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नेपालको सिं वधानले लिगक िवभेदको अ य गरी आिथर्क समानता, समृिद्ध र
सामािजक याय सिु नि त गनर् समानपु ाितक समावेशी र सहभािगतामल
ू क िसद्धा तका
आधारमा समतामल
ू क समाजको िनमार्ण गनेर् संक प गरे को छ । २१औ ं शता दीमा
समेत मिहलाह लाई हेनेर् िवभेदपणू र् ि कोण, सामािजक मू यमा यता र यसबाट िसिजर्त
हानीकारक पर परागत अ यासका कारण मिहलाको नेतृ व वीकार हुने वातावरण ब न
सके को छै न । मिहला िव द्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा िहसं ा ज ता जघ य अपराधलाई
रा यले काननु द्वारा द डनीय बनाएको छ । लिगक समानतालाई िवकास र समृिद्धका
सवालका पमा थािपत नगरे स म देशमा िदगो िवकास, समानता, शाि त र समृिद्धको
थापना हुन नसक्ने त यलाई िव ले आ मसाथ गिरसके को छ । यसै स दभर्मा नेपाल
सरकारले लिगक िहसं ाको स बोधनका लािग नीितगत, काननु ी यव थाका साथै िविभ न
अिभयानमल
ू क र सचेतना मक कायर्क्रमह स चालन गदैर् आएको छ । यसथर् लिगक
समानताको स बोधनका लािग रा यका तीन तहबाट लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयान
स चालन गरी लिगक िहसं ा िव द्ध शू य सहनशीलता नीित अबल बन गनर्ु पदर्छ ।
िव. सं २०६३ सालमा पनु थािपत प्रितिनिध सभामा पेश भएको ज री सावर्जिनक
मह वको प्र तावमा
• आमा वा बाबमु ये कसैको नामबाट पिन स तानले नागिरकता पाउन सक्ने ग्यारे टी
गनर्,
• समानपु ाितक सहभािगताको ल यमा पग्ु ने कुरालाई यानमा राखी हाललाई क तीमा
एक ितहाई मिहलालाई रा यको सबै संरचनामा सहभािगताको ग्यारे टी गनर्,
• िवभेदकारी काननू को खारे जी गनर्,
• मिहलाप्रित हुने गरे का िहसं ाको अ य गनर्,
लाई िव.सं २०६३ साल जेठ १६ का िदन त कालीन प्रितिनिध सभाले
सवर्स मत पमा पािरत गरे को िथयो । यसबाट मिहलाह को हक अिधकारलाई संवैधािनक
पमा थािपत गनर् मह वपणू र् आधार तय भएको छ । उक्त मह पणू र् आधार प्रा गरे को
13

िदनको मरणमा नेपाल सरकारको मि त्रपिरषदक
् ो िमित २०७६/०२/६ को िनणर्यानसु ार यस
वषर् (िव. स.ं २०७६) देिख प्र येक वषर् जेठ १६ गतेका िदन राि ट्रय मिहला अिधकार िदवस
र वषर् २०७६ लाई लिगक िहसं ा िव द्धको वषर् अिभयानको पमा मनाउने घोषणा भएको
िथयो । मिहला अिधकार िदवस मनाउने घोषणा त भयो । तर समाजमा मिहलामािथ िविभ न
प्रकारका घरे लु िहसं ा,\यौनज य िहसं ा, आिथर्क, सामािजक, सां कृ ितक िहसं ा ज ता िविभ न
िहसं ाबाट मिहलाह आक्रा त भैरहेको अव थामा समाजलाई लिगक िहसं ा मक्त
ु बनाउने
येयले यस वषर् २०७६ लाई लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयानको पमा अिघ बढाउने
समेत घोषणा मि त्रपिरषदबाट गराईएको िथयो । घोषणा प ात मिहला, बालबािलका तथा
ये नागिरक म त्रालयले िविभ न सामािजक सचेतना अिभवृिद्ध गराउने योजना तथा
कायर्क्रमह िनमार्ण गरी कायार् वयनमा याएको छ ।
लिगक िहसं ा िव द्धको १६ िदने अिभयानभ दा किरब १ मिहनापवू र् सातै प्रदेशमा
प्रदेशका मा.मख्ु य म त्रीको प्रमख
ु आित यमा सबै प्रदेश सभासद, सामािजक िवकास
म त्रालयका मा. म त्री िज ला सम वय सिमित महासंघ नेपालका अ यक्ष, ७७ वटै िज ला
सम वय सिमितका प्रमख
ु उपप्रमख
ु , महानगरपािलका/उपमानगरपािलकाका प्रमख
ु /
उपप्रमख
ु , नगरपािलकाका प्रमख
ु / उपप्रमख
ु , गाउपािलकाका अ यक्ष/उपाअ यक्ष, लगायत
िविभ न संवैधािनक िनकायका प्रितिनिध, सरु क्षा िनकायका प्रमख
ु , िकशोरी स जाल,
मिहला अिधकारकमीर्, लिगक िहसं ािव द्धको अिभयानमा िनर तरत लाग्नु भएका िविभ न
सरोकारवाला िनकायका प्रितिनिधह सँग छलफल, राय अ तिक्रर्या गरी तयार पारे को यो
लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर् कायार् वयन कायर्योजना, २०७६ लाई प्रदेश तरीय
अ तिक्रर्या कायर्क्रमको प्रगित प्रितवेदन मिहला, बालबािलका तथा ये नागिरक
म त्रालयले तयार पारे को छ । लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर् २०७६ लाई सबैले आ
आ नो क्षेत्रबाट इमा दारीताका साथ भिू मका िनवार्ह गरी रा ट्रलाई लिगक िहसं ा मक्त
ु बनाउने
संक प परू ा गनर् मिहला,बालबािलका तथा ये नागिरक म त्रालय हािदर्क आ हान गदर्छ ।
- मिहला, बालबािलका तथा ये नागिरक म त्रालय

14

efu !
१.१ पृ भूिम
नीितगत, कानुनी तथा सं थागत यव था हँुदाहुँदै पिन समाजमा यसको
प्रभावकारी कायार् वयन गनर् नसके को अव थाबाट लिगक िहंसाका घटनाह समाजमा
घिटनैरहेको पाई छ । अ तरार्ि ट्रय तरमा सन् १९४८ मा मानव अिधकारका िविभ न
मु ाह ले थान पाईरहँदा सन् १९९१ देिख लिगक िहंसा िव द्धका आवाजह
उठाईको देिख छ । यसको वल त उदाहण िहंसा िव द्धको १६ िदने अिभयानको
प्रार भ भयो । नेपालले पिन िव.सं २०५४ मा नारी िदवसको अवसर पारे र लिगक
िहंसा िव द्धको १६ िदने अिभयान मनाउन था यो । उक्त समयमा िविभ न सामािजक
सचेतनामूलक स देश प्रवाह गनेर् येयले यसको उठान भएको देिख छ । सु आतको
समयमा से टर फर ओमनस् ग्लोबल िलडरसीप (CWGL) को सहयोगमा िविभ न २०
देशका २३ मिहलाह को एक समूहले लिगक िहंसा िव द्धको १६ िदने अिभयानमा
सबैलाई ऐक्यवद्धता जनाउन आ हान गरे का िथए । लिगक िहंसा िव द्धको प्रयासलाई
अ ययन गदार् सु मै यो मु ा मिहलाको मात्र हुने र यसको समाधान पिन मिहलाले नै
खोिजनु पनेर् देिखयो । तर आज िहंसाको व प र प्रा पह मा आएको पिरवतर्नले
यो मु ा जुनसुकै िलंगमा पिन घट्न सक्ने बहुआयिमक, बहुसरोकार राख्ने हुँदा यसको
समाधान सबैबाट खोिजनुपनेर् देिख छ ।
नेपाल सरकार मि त्रपिरषदल
् े स बत् २०७६ मा लिगक िहसं ा िव द्ध २ वटा
ऐितहािसक िनणर्य गरे को छ । जहाँ प्र येक वषर्को जे १६ लाई राि ट्रय मिहला अिधकार
िदवस मनाउने भिनयो । य तै यो आिथर्क वषर् २०७६ लाई लिगक िहसं ा िव द्धको
अिभयान वषर् घोषणा समेत गिरयो । अक ऐितहािसक िनणर्य २०७५/७/२९ गतेको
बैठकले हरे क वषर् नोभे बर २५ तारे खलाई मिहला िहसं ा िव द्धको १६ िदने अिभयान
िदवसको पमा मनाउने घोषणा गिरएको छ । यसैलाई प्रभावकारी कायार् वयन गनेर् उ े यले
मिहला, बालबािलका तथा ये नागिरक म त्रालयले सातवटै प्रदेशमा माननीय मख्ु य
म त्रीलाई प्रमख
ु अित यता गराउदै प्रदेश सभासद, सामािजक िवकास म त्री लगायत
सिचव, िज ला सम वय सिमित महासंघका प्रमख
ु उपप्रमख
ु , ७७ वटै िज ला सम वय
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सिमितका प्रमख
ु , उपप्रमख
ु , महागरपािलकाका प्रमख
ु , उपप्रमख
ु , उपमहानगरपािलकाका
प्रमख
ु , उपप्रमख
ु , नगरपािलकाका प्रमख
ु , उपप्रमख
ु , गाँउपािलकाका अ यक्ष, उपाअ यक्ष,
संवैधािनक िनकायका प्रमख
ु , सरु क्षा िनकायका प्रमख
ु , मिहला तथा बालबािलकाका िवज्ञ
समहू का सद यह , रा ट्रपित मिहला उ थान कायर्क्रमसँग स बि धत िनदेर्शक सिमितका
सद यह , गैरसरकारी संघ सं थाका प्रितिनिध, नागिरक समाजका प्रितिनिध, िकशोरी
सजं ालका प्रितिनिध, एवम सरोकारवाला सबैको सहभािगतामा लिगक िहसं ा िव द्धको १६
िदने अिभयानको पवू र्स यामा लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्, २०७६ कायार् वयन
कायर्योजनामािथ प्रदेश तरीय अ तिक्रर्या कायर्क्रम स प न गरी प्रगित प्रितवेदनको
आधारमा यो प्रितवेदन तयार पािरएको छ ।

१.२ प्रितवेदन उ े य
यो प्रितवेदन तयार पानर्क
ु ो प्रमख
ु उ े य नेपाल सरकार मि त्रपिरषदक
् ो िनणर्य
अनसु ार यस आ.व. लाई लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्को पमा िलई लिगक िहसं ा
िव द्धको अिभयान प्रभावकारी कायार् वयन गनेर् प्रयोजनाथर् म त्रालयले िविभ न समयमा
सरोकारवालासँग छलफल गरी छलफलबाट प्रा राय सझु ावलाई समावेश गरी ७ वटै
प्रदेशका प्रमख
ु लाई आ नो नीित, योजना तथा कायर्क्रममा मल
ू प्रवाहीकरणा गदैर् लिगक
िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर् २०७६ लाई साकारपानेर् उ े य रािखएको छ । लिगक िहसं ाको
िवषय बहुपक्षीय, बहुसरोकार बहुप्रभािवत भएको हुदँ ा यस मु ामा सबैको प्रितवद्धता कायम
गनर्सु मेत यसको उ े य मािनयो ।

१.३ प्रितवेदन तयारी िविध
यस प्रितवेदन तयार पानर्ु पवू र् सातवटै प्रदेशका लािग िज मेवारी प्रा गनेर्
म त्रालयका उप सिचव कायर्क्रम संयोजकह लाई सु मै कायर्क्रमको स पणू र् यव थापन
गनेर् र स बि धत शाखामा प्रगित सिहतको प्रितवेदन पेश गनेर् िज मेवारी िदइएको
िथयो । संयोजकह ले िज मेवारी परू ा गिरसके पिछ मिहला सशक्तीकरण महाशाखा प्रमख
ु को
संयोजक वमा गिठत अि तम प्रितवेदन तयारी सिमितको बैठकले कायर्क्रमको प्रगित एवम्
खचर्को यथाथर् िवबरण सिहतको ढाँचा िवकास गरी सोही ढाँचामा प्रगित माग गरी उक्त
सिमितले अि तम िज मेवारी िलई यस प्रितवेदनलाई मतू र् प िदएको छ ।
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१.४ प्रितवेदनको सीमा
िवगतको लिगक िहसं ा िव द्धको १६ िदने अिभयान कायर्क्रमको प्रदेश तरीय
प्रगित प्रितवेदन, २०७५ बाट के ही पाठ िसके र यसलाई सशक्त प्रितवेदन तयार पानेर् जमर्को
गिरएको छ । यद्यपी मिहला सशक्तीकरण महाशाखाको कायर्बोझ र कायर् यव तताका
बाबजदू सातैवटा प्रदेशका संयोजकह बाट एकै समयमा प्रगित प्रितवेदन प्रा नभईिदनाले
यसलाई एकीकृ त गनर् के ही कठीनाई भएको छ । तापिन सु मै प्रगित िववरण संयोजकले तयार
पानेर् िज मेवारी तोिकिददा के ही हदस म यसलाई समािहत गनर् सहज भएको छ । लिगक
िहसं ाका सवालह को अ ययन गदार् प्रदेश तरमा लिगक िहसं ाका िवषयह फरक फरक
हुने भएकोले यसको व पलाई संयोजन गरी सबै प्रदेशका लिगक िहसं ाका घटनाह लाई
समावेश गराउन के ही चनु ौती मािनएको छ ।

१.५ प्रितवेदनको सबल पक्ष
लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्, २०७६ लाई सफल कायार् वयन गनेर् उ े यले
लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर् घोषणा कायर्योजना, २०७६ तयार बनाउने क्रममा
िविभ न िवज्ञ समहू देिख सरोकारवाला सबैमा छलफल राखी छलफलबाट प्रा सझु ावह
समावेस गरी प्रितवेदन तयार पािरयो । यस अिभान भ दा पवू र् सातवटै प्रदेशका सयं ोजकह ले
सम या सिहतको समाधान प्रितवेदनमा समावेश गिरदा भोलीका िदनमा उक्त सझु ाव तथा
िसफािरसमा रहेर नीित, योजना तथा कायर्क्रम र बजेटको तयारी गरे मा रा ट्रलाई लिगक
िहसं ा मक्त
ु बनाउदै िदगो िवकासका ल यमा पग्ु ने स भावना देिख छ । िज मेवारी सिहतको
कायर्क्रमले तीनै तहका सरकारबीच आ नो नीित तथा कायर्क्रममा लिगक िहसं ा अ य गनेर्
मु ाह लाई आ तिरकीकरण गनर् सहज भएको छ । मिहला तथा बालबािलकाका हक र
अिधकार सिु नि त गनेर् सवालमा अ तरार्ि ट्रय तरमा हामीले गरे का स झौताह को प्रगित
तथा उपलि धह लाई समय समयमा सरकार प्रमख
ु ले िदनु पनेर् जवाफमा समेत सहज हुने
देिख छ । अ यमा लिगक िहसं ा अ य गनर् प्र येक नागिरकले आफूलाई असल नागिरक
बनाउँदै समाजलाई सामािजक याय कायम गनर् सक्नु पदर्छ भ ने स देश समेत रहेको हँुदा
यो कायार् वयन काययोजना कायर् वयनका लािग सबैको ऐक्येवद्धता सामिू हक एेक्यवद्धता
अपेक्षा गिर छ ।
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२.१ कायर्क्रमको उ े य
लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्, २०७६ नेपाल सरकार मि त्रपिरषदबाट
घोषणा गनेर् िनणर्य भएबमोिजम लिगक िहसं ा िव द्धको १६ िदने अिभयानको पवू र्
स यामा लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयान कायर्क्रम स चालनाथर् ७ वटै प्रदेशमा लिगक
िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्, २०७६ को वािषर्क कायार् वयन कायर्योजनाको िवषयमा
अ तिक्रर्या गरी सबै सरोकारवाला िनकायह सँग प्रितवद्धता सिहतको ऐक्यवद्धता गनेर्
उ े यले कायर्क्रम स चालन गिरएको हो । सामािजक पा तरणका लािग समाजना रहेका
हानीकारक प्रथा\पर पराको अ य गरी लिगक समानता कायम गनेर् यसको प्रमख
ु उेय
रहेको छ । अ य उ े यह देहायबमोिजम छन् :
• लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्, २०७६ लाई कायार् वयन गनर् तीनै तहका
सरकारको प्रितवद्धता सिहतको ऐक्यवद्धता कायम गनेर् ।
• लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्, साकार पानर्को लािग िविभ न सरोकारवालाह को
िज मेवारी तथा भिू मका एिकन गरी सामािजक समानता कायम गनर् ।
• लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्, २०७६ ले आगामी िदनमा लिगक िहसं ा मक्त
ु
समाज िनमार्ण गनर्का लािग सामािजक सचेतना वृिद्ध गदैर् लिगक याय कायम गनेर् ।

२ .२ कायर्क्रम स चालन िविध
लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्, २०७६ सातवटै प्रदेशमा १ िदन स चालन
गनेर् िनणर्य भयो । सोही अनु प सात वटै प्रदेशका लािग म त्रालयका १/१ जना िविभ न
शाखाका शाखा प्रमख
ु उप सिचव तरको कमर्चारीलाई कायर्क्रमको स चालन एवम
संयोजकको िज मेवारी िदईयो । सोही अनसु ार अ य कामको कायर्िवभाजन अनु प
समहू गठन भयो र सबै प्रदेशमा मा. मख्ु य म त्रीको प्रमख
ु आित यतामा एवम् मिहला,
बालबािलका तथा ये नागिरक म त्रीको अ यक्षतामा कायर्क्रम स चालन गिरयो । उक्त
कायर्क्रम लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्, २०७६ कायर्योजना मािथ रहेर अ तिक्रर्या
गिरयो । सहभािगह बाट प्रा राय तथा सझु ावह लाई समावेश गरी सबै थानीय तहस म
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प्रितवेदन उपल ध गराउने प्रितवद्धता गिरयो । लिगक िहसा िव द्धमा तपाईह को भिू मका
क तो रह छ भनी सम या उजागर गिरयो र उक्त सम याका बारे मा समहू िवभाजन गरी
प्र तिु त समेत रािखएको िथयो । अ यमा लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्,२०७६ को
कायर्योजना कायर् वयनका लािग सबै सहभािगह ले ह ताक्षर गरी प्रितवद्धता सिहतको
ऐक्यवद्धता प्रकट गिरसके पिछ कायर्क्रम समापन गिरएको िथयो ।

२.३ कायर्क्रम स चालनको कायर्तािलका सिहतको प्रमुख आित यता
७ वटै प्रदेशमा संचािलत कायर्क्रमको थान, समय, प्रमख
ु अितिथ तथा
सहभागीह को सख्ं या िन नानसु ार रहेको ।
सहभागी
कायर्क्रम
प्रदेश
थान
प्रमुख अितिथ
सख्
भएको िमित
ं या
प्रदेश नं. १ २०७६/०७/१८ िवराटनगर मा. मख्ु य म त्री शेरधन राई ४१९
प्रदेश नं. २ २०७६/०७/२१ जनकपरु मा. मख्ु य म त्री लालबाबु ३१५
राउत
एवम, ४६४
प्रदेश नं. ३ २०७६/०८/९
काठमाड मा.उपप्रधान
रक्षाम त्री ई र पोख्रेल
मा. मख्ु य म त्री पृ वी ३६५
ग डकी
२०७६/०८/२४
पोखरा
सु बा गु ङ
प्रदेश
मख्ु य म त्री शक
ं र २९५
प्रदेश नं. ५ २०७६/०८/३
बटु वल मा.
पोखरे ल
कणार्ली
मा. मख्ु य म त्री महे द्र २८९
२०७६/०७/२६
सख
ु तेर् बहादर शाही
प्रदेश
ु
मख्ु य म त्री ित्रलोचन ३००
सदु रु पि म २०७६/०७/२४
धनगढी मा.
भट्ट
प्रदेश
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३.१

प्रदेश तरीय कायर्क्रम अिभयान

३.१.१ प्रदेश नं. १ को िवराटनगर
उद्घाटन सत्र
लिगक िहसं ािव द्धको १६ िदन अिभयान स दभर्मा प्रदेश नं.१ को िवराटनगरमा
काितर्क १८ गते कायर्क्रम स प न भएको िथयो । कायर्क्रमको अ यक्षता माननीय मिहला,
बालबािलका तथा ये नगािरक म त्री थममाया थापाले गनर्ु भएको िथयो । प्रमख
ु अितिथ
माननीय मख्ु य म त्री शेरधन राई, अितिथह मा प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभाका माननीय
सभामख
ु प्रिदप कुमार भ डारी, सामािजक िवकास म त्रालयका माननीय म त्री जीवन िघिमरे
तथा प्रदेश सभाका माननीय उपसभामख
ु सर वती पोखरे लको िवशेष आित यता रहेको
उक्त कायर्क्रममा प्रदेश सभाका माननीय सद यह , िज ला सम वय सिमितका प्रमख
ु तथा
उपप्रमख
ु , प्रदेश नं. १ का प्रमख
ु सिचव, प्रदेश प्रहरी प्रमख
ु , प्रमख
ु िज ला अिधकारी,
िज ला प्रहरी प्रमख
ु , नगरपािलकाका प्रमख
ु तथा उपप्रमख
ु , गाउपािलकाका अ यक्ष
तथा उपा यक्ष, नागिरक समाज, गैरसरकारी संघ सं था तथा पत्रकारह र सरोकारवाला
सं थाका पदािधकारीह को उपि थितमा कायर्क्रम स चालन भएको िथयो । िवराटनगर
महानगरपािलका िकशोरी स जालका अ यक्ष भावना गौतमले यस क्षेत्रका बालिबवाह,
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार, लिगक िहसं ाका व पह का बारे मा उ लेख गदैर्
प्रदेश सरकारलाई िहसं ाका घटना िनय त्रणका लािग आव यक पहल गनर् अनरु ोध गनर्भु एको
िथयो । यसैगरी नगरपािलका महासघं का िगता पौडेल र गाँउपािलका राि ट्रय महासघं का
उपा यक्ष मेनक
ु ा का लेले लिगक िहसं ा अ यका लािग प्रितवद्धता जनाउदै िहसं ामक्त
ु प्रदेश
घोषणाका लािग आफूह अग्रसर भएको बताउनभु यो ।
प्रदेश नं. १ का सामािजक िवकास म त्रीले मिहलाह संवैधािनक र काननु ी पमा
सशक्त भएतापिन यवहािरक पमा मिहलाले दैिनक िहसं ा यहोनर्पु रे को औ याउनभु यो ।
उहाँले लिगक िहसं ा िनय त्रणका लािग िविभ न कायर्क्रमह प्रदेश तरमा स चालन भएको
र आगामी िदनमा कायर्क्रम स चालन गदार् उक्त कायर्क्रमले लि यत समहू लाई प्रभाव पारे को
छ/छै न सोको मापन गरी प्रभावकारी कायर्क्रम स चालन गनर्पु नेर्मा जोड िदनभु एको िथयो ।
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यसै गरी प्रदेश नं. १, प्रदेशसभाका सभामख
ु ले नेपालको काननु कायार् वयनको पक्ष एकदमै
कमजोर भएकाले कायार् वयनको पाटोको समीक्षा गदैर् सरोकारवाला सबैले यसका लािग
प्रितवद्ध भएर लाग्न जोड िदनभु एको िथयो । प्रदेश नं.१ का मख्ु य म त्रीले नेपालमा ३ तहका
सरकार गठन भएसँगै लिगक िहसं ा िनवारणका लािग थप्रु ै अवसरको सृजना भएको र तीनै
तहका सरकार आ आ नो िज मेवारीमा प्रितवद्ध भई आपसी सम वय तथा सहकायर्बाट
य ता सवालह को स बोधन हुने कुरा बताउनु भयो । लिगक िहसं ाका घटनाह घरबाटै
सु हुनेहुदँ ा सचेतनाको कायर् घरबाटै सु गनर्पु नेर् बताउँदै प्रदेश नं १ लाई िहसं ामक्त
ु प्रदेशका
पमा िवकास गिरने बताउनु भयो ।
प्रािविधकसत्र
मिहला, बालबािलका तथा ये नागिरक म त्रालयका सहसिचव द्रादेवी शमार्ले
लिगक िहसं ा अ यका लािग भएका संवैधािनक, काननु ी तथा नीितगत यव थाह ,
मिहला, बालबािलका तथा ये नागिरक म त्रालयले लिगक िहसं ा अ यको लािग
गरे का कायर्क्रमह तथा लिगक िहसं ाको वतर्मान प्रवृि र नेपाल प्रहरीमा घटना दतार्को
अव थाका बारे मा कायर्पत्र प्र ततु ीकरण गनर्भु एको िथयो । साथैमिहला, बालबािलका तथा
ये नागिरक म त्रालयले तयार गरे को लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्, २०७६ को
वािषर्क कायर्योजनाको म यौदाको समेत प्र ततु ीकरण गनर्भु एको िथयो । उक्त प्र ततु ीकरण
प ात कायर्योजनाको म यौदामा सझु ाव सक
ं लनका लािग सहभागीह लाई ६ वटा समहू मा
िवभाजन गरी कायर्योजनामािथ िव तृत छलफल गिरएको िथयो ।
समूह िवभाजन र समूह कायर्
समूह
िज ला
१ खोटाङ, उदयपरू र भोजपरू
२
३
४
५
६

