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छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीतत उन्भरुन नीतत, 207६ 

1= ऩषृ्ठबभूी्- 
  नेऩार एक फहजुातीम, फहबुाषिक, फहधुातभिक, फहसुाॊस्कृततक षिशेितामकु्त भरुकु हो । नेऩारीहरुको 

जीिनशैरीराई धभि य सॊस्कृततरे अत्मातधक प्रबाि ऩानुिका साथै कततऩम प्रथा ऩयम्ऩयाभा सभेत धभिको 
प्रत्मऺ प्रबाि ऩयेको देखिन्छ । साभान्मतमा भषहनािायी िा सतु्केयी हुॉदा नेऩारको अतधकाॊश बबूागभा 
भषहराराई अशदु्ध भानी नछुने िा फाने प्रचरन यहेको छ । छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीततको नाभभा 
सदूुयऩखिभ प्रदेशका केही ऺेत्रहरुभा भषहनािायी िा सतु्केयी बएका भषहराराई अशदु्ध भानी घयबन्दा टाढा 
सानो छाउगोठभा याखिने ऩयम्ऩया यहेको छ । मो प्रथा धभिको आडभा हनुे साभाखजक कुयीतत हो । 
धातभिक अन्धषिश्वासको कायण सदूुयऩखिभका केही ऺेत्रभा व्माप्त यहेको शताखददमौ ऩयुानो मस प्रथाराई 
डडेल्धयुा, फैतडी य दाच ुिराभा “छुई” “छाउ” िा “फाषहय हनु”ु बतनन्छ बने अछाभभा “छाउऩडी” य फझाङ्गभा 
“छाउकुल्रा” िा “छाउकुडी” बने्न प्रचरन ऩतन यहेको छ । मस प्रथारे भषहराहरुको सम्भानऩूििक फाॉच्न 
ऩाउने अतधकाय, सभानताको अतधकाय, स्ितन्त्रताको अतधकाय, ऩोिणमकु्त िाना िान ऩाउने अतधकाय, 
स्िच्छ िाताियणभा फस्न ऩाउने अतधकाय, सयुखऺत आिासको अतधकाय सभेत कुखठठत हनु ऩगेुको छ ।  

  सदूुयऩखिभ प्रदेशका केही ऺेत्रहरुभा भषहराहरुरे सतु्केयी हुॉदा िा भषहनािायी हुॉदा छाउगोठभा फस्नऩुने, 
साििजतनक स्थानको प्रमोग य प्रिेशभा फन्देज रगाउने, दगु्धजन्म ऩदाथि िान नददने, गाईिस्त,ु फारीनारी, 
रुितफरुिा तथा व्मखक्त छुन नददने, साभाखजक, साॊस्कृततक तथा धातभिक षिमाकराऩभा सहबातगता 
नगयाउन,े षिद्यारम जानफाट फखन्चत गने भान्मताका कायण भषहरा षिरुद्ध बेदबािऩूणि व्मिहाय हनुे तथा 
षितबन्न षकतसभका षहॊसािाट ऩीतडत हनुे गयेका छन ्। मसफाट भषहराहरुको आत्भसम्भान तथा स्िास््मभा 
सभेत गम्बीय असय ऩरययहेको अिस्था छ । नेऩारको सॊषिधानरे सभाजभा षिद्यभान धभि, प्रथा, ऩयम्ऩया य 
सॊस्कायका नाभभा हनुे सफै प्रकायका षिबेद, असभानता, शोिण य अन्मामको अन्त्म गने उद् घोि गयेको  
छ । त्मसैरे मस्ता कुप्रथाको उन्भरुन गयी सभताभूरक सभाजको तनभाण गनि आिश्मक बएकोरे मो 
नीतत तजुिभा गरयएको छ । छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीतत उन्भरुन सम्फन्धभा फनेको मो प्रादेखशक नीतत, 
अन्तयसम्फखन्धत षििमको ऺेत्रगत नीततको रुऩभा यहनेछ ।  

2= सभीऺा्- 
भषहराको भानि अतधकायको सम्भान, सॊयऺण य ऩरयऩूतति गने सम्फन्धभा याषिम तथा अन्तयािषिम कानूनी 

