइ कृ याशील बनाईने ईद्देश्यका साथ यो नीष्ट्रत तजुामा गरर कायान्वयनमा
ल्याआएको छ।

५) यस नीष्ट्रतको संष्ट्रिप्त नाम र प्रारम्भ
१) यस नीष्ट्रतको नाम "राष्ट्रिय मयााददत मष्ट्रहनावारी नीष्ट्रत, २०७४" रहेको छ ।
२) नेपाल सरकार मष्ट्रन्त्रपररषद्बाट स्वीकृ त भएको ष्ट्रमष्ट्रत देष्ट्रखनै यो नीष्ट्रत लागू हुने छ ।
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६) दीघाकाष्ट्रलन सोच
“मयााददत मष्ट्रहनावारी”1

७) ध्येय
यस नीष्ट्रतलेऄष्ट्रगगकार गरे कोदीघाकाष्ट्रलन सोच हाष्ट्रसल गनाका लाष्ट्रग सम्वष्ट्रन्धत सबै तह र
िेत्रका सरोकारवालाहरुको िमता, स्रोतर साधनहरुको ऄष्ट्रधकतम पररचालन गने ।

८) लक्ष्य
मष्ट्रहनावारी व्यवस्थापनका लाष्ट्रग अधारभूत सेवा र सुष्ट्रवधाहरूको सहज ईपलदधता, पहुँच,
पयााप्तता र प्रयोग सष्ट्रहत मष्ट्रहलाले स्वस्थ, सुरष्ट्रित र सम्माष्ट्रनत ष्ट्रजवनयापन गना पाईने
ऄष्ट्रधकारको प्रत्याभूष्ट्रत गने ।

९) ईद्देश्य
 मष्ट्रहनावारीलाइमानव ऄष्ट्रधकारको रुपमा स्थाष्ट्रपत गदै ष्ट्रशिा र जनचेतनाको ऄष्ट्रभवृदद्द
गने।
 मष्ट्रहनावारी सम्वन्धमा समाजमा देष्ट्रखएका रुढीवादी कु सँस्कार कु रीष्ट्रत ऄन्धष्ट्रवश्वास
सम्वन्धी धारणा र ऄभ्यासहरुलाइ ष्ट्रनरुत्साष्ट्रहत गदै ष्ट्रनमुाल गने।
 मष्ट्रहनावारी व्यवस्थापनको लाष्ट्रग अधारभूत सेवा, सुष्ट्रवधा,सामािीकोईपलदधता र
पहुँच बढाईने ।
 जीवनका सबै चरणहरुमा ईत्पन्न हुने मष्ट्रहनावारी सम्वन्धी शारीररक र मानष्ट्रसक
स्वास््यमा देष्ट्रखने तत्काष्ट्रलन र ददघाकालीन समस्याहरुलाइ सम्बोधन गने।

भमााददत भदहनावायी भानव अधधकायको सवार हो जहाॉ भदहनावायीराई प्राकृततक रुऩभा लरई आधायबुत आवश्मकताका सफै
ऩऺहरु जस्तै आवास, लिऺा, ऩोषण, स्वास््म, कानुनी सुयऺा, सिष्ट्ततकयण, वातावयण, खानेऩानी तथा सयसपाइभा बेदबाव
1

यदहत स्वतन्त्र बई स-सम्भान फाॉच्न ऩाउने अवस्था विद्यमान हुनेछ ।
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१०) रणनीष्ट्रत
ईद्देश्य

