
सुदरु-पश्चिममा महिलालाई हदइएको विरासत: मात ृतथा 
शििु स्िास््यसँग जोडिएका सामाश्जक पक्षिरु 
 

‘पोषणका लागि हातमेालो’ युरोपपयन युननयनको आगथिक सहयोिमा सञ्चाललत 
एक राष्ट्रिय कायिक्रम हो । संघीय मालमला तथा स्थाननय पिकास मन्त्रालयको 
संयोजकत्िमा यस कायिक्रम अन्त्तरित बहुके्षत्ररय पोषण योजना २०१३-१७को 
कायािन्त्ियन २८ ष्ट्जल्लामा भइरहेको छ । युननसेफ नेपाल र स्िास््य अनुसन्त्धान 
र सामाष्ट्जक पिकास मञ्च (हर्ि)को साझदेारी अन्त्तरित नय ष्ट्जल्लाहरुमा ष्ट्जल्ला 
समन्त्िय सलमनतमाफि त योजना कायािन्त्ियनका क्रक्रयाकलापहरु हाल सञ्चालनमा 
छन ्। र्ोटि ष्ट्जल्लामा योजना कायािन्त्ियनका क्रममा ष्ट्जल्लामा कायिरत ष्ट्जल्ला 
संयोजक चाणक्य अगधकारी र योजना अनुिमन तथा सुचना व्यिस्थापक कृरण 
प्रसाद महजिनले तयार पानुिभएको मात ृतथा लििु स्िास््यसगि स्बष्ट्न्त्धत एक 
अनुभि: 
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िासुदेिी बोहोरा, िषि ३९, धामी िागउ, िर्ा न. ९, घागघल िाउग  ननिासी मटहला स्िास््य 
स्ियंसेपिकाको आगिनमा पुग्दा उहाग घाम ताप्दै हुनुहुन्त््यो। फािुन मटहनाको त्रबहानीपखको 
पाररलो घाममा आफ्नो ष्ट्जउ न्त्यानो पादै हुनुहुन्त््यो। आगिनमा यरतर छररएका र्ोको, चकिी, 
कपर्ा तथा अन्त्य सामग्रीहरुमा झझिंाहरु भष्ट्न्त्करहेका गथए। झझिंाले द:ुख टदएकै कारण उहाग 
आफ्नो अनुहार धोतीको सप्कोले ढाकेर बस्नु भएको गथयो। 

हामीले अलभिादन सटहत आफ्नो पररचय टदएपनछ उहागले आफ्नो फुस्रो र मननलो अनुहार लुकाउन 
खोज्दै मलसनो आिाजमा आफ्नो पररचय टदनुभयो। भखिरै आफ्नो ससुरा त्रबतेका कारण घरमा 
"जुठो" लािेको रहेछ। श्रीमान क्रकररया बस्न कैलाली जानुभएको जानकारी पाइयो। त्यनतकैमा 
सानो नानी ललएर उहागको छोरा घरबाि बाटहररए र हाम्रो सामु पपटंढमा बसे। भखिरै १९ बषि  
िेकेका उहागको छोराले दईु बषि अनघ िागउकै १७ बषिकी ननमिलासंि ०७२ आषाढमा भािी पििाह 
िरेका रहेछन।् उहागका अनुसार (पाररिाररक) पररष्ट्स्थनत र बाध्यताका कारण िाउगमा सानै उमेरमा 
पििाह हुन्त्छ / िछिन।् उहागको छोराले पढ्ने उच्च माध्यालमक पिध्यालयमा भएका बाइसै जना 
२० बषि भन्त्दा कम उमेरका छन ्जस मध्ये ६ जनाले पििाह िररसकेका छन।्  

 

बुहारी घरमा गथइनन,् दाउरा / स्याउला ललन िन पसेकी रटहनछन।् घरमा काम सघाउने व्यष्ट्क्तको 
खागचो भएकोले कम उमेरमा भएको छोराको पििाह ष्ट्स्िकार िनुिपरेको बाध्यता व्यक्त िनुिभयो। 
उहागका अनुसार यसरी कम उमेरमा पििाह िनुि त्यस िागउको लागि कुनै नौलो होइन। उमेर 
नपुग्दै पििाह नभएको कारण छोराको पििाह दताि र ित आषाढमा जष्ट्न्त्मएकी नानतनी सुश्माको 
जन्त्म दताि स्थानीय ननकायमा हुन नसकेको जानकारी पाइयो। पििाह दताि िनि नेपाल सरकारले 
तोकेको स्थानीय ननकायले यसरी कम उमेरमा भएका पििाहको दताि पििाह तथा ती िने हुगदा 
कम उमेरको न्त्युनतम उमेर पुग्नु पने भएकाले द्पतीबाि जष्ट्न्त्मएको बच्चाको जन्त्मको ललझखत  