एिॊ सॊस्थागत व्मिस्थाहरु यहेका छन ्। भानि अतधकायको षिश्वव्माऩी घोिणाऩत्र, 1948, नागरयक तथा 
याजनीततक अतधकाय सम्फन्धी अन्तयािषिम अनफुन्ध, 1966, आतथिक, साभाखजक तथा साॊस्कृततक अतधकाय 
सम्फन्धी अन्तयािषिम अनफुन्ध, 1966 भा भानि अतधकायको सम्भान, सॊयऺण य ऩरयऩूतति गने कुया 
उल्रेि छ । भषहरा षिरुद्धका सफै प्रकायका बेदबािको अन्त्म गने भहासन्धी, 1979 रे 
भषहराहरुभातथ साॊस्कृततक रुऩभा हनुे षिबेद अन्त्म गने साथै भषहरा य ऩरुुिहरुको सभानताका आधायभा 
भानि अतधकाय य स्ितन्त्रताको उऩबोग गने कुयाराई प्रत्माबतूत गनिका रातग याजनीततक, साभाखजक, 
साॊस्कृततक ऺेत्रभा हनुे षिबेदराई अन्त्म गनि कानूनी व्मिस्थाको सॊयऺण गने दाषमत्ि याज्मराई समु्ऩेको 
छ । भषहरा षिरुद्धका सफै प्रकायको बेदबाि अन्त्म गने भहासन्धीको नेऩार ऩऺ याि बएकारे 
भषहराहरुभातथ अन्माम य षहॊसा हनुे प्रकायका कुप्रथा य प्रचरनहरुराई हटाउन ुप्रभिु दाषमत्ि हनु्छ । 
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नेऩार Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) को 
ऩऺयाि बई भषहरा तफरुद्धका सिै प्रकायका तफबेद अन्त्म गने प्रततिद्धता जाहेय गयेको छ । त्मसैगयी 
नेऩारको सॊषिधानको प्रस्तािनारे नागरयकका आधायबतू भानि अतधकायको सयुऺा गने, कानूनी याज्म 
स्थाऩना गने य आतथिक तथा साभाखजक न्माम सभेतको सतुनखितता गदै सभताभरुक सभाजको तनभािण गने 
सॊकल्ऩ गयेको छ । सॊषिधानको धाया 29(2) भा धभि, प्रथा, ऩयम्ऩया, सॊस्काय, प्रचरन िा अन्म कुनै 
आधायभा कुनै ऩतन व्मखक्तराई कुनै षकतसभको शोिण गनि नऩाउने कुया उल्रेि छ । सॊषिधानको धाया 
38 (2) य (3) भा प्रत्मेक भषहराराई सयुखऺत भाततृ्ि य प्रजनन स्िास््म सम्फन्धी हक हनुे य 
भषहरातफरुद्ध धातभिक, साभाखजक, साॊस्कृततक ऩयम्ऩया, प्रचरन िा अन्म कुनै आधायभा शायीरयक, भानतसक, 
मौनजन्म, भनोिैऻातनक िा अन्म कुनै षकतसभको षहॊसाजन्म कामि िा शोिण गरयने छैन बने्न सभेत दमिस्था 
यहेको  छ । सोही सॊषिधानको धाया 39(2) भा प्रत्मेक फारफातरकाराई ऩरयिाय तथा याज्मफाट खशऺा, 
स्िास््म, ऩारनऩोिण, उखचत स्माहाय, िेरकुद, भनोयञ्जन तथा सिािषङ्गण व्मखक्तत्ि षिकासको हक हनु े
प्रािाधान यहेको छ । त्मसैगयी सॊषिधानको धाया 51(ग) को देहाम (5) भा सभाजभा षिद्यभान धभि, 
प्रथा, ऩयम्ऩया, यीतत तथा सॊस्कायका नाभभा हनुे सफै प्रकायका षिबेद, असभानता, शोिण य अन्मामको 
अन्त्म गने नीतत याज्मरे तरएको छ । साथै घयेर ु षहॊसा (कसूय य सजाम) ऐन, 2066 रे शायीरयक, 
भानतसक, मौनजन्म िा आतथिक मातना ददने कामिराई दठडनीम फनाएको छ । भरूुकी अऩयाध सॊषहता, 
2074 को दपा 168(3) रे भषहराको भषहनािायी िा सतु्केयीको अिस्थाभा छाउऩडीभा याख्न िा अन्म 
कुनै षकतसभका बेदबाि, छुिाछुत िा अभानिीम व्मिहाय गनि गयाउन नहनुे य त्मस्तो कसूय गने 
व्मखक्तराई तीन भषहनासम्भ कैद िा तीन हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयिाना िा दिैु सजाम हनुे व्मिस्था गयेको  

छ । छाउऩडी सम्फन्धभा सिोच्च अदारतरे ददरफहादयु षिश्वकभाि षिरुद्ध नऩेार सयकाय प्रधानभन्त्री तथा 
भखन्त्रऩरयिद् को कामािरम बएको भदु्दाभा षि.सॊ. 2062 सार फैशाि १९ गते छाउऩडी प्रथाराई एकभषहना 
तबत्र कुप्रथा घोिणा गनि नऩेार सयकायको नाभभा तनदेशनात्भक आदेश जायी सभेत गयेको य सोही अनरुुऩ 
नेऩार सयकायरे तभतत २०६३ फैशाि २६ गते मस प्रथाराई कुयीतत घोिणा गरयसकेको छ । त्मसैगयी 
नेऩार सयकायरे छाउऩडी प्रथा उन्भरुन तनदेखशका, 2064 जायी गयेको अिस्था छ । 

उखल्रखित सॊिैधातनक, कानूनी तथा नीततगत व्मिस्थाका फाफजदु मस प्रदेशका केही ऺेत्रभा हारसम्भ 
ऩतन छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीतत उन्भरुन हनु सकेको  छैन । तसथि, मस प्रथाराई िभश् न्मूनीकयण गदै 
उन्भरुन गनि प्रदेश सयकायरे छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीतत उन्भरुन सम्फन्धी नीतत तजुिभा गनि िान्छनीम 
बएको छ । 