सहजीकरण म त्रालय
अ जु ढुंगाना (प्र,म.िव.अ)

सनु सरी र ते थमु

अ जु ढुंगाना (प्र,म.िव.अ)
िभ म प्रसाद यौपाने (उपसिचव, लेखा) र कमला
मोरङ, सोलख
ु ु ब,ु ओखलढुंगा
दाहाल(म.िव.अ)
िभ म प्रसाद यौपाने (उपसिचव, लेखा) र कमला
झापा र सख
ं वु ासभा
दाहाल(म.िव.अ)
इलाम र धनकुटा
पिंू णर्मा उपा याय(शा.अ)
ता लेजङु र पाचथर
गोमा वाग्ले (म.िव.अ)
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समहू मा छलफल गरी छलफलबाट आएका सझु ावह प्र येक समहू बाट समहू नेता
छनौट गरी प्र ततु गिरएको िथयो । म त्रालयका सहसिचव द्रादेवी शमार्ले छलफलका
क्रममा सहभागीह ले राख्नु भएका िजज्ञासा तथा प्र ह को स बोधन गनर्भु एको िथयो ।
लैङ्िगक िहंसा िव द्धको अिभयान वषर्, २०७६ को कायार् वयन कायर्योजनामा
छलफलबाट आएका सझ
ु ावह ः
• िनमार्णका लािग पहल गनेर् वाक्याशक
ं ो सट्टा िनमार्ण गनेर् उ लेख गनेर् ।
• लिगक उ रदायी बजेट िनमार्णमा सामािजक संघ सं थाको intervention लाई समेत
समेट्दा राम्रो ।
• सहयोगी िनकायमा सं थागत िवद्यालय, PABSON, NPABSONसमेत उ लेख
गनर्पु नेर् ।
• Social Research मा Social Survey समेत थप गनेर् ।
• थानीय तहका media (छापा तथा अनलाइन) समेत थप गनेर् ।
• स बि धत सामग्री पछािड जनताले बु ने खालको भाषामा थप गनेर् ।
• बढी अपराध हुने ठाउँ के का आधारमा पिहचान गनेर् ।
• भािषक/धािमर्क िवद्यालयह समेत समेट्नु पनेर् ।
• मैथली भाषाको सट्टा थानीय तहमा जनु भाषाको बाहु यता छ सोही भाषामा प्रसारण
उ लेख गनेर् ।
• थानीय FM रे डीयो थप गनेर् ।
• Talk Showकायर्क्रमको प्रसारण अ य सामािजक स जालमा समेत प्रसारण गनेर् ।
• हे पलाईन नं. सँगै प पमा नाम पिन उ लेख गनेर् ।
• अिभयानमल
ू क कायर्क्रम पिछ स चालन श द थप गनेर् ।
• सहयोगी िनकायमा िज ला सम वय सिमित र िज ला ि थत कायार्लयह थप गनेर् ।
• समयाविधमा २०७६ बाट िनर तर उ लेख गनेर् ।
• िज ला तरमा लिगक िहसं ा िनवारण सिमितको गठन गनेर् ।
• आपतकालीन सेवाके द्रह िज लामा थापना गनेर्, सोको स चालन िज ला तरीय
लिगक िहसं ा िनवारण सिमितले गनेर्, सेवा स चालन तथा यव थापनका लािग
आव यक बजेट संघीय तथा प्रदेश सरकारले यव थापन गनेर् ।
• थानीय तहले मिहलाह को आिथर्क सशक्तीकरण गनेर् खालका कायर् योजना िनमार्ण
गनेर् ।
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थानीय तहमा उपप्रमख
ु को संयोजक वमा पािलका तरीय लिगक िहसं ा िनवारण
सिमितको गठन गनेर् ।
एकल मिहलाको मापद ड पिरवतर्न गनर्पु नेर् ।
िहसं ाबाट पीिडत/प्रभािवतह का लािग पनु थार्पना तथा आय आजर्नका कायर्क्रममा
जोड िदने ।
मानिसक िवचलन भएका िहसं ा पीिडत मिहलाह को यव थापन ।
सावर्जिनक संरचनाह मिहला तथा अपांगमैत्री बनाउने ।
िवज्ञापन तथा होिडर्ङ बोडर्मा मिहला र बालबािलकाको प्रयोग (अितरि जत पोशाक,
िवषयव त)ु लाई िनय त्रण गनेर् ।
मिहला, पू ष समिवकास कायर्क्रममा जोड िदने, पािरवािरक परामशर् सेवाप्रदान गनेर् ।
जातीय िवभेद तथा मिहला मिहला वीचको िवभेद अ यका लािग कायर्क्रम स चालन
गनेर् ।
समानतामा आधािरत नैितक िशक्षाका पाठ्यक्रम िनमार्ण गिर पठन पाठन गराउने ।
प्रदेशमा एक पता कायम हुने गरी लिगक िहसं ा िनय त्रण स ब धी पाठ्यक्रम तजर्मु ा
गनेर् ।
लिगक िहसं ाका स ब धमा भएका काननु ी तथा संरचनागत यव थाका स ब धमा
िवधालयह मा कि तमा ह ाको १ पटक Guest Lecture को मा यमबाट
सचेतीकरण गराउने ।
लिगक िहसं ा िव द्धका अिभया ताका पमा धमर् गु , परु ोिहत, िशक्षक िशिक्षकालाई
प्रयोग गनेर् ।
वैदिे शक रोजगारीमा गएका पिरवारका मिहलाह लाई िहसं ा स ब धी सचेतनामल
ू का
कायर्क्रम स चालन गनेर् ।
मिहला तथा बालबािलका लिक्षत बजेटको यव था गनेर् । लिक्षत कायर्क्रम स चालन
गदार् सो वगर्को पिन कमजोरलाई प्राथिमकता िदने ।
प्रदेश तथा थानीय तहमा समेत लिगक उ रदायी बजेटको अबल बन गनेर् ।
लिगक तथा यौिनक अ पसख्ं यकह को सशक्तीकरण तथा परामशर् सेवा उपल ध
गराउने ।
याियक सिमितमा दोभाषेको यव था गनेर् ।
लिगक िहसं ा मक्त
ु वडा तथा पािलकाको घोषणा गनेर् ।
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थानीय तहमा लिगक िहसं ा यनू ीकरण स ब धी भएका कायर्क्रमह को अनगु मन
मू याकनका लािग प्रभावकारी मू यांकन प्रणालीको िवकास गनेर् ।

३.१.२ प्रदेश नं. २ जनकपुर
उद्घाटन सत्र
लिगक िहसं ा िव द्धको १६ िदन अिभयान मनाउने स दभर्मा प्रदेश नं. २ को
जनकपरु मा काितर्क २१गते कायर्क्रम स प न भएको िथयो । उक्त कायर्क्रमको अ यक्षता
माननीय मिहला, बालबािलका तथा ये नगािरक म त्री थममाया थापाले गनर्ु भएको
िथयो । प्रमख
ु अितिथ एवम मा. मख्ु य म त्री लालबाबु राउत, अितिथ प्रदेश नं.२ को माननीय
सभामख
ु , सामािजक िवकास म त्रालयका माननीय म त्री, सामािजक िवकास म त्रालयका
माननीय रा य म त्री, मिहला बालबािलका तथा सामािजक याय सिमितका सभापित,
िज ला सम वय सिमितका प्रमख
ु ,नगरपािलकाका प्रमख
ु तथा उपप्रमख
ु , गाउपािलकाका
अ यक्ष तथा उपा यक्ष, नागिरक समाज, गैरसरकारी संघ सं था तथा पत्रकारह र
सरोकारवाला सं थाका पदािधकारीह को समपु ि थितमा कायर्क्रम स चालन भएको
िथयो । िकशोरीको तफर् बाट राि ट्रय िकशोरी संजालकी िकशोरीले लिगक िहसं ा, मिहला
तथा बालबािलकाह को िहसालाई िनराकरणको लािग स वोधन गरे तापिन िकशोरी
िहसं ालाई स वोधन कम मात्रामा गिर छ । हाम्रो समाजमा एउटा िकशोरी वत त्र पले
िहड्न पाउने अव था हुनु पछर् । लिगक िहसा अ य गनर्का लािग िकशोरी िहसं ा पिन साथ
साथै िनमल
र्ू पानर्ु पछर् ।
िज ला सम वय सिमितका प्रमख
ु यल
ू े घर घरबाट िहसं ा िनय त्रण भएमा मात्र
थानीय तह प्रदेश हुदँ ै देशबै ाट िहसं ा कम हुदै जा छ भ ने कुरा औ याउनु भयो ।
मिहला बालबािलका तथा सामािजक याय सिमितका सभापित जय दु राइर्ले
लिगक िहसा कम गनर् 'बेटी पढाऔ ं ; बेटी बचाऔ'ं कायर्क्रम प्रभावकारी पमा लागू गनर्ु
पछर् भ नु भएको िथयो । सामािजक िवकास म त्रालयका माननीय रा य म त्रीले सातै प्रदेश
िभत्रको मिहला िहसं ाको अव था िव े षण गरी सबै प्रदेशले एकै साथ िहसं ा िनवारणमा
सकृ य हुने हो भने सन २०२५ स म परु ै देशबाट लिगक िहसं ा िनवारण हुने कुरा बताउनु
भयो । कायर्क्रममा प्रदेश नं.२ को सामािजक िवकास म त्रालयका माननीय म त्री रामदेव
यादव यल
ू े जब स म मिहलामा आिथर्क सशक्तीकरण हुदनै तव स म लिगक िहसा रही
रहने हुनाले आिथर्क सशक्तीकरणमा जोड िदनु पनेर् बताउनु भयो । साथै प्रदेश नं.२ को
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माननीय सभामख
ु ी सरोज कुमार यादवले कायर्क्रमको सफलता कामना गदै लैङ्िगक
िहसं ा, दाइजो, भ्रणु ह या कुरीित, बालिववाह िव द्धको काननु ले भ दा अिभयान कायर्क्रम
स चालन गरी यवहारमा पिरवतर्न खोिजनु पदर्छ भ दै यवहारमा लागू गनर्ु पछर् । प्रदेश
नं.२ को बेटी पढाओ बेटी वचाओ अिभयान कायर्क्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने
कुरा यक्त गनर्ु भएको िथयो । कायर्क्रम उद्घाटन सत्रको अ यमा माननीय म त्री थममाया
थापा यल
ू े िहसं ा िव द्धमा सबै भ दा पिहला मिहला सचेत हुनु पनेर्¸ प्रदेश थानीय तहका
सबै जनप्रितिनिधह सरोकारवालाह मिहला बालबािलकाको क्षेत्रमा काम गनेर् संघ
स थाह सबैले हातमा हात काँधमा काँध िमलाई लिगक िहसा िनवारणमा जोड िदनु पनेर्
बताउनु भयो ।
प्रािविधक सत्र
मिहला, बालबािलका तथा ये नगािरक म त्रालयका सह सिचव ी राजे द्र कुमार
पौडेलले कायर्क्रमको प्रिविधक सत्रको अ यक्षतामा गनर्ु भएको िथयो भने कायर्क्रमको
दो ो (प्रािविधक) सत्रमा मिहला, बालबािलका तथा ये नागिरक म त्रालयका सहसिचव
द्रादेवी शमार्ले लिगक िहसं ा अ यका लािग भएका संवैधािनक, काननु ी तथा नीितगत
यव थाह , म त्रालयले लिगक िहसं ा अ यको लािग गरे का कायर्क्रमह तथा लिगक
िहसं ाको वतर्मान प्रवृि र नेपाल प्रहरीमा घटना दतार्को अव थाका बारे मा कायर्पत्र
प्र ततु ीकरण गनर्भु एको िथयो । साथै उहाँले मिहला, बालबािलका तथा ये नागिरक
म त्रालयले तयार गरे को लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्, २०७६ को वािषर्क
कायर्योजनाको म यौदाको समेत प्र ततु ीकरण गनर्भु एको िथयो ।
समूह िवभाजन र समूह कायर्
समूह
१
२
३
४

िज ला
धनषु ा, महो री
बारा, पसार्
सलार्ही िसराहा
स री रौतहट

सहजीकरण म त्रालय
उपसिचव सिरता रायमाझी
मिहला िवकास अिधकत िनमर्ला काकीर्
शाखा अिधकृ त ीधर ज्ञवाली
लेखा अिधकृ त रणबहादरु पौडेल

समहू मा छलफल गरी छलफलबाट आएका सझु ावह प्र येक समहू बाट समहू नेता
छनौट गरी प्र ततु गिरएको िथयो । म त्रालयका सहसिचव द्रादेवी शमार्ले छलफलका
क्रममा सहभागीह ले राख्नभु एका िजज्ञासा तथा प्र ह को स बोधन गनर्भु एको िथयो ।
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लैङ्िगक िहंसा िव द्धको अिभयान वषर्, २०७६ को कायार् वयन

कायर्योजनामा छलफलबाट आएका सझ
ु ावह

रणनीित रोकथाम
• सहयोगी िनकायह मा थानीय तहको पिन िज मेवारी तोिकनु पनेर् ।
• प्र येक थानीय तहमा लिगक स पकर् यिक्त तोिकनु पनेर् ।
• Social Research गदार् थानीय तह र प्रदेश तहलाई समावेश गराउनु पनेर् ।
• लिगक िहसा िव द्धका कायर्क्रम सडक नाटक माफर् त स चालन गनर् सामग्री
उ पाद तथा प्रशारण गनेर् ।
• सचू ना तथा स देशमल
ू क पचार् िवतरण गदार् थानीय तहको सहयोग हुनु पनेर् ।
रणनीित प्रवद्र्धना मक स ब धी कायर्ह
• लैङ्िगक िहसं ा स ब धमा परे का उजरु ीलाई यव थापन गनर् थानीय तहले
िज मेवारी िलनु पनेर् ।
• संघीय सरकारबाट प्र येक थानीय तहमा २ िदने लिगक िहसं ा िनवारण स ब धी
सचेतनामल
ु क कायर्क्रम स चालन गनर्ु पनेर् ।
• थानीय आव यकता अनसु ार लिगक िहसं ा िनवारण स ब धी कायर्क्रम तजर्मु ा
गनर्ु पनेर् ।
• लिगक िहसं ा पीिडत तथा प्रभािवतह लाई त काल उद्धार राहात तथा
पनु थापनाको लािग थानीय तहले िज मेवारी िलनु पनेर् ।
• थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले लिगक िहसं ा िनवारण कोषको थापना गरी
पिरचालन गनर्ु पनेर् ।
• थानीय जनप्रितिनिधह लगायत सरोकारवालाह लाई समावेश गराई लिगक
िहसं ा िव द्धको अिभमख
ु ीकरण अिभयान कायर्क्रम स चालन गनर्ु पनेर् ।
• लिगक िहसं ा िव द्ध थानीय तहमा शु य सहनशीलता नीित अपनाउने ।
• ग्रामीण भेगमा लिगक िहसं ा िव द्धका कायर्क्रम स चालन गनर्ु पनेर् ।
• वयमसेवीका पिरचालन गरी घर घरमा मिहला िहसं ा िव द्धको सचेतना फै लाउनु
पनेर् ।
• राजनीितक िहसं ाको िवषय पिन समावेश गनर्ु पनेर् ।
• सडक नाटकद्वारा जनचेतना फै लाउनु पनेर् ।
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•
•

लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयानमा पु ष सहभािगतालाई जोड िदनु पनेर् ।
काननू ी सचेतनाका लािग थानीया तहले थानीय भाषामा कायर्क्रम बनाई
प्रशारण गनर्ु पनेर् ।
•
ीिवहीन मिहलाह को सरु क्षाको लािग िवशेष कायर्क्रम बनाई लागू गनेर् ।
• नगर देिख वडा तरस म िहसं ा यनू ीकरण सिमित गठन गनेर् ।
• िहसं ा पीिडतले सल
ु भ तिरकाबाट याय पाउने यव था गनर्ु पनेर् ।
प्रितवद्धता
• हामी कसैलाई िहसं ा गदैर्न ।
• हामी दाइजो िलदैन ।
• बोक्सी प्रथा सहदैनौ, बालिववाह हुन िदँदनै ।
• हाम्रो समाजमा भौगोिलक िवभेद र जातीय िवभेद हुन िददैन ।
• िकशोरी हकिहत तथा मिहला िहसं ा िनय त्रण गनर् िकशोरी वगर्लाई नेतृ वमा
पयु ार्उन जोड िदनेछ ।
• सामािजक िवकृ ित िनय त्रण गनर् नैितक िशक्षामा जोड िदनेछ ।
अ य सझ
ु ावह
• जनचेतना बढाउनु पनेर्,
• लिगक िहसं ा िव द्धका सडकनाटक स चालन गनेर्,
• अ तिक्रर्या कायर्क्रम माफर् त जनचेतना अिभवृिद्ध गनेर्,
• वयम सेिवका पिरचालन गरी नगर िभत्र कुन कुन घरमा िहसं ा छ सभेर् गनर्ु पनेर्,
• पीिडतले सल
ु भ तिरकाबाट याय पाउने यव था गनेर्,
• लिगक तथा याैिनक हक िहतका कायर्क्रम स चालन गनर्ु पनेर्,
• लिगक िहसा िनवारण स ब धी कायर्क्रम तजर्मु ा गरी लागू गनर्ु पनेर्,
• प्रदेशले िहसं ा िनवारण कोषको थापना गनर्ु पनेर्,
• लिगक िहसं ा िव द्ध शु य सहनशीलता नीित अपनाउनु पनेर्,
• लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयानह कायर्योजना वनाइ कायार् वयन गनर्ु पनेर्,
• लिगक िहसं ा िनवारण गनेर् स ब धमा थानीय तहह िज मेवार हुनु पनेर्,
• पर परा देिख हालस म जरा गाडेर वसेका पु ष प्रधान समाजलाई लिगक िहसा
िव द्धका कायर्क्रम सडक नाटक माफर् त स चालन गरी हटाउने ।
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३.१.३ बाग्मतीप्रदेश, काठमाड
उद्घाटन सत्र
लिगक िहसं ािव द्धको १६ िदन अिभयान मनाउने स दभर्मा वाग्मती प्रदेशको
काठमाड मा िमित २०७६/०८/२२गते कायर्क्रम स प न भएको िथयो । उक्त कायर्क्रमको
अ यक्षता माननीय मिहला, बालबािलका तथा ये नगािरक म त्री ी पावर्त गु ङ्गले
गनर्ु भएको िथयो । प्रमख
ु अितिथ माननीय उपप्रधान एवम् रक्षाम त्री ई र पोख्रेल य,ू
अितिथह मा प्रदेश नं.३ का प्रदेश सभासद यहु , नगरपािलकाका प्रमख
ु तथा उपप्रमख
ु ,
गाउँपािलकाका अ यक्ष तथा उपा यक्ष, नागिरक समाज, िवकास साझेदार, गैरसरकारी संघ
सं था तथा पत्रकारह र सरोकारवाला सं थाका पदािधकारीह को समपु ि थितमा प्रमख
ु
अितिथ यबू ाट पानसमा बि बालेर कायर्क्रमको समदु घाटन गनर्ु भयो । साथै कायर्क्रममा
प्रमख
ु अितिथ लगायत स पणू र् उपि थत अिथितह ले लैङ्िगक िहसं ा िव द्धको प्रितबद्धता
पत्रमा ह ताक्षर गरी म िहसं ा गिदर्न, म िहसं ा हुनिद न भ ने अिभयानमा प्रितबद्धता
जनाउनभु यो ।
कायर्क्रमको सफलता कामना गदै लैङ्िगक िहसं ा अ यको लािग राि ट्रय मिहला
आयोगले िनवार्ह गरे को भिू मका स ब धमा राि ट्रय मिहला आयोगका सिचव ी दीपे द्र
का लेले बताउनु भयो । राधा फाउ डेशनको अ यक्ष तथा अिभय ता राधा पौडेलले
छाउपडी प्रथास ब धी कायर्पत्र प्र ततु गदेर् छाउपडी अिभशाप नभई बरदान हो भ दै
सरकारले मिहनावारी िदवस घोषणा गनर् माग गनर्ु भयो । कायर्क्रम उद्घाटन सत्रको अ तमा
माननीय म त्री पावर्त गु ङ्ग यल
ू े िहसं ा मानव स यताको कलंक भएकोले प्र येक यसको
अ यका लािग उितकै िज मेवार रहनु पनेर् बताउनु भयो । नेपाल सरकारले मिहला समानता
र सशक्तीकरण क्षेत्रमा उ लेखनीय उपलि ध हािसल गरे तापिन समाजमा लिगक िहसं ा
िवभेद कायमै रहेको छ । यसैगरी सामािजक, सां कृ ितक पर परा तथा प्रचलनका नाममा
मिहलाह ले भोग्नु परे को िहसं ाज य यादितह का अवशेषलाई िनमल
र्ू पारी रा यका
अवसरह मा अझै पिन मिहलाह को पहुचँ मा वृिद्ध गनर्ु आव यक छ । बोक्सीको आरोपमा
कूटिपट गनेर् मलमत्रू खवु ाउन, एिसड आक्रमण गनेर् ज ता जघ य अपराध तथा िनलर् ज
कामह हाम्रो समाजमा भईरहेको छन । य तै छाउपिडका नाममा कयौ मिहला तथा
िकशोरीह िहसं ाका िशकार हुनक
ु ा साथै कितपयले यान गमु ाउनु परे को िततो यथार्थ हाम्रो
सामू छ । यस वषर् लैङ्िगक िहसं ा िव द्धको १६ िदने अिभयानको नारा समानताको पु ताः
बला कार िव द्ध ऐक्यबद्धता भ ने मल
ू ममर्लाई साथर्क बनाउँदै दाइजो, गभर्पिहचान गरी
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गिरने गभर्पतन कुरीित, मानव बेचिवखन तथाओसारपसार, बोक्सी, बालिववाह िव द्धको
अिभयान कायर्क्रम कायर्योजना माफर् त प्रदेश थानीय तहको सहकायर्मा अिभयान कायर्क्रम
झनै प्रभावकारी हु छ भ ने आशय यक्त गनर्ु भएको िथयो ।
प्रािविधक सत्र
मिहला, बालबािलका तथा ये नगािरक म त्रालयका सिचव ी च द्रकुमार
िघिमरे ले कायर्क्रको प्रिविधक सत्रको अ यक्षता गनर्ु भएको िथयो भने सो कायर्क्रमा
सहजीकरणको भिू मका सहसिचव ी द्रादेवी शमार्ले िनभाउनु भएको िथयो। लिगक
िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्, २०७६ लाई सफल बनाउन सहभािगह लाई िविभ न
िज लाह लाई समेटेर समहू कायर्का लािग समहू िवभाजन तथा छलफल माग िरएको
िथयो । कायर्क्रम समापनको क्रममा राि ट्रय िकशोरी स जालको अ यक्ष मेनक
ु ा थापाले
िकशोरीह ले सरु िक्षत वातावरणमा बाँ न पाउनु मानव अिधकार हो यद्यपी िकशोरीह
दाईजोको नाममा िजउदै ज नपु नेर्, छाउगोठमा बला कारको िशकार भएर मनर्पु नेर् ज ता
अमानवीय यवहारको अ यगनर् जोडिदनु भयो । म त य राख्दै प्रदेश सभासद ी सीता
लामाले मिहला अिधकारका क्षेत्रमा काननु अभाव नभई कायार् वयन पक्षमा यान िदन
जोड िदनु भयो । यसै गरी प्रदेश सभासद ी शाि त प्रसाद पौडेल यल
ु े जबस म मिहला
आिथर्क पमा सशक्त हुदनै न् तबस म “समृद्ध नेपाल सख
ु ी नेपाली” को ल य हािसल हुन
सक्दैन भ दै प्रदेश सरकार लिगक िहसं ा यनू ीकरणको लािग प्रितबद्ध रहेको भनाई राख्नु
भएको िथयो । यसैगरी नगरपािलका महासघं को सिचव तथा रा ी नगरपािलका नगरप्रमख
ु
ी प्रभा बरालले नीित िनमार्ण तह देखी थानीय तह स म मिहलाको सांकेितक सहभािगता
भ दा साथर्क सहभािगताले मात्र लिगक िहसं ा अ य गनर् सिकने बताउनु भयो ।
समूह िवभाजन र समूह कायर्
समूह
िज ला
सहजीकरण म त्रालय
१ काठमा डौ, लिलतपरु , भक्तपरु , िचतवन उपसिचव ी रोशनीदेवी काकीर्
रसवु ा, िस धपु ा चोक, काभ्रेपला चोक,
उपसिचव ी भ मप्रसाद यौपाने
२
दोलखा, मकवानपरु
३ नवु ाकोट, धािदङ, िस धल
ु ी, रामेछाप उपसिचव ी सिवता काकीर्
समहू मा छलफल गरी छलफलबाट आएका सझु ावह प्र येक समहू बाट समहू नेता
छनौट गरी प्र ततु गिरएको िथयो । म त्रालयका सिचव ी च द्र कुमार िघिमरे ले छलफलका
क्रममा सहभागीह ले राख्नु भएका िजज्ञासा तथा प्र ह को स बोधन गनर्भु एको िथयो भने
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सहजीकरणका लािग उपसिचव रोशनी देवी काकीर्ले सहयोग गनर्ु भएको िथयो ।
लैङ्िगक िहंसा िव द्धको अिभयान वषर्, २०७६ को कायार् वयन
कायर्योजनामा छलफलबाट आएका सझ
ु ावह
• प्र येक थानीय तहमा अिनवायर् पमा लिगक िहसं ा िनवारण कोष थापना गिरनपु नेर् ।
• िहसं ा प्रभािवत मिहला, अितिबप न, एकल, दिलत, अपागंताको आय आजर्नमा
सहयोग पग्ु ने खालका कायर्क्रमह कायर् वयन गिरनु पनेर् ।
• लिगक उ रदािय बजेट प्रभावकारी कायार् वयन गनेर् तह, िनकायलाई स मान गनेर् र
कायार् वयन नगनेर् थानीय िनकायको बजेट कटौती गिरनु पनेर् ।
• िज ला र प्रदेश तरमा साइवर क्राइमस ब धीको सम या सनु वु ाई र समाधानको
यव था गिरनु पनेर् ।
• अ य िवषयगत शाखामा िनयिमत पमा सशतर् बजेट आइरहेको तर मिहला िवकास
शाखामा कटौती भएकोले बजेट िनयिमतता हुनपु नेर् ।
• अित िवप न पिरवारका मिहलाह का अ य मद्ध
ु ाह लाई सरकार नै िज मेवार भई
समाधानका लािग पहल गनेर् यव था गनर्ु पनेर् ।
• मिहलाह को कायर् बोझ कम हुने खालका कायर्क्रमह स चालन गिरनु पनेर् ।
• मिहलाह को घरायसी तथा हेरचाहमल
ू क कायर्को पािर िमक तोकी आिथर्क
योगदानमा गणना गिरनु पनेर् ।
• सु के री तथा गभर्वतीह लाई उक्त समयाविधमा पोषण याके ज कायर्क्रम प्रभावकारी
तिरकाले लागू गिरनु पनेर् ।
• िहसं ािव द्धका सचू नामल
ू क स देशह रे िडयोबाट मात्र नभई थानीय एफ.एम.,
िट.िभ.र पत्रपित्रकामाफर् त पिन गनेर् ।
• लैङ्िगक िहसं ा अ यकालािग के द्र सरकारले बजेट यव था गरे र प्र येक थानीय
तहह मा१/१जना याियक कमर्चारी/काननू ी स लाहकारको यव था गिरनु पनेर् ।
• िहसं ा प्रभािवत मिहला तथा बालबािलकाह को उद्धार तथा संरक्षणका लािग
पािलका तरीय सरु िक्षत आवास तथा मनोसामािजक परामशर् के द्रको यव था
अिनवायर् गिरनु पनेर् ।
• समाजमा रहेका हानीकारक अ यासह को अ य गरी सामािजक सद्भाव र सामािजक
सशक्तीकरणका लािग रणनैितक योजना म त्रालयले तयार गरी सबै थानीय तहस म
कायार् वयनका लािग पठाउने ।
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•

समाजमा लिगक िहसा गनेर्ह पु ष \ ीमानह भएकाले ीमानह का लािग ीमती
मैत्री घर बनाउन पु ष सशक्तीकरण गिरनपु नेर् ।

३.१.४ ग डकी प्रदेश, पोखरा
उद्घाटन सत्र
लिगक िहसं ा िव द्धको १६ िदन अिभयान मनाउने स दभर्मा ग डकी प्रदेश, पोखरामा
मिसर २४ गते कायर्क्रम भएको िथयो । उक्त कायर्क्रमको अ यक्षता माननीय मिहला,
बालबािलका तथा ये नगािरक म त्री पावर्त गु ङले गनर्ु भएको िथयो । प्रमख
ु अितिथ
माननीय मख्ु य म त्री पृ वी सु बा गु ङ य,ू माननीय सभामख
ु नेत्र नाथ अिधकारी य,ू
माननीय सामािजक िवकास म त्री नरदेवी पनु यिू ज ला सम वय सिमित महासघं अ क्षय
ी सीता सु दास, िज ला सम वय सिमितका प्रमख
ु तथा
ु यहू ,उ.म.न.पा./न.पा. प्रमख
उपप्रमख
ु यहू , गा.पा.का अ यक्ष तथा उपा यक्ष यहू , स चारकमीर् तथा संघ सं थाका
प्रमख
ु
ु तथा प्रितिनिधह र सरोकारवाला सं थाका पदािधकारीह को उपि थितमा प्रमख
अितिथ यबू ाट पानसमा बि बालेर कायर्क्रमको समदु घाटन गनर्ु भयो । साथै कायर्क्रममा
प्रमख
ु अितिथ लगायत स पणू र् उपि थत अिथितह ले लैङ्िगक िहसं ा िव द्धको प्रितबद्धता
पत्रमा ह ताक्षर गरी म िहसं ा गिदर्न, म िहसं ा सह न र िहसाको खल
ु ेरै प्रितकार गदर्छु भ ने
अिभयानमा प्रितबद्धता जनाउनभु यो ।
प्रािविधक सत्र
कायर्क्रमको दो ो (प्रािविधक) सत्रमा मिहला, बालबािलका तथा ये नागिरक
म त्रालयका सहसिचव द्रादेवी शमार्ले लिगक िहसं ा अ यका लािग भएका संवैधािनक,
काननु ी तथा नीितगत यव थाह , मिहला, बालबािलका तथा ये नागिरक म त्रालयले
लिगक िहसं ाअ यको लािग गरे का कायर्क्रमह तथा लिगक िहसं ाको वतर्मान प्रवृि
र नेपाल प्रहरीमा घटना दतार्को अव थाका बारे मा कायर्पत्र प्र ततु ीकरण गनर्भु एको
िथयो । म त्रालयले तयार गरे को लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्, २०७६ को वािषर्क
कायर्योजनाको म यौदाको समेत प्र ततु ीकरण गनर्भु एको िथयो ।
समूह िवभाजन र समूह कायर्
समूह
िज ला
सहजीकरण म त्रालयबाट
१ बाग्लङु , ल जङु , नवलपरु , याङ्जा
म.िव.अ िमना पाैडेल
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समूह
िज ला
सहजीकरण म त्रालयबाट
२. का की, मनाङ
म.िव.अ. िव णमाया यौपाने
३. मु ताङ, तनहु,ँ याग्दी, पवर्त
शाखा अिधकृ त ीधर ज्ञवाली
समहू मा छलफल गरी छलफलबाट आएका सझु ावह प्र येक समहू बाट समहू नेता
छनौट गरी प्र ततु गिरएको िथयो । म त्रालयका सिचव ी च द्र कुमार िघिमरे ले छलफलका
क्रममा सहभागीह ले राख्नु भएका िजज्ञासा तथा प्र ह को स बोधन गनर्ु भएको िथयो ।
लैङ्िगक िहंसा िव द्धको अिभयान वषर् २०७६ को कायार् वयन
कायर्योजनामा छलफलबाट आएका सझ
ु ावह ः
समूह नं.१ बाट प्रा सझ
ु ावह
• वा य, सहकारी, सामािजक संजाल लगायतका िवषयह लाई समावेश गनर्ु पनेर्
ज तै टोलसधु ार सिमित, बालक्लब, आमासमहू , मिहला सहकारी आिद ।
• िक्रयाकलाप कायार् वयन गनर् बजेट िविनयोजन हुनपु नेर् ।
• अनगु मनको िज मेवारी िज ला सम वय सिमित तोक्नु पनेर् ।
• मिहला पनु र् थापन के द्र ७ वटै प्रदेशमा थापना गनर्ु पनेर् ।
• सबै थानीय तहमा अ थायी पनु र् थापन के द्र खो नु पनेर् ।
• िज ला तरीय सिमितमा िज ला सम वयका उपप्रमख
ु लाई पिन समावेश गनर्ु पनेर् ।
• वडा तरीय लिगक िहसं ा अिभयान सिमित गठन गनर्ु पनेर् ।
• थानीय तहलाई कायर्योजना कायार् वयनमा समय तोिकनु पनेर् ।
समूह नं.२ बाट प्रा सझ
ु ावह
• अपाङ्गमैत्री, लिगक मैत्री अवधारणाबाट भौितक सरं चना िनमार्ण हुनु पनेर्
• मिहला उद्यमीलाई िवना िधतो कजार् िदने कायर् हुनपु नेर् ।
• िहसं ा िनवारणको अिभयान बजेट सिहत आउनु पनेर् ।
• िमिडया पिरचालनको सावर्जिनक सनु वु ाई हुनु पनेर् ।
• बहुपित प्रथाको अ य हुनु पनेर् ।
• छोरीलाई गु बामा राख्ने प्रचलनको अ य हुनु पनेर् ।
समूह नं. ३ बाट प्रा सझ
ु ावह
• सबै थानीय भाषामा Documentary प्रशारण हुनु पनेर् ।
• कायर्क्रमसँगै बजेटको पिन यव था हुन ज री छ ।
• के द्रले िनयम बनाएर मात्र हँुदनै कायार् वयन पिन गराउनु पछर् ।
• याियक सिमितमा काननु ी स लाहकारको यव था अिनवायर् हुनपु छर् ।
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•
•
•
•

कायर्योजनामा भएका सबै िक्रयाकलापको कायार् वयन गनर् सिकयो भने िहसं ाको
अ य हुनेछ ।
कायर् योजनामा अिधकार मात्र होइन ोत साधनको पिन यव था हुन ज री छ ।
कायर्योजनाको समीक्षा म त्रालयले गनर्पु नेर् ।
यस कायर्योजनाको समयाविध लामो तीन वषर्को बनाईनु पनेर् ।