करेसामा मौसम अनुसारका तरकारी उब्जाइएका गथए भने छेिैमा कुखुरा पालनका लागि 
अधिबन्त्देज खोर गथयो जसमा "सुआहारा" कायिक्रमले बागर्केा ५ चल्ला मध्येबाि हुकेको एक पोथी 
कुखरुाले टदएको अण्र्ाबाि कोरललएर जष्ट्न्त्मएका एक भाले र एक पोथी कुखुरा गथए। "सुआहारा" 
कायिक्रमले कुखरुा बागर्पेनन िाउग लेले कुखरुा ललन मानेनन ्। िाउग लेले क्रकन कुखरुा ललन मानेनन ्
भन्त्ने हाम्रो ष्ट्जज्ञासामा िासुदेिीले "देउता ररसाउगछन"् भनेर ललन नमानेको बताउनु भयो। धामी 
जातीमा घरमा कुखरुा पाल्न तथा कुखरुाको मासु र अण्र्ा खाएमा देिता ररसाउगछन ्भन्त्ने सोच 
रहेछ। 
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िासुजीको आगिन पुग्नु अिाडर् बािामा देझखएको एक साििजननक धाराबाहेक िागउमा अन्त्य धारा 
देझखएनन।् त्यस धारामा २४ सै घण्िा पानी आउने र सबैले त्यही धाराको पानी प्रयोि िदाि 
रहेछन।् "छउ िोठ" को चलनबारे उत्सुकताका साथ प्रश्न राख्दा उहागले िििका साथ छाउ िोठहरु 
सबै भत्काइएको र छउ भएका बेला मटहलाहरु घरमै रहने तर सो अिगधमा पूजा र भान्त्छामा 
भने सररक नहुने बताउनु भयो (जुन आधुननक पाररिारमा पनन आजका लमनतस्म अथाितै 
छ)। साथ,ै छउ भएका मटहलाले साििजाननक धारामा छुन तथा त्यहागको पानी प्रयोि िनि पाउगदा 
रहेनछन।् उनीहरु िाउग  नष्ट्जकैको पगधेरो, झरना र खोल्साको पानी प्रयोि िदाि रहेछन।् साथै छाउ 
भएको बेला मटहलाले घरमा रहेको चपी प्रयोि िनि पाउगदा रहेनछन,् त्यस बखत िौच िनि 
नष्ट्जकैको जंिलमा पस्नु पने बाध्यता रहेछ - अच्मै रहेछ, र्ोिी ष्ट्जल्लाका सबै िा.त्रब.स. र 
निरपाललकाहरु खलु्ला टदिा मुक्त घोषणा भइसकेको अिस्थामा मटहलाहरु देिता ररसाउने र्रले 
जंिलमै िौच िनि बाध्य रहेछन।् खलु्ला िौचले पिलभन्त्न सरुिा रोिहरु फैललन्त्छ भन्त्ने जानकारी 
हुगदाहुगदै पनन अन्त्धपिस्िासले जरा िार्केो अिस्थामा समाधानको बािो अझै नबनेको अिस्था 
रहेछ। छाउ भएको अिस्थामा छोइनछिो भएमा िा ननयम पालना निरेमा देिता ररसाउने र 
िागउमा अननरठ हुने, प्राकृनतक प्रकोप आउने तथा आिो लाग्ने जस्ता अन्त्धपिस्िास व्याप्त 
रहेछ।  
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िातगचतको क्रममा उहागले एउिा अनौठो चलनको बारेमा बताउनु भयो - "कुपद बाने" प्रथा। यस 
प्रथा अनुसार मटहलाले सुत्करी भएको १२ टदन स्म दधु तथा दधुबाि बनेका खाध्य पदाथि 
(जस्तै दही, मोही, घ्यू, मख्खन, कुरौनी आटद) र सािसब्जीहरु बानुि पदो रहेछ अथिा खानु 
हुगदो रहेनछ। सब ैभन्त्दा पोपषलो दधु र आइरन तथा फाइिर युक्त सािसब्जी खानु पने अिस्थामा 
त्यसबाि बष्ट्ञ्चत राख्दा ती सुत्करी मटहलाको अिस्था कस्तो होला हामी अनुमान िनि सक्छौं। 
त्यो समयािगधमा दधु र साि खाएमा दधु टदने िाई/भैंसी तथा साि उलम्रने बारीमा कुपद 
(अननरठ हुनु) पछि भन्त्ने पिस्िास व्याप्त रहेछ। स्िास््य केन्त्र तथा अस्पतालहरु िाढा हुगदा 
घरमै सुत्करी हुन ुपने बाध्यता त छगदैछ उही मागथ नयाग सुत्केरीले आफू सुत्केरी हुगदाको साल 
नाल तथा रित लािेका कपर्ाहरु छउ मटहलाको लागि छुट्टय्ाइएको पगधेरो, झरना िा खोल्सामा 
िई आफैं  धनुु पदो रहेछ। कसैकसैको पररिारमा त बुहारीलाई सुत्केरी भएको भोललपल्िै जंिलमा 
घागस दाउरा िनि पठाउने चलन पनन रहेछ।  