3=  सभस्मा तथा चनुौतीहरु 

नेऩारको सदूुयऩखिभ प्रदेशको केही ऺेत्रभा साभाखजक, धातभिक, साॊस्कृततक ऩयम्ऩयाका आधायभा 
भषहनािायी िा सतु्केयी बएका भषहराहरुराई षिबेद गयी उनीहरुको आत्भसम्भानभा आॉच ऩरु् माउने कामि 
हुॉदै आएको छ । धभि सॊस्कृततको आडभा भषहराहरुभातथ गरयने मस्ता अभानिीम व्मिहायहरु भानि 
अतधकायका फखििराऩ छन ्। भषहराहरुराई भषहनािायी िा सतु्केयी बएऩतछ घयको जग, चलु्हो, ऩूजाकोठा 
तथा साििजतनक धाया, ऩानी ऩॉधेयो छुन नहनु,े छाउगोठभा फस्नऩुने, दगु्धजन्म ऩदाथि िानफाट फखित 
हनुऩुने, षिद्यारमको ऩठनऩाठनभा सहबागी हनु नऩाईने एिॊ साभाखजक, धातभिक, साॊस्कृततक कामििभहरुभा 
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सहबागी हनु नऩाइने फाध्मता यहेको छ । मसफाट अध्ममन, योजगायी, याजनीततक, साभाखजक अिसयफाट 
फखित हनुकुा साथै फरात्काय, हत्मा, शऩिदॊश, जॊगरी जनाियको आिभणभा ऩयेय तथा छाउगोठभा 
तनसाखस्सएय, कठ्याखरिएय ज्मान गभुाउन ु ऩयेको अिस्था छ । छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीततप्रतत यहेको 
ऩूयातन षिश्वास, भान्मता य सोचभा ऩरयितिन ल्माउने, भषहराको भानि अतधकायको प्रत्माबतूी गदै 
सभताभूरक सभाज तनभािण गने, भषहराको हक अतधकायको सम्भान गने, सॊषिधान तथा कानूनको 
प्रबािकायी कामािन्िमन गयी सददमौँदेखि धातभिक, सास्कृततक, साभाखजक ऩयम्ऩयाभा सभेत जया गातडसकेको 
छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीततको तत्कार उन्भरुन गने कामि चनुौतीऩूणि छ ।  

छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीतत उन्भरुन गने कामि फहसुयोकायको षििम बएको हुॉदा सम्फद्ध सफै 
सयोकायिाराहरुको सभझदायी, सभन्िम य सहकामि जरुयी छ । भषहनािायी तथा सतु्केयी सम्फन्धभा 
छुिाछुत एिॊ बेदबािजन्म व्मिहाय साभाखजक य ऩरयिारयक षििम बएको हुॉदा रखऺत सभदुाम िा ऺेत्र 
षकटान गयी कामििभ सॊचारन गनुि ऩदिछ । भषहनािायी तथा सतु्केयीको षििमराई तनतान्त भषहरासम्फन्धी 
सभस्मा य षििम ठान्ने रैषङ्गक षिबेदऩूणि खचन्तनभा ऩरयितिन ल्माउने साथै ऩूयातन सोंच, शैरी य व्मिहायभा 
रुऩान्तयण गने कामि चनुौतीऩूणि यहेको देखिन्छ । मी चनुौती य सभस्माहरुका फािजदु प्रत्मेक व्मखक्त, 
टोर, सभदुामभा चेतना ऩरु् माउने, धाभीझाॉिी, ऩखठडत/ऩयुोषहत तथा अगिुाहरुराई ऩरयचारन गने, 
जनप्रतततनधीहरुराई सभाज रुऩान्तयण अतबमानभा ऩरयचारन गने, षिद्यारमभा ऩठन ऩाठनको व्मिस्था गने 
एिॊ प्रचतरत कानूनी व्मिस्था कामािन्िमनभा सहखजकयण गदै छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीततका अिशेिहरुराई 
िभश् न्मूतनकयण गदै उन्भरुन गनि मो नीतत जायी गरयएको छ ।    

4= अिसय  

भानि अतधकायभिुी सॊषिधान, भषहरा अतधकाय एिॊ सशखक्तकयणभिुी अतबमान तथा सभािेशी याषिम 
अन्तयाषिम अतबमान तथा प्रततफद्धता, नायी ऩरुुिको सभान सहबातगता य एक अकािको सम्भानजनक 
व्मिहायफाट नै सभदृ्ध सभाज तनभािण हनु सक्ने षिश्वास, छाउऩडी प्रथाराई कुयीततको रुऩभा कानूनभा नै 
व्मिस्था गयी दठडनीम फनाइएको अिस्था, स्थानीम तहको अिसयता रगामतका सॊस्थागत तथा कानूनी 
व्मिस्थाहरुरे छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीततराई उन्भरुन गने अिसय तसजिना गयेको छ । 

5= दीघिकारीन सोंच  

  भषहराको भानि अतधकायको सम्भान, सॊयऺण य ऩरयऩूततिको रातग भषहरा षिरुद्धको षिबेदको अिशेिको 
रुऩभा यहेको छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीततको अन्त्म गयी भमािददत य सभताभूरक सभाजको तनभािण गने । 

6= रक्ष्म्- 
छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीतत उन्भरुनको रातग सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहिीच सभन्िम, सहकामि य 

सहबातगता फढाई रैषङ्गक सम्िेदनशीर सॊस्कृततको षिकास गने । 

7= उद्दशे्म्- 
७.1 खशऺा तथा जनचेतनाको अतबिषृद्ध गयी छाउऩडी प्रथाजन्म ऩूयातन रुढीिादी अन्धषिश्वास, भान्मता, 

