
छाउपडि लगायत कुरीडत कुसंस्कार डिरूद्धको महाअडियान । 

१) पषृ्ठिडूमिः- 

                  सामाडिक कुरीडत, कुसंस्कार, बेडिडत र अन्ध डिश्वासको रूपमा रहकेो छाउपडि कुप्रिाका कारण डिन 

प्रडतडिन डिडिन्न सामाडिक अपराध, मडहला तिा बालबाडलका डहसंामा िडृद्ध, मडहला अडधकार माडि चरम 

अपहलेना िस्ता डिकृडतहरू बढ्न गई २१ अॏ शताब्िीमा पडन मडहला माडि छाउपडि कुप्रिाका नाममा डिििे 

र अत्याचार िईरहकेो िन्ने गनुासो र समाचारहरू आइरहकेा छन ्। डिशषे गरी कणााली र सिुरुपडिम प्रिशेका 

पहािी र डहमाली डिल्लाहरूमा छाउ (माडसक श्राि) िएको समयमा मडहलाहरूलाई घरिडेि अडल टाढा रहकेो 

सानो झपुिी (छाउगोठ) मा पठाउने कायालाई कुरीडत घोषणा गने र त्यस्तो गराउन डनषधे गना नेपाल सरकार 

मन्रीपररषिले् डमडत २०६३।०१।२६ मा डनणाय समते गरेको छ ।  मलुकुी फॏििारी कायाडिडध संडहता, २०७४ 

को िफा १६८ को उपिफा ४ ले मडहलाको रिस्िला िा सतु्केरी अिस्िामा छाउपडिमा राख्न िा त्यस्तै अन्य 

कुनै डकडसमको डिििे िा छुिाछुत िा अमानिीय व्यिहारको कसरु गने व्यडिलाई ३ मडहना सम्म कैि िा ३ 

हिार रूपैया िररिाना िा ििु ैसिाय हुने व्यिस्िा छ । यद्दपी यस क्षेरमा छाउपडिका कारण िषनेी मडहला तिा 

डतनका स- साना बालबाडलकाहरू छाउ गोठमा मरररहकेो अिस्िा चनुॏतीका रूपमा रहकेो छ । 

२)  महाअडियानको डिकासक्रमिः 

                 २०७६ पॏष पडहलो हप्ताडतर िमु्लाको कुनै सरकारी स्कूलमा छाउ िएका कारण डकशोरीहरू कक्षाकोठा 

डिर बसी पढ्न नपाएको र अछाममा छाउगोठमा सडुतरहकेो अिस्िामा एक  िना मडहलाको मतृ्य ुिएको पषृ्ठिडूममा 

नेपाल सरकार, गहृ मन्रालयको च.नं. २००८ डमडत २०७६।०९।०८ गतेको प्रेडषत परानसुार यस डिषयलाई उच्च 

प्रािडमकता डिई प्रमिु डिल्ला अडधकारीज्यकूो संयोिकत्िमा डिल्ला सरकारी िडकल कायाालयका प्रमिु र 

डिल्ला प्रहरी कायाालयका प्रमिु सिस्य रहने गरी एक संयन्र बनाउने डनिशेन बमोडिम डमडत २०७६।०९।१० गते  

संयन्र बनाउने डनणाय गररएको डियो । यस क्रममा  " छाउपडि डिरूद्धको महाअडियान "  नाम डिई २०७६।०९।१७ 

गते डिल्ला सिरमकुाममा रहकेो टुुँडििले डस्ित डिल्लाका सम्पणूा सरकारी कायाालयहरू, सरुक्षा डनकाय, स्िानीय 

तहहरू, सबै रािनीडतक िल, गहै्रसरकारी संस्िाहरू,  सामाडिक अगिुा (धामी, झाक्री, परुोडहत), स्िास््यकमी,  

नागररक समाि र संचारकमीहरूको िहृत िेला आयोिना गररएको डियो । " हामी छुई मान्िनैॏ र मान्न बाध्य 