३.१.५ प्रदेश नं. ५, बुटवल
उद्घाटन सत्र
लिगक िहसं ािव द्धको १६ िदन अिभयान मनाउने स दभर्मा प्रदेश नं. ५ को
बटु वलमा मिसर १ गते कायर्क्रम भएको िथयो । उक्त कायर्क्रमको अ यक्षता माननीय
मिहला,बालबािलका तथा ये नगािरक म त्री थममाया थापाले गनर्ु भएको िथयो ।
प्रमख
ु पणू र् बहादरु घितर्
ु अितिथ माननीय मख्ु यम त्री शक
ं र पोखरे ल, माननीय सभामख
मगर, माननीय सामािजक िवकास म त्री सदु शर्न बराललगायतका माननीय प्रदेशसभा
सद य यह , सम वय सिमित महासघं , नेपाल नगरपािलका सघं , गा.पा.महासघं , सम वय
सिमितका प्रमख
ु तथा उपप्रमख
ु ह , गा.पा.का अ यक्ष तथा
ु ह , उ.म.न.पा./न.पा. प्रमख
उपा यक्षह , स चारकमीर् तथा संघ सं थाका प्रमख
ु तथा प्रितिनिधह र सरोकारवाला
सं थाका पदािधकारीह को समपु ि थितमा प्रमख
ु अितिथबाटपानसमा बि बालेर
कायर्क्रमको समदु घाटन गनर्ु भयो । साथै कायर्क्रममा प्रमख
ु अितिथ लगायत स पणू र् उपि थत
अिथितह ले लैङ्िगक िहसं ा िव द्धको प्रितबद्धता पत्रमा ह ताक्षर गरी म िहसं ा गिदर्न, म
िहसं ा हुनिद न भ ने अिभयानमा प्रितबद्धता जनाउनभु यो ।
कायर्क्रमको सफलता कामना गदै सामािजक िवकास म त्री सदु शर्न बरालले
छलफल र अ तर्िक्रयाको वातावरण तय गरे को मिहला म त्रालय प्रित अभार एवं ध यवाद
िददै प्रिविधको गलत प्रयोगले िहसं ाका घटनामा बढो री बालिववाह बढ्दो, बालिववाह
गनर् पाउनपु छर् भनी आ दोलन गरे को प्रदेश हो यो । प्रदेशको Result Positive पमा
अगािड बढाउन थानीयतहका मह वपणू र् भिू मका रह छ । प्रयास सकारा मक गनर् बाँकी
काम धेरै छन् । Cross boarder Marriage चनु ौतीपणू र् छ । राजनीितक सहभािगता
प्रशसं नीय छ । मिहला, बालबािलका िकशोरीमैत्री समाज िनमार्ण गनर्ु चनु ौतीपणू र् छ ।
तथापी सबैको सकारा मक प्रयासले यो स भव छ र स भव बनाउनु पछर् । य तै माननीय
सभामख
ु पणू र् बहादरु घितर् मगरले िहसं ा आफै मा सामािजक अपराध हो । सामािजक
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तथा राजनैितक आ दोलनमा नेतृ व गरे को वगर्लाई के हो भनी िसकाउने िदन भ दा पिन
प्रितवद्धता जनाउने िदन हो । िहसं ा एउटा प्रवृित हो, जनु मिहला, पु ष दवु ैबाट हु छ, तथािप
िपतृस ा मक सं कारमा पु षबाट बढी िहसं ाभएको देखाएको छ । प्रमख
ु अितिथ माननीय
मख्ु यम त्री शक
ू े िहसं ा िनवारण कायर् अ य त मह वपणू र् र चनु ौतीपणू र्
ं र पोखरे ल यल
काम । राजनैितक पिरवतर्न भ दा सामािजक पिरवतर्न कठीन भएकोले चनु ौतीपणू र् भिनएको
हो । आफै मा कठीन भएपिन स य र िवकिसत समाज िनमार्ण गनर् काननु ी पमा मात्र होइन
सामािजक र यवहािरक पमा पिन अ य गनर्पु छर् । िदगो िवकासलाइर् यदाकदा थानीय
तहस म मल
ू प्रवाहीकरण गनेर् सिकएको छै न । सचेतनामा वृिद्धका लािग हाम्रो ि कोणमा
पिरवतर्न हुन ज री छ । िवभेदकारी सामािजक संरचना भ काउनपु छर् । सं कार र सं कृ ित
हो भ दै समाजमा असामािजक पमा रहेका हानीकारक प्रथा\पर पराले िहसं ालाई यदाकदा
वीकानर्\सहन लगाउने प्रवृित पिन देिखएको छ । मिहला र पु षबीच जैिवक िभ नता बाहेक
अ के ही छै न तथािप समाजले िविभ न िभ नताका पखार्लह खडा गरे को छ । मिहला र
पु षको िभ नता मानवले िसजर्ना गरे को हो र समाजले वीकादैर् आएको हो । यसलाई बद नु
पछर् भ नेसोच प्र येक यिक्तको अ तर्मनबाट नआएस म पिरवतर्न स भव छै न । िवभेदको
सु वात हाम्रो िशक्षा र सामािजकीकरणबाट समाजले हानीकारक प्रथा समाजले अवल वन
गरे काे सं कार सं कृ ितबाट सु हु छ । हाम्रो सामािजकतालाई धमर् सं कृ ितले बाँधक
े ोछ।
मिहलालाई सीमा तोके को छ, बाँधक
े ो छ । जनु िचजले आफै लाई खु याएको छ, यसको
पोशक वयं मिहला नै भएका छन् । २०००/२५०० वषर् िभत्र आएका िविभ न धमर्ले
मिहलालाई खु याएको छ, यो भ दा अगािडका मिहलाको अव थाको हामी िकन चचार्
गदैर्न । स यताको सु वातमा मिहला यव थापक िथए । सामािजक ब धनको िपंजडाबाट
छोरीह लाई िनका ने अिभयान चलाऔ,ं संरक्षकारी प्रव धनले संघषर्लाई कमजोर बनाउँछ
यो अ पकािलन पमा िलनपु छर् , अ यथा यो आफै मा िपजं डा हो । आम मािनस भ दा बढी
संघषर् गनेर् यिक् नै नेतृ व गनर् सक्छ । उहाँले िपतृस ाको ज मको आधार मस ब ध नै
होभ ने पक्षमा जोड िदनु भएको िथयो ।
प्रािविधक सत्र
कायर्क्रमको दो ो (प्रािविधक) सत्रमा मिहला, बालबािलका तथा ये नागिरक
म त्रालयका सहसिचव द्रादेवी शमार्ले लिगक िहसं ा अ यका लािग भएका संवैधािनक,
काननु ी तथा नीितगत यव थाह , मिहला, बालबािलका तथा ये नागिरक म त्रालयले
लिगक िहसं ाअ यको लािगगरे का कायर्क्रमह तथा लिगक िहसं ाको वतर्मान प्रवृि
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र नेपाल प्रहरीमा घटना दतार्को अव थाका बारे मा कायर्पत्र प्र ततु ीकरण गनर्भु एको
िथयो । साथै उहाँले म त्रालयले तयार गरे को लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्, २०७६
को वािषर्क कायर्योजनाको म यौदाको समेत प्र ततु ीकरण गनर्भु एको िथयो ।
समूह िवभाजन र समूह कायर्
िज ला
सहजीकरण म त्रालय
समूह
समहू नं.१, रो पा कुम, यठु ान िज ला
उपसिचव शक
ं र नेपाल
म.िव.अ. सािबत्रा शाह
समहू नं.२, अघार्खाची, गु मी, पा पा िज ला
समहू नं.३, प देही, किपलब त,ु नवलपरासी िज ला उपसिचव पशपु ित महत
समहू नं.४, दाङ, बाँके, बिदर्या िज ला
क.अ.यशोदा आचार्य
समहू मा छलफल गरी छलफलबाट आएका सझु ावह प्र येक समहू बाट समहू नेता
छनौट गरी प्र ततु गिरएको िथयो । म त्रालयका सिचव ी च द्र कुमार िघिमरे ले छलफलका
क्रममा सहभागीह ले राख्नभु एका िजज्ञासा तथा प्र ह को स बोधन गनर्भु एको िथयो ।
लैङ्िगक िहंसा िव द्धको अिभयान वषर् २०७६ को कायार् वयन
कायर्योजनामा छलफलबाट आएका सझ
ु ावह ः
समूह नं.१ बाट प्रा सझ
ु ावह
• लैङ्िगक िहसं ामा मिहलालाई मात्र फोकस नगरी पु षह लाई पिन समेट्नु पनेर् ।
• िहसं ा भैसके पिछ उपचार गनर्भु दा िहसं ा नै हुन निदनेकायर्लाई प्राथिमकता िदने ।
• मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार रोक्न खु ला नाकामा िवशेष िनगरानीको यव था
िमलाउनु पनेर् ।
• मिदरा लगायतका वा य र शाि तका लािग हािनकारक िवज्ञापनह मा मिहलाको
प्रयोगमा प्रितब ध लगाईनु पनेर् ।
• िहसं ािव द्धका सचू नामल
ू क स देशह रे िडयोबाट मात्र नभई थानीय एफ.एम.,
िट.िभ.र पत्रपित्रका माफर् त पिन गनेर् ।
• लैङ्िगक िहसं ा अ यका लािग के द्र सरकारले बजेट यव था गरे र प्र येक थानीय
तहह मा १/१ जना याियक कमर्चारी/काननू ी स लाहकारको यव था गिरनु पनेर् ।
• लैङ्िगक िहसं ा कितपय स दभर्मा सामािजक पमा सासु बहु ारीबीच पिन िवकराल
सम या हुने भएकोले यापक जनचेतना जगाउनु पनेर् ।
• िहसं ा पीिडतह का लािग क तीमा प्रदेश तरमा सेफ हाउस िनमार्ण गिर नपु नेर् ।
• प्र येक थानीय तहह मा हटलाईनको यव था गिरनु पनेर् ।
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परु कृ त गनेर् स दभर्मा यबि थत आधार तय गिरनु पनेर् ।
मिदरापान, लागू औषध िबक्री िवतरण सेवन रोकथामका लािग प्रयास गिरनु पनेर् ।
कायार्लयमा वत त्र पले मिहलाह ले काम गनेर् वातावरणको सिु न तता गराउनु
पनेर् ।
• सावर्जिनक थलमा िस.िस.टी.िभ. जडान गिरनपु नेर् ।
• होटल, रे ुरे ट, िबउटीपालर्र, मसाज के द्रमा काम गनेर् र काम गराउने पारदशीर्\
कामदारको सरु क्षा, मिहला कमर्चािरह को कायर् थललाई मयार्िदत बनाईनु पनेर् ।
• हानीकारक अ यासह को अ यका लािग म त्रालयले रणनैितक योजना तयार पारी
सबै प्रदेश र थानीय तहमा कायार् वयनका लािग पठाउने ।
• कायर्योजनाको समायावधी लामो हुनपु नेर् ।
प्रितब ता
• प्र तािवत कायर्योजनालाई आ–आ नो तहबाट कडाइका साथ कायार् वयन गनेर् ।
समूह नं.२ बाट प्रा सझ
ु ावह
• थानीय तहका उपप्रमख
ु /उपा यक्षको सयं ोजक वमा लैङ्िगक िहसं ा अ य गनेर्
अिभयान स चालन गनेर् र थानीय मेलिमलापकतार् र सरु क्षा संय त्रलाई अिभयानमा
जोड्ने ।
• बालिववाह अ यलाई यो अिभयानमा जोड्ने ।
• लैङ्िगक िहसं ा प्रदेश तरीय एकीकृ त सेवा के द्र थापना गरी एउटै छानामनु ी प्रहरी
इकाइ, काननू ी परामशर्, वा यस ब धी परामशर् तथा तािलम समेतको (OCMC)
सेवा यव थापन गिरनु पनेर् ।
• अिभयानको सफलताको लािग प्रदेशसभाबाट माननीय सांसदको नेतृ वमा प्रदेश तरीय
अनगु मन सयं त्र िनमार्ण गनेर् ।
• यो अिभयानमा थानीय तह र प्रदेश तहबीच सम वयलाई प्रभावकारी बनाउने ।
• संिवधानमा यव था भएको मिहलाको मौिलक हक स ब धी काननु ह को प्रदेश र
थानीय तहबाट यापक पमा प्रचारप्रसार हुनपु नेर् ।
• लैङ्िगक िहसं ा िनवारणका लािग िवशेष योगदान गनेर् यिक्तह लाई तीन तहकै
सरकारले िवशेष परु कारको यव था गनर्ु पनेर् ।
• मिहला र बालबािलकाह का लािग िनि त प्रितशतमा नघट्ने गरी बजेट िविनयोजन
गिरनु पनेर् ।
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• कायर्योजनाको म त्रालयले अनगु मन \समीक्षा गिरनपु नेर् ।
प्रितबद्धता
• प्रदेश तरीय पाठ्यक्रम िनमार्ण गनेर् ।
• लैङ्िगक िहसं ा िव द्धका अिभयानका लािग कायर्क्रम तथा बजेट िविनयोजन गनेर् ।
समूह नं. ३ बाट प्रा सझ
ु ावह
१. रणनीितः रोकथाम
• िहसं ा पीिडत मिहला र बालबािलकाह का लािग एकीकृ त सेवा प्रदान गनर् छुट्टै एकद्धार
संकट यव थापन के द्रको थापना गनेर् र जे नागिरकह लाई छुट्टै से टर थापना गनेर्
यसको िज मेवारी थानीय तह र प्रदेश सरकारले समेत िलनु पनेर् ।
• लैङ्िगक िहसं ा िव द्ध थानीय भाषामा डकुमे ट्री लगायतका सामाग्री प्रकाशन,
प्रशारण गनेर् ।
• लैङ्िगक िहसं ा, मानव बेचिबखन तथा कुरीितिव द्धका स देशह िनयिमित पमा
थानीय िमिडयाह बाट प्रशारण गनेर् ।
• नेपालमा िनमार्ण गिरने चलिचत्र, यापािरक िबज्ञापन, गीतसगं ीत, नाटक, सावर्जिनक
सवारी साधन र थानमा लेिखने िवषयमा लैङ्िगक िहसं ालाई प य िदने खालको
स देशमा प्रितब घ लगाउने ।
• मिहनावारीमा गिरने छुवाछुतलाई अ य गनेर् खालका अिभयानह स चालन गनेर् ।
• थानीय तहको सािबकको मिहला िवकास कायर्क्रम अ तगर्त गिठत मिहला सं था,
लैङ्िगक िहसं ा िनगरानी समहू र िकशोरी समहू गठन र पिरचालनका साथै सबै संय त्रको
सं थागत पिरचालन गनेर् ।
• लैङ्िगक िहसं ािव द्धका गितिविधह को सावर्जिनक सनु वु ाई गनेर् ।
• यालामा हुने िवभेद हटाउन िविभ न कायर्क्रमह स चाल नगनेर् ।
२. रणनीितःसहयोगा मक
• हरे क पािलकामा िहसं ाको जोिखममा रहेका मिहलाह का लािग पनु र् थापना,
मनोिवमशर्, काननू ी र जीिबकोपाजर्नका लािग आिथर्क सहायता प्रदान गनेर् ।
• थानीय तहमा सामािजक पिरचालक सिहतको मिहला बालबािलका शाखा थापना
र पिरचालन गनेर् ।
• Joint Monitoring Centre मा सामािजक िवकास म त्रालय र थानीय तह समेत
हुनु पनेर् ।
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थानीय तहमा पनु र् थापना के द्र थापना र िब तार गनेर् ।
काननू को िववादमा परे का बालबािलका र पीिडत बालबािलकाह लाई बालमैत्री
सधु ार गृहको बृहद तोरो नती गनेर् ।
प्रितबद्धता
• संघीयताको ममर्अनसु ार प्रदेश सरकारले िवकास सिमितको प्रितब ता बमोिजम प्रदेश
िनवार्चन क्षेत्र तरीय िनयमनकारी सयं त्र थानीय तहको सम वयमा सयं त्रको थापना
गनेर् ।
• नीित तथा काननू िनमार्ण गनेर् ।
• तीनै तहका सरकारले लैङ्िगक िहसं ािव द्धको कायर्योजना कायार् वयनको अव थाको
बारे मा मािसक, त्रैमािसक र अधर्वािषर्क प्रितवेदन तयार पानेर् ।
• वैदिे शक रोजगारमा रहेका िवशेष गरी पु ष तथा मिहला पिन िहसं ामा परे काले
उनीह को सम या समाधानका लािग प्रय नशील रहने ।
• प्रदेश र थानीय तहमा रहेका मिहला जनप्रितिनिधह को एक वटा संय त्र िनमार्ण गनेर् ।
• प्रदेश तरीय मिहला तथा बालबािलका िनदेर्शनालयको थापना गनेर् ।
• प्रदेश र थानीय तहमा नीित, कायर्क्रम तथा बजेट अलग्गै िशषर्कमा अिनवायर् राख्ने ।
• थानीयतहमा भएको याियक सिमितलाइर् काननु ी परामशर्कतार् आव यक भएकोले
काननु ी स लाहकारको यव था गनेर् ।
• हरे क थानीय तहमा िहसं ा पीिडत मिहला तथा बालबािलकाह का लािग एकीकृ त
(उजरु ी, वा य, बसोबास, सरु क्षा, पनु र् थापना) यव थापन गनेर् ।
• लैङ्िगक िहसं ािव द्ध नीित र कायर्योजना बनाई कायर् गनर् थालेका थानीय तहज तै
बटु वल उ.म.न.पा.लाई प्रो साहन र प्रवद्धर्न गनेर् ।
• अिभयानलाई सफल बनाउन क तीमा एक प्रदेशमा पाँचसय वमसं ेवक पिरचाल
नगनेर् ।
समूह नं.४ बाट प्रा सझ
ु ावह
• लैङ्िगक िहसं ा िव द्धका काननू कायार् वयनमा शू य सहनशीलता कायम गराउने ।
• जनु सक
ु ै लघिु ब ीय सं थाह बाट ऋण िलन पाउने यव थाका कारण मिहलाह
अझ सम यामा परे काले िनय त्रण गनेर् नीित अबल बन गनर्ु पनेर् ।
• मिहलाह को शोषण हुने गरी गिरने िबज्ञापनमा प्रितब ध लगाईनु पनेर् ।
• लैङ्िगक िहसं ा िव द्ध योगदान गरे का आधारमा स चार मा यामह लाई मू याङ्कन
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गनेर् यव था िमलाउने ।
• िवद्यालयह मा पिन मनोिवमशर् सेवाह स चालन गनेर् ।
• िवद्यालयिभत्र र बािहर रहेका िकशोरीह लाई जीवनोपयोगी सीप र िशक्षा िदनु पनेर् ।
• मिहलाको िवषयमा समाचार लेख्दा संवेदनशील हुनपु नेर् िवषयमा स चार मा यमह वा
स चारकमीर्ह लाई सजग गनेर् ।
• याियक सिमितका प्रमख
ु लगायत सिमितका सबैलाई तािलम प्रदान गनेर् ।
• पनु र् थापना के द्रमा बसेर पिरवारमा पनु थापना गिरएका पीिडतह को अव थाका
बारे मा िनयिमत अनगु मन गनेर् वा पीिडतको स पकर् मा रहने ।
प्रितब ता
• काननू को कायार् वयनमा जोड
• पैतक
ृ स पि मा समान अिधकारको िवषयलाई कायार् वयनमा जोड िदने
• आमाको नामबाट नागिरकताको िवषय कायार् वयनमा जोड
• छोरीलाई अिनवायर् िशक्षामा जोडिदने
३.१.६ कणार्ली प्रदेश, सख
ु ेर्त
उद्घाटन सत्र
लिगक िहसं ािव द्धको १६ िदने अिभयान मनाउने कणार्ली प्रदेश, सख
ु तेर् मा काितर्क
२६ गते कायर्क्रम भएकोिथयो । उक्त कायर्क्रम ममिहला, बालबािलका तथा जे नागिरक
म त्रालयका सिचव ी च द्र कुमार िघिमरे को अ यक्षतामा आयोजना गिरयो । कायर्क्रममा
प्रदेश सभाका संसद, िज ला सम वय सिमितका अ यक्ष तथा उपा यक्ष, नगरपािलकाका
मेयर तथा उपमेयर, गाउँपािलकाका अ यक्ष तथा उपा यक्षतथा अ य सरोकारवालाह गरी
किरब ३०० जनाको उपि थित िथयो । उद्घाटन सत्रमा ी च द्र कुमार िघिमरले कायर्क्रमको
प्रमख
ु अितिथ, अितिथ लगायत सबै उपि थत सहभागीह लाई ध यवाद िददै नेपालले
मानव अिधकारको िव यापी घोषणा १९४८, राजनीितक तथा नागिरक एवं आिथर्क,
सामािजक तथा सां कृ ितक अिधकार स ब धी अनबु ध १९६६ र मिहला िव द्ध हुने सबै
भेदभाव अ य गनेर् महासि ध १९७९ वीकार गरे को छ । सो अनु प नेपालको सिं वधानमा
मिहलाको हक अिधकार सिु नि त गनर्, सहभािगता र प्रितिनिध व बढाउन तथा अवसरमा
सकारा मक िवभेद िदलाउन जेज ता क्राि तकारी यव थाह गरे को छ, यसैको फल व प
आज कितपय िछमेकी र िवकिसत देशह को तल
ु नामा हाम्रो उपलि ध ओजपणू र् देिख छ ।
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रा यको िनवार्िचत संरचनामा ४१ प्रितशतस म मिहलाको प्रितिनिध व हुनल
ु े धेरै िवकिसत
मल
ु क
ु ह का लािग नेपाल सानो देश र यवु ा गणत त्र भएपिन उदाहरणीय बनेको छ । यो
मानेमा हाम्रो संिवधान यादै प्रगितशील भएको त य अ तरार्ि ट्रय पमा वीकािरएको छ ।
तर यि मा हामीले िच बझु ाउन नहुने कुरामा जोड िदनु भयो ।
मिहला समाजको भार हैन, शिक्तको ोत हो, मिहला िवचरा हैन, सक्षम नागिरक
हो, पु षमा गिरएको लगानीले आफूलाई बद छ, छोरी वा मिहलामा गिरएको लगानीले
परु ै पिरवार र समदु ाय बद छ, हामी समृद्ध र सख
ु ी ब न मिहला िहसं ा मक्त
ु हुनैपछर् , हामीले
यसलाई अबल बन गनर्ु पछर् भ दैकायर्क्रमको अ यक्षता गिररहनभु एका सिचव िघिमरे ले
उद्घाटन सत्रको समापन गनर्भु यो ।
प्रािविधक सत्र
मिहला, बालबािलका तथा ये नगािरक म त्रालयका सिचव ी च द्रकुमार िघिमरे ले
कायर्क्रमको प्रिविधक सत्रको अ यक्षता गनर्ु भएको िथयो भने सो कायर्क्रमा सहजीकरणको
भिू मका सहसिचव ी द्रादेवी शमार्ले गनर्ु भएको िथयो । लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयान
वषर्, २०७६ लाई सफल बनाउन सहभागीह लाई िविभ न िज लाह लाई समेटेर समहू
कायर्का लािग समहू िवभाजन गरी स बि धत क्षेत्रका प्रदेश सभासदह , संघसं थाह ले
समहू मा रहेर कायर्योजनामा पृ पोषण िदनु भएको िथयो । ४ वटासमहू िवभाजन गरी लिगक
िहसं ा िव द्धको कायार् वयन कायर्योजना २०७६ मा सझु ाव र प्रितबद्धता ज ता िवषय
समावेस गिरको िथयो । कायर्क्रमको समापन समारोहमा िकशोरी प्रितिनिधको म त य, गाउँ
पािलका महासंघ, नगरपािलका तथा िज ला सम वय सिमित महासंघ कणार्ली प्रदेशका
अ यक्षह को प्रितबद्धता म त य राख्नु भएको िथयो भने प्रदेशसभा अथर् सिमितका
सभापितले सिवधानले सबैलाई समान हक प्रदान गरे कोले सबैजना स मानपवू र्क बा न
पाउनु पनेर् कुरामा जोड िदनु भयो । समापन समारोहलाई स बोधन गदैर् मिहला, बालबािलका
तथा ये नागिरक म त्रालयका सह सिचव ी द्रादेवी शमार्ले कायर्योजनामा उठे का
िवषय तथा सझु ावलाई स बोधन गदैर् राम्रा सझु ाव प्रा भएका छन,् ित सझु ावह लाई
उिचत स बोधन गिरने प्रितबद्धता जनाउनु भयो । अ यमा मिहला, बालबािलका तथा ये
नागिरक म त्रालयका सिचव ी च द्र िघिमरे ले कायर्क्रममा सहभािगताको लािग सबैलाई
ध यवाद िदँदै कायर्क्रमको समापन गनर्भु यो ।
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समूह िवभाजन र समूह कायर्
समूह

िज ला

सहजीकरण म त्रालय
उपसिचवसिवता काकी/शाखा अिधकृ त
१ मगु ,ु डा पा, हु ला, स यान,
सा नानी अिधकारी
२ जु ला, कािलकोट, कुम पि म मिहला िवकास अिधकृ त रमा पौडेल
३ सख
उपसिचव भरतराज शमार्
ु तेर् , जाजरकोट, दैलेख
लैङ्िगक िहंसा िव द्धको अिभयान वषर्, २०७६ को कायार् वयन
कायर्योजनामा छलफलबाट आएका सझ
ु ावह ः
समूह नं. १ बाट प्रा सझ
ु ावह
१. रणनीितः रोकथाम
• कणार्ली प्रदेशका १० वटै िज ला र प्रदेशि थित सबै थानीय तहह मा िव यमान
लिगक िहसं ाका कारण, प्रकृ ित प्रकार र अधारभतू त याकंह
• लिगक िहसं ासँग स बि धत कुनै पिन िवषयमा यसका कारण र यनू ीकरणका
उपायाह प ा लगाउन समािजक अनसु धान गनेर् ।
उपायह
• बाल िववाह अ य गनर् थानीय तहबाट िवशेष अिभयान स चालन गनेर् ।
• लिगक िहसं को मल
ू कारण मिदरा सेवन भएकोले यो िनय त्रण गनर् िवशेष उपाय
अवल व गनेर् ।
• मिहलाह आ नै पु षबाट बढी िहसामा पनर्ु परे कोले पु षह लाई मिहलामैत्री बनाउन
पु ष सशक्तीकरण गिरनपु नेर् ।
२ रणनीितःप्रवधर्ना मक
• लिगक िहसं ा िनवारण गनर्को लािग थानीय तहले आव यक नीित तथा कायर्िविध
बनाई कायार् वयन गनेर् ।
• ऐन बमोिजम थािपत सयं त्रह को गठन र पिरचालन गनेर् (बाल अिधकार सिमित,
मानाव बेचिवखन तथा ओसारपसार रोकथाम िव द्धको सिमित लगायतका सिमित
गठन र पिरचाल नगनेर् ।
३ रणनीितः सहयोगा मक
• लिगक िहसं ा िव दको कायर्क्रममा पु षलाई सहभािगता यापक गराउने र पु षह ले
सहयोग गनेर् वातावरण गराउने ।
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•