प्रचरन, सोच य अभ्मासभा ऩरयितिन ल्माई भषहरा अतधकायको सम्भान, सॊयऺण य ऩरयऩूतति हनु े
िाताियण तमाय गने । 
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७.2 भषहराको भषहनािायी य सतु्केयीको सन्दबिभा यहेको ऩूयातन रुढीिादी अन्धषिश्वास, भान्मता, प्रचरन, 
सोच य अभ्मासराई तनरुत्साषहत गदै छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीतत उन्भरुन गने । 

8= नीतत्- 
८.१. खशऺा तथा जनचेतनाको अतबिषृद्ध गयी छाउऩडी प्रथाजन्म ऩूयातन रुढीिादी अन्धषिश्वास, भान्मता, 

प्रचरन, सोच य अभ्मासभा ऩरयितिन ल्माई भषहरा अतधकायको सम्भान, सॊयऺण य ऩरयऩूतति हनु े
िाताियण तमाय गने उद्दशे्मसॉग सम्फखन्धत नीतत्  

८.१.1. छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीतत सम्फन्धी षििमिस्तकुा सम्िन्धभा जनचेतना अतबिषृद्ध गनि भाध्मातभक 
तहभा हयेक षिद्यारमहरुरे छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीतत उन्भरुनको षििमभा अतनिामि रुऩभा 
ऩठनऩाठन गने गयाउने व्मिस्था गरयनेछ । 

८.१.2. छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीतत उन्भरुन अतबमानभा ऩूयोषहत, धाभी, झािी, भषहरा स्िमॊसेषिका य 
अन्तयऩाटॊ भषहरा सञ्जार, आभा सभूह, मिुा क्रफ, फार क्रफ रगामतका गैय सयकायी सॊघ 
सॊस्था, साििजतनक तनभािण कामिका रातग गदठत उऩबोक्ता सतभतत, सभूहराई अतधकतभ ्रुऩभा 
ऩरयचारन गरयनेछ । 

८.१.3. हयेक व्मखक्त, ऩरयिाय य सभदुामराई सशखक्तकयण गदै रुऩान्तरयत व्मखक्त, सभूह य सभदुामराई  
ऩषहचान, प्रोत्साहन य ऩरयचारन गरयनेछ । 

८.१.4. भषहनािायी य सतु्केयी बएको सभमभा प्रमोग हनुे आधायबतू आिश्मकताका साभिीको 
उत्ऩादनभा कय छुटका रातग नेऩार सयकायसॉग आिश्मक सभन्िम गरयनेछ । 

८.१.5. भषहनािायी य सतु्केयी बएका भषहराहरुका रातग स्थानीम स्िास््म सॊस्थाहरुभा भनो-साभाखजक 
ऩयाभशि कऺ स्थाऩना य सिारन गरयनेछ ।  

८.१.6. सयकायी, साििजतनक, नीखज, सहकायी तथा अन्म सॊगदठत सॊघसॊस्थाभा भषहनािायी िा सतु्केयी 
बएको सभमभा प्रमोगभा आउन ेसाभिीको व्मिस्थाऩन गरयनेछ । 

८.१.7. छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीततफाट प्रबाषित भषहरा तथा फारफातरकाहरुको स्िास््म तथा ऩोिण 
सम्फन्धभा जनजेतना अतबिषृद्धका कामििभ सिारन गरयनेछ । 

८.१.8. प्रत्मेक घयऩरयिाय, िडा, गाउॉऩातरका तथा नगयऩातरका य खजल्राराई छाउऩडी प्रथाजन्म 
कुयीतत भकु्त घोिणा गने अतबमान सॊचारन गरयनेछ । 

८.१.9. छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीततको अन्त्म गने अतबमानभा भहत्िऩूणि मोगदान गने व्मखक्त, सॊघसॊस्था, 
स्थानीम तहराई उखचत प्रोत्साहनको व्मिस्था तभराइनेछ । 

८.१.10. छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीततको न्मूतनकयण य भषहराको प्रजनन स्िास््म रगामतका भानि 
अतधकायको सॊयऺण बए नबएको तनमतभत रुऩभा अनगुभन गरयने व्मिस्था तभराइनेछ । 

8.1.11. साििजतनक ऩद धायण गयेका ऩदातधकायी, याजनीततक ऩाटॊका ऩदातधकायी, जनप्रतततनधी, 
कभिचायी, खशऺक, सयुऺा तनकामका ऩदातधकायी, गैय सयकायी सॊस्था रगामतका 
ऩदातधकायीहरुरे छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीततका षिरुद्धभा साििजतनक रुऩभा घोिणा गने व्मिस्था 
तभराइनेछ ।  
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८.२  भषहराको भषहनािायी िा सतु्केयी बएको अिस्थाको सिारभा यहेको ऩूयातन रुढीिादी अन्धषिश्वास, 
भान्मता, प्रचरन, सोच य अभ्मासहरुराई तनरुत्साषहत गदै छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीतत उन्भरुन गने 
उद्दशे्मसॉग सम्फखन्धत नीतत् 