रणनीष्ट्रत

१) मष्ट्रहनावारीको
१.१)ष्ट्रवद्यमान िेत्रगत नीष्ट्रतहरु मष्ट्रहनावारी मैत्री हुने गरर पररमाजान तथा
सवाललाइमानव
तजुम
ा ा गररनेछ ।
ऄष्ट्रधकारको रुपमा स्थाष्ट्रपत
गदै ष्ट्रशिा र जनचेतनाको १.२)औपचाररक, ऄनौपचाररक ष्ट्रशिामा मयााददत मष्ट्रहनावारीको पि
लगायत ऄपागग मैत्री सामािी समावेश गररनेछ ।
ऄष्ट्रभवृदद्द गने ।
१.३)मयााददत मष्ट्रहनावारीको ऄष्ट्रधकारका लाष्ट्रग गररने पैरवी त्यमा
अधाररत रहेर गररनेछ ।
२) मष्ट्रहनावारी
सम्वन्धमा २.१) धार्ममक, सामाष्ट्रजक तथा राजनीष्ट्रतक ऄगुवाहरुलाइ ऄष्ट्रधकतम
समाजमा
देष्ट्रखएको
पररचालन गररनेछ ।
रुढीवादी,कु संस्कार, कु रीष्ट्रत
र ऄन्धष्ट्रवश्वास सम्वन्धी २.२) समुदायलाइ सशष्ट्रिकरण गदै रुपान्तररत व्यष्ट्रि, समुह र समुदायलाइ
पष्ट्रहचान, प्रोत्साहन र पररचालन गररनेछ ।
धारणा र ऄभ्यासहरुलइ
ष्ट्रनरुत्साष्ट्रहत गर्र्दै ष्ट्रनमुल
ा गने
२.३) कसैले कसैलाइ मष्ट्रहनावारीका कारण गररने ष्ट्रवभेद तथा
।
छहसात्मकदियाकलापलाइ ष्ट्रनरुत्साष्ट्रहत गना अवश्यक कानुनको
तजुामागररनेछसाथै समयसापेि पररवतान एवम् पररमाजान समेत
गररनेछ।
2
३) मष्ट्रहनावारी व्यवस्थापनको ३.१)सावाजष्ट्रनक स्थल हरुमा ष्ट्रनमााण गररने खानेपानी तथा सरसफाआको
सेवा तथा सुष्ट्रवधाहरु मष्ट्रहला, ऄपागग लगायत ऄन्य ईपयोगकताा3 तथा
लाष्ट्रग अधारभूत सेवा,
वातावरण मैत्रीहुने गरी ष्ट्रनमााण गररनेछ।
सुष्ट्रवधा,
सामािीको
ईपलदधता र पहुँच बढाईने। ३.२) सावाजष्ट्रनक स्थलहरुमा रहेका मौजुदा खानेपानी तथा सरसफाआका
संरचनाहरुलाइ िमश ईपयोगकताा मैत्री हुने गरी स्तरोन्नष्ट्रत गदै लष्ट्रगने छ
।

३.३) मष्ट्रहनावारी व्यवस्थापनका लाष्ट्रग अवश्यक सामािीहरुको 4 ईष्ट्रचत
छनोटगना सदकने वातावरण ष्ट्रसजाना गररनेछ i

सावाजतनक स्थर जस्तै कामारम, ववधारम,करेज,स्वास््म सॊस्था,वस ववसौनी,हाट फजाय,भेरा, धालभाक तथा भनोयन्त्जन स्थर

2

आदद

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
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३.४) मष्ट्रहनावारीमा प्रयोग हुने सामानहरुलाइ अधारभुत अवश्यकताका
सामािीको रुपमा मान्यता ददइ त्यस्ता सामािीहरुको स्थानीय ईत्पादन
एवम् बजार ईपलदधताको लाष्ट्रग प्रोत्साष्ट्रहत गररनेछ।

३.५) माष्ट्रथ ३.४)मा ईल्लेख भएका सामिीहरुमा कर छु ट वा ऄनुदान ददने
व्यवस्था समेत ष्ट्रमलाआनेछ ।

ईद्देश्य

रणनीष्ट्रत

5
४) जीवनका सबै चरणहरुमा ४.१)मष्ट्रहनावारी सम्वन्धी शारीररक र मानष्ट्रसकस्वास््यलाइ सम्वोधन गना
छु ट्टै ष्ट्रवशेष कायािमको ष्ट्रबस्तार गरी थप प्रभावकारी बनाईदै लष्ट्रगने छ।
देखा
पने
मष्ट्रहनावारी
सम्बर्द्
तत्काष्ट्रलन
र
४.२) ष्ट्रनजी लगायत हरे क स्वास््य संस्थालाइ मष्ट्रहनावारी
ददघाकालीन शारीररक र
व्यवस्थापनमैत्रीबनाआनेछ ।
मानष्ट्रसक स्वास््य सम्बन्धी
समस्याहरुलाइ व्यवस्थापन
गने

