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मविनािारी: वनकृष्टतम ्विभेद     



 मविनािारी भेदभाि भनेको के िो ?   
 

महिनावारी, माहिक रुपमा महिलाको पाठेघरबाट योनीमार्ग भएर रर्त हनस्कािन िुने िामान्य प्रकृया िो । महिनावारी 

िामान्यतया हकशोरावस्था (११ दहेि १५ वर्ग) मा शरुु िुन्छ । यो प्रजनन् स्वास््य अथागत र्भगधारणको लाहर् िक्षम 

भएको िंकेत िो । तर िंिारमा महिनावारीिंर् िम्बहन्धत हवहभन्न प्रकारका र्लत अभ्याििरु रिकेाछन् । यस्ता र्लत 

अभ्याििरु धमग, िंस्कृहत र परम्परामा आधाररत रिकेा छन् ।  
 

महिनावारीमा आधाररत भेदभाव नेपालका अहधकांश क्षते्रमा कुनै न कुनै स्वरुपमा दखे्न िहकन्छ । महिनावारी भएको 

बेला महन्दर तथा भान्िामा जान निुने चलन काठमाण्डौं लर्ायत 

प्रायः दशे भररनै र्ररन्छ । तर कणागली र िुदरूपहिम प्रदशेमा भने 

महिनावारी व्यवस्थापनका जोहिमयुक्त अभ्याििरु रिकेा छन् । 

महिनावारी भएको महिलालाई छाउपडी वा छुई भन्ने र्ररन्छ । 

महिनावारी भएको बेला िध ैिुत्ने कोठा भन्दा टाढा अलग्र्ै छाउ 

र्ोठ वा र्ाईवस्तुको र्ोठमा िुत्नु पदगछ ।  छाउर्ोठिरु घर दहेि 

कररव २०/२५ हमटर टाढा वा िो भन्दा टाढा बनाईएको अत्यन्त ै

िानो छाप्रो जस्ता िुन्छन् ।  छाउर्ोठिरु झ्याल ढोका पहन राम्ररी 

नबनाईएका िााँघरुो, अाँध्यारो तथा अिुरहक्षत िुन्छन् । छाउर्ोठमा स्वच्छताको अवस्था दयनीय िुन्छ । महिलािरु 

महिनावारी भएको बेला हनयहमत नुिाउाँदनैन् र उनीिरुको महिनावारी स्वच्छता िंर् िम्बहन्धत िाम्ीिरुमा पिुाँच 

पहन िुाँदनै ।   
 

महिनावारी भएको बेला महिलािरुले प्रायः िामाहजक जीवनबाट पहन टाढा बस्नु पदगछ । त्यि बेला हवहभन्न प्रकारका 

िामाहजक कृयाकलापिरुबाट ज स्तैः बैठक, भेलामा भार् हलने तथा 

हवद्यालय जाने जस्ता र्हतहवहधिरुबाट बहचचत िुनु पदगछ, तर घााँि, 

दाउरा आहद बोक्ने जस्ता घर बाहिरका कठीन कामिरु भने र्नुग पदगछ 

।  
 

छाउपडी कुप्रथाका कारणल ेमहिनावारी भएको बेला महिलािरुले 

पानीको धारा तथा शौचालय पहन प्रयोर् र्नग पाउाँदनैन् । यि बेला 

उनीिरुल ेपुरुर्िरु र र्ाईवस्तुिरुलाई छुन हमल्दनै र दधु, दिी जस्ता 

पोर्णयुक्त िाने कुरा िान िुाँदनै, हकनभने धाहमगक दृह्कोणबाट 

महिनावारी भएको बेला महिलािरु अशदु्ध िुन्छन् र जिका कारणल े

हवपहि आउन िक्छ भन्ने हवश्वाि रिकेो छ । 
 

महिनावारी भएको बेला महिलािरुल े४ दहेि ५ हदन िम्म छाउर्ोठ 

वा र्ाईवस्तुको र्ोठमा बस्नु पदगछ । िुत्केरी र पहिलो पटक 

महिनावारी भएको बेला  भने ११ हदन िम्म यस्तो र्ोठमा बस्नु पदगछ 

। महिनावारी भएको बेला नुिाउन, लरु्ा कपडा तथा ओछ्यान धनु 

िोला वा अलग्र्ै पानीको स्रोतमा जानु पदगछ, हकनभने यि बेला पानीका िावगजहनक धारा तथा स्रोतमा नुिाई धवुाई 

र्नग पाईदनै । 

 



 

छाउगोठ : सुरक्षाको चुनौती   

 