पानेलाई काननूी िायरामा ल्याउनमा सहयोग u5f}{ " िन्ि ै हिारॏ माडनसहरूको उपडस्िडतमा महाअडियानको 

शरुूिात गररएको डियो । छाउपडि प्रिा लगायतका कुरीडत , कुसंस्कार र अन्धडिश्वासलाई समािबाट डनडमट्यान्न 

पाना सो िलेाले  हॏसला प्रिान गरेको डियो । िलेामा उपडस्ित िएका माडनसहरूको उपडस्िडतमा मानि 

सांङ्लोबाट नेपालको झण्िा बनाई प्रिशान पडन गररएको डियो । िेलामा सहिागी सम्पणूा उच्च पिस्ि 

महानिुािहरूले रातो, हररयो र डनलो रंग ििु ैहातमा लगाई त्यसको पञ्िाछाप सेतो कपिामा लगाएर छाउप्रिालाई 

कायाालय तिा आफ्नो घरबाट अन्त्य गने प्रडतिद्धता समेत िनाउन ुिएको डियो । 



३) महाअडियाको संचालनिः 

       प्रमिु डिल्ला अडधकारी िगुाा बञ्िािेज्यकूो संयोिकत्िमा बसेको संयन्रको बैठकले िमु्ला डिल्लामा 

रहकेा सम्पणूा स्िानीयतहहरू, शडैक्षक संस्िाहरू, स्िानीय सामाडिक अगिुाहरू र नेपाल परकार महासंघको 

सहयोग, सहकाया र साझिेारीमा महाअडियान संचालन गने डनणाय गरेको डियो । डमडत २०७६।१०।०२ गते डतला 

गाुँउपाडलका डमडत २०७६।१०।१२ गते डहमा गाुँउपाडलका डमडत २०७६।१०।१८ गडुठचॏर गाुँउपाडलका, डमडत 

२०७६।१०।१९ चन्िननाि नगरपाडलका, डमडत २०७६।१०।२४ गते तातोपानी गाुँउपाडलका, डमडत २०७६।१०।२५ 

पातारासी गाुँउपाडलका, डमडत २०७६।११।०५ गते डसंिा गाुँउपाडलका र डमडत २०७६।११।०६ गते कनकासनु्िरी 

गाुँउपाडलकामा महाअडियान संचालन गररएको डियो । महाअडियान सुँगसुँग ैपाडलकास्तरीय नागररक सनुिुाई तिा 

समिुाय प्रहरी साझ्रिेारी कायाक्रम संचालन गररएको डियो । कणााली स्िास््य  डिज्ञान प्रडतष्ठानबाट िडटएका 

डचडकत्सकको टोलीले छाउ िएका समयमा अपनाउन ुपने सािधानी र छाउगोठमा बस्िा स्िास््यमा पने असरका 

बारेमा िानकारी डिनकुा सािै मडहलाका डिरी िस्त्र र स्यानीटरी प्याि डितरण गरेको डियो ।  यसरी स्िानीय तहमा 

महाअडियान संचालन गिाा प्रत्येक पाडलकामा छाउपडि डिरूद्धका सििािनाितूहरूको समहू गठन गररएको छ । 

िसमा एक िना ििा अध्यक्ष संयोिक, धामी/झाक्री, परुोडहत, डशक्षक, स्िास््यकमी/ मडहला अडियन्ता, िडलत 

अगिुा र संचारकमी गरी ७ (सात) िना रहकेा छन ् । मडहला , बालबाडलका तिा िेष्ठ नागररक मन्रालयको 

सहयोग, सहकाया र साझिेारीमा छाउपडि कुसंस्कार, कुरीडत, िातीय डिििे र लैंडगक डिििे लगायतका सामाडिक 

िडेिडतका डिरूद्ध (महाअडियान शरुूिात गरेकै स्िान) टुुँडििले मिैानमा डमडत २०७६ फाल्गनु ९ गते 