5

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. नीष्ट्रत कायाान्वयन व्यवस्था
(१) मयााददत मष्ट्रहनावारी सम्वन्धमा बनेको यो राष्ट्रिय नीष्ट्रत ऄन्तसाम्बष्ट्रन्धत ष्ट्रबषय
िेत्रगत नीष्ट्रतको रुपमा रहनेछ ।
(२) कानुनी व्यवस्था : यस नीष्ट्रतको प्रभाबकारी कायाान्वयनका लाष्ट्रग अवश्यक
कानुनको तजुामा वा मौजुदा कानुनमा पररमाजान अवश्यक भए सो समेत गररनेछ ।
त्यसैगरी अवश्यक ष्ट्रनदेष्ट्रशका, कायाष्ट्रबष्ट्रध एवम मापदण्डहरु अदद तजुम
ा ा गरी लागु
गररने छ ।
(३) संस्थागत व्यबस्था :यस नीष्ट्रतको कायाान्वयनको लाष्ट्रग फोकल प्वाआन्टका रुपमा
ष्ट्रतनैवटा तह ऄन्तगात खानेपानी तथा सरसफाआ िेत्र हेने ष्ट्रनकायहरु तोदकने छन् भने
कायाान्वयनको ऄनुगमन एवं प्रष्ट्रतबेदनको ऄष्ट्रन्तम ष्ट्रजम्मेवारी तत्-तत् तहका सरकार
प्रमुखहरुको हुनेछ । ऄन्तसाम्वष्ट्रन्धत ष्ट्रवषय भएकाले सम्बष्ट्रन्धत ष्ट्रबषयगत मन्त्रालय,
ष्ट्रबभाग एवम ष्ट्रनकायहरुले यस नीष्ट्रतको कायाान्वयनमा अ-अफ्नो तहबाट सहयोग पुयाईने छन् ।
(४) ऄनुगमन तथा मुल्यागकन :
१) यस नीष्ट्रतको कायाान्वयनको ष्ट्रनयष्ट्रमत ऄनुगमनको ष्ट्रजम्मेवारी ष्ट्रनम्नानुसार
रहनेछ:— के न्ि स्तरमा खानेपानी तथा सरसफाआ िेत्र हेने मन्त्रालय माफा त ,
— प्रदेश स्तरमा खानेपानी तथा सरसफाआ हेने मन्त्रालय माफा त र
— स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारले गनेछ।
हरे क तहका सरकार प्रमुखबाट ऄनुगमनको वार्मषक ष्ट्रस्थष्ट्रत प्रष्ट्रतवेदन सावाजष्ट्रनक
गररनेछ।
२) यस नीष्ट्रत कायाान्वयनको प्रभावकारीताको मूल्याकं न ष्ट्रनम्नानुसार गररनेछ:—

प्रभाकारीता मूल्यागकन के न्िीय तहवाट प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको
समन्वयमा हरे क ५/५ वषामा गररनेछ,
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—

प्रभावकाररता मूल्यागकनका लाष्ट्रग ष्ट्रवज्ञ-परामशादाता छनौट गरर
सम्पादन गररनेछ,

११.मान्यता
यस नीष्ट्रतको सफल कायाान्वयन मा देहायका सहजकारी वातावरणको ईपलदधता हुने मान्यता
राष्ट्रखएको छ :–
क) मयााददत मष्ट्रहनावारीको ष्ट्रबषय ऄन्तसाम्बष्ट्रन्धत एवम बहुसरोकारको ष्ट्रवषय भएको
हुँदा सम्बर्द् सबै सरोकारवालाहरुको स्वस्फु ता समन्वय, सामञ्जस्य एवम सहकाया हुनेछ,
ख) अधा अकाश ढाक्ने जनसंख्याको ष्ट्रहस्साको ष्ट्रहत प्रवर्द्ानको ष्ट्रवषय भएको हुँदा यस
नीष्ट्रतको सफल कायाान्वयनमा सम्बष्ट्रन्धत सबै तहका सरकारप्रमुखहरुले यथोष्ट्रचत चासो
र महत्व ददनेछन्,
ग) यस ष्ट्रनष्ट्रतमा प्रस्ताष्ट्रवत कायायोजना कायाान्वयनका लाष्ट्रग अवश्यक साधन र श्रोतको
पयााप्त ईपलदधता हुनेछ ।
ईपरोि सहजकारी वातावरणको ऄभाव हुन गएको खण्डमा यस नीष्ट्रतको प्रभावकारी
कायाान्वयनमा चुनौती खडा हुने देष्ट्रखन्छ।