छाउगोठ  वभत्र  जंगली जनािरिरुको 

आक्रमण को जोविम   

 

छाउगोठ    

 

छाउगोठ  वभत्र आगोबाट जल्ने र 

वनसावस्नने जोविम  

   

 

o मविनािारी भएको बेला मविलािरु आगो , वचसो, धुिााँ, सपथ, वचतुिा, बलात्कार आवद 

जस्ता  जोविमिरूको विकार िुन्छन् । 

o दजथनौं मविलािरुले छाउ गोठ वभत्र ज्यान गुमाई सकेका छन् । 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
मविनािारी भएका मविलािरुको कायथबोझ  अिस्था  

 

o मविनािारी भएको बेला दुध, दवि जस्ता पोविला िानेकुरािरु िान पाइदैन,  

जसले गदाथ मविलािरुले  कुपोिणको कमीले िुने रोगिरुको विकार िुन ुपदथछ । 

  

o मविनािारी  भएको बेला मविला वबद्याथीिरु विद्यालय नजााँदा तथा 

विद्यालयबाट कक्षा छोडेर जााँदा उनीिरुको पढाईमा नकारात्मक असर परररिेको 

िुन्छ  ।    

 

o मविनािारी भएको बेला मविलािरुले चपी तथा पानीको धारा प्रयोग गनथ 

पाउाँदैनन,् जसले गदाथ उनीिरुको सरसफाइको अिस्था कमजोर िुन्छ र साथै 

िुला वदसामुक्त अिस्थालाई पवन असर गदथछ । 

    
 

o मविनािारी भएको बेला गररने भेदभािले गदाथ मविलािरुको आत्म सम्मानमा 

ठेस पगु्नकुा साथै त्यस बेला बेिोनुथ पने वपडाले गदाथ, मानवसक तनाि िुन जान्छ 

र  पछी  वदर्थकावलन  मानवसक समस्या िुनजान्छ ।    

 
 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
नकारात्मक असर 

:   
  
महिनावारी व्यवस्थापनका जोहिमयुक्त  अभ्याििरुल ेर्दाग महिलािरुको जीवनमा नकारात्मक अिर पारेको िुन्छ 

। महिनावारी भएको महिलािरुल ेहिउाँदमा हचिो र र्मी याममा तातो, अस्वस्थ एवम् अिुरहक्षत छाउर्ोठ हभत्र बस्नु 

पने बाध्यता िुन्छ । यिबेला उनीिरुल े पोहर्लो िाने कुरा िान पाउाँदनैन् । यो अवस्थाल े र्दाग उनीिरुले 

झाडापिाला, स्वािप्रस्वाि 

िम्बहन्ध िमस्या, छाउर्ोठ हभत्र 

आर्ो बाल्दा हनिाहिन े

लर्ायतका िमस्यािरु झेल्न ु

पदगछ । यि बेला उनीिरुले 

पोर्णयुक्त िाना िाने र अराम 

र्नुगको िट्टा घााँि, दाउरा, मल 

आहद बोक्ने लर्ायतका घर 

बाहिरका र्हु्रङ्र्ो कामिरु र्नुग 

पने िुन्छ । पररणाम स्वरुप 

महिलािरुल े पाठेघर िस्ने 

िमस्या झेल्नु पदगछ ।  
 

िुत्केरी महिलािरुल े पहन 

छाउर्ोठ मै बस्नु पने बाध्यता 

िुन्छ । उनीिरु कमजोर तथा 

हवहभन्न िाले िंक्रमणको 

जोहिममा िुन्छन् । यिका िाथै 

आफ्नो नवजात हशशलुाई 

अस्वस्थकर वातावरणमा 

िरेचाि र्नुग पदगछ । छाउपडी 

कुप्रचलन भएको क्षते्रमा कमजोर 

पोर्ण र जोहिमयुक्त रिनििनको कारणल ेनवजात हशशु र मात ृमतृ्युदर उच्च िुन्छ । यिका अहतररक्त स्वस्थ एवम् 

युवा महिलािरुको पहन छाउपडी कुप्रचनका कारणल ेछाउर्ोठ हभत्र बर्नेी मृत्यु भईरिकेो छ ।  
 

छाउपडीका िाहनकारक अभ्याििरुको कारणल े र्दाग महिलािरुलाई मनोवजै्ञाहनक अिर पहन परररिकेो िुन्छ । 

उनीिरु पररवारबाट अलग्र्ै बस्नु पने र िामाहजक रुपमा बहचचकृत िुनु पदाग मानहिक हचन्ता िुनुका िाथ ैिीनताबोध 