८.२.1. छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीतत षिरुद्ध भरुकुी पौजदायी (सॊषहता) ऐन, 2074 भा यहेको कानूनी 
व्मिस्था तथा अन्म प्रचतरत कानूनभा यहेका व्मिस्थाहरुराई प्रबािकायी कामािन्िमन गरयनेछ । 

८.२.2. याज्मकोिफाट तरफ बत्ता एिॊ सेिा सषुिधा तरने तय छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीततको ऩषृ्ठऩोिण हनुे 
गयी आचयण य व्मिहाय गने एिॊ गनि रगाउने, त्मस्तो आचयण य व्मिहायराई प्रश्रम ददन े
जनप्रतततनतध, साििजतनक ऩदातधकायी,  तनजाभती कभिचायी, खशऺक रगामतका यािसेिकहरुराई 
उनीहरुरे ऩाईयहेको ऩारयश्रतभक य सेिा सषुिधाभा कटौती गने िा योक रगाइनेछ । 

८.२.3. छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीततराई प्रश्रम ददने व्मखक्त, ऩरयिाय तथा सॊघसॊस्थाराई प्रदेश तथा 
स्थानीम तहरे प्रिाह गने सेिा सषुिधा तथा ददइने अनदुानभा कटौती गने िा योक रगाइनेछ । 

८.२.4. छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीततराई प्रश्रम ददएको व्मखक्त, ऩरयिाय सॊघसॊस्था षिरुद्ध षितबन्न 
भाध्मभद्बाया उजूयी एिॊ सूचना गनि व्मिस्था गरयनेछ । 

9= कामिनीतत 

९.१.१. मस नीततको प्रबािकायी कामािन्िमनका रातग आिश्मक प्रदेश कानूनको तजुिभा गरयनेछ ।  

९.१.२. प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहरे मस नीततका प्रािधानहरु आितधक मोजना, नीतत तथा कामििभ य 
फाषििक फजेट भापि त कामािन्िमनको व्मिस्था तभराउनेछ । 

९.१.३. साभाखजक षिकास भन्त्रारम य स्थानीम तहका न्माषमक सतभततहरु मस नीततको कामािन्िमनको 
रातग खजम्भेिाय तनकाम हनुेछन ्। 

९.१.४. छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीतत उन्भरुन अन्तयसम्फखन्धत षििम बएकारे सॊघीम सयकायी तनकाम, 
प्रदेशका सम्फखन्धत षििमगत भन्त्रारम तथा भातहतका तनकामहरु य स्थानीम तहहरुरे मस 
नीततको कामािन्िमनभा आिश्मक सभन्िम य सहमोग ऩरु् माउनेछन ्।  

९.१.५. प्रत्मेक स्थानीम तहरे कामिमोजना फनाई मस नीततको कामािन्िमनको रातग आिश्मक व्मिस्था 
तभराउनेछ । 

10= सॊस्थागत व्मिस्था 
मस नीततको कामािन्िमनभा प्रदेश स्तयफाट सऩुरयिेऺण य तनदेशन गनि, खजल्रास्तयफाट अनगुभन तथा  
सहखजकयण गनि य स्थानीम तहफाट कामििभ तजुिभा कामािन्िमन य प्रततिेदन गनि देहाम फभोखजभका 
सतभततहरु यहनेछन:् 

१०.१ प्रदेश सऩुरयिेऺण तथा तनदेशन सतभतत 

(क) भखु्मभन्त्री               -सॊमोजक 

(ि) भन्त्री, आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम         -सदस्म 

(ग)  भन्त्री, आतथिक भातभरा तथा मोजना भन्त्रारम    -सदस्म 

(घ)  भन्त्री, बौततक ऩूिािधाय तफकास भन्त्रारम     -सदस्म 

(ङ)  भन्त्री, बतूभ व्मिस्था, कृषि तथा सहकायी भन्त्रारम   -सदस्म 
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(च)  भन्त्री, उद्योग, ऩमिटन, फन तथा िाताियण  भन्त्रारम   -सदस्म 

(छ)  भन्त्री, साभाखजक तफकास भन्त्रारम     -सदस्म 

(ज)  प्रदेश सबाको तफऩऺी दरको नेता         -सदस्म 

(झ)  प्रदेश सबाका षििमगत सतभततका सबाऩततहरु    -सदस्म 

(ञ) प्रभिु सखचि, भखु्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयिद्को कामािरम     -सदस्म 

(ट) सखचि, भखु्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयिद्को कामािरम      -सदस्म सखचि    
  

१०.२.1 खजल्रा अनगुभन तथा सहजीकयण सतभतत 

(क)  प्रभिु, खजल्रा सभन्िम सतभतत                 -सॊमोजक 

(ि)  उऩप्रभिु, खजल्रा सभन्िम सतभत           -सदस्म 

(ग)  प्रभिु खजल्रा अतधकायी       -सदस्म 

(घ)  प्रभिु, खजल्रा प्रहयी कामािरम      -सदस्म 

(ङ)  प्रभिु, स्िास््म कामािरम        -सदस्म 

(च)  प्रभिु, खशऺा तफकास तथा सभन्िम इकाई     -सदस्म 

(छ)  अध्मऺ, खजल्रा अन्तयऩाटॊ भषहरा सञ्जार     -सदस्म 

(ज)  खजल्रा सभन्िम अतधकायी            -सदस्म सखचि 

10.2.2  उखल्रखित सतभततभा सम्फखन्धत तनिािचन ऺेत्रको प्रतततनतधत्ि गने प्रतततनतध सबाका सदस्म, 
याषिम सबाका सदस्म य प्रदेश सबाका सदस्महरुराई षिशेि आभखन्त्रत गनि सषकनेछ । 