महाडशिरारीका डिन महायज्ञ सम्पन्न गररयो । मॏषमको प्रडतकुलताका कारण प्रमिु अडतडि माननीय मन्री पािात 

गरुूङज्य ूकायाक्रम स्िलमा पुग्न नसक्न ुिएता पडन हिारॏ िनताको उपडस्िडतलाई, उहाुँको शिुेच्छा र कायाक्रम 

सफलताको शिुकामना रहकेो डियो । पानी डहमपात निनी महायज्ञलाई सफल बनाउन िडटने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र 

प्रहरी, सरकारी कायाालय, परकार र आम समिुाय धन्यिािका पार छन । ब्राह्रमण द्धारा स्िस्ती िाचन र हिन,  

गाुँउ गाुँउबाट झाुँकी सडहत आएका समिुाय, डिधािी/डशक्षक, आमा समहूको उपडस्िडत, नाटक प्रहसन, नतृ्य र 

चेतनामलूक गीतले कायाक्रमको रॏनकता बढाएको डियो ।  मञ्चमा आडसन पाहुनाहरूबाट िमु्ला डिल्लामा 

संचालन गररएको महाअडियानलाई प्राप्त िएको प्रशंसा र प्रडतिद्धताले आगामी डिनमा यसरी नै सामिुाडयक तिा 

सामाडिक कायामा डनरन्तर लाडग रहने हॏसला प्रिान गरेको छ । 

 

 

 

 

 



४) स्िानीय तह अन्तगात गठन गररएका सििािनाितूहरूिः 

                           महाअडियानलाई सफल बनाउन, छाउपिी डिरूद्धको िनचेतनालाई डनरन्तर प्रचार प्रसार गना र  

समािमा रहकेो कुरीडत र कुसंस्कारलाई अन्त्य गना यस डिल्लाका प्रत्येक स्िानीय तहहरूमा ७ सिस्यीय 

सििािनाितूहरूको घोषणा र समहू गठन  गररएको छ, िो डनम्न अनसुार छन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          हिमा गाउँपाहिका 

१) पनु ब. बढुा ( ििा अध्यक्ष) – 

संयोिक 

२) नेर शाही (संचारकमी) – सिस्य 

३) परु शाही (धामी)  – सिस्य 

४) चक्र शाही (धामी) – सिस्य 

५) शाडन्त शाही ( डशडक्षका)  – सिस्य 

६) िानकला शाही (मडहला अडियन्ता) – 

सिस्य 

७) िलेकोशा शाही (मडहला अडियन्ता)  – 

सिस्य  

 

          गुहिचॏर गाउँपाहिका  

१) िग्गी प्रसाि िसैी ( ििा अध्यक्ष) – संयोिक 

२) डशिकृष्ण अडधकारी (धामी)   – सिस्य 

३) िडुमनन्ि अडधकारी (परुोडहत)  – सिस्य 

४) निकन्या न्यॏपाने (स्िास््यकमी) – सिस्य 

५) मनोरम महत ( स्िास््यकमी) – सिस्य 

६) नॏरते नेपाली (संचारकमी) – सिस्य 

 

पातारासी गाउँपाहिका 

१) डिल ब. बढुा (ििाअध्यक्ष) - संयोिक 

२) पणूा प्रसाि चौलगाई  (संचारकमी) - सिस्य 

३) धन िहािरु बढुा (धामी) - सिस्य 

४) काली िहािरु साकी ( पिूारी) - सिस्य 

५) श्यामकला नेपाली (िडलत अगिुा) - सिस्य 

६) रतन ब. बढ्ुिापा (स्िास््यकमी) - सिस्य 

७) ियकला बढुा (मडहला अडियन्ता) - 

सिस्य 

 