सबै सावर्जिनक सेवाप्रवाह गनेर् थान र सबै िवद्यालयह मा तनपान कक्ष थापना
गनेर् ।
• सबै िवद्यालयह र सबै सावर्जिनक िनकायह मा सेनेटरी याडको उिचत यव थापन
र िवसजर्न गनेर् यव था िमलाउने ।
• वयंसेिवका, सामािजक पिरचािलका तथा बाल िवकास सहजकतार्ह को लािग
उिचत पािर िमकको यव था गनेर् ।
४ रणनीित ः यायमा पहँुच
• थानीय तहमा काननु ी स लाहकारको यव था गनेर् ।
• काननु ी सहायता कक्ष थापना गनेर् ।
प्रितबद्धता
• लिगक िहसं ा िव द्धको िनि त समयविधको अिभयानलाई सिक्रय पमा कायार् वयन
गनेर् प्रितवद्धता गदर्छ ।
• आ.व.२०७६/०७७को वषर् भरीमै लिगक िहसं ािव द्धको अिभयान िनर तर पमा
िविभ न कायर्योजना बनाएर कायार् वयन गनेर् प्रितवद्धता जाहेर गदर्छ ।
समूह नं. २ बाट प्रा सझ
ु ावह
• िविभ न प्रकारका अनलाइन प्रोटलमा अ य िवज्ञापन ज तै लिगक िहसं ा िव द्धको
अिभयान भ काउने स देश प्रकाशन, प्रसारणको यव थ गनेर् ।
• सचेतना मल
ु क कायर्क्रम पिरवार, घर तरस म छलफल अ तिक्रया गनेर् वातावरणको
सृजना गनेर् ।
• सबै िकशोर, िकशोरीह लाई जीवन उपयोगी सीप आदान प्रदान गरी समक्ष र सवल
बनाउने ।
• एकल मिहला र द्व द्व पीिडत मिहलाह को लािग ३ वटै तहमा सरु क्षा कोष खडा गरी
कायर्क्रम स चालन गनेर् ।
• सबै सरकार, संघसं था र िज मेवार िनकायह लाई सामािजक पले जवाफदेही
बनाउनक
ु ो साथै लिगक िहसं ा गनेर् यिक्तह लाई रा यले िदने सेवा सिु वधामा रोकावट
गनेर् र सामािजक बिह कार गनेर् ।
• लिगक िहसं ािव द्धको अिभयानलाई आमस चार र सामािजक स जाल माफर् त
यापकता प्रदान गनेर् ।
• लिगक उ रदायी बजेट यव थापन गनर् ३ तहका सरकार अ य िवकास साझेदार
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िनकायह मा योजना, कायर्क्रम, कायार् वयन अनगु मन र मू यांकन तथा पृ पोषण
गनेर् ।
• लिगकमैत्री वातावरण भएका पिरवार र सवर्साधारणका लािग पिन प्रो साहन बढाउन
उिचत परु कृ त गनेर् वातावरण बनाउने ।
• मिहला, बालबािलकाको क्षेत्रमा अिभयान स चालन गनेर् अिभया तह ( सामािजक
पिरचािलका ) लाई उिचत यव थापन गनेर् ।
• िहसं ा पीिडत सबैलाई आव यक परामर्शका लािग उिचत थानमा परामर्श के द्र/
पनु ः थापना के द्र थापना गरी स चालन गनेर् ।
• लिगक लगायतका िविभ न िहसं ाका िपडकह लाई समग्र िवकासमा टेवा पयु ाउने गरी
म िशिवरमा सल
ं ग्न गरी कायार् वयन गनेर् ।
• अिभभावक िविहन, मिहला तथा बालबािलका र सबै सडक मानवह को संरक्षण तथा
यव थापनका लािग आव यक काननु को यव थापन गरी दीघर्कालीन समाधानमा
पहल गनेर् ।
• िहसं ामा सल
ं ग्न भएका िपडकह लाई पिन िनजको वा तिवक सम या पिहचान र
समाधानका लािग परामशर्को यव था गनेर् ।
• लागू औषधी दू यर्शनी रहेका यिक्तह लाई यापक पमा यनू ीकरणको अिभयान
स चालन गनेर् एवं सबैलाइर् परामर्शको लािग सरकारी तरबाट नै सधु ार के द्र थापना
गरी िनशु क उपचारको यव था गनेर् ।
• लिगक िहसं ा अ यका लािग िनमार्ण गिरएको िनित, कायर्योजनाह को प्रभावकारी
कायार् वयन नभएस म यसको कुनै लिगक िहसं ामक्त
ु समाजकाे अथर् छै न ।
प्रितबद्धता
• यस समहू नं. २ अ तगर्त िज लामा लिगक िहसं ा अ यका लािग सबै प्रकारले
कायार् वयन गनर् पणू पमा प्रितवद्ध छौ ।
समूह नं. ३ बाट प्रा सझ
ु ावह
• प्र येक थानीय तहमा लिगक िहसं ा यव थापनका लािग हे पडेक्स सिहत स पकर्
यिक्त रािखनपु नेर् ।
• िविभ न सेवा प्रदायक िनकाय, वा य सं था, िनिज तथा गै.स.स.संघसं थाह ,
सवारी साधन, मेलापात, मेलापवर्, धािमर्क थल लगायत स पणू र् सरकारी संरचनाह मा
समेत लिगक मैत्री बाताबरण िसजर्नाका लािग कायर्क्रमह कायार् वयन गिरनु पनेर् ।
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िहसं ा प्रभािवत मिहला तथा बालबािलकाह का लािग पािलका तरीय सरु िक्षत
आवास तथा मनोसामािजक परामशर् के द्रको यव था अिनवायर् गिरनु पनेर् ।
प्र येक थानीय तहमा अिनवायर् पमा लिगक िहसं ा िनवारण कोष थापना गिरनु पनेर् ।
मिहला (िहसं ा प्रभािवत, अितिवप न, एकल, दिलत, अपांगता) को आयआजर्नमा
सहयोग पग्ु ने खालका कायर्क्रमह कायर् वयन गिरनु पनेर् ।
लिगक उ रदािय बजेट प्रभावकारी कायार् वयन गनेर् तह, िनकायलाई स मान गनेर् र
कायार् वयन नगनेर् थानीय िनकायको बजेट कटौती गिरनु पनेर् ।
िज ला र प्रदेश तरमा साइवर क्राइम स ब धीको सम या सनु वु ाई र समाधानको
यव था गिरनु पनेर् ।
िवद्यालय बािहर रहेका िकशोर िकशोरीह को सचेतना तथा आयआजर्न अनक
ु ुल
कायर्क्रमह को यव था गिरनु पनेर् ।
थानीय पवू ार्धार िवकास कायर्क्रमको ज मा रकमको ३०प्रितशत बजेट लिगक िहसं ा
यिु नकरणका क्षेत्रमा खचर् गिरनु पनेर् ।
बाल िववाह प्रभािवत िकशोर िकशोरीह को उिचत यव थापनका लािग आयआजर्न
तथा सचेतनामल
ु क कायर्क्रमह स चालन गिरनु पनेर् ।
प्र येक िवद्यालयमा नेटरी याडको उिचत यव था गिरनु पनेर् ।
अितिवप न मिहलाह लाई मिहला शाखा अ तगर्त संचािलत िविभ न समहू ह मा
अिनवायर् सहभागी गराउनु पनेर् ।
थानीय तरमा स चालनमा रहेका कायर्क्रमह को िनयिमत अनगु मन तथा
मु याङ्कन गरी प्रभावकारी पमा कायार् वयन गनेर् ।
मिहला र बालबािलकाको क्षेत्रमा सामािजक अिभय ताका पमा रहेका सामािजक
पिरचािलकाह को िदगो यव थापनका लािग उिचत पहल गनर्ु पनेर् ।
अ य िवषयगत शाखामा िनयिमत पमा सशतर् बजेट आइरहेको तर मिहला िवकास
शाखामा कटौती भएकोले बजेट िनयिमतता हुनु पनेर् ।
अित िबप न पिरवारका मिहलाह का अ य मद्ध
ु ाह लाई सरकार नै िज मेवार भई
समाधानका लािग पहल गनेर् यव था गनर्ु पनेर् ।
मिहलाह को कायर्बोझ कम हुने खालका कायर्क्रमह स चालन गिरनु पनेर् ।
सु के री तथा गभर्वतीह लाई उक्त समयाविधमा पोषण याके ज कायर्क्रम
प्रभावकारीतिरकाले लागु गिरनु पनेर् ।
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प्रितबद्धता
• हामी िहसं ामा पदैर्न र आफूबाट िहसं ा गदैर्न ।
• िहसं ा प्रभािवतह लाई त काल काननु ी उपचारका लािग पहल गनेर् छ ।
• मिहला सशक्तीकरणका कायर्क्रमह अिबल ब कायर् वयनमा पहल गनेर् छ ।
• थानीय तहबाट स चालन गिरएका प्र येक कायर्क्रमह िनयिमत अनगु मन तथा
मू याङ्क नगरी प्रभावकारी कायार् वयनमा जोड िदनेछ ।
समूह नं.४ बाट प्रा सझ
ु ावह
• लिगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर् २०७६ को वािषर्क कायार् वयन कायर्योजनाको
प्रभावकारी कायर् वयन गनेर् र यसको कायर् वयनमा शसतर् अनदु ान माफर् त थानीय
तहको भिू मका बढाउने ।
• मिहलालाई प्र यक्ष लाभ पग्ु ने र मिहलालाई रोजगारी सृजना हुने उद्योग यापार
स चालन मा याउने ।
• िहसं ामा भईरहेको जानकारी वा उजरु ी गनेर् टोल िफ्र न बरको यव था गनेर् ।
• मिदरा िविक्र िवतरणलाई िनय त्रण गनर् प्रभावकारी यव थापन गनेर् ।
• मिहला तथा बालबािलकाको क्षेत्रमा अनवरत सेवा गदैर् आइरहेका मिहला सामािजक
पिरचालीकाह को सेवा सिु वधार वृि िवकासको यव था हुन पनेर् ।
• मिहला स ब धी कृ याकलापह स चालन गदार् पु षको सहभािगतालाई अिनवार्य
गनेर् ।
• मिहलाको िवकास, सशक्तीकरण र पहुचँ वृिद्धका लािग थानीय ब तीह मा
वा तिवक त यांक संकलन गनेर् ।
• थानीय तहमा रहेको याियक सिमितको क्षमता िवकास प्रशासनीक र सं थागत
िवकास गनेर् ।
• स पि मा समान हकको यव थालाइ कायर् वयन गनर् ३ नै तहका सरकारका
प्रितिनिधह बाट अिनवार्य लािग गनेर् नीित बनाउने ।
• सावर्जिनक यातायातमा हुने िहसं ालाई यनू ीकरण गनर्का लािग िनि त क्षेत्रमा
मिहलाको लािग छुट्याउने ।
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३.१.७ सदु ु रपि म प्रदेश, धनगढी
उद्घाटन सत्र
लिगक िहसं ािव द्धको १६ िदन अिभयान मनाउने सदु रु पि म प्रदेश,धनगढी मा
काितर्क २४ गते कायर्क्रम भएकोिथयो।उक्त कायर्क्रममामिहला, बालबािलका तथा जे
नागिरक म त्रालयका सिचव ी च द्र कुमार िघिमरेको अ यक्षतामा यो कायर्क्रमको आयोजना
गिरयो । सो कायर्क्रममा सदु रू पि म प्रदेशका माननीय मख्ु य त्री य,ू माननीय सामािजक
िवकास म त्री य,ू प्रदेश सभाका सामािजक िवकास सिमितका माननीय सभापित य,ू सोही
प्रदेशका प्रदेश सभाका स ा पक्षका सचेतक य,ू प्रदेश सभाका िवपक्षी दलका नेता य,ू
प्रदेश सभाका माननीय सदसय् यहू , िज ला सम वय सिमितका प्रमख
ु , उपप्रमख
ु , िज ला
प्रशासन कायार्लय कै लालीका प्रमख
ु िज ला अिधकारी य,ू प्रहरी प्रमख
ु य,ू थानीय
तहका प्रमख
ु तथा उपप्रमख
ु ह , पत्रकार, गैरसरकारी सं थाका प्रितिनिधह , िकशीरी
समहू का प्रितिनिधह कायर्क्रमको सु मा सहभागी नाम दतार्, राि ट्रय गान गाउनक
ु ा साथै
प्रमख
ु अितिथ माननीय मख्ु यम त्री ी ित्रलोचन भट्ट यल
ू े पानसमा व ी बाली कायर्क्रमको
उदघाटन गनभर्ु एको िथयो । उदघाटन सत्रको कायर्क्रममा म त्रालयको तफर् बाट सहसिचव ी
द्रादेवी शमार् यल
ू े कायर्क्रमको उ े यमािथ प्रकाश पादैर् वागत म त य प्र ततु गनभर्ु एको
िथयो । त प ात लैङ्िगक िहसं ा िव द्धको प्रितकको पमा सेतो िरवन िवतरण समेत गिरएको
िथयो । कायर्क्रममा माननीय सामािजक िवकास म त्री यल
ू हे ाल िविभ न िवकासका
गितिविधह स चालनका कारण सदु रु पि म प्रदेशलाई हेनेर् ि कोणमा पिरवतर्न आएको
छ । िहसं ा िव द्धका िविभ न कायर्क्रम स चालन गिरएका छन् । सघं ीय तहबाट समेत य ता
अिभयानका कायर्क्रमह गिरनपु नेर् र िज लाि थत मिहला तथा बालबािलका कायार्लयह
पनु थार्पनामा जोड िदनपु नेर् अिभ यिक्त िदनभु यो । य तै गरी सदु रु पि म प्रदेशका माननीय
मख्ु य त्री यल
ू े सघं ीय म त्रालयले राखेको यो कायर्क्रम सराहनीय छ । अिभ यिक्तलाई
अिभयानकै पमा नभई के ही सधु ार हुने िहसावले लाग्नपु नेर् र िहसं ाका घटना अ य गनर्
ै ीमा पिरवतर्न नभइ िहसं ा
आफै ले आफै लाई तयार गनपर्ु नेर्, मानिसक पबाट सोचाई र कायर्शल
अ य हुदँ नै । राजनीितक पिरवतर्न लगायत सबै कायर्को सफलताका लािग मिहला िवकास
र सशिक्तकरण आव यक छ। य ता कायर्क्रम प्रदेश सरकारले समेत अपन व ग्रहण गदैर् गाउँ
तहस म िलएर जानपु नेर् र दगु मर् का मिहलाह लाई य ता िवषय र आ ना अिधकारह बारेमा
ससु िु चत गराउनपु नेर्, जसको लािग मिहला िददी वैनी, जनप्रितिनिधह , प्रहरी कमर्चारी र
समदु ायह सबै हातेमालो गदैर् अगािड बढ्नपु नेर् भनाइ यक्त गनभर्ु यो । अ यमा मिहला,
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बालबािलका तथा ये नागिरक म त्रालयका सिचव ी च द्र िघिमरे ले कायर्क्रममा
सहभािगताको लािग सबैलाई ध यवाद िदँदै कायर्क्रमको समापन गनभर्ु यो ।
प्रािविधक सत्र
कायर्क्रममा म त्रालयबाट तयार पािरएको लैङ्िगक िहसं ािव द्धको अिभयान वषर्
२०७६ को वािषर्क कायार् वयन कायर्योजना प्र ततु ीकरण म त्रालयका सहसिचव ी
द्रादेवी शमार् यल
ू े गनर्भु एको िथयो र सो कायार् वयन कायर्योजनाको स दभर्मा िवशेष
अितिथ यहू बाट म त य ग्रहण गिरएको िथयो र कायर्क्रममा उपि थत महानभु ावह बाट
लङ्िगक िहसं ा िव द्धको अिभयानमा साथ िदने प्रितवद्धता यक्त भएको िथयो ।
समूह िवभाजन र समूह कायर्
समूह िज ला
सहजीकरण म त्रालय
१ बझाङ्, बाजरु ा, बैतडी
शा. अ., पिवत्रा ढकाल
का. अ., िनिकता दाहाल
२ डोटी, कै लाली, क चनपरु
र्ु ा
म. िव. अ., कमला दाहाल
३ डडे धरु ा, अछाम, दाचल
समहू मा छलफल गरी छलफलबाट आएका सझु ावह प्र येक समहू बाट समहू नेता
छनौट गरी प्र ततु गिरएको िथयो । म त्रालयका सहसिचव द्रादेवी शमार्ले छलफलका
क्रममा सहभागीह ले राख्नु भएका िजज्ञासा तथा प्र ह को स बोधन गनर्ु भएको िथयो ।
समहू छलफलबाट आएका सझु ाव र प्रितवद्धता िटपोट गिरएको िथयो ।
लैङ्िगक िहंसा िव द्धको अिभयान वषर्, २०७६ को कायार् वयन
कायर्योजनामा छलफलबाट आएका सझ
ु ावह ः

समूह १ बाट प्रा सझ
ु ावह
•
•
•

प्रदेश र संघीय सरकारले लैङ्िगक िहसं ा िव द्धको अिभयान स चालनका लािग प्रया
बजेटको यव था गनर्ु पनेर् ।
प्र येक थानीयतहमा लैङ्िगक िहसं ा िव द्धको अिभयान स चालनका लािग प्रदेश
तथा सघं ीय सरकारले एक जना अिभयानकतार्को यव था गनर्ु पनेर् ।
सामािजक जागरण अिभयान अ तगर्त िवशेष कायर्क्रम अ तगर्त छाउपडी प्रथा
अ यका लािग प्रदेश ६ र ७ लाई िवशेष जोड िदएको तर बँदु ा नं. २ मा मानव
बेचिबखन, दाइजो प्रथा, बोक्सी र बालिववाह बढी हुने प्रदेश, िज ला प खल
ु ाई
िवशेष कायर्क्रम स चालन गिरनु पनेर् ।
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प्रितवद्धता
• लङ्िगक िहसं ालाई शु य सहनशीलतामा झानेर् ।
• लङ्िगक िहसं ामा परे कालाई उद्धार तथा यव थापन गनर् पणू र् िज मा िलनेछ ।
• बालबािलकाको क्षेत्रमा आव यक बजेटको यव था गरी बालबािलका मैत्री शासनको
पणू र् प्र याभिू त गराउने छ ।
• िलङ्ग पिहचान गरी भ्रणु ह या गनेर् कायर्पणू र् पमा ब द गराउने छ ।
• छाउपडी प्रथा अ य गनर् थानीय तहह को िविभ न चेतनामल
ु क कायर्क्रमह
िनर तर पमा गनेर्छ । हामीआफै बाट सु गनेर् छ ।"
समूह २ बाट प्रा सझ
ु ावह
• लङ्िगक िहसं ा िव द्धको मैथली भाषा मात्र भएकोमा थानीय भाषा हुनु पनेर् ।
• रणनीितक रोकथाममा स देश राख्दा ठाउँ अनसु ारको भाषाको प्रयोग गनेर् ।
• ३ वटै तहको सम वय प्रभावकारी भिू मका नभएको ।
• िहसं ा प्रभािवतह का लािग िशपमल
ू क यवसायमा लगाई पनु थार्पना गनर्ु पनेर् ।
• द्व द्व पीिडत र िहसं ा पीिडत मिहला तथा बालबािलकाह का लािग अ पका िलन सेवा
के द्र थापना तथा सृ ढीकरण गनेर् । मनोसामािजक (तािलमप्रा ) मनोिवमशर्कतार्
अिनवायर् पले यव था गनेर् ।
• लङ्िगक िहसं ा उद्धार कोष थापना गनेर् ।
• लङ्िगक स पकर् यिक्त (जे डर पोकल पसर्न) मा मात्र नभै सघं , सं थामा पिन तोिक
िज मेवारी वहन गराउने ।
• छाउपडी प्रथा स ब धी त यांक संकलन गरी प्रभावकारी कायर्क्रम अगािड बढाउने ।
• सावर्जिनक थानह मा मिहला, िकशोरीह मािथ हुने दु यर्वहार यनू ीकरणका लािग
स देशमल
ू क पो र, प पलेट थानीय भाषामा प्रकाशन गनेर् र सावर्जिनक थानमा
सरु क्षाका यव थापन गनेर् ।
• मिहला, बालबािलका तथा ये नागिरक म त्रालयले पािलकामा िविनयोज नगनेर्
सशतर् बजेटलाई िनर तरता िदनु पनेर् ।
• ऐन, काननू , नीित िनयमलाई प्रभावकारी बनाउनका लािग कायार् वयनमा याउनु पनेर् ।
प्रितवद्धता
• "म िहसं ा गिदर्न, िहसं ा गरे को सहने छै न । िहसं ा गरे को देखमे ा प्रितकार गनेर् छु र नेपाल
सरकार, प्रदेश सरकार र थानीय सरकारबाट बनेका सबै काननू को कायार् वयन गनेर् र
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गराउने छु ।"
समूह ३ बाट प्रा सझ
ु ावह
• थानीय तहमा मिहला शाखा हेनेर् कमर्चारीको यव थापन त काल गनर्पु नेर् ।
• “छाउपडी” श दलाई हटाई मिहनावारी यव थापन भ ने श द राख्नु पनेर्, यसका लािग
काननू संशोधन गनर्ु पछर् । यसले हाम्रो आ म स मानमा असर गरे को छ ।
• प्र येक िज लामा मिहला बालबािलका तथा ये नागिरक िडिभजन कायार्लय नभई
थानीय तहमा हुनु पनेर् ।
• संघीय कायार्लयमा मिहला िहसं ाको लािग िविनयोजन भएको खचर्को पारदिशर्ता हुनु
पनेर् ।
• मिहला िहसं ा यिू नकरणका लािग प्रदेश सरकारले रणनीित िनमार्ण गरी िवशेष कायर्क्रम
स चालन गनर्ु पनेर् ।
• प्रितवेदनको संय त्र प पमा तयार गनर्ु पनेर् ।
• संघले कायर्क्रमतय गदार् थानीय सरकारसँग सम वय गनर्ु पनेर् ।
• िहसं ामा परे का मिहलाको लािग प्र येक थानीय तहमा सेभ हाउस िनमार्ण हुनु पनेर् ।
• पािलका तरमा तािलम प्रा मनोिवमशर्कतार् सिहत मनोिवमशर् के द्र स चालन ।
• मिहलाको कायर्बोझ घटाउनका लािग िविभ न प्रिविधको प्रयोग हुनु पनेर् ।
• मिहला िहसं ा स ब धी काननू ी सचेतना कायर्क्रम र याियक सिमितको क्षमता िवकास
गनर्ु पनेर् ।
• धािमर्क अगवु ाह सँग अ तिक्रर्या ।
• ज मो सवमा हुने िवभेदका लािग काननू ी यव था (छोरा-छोरी)
• मिहला, बालबािलका र ये नागिरकका लािग िनि त बजेट िविनयोजन गनर् काननू ी
प्रावधान ।
• सबै भ दा पिहला िनणर्यमा मिहला कायर्क्रम ।
• थानीय मिहला िहसं ा यनू ीकरण सम वय सिमितमा मिहलाको नेतृ व हुनु पछर् ।
• संघको सशतर् अनदु ानमा मिहला शाखाको बजेट हुनु पनेर् ।
• थानीय तरमा कोषको यव थार यसको पिरचालन कायर्िविध िनमार्ण गनर्ु पनेर् ।
• प्र येक िवद्यालयमा सेिनटरी याड यव थापन ।
• िवदरु भ ाको यव था ।
• कायर्क्रममा पु ष सहभािगता ।
• उपा यक्षको नेतृ वमा मिहला सशिक्तकरण कायर्क्रम ।
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efu $
िसकाइ अनुभव तथा िन कषर्
४.१ िसकाइ अनुभव
साझा अिभयानमल
ू क कायर्क्रमबाट समाजमा रहेका हानीकारक अ यास/प्रथा
र प्रचलनह समाजमा के कसरी अबल बन हँुदै छन । भ ने कुराको स य र यथाथर्ता
जानकारी िलन सहज हुने रहेछ । सामािजक सचेतना र सामािजक पा तरणका लािग य ता
कायर्क्रमले सबैलाई समान मह व िदएकाले वािम व र ग्रहण गनर् सहज भएको महससू
गिरयो । योजनावद्ध कायर्क्रम र संयोजकलाई अिधकारसिहतको िज मेवारी िदएर समयमै
सम वयको लािग स बि धत थानमा पठाईमा कायर्क्रममा सहभािगता सख्ं यामात्र नबढी
िज मेवारी िनवार्ह गनेर्को साथर्क सहभािगता रहने देिखयो । मिहला, बालबािलका तथा
ये नागिरक म त्रालयको काम नै मापनयोग्य, देिखने छुन सिकने खालको नभई के बल
सामािजक, महससू गनेर् सिकने र क याणकारी भएकोले साधारण मू याङ्कनमा कमजोर
लाग्ने तर सामािजक पिरवतर्न \ पा तरणमा अ य तै मू य रहने हँुदा य ता कायर्क्रम समय
समयमा आयोजना हुनपु दर्छ ।
साझा अिभयानमा साझा सहमितका लािग यसले ठूलो मह व राखेको हु छ । यसो
भ दैगदार् िवगत दईू वषर्को अनभु वले अब म त्रालयले य ता कायर्क्रमको आफै ले आयोजना
नगरी के ही रकम िविनयोजन गरे र के वल सम वय सहजीकरण गदार् हुने देिखयो । यस पटकको
यो कायर्क्रम लिगक िहसा िव द्धको अिभयान वषर् घोषणा भएको र यसलाई साथर्क बनाउन
वािषर्क कायार् वयन कायर्योजना सरोकारवालासँगको छलफल र अ तिक्रर्याबाट तयार
पानर्पु नेर् भएकोले यही िवषयव तल
ु ाई प्रभावकारी कायार् वयन योग्य बनाउनलाई यो लिगक
िहसा िव द्धको १६ िदने अिभयान सातै प्रदेशमा थानीय प्रितिनिध सिहतको सहभािगतामा
गनेर् आव यक ठिनयो । जसले थानीय तहमा थानीय सरकारले सामािजक सचेतनामल
ू क
कायर्क्रम स चालन गनेर्, प्रदेशमा प्रदेश सरकारले गदार् िन नानसु ारको फाईदा हुने देिख छ ;
•
थानीय सरकारको मह व बढ्ने,
• सघं ीय सरकारको समय लागत र जनशक्तीको पिरचालन अ य मह वपणू र् कायर्मा
रहने,
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•

थानीय भाषामा थानीय सामग्रीह को प्रयोगगरी सचू ना श देशको प्रचारप्रसारले
थानीयबासीलाई उ सािहत बनाउने ।
• साझा अिभयानका कायर्क्रमलाई थानीय तहले आ नो नीित, िनयम तथा योजना
कायर्क्रममा आ तिरकीकरण गनर् सहज हुने,
• लिगक िहसा मक्त
ु समाजको िनमार्ण गनर् सहज हुने ।
िसकाईको मह वपणू र् पक्ष के र ो भने साझा अिभयान स चालन गनेर् म त्रालयले
एउटा कायर्िविध वा मापद ड तयार पारी सबै थानीय तह र प्रदेशलाई पठाई दनु पु नेर् ।
ितिथिमित तोिकएका िदवसका स ब धमा म त्रालयले सामािजक सचेतना सिहत िविभ न
रचना मक तथा सृजना मक पमा सामािजक पा तरण र आिथर्क सशक्तीकरण गनेर्
उ े यले िदवस आयोजना गनेर् भनी सघं ीय मािमला तथा सामा य प्राशासन म त्रालयमा
सम वय गनर् आव यक देिख छ ।