मिशिु र्दगछन् । त्यिैल ेमहिनावारी व्यवस्थापन महिलािरुको आत्म िम्मान को िवाल भएको छ । यि बािके 

छाउर्ोठ हभत्र रातको बेला बलात्कार, िपग तथा जंर्ली जनावरको आक्रमणको जोहिम िुन्छ । 
 

छाउपडीको भेदभावपणूग अभ्याििरुल े िुला हदिामुक्त अवस्थालाई पहन अिर र्रररिकेो िुन्छ । कणागली र 

िुदरूपहिम प्रदशे िुला हदिामुक्त क्षते्र घोर्ण भई िकेको भए पहन महिनावारी भएको बेला अहधकांश महिलािरु 

शौचालय प्रयोर् र्नग पाउदनैन् । उनीिरुल ेझाडी जंर्ल हतर िुला रुपमा हदिा र्नुग पने बाध्यता िुन्छ । यिल ेपहन 

महिलािरु बलात्कार, िपग तथा जंर्ली जनावरको आक्रमणको हिकार िनु िक्ने िम्भावना रिन्छ । िाथ ैपानी 

 

केिी दुुःिद र्टनािरु 

 हमहत २०६८ माघ १ र्ते अछामको पचचदेवल हबनायक नर्रपाहलकाकी एक महिलाको 

छाउर्ोठ हभत्र मतृ्यु भएको हथयो । 

 हमहत २०६८ माघ १९ र्ते अछामको ढकारी र्ाउाँपाहलकाकी एक महिलाको छाउर्ोठ 

हभत्र मतृ्यु भएको हथयो । 

 हमहत २०६९ पोर् ४ र्ते अछामको िााँफेबर्र नर्रपाहलकाकी एक महिलाले छाउर्ोठ 

हभत्र ज्यान र्मुाएकी हथइन ्। 

 हमहत २०७३ पौर् ४ र्ते अछामको बान्नीर्ढी जैर्ड र्ाउाँपाहलकामा महिनावारी भएको 

बेला एक हकशोरीको छाउर्ोठ हभत्र हनिाहस्िएर ज्यान र्एको हथयो । 

 हमहत २०७४ अिार २५ र्ते दैलेिको चामणु्डा हबन्रािैनी नर्रपाहलकामा महिनावारी 

भएको बेला छाउर्ोठमा िपगले टोकेर एक जना हकशोरीको मतृ्यु भएको हथयो । 

 हमहत २०७४ पौर् २३ र्ते अछामको तमुागिााँद र्ाउाँपाहलकामा एक महिला महिनावारी 

भएको बेला छाउर्ोठमा मतृ फेला परेहक हथईन ्।  

 हमहत २०७५ जेठ २७ र्ते अछामको तमुागिााँद र्ाउाँपाहलकामा महिनावारी भएको बेला 

छाउर्ोठमा ितेुको बेला एक महिलालाई िपगले टोकेर मतृ्यु भएको हथयो । 

 हमहत २०७५ अिार १८ र्ते ििुेतको बरािताल र्ाउाँपाहलकामा घरदेहि टाढा 

छाउर्ोठमा एक हकशोरी िामहुिक बलात्कारकी हशकार बनेकी हथइन ्। 

 हमहत २०७५ पौर् २४ र्ते बाजरुाको बढुीनन्दा नर्रपाहलकामा महिनावारी भएको बेला 

राती २ वटा आहित छोरािरु िहित आमाको मतृ्यु भएको हथयो । 

 हमहत २०७५ माघ १५  र्ते डोटीको पवुीचौकी र्ाउाँपाहलकामा महिनावारी भएको एक 

महिलाले ज्यान र्मुाएकी हथइन ्। 

 २०७६ मंहिर १५ र्ते राती िााँफेबर्र नर्रपाहलकामा छाउर्ोठ हभत्र राती िहुतरिेकी एक 

महिला भोली पल्ट मतृ अवस्थामा फेला परेकी हथइन ्। 

 

 



 

 ग्रामीण जलस्रोत व्यिस्थापन पररयोजना समस्या सामाधानको लावग के गछथ ? 