चन्दननाथ नगरपाहिका  

१) धनराशी िण्िारी धामी (ििा अध्यक्ष) –

संयोिक 

२) रमानन्ि आचाया (परुोडहत) – सिस्य 

३) अिमाया महतारा (मडहला अडियन्ता)  – 

सिस्य 

४) मडुि आचाया (डशक्षक)  – सिस्य 

५) काडसकला िमाइा (िडलत अगिुा )  – सिस्य 

६) मानित्त रािल ( संचारकमी )  – सिस्य 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हसिंजा गाउँपाहिका 

१) डतला चन्र चौलागाई ( ििाअध्यक्ष) - संयोिक 

२) गोल्िेन बढुा (संचारकमी) - सिस्य 

३) डिप बहािरु बढुा (धामी) - सिस्य 

४) धन लक्ष्मी डधताल ( डशडक्षका) - सिस्य 

५) िल ब. साकी (िडलत अगिुा) - सिस्य 

६) नर ब. रोकाय (स्िास््य संयोिक) - सिस्य 

७) उब्िा चौलागाई (मडहला अडियन्ता) - सिस्य 

 

कनकासुन्दरी गाउँपाहिका 

१) रडिलाल आचाया (ििाअध्यक्ष)  - संयोिक 

२) उपेन्र प्रसाि न्यौपाने (संचारकमी) - सिस्य 

३) पनु्न डि.क ( िडलत अगिुा) - सिस्य 

४) चैती बढुा ( मडहला अडियन्ता) - सिस्य 

५) कल्पना िढुा (मडहला अडियन्ता) - सिस्य 

६) प्रेम िढुा (धामी)  -  सिस्य 

७) डिपक आचाया (डशक्षक)  - सिस्य 

 

हतिा गाउँपाहिका 

१) सन्तबीर राित (ििा अध्यक्ष) - संयोिक 

२) कृष्णमाया उपाध्याय- (सञ्चारकमी) - 

सिस्य 

३) मानबहािरु शाही (धामी) - सिस्य 

४) डनली पररयार (धमनेी) - सिस्य 

५) कृष्ण पररयार (िाुँग्री) - सिस्य 

६) तारा िट्टराई (डशडक्षका) – सिस्य 

७) ियसरा डसंह (मडहला अडिन्ता - सिस्य 

 

तातोपानी गाउँपाहिका 

१) डिल्ली बहािरु राित (ििा अध्यक्ष) – संयोिक 

२) काडल ब. िाुँगी (धामी) – सिस्य 

३) माया बढुा (मडहला अडिन्यता)  - सिस्य  

४) गॏररकला डि.क. ( िडलत अगिुा )  – सिस्य 

५) िोक ब. शाही (डशक्षक) – सिस्य 

६) शकंर प्रसाि आचाया (परुोडहत) – सिस्य 

७) सागर पररयार (संचारकमी) - सिस्य 

 

 



५) अडियानले डिएका सकारात्मक सन्िशेहरूिः 

                  महाअडियान संचालन गने क्रममा मडहला तिा उत्पीडित िगाले सरकारको उपडस्िडतको अनिुतूी गना 

पाएका छन । डिशषे गरी मडहला तिा बाडलकाहरू आफ्नो हक अडधकारका लाडग िलेुर बोल्न सक्ने  िएका 

छन । तीनै तहका सरकार अन्तगातका डनकायहरूको सहकाया र साझिेारीमा एकरूपता आएको छ । छाउपडि 

प्रिा समाडिक डिकासको अिरोधको रूपमा रहकेो िन्ने अनिुतूी सबैले गरेका छन । यस ै गरी सामाडिक 

सरुक्षा, सरकारी सेिा तिा सहुडलयत किाा रोक्ने सरकारी डनणायका कारण पडन अडियानमा माडनसको 

उपडस्िडत उल्लेख्य पाइएको छ । कायाक्रम स्िलमा मडहलाहरूको अडधक संख्यामा िएको उपडस्िडतले 

मडहलाहरू आफ्नो अडधकार, िाडयत्ि र स्िास््य प्रडत सचेत हुि ैगरेको पाइएको छ । सबैिन्िा सकारात्मक 