४.२ िन कषर् तथा सभ
ु ाव
समाजको सशक्तीकरण नगरी समाजमा रहेका हानीकारक अ यासह को
अ य अस भव प्रायः देिख न । सामािजक पा तरणका लािग आिथर्क सशक् ीकरण
हुन ज री छ । सामािजक सशक्तीकरण कुनै एक यिक्त, सरकारबाट मात्रै संभव
हु न, जसका लािग य तै साझा अिभयान स चालन गनर् र तीनै तहका सरकार,
तथा सरोकारवाला सबैको सहभािगता आव यक मािन छ । लिगक िहंसा, िवभेद,
मिहलामािथ हुने िविभ न प्रकारका िहसा, बला कारका घटनाह हेदार् थानीय तहमै
बढी हुने हुँदा थानीय तहलाई सामािजक पा तरणको सख्त आव यक छ । तीनै
तहका सरकारले आ ना िनित, योजना, बजेट तथा कायर्क्रममा लिगक िहसा अ यका
कायर्क्रम, सामािजक सचेतना वृिद्ध गनेर् कायर्क्रम, मिहलाह को िजिवकोपाजर्न
सुधार गनेर् कायर्क्रम तय गरी मूलप्रवाहीकरण गनर्ुपनेर् देिख छ । लिगक िहसा िव द्धको
अिभयान वषर् २०७६ को वाषीर्क कायार् वयन कायर्योजनाको कायार् वयन समय आ.व.
२०७७/०७८ स म गिरनुपनेर्, र आगामी आ.व.मा यस कायार् वयन कायर्योजनाको
सबै थानीय तहमा कायार् वयनको अव थाको बारे मा समीक्षा गनेर् नसिकएतापिन
नमूनाका आधारमा उ च जोिखम पिहचान भएका थानीय तहमा म त्रालयले देशैभरी
हानीकारक प्रथा पर परा अ तगर्त जोिखमको पिहचान तथा हानीकारक प्रचलनमा
क ता अ यासह पदर्छन यसको जानकारी िलने र िनय त्रण गनेर् प्रावधानह
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तयार गनर्ुपनेर् । म त्रालयले हानीकारक अ यास िव द्ध ५ वषेर् रणनीित तयार गनर्ुपनेर्
देिख छ । अबका िदनमा म त्रालयले के वल सम वय र सहजीकरण मात्रै गिरिदने र
सबै प्रदेश थानीय तहले सामािजक मु ालाई आ तिरकीकरण गदैर् सामािजक सुरक्षा,
सामािजक याय र संमिृ द्धको खोजी गनर्ुपनेर् देिख छ ।
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पिर छे द –१

प्रारि भक
लैङ्िगक िहंसा िव द्धको अिभयान वषर्, २०७६ को
वािषर्क कायार् वयन कायर्योजना
१.१ पृ भूिम
नेपालको संिवधानले नै लैङ्िगक िवभेदको अ य गरी आिथर्क समानता,
समृिद्ध र सामािजक याय सुिनि त गनर् समानुपाितक समावेशी र सहभािगतामूलक
िसद्धा तका आधारमा समतामूलक समाजको िनमार्ण गनेर् संक प गरे को छ । समान
नागिरक, समान सहभािगता, सामािजक सुरक्षा, कानुनको पालना र आिथर्क
समृिद्धलाई संिवधानमा प्रमुख प्राथिमकताका साथ रािखएको छ । यद्यिप ५१ प्रितशत
भ दा बढी जनसंख्या रहेको मिहलाह अझ पिन देशमा समान नागिरकको हैिसयतमा
पिहचान थािपत हुन सके को छै न, मिहलाह को राजनैितक सहभािगता वृिद्ध भएको
देिखएतापिन मिहलाह लाई हेनेर् िवभेदपूणर् ि कोण, सामािजक मू यमा यता र
यसबाट िसिजर्त हािनकारक पर परागत अ यासका कारण मिहलाको नेतृ व वीकार
हुने वातावरण ब न सके को छै न । मिहला िव द्ध हुने भेदभाव तथा िहंसा ज ता जघ य
अपराधलाई रा यले कानुनद्वारा द डनीय बनाएको छ ।
सन् २०३० स ममा समानता, सामािजक यायलाई के द्रमा राख्दै संसारबाट
गिरबी हटाउने अिभप्रायका साथ िदगो िवकास ल य तयार गरी आ मसात गिरएको
छ । लैङ्िगक समानतालाई िवकास र समृिद्धका सवालका पमा थािपत नगरे स म
देशमा िदगो िवकास, समानता, शाि त र समृिद्धको थापना हुन नसक्ने त यलाई
िव ले आ मसात गिरसके को छ । नेपाल सरकारले लैङ्िगक िहंसाको स बोधनका
लािग नीितगत यव थाका साथै िविभ न कायर्क्रमह तय गरे को छ । यसथर्,
लैङ्िगक असमानताको स बोधनका लािग थानीय तरबाट लैङ्िगक िहंसा िव द्धको
अिभयानह लाई लैङ्िगक िहंसा िव द्ध शू य सहनशीलता कायम गराउनु पदर्छ ।
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िव. सं २०६३ सालमा पुनर् थािपत प्रितिनिध सभामा पेश भएको ज री
सावर्जिनक मह वको प्र तावमा “आमा वा बावुम ये कसैको नामबाट पिन स तानले
नागिरकता पाउन सक्ने ग्यारे टी गनर्, समानुपाितक सहभािगताको ल यमा पुग्ने
कुरालाई यानमा राखी हाललाई क तीमा एक ितहाई मिहलालाई रा यको सबै
संरचनामा सहभािगताको ग्यारे टी गनर्, िवभेदकारी कानुनको खारे जी गनर्, मिहलाप्रित
हुने गरे का िहंसाको अ य गनर्लाई िव. सं २०६३ साल जेठ १६ का िदन त कालीन
प्रितिनिध सभाले सवर्स मत पमा पािरत गरे को िथयो । यसले मिहलाको हक
अिधकारलाई संवैधािनक पमा थािपत गनर् मह वपूणर् आधार प्रदान गरे को
िथयो । यस उपलि धपूणर् िदनको मरणमा नेपाल सरकारले यस वषर् (िव.सं. २०७६)
देिख प्र येक वषर् जेठ १६ का िदन राि ट्रय मिहला अिधकार िदवस मनाउने िनणर्य गरे को
छ । साथै यस वषर् २०७६ साललाई लैङ्िगक िहंसा िव द्धको अिभयान वषर्को पमा
संघ, प्रदेश र थानीय तहले अिभयान कायर्क्रम संचालन गरी मनाउने िनणर्य भएको
छ । यसथर् देश यापी पमा “लैङ्िगक िहंसा मुक्त देश िनमार्ण” भ ने मूल नाराका साथ
यस अिभयान स चालन हुन आव यक छ ।

१.२ कायर्योजनाको आव यकता
िव मा मिहला अिधकार तथा मुिक्तका लािग इितहासका िविभ न कालख डमा
िविभ न सङ्घषर् तथा आ दोलनह हुँदै आएका छन । मिहला अिधकार र मिहला
सशक्तीकरणका लािग िविभ न अवधारणाह अवल वन गिरएकोछ । नेपालले
मिहला िव द्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उ मुलन गनेर् महासि ध १९७९ लाई १९९१
मा अनुमोदन गरे को छ । सन १९९५ मा संयुक्त रा ट्रसंघले चीनको बेइिजङ्गमा
आयोजना गरे को चौथो िव मिहला स मेलनमा लैङ्िगक मूलप्रवाहीकरणलाई एक
प्रमुख रणनीितको पमा िलइर् १२ वटा क्षेत्रह मा पिरवतर्नको प्रितवद्धता यक्त गरे को
िथयो । सन २०२० मा बेइिजङ्ग घोषणाको २५ वषर् पुग्न लागेको उपल यमा पिछ लो
५ वषर्को समीक्षा गरी प्रितवेदन पेश भएको छ । िदगो िवकासको ल य ५ लैङ्िगक
समानता र बािलका सशक्तीकरणको ल य प्राि का लािग सूचकह िनमार्ण गरी
कायार् वयनमा रहेको छ । सो लगायत क्षेत्रीय जगतमा िविभ न सि ध वा स झौताह मा
ह ताक्षर गरी नेपाल सरकारले लैङ्िगक समानता कायम गनेर् प्रितवद्धता जनाएको छ ।
नेपालको संिवधान लैङ्िगक िवभेदको अ त गनेर् संक प गदैर् मिहलालाई
54

लैङ्िगक भेदभाविवना समान वंशीय हक, सुरिक्षत मातृ व र प्रजनन वा य स ब धी
हक रा यका सबै िनकायमा समानुपाितक समावेशी िसद्धा तका आधारमा िवभेद रिहत
समृद्ध र यायपूणर् समाजको िनमार्ण गनेर् संक प गरे कोछ । मिहला िव द्ध हुने सबै
प्रकारका भेदभाव तथा िहंसा ज ता जघ य अपराधलाई द डनीय बनाई पीिडतलाई
क्षितपूित िदलाउन र िशक्षा वा य रोजगारी र सामािजक सुरक्षामा िवशेष अवसरद्वारा
लैङ्िगक समानता कायम गनेर् यव था गरे कोछ । नेपालमा लैङ्िगक िहंसा अ यको
लािग संवैधािनक योजनागत, नीित तथा कानूनी पमा थुप्रै प्रयासह भएता पिन अझै
पिन दाइजो बोक्सी छाउपडी लगायतका कुप्रथा तथा कुसं कारका कारणह िनद ष
मिहला बालबािलका तथा िकशोरीह घरे लु िहंसा बला कार तथा यौनज य िहंसा
कायर् थलमा हुने िहंसा आिथर्क तथा सां कृ ितक लगायत िविभ न िहंसावाट िपिडत
भइरहेका छन । लैङ्िगक पले िवभेदरिहत समृद्ध र यायपूणर् समाजको थापनाको
लािग मिहलाह का समान अग्रसर नेतृ वदायी भूिमका सिहत सबै मिहला तथा
पु षह ले आ मस मान वोध हुने वातावरण िनमार्ण गनर् र सबै तह क्षेत्र र संरचनाह मा
लैङ्िगक मैत्री वातावरणको िनमार्ण गनर् आव यक पदर्छ । य तो प्रयास सबै िज मेवार
िनकायह बाट थानीय तह देिखनै अिभयानमूलक पमा संचालन हुन आव यक
भएकोले तदनु प कायर्योजना वनाइ कायार् वयन गनर्ु पनेर् आव यकता भएको छ ।

१.३ कायर्योजनाको उ े य
(१)

(२)

लैङ्िगक िहंसाको अ य तथा लैङ्िगक समानता िवकास र मिहला
सशक्तीकरणका लािग हालस म प्रा उपलि धह समेट्दै िवद्यमान
लैङ्िगक िहंसा, िवभेद, असमानता र वि चतीकरण लािग लैङ्िगक
िहंसा िव द्ध शू य सहनिशलताको नीितद्वारा लैङ्िगक िहंसामुक्त रा ट्र
िनमार्ण गनेर् आधार तयार गनेर् ।
लैङ्िगक िहंसामुक्त देश िनमार्ण रा ट्रको प्राथिमकता भ ने सबै तहबाट
प्रितवद्धताका लािग अिपल गदैर् मिहला, बालबािलका मािथ हुने िहंसा
िव द्ध सबै प्रदेश तथा थानीय तहह वाट कायर्योजनाको कायार् वयन
गनेर् ।

१.४. अिभयान अ तगर्त प्रमुख पमा स बोधन गिरने क्षेत्रह
१.

घरे लु िहंसा
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२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.

वैदेिशक रोजगारसँग स बि धत िहंसा
मनोर जन क्षेत्रमा कायर्रत मिहलासँग स बि धत
यौनिहंसा तथा दु यर्हार
कायर् थलमा हुने यौनज य िहंसा
सामािजक स जालको दु पयोगबाट हुने िहंसा
अ धिव ास, कुरीित, कुसं कार तथा गलत अ यासको कारणबाट
िसजर्ना भएका िहंसाह
राजनीितक, शैिक्षक क्षेत्रमा मिहला मािथ हुने िहंसा
सावर्जिनक यातायात एवम् सावर्जिनक थलमा हुने िहंसा
एिसड तथा रासायिनक आक्रमणबाट हुने िहंसा
मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार िनय त्रण

१.५. अिभयानमा िलईएका रणनीितह

रोकथाम

लैङ्िगक िहंसा हुनै निदने वातावरण तयार पानर् सचेतना
र सशक्तीकरण कायर्क्रमह संचालन गिरनेछ । यो
अिभयान अ तगर्त स चािलत हुने सबै कायर्क्रमह
हरे क पीिडत तथा प्रभािवतह पिरवतर्नका बाहक हुन्
भ ने सोचबाट गिरनेछ ।

प्रवद्धर्ना मक

लैङ्िगक िहंसा िव द्ध योगदान गनर् िविभ न
यिक्त वह लाई स मान तथा पुर कृ त गनेर् । सकारा मक
अ यासको प्रवद्धर्न गनेर् ।

सहयोग

पीिडत तथा प्रभािवतलाई सहयोग तथा पुन थार्पना
संय त्रको िव तार गनेर् ।

यायमा पहुच
ँ
बढाउने

पीिडत तथा प्रभािवतह को मानव अिधकार संरक्षणका
लािग आव यकता अनु पको सहयोगी संय त्रह प्रदान
गनेर् तथा िहंसाबाट पीिडत/प्रभािवतको सामािजक तथा
कानुनी याय प्रा गनेर् वातावरण िसजर्ना गनेर् ।
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पिर छे द –२

लैङ्िगक िहंसा िव द्धको अिभयान वषर्,२०७६ को वािषर्क कायार् वयन
कायर्योजनाको िज मेवार िनकाय, सहयोगी िनकाय, साझेदारको
भूिमका तथा अनुगमन स ब धी यव था र अविध
२.१. िज मेवार िनकायको भूिमका
कायर्योजनामा प गिरएका िक्रयाकलापह को कायार् वयनबाट नै य ता
कायर्योजनाका उ े य हािसल गनर् सिक छ । यसका लािग तोिकएका िक्रयाकलापह को
प्रभावकारी कायार् वयनको सुिनि तता अिनवायर् हुँदा प्र येक िक्रयाकलापको
कायार् वयनको लािग िज मेवार िनकायह तोिकने गिर छ । यसरी तोिकने िज मेवार
िनकायको कायर्योजना कायार् वयनमा प्रमुख भूिमका रह छ । य ता िनकायले आफले
कायर् प्रार भ गनर्ुपनेर् िवषयमा आफले नेतृ वदायी भूिमका िनवार्ह गनेर् र अ य सहयोगी
िनकायको सहयोगको आव यकता भएका य ता सहयोगका लािग सम वय गरी
तोिकएको कायर् तोिकएको समयमा नै स प न गनर् प्रमुख भूिमका िनवार्ह गनर्ुपनेर् पिन
हु छ । प्र तुत कायर्योजना तयार गदार् पिन कायर्योजनामा तोिकएका िक्रयाकलाप
कायार् वयन गनर् प्रमुख पमा िज मेवार हुने िनकायह िनि त गरी कायर्योजना तयार
गिरएको छ । यसरी िज मेवारी तोिकएको िनकायले सम वय गरी आव यकता अनुसार
सहयोगी िनकायको सहयोग समेत िलइ कायर्योजनामा उ लेिखत िक्रयाकलापह को
कायार् वयन गनर्ुपनेर्छ ।

२.२ सहयोगी िनकायको भूिमका
कायर्योजना कायार् वयनलाइर् के द्रिव दुमा राखी कायर्योजना तयार गदार् नै
कायर्योजनामा तोिकएका िक्रयाकलाप कायार् वयन गनर् प्रमुख पमा िज मेवार
हुने िनकाय िनि त गरी य ता िनकायलाइर् तोिकएको िक्रयाकलाप सफलतापूवर्क
कायार् वयन गनर् सहयोगी हुन सक्ने िनकायको पिहचान गिरएको छ । कायर्योजनामा
िनि त गिरएका िक्रयाकलापह को कायार् वयनको लािग प्रमुख पमा िज मेवार
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िनकायले सम वय गरे को वा सहयोगका अपेक्षा गरे को अव थामा सहयोगी िनकायले
य ता िज मेवार िनकायलाइर् तोिकएको िक्रयाकलाप कायार् वयन गनर्मा आव यक
सहयोग उपल ध गराउनु पनेर् छ साथै कायर्योजनामा िनि त गिरएका िक्रयाकलापह का
प्रभावकारी कायार् वयनका लािग सहकायर् गनर्ुपनेर् भनी प्रमुख िज मेवार िनकायले
अनुरोध गरे को अव थामा समेत सहयोगी िनकायले य ता िक्रयाकलाप कायार् वयन
गनर्का लािग प्रमुख िज मेवार िनकायसँग सहकायर् गनर्ुपनेर्छ ।

२.३ साझेदार िनकायको भूिमका
नेपाल सरकारका िविभ न िनकाय गैर सरकारी संघ स था िविभ न सरोकारवाला
िनकाय र संघ स थाह तथा अ तरार्ि ट्रय िवकास साझेदारवाट आव यकता अनुसार
सहयोग तथा सहायताको अपेक्षा गिरएको छ । राि ट्रय अ तरार्ि ट्रय गैर सरकारी संघ
सं थाह ले आ–आ ना कायर्क्रम वीकृ त तथा संचालन गदार् यो कायर्योजनालाई
आधार िलनु पनेर्छ ।

२.४ सच
ं ार मा यमह को भूिमका
संचार मा यमको सहयोगले यस सवाललाई सावर्जिनक गनर्, िज मेवार
िनकायको भूिमकालाई सु ढ गनर्, जनचेतना अिभवृिद्ध गनर् तथा िहंसा िपिडत र
प्रभािवतह को िसघ्र उद्धार तथा संरक्षण गनर् मह वपूणर् भूिमका रहने भएकोले संचार
मा यमको प्रभावकारीता र लैङ्िगक मैत्री भूिमकाको अपेक्षा गिरएको छ ।

२.५ कायर्योजना कायार् वयका लािग आिथर्क यव था
कायर्योजना कायार् वयनका लािग देहायको ोतवाट आिथर्क यव था गिरनेछ:
•
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा थानीय सरकारको वजेट
•
संयुक्त रा ट्र सघं अ य राि ट्रय, अ तरार्ि ट्रय सं था तथा िवकास
साझेदारह को सहयोग

२.६ अनुगमन स ब धी यव था
कायर्योजना कायार् वयको अनुगमन के द्रमा मिहला, बालबािलका तथा ये
नागिरक म त्रालय मूल संयोजन सिमित, प्रदेशमा प्रदेश सामािजक िवकास म त्रालय,
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प्रदेश तरको सिमित तथा थानीयतहमा थानीय तरको सिमित थानीय तह तथा
िज ला सम वय सिमित, भिगनी संगठन, िज ला सम वय सिमित महासंघ नेपाल,
नगरपािलका तथा गाउँ पािलका महासंघ तथा ते ो पक्षको मू यांकन गिरनेछ ।

२.७ कायार् वय समीक्षा
यो कायर्योजनाको समीक्षा क तीमा २ मिहनाको एक पटक गिरनेछ र अ यमा
वािषर्क समीक्षा गिरनेछ ।

२.८ अविध
यो कायर्योजनाको अविध आिथर्क वषर् २०७६/०७७ स म एक वषर्को हुनेछ ।
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कायर्क्रम
३.१. रणनीितः रोकथाम
३.१.१ लैङ्िगक िहंसा
लगायत समाजमा िवद्यमान
िविभ न कुरीितज य िहंसा
िनवारण गनेर् ।

सबै नगरपािलका गाउँपािलकाह ले पािलका
तरमा लैङ्िगक स पकर् यिक्तह तोक्ने ।

सबै प्रदेशह ले प्र येक प्रदेश म त्रालय तथा
िवभागमा लैङ्िगक स पकर् यिक्तह तोक्ने

सात वटै प्रदेशका सामािजक िवकास म त्री र
िवभागीय प्रमख
ु सँग अ तरिक्रया गरी प्रितबद्धता
गनेर् ।
प्रदेश सरकार, थानीय तह तथा िवद्यालयको
लािग लैङ्िगक स पकर् यिक्तह को कायर्
िववरण तयार गनेर्
िवद्यालयमा लैङ्िगक स पकर् यिक्त (Gender
focal person) तोक्ने िशक्षा, िवज्ञान तथा
प्रिविध म त्रालयले प्रदेश तथा थानीय तहमा
पिरपत्र गनेर् ।

िक्रयाकलाप

प्रदेश सरकार थानीय तह

प्रदेश सा.िव म.ं

सहयोिग िनकाय

िश, िवतथाप्रिविध म त्रालय, म.बा.तथा ये.ना.म., या सन,
एन या सन
प्रदेश सा.िव.म,िज ला
िशक्षा सम वय इकाई,
म.बा.तथा ये.ना.म., अथर्
प्रदेश मख्ु यमि त्रको
म त्रालय, राि ट्रय मिहला
कायार्लय तथा सामािजक आयोग, िश िव प्रिविध
म त्रालय, िज ला िशक्षा
िवकास म त्रालय
सम वय इकाई
संघीय मािमला तथा थानीय,
िवकास म त्रालय, म बा तथा
सबै थानीय तहह
ये ना म त्रालय, महासंघह
(िज.स.स, नगरपािलका,
गाउँपािलका )

म.बा.तथा ये.ना.म

म.बा.तथा ये.ना.म.