१२. नीष्ट्रत पररमाजान
क) यस नीष्ट्रत ऄनुकुल नभएका नीष्ट्रत तथा कानुनहरु सम्बन्धीत ष्ट्रनकायले यो नीष्ट्रत
ऄनुकुल हुने गरी पररमाजान गनुापनेछ ।

ख) अवष्ट्रधक प्रभावकारीता मूल्याकं नका अधारमा नीष्ट्रत पुनरावलोकन एवम
पररमाजानको गुञ्जायस देष्ट्रखएमा सोको 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

कृ याकलाप

१)
मष्ट्रहनावारीको
सवाललाइ
मानव
ऄष्ट्रधकारको
रुपमा
स्थाष्ट्रपत गदै ष्ट्रशिा र
जनचेतनाको ऄष्ट्रभवृदद्द
गने ।

समय
ष्ट्रसमा

ष्ट्रजम्मेवारी

पररणाम सूचक

१.१) राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाआ ०७४/०७
नीष्ट्रतको मस्यौदा मष्ट्रहनावारी मैत्री हुने ५
गरर पररमाजान गने।

MoWSS

मष्ट्रहनावारी मैत्री
नीष्ट्रत कायान्वयनमा
अएको हुने ।

१.२)
सरसफाआ
गुरुयोजना ०७४/०७
ऄध्यावष्ट्रधक
गदाा
मयााददत ५
मष्ट्रहनावारीका पिहरु समावेश गने ।

MoWSS

सरसफाआ
गुरुयोजना
ऄध्यावष्ट्रधक
कायान्वयनमा
अएको हुने ।

१.३)राष्ट्रिय स्वास््य नीष्ट्रत २०७१ मा ०७४/०७
मष्ट्रहनावारी
५
ऄवयवहरु(Components) समावेश

MoH

मष्ट्रहनावारी मैत्री
स्वास््य
नीष्ट्रत
कायान्वयनमा
अएको हुने ।

MoE

ऄपागग मैत्री
हुने
मष्ट्रहनावारी
ष्ट्रशिा
कायान्वयनमा
अएको हुने ।

गरी पररमाजान गने।
१.४) राष्ट्रिय ष्ट्रशिा नीष्ट्रतले मयााददत
मष्ट्रहनावारीका पिहरु समावेशी रुपमा
०७४/०७
लागु
हुने
गरर
सरकारी
र
५
नीष्ट्रजष्ट्रवद्यालयहरू एवं ऄनौपचाररक
ष्ट्रशिामा समावेश गने गरी पररमाजान
गने ।

२)मष्ट्रहनावारी
सम्वन्धमा समाजमा
देष्ट्रखएको
रुढीवादी,
कु संस्कार,
कु रीष्ट्रत
ऄन्धष्ट्रवश्वास सम्वन्धी
धारणा
र
ऄभ्यासहरुलइ

िेत्रगत
ताष्ट्रलम
ऄगुवाहरु,
संचारकमी
अददलाइ ७५ देष्ट्रख के न्िहरु
लष्ट्रित गदै प्रष्ट्रशिक प्रष्ट्रशिणका ष्ट्रनरन्तर
ताष्ट्रलम ष्ट्रनदेष्ट्रशका तयार गरी त्यस्ता
व्यष्ट्रिहरु स्रोत व्यष्ट्रिका रुपमा प्रयोग
गने गरी ष्ट्रवष्ट्रभन्न तहमा ताष्ट्रलमका
कायािमहरु संचालन गने ।
२.१)धार्ममक/सामाष्ट्रजक/राजनीष्ट्रतक

२०७४/०

भइ

समेत
गरर
मैत्री
नीष्ट्रत

प्रभावकारी
प्रष्ट्रशिण
माफा त
मष्ट्रहनावारी
सम्वन्धमा
समाजमा देष्ट्रखएको
रुढीवादी रकु संस्का
र
कु रीष्ट्रत
ऄन्धष्ट्रवश्वास
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ष्ट्रनरुत्साष्ट्रहत
ष्ट्रनमुाल गने ।