पक्ष िनेको कुनै आडिाकिार डिना सम्पणूा स्िानीय तहहरूमा कायाक्रम संचालन गररएको डियो । डिल्ला 

सरुक्षा सडमडतको ऐक्यिद्धता यस महाअडियानको अको सकारात्मक पक्ष हो । स्िानीय धामी, झाक्री र 

परुोडहतहरूले कायाक्रमलाई गरेको संबोधनले छाउपडि प्रिा उन्मलूनमा उल्लेख्य योगिान गने डनडित छ । 

६) महाअडियान सञ्चालनमा आइपरेका कडठनाईहरूिः 

                      महाअडियानलाई सरकारी संघ संस्िा, आम समिुाय, सरुक्षा डनकायहरू, रािनैतीक िल, नागररक 

समाि र संचारकमीहरूको आगाध साि र सहयोग हुुँिा हुुँि ै पडन  िमु्ला डिल्लाको  िॏगोडलक अिस्िा, 

डचसो तिा डहमपातको मॏषमको चनुॏती सामना गनुा परेको िस्तो िडेियो महायज्ञ गरी महाअडियानलाई 

समापन गने लक्ष्य राडिएकोमा त्यस डिनको मॏषमी कहर पडन कम डिएन । समारोहका प्रमिु अडतडि, डिडशष्ट 

अडतडिहरू िमु्ला आउन नसकी नेपालगन्िबाटै काठमाण्िॏ फका न ु पिाा ििुःि लागकेो डियो । यद्दपी आम 

समिुायको उपडस्िडतले कायाक्रमलाई सफल अितरण गना सडकएको यिााि हाम्रो साम ुछ ।  

७) अडियान संचालनका सहयोगी डनकायहरूिः 

                         छाउपडि डिरूद्धको महाअडियान संचालनमा डिल्ला प्रशासन कायाालय िमु्लालाई सिै सरकारी कायाालय, 

स्िानीय तह, नागररक समाि तिा संचारकमीहरूको उल्लेख्य साि र सहयोग रहकेो डियो, डिशषेगरी अडियानमा 

हातेमालो गनेहरूमा डिल्ला प्रहरी कायाालय अग्रस्िानमा आउुँछ । समिुाय प्रहरी साझेिारी कायाक्रम माफा त नागररकलाई 

काननूी । प्रडक्रयागत सरलीकरणका लाडग गरेको सहिीकरणले महाअडियानलाई उल्लेिनीय टेिा पगुेको डियो । 

डिल्लामा रहकेो कणााली स्िास््य डिज्ञान प्रडतष्ठानले प्रिनन ्  स्िा्य, रिस्िला  र प्रसतुी  समयमा अपनाउन ु पन े

सािधानीका िारेमा प्रिान गरेको िानकारीले मडहलाहरूको स्िास््य र सरुक्षामा योगिान पगु्ने िडेिन्छ । सिै स्िानीय 

तहहरूले ििेाएको प्रडतिद्धताले  स्िानीय सरकार मडहला र बालिाडलकाहरू प्रडत डिम्मेिार बोध गरेको ििेाउुँछ । नपेाल 

परकार महासंघमा आिद्ध संचारकमीहरूको पैरिी, सहयोग र प्रचार प्रसारले अडियानलाई ताडका क डनष्कषामा प-ुयाउन 

बॏडद्धक टेिा डिएको छ । 

८) अिको बाटोिः 



                        नेपाल सरकारले छाउपडि प्रिालाई िघन्य अपराधको रूपमा डलएको छ । महाअडियानले छाउ 

(छुई) हुन ुप्राकुडतक डिषय हो, यसलाई मयााडित र मडहलाको स्िास््य प्रिद्धन गने डिषयलाई स्िाडपत गरेको 

छ । मडहला तिा बालबाडलकाहरू  आफ्नो स्िास््य प्रडत सिग िएका छन । अि उप्रान्त यस लाई डनरन्तरता 