प्रदहुर्त भई पानीजन्य रोर्िरु को जोहिम पहन उच्च िुन्छ । यिले पुरै िमुदायलाई अिर र्दगछ ।  
 

महिनावारी िम्बहन्ध भेदभावले महिलािरुको मौहलक अहधकारको उलंघन र्नुगका िाथै भौहतक तथा मानहिक 

स्वास््यलाई पहन अिर र्रररिकेो िुन्छ । प्रत्येक नार्ररकको स्वच्छ तथा िफा वातावरणमा बााँच्ने अहधकार कानुनी 

रुपमै िुरहक्षत छ । िंयुक्त रा्र िंघको िन २०१० को घोर्णा पत्रमा पहन िानेपानी तथा िरिफाइमा िबैको िमान 

िक िुने कुरा उल्लिे र्रेको र त्यिमा नेपालल ेपहन िस्ताक्षर र्रेको हथयो । तर पहन छाउपडी िम्बहन्ध भेदभावल े

र्दाग महिलाका हय िबै अहधकारिरु उल्लङ्घन भएका छन् । नेपालको िंहवधान २०७२ ल ेमहिलािरुको अहधकार 

प्रष्ट रुपमा उल्लिे र्रेको छ । महिलािरुलाई कुनै पहन आधारमा भेदभाव र्नुग निुने कुरा िंहवधानल ेप्रष्ट र्रेको छ । 

त्यिै र्री मुलकुी अपराध (िंहिता) ऐन २०७४ ले महिलाको रजस्वला वा िुत्केरी अवस्थामा कुनै पहन प्रकारको 

भेदभाव वा अमानवीय व्यविार र्नुग दण्डनीय अपराध भनी उल्लिे र्रेको छ । यिरी महिनावारी िम्बहन्ध 

भेदभावलाई कानुनी रुपमा बन्दजे र्रेको भए पहन अहशक्षा, अन्धहवश्वाि, धाहमगक हवश्वाि, लड्ैर्ीक अिमानता र 

िामुदाहयक मान्यताल ेर्दाग छाउपडीका िाहनकारक अभ्याििरु िमुदायमा व्याप्त रिकेा छन् । र्ाउाँमा महिलािरुल े

महिनावारीलाई र्ोप्य राख्न र्ाह्रो िुन्छ । केिी र्रर कुनै व्यहक्त वा र्ाईवस्तु हबरामी भएमा त्यिको महिनावारी 

नबारेको भनी त्यिको आरोप महिलािरुल ेिेप्नु पछग । शिरका महिलािरु भने यस्तो र्लत धारणा बारे िचते भई 

िकेका छन । तर, ् ामीण भेकका महिलािरु अहिल ेपहन छाउपडी वा महिनावारीको नाममा जोहिमपूणग जीवनयापन 

र्रररिकेा छन् । 

 

 
िानेपानी, िरिफाइ तथा स्वच्छता िम्बन्धी िेवा िुहबधा मा पिुाँच को हबर्यलाई केहन्रत र्रर छाउपडी अथागत ्

महिनावारी िम्बन्धी अमानवीय भेदभावका िवालिरुलाई िम्बोधन र्नग ् ामीण जलस्रोत व्यवस्थापन पररयोजनाल े

हनम्न प्रकारको कृयाकलापिरु र्द ैआएको छ । 
 

 
 

 अनुगमन तथा सुपररिेक्षण (सिभावगतात्मक तथा स्ि-अनुगमन 

प्रणाली) 

 सिेक्षण तथा तथयांक संकलन   

 समुदायमा सिभावगतात्मक छलफल  

 गाउाँपावलकाको नीवत वनमाथण 

 योजना तजुथमा  

 आिवधक प्रवतबेदन   

 छाउपडी कुप्रथा वबरुद्ध काम गने विवभन्न सरोकारिाला 

वनकायिरु बीचको समन्िय संजाल स्थापना  

 केन्रीय, प्रादेविक तथा स्थानीय स्तरका सरोकारिाला र सञ्चार 

माध्यमिरुबीच  समन्िय तथा सिकायथ  

 गाउाँपावलकाको नेततृ्िमा छाउपडी कुप्रथा वबरुद्ध संयुक्त कायथक्रम  

 विवभन्न तिमा गोष्ठी  

 अन्य वक्रयाकलापिरु  

िानेपानी, सरसफाइ तथा  

स्िच्छता संगको पिुाँच पविचान 

तथा योजना तजुथमा  

 

 

समन्िय तथा सिकायथ    

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 सियोगी संस्थाका कमथचारीिरुलाई अवभमुिीकरण  

 गाउाँपावलकाका जनप्रवतवनवधिरुलाई अवभमुिीकरण  

 गाउाँपावलका स्तरीय सरोकारिालािरुलाई अवभमुिीकरण 

 समुदायलाई अवभमुविकरण  

 स्थानीय स्तरमा मयाथवदत मविनािारी व्यिस्थापन सम्बन्धी गीवत 

वनमाथणको लावग गाउाँपावलकाको संस्थागत क्षमता अवभबवृद्ध 

 मयाथवदत मविनािारी व्यिस्थापन सम्बन्धी गाउाँपावलका स्तरीय 

गोष्ठी 

 सामावजक तथा धावमथक अगुिा, जेष्ठ नागररकिरु लगायत  विक्षा 

र स्िास्थय के्षत्रका सरोकारिालािरुलाई तावलम  

 