गर्र्दै

सम्वन्धी धारणा र
ऄभ्यासहरु िमश
ष्ट्रनरुत्साष्ट्रहत
हुदै
ष्ट्रनमुाल भएको हुने ।

२.२) संचारगृह तथा संचारकमीहरुले ष्ट्रनरन्तर
मष्ट्रहनावारीको मुद्दालाइ सामाष्ट्रजक
ईिरदाष्ट्रयत्व बहन गरी मयााददत
मष्ट्रहनावारी सम्वष्ट्रन्ध जनचेतना तथा
जागरणका कायािमहरु गना गराईन
प्रोत्साहन गने ।
२.३) मयााददत मष्ट्रहनावारी सम्वन्धी ष्ट्रनरन्तर
ष्ट्रवष्ट्रभन्न दकष्ट्रसमका सचेतनामुलक साथै
सकरात्मक

धारणा,

अष्ट्रनबानी

र

संचारगृह
तथा
संचारकमी

सबै
सरोकारवा
लाहरु

प्रयोग गने।
पुयााएका, रुपान्तररत भएका व्यष्ट्रि,
संस्था,समुदायको
पुरस्कृ त गने।

पष्ट्रहचान

ज्ञान,

धारणा,
र

भएको

स्थानीय
सरकार

मयााददत
समाज
सृजना गना योगदान
पुगेको हुनेछ ।

MoWCS

ईपयुािकानुनकाया
न्वयनमाअएकोहुने
।

गरी

२.५) मष्ट्रहनावारी सम्वन्धी ष्ट्रवभेद र ०७४/०७
छहसालाइ कसुर मान्ने
ष्ट्रवद्यमान ५
कानुनमा
अवश्यकता
ऄनुसार
पररमाजान गदै जाने ।

भएको

मष्ट्रहनावारी
सम्वन्धी समाजको
अष्ट्रनबानी
ऄभ्यासमा
सकरात्मक
पररवतान
हुने।

Show अदी) ऄष्ट्रधकाष्ट्रधक

२.४) मष्ट्रहनावारीमा सदिय योगदान ष्ट्रनरन्तर

सचेत, सुसुष्ट्रचत र
ईिरदायी
हुने ।

ऄभ्यासमा
पररवतान
गनेदियाकलापहरु(ऄष्ट्रभयान, गोष्ठी,
कायाशाला, सम्मेलन, प्रवचन, छलफल,
Talk

संचार िेत्र मयााददत
मष्ट्रहनावारीमा

W
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३)
मष्ट्रहनावारी
व्यवस्थापनको लाष्ट्रग
अधारभुत सेवा तथा
सुष्ट्रवधाको ईपलदधता
र पहुँच बढाईने।

३.१)सावाजष्ट्रनक स्थलहरुमा ष्ट्रनमााण
गररने खानेपानी तथा सरसफाआको
सेवा तथा सुष्ट्रवधाहरु वातावरण तथा
ईपयोगकताा मैत्रीहुने गरी ष्ट्रनमााण गने
साथै मौजुदा संरचनाहरुमा समेत
वातावरण तथा ईपयोगकताा मैत्री हुने
गरी संरचनाहरुलाइ स्तरोन्नती गदै
लष्ट्रगने।