डिन ु पन े चनुॏती छ । डिकट िॏगोडलक अिस्िा, चेतनाको कमी, स्यानेटरी प्याि लगायत 

सामाग्रीहरूकोअिाि िस्ता चनुॏतीहरू रहतेा पडन सरुडक्षत, स्िास्ि र सक्षम रहन मडहलाहरू आफै अग्रसर हुन 

िरूरी छ । पररिारको मडहला सिस्य पडन उडत्तकै महत्िपणूा र योगिानकारी छ िन्ने िािना िागतृ हुन िरूरी 

छ । छाउ (छुई) कुनै सामाडिक अपराध होइन, यो प्राकृडतक डिषय हो र समाि डनमााणमा मडहलाको िडूमका 

पडन परुूष सरह नै छ, िन्ने अनिुतूी गना िरूरी छ । अको तफा  छोरी, बहुारी, पत्नी र आमाका रूपमा रहने 

हाम्रा नारीहरूलाई मडन्िरमा रहकेी ििेी सरह न ै सम्मान र सरुक्षा गना िरूरी छ । छाउलाई मडहलाको स्िास््य, 

मानि अडधकार र आत्मसम्मानका रूपमा हरेरन ुपिाछ,  नडक अडिसाप, अन्धडिश्वास र  कुसंस्कार ।  यसै गरी 

यस्ता कायाक्रम डनडित समय र अडियानका रूपमा संचालन गने मार निई डिधमान कानूनको कायाान्ियन र 

प्रचार प्रसार गरी मडहलाको हक,  सामाडिक न्याय र सामाडिक सरुक्षासुँग आिद्ध गरी िीगो र प्रिािकारी 

कायाक्रमहरू डनरन्तर चलाईरहन ुपिाछ, िसमा सरकार, समिुाय, नागररक समाि र गहै्र सरकारी संस्िाहरूको 

सहकाया र साझिेारी िडृद्ध गनुा पिाछ । 

९) डनष्कषािः 

                     छाउ (रिस्िला मडहनािारी ) हुन ुडनयडमत र प्राकृडतक प्रकृया हो । यो मानि िीिन र श्रषृ्टीसुँग पडन 

िोिीएको छ । तिाडप नेपालमा यसलाई धमा र सामाडिक संस्कारसुँग िोडिएको पाईन्छ  । डिशेषगरी कणााली 

र सिुरूपडिम प्रिशेमा कुरीडत, कुसंस्कार र  अन्धडिश्वास रहकेो छाउपडिका कारण सयॏ मडहला र डतनका 

सन्तानले ज्यान गमुाएका छन् । नेपाल सरकारले छाउ िएका समयमा घरमा नबसाई छुटै्ट गोठमा बस्ने र 

बसाउने डक्रयाकलापलाई िघन्य अपराधका रूपमा डलईएको छ । 

                  िमु्ला डिल्लामा छाउपडि डिरूद्धको महाअडियान संचालन गरी हिारॏ संख्यामा मडहला तिा 

बाडलकाहरू लाई माडसक रिस्िला, मडहला स्िास््य, मडहला डहसंा र मतृ्युिरण िस्ता डिषयमा सचेतनामलूक 

कायाक्रम संचालन गररएको छ । स्िानीय सरकार,  सामाडिक अडियन्ता,  डशक्षक बडुद्धडििी, स्िास्िकमी, 

संचारकमी तिा कमाचारीहरूको प्रडतिद्धताले छाउपडि डिरूद्बको महाअडियानलाई उत्साडहत बनाएको छ । 

आगामी  डिनहरूमा पडन सामाडिक रूपमा नै यस अडियानलाई डनरन्तरता डिन ुपने िडेिन्छ । एउटा स्िस्ि र 

सक्षम मडहला पररिारको िम्िा हो, िन्न ेममालाई आत्मसात गरी सम्पणूा नारीहरूको आत्मसम्मान, स्िास््य  र  

मानि अडधकार रक्षा गनुा सिैको कताव्य हो । 

 