िज मेवारी िनकाय

चैत्र २०७६

माघ / फागनु
२०७६

माघ २०७६

माघ २०७६

पिहलो
चौमािसक
२०७६

समय िसमा

३. लैङ्िगक िहंसा िव द्धको अिभयान वषर्, २०७६ को कायार् वयन कायर्योजना

पिर छे द –३

कै िफयत
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कायर्क्रम

िवद्यालय िशक्षाको पाठ्यक्रममा लैङ्िगक
िहसं ा अ य, छाउपडीगोठ प्रथा, दाइजो तथा
कुरीित िव द्ध र मिहला सशक्तीकरण िवषयह
समावेशको लािग पहल गनेर् ।
अपांग भएका छात्र तथा छात्रह को लािग छुट्टा
छुट्टै शौचालय िनमार्ण गनर् िशक्षाका सबै तहलाई
पिरपत्र गनेर् तथा प्राथिमकताका साथ िनमार्ण गनेर्
नीित िलने ।
संघ, प्रदेश तथा थानीय सरकारले िनमार्ण गनेर्
भौितक सरं चनाह लैङ्िगक मैत्री पले िनमार्ण
गदैर् जाने ।

िवद्यालयमा छात्राह मािथ हुने यौन दू यर्वहार
रोक्न िवद्यालयमा गनु ासो यव थापन संय त्र
थापना गनर् सबै िवद्यालयमा पिरपत्र गनेर् ।

प्र येक प्रदेश अ तगर्त िनजी तथा सामदू ाियक
िवद्यालयमा लैङ्िगक िहसां िव द्धको सचू ना
स देशह तयार गरी िवतरण तथा प्रचार प्रसार
गनेर् ।

िक्रयाकलाप

प्रदेश सामािजक िवकास
म त्रालय, थानीय तहह
म.बा.तथा ये.ना.म., राि ट्रय
मिहला आयोग, प्रदेश सरकार
तथा थानीय तह

संघीय मािमला तथा
सामा य प्रशासन म त्रालय
सहरी िवकास म त्रालय

सहयोिग िनकाय
िश िव प्रिविध म त्रालय,
थानीय तह, म.बा.तथा
ये.ना.म., िज ला िशक्षा
सम वय इकाई, या सन ,
एन या सन, सामदु ाियक वन
उपभोक्ता महासघं , िज.स.स,
नगरपािलका, गाउँपािलका
महासंघ, राजनैितक दलका
भिगनी संगठन
प्रदेश सामािजक िवकास
म त्रालय, थानीय तहह ,
िज ला प्रशासन कायार्लय
िज ला िशक्षा सम वय इकाई
या सन , एन या सन
म.बा.तथा ये.ना.म, प्रदेश
सामािजक िवकास म त्रालय,
थानीय तहह

िश. िव.तथा प्र. म त्रालय,
सहरी िवकास म त्रालय,

िश, िव तथा प्रिविध
म त्रालय, पाठयक्रम
िवकास के द्र

िश, िव तथा प्रिविध
म त्रालय,

प्रदेश सा.िव म.ं

िज मेवारी िनकाय

िनर तर पहल

माघ २०७६
र िनर तर

िनर तर

२०७६ माघ

माघ २०७६

समय िसमा
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कायर्क्रम

िनर तर
२०७६ िभत्र

२०७६ िभत्र

िनर तर

िनर तर

गृह म त्रालय, स.मा. तथा
सा.प्र. म. म.बा.तथा ये.ना.म.,
सघं ,प्रदेश तथा थानीय,
तह,पत्रकार महासंघ, छापा तथा
अनलाइन िमिडया
गृह म त्रालय, सा.मा. तथा सा.प्र.
म., म.बा.तथा ये ना.म.,

नेपाल प्रहरी

म.बा.तथा ये.ना.म.,

नेपाल प्रहरी

प्रदेश सामािजक िवकास
Digital Display मा स देश राख्ने (Public
म.बा.तथा ये.ना.म., नेपाल म त्रालय, थानीय तह, म बा
तथा ये ना म, संचार तथा
Places तथा चोकह मा) (प्रथम चरणमा महानगर र
प्रहरी
सचू ना प्रिविध म त्रालय,
बिढ अपराध हुने ठाउंह को पिहचान गरेर )
सरोकारावाला िनकायह

२०७६ िभत्र

िनर तर

समय िसमा

नेपाल प्रहरी, प्रदशे सरकार तथा
थानीयतह,सरोकारवालािनकाय

सामािजक अिभय ता, िकशोर
िकशोरी क्लवह , िश. िव.तथा
प्र.म. प्रदेश सरकार, सामदु ाियक
िवद्यालय,

प्रदेश आिथर्क मािमला,
म त्रालय, थानीय तह

सहयोिग िनकाय

सचं ार तथा सचू ना प्रिविध
म त्रालय

िहसं ा यनू ीकरणको स देश िवज्ञापन, सामग्री थानीय
एफ.एमह बाट यापक प्रचार प्रसार गनेर् ।
लैङ्िगक िहसं ासगं स बि धत कुनै िवषयमा यसका
कारण र यनू ीकरणका उपाय प ा लगाउनका लािग
Social Research गनेर् ।
राि ट्रय तरका संचार तथा थानीय तहका संचार
म यमा मिहला िहसं ा िव द्ध अिभयान वषर्
२०७६ सफल बनाउन स पणू र् तह र त काका
समदु ायलाई आ ान गनेर् ।
Metro Traffic F.M र प्रहरी अनरु ोधको
प्र येक कायर्क्रममा GBV संग स बि धत सामग्री
अिनवायर् स प्रेशण गनेर् ।

िज मेवारी िनकाय
संघ, प्रदेश र थानीय तहमा लैङ्िगक उ रदायी अथर् म त्रालय, म.बा.तथा
ये.ना.म, सघं ीय मािमला
बजेटलाई सं थागत गनेर् ।
तथा सामा य +म त्रालय
लैङ्िगक िहसं ा िनय त्रण सयं त्र र सजं ाल सिमितका
नेपाल प्रहरी, संघ,प्रदेश तथा
पदािधकारीह लाई समय सापेक्ष कायर् गनर् क्षमता
थानीय तह
अिभवृद्धी, पा तरण तािलम माफर् त बृह र र यौिनक
िशक्षा स ब धी प्रिशक्षण प्रदान गनेर् ।

िक्रयाकलाप

कै िफयत
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कायर्क्रम

िक्रयाकलाप
सामदु ाियक, नीिज तथा धािमर्क आ थाका
िवद्यालयह (मदसार्, गु बा आिद) का
िवद्याथीर्ह लाई लैङ्िगक िहसं ा, घरे लु िहसं ा,
बालिववाह, मानव वेचिवखन, Cyber Crime
र HIV positive लगायत आधारभतू सरु क्षा
स ब धी जानकारीमल
ू क सचेतना जगाउन
कूलमा कायर्क्रम गनेर् ।
िहसं ा पीिडत मिहला बालबािलका तथा ये
नागिरकह लाई एकीकृ त सेवा प्रदान गनर्
काठमा डौमा One Stop Centre थापना
तथा स चालन गनेर् (के द्रवाट सु वात गरी प्रदेश
तरको लािग समेत पहल गनेर्)
थानीय तहमा घरे लु मिदरा र लागू औषधको
गैरकाननु ी उ पादन र उपभोगमा िनय त्रण गनेर् ।
अ पतालमा आधािरत एकद्धार संकट
यव थापन के द्र (OCMC) सु ढ गनेर्
मिहला वा य वंयम सेिवका (FCHV)
लाई लैङ्िगक िहसं ा िव द्ध (GBV) स बि ध
अिभमिु खकरण
कुल हे थ कायर्क्रम अ तगर्त िकशोर
िकशोरीलाई अिभमिु खकरण
म. बा. तथा ये. ना. म.
म. बा. तथा ये. ना. म.
म. बा. तथा ये. ना. म.

वा य तथा जनसंख्या
म त्रालय
वा य तथा जनसख्ं या
म त्रालय

नेपाल प्रहरी, सबै थानीय तह,
सहकारी संघ स था

गृह म त्रालय, राि ट्रय मिहला
आयोग, म. बा. तथा ये.
ना. म.

िनर तर

िनर तर

िनर तर

िनर तर

फागनु २०७६

सहयोिग िनकाय
समय िसमा
गृह म त्रालय, संचार तथा
सचू ना प्रिविध म त्रालय,
राि ट्रय मिहला आयोग, प्र.प्र.
का जनस पकर् शाखा, प्र.प्र.का. पौष/माघ२०७६
य य शाखा,
प्रदेश प्रहरी कायार्लय, िज ला
प्रहरी कायार्लय

वा य तथा जनसंख्या
म त्रालय

गृह म त्रालय

नेपाल प्रहरी

नेपाल प्रहरी, थानीय तह,
िज ला िशक्षा सम वय
इकाई,

िज मेवारी िनकाय
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मिहला िहसं ा मिहला सशक्तीकरण स ब धी
म त्रालयवाट भएका पहल स ब धमा Talk show म.बा.तथा ये.ना.म.
कायर्क्रम टेिलिभजनबाट प्रसारण गनेर् ।

िज मेवारी िनकाय

टेिलिभजन, स चार मा यमह

पौष २०७६
देिख िनर तर

सहयोिग िनकाय
समय िसमा
म. बा. तथा ये. ना. म.,
संघ,प्रदेश तथा थानीय तह िविभ न स चार मा यमह ,
िनर तर
सरोकारवाला िनकाय, भािगनी
संगठनह
म.बा.तथा ये.ना.म., प्रदेश
२०७६ आि न
सामािजक िवकास म त्रालय, संचार मा मह
देिख िनर तर
थानीय ह
मिहला वा तथा ये ना म,
प्रदेश सामािजक िवकास
राि ट्रय मिहला आयोग, नेपाल
िनर तर
म त्रालय, थानीय ह
प्रहरी सरोकारवाला िनकाय
प्रदेश सामािजक िवकास
म त्रालय, िविभ न
लैङ्िगक िहसं ा िव द्धको सचू नामल
ू क पचार् तयार
माघ/फागनु
सरोकारवाला सघं रसं था,
गरी सामािजक िवकास म त्रालयको सहयोगमा म.बा.तथा ये.ना.म.
मिहला भािगनी सगं ठनह ,
२०७६
थानीय तहस म िवतरण गनेर् ।
िज.स.स,नगरपािलका,
गाउँपािलका महासघं ,
म.बा.तथा
ये.ना.म., प्रदेश
बाल िववाह यनू ीकरण गनर् थानीय तहह ले
सामािजक िवकास म त्रालय,
िनर तर
थानीय ह
घरदैलो अिभयान संचालन गनेर् ।
िविभ न सरोकारवाला सघं रसं था
संवैधािनक तथा काननु ी अिधकारको बारे मा
म.बा.तथा ये.ना.म.,िविभ न संघ, प्रदेश तथा थानीय तह
मिहला तथा बालबािलका
िनर तर
प्रचार प्रसार गनेर् ।
स चार मा यमह
िवभाग स चार मा यमह

कायर्क्रम
िक्रयाकलाप
३,१.२ लैङ्िगक िहंसा
प्रचार र प्रचार सामग्री िवतरण तथा
िव द्धका सच
ू नामूलक
ू क कायर्क्रम स चालन गनेर् ।
स देश िवज्ञापन, चलिचत्र जनचेतनामल
वतृ िचत्र िनमार्ण तथा
लैङ्िगक िहसं ा मानव वेच िवखन तथा कुरीित,
प्रचार प्रसार गनेर् ।
दाइजो िव द्धका स देशह िनयिमत पमा रेिडयो
नेपाल तथा िविभ न एफ. एमह बाट प्रसारण गनेर् ।
लैङ्िगक िहसं ा िव द्धको वृ िचत्र, टेिलिफ म,
सचू ना स देश थानीय भाषामा समेत प्रसारण
गनेर् ।

कै िफयत
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“हरे क घर स माि नत घर अिभयान” स चालन
गरी लैङ्िगक िहसं ा िव द्धको अिभयानमल
ू क
घरदैलो कायर्क्रम गनेर् ।

लोकक याणकारी िवज्ञापनमा प्रकाशन तथा
प्रसारणमा लैङ्िगक िहसं ा तथा कुरीित िव द्धका
स देश तथा सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गनेर्
यव था िमलाउने ।
हे पलाईन ११४५ (राि ट्रय मिहला अायाेग),
१०९८ (बाल हे प लाईन), १०४ (बालबािलका
खोज तलास के द्र), १००, १६६००१४१५१६,
९८५१२९८१९८ (नेपाल प्रहरी), ११७७ (मानव
बेचिबखन िनय त्रण यरू ो), १०३ (ट्रािफक प्रहरी)
ज ता अ य हटलाईनका बारेमा जानकारी गराउने ।

िविभ न संचार मा यमह लाई लैङ्िगक िहसं ा
िव द्ध सहयोग पग्ु ने समाचार तथा सामग्रीह
प्रकाशन तथा प्रसारण गनर् अनरु ोध गनेर् ।

िक्रयाकलाप
नेपालमा बनाइने कथानक चलिचत्र एवं यापािरक
िवज्ञापनह मा लैङ्िगक िहसं ालाई प्र य िदने
खालको स देश जान नसक्ने गरी से सर गनेर् ।

सहयोिग िनकाय
चलिचत्र िवकास बोडर्, चलिचत्र
िनमार्ताह , नेपाल िवज्ञापन सघं
चलिचत्र जाँच सिमित
सचू ना िवभाग, नेपाल पत्रकार
महासंघ, छापा तथा िवद्यतु ीय
छापा मा यमका प्रितिनिध
सं थाह
सचू ना िवभाग, नेपाल पत्रकार
महासंघ, छापा तथा िवद्यतु ीय
छापा मा यमका प्रितिनिध
सं थाह

सबै थानीय तहह

म.बा.तथा ये.ना.म., प्रदेश सा.
िव.म., समदु ाय टोल िवकास
सं थाह , संघ, प्रदेश तथा
थानीय तहको मल
ू सिमती
राजनीितक दलका भािगनी
संगठनह

राि ट्रय मिहला
आयोग,नेपाल प्रहरी, राि ट्रय
म.बा.तथा ये ना.म, प्रदेश
बाल अिधकार पिरषद्
सा.िव.म. थानीय तहह

सचं ार तथा सचू ना प्रिविध
म त्रालय

सचं ार तथा सचू ना प्रिविध
म त्रालय

सचं ार तथा सचू ना प्रिविध
म त्रालय

िज मेवारी िनकाय

२०७६ िभत्र

िनर तर

िनर तर

िनर तर

समय िसमा
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३) मानव बेच िवखन, बालिववाह, दाइजो
वोक्सीको आरोप िव द्धको सचेतना कायर्क्रम
वढी प्रभािवत िज लाह मा संचालन गनेर् ।

२)छाउपडीगोठ प्रथा िव द्धको एकीकृ त
कायर्योजना िनमार्ण गरी कायार् वय गनेर्

िक्रयाकलाप
िवशेष कायर्क्रमह ः–
१)छाउपडीगोठ िव द्धको कायर्क्रम बढी
प्रभािवत क्षेत्रह मा संचालन गनेर्

म त्रालयले िविभ न प्रदेश तथा िज लाह मा
लैङ्िगक िहसं ा िव द्ध अिभयान संचालन गनेर्

३.१.३ सामािजक जागरण
र अिभयान स चालन
देश यापी पमा लैङ्िगक िहसं ा र बला कार
गनेर् ।
िव द्ध १६ िदने अिभयान संचालन गनेर् ।

कायर्क्रम

सहयोिग िनकाय
समय िसमा
थानीय तहह , प्रभािवत
म.बा.तथा ये.ना.म.,र प्रदेश
पािलकाह मा, सरोकारवाला
२०७६ िभत्र
सा. िव.म.
िनकायह संघ सं थाह
म वा तथा ये ना म, गृह
थानीय तहह , प्रभािवत
म त्रालय, संघीय मािमला
पािलकाह मा, सरोकारवाला
२०७६ िभत्र
तथा सामा य प्रसाशन
िनकायह संघ सं थाह
म त्रालय, िशक्षा म त्रालय
म.बा.तथा ये.ना.म.र प्रदेश थानीय तहह , प्रभािवत
सा. िव.म.
पािलकाह मा, सरोकारवाला
िनर तर
िनकाय संघ सं थाह
नेपाल सरकार/ राि ट्रय योजना
म.बा.तथा ये.ना.म.,र प्रदेश
२५नोवे ब देिख
आयोग, सरोकारवाला िनकाय,
सा.िव.म., थानीय तहह
१० िडसे बर
थानीय सरकार, िविभ न
स म तथा
सरोकारवाला सघं /सं था,
िनर तर
मिहला भािगनी सगं ठनह
प्रदेश सामािजक िवकास
म त्रालय, संघीय मािमला तथा
सामा य प्रशासन म त्रालय
थानीय तहह , िविभ न
म.बा.तथा ये.ना.म.
२०७६ िभत्र
सरोकारवाला संघरसं था तथा
मिहला भािगनी संगठनह
िज.स.स. महासघं , नगरपािलका
र गाउँपािलका संघ,

िज मेवारी िनकाय
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कायर्क्रम

म.बा.तथा ये.ना.म, प्रदेश
सरकार, थानीय तह

कायर् थलमा हुने यौनज य दु यर्वहार स ब धी
आचार संिहता तयार गरी लागू गनेर् ।

पािर िमक तथा यालामा हुने िवभेद हटाउने

उद्योग वािण य महासंघ
-FNCCI, CNI

उद्योग वािण य महासंघ
-FNCCI, CNI

म.बा.तथा ये.ना.म,

राि ट्रयम.आ, थानीय तह

थानीय तहह

थानीय तहले सािवक मिहला िवकास कायर्क्रम
अ तगर्त गिठत मिहला सं था र लैिगक िहसं ा
िनगरानी समहू र िकशोरी समहू ह को पिरचालन
गनेर् ।

मिहला िहसं ा लगायत िविभ न कुरीित िव द्ध
सावर्जिनक सनु वु ाई कायर्क्रम संचालन गनेर् ।
लैङ्िगक तथा यौिनक अ पसंख्यकह को लािग
अ तरकृ या कायर्क्रम
यवसाियक तथा औद्योिगक प्रित ानह ले
प्रित ानमा लैङ्िगक मैत्री आचार संिहता बनाई
लागू गनेर् ।

थानीय तहह

िज मेवारी िनकाय

सबै थानीय तहह ले लैङ्िगक िहसं ा तथा
छाउपडीगोठ िव द्धको अिभयानको लािग वयं
सेवक/अिभयानकतार्/सामािजक पिरचालक
पिरचालन गनेर् ।

िक्रयाकलाप

सहयोिग िनकाय
समय िसमा
प्रदेश सामािजक िवकास
म त्रालय, िज.स.स.
२०७६ िभत्र
नगरपािलका, गाउँपािलका
महासंघ मल
ू सिमितमा आवद्ध
सघं सं थाह
राि ट्रय म.आ., प्रदेश सा.िव.म.,
थानीय तह, गृह, मिहला तथा
वालवािलका िवभाग, म त्रालय २०७६ िभत्र
Male engagement Network
राि ट्रय सहकारी महासघं
राि ट्रय म.आ., प्रदेश सा.िव.म.,
थानीय तह, गृह म त्रालय Male २०७६ फागनु
engagement Network
म.बा.तथा ये.ना.म, प्रदेश
सा.िव.म., गृह म त्रालय Male
िनर तर
engagement Network
प्रदेश सा.िव.म., सरोकारवाला
पौष /माघ
िनकाय, थानीयसरकार
२०७६
नेपाल चे बर अफा कमर्श,
२०७६ िभत्र
एशोिसयसन, थानीय तह,
औद्योिगक प्रित ान
म रोजगार तथा सामािजक
सरु क्षा म त्रालय, नेपाल चे वर
अफ कमर्श एशोिसयसन(NCC),
िनर तर
थानीय तह, औद्योिगक प्रित ान,
CNI
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३.२.१ पा तिरत
नेतृ वको छवी िवकास
गनेर् ।

म.बा.तथा ये.ना.म, प्रदेश
सा.िव.म.,
सबै थानीय सरकार

मिहला तथा बालबािलका
िवभाग

म.बा.तथा ये.ना.म,

पत्रकार तथा सचं ार मा यमका अिभय तालाई
परु कृ त गनेर् ।

“लैङ्िगक िहसं ा िव द्ध जनप्रितिनधी” कायर्क्रम
अिभयानको पमा स चालन गनेर्

िवद्यमान काननू मा रहेका यव थाह को बारे
जानकारी पिु तका तयार गरी िवतरण गनेर्

याियक सिमितका संयोजकलाई याियक
अ यास स व धी प्रयोगा मक तािलम प्रदान
गनेर् ।

िज मेवारी िनकाय

म.बा.तथा ये.ना.म,

िक्रयाकलाप

लैङ्िगक मैत्री नगर/ गाउँपािलका’ घोषणाज ता
लैङ्िगक िहसं ा िनवारणका क्षेत्रमा िवशेष
कायर्क्रमह स चालन गनेर् थानीय तहलाई
“योगमाया” परु कारको घोषणा गरी प्रदान गनेर् ।

३.२. रणनीित प्रवद्धर्ना मक

कायर्क्रम

समय िसमा

सङ्घीय मािमला तथा सामा य
मिहला अिधकार
प्रशासन म त्रालय िज.स.स.,
िदवस जे १६
महासघं , न.पा. महासघं , गा.पा.
गते
महासंघ,
नेपाल पत्रकार महासंघ
संचािरका समहू भिगनी संघ
२०७६ स म
संगठन
म.बा.तथा ये.ना.म, प्र.सा. िव.
म., िजसस महासघं , थानीय
२०७६ स म
तह, सरोकारवाला िनकायह ,
पत्रकार महासघं
म.बा.तथा ये.ना.म, प्र.सा. िव.
म., िजसस महासंघ, थानीय
२०७६ िभत्र
तह, िविभ न संघ सं थाह ,
फागनु
पत्रकार महासघं
काननु , याय तथा संसदीय
मािमला, प्र.सा. िव. म.,
२०७६ िभत्र
थानीय तह, िजसस,
नगरपािलका तथा गाउँपािलका
महासंघ,

सहयोिग िनकाय
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३.२.२ पु ष र युवाह को
सहभािगता/सहकायर्मा
(पीिडत, प्रभािवत र
पिरवतर्नका वाहकको
पमा) पा तरणबाट
अिभयान स चालन
गनेर्,

कायर्क्रम

म.बा.तथा ये.ना.म.

