
 

मर्यादित मदिनयवयरीको बयरेमय नीतत तनमयाण र र्सको बयरेमय खुल्लय छलफल मयग 

 

  २०७८ जेठ १४, कयठमयण्डौ 
मदिनयवयरीको सरसफयई र मर्यादित मदिनयवयरीको लयगग नीतत तनमयाण ततन ैतिको 
सरकयरले तनमयाण गनुापन ेर र्सको बयरेमय सव ैके्षत्र र तिमय खुल्लेर बिस गनुापनमेय 
सरोकयरवयलयिरुले बतयएकय छन ्। 
जयगतृत बयल तथय र्ुवय सरोकयर नेपयल र बयललकय अगिकयरकय लयगग रयष्ट्रिर् 
सञ्जयलको आर्ोजनयमय मियमयरी िुुँिैमय रोकीिैन मदिनयवयरी, सयमयष्ट्जक कुरीतत 
वदिस्कयर गनुा िो ियमी सवैको ष्ट्जम्मेवयरी भन्न ेनयरयकय सयथ लिक्षयमय मदिनयवयरी लयई 
फोकस गिै अन्तरयाष्ट्रिर् मदिनयवयरी स्वच्छतय दिवसको अवसरमय आर्ोष्ट्जत ववद्र्यलर् 
र समुियर्मय मदिनयवयरी स्वच्छतयको लयगग छलफल कयर्ाक्रममय उपष्ट्स्थत 
सरोकयरवयलयिरु र सिभयगगिरुले र्ो आवयज उठयएकय िुन ्। 
 

नेपयलको संववियनको ियरय ३८ ले प्रत्रे्क मदिलयलयई प्रजनन स्वयस््र् िकलयई मौललक 
िककय रूपमय अगिकयर प्रियन गरेको छ । र्सैगरी ियरय ३५  ले आियरभूत स्वयस््र् 
सेवयलयई मौललक अगिकयरकय रूपमय सुतनष्ट्चित गरेको छ । जनस्वयस््र् सवेय ऐन, 

२०७५ को िफय ३ ले प्रजनन स्वयस््र्लयई आियरभूत स्वयस््र् सवेयअन्तगात समेटेको 
छ । 
कयर्ाक्रममय अगिकयरकमी तथय वपररर्ड्कय कुरय टक सो कयर्ाक्रमकी सञ्ियलक वप्रर्न्कय 
बुढयथोकीले बतामयन अवस्थयको बयरेमय प्रस्तुतीकरण गिै आज पतन मदिनयवयरीको 
बयरेमय बझुयई, अवस्थय फरक फरक रिेकोले र्सको लयगग सिी बयतयबरणको तनमयाण 
आवचर्क रिेको बतयउनभुर्ो । त्र्युँकगत रुपमय िेिया पतन ववचवभर अभैm पतन 
मदिनयवयरी सरसफयईमय पिुँुुि नपगुेको र नपेयलमय पतन र्स्तय खयलकय समस्र्यिरु 
गयुँउ र ििरमय समेत रिेको बतयउनुभर्ो । 
 

कयर्ाक्रमको प्रमुख अततगथ रयष्ट्रिर् मयनव अगिकयर आर्ोगकी सिस्र् ललली थयपयले र्ो 
ववषर्मय अझ ैपतन िेरै कयर्ािरु गना रिेकोले र्सको बयरेमय सव ैक्षेत्रिरु र 
सरोकयरवयलयिरु लमलेर कयर्ािरु सरुु गनाको लयगग अनरुोि गनुाभर्ो सयथ ैर्समय ववभेि 



व्र्यप्त रिेकोले र्सको लयगग नीततगत बिस आवचर्क रिेको र र्सको लयगग 
बयस्तववक अवस्थय के रिेको छ भन्ने बयरेमय खोज अनसुन्ियन गरेर समस्र्यको 
समयियन गनुापनमेय जोड दिनभुर्ो । 
 

त्र्स्त ैरयष्ट्रिर् बयल अगिकयर पररषद्कय कयर्ाकयरी तनिेिक लमलनरयज िरेलले र्ो 
ववभिे जन्र् ववषर् न ैनरिेको तर सिेतनयको अभयवमय र्स्तय खयलकय समस्र्यिरु 
रिेको छ । र्सको बयरेमय खुल्लय रुपमय बिसिरु आवचर्क रिेको छ र सिी 
पूवयाियरिरुो तनमयाणमय पतन सरकयरले र्ोजनय तनमयाण गरेको बतयउनभुर्ो । रयष्ट्रिर् 
बयल अगिकयर पररषद्ले बयल अगिकयर नीतत २०७८ तनमयाण गना लयगेको र र्समय र्ो 
ववषर्मय गना सकीन ेकयर्ािरु के रिेकय छन ्त्र्सको बयरेमय आवयजिरु उठयउनको लयगग 
र सो समस्र्य समयियनको लयगग कयर्ािरु पिल गररन ेबतयउनभुर्ो । 
 