१०.३ गाॉउ तथा नगयऩातरका स्तयीम कामािन्िमन सतभतत 

(क) अध्मऺ िा प्रभिु, सम्फखन्धत स्थानीम तह                -सॊमोजक 

(ि) उऩाध्मऺ िा उऩप्रभिु, सम्फखन्धत स्थानीम तह         -सदस्म 

(ग)  प्रभिु, सम्फखन्धत स्थानीम तहको प्रहयी कामािरम    -सदस्म 

(घ)  प्रभिु, अस्ऩतार/स्िास््म चौकी/ उऩस्िास््म चौकी सम्फखन्धत स्थानीम तह -सदस्म 

(ङ)  अध्मऺ, गाॉउ/नगय अन्तयऩाटॊ भषहरा सञ्जार      -सदस्म 

(च)  प्रधानाध्माऩक, सम्फखन्धत स्थानीम तहका भाध्मातभक षिद्यारमका 
 प्रधानाध्माऩकहरु भध्मे सतभततरे तोकेको एकजना    -सदस्म 

(छ)  भषहरा अतधकायका ऺेत्रभा काभ गने गैयसयकायी सॊस्थाका प्रभिुहरु  

भध्मेफाट सतभततरे तोकेको एकजना प्रतततनतध    -सदस्म 

(ज)  फार सॊजार/फारक्रफ / आभा सभूह/भषहरा स्िमॊसेषिका 
 भध्मेफाट सतभततरे तोकेको एकजना प्रतततनतध    -सदस्म 

(झ)  स्थानीम धाभीझाॉिी य ऩूयोषहतहरु भध्मेफाट सतभततरे तोकेको  
 एकजना प्रतततनतध        -सदस्म 

(ञ)  सम्फखन्धत स्थानीम तहको प्रभिु प्रशासकीम अतधकृत         -सदस्म सखचि 
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 १०.४ िडास्तयीम कामािन्िमन सतभतत 
(क)  िडाध्मऺ, स्थानीम तहको सम्फखन्धत िडा     -सॊमोजक 

(ि)  िडाका भषहरा सदस्महरुभध्मेफाट सॊमोजकरे तोकेको एकजना   -सदस्म 

(ग)  सम्फखन्धत िडाभा यहेको  स्िास््म सॊस्थाको प्रभिु    -सदस्म 

(घ)  प्राधानाध्माऩक, सम्फखन्धत िडाका साभूदाषमक षिद्यारमफाट सतभततरे तोकेको 
 एक जना          -सदस्म 

(ङ)  भषहरा अतधकायका ऺेत्रभा काभ गने गैयसयकायी सॊस्थाका प्रभिुहरु  

 भध्मेफाट सतभततरे तोकेको एकजना प्रतततनतध     -सदस्म 

(च)  आभा सभूह/फारक्रफ /भषहरा स्िमॊसेषिका 
 भध्मेफाट सतभततरे तोकेको एकजना प्रतततनतध     -सदस्म 

(छ)  स्थानीम धाभी, झाॉिी य ऩूयोषहतहरु भध्मेफाट सतभततरे तोकेको  
 एकजना प्रतततनतध        -सदस्म 

(ज)  सम्फखन्धत िडाको सखचि          -सदस्म सखचि 

11=  अनगुभन य भूल्माङ्कन्- 
११.1. मस नीतत कामािन्िमनको तनमतभत अनगुभनको खजम्भेिायी देहाम फभोखजभका तनकाम, 

कामािरमको हनुेछ्- 
(क) प्रदेशस्तयभा साभाखजक षिकास भन्त्रारम 

(ि) खजल्रास्तयभा खजल्रा सभन्िम सतभततको कामािरम 

(ग) स्थानीमस्तयभा सम्िखन्धत स्थानीम तह 

(घ) स्थानीम तहरे खजल्रा सभन्िम सतभततभा य खजल्रा सभन्िम सतभततरे साभाखजक 
षिकास भन्त्रारम य साभाखजक षिकास भन्त्रारमरे भखु्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयिद्को 
कामािरमभा नीतत अनगुभन तथा कामािन्िमनको फाषििक प्रततिेदन फझुाउन ुऩनेछ । 

११.2. प्रदेश सयकायरे स्थानीम तहसॉगको सभन्िमभा आितधक रुऩभा मस नीतत 
प्रबािकारयताको भूल्माङ्कन गनेछ । 

12=  आतथिक व्मिस्थाऩन् 
मस नीततको कामािन्िमनको रातग आिश्मक स्रोत साधनको व्मिस्था प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहरे 

गनुिऩनेछ । 
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७.  कामिमोजना् 
उद्दशे्म षिमाकराऩ सभमसीभा खजम्भेिाय तनकाम अऩेखऺत ऩरयणाभ सूचक 