 सचेतना अवभिवृद्ध को लावग ¥याली तथा अवभयानिरु  

 पररितथन का सम्भािक तथा बाधक सबैलाई लवक्षत गररएका 

सचेतानामुलक कृयाकलाप तथा अवभयान 

 पैरिी तथा विवभन्न रचनात्मक कृयाकलापिरु  

 मयाथवदत मविनािारी व्यिास्थापनयुक्त  के्षत्र र्ोिणा गने 

अवभयानलाई जीिन्त वदन गाउाँपावलका स्तरमा कोि स्थापना 

 विद्यालय लवक्षत वििेि कायथक्रम 

 िाल क्लब तथा वकिोरी समूि पररचालन   

 

 पोस्टर, पम््लेट, बुकलेट लगायत विवभन्न सुचना, विक्षा तथा 

सञ्चार सामग्री 

 रेवडयो तथा अन्य वमवडया केवन्रत कायथक्रम  

 अन्य कृयाकलापिरु  

 

 
 

अवभमुिीकरण कायथक्रम   

 

 

क्षमता विकासका 

वक्रयाकलापिरु  

 

 

अवभयान तथा रचनात्मक  

कृयाकलापिरु   

 

 

 

सुचना तथा सञ्चार  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सम्पकथ  

 

 

 

 

 
 

 

www.rvwrmp.org.np  

  
 

प्राविवधक सियोग इकाईिरुुः अछाम, बैतडी, बझाË, बाजुरा, डडेल्धुरा, दैलेि, दाचुथला, डोटी, िुम्ला र कैलाली 

 

पररयोजना सियोग इकाई:  

अमरर्ढी नर्रपाहलका – ५, डडेल्धरुा 

िदुरूपहिम प्रदशे, नेपाल  

फोन: + ९७७ -९६-४१०४१३/४१०४१४  

फ्याक्ि: + ९७७ -९६- ४१०४१५  

ईमेल: info@rvwrmp.org.np 

 

सम्पकथ  कायाथलय: 

मानभवन, जावलािेल, लहलतपरु , नेपाल  

फोन: + ९७७ -१- ५५५०६२८/५५४३३०१  

फ्याक्ि: + ९७७-१-५५२१४१७  

 

“यो िाम्ी  युरोपेली िंघ र वैदेहशक माहमला मन्त्रालय, हफनल्याण्ड िमेतको आहथगक िियोर्मा उत्पादन र्ररएको िो । यिमा 

व्यक्त र्ररएका दृहष्टकोणिरुले युरोपेली िंघ वा वैदेहशक माहमला मन्त्रालय, हफनल्याण्डको आहधकाररक धारणा प्रहतहबहम्बत र्दैन ।” 

;fawfg ! 

d'n'sL ck/fw -;+lxtf_ P]g @)&$ sf] bkmf !^* sf]  

 

pkbknf -#_ df elgPsf] 5  

dlxnfsf] /h:jnf jf ;'Ts]/Lsf] cj:yfdf 

5fpk8Ldf /fVg jf To:t} cGo s'g} lsl;dsf 

e]befj, 5'jf5't jf cdfgjLo Jojxf/ ug'{ jf 

u/fpg' x'Fb}g .   

 

pkbknf -$_ df elgPsf] 5  

pkbkmf -#_ adf]lhdsf] s;"/ ug]{ JoltmnfO{ tLg 

dlxgf;Dd s}b jf tLg xhf/ ?k}ofF;Dd hl/afgf 

jf b'j} ;hfo x'g]5 .  

 

pkbknf -%_ df elgPsf] 5 

/fi6«;]jsn] o; bkmfdf n]lvPsf] s;"/ u/]df 

lghnfO{ yk tLg dlxgf;Dd s}b ;hfo x'g]5 . 

 
 

To;}n] /h:jnf jf ;'Ts]/L cj:yf;+u ;DalGwt s'g} 

klg e]befjx? gu/f}+ .  

  

http://www.rvwrmp.org.np/
https://www.facebook.com/rvwrmp/
https://twitter.com/waternepal
https://www.instagram.com/water_for_life_nepal/
http://rvwrmp.org.np/rvwrmp-videos.html
mailto:info@rvwrmp.org.np