सुरक्षक्षत मयततृ्व तथय प्रजनन स्वयस््र् अगिकयर ऐन, २०७५ ले पतन प्रजनन स्वयस््र् 
सेवयलयई सरुक्षक्षत, गुणस्तरीर्, सवासलुभ तथय पिुुँिर्ोग्र् बनयउन दृढ सङ्कल्प 
ललएको  छ । मदिनयवयरीसुँग जोडडएको सयमयष्ट्जक लयञ्छनयले गिया रजस्वलयको बेलय 
प्रर्ोग गररने प्र्यडलगयर्त अन्र् सयिनबयरे मदिलयले खुलेर बोल्न सकेकय छैनन ्। 
र्सले गिया मदिनयवयरीको सयिनमय सवासलुभ पिुुँिको अभयवले पतन रजस्वलयको 
अनभुव, स्वयस््र् र मदिलयको स्वयलभमयनलयई प्रततकूल प्रभयव परेको छ । 
रयष्ट्रिर् र्ुवय पररषद्कय कयर्ाकयरी उपयध्र्क्ष मयिब ढुुँगलेले र्ुवयपसु्तयिरुले र्सको बयरेमय 
सिेतनय फैलयउन आवचर्क रिेको र बतामयन समर्मय र्स्तय कुरीतत तथय 
अन्िववचवयसको अन्त्र्को लयगग लयगगरिनपुन ेर र्ुवय पररषद्ले र्सको लयगग र्ोजनयिरु 
तनमयाण गरेर अगयडी बढेकय बतयउनभुर्ो ।   

र्सले संववियनको ियरय १६ मय प्रित्त ‘प्रत्रे्क व्र्ष्ट्ततलयई  सम्मयनपूवाक बयुँच्न पयउन े
िक’ को उल्लङ्घन गनुाकय सयथ ैप्रजनन स्वयस््र् अगिकयरसम्बन्िी कयननूको बर्खालयप 
रिेको  छ । 
ककिोरी अलभर्न्तय एवम जयगतृत बयल तलव नेपयलकय उपयध्र्क्ष रेष्ट्जनय घती मगरले 
समयजमय ियल पतन मदिनयवयरीको बयरेमय बिसिरु खुल्लय रुपमय नभएकोले गिया पतन 
ककिोरीिरुले र्स्तो बलेयमय दिसयिरु भोगेकय छन ्। गयुँउमय मयत्र मदिनयवयरीको समस्र्य 
िोईन की ििरमय र लिक्षक्षत व्र्ष्ट्ततिरुले पतन र्सको बयरेमय बिसिरु सरुु नगरेकोले 



र्स्तय खयलकय समस्र्यिरु रिेकोले अव सव ैक्षेत्रबयट आवयजिरु उठयउनको लयगग 
अनुरोि गनुाभर्ो । 
सो कयर्ाक्रममय ७ प्रिेिकय ७० भन्िय बढी ष्ट्जल्लयिरुबयट २०० भन्िय ककिोरककिोरीिरु, 

नयगररक समयजकय प्रतततनिीिरु, सञ्ियरकमीिरु, सरकयरी तथय गैरसरकयरी तनकयर्िरु र 
ववलभन्न सञ्जयलिरुबयट सिभयगगतय रिेको गथर्ो । 
कयर्ाक्रममय ७ प्रिेिकय प्रतततनिी भयईबिीनीिरु, अगिकयरकमीिरु ज्ञयनु पौडले, िेवकी 
आियर्ा, रन्जनय शे्ररठले आफ्नो भनयईिरु र मदिनयवयरी सम्बन्िी आफ्नो अनभुविरु 
आियनप्रियन गनुाभएको गथर्ो । 
सो कयर्ाक्रममय मरेो पदिलो मदिनयवयरीको अनभुव प्रततर्ोगगतयको ररजल्ट पतन 
सनुयइएको गथर्ो । जुन कयर्ाक्रममय ७ प्रिेिबयट ७० भन्िय बढी सिभयगगतयिरु रिेको र 
सो प्रततर्ोगगतयमय पदिलो िुन सफल प्रथम बषया रेग्मी, लमु्बीनी प्रिेि, बुटवल द्गिततर् 
गण्डकी प्रिेि सदिक्षय तघलमरे र ततृतर् र्ज्ञस्वरी बोगटी सुिरुपष्ट्चिम अछयमको  िुन 
सफल रिनभुएको आर्ोजक ससं्थयकय अध्र्क्ष ततलोत्तम पौडलेले बतयउनभुर्ो । 
रयष्ट्रिर् र्ुवय पररषि, बयलमतै्री स्थयनीर् ियसन रयष्ट्रिर् मन्ि, सयमयष्ट्जक सरुक्षय नयगररक 
समयज सञ्जयलसुँगको सिकयर्ा र तर्यन्नयलन ष्ट्स्वजरल्र्यण्डुँसगको सिर्ोगमय सम्पन्न 
कयर्ाक्रमको सिष्ट्जकरण ततलोत्तम पौडलेले र श्रद्िय बमयाले र िन्र्बयि ज्ञयपन संस्थयकय 
मियसगिव दिपक िमयाले गनुाभएको गथर्ो । 
कयर्ाक्रममय गगत, कववतय र भनयईिरुबयट मदिनयवयरीको बयरेमय खुल्लय छलफल, बोल्न र 
मर्यादित मदिनयवयरीकय लयगग उपर्तुत बयतयबरण सजृनय गना सवलेै सयमुिीक अठोट 
गिै मदिनयवयरी लिक्षयमय ध्र्यन दिनपुन ेर र्ो ववषर् मदिलयसुँग सम्बन्िीत भएपतन र्ो 
सन्िेिमय परुुषिरुले पतन आवयजिरु उठयउनपुनमेय सिभयगीिरुले जोड दिएकय गथए ।  
 