 

मटहला स्िास््य स्ियंमसेपिकाको हैलसयतले आफूले प्राप्त िरेको ताललम र राख्ने िरेको 
त्यांकको बारे जानकारी ललन खोज्दा हाम्रो हातमा आफ्नो "मटहला स्िास््य स्ियंम सेपिका" 
लेझखएको झोला थमाउनुभयो। अलभलेख राक्ने पूष्ट्स्तकामा त्यांकहरु/अकंहरु कननकुथी लेझखएका 
गथए। उहागले आफू तीन कक्षास्म मार अध्ययन िरेको र मूष्ट्स्कलले पढ्न र लेख्न सक्ने कुरा 
जानकारी टदनुभयो। पढ्ने रहर हुगदाहुगदै १३ बषिको सानो उमेरमा आमा बुबाले पििाह िररटदनु 
भएको रहेछ। सुनौलो हजार टदनका पररिार र मटहलाको संख्या पुष्ट्स्तकामा नकोरे पनन 
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औलंा भागच्दै र मनमन ैिुनेर ६ जना रहेको बताउनु भयो। िासुजी मटहला स्िास््य स्ियंम 
सेपिका बन्त्नु भएको ९ बषि भइसकेको र सो अिधीमा स्िास््यबाि त्रबलभन्त्न ताललमहरु पाएको 
बताउन ुभयो। सदरमुकामबाि घण्िौंको पैदल यारा पनछ मार पुगिने र अनत दिुिम भएकोले 
सरकारको पहुगच नपुिेको तथा पिकासका कामहरु ननकै न्त्यून हुने िरेको समेत उहांले जानकारी 
िराउनु भयो। नय सबै पािाहरुलाई मध्यनजर िदाि पििषेिरी राज्यको पहुगचभन्त्दा िाढा रहेका 
ग्रालमण क्षेरमा मात ृतथा लििु स्िास््यमा सुधार ल्याउन सामाष्ट्जक पक्षहरुलाई ध्यानमा राखेर 
पोषण कायिक्रमहरु सन्त्चालन िनुिपने आिश्यकता देझखन्त्छ ।  

बहुक्षेरीय पोषण कायिक्रमको सफल कायािन्त्ियनका लागि पररचाललत ष्ट्जल्ला संयोजक र योजना 
अनुिमन तथा सुचना व्यिस्थापकको सहयोिमा ष्ट्जल्लामा पोषणको मुल प्रभापिकरणका 
प्रयासहरु भइरहेका छन ्। पििषेिरी ष्ट्जल्लाको िापषिक योजना ननमािण प्रक्रक्रयामा सरोकारिाला 
ननकायहरुसगि समन्त्िय िदै पोषणका कायिक्रमहरु समािेि िररनु, पोषणस्बष्ट्न्त्ध ग्रालमण तथा 
समुदाय स्तरमा जनचतेना अलभिृपि संिसंिै व्यिहार पररव्रतिनननतर अग्रसर हुनु जस्ता 
सकारात्मक प्रभाि अनुभि िररएको छ। ष्ट्जल्लामा १० सापिकका िापिसहरु छनोि िरी 
कायिक्रमलाई अझ केष्ट्न्त्रक्रकत िदै लक्षक्षत समुदायस्म पोषण स्बष्ट्न्त्ध सेिा र चतेना फैलाउने 
प्रयास भएका छन ्। यस्ता प्रयासहरुलाई टदिो बनाउन बहुक्षेरीय समन्त्ियको अिधारणालाई सबै 
सरोकारिाला ननकायहरुको ननरन्त्तर सहयोिको खागचो छ । 

 

कायिक्रम स्बष्ट्न्त्ध थप जानकारी http://www.herd.org.np/projects/12/read-more मा प्राप्त 
िनि सक्नुहुन्त्छ । 

http://www.herd.org.np/projects/12/read-more