िेत्रगत
ष्ट्रवकास
योजना
ऄनुसार

MoWSS

बाल,लैष्ट्रगगक,

/सरोकारवा

ऄपागकता
वातावरण

लाहरु

व्यवस्थापन गने

(CGDE)मैत्रीWa
SHसेवाहरुको
सहज ईपलदधता
भएको हुने।

३.२) मष्ट्रहनावारीमा प्रयोग हुने
सामािीहरुको प्रभावकारी सामाष्ट्रजक हाल देष्ट्रख ष्ट्रनजी तथा
ष्ट्रनरन्तर
सावाजष्ट्रनक
वजाररकरण गने ।
िेत्र
३.३)स्थानीय
स्तरमा
समेत
मष्ट्रहनावारी
ईधमष्ट्रशलताका
कायािमहरु प्रवधान गने ।
३.४) मष्ट्रहनावारी व्यवस्थोनमा प्रयोग
हुने
सामािीलाइ
अधारभुत
अवश्यकता सामािीको रुपमा ष्ट्रलआ
अवश्यकता ऄनुसार कर छु ट तथा
ऄनुदान ईपलदध गराआने ।
४)जीवनका
सबै ४.१) मष्ट्रहनावारी सम्वन्धी शारीररक ०७४/७५
चरणहरुमा ईत्पन्न हुने र मानष्ट्रसक स्वास््यलाइ सम्वोधन गना देष्ट्रख
मष्ट्रहनावारी
सम्वद्द छु ट्टै ष्ट्रवशेष कायािमहरु संचालन गने । ष्ट्रनरन्तर
तत्काष्ट्रलन
र
ददघाकालीन शारीररक
र मानष्ट्रसक स्वास््य
सम्बन्धी
समस्याहरुलाइ

तथा
मैत्री

MoH

सुसूष्ट्रचत छनौटको
ऄवसरको ष्ट्रसजाना
भएको हुने।
मष्ट्रहनावारीमा
प्रयोग
हुने
सामािीहरुको
सहज र सुपथ
ईपलदधताभएको
हुने।

मष्ट्रहनावारी
सम्वन्धी शारीररक
र
मानष्ट्रसक
स्वास््यमा सुधार
अएको हुने ।
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४.२) हरे क स्वास््य संस्थालाइ ७४/७५
मष्ट्रहनावारी स्वास््य मैत्री 6 बनाईन देष्ट्रख
ष्ट्रनरन्तर
ष्ट्रनम्न कु राहरु गनेः
 मनोष्ट्रवमशा ताष्ट्रलम,
 ताष्ट्रलम ष्ट्रनदेष्ट्रशका
 मष्ट्रहनावारी
व्यवस्थापनका
सामािीहरु
 मनोष्ट्रवमशाका लाष्ट्रग अवश्यक
गोपष्ट्रनयता व्यवस्थापन
 खा.प.स. सुष्ट्रवधा
ष्ट्रनरन्तर
५) ऄनुसन्धान, ष्ट्रवकास तथा ऄष्ट्रभलेखन

६) ऄनुगमन, मुल्यागकन र प्रष्ट्रतवेदन

— के न्ि स्तरमा ,
— प्रदेश स्तर
— स्थानीय स्तर

ष्ट्रनरन्तर

MoH

हरे क
स्वास््य
संस्था मष्ट्रहनावारी
मैत्री भएको हुने।

सबै तहका
सरकार
तथा
ष्ट्रनकायहरु

समय
सान्दर्मभक
कायािमहरु
संचालन भएको हुने
।

खानेपानी
तथा
सरसफाआ
िेत्र हेने
मन्त्रालय
र स्थानीय
सरकार

मयााददत
मष्ट्रहनावारी
नीष्ट्रतको
कायाान्वयनको
प्रभावकारी
प्रष्ट्रतवेदन
तथा
संप्रेषण भएको हुने
।

Promotion of informed choices

i

6मष्ट्रहनावारी

स्वास््य मैत्री स्वास््य संस्था हुनका लागी मष्ट्रहनावारीका बारे मा बुझेको दि स्वास््य कर्मम, मष्ट्रहनावारी सम्बष्ट्रन्ध

मनोसामाष्ट्रजक परामशाको व्यवस्था, ष्ट्रनयष्ट्रमत ताष्ट्रलमको व्यवस्था, मष्ट्रहनावारी सम्वष्ट्रन्ध सम्पुणा जानकारी ददने व्यबस्था जस्तै
मष्ट्रहनावारी चि सम्वष्ट्रन्ध जानकारी, मष्ट्रहनावारी हुँदा देष्ट्रखन सक्ने समस्याहरु र त्यसका समाधानहरु स्वास््य संस्थामा ईपलदध हुने
सेवाहरु, स्वास््यकमी तथा स्वास््य संस्था, ष्ट्रवद्यालय र ष्ट्रवद्याथीहरु (छात्र छात्राहरु) को भूष्ट्रमका, मष्ट्रहनावारी हुँदा प्रयोग गररने
सामािी जस्तै स्थानीय कपडाको प्याड र गनुापने सरसफाआ व्यवस्थापन सम्वन्धी जानकारी, व्यष्ट्रिगत सरसफाआ तथा के ही स्वास््य
अदी बारे मा ध्यान ददनु पने ।