खशऺा तथा 
जनचेतनाको 
अतबिषृद्ध गयी 
छाउऩडी प्रथाजन्म 
ऩूयातन रुढीिादी 
अन्धषिश्वास, 
भान्मता, प्रचरन, 
सोच य अभ्मासभा 
ऩरयितिन ल्माई 
भषहरा अतधकायको 
सम्भान, सॊयऺण य 
ऩरयऩूतति हनु े
िाताियण तमाय 
गने 

 

छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीतत सम्फन्धी 
षििमिस्तकुा सम्िन्धभा जनचेतना 
अतबिषृद्ध गनि भाध्मातभक तहभा हयेक 
षिद्यारमहरुरे छाउऩडी प्रथाजन्म 
कुयीतत उन्भरुनको षििमभा अतनिामि 
रुऩभा ऩठनऩाठन गने, गयाउने । 

तनयन्तय साभाखजक षिकास 
भन्त्रारम/स्थानीम 
तह/ सम्फखन्धत 
षिद्यारम 
व्मिस्थाऩन सतभतत 

तफद्याथॉभा चेतनाको 
अतबिषृद्ध बएको हनु े

तफद्यारमभा 
छात्राको तनमतभत 
उऩखस्थतत सॊख्मा 

छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीतत उन्भरुन 
अतबमानभा ऩूयोषहत, धाभी, झािी, 
भषहरा स्िमॊसेषिका य अन्तयऩाटॊ 
भषहरा सञ्जार, आभा सभूह, मिुा 
क्रफ, फार क्रफ रगामतका गैय 
सयकायी सॊघ सॊस्था, साििजतनक 
तनभािण कामिका रातग गदठत उऩबोक्ता 
सतभतत, सभूहराई अतधकतभ ् रुऩभा 
ऩरयचारन गने । 

तनयन्तय स्थानीम तह, 
खजल्रा सभन्िम 
सतभतत 

छाउऩडी प्रथाजन्म 
कुयीतत प्रततको 
अन्धषिश्वासभा कभी 
आएको हनु े

छाउगोठको 
सॊख्मा 
  

हयेक व्मखक्त, ऩरयिाय य सभदुामराई 
सशखक्तकयण गदै रुऩान्तरयत व्मखक्त, 
सभूह य सभदुामराई  ऩषहचान, 
प्रोत्साहन य ऩरयचारन गने । 

तनयन्तय स्थानीम तह, 
खजल्रा सभन्िम 
सतभतत 

ऩषहचान, प्रोत्साहन 
तथा ऩरयचारन 
बएको हनुे  

साभाखजक तथा 
धातभिक 
षिमाकराऩभा 
भषहरा 
सहबातगता सॊख्मा 

भषहनािायी य सतु्केयी बएको सभमभा 
प्रमोग हनुे आधायबतू आिश्मकताका 
साभिीको उत्ऩादनभा कय छुटका 

आ.ि. 
207८/07९ 

साभाखजक षिकास 
भन्त्रारम, आतथिक 
भातभरा तथा 

स्थानीम उत्ऩादन एिॊ 
फजायीकयणभा 
अतबफषृद्ध बएको हनु े

साभिीको 
उऩरव्धता 
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रातग नऩेार सयकायसॉग आिश्मक 
सभन्िम गने ।  

मोजना भन्त्रारम य 
स्थानीम तह 

भषहनािायी तथा सतु्केयी  बएका 
भषहराहरुका रातग स्थानीम स्िास््म 
सॊस्थाहरुभा भनो-साभाखजक ऩयाभशि 
कऺ स्थाऩना य सिारन गने।  

एक फिि तबत्र 
स्थाऩना य 
तनयन्तय 
सिारन 

साभाखजक षिकास 
भन्त्रारम य 
स्थानीम तह 

भनो-साभाखजक 
सभस्मा सम्िोधन हनुे  

सेिािाही 
भषहराहरुको 
सॊख्मा 

सयकायी, साििजतनक, नीखज, सहकायी 
तथा अन्म सॊगदठत सॊघसॊस्थारे 

भषहनािायी िा सतु्केयी बएको सभमभा 
प्रमोगभा आउने साभिीको व्मिस्थाऩन 
गने। 

तनयन्तय सयकायी, 
साििजतनक, नीखज, 
सहकायी तथा 
अन्म सॊगदठत 
सॊघसॊस्थाहरु 

साभिीहरु उऩरव्ध 
बएको हनु े

प्रमोगकतािको 
सॊख्मा 

छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीततफाट प्रबाषित 
भषहरा तथा फारफातरकाहरुको 
स्िास््म तथा ऩोिण सम्फन्धभा 
जनजेतना अतबिषृद्धका कामििभ 
सिारन गने । 

 

तनयन्तय साभाखजक तफकास 
भन्त्रारम, स्थानीम 
तह  

स्िास््म य ऩोिण 
सम्िन्धी सचेतना 
अतबफषृद्ध बएको हनु े

भषहनािायी तथा 
सतु्केयीजन्म 
तफयाभीको सॊख्मा 

प्रत्मेक घयऩरयिाय, िडा, गाउॉऩातरका 
तथा नगयऩातरका य खजल्राराई 
छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीतत भकु्त घोिणा 
गने अतबमान सॊचारन गने । 

 

तनयन्तय प्रदेश सयकाय, 
खजल्रा सभन्िम 
सतभतत, स्थानीम 
तह, िडा सतभतत 

छाउगोठ यषहत 
सभाजको तनभािण हनुे 
 

सबेऺण प्रततिेदन 

छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीततको अन्त्म 
गने अतबमानभा भहत्िऩूणि मोगदान गने 
व्मखक्त, सॊघसॊस्था, स्थानीम तहराई 

तनयन्तय साभाखजक तफकास 
भन्त्रारम, खजल्रा 
सभन्िम सतभतत, 

सम्भान/ कदयऩत्र, 
नगद/खजन्सी ऩयुस्काय 
ऩाएको हनुे  

प्रोत्साषहत बई 
अिसयताभा 
अतबफषृद्ध  
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उखचत प्रोत्साहनको व्मिस्था गने । स्थानीम तह 
छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीततको 
न्मूतनकयण य भषहराको प्रजनन 
स्िास््म रगामतका भानि अतधकायको 
सॊयऺण बए नबएको तनमतभत रुऩभा 
अनगुभन गने 

तनयन्तय सफै प्रादेखशक 
भन्त्रारम, खजल्रा 
सभन्िम सतभतत, 
स्थानीम तह 

मथाथि जानकायी तथा 
ऩषृ्ठऩोिण प्राप्त हनु े

प्रततिेदन 

साििजतनक ऩद धायण गयेका 
ऩदातधकायी, याजनीततक ऩाटॊका 
ऩदातधकायी, जनप्रतततनधी, कभिचायी, 
खशऺक, सयुऺा तनकामका ऩदातधकायी, 
गैय सयकायी सॊस्था रगामतका 
ऩदातधकायीहरुरे छाउऩडी प्रथाजन्म 
कुयीततका षिरुद्धभा साििजतनक रुऩभा 
घोिणा गने 

आ.फ. 
२०७7/०७
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साभाखजक तफकास 
भन्त्रारम, खजल्रा 
सभन्िम सतभतत, 
स्थानीम तह 

छाउऩडी प्रथाजन्म 
कुयीततको षिरुद्धभा 
जागयण आएको हनु े

छाउगोठको 
सॊख्मा 
  

भषहराको भषहनािायी य 
सतु्केयी बएको 
अिस्थाको सिारभा 
यहेको ऩूयातन रुढीिादी 
अन्धषिश्वास, भान्मता, 
प्रचरन, सोच य 
अभ्मासहरुराई 
तनरुत्साषहत गदै 
छाउऩडी प्रथाजन्म 
कुयीतत उन्भरुन गने 

छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीतत षिरुद्ध 
भरुकुी पौजदायी (सॊषहता) ऐन, 
2074 भा यहेको कानूनी व्मिस्था 
तथा अन्म प्रचतरत कानूनभा यहेका 
व्मिस्थाहरुराई प्रबािकायी 
कामािन्िमन गने । 

 

तनयन्तय आन्तरयक भातभरा 
तथा कानून 
भन्त्रारम, खजल्रा 
प्रशासन कामािरम, 
खजल्रा प्रहयी 
कामािरम, स्थानीम 
न्माषमक सतभतत 

कानूनको प्रबािकायी 
रुऩभा कामािन्िमन 
बएको हनुे  

उजयुीको सॊख्मा 
य तनरुऩण  
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 याज्मकोिफाट तरफ बत्ता एिॊ सेिा 
सषुिधा तरने तय छाउऩडी प्रथाजन्म 
कुयीततको ऩषृ्ठऩोिण हनुे गयी आचयण 
य व्मिहाय गने एिॊ गनि रगाउने, 
त्मस्तो आचयण य व्मिहायराई प्रश्रम 
ददने जनप्रतततनतध, साििजतनक 
ऩदातधकायी,  तनजाभती कभिचायी, 
खशऺक रगामतका यािसेिकहरुराई 
उनीहरुरे ऩाईयहेको ऩारयश्रतभक य 
सेिा सषुिधाभा कटौती गने िा योक 
रगाउने। 

तनयन्तय सॊघ, प्रदेश य 
स्थानीम तह 

ऩारयश्रतभक तथा सेिा 
सषुिधाभा कटौती 
बएको हनुे  
 

 

 

 

तफतबन्न तनकामका 
प्रततिेदनहरु 

 छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीततराई प्रश्रम 
ददने व्मखक्त, ऩरयिाय तथा 
सॊघसॊस्थाराई प्रदेश तथा स्थानीम 
तहरे प्रिाह गने सेिा सषुिधा तथा 
अनदुानभा कटौती गने िा योक 
रगाउने । 

तनयन्तय सॊघ, प्रदेश य 
स्थानीम सयकाय 

सेिा सषुिधा तथा 
अनदुानभा कटौती 
बएको हनुे  

प्रततिेदनहरु 

 छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीततराई प्रश्रम 
ददएको व्मखक्त, ऩरयिाय सॊघसॊस्था 
षिरुद्ध तफतबन्न भाध्मभद्वाया उजयुी तथा 
सूचना गने व्मिस्था गने । 

तनयन्तय साभाखजक षिकास 
भन्त्रारम, स्थानीम 
न्माषमक सतभतत, 
गाउॉऩातरका, 
नगयऩातरकास्तयीम 
सतभतत, प्रहयी 
कामािरम 

उजयुी तथा सूचनाहरु 
प्राप्त बएको हनुे 

उजयुी सॊख्मा 

 