लैङ्िगक िवभेदमा आधािरत िहसं ा अ यका
लािग प्र येक पािलकामा २५ जना यवु ाह लाई
साथी िशक्षकका पमा तयार गनेर् । उनीह कै
सबै थानीय तह
अगवु ाईमा पा तरण म बाट अिभयान स चालन
गनेर् ।
लैङ्िगक िहसं ा छाउपडीगोठ लगायतका सबै
प्रकारका कुरीित िव द्ध प्रचार प्रसार, रचना मक
म.बा.तथा ये.ना.म,
सझु ाव, सहभािगता, सकारा मक अ यासको
प्रवद्धर्न गनर् Male leader पिरचालन गनेर् ।

सक
ं प प्र तावमा औ याएका िवषयह लाई
प्रभावकारी ढंगले कायार् वयन गदैर्
जाने ।

िक्रयाकलाप
िज मेवारी िनकाय
७ वटा प्रदेश अ तगर्तका एक एक वटा याियक
सिमितका संयोजकलाई याय स पादनमा
म.बा.तथा ये.ना.म,
योगदान पयु ार्ए व प राि ट्रय मिहला अिधकार
िदवसमा परु कृ त गनेर् ।
आ.ब.२०७५/०७६को १६िदने अिभयानको
प्र.सा. िव. म., थानीय तह ,
िन कषर् सझु ावह लाई सातवटै प्रदेश तथा
थानीय तहह ले कायार् वयन गनेर् ।

सहयोिग िनकाय
प्र.सा. िव. म.,(िजसस,
नगरपािलका,गाउँपािलका)
महासंघ, संघीय मािमला तथा
थानीय िवकास म त्रालय
म.बा.तथा ये.ना.म, सबै
सरोकारवाला िनकाय,भािगनी
संगठन
िश िव प्रिविध म त्रालय,
प्रदेश सरकार, संक प प्र ताव
कायर्योजनाका सहयोगी
िनकायह
म.बा.तथा ये.ना.म, थानीय
तह,
िजसस
महासंघ,
नगरपािलका तथा गाउँपािलका
महासंघ,
ि ला सम वय
सिमित, प्रदेश सरकार
Male leader network
सरोकारवाला िनकाय, प्रदेश
सरकार, थानीय तह
िनर तर

२०७६ स म

िनर तर

२०७६ िभत्र र
िनर तर

२०७६ जे १६
िभत्र

समय िसमा
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िक्रयाकलाप

िज मेवारी िनकाय

हरे क पािलकामा िहसं ाको जोिखममा रहेका
मिहलाह का लािग पनु थार्पना तथा मनोिवमशर् सबै थानीय तहह
३.३.१ उद्धार, पुनर् थापना सेवा के द्र थापना गनेर् ।
िहसं ाका उजरु ी र स बोधन प्र येक २/२ मिहनामा राि ट्रय मिहला आयोग
र सहयोग सयं त्रह को
म त्रालयले प्रितवेदन तयार गनेर् ।
नेपाल प्रहरी
सु ढीकरण गनेर् ।
लैङ्िगक िहसं ा स व धमा उजरु ी यव थापनलाई राि ट्रय मिहला आयोग
नेपाल प्रहरी, थानीय तहह
प्रभावकारी तु याउने ।

यवु ाह लाई कुिरितज य िहसं ा पा तरणका
सवं ाहकका पमा िवकास गनर् प्र येक पािलकामा
१५ देिख २० जना यवु ाह को छनोट गरी
सबै थानीय तह
पिरवतर्नका संवाहक यवु ा अिभयान उद्घोष गरी
िकशोरिकशोरी तथा यवु ामैत्री कायर्क्रमह
प्र येक िवद्यालयमा तथा िवद्यालय बािहर रहेका
िकशोरिकशोरी तथा यवु ाह लाई लिक्षत गरी
स चालन गनेर् ।

३.३.रणनीित –सहयोगा मक

कायर्क्रम

िनर तर
िनर तर
िनर तर

म.तथा बा.िवभाग, प्रदेश
सा.िव.मं सरोकारवाला िनकाय,
नेपाल प्रहरी,
थानीयतहह
म बा तथा ये ना म
प्रदेश सरकार
िविभ न महासघं ह

सहयोिग िनकाय
समय िसमा
प्र.सा.िव.म, म.बा.तथा ये.
ना.म, िवद्यालय िकशोर
िकशोरीह को संजाल, Male
leader net work, िजसस
नगरपािलका, गाउँपािलका
महासंघ, गैरसरकारी सं था
२०७६ िभत्र
महासंघ, राि ट्रय सहकारी
महासघं नीिज, तथा आवािसय
िवद्यालय, अगर्नाइजेशन नेपाल,
राि ट्रय नीिज तथा आवािशय
िवद्यालय एशोिसयशन नेपाल,
सामदु ाियक उपभोक्ता महासघं
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कायर्क्रम

म.,बा.तथा ये.ना.म

म.,बा.तथा ये.ना.म

वा य तथा जनसंख्या
म त्रालय प्रदेश सरकार
थानीय तहह

िज मेवारी िनकाय

२०७६
फागनु

िनर तर

सहयोिग िनकाय
समय िसमा
म.,बा. तथा ये.ना.म., संघीय
मािमला तथा सामा य प्रशासन
म त्रालय, िज ला अ पताल
िनर तर
िजसस, नगरपािलका,
गाउँपािलका महासंघ
प्र.सा.िव.म,म.बा.तथा ये.
ना.म, िवद्यालय, थानीय
२०७६ िभत्र र
तह, िविभ न सरोकारवाला
िनर तर
संघरसं था तथा मिहला
भािगनी सगं ठनह
पररा ट्र म त्रालय, गृह म त्रालय
म रोजगार तथा सामािजक
सरु क्षा, म त्रालय), नेपाल प्रहरी
२०७६ चैत्र
थानीय तह तथा प्रदेश सरकार
सरोकारवाला िनकाय, िवदेशी
दतु ावासह

वैदिे शक रोजगारका क्रममा हुने मानव त करी र
म रोजगार तथा सामािजक म,म.बा.तथा ये.ना.म, पररा
बेचिबखनको लािग सचू नामल
ू क जानकारी प्रवाह
म त्रालय, नेपाल प्रहरी
सरु क्षा म त्रालय
गिरनेछ ।
हरे क पािलकामा िहसं ा प्रभािवतह लाई उपल ध
सेवाह को िव तृत िववरण सिहतको सचू ना
थानीय तह, प्र.सा.िव.म
नेपाल प्रहरी,
सबैले देख्ने थानमा राख्ने ।

मानव बेचिबखन िपिडतलाई उद्धार तथा
पनु र् थापनाको प्रभावकारी संय त्र तयार गनेर् ।

मानव बेचिबखन िपिडतलाई उद्धार गनर्
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारको ि ले
संवेदनशील िज लाह मा जोिखममा रहेका
समदु ायलाई सचेतना तथा सीपमल
ु क कायर्क्रम
स चालन गनेर् ।

लैङ्िगक िहसं ा िपिडतलाई एकद्धारबाट
आव यक सेवाह ( वा य, उपचार, काननु ी,
सरु िक्षत आ य, िजिवर्कोपाजर्न)

िक्रयाकलाप
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३.३.२ लैङ्िगक
िहंसा अ यका लािग
उ रदािय व कानूनी तथा
नीितगत यव थामा
सु ढीकरण

कायर्क्रम

म.,बा.तथा ये.ना.म,

लैङ्िगक िहसं ालाई त काल स बोधन उद्धार
तथा सम वयगनर् के द्रमा गृह म त्रालय, म.,बा.
म.,बा.तथा ये.ना.म
तथा जे.ना. म त्रालय, राि ट्रय मिहला आयोग
र नेपालप्रहरी लगायतका अ य सरोकारवाला
िनकाय पिहचान गरी JMC -Joint
Monitoring Centre _
थानीय तहमा अ पकािलन सेवा के द्र िव तार
गनेर् ।
म.,बा.तथा ये.ना.म

लैङ्िगक समानता नीित तजर्मु ा गनेर् ।

िहसं ा पीिडतको त काल उद्धार, राहत तथा
म.,बा.तथा ये.ना.म,
यायमा पहुचँ का लािग नमनू ा कायर्िविध तथा संघ
प्रदेश तथा थानीय तह
प्रदेश तथा थानीय तहमा संय त्र थापना गनेर् ।

िक्रयाकलाप
िज मेवारी िनकाय
७५३ वटै थानीय तहमा लैिगक िहसं ा िनवारण
थानीय सरकार
कोष थापना गनेर् ।
लैङ्िगक िहसं ा िनवारणका लािग आचार संिहता
होटल एशोिसएशन नेपाल,
बनाइ आफू स बद्ध सद य माफर् त कायार् वयन
गनेर् (होटल, रे ुरे ट सावर्जािनक तथा िनजी संघ सरोकारवाला िनकाय
सं था)

२०७६/०७७

२०७६ िभत्र

म.तथा बा. िवभाग
प्र.सा.िव.म, थानीय तह

२०७६/०७७

२०७६ माघ

२०७६ स म

समय िसमा
२०७६ माघ/
फागनु

गृह म त्रालय, राि ट्रय मिहला
आयोग प्र.सरकार,
प्र.सा.िव.म, सरोकारवाला
िनकाय

प्र.सा.िव.म, थानीय तह,
प्र.स.िव.म. नेपाल प्रहरी
राि ट्रय मिहला आयोग
िजसस, नगरपािलका तथा
गाउँपािलका महासघं
प्रदेश तथा थानीय तह,
सरोकारवाला िनकाय

सहयोिग िनकाय
म.बा.तथा ये.ना.म, प्र.सरकार,
प्र.सा.िव.म,
सं कृ त, पयर्टन तथा नागिरक
उडययन म त्रालय,ट्रेिकङ ए ड
टुिर गाइड एशोिसएसन

कै िफयत
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३.४.१ उपचारा मक
कायर्क्रम गनेर्

राि ट्रय मिहला आयोग,
अदालतह उ च अदालत,
याियक सिमित
याियक िनकायह , मानव
अिधकार आयोग, याियक
सिमित ।
याियक िनकायह , मानव
अिधकार आयोग, याियक
सिमित ।

का. या.तथा सं.मा.म.,गृह
म.,सरकारी विकलको
कायार्लय

म.,बा.तथा ये.ना.म,

प्र.सामािजक िव.म.

सहयोिग िनकाय
प्र.सा.िव.म, थानीय तह,
नेपाल प्रहरी
म.बा.तथा ये.ना.म, थानीय
तह
राि ट्रय मिहला आयोग, मिहला
तथा बालबिलका िवभाग, प्र.
सा.िव.म, थानीय तह
म.बा.तथा ये.ना.म, राि ट्रय
मिहला आयोग, प्रदेश तथा
थानीय तह
राि ट्रय मिहला आयोग, नेपाल
प्रहरी, प्र.सा.िव.म, थानीय
तह

िज मेवारी िनकाय
म.,बा.तथा ये.ना.म, प्रदेश
सरकार,

लैङ्िगक िहसं ाको प्रभाव अ ययन गनेर् ।

पीडकको आिथर्क अव थाको खोज तथा
अनसु धान गरी पीिडत तथा प्रभािवतलाई
िनजबाटै क्षितपिू तर् भराउने ।
अनसु धान प ितलाई आधिु नक तथा वैज्ञािनक
बनाउदै पीिडतको गोपनीयतामा िवशेष यान
िदने ।

िनःशु क काननु ी सहायतालाई थप प्रभावकारी
बनाई यायमा पँहुच अिभवृिद्ध गनेर् ।

का. या.तथा सं.मा.म.,गृह
म.,सरकारी विकलको
कायार्लय

गृह म त्रालय, नेपाल प्रहरी,

म.,बा.तथा ये.ना.म,

मिजवी मिहलाह प्रित डा स रे ुरे ट, डा सवार
गृह म त्रालय
ज ता कायर् थलमा हुने उ पीिडत िनय त्रण
िनदेर्िशका २०६५ को पिरमाजर्न गनेर् ।

छाउपडी उ मल
ू न िनदेर्िशका २०६४ पिरमार्जन
गनेर् ।

िक्रयाकलाप
प्रदेशमा एकीकृ त सेवा प्रवाह गनर् िदघर्कािलन
पनु थार्पना के द्र थापना गनेर् ।
७ वटै प्रदेशमा लैिगक िहसं ा िनवारण कोष
थापना गनेर् ।

३.४ रणनीित - यायमा पहुच
ँ कानूनी सहायता

कायर्क्रम

िनर तर

िनर तर

िनर तर

२०७६चैत/
बैशाख

२०७६ फागनु

२०७६माघ

२०७६ िभत्र

२०७६/०७७

समय िसमा

कै िफयत
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कायर्क्रम

िलंग पिहचान गरी गिरने गभर्पतन गनेर् प्रचलनलाई
िन सािहत गनर् नीितगत यव था गनेर् ।
लैङ्िगक िहसं ा स ब धी मु ाह लाई संवोधन
गनर् प्रहरी कायार्लयह ( थानीय सरकारदेिख
के द्र तरस म) मा मिहला तथा बालबािलका
सेवा के द्रको िव तार तथा सु ढीकरण
गनेर् ।
मिहला बालबािलका तथा जे नागिरक सेवा
के द्रको प्रमख
ु को पमा क्रमशिज ला तरमा
प्र.िन.दजार् र अ यत्र जिु नयर प्रहरी अिधकृ तको
मिहला प्रहरी अिधकृ तलाई खटाउने यव था
गनेर् ।
नेपाल प्रहरी

नेपाल प्रहरी

वा य तथा जनसंख्या
म त्रालय

कायर् थलमा हुने यौनज य दु यर्वहार, एिसड
तथा रसायिनक आक्रममण गाउँपािलका महासंघ म.बा.तथा ये. ना.म.
स ब धी सचेतना फै लाउने ।

िक्रयाकलाप
िज मेवारी िनकाय
कायर् थलमा हुने यौनज य दु यर्बहारका घटनामा
का. या.तथा सं.मा.म.,गृह
मौन रहने सं कारको अ य गनर् र सरु िक्षत उजरु ी
म.,सरकारी विकलको
संय त्र थापना गनर् ७७ वटै िज ला प्रशासन
कायार्लय
कायार्लयमा पिरपत्र गनेर् ।

२०७६ िभत्र

२०७६ िभत्र

संघीय मािमला तथा सा.प्र. म.,

अथर् म त्रालय, प्रहरी प्रधान
कायार्लय, कायर् एवं अपराध
अनसु धान िवभाग

सहयोिग िनकाय
समय िसमा
म वा तथा ये ना म, प्र.सरकार,
थानीय सरकार, िजसस,
२०७६ माघ
नगरपािलका तथा गाउँपािलका
महासघं
राि ट्रय मिहला आयोग, प्रदेश
सरकार , थानीय सरकार
राि ट्रय सहकारी महासंघ, नीिज
िनर तर
तथा आवािसय िवद्यालय
अगर्नाइजेशन, नेपाल राि ट्रय
नीिज तथा आवािशय िवद्यालय
एशोिसयशन नेपाल
म.बा.तथा ये. ना.म., प्र.,
िनर तर
सा.िव.म, थानीय तह

कै िफयत
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कायर्क्रम

िक्रयाकलाप
िज मेवारी िनकाय
सहयोिग िनकाय
समय िसमा
तीनै तहका सरकारबीच सम वा मक,
सहयोगा मक र सहकायार् मक भिू मकामा िव तार प्रदेश सरकार थानीय तह, म.,बा.तथा ये. ना.म.
२०७६/०७७
गनेर् (प्रितवेदन प्रणाली, सचू ना तथा त याकको नेपाल प्रहरी, प्र.सा.िव.म
आदान प्रदानको सयं त्र िनमार्ण गनेर् ।
म.,बा.तथा ये. ना.म.,
७ वटै प्रदेशको म.बा.बा. तथा जे.ना.से.के .मा
सघं , प्रदेश र थानीय तह, अथर् म त्रालय, प्रहरी प्रधान
दरब दी भएको कायर्रत एक िस.प्र.अ.(प्र.िन.)लाई
२०७६फागनु
नेपाल प्रहरी
कायार्लय कायर् एवं अपराध
पदेन Gender Focal Person तोक्ने
अनसु धान िवभाग
म.,बा.तथा ये. ना.म.,
सघं , प्रदेश र थानीय तह,
िहसां िपिडत मिहलाह लाई याय प्रदान गनर्
अथर् म त्रालय, प्रहरी प्रधान
२०७६ िभत्र
नेपाल प्रहरी, सरकारी विकल
कायार्लय, कायर् एवं अपराध
याय स पादन प्रकृ या सधु ार गनर् िसफािरस गनेर् ।
कायार्लय
अनसु धान िवभाग
हरे क पािलकामा काननु ी स लाहकार र
थानीय तह,
प्रदेश सरकार
२०७६ िभत्र
मनोसामािजक परामशर्कता िनयक्त
ु गनेर् ।
लैङ्िगक िहसं ा िव द्धको अिभयान
वषर्,२०७६संचालन तथा संयोजन मल
सिमितका सद यह
२०७६ िभत्र
ू सिमित म.,बा.तथा ये. ना.म.
म त्रीको संयोजक वमा गठन गनेर्
सबै महानगरपािलका,
म.,बा.तथा ये. ना.म. नेपाल
हरे क पािलकामा िहसं ा स बोधन गनेर् Help
उपमहानगरपािलका,
प्रहरी, िजसस नगरपािलका तथा २०७६ िभत्र
desk थापना गनेर् ।
नगरपािलका तथा
गाउँपािलका महासंघ
गाउँपािलका
यव थापकह लाई सचेतना कायर्क्रम स चालन
यवु ा तथा खेलकुद म त्रालय म.,बा.तथा ये. ना.म.
माघ/ फागनु
गनेर् ।

कै िफयत
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३.५.अिभयान सच
ं ालन
तथा कायर्योजना
कायार् वयन सयं त्र गठन
गनेर्

कायर्क्रम

लैङ्िगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्,२०७६
संचालन तथा संयोजन थानीय तह तरीय
सिमितप्रमख
ु को संयोजक वमा गठन गनेर् ।

िक्रयाकलाप
खेल क्षेत्रका लािग लैङ्िगकमैत्री आचार संिहता
िवकास ।
सबै प्रदेशका एक/एक थानमा साँ कृ ितक
पा तरणमा यवु ा सचेतना कायर्क्रम स चालन
गनेर् (मिहला िहसं ा जातीय िवभेद दाइजो बोक्सी
छाउपडीगोठ बालिबबाह ) आिद ।
लैङ्िगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्,२०७६
संचालन तथा संयोजन प्रदेश तरीय सिमित प्रदेश
सामािजक म त्रीको संयोजक वमा गठन गनेर् ।

सहयोिग िनकाय

सबै थानीयतह ह

सिमित सद यह , संघीय
मािमला तथा थानीय िवकास
म त्रालय, म.,बा.तथा ये.
ना.म, प्रदेश सामािजक िवकास
म त्रालय िजसस महासंघ
नगरपािलका तथा गाउँपािलका
महासंघ

सबै प्रदेश सामािजक िवकास सिमितका सद यह
म त्रालय
म.,बा तथा ये.ना.म त्रालय

यवु ा तथा खेलकुद म त्रालय राि ट्रय यवु ा पिरषद्

यवु ा तथा खेलकुद म त्रालय म.,बा.तथा ये. ना.म.

िज मेवारी िनकाय

२०७६ माघ

२०७६ माघ

पषु /चैत

समय िसमा
२०७६ चैत
मसा त

कै िफयत

पिर छे द – ४

४. लैङ्िगक िहंसा िव द्धको अिभयान वषर्,२०७६ स चालन सरं चना
४.१

कायर्योजना कायार् वयन स चालन तथा सयं ोजन मूल सिमित गठन
कायर्योजनाको कायार् वयन तथा आव यक सम वय तथा सझु ावको लािग देहाय
वमोजमका सद यह रहेको मल
ू सिमित गठन गिरनेछ ।
लैङ्िगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्,२०७६स चालन तथा सयं ोजन मल
ू सिमित
१)
माननीय म त्री य,ू मिहला बालबािलका तथा ये नागिरक म त्रालय
अ यक्ष
२)
माननीयसद य, राि ट्रय योजना आयोग
सद य
३)
सिचव, मिहला बालबािलका तथा ये नागिरक म त्रालय
सद य
४)
सिचव, िशक्षा, िबज्ञान तथा प्रिबिध म त्रालय
सद य
५)
सिचव, वा य तथा जनंसख्या म त्रालय
सद य
सद य
६)
सिचव, संघीय मािमला तथा सामा य प्रशासन म त्रालय
७)
सिचव, स चार तथा सचू ना प्रिविध म त्रालय
सद य
८)
सिचव,यवु ा तथा खेलकुद म त्रालय
सद य
९)
सिचव,काननू याय तथासंसदीय मािमला म त्रालय
सद य
१०) सिचव, म रोजगार तथा सामािजक सरु क्षा
सद य
११) सिचव, राि ट्रय मिहला आयोग
सद य
१२) प्रहरी महािनरीक्षक,
सद य
सद य
१३) सह यायािधवक्ता, महा यायािधवक्ताको कायार्लय
१४) राि ट्रय पाटीर्का मिहला संगठनको एक/एक जना अ यक्षह
सद य
१५) िज.स.स महासघं अ यक्ष
सद य
१६) नगरपािलका महासंघ अ यक्ष
सद य
१७) गाउँपािलका महासंघ अ यक्ष
सद य
१८) गैरसरकारी सं था महासंघ अ यक्ष
सद य
१९) राि ट्रयसहकारी महासघं अ यक्ष
सद य
सद य
२०) सामदु ाियक वन उपभोक्ता महासंघनेपालअ यक्ष
२१) पत्रकार महासंघको अ यक्ष
सद य
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२२)
२३)
२४)
२५)
२६)
२७)
२८)
२९)
३०)

नीिज तथा आवािसय िवद्यालय अगर्नाइजेशन नेपालका अ यक्ष
सद य
राि ट्रय नीिज तथा आवािशय िवद्यालय एशोिसयशन नेपालका अ यक्ष सद य
रा ट्रपित मिहला उ थान कायर्क्रम िनदेर्शक सिमित बाट प्रितिनिध सीता पौडेल
सद य
िवज्ञ समहू बाट प्रितिनिध शिमर्ला काकीर्रडा. रे णु राजभ डारी (अिधकारी) सद य
मिहला स चारकमीर्ह को सगं ठन अ यक्ष
सद य
मानव बेचिवखन िव द्धको संजाल अ यक्ष
सद य
Male Leader बाट प्रितिनिध
सद य
राि ट्रय िकशोरी संजालबाट प्रितिनिधसद य
सहसिचव, मिहला बालबािलका तथा ये नागिरक म त्रालय सद य सिचव
सिमितमा िवकास साझेदारका प्रितिनिध तथा आव यकता बमोिजम िवज्ञलाई
आम त्रण गनर् सिकनेछ ।

मूल सिमितको िज मेवारी
•
लैङ्िगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्,२०७६लाई सफल पानर् िविभ न
अिभयानमल
ू क तथा सचेतनामल
ू क कायर्क्रम स चालन गनेर् ।
•
कायर्योजना कायार् वयनको लािग आव यक सम वय गरी स लाह सझु ाव प्रदान गनेर् ।
•
आ आ नो िनकायगत िज मेवारी अनु पका कायर्क्रमको प्रभावकारी कायार् वयन
गनर् स बि धत िनकायलाई िनदेर्शन प्रदान गनेर् ।
•
लैङ्िगक िहसं ा तथा कुरीित िव द्ध सामिू हक प्रयतनद्वारा सम याको िनराकरणका
लािग पहल गनेर् ।
प्रदेश तरीय सिमित तथा थानी तह तरीय सिमितसँग सम वय गरी कायर् गनेर् ।
४.२. हरेक प्रदेशमा सामाजिक िवकास म त्रीको सयं ोजक वमालैङ्िगक िहंसा
िव द्धको अिभयान वषर्,२०७६स चालन तथा कायर्योजना कायार् वयन
सिमित गठन गिरनेछ ।

प्रदेश तरीय सिमितको िज मेवारी
•

लैङ्िगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्,२०७६लाई सफल पानर् िविभ न
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•
•
•
•
•

अिभयानमल
ू क तथा सचेतनामल
ू क कायर्क्रम स चालन गनेर् ।
कायर्योजना कायार् वयनको लािग आव यक सम वय गरी स लाह सझु ाव प्रदान गनेर् ।
आ आ नो िनकायगत िज मेवारी अनु पका कायर्क्रमको प्रभावकारी कायार् वयन
गनर् स बि धत िनकायलाई िनदेर्शन िदने ।
लैङ्िगक िहसं ा तथा कुरीित िव द्ध सामिू हक प्रय नद्वारा सम याको िनराकरणका
लािग पहल गनेर् ।
लैङ्िगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्,२०७६ लाई सफल पानर् भएका िविभ न
अिभयानमल
ू क कायर्क्रम तथा कायर्योजना बमोिजमका कायर्ह को प्रगित प्र येक
२/२ मिहनामा मल
ू सिमितमा पठाउने ।
सघं को मल
ू सिमित तथा थानीयतह तरीय सिमितसँग सम वय गरी कायर् गनेर् ।

४.३

सबै थानीयतहह माप्रमुखको सयं ोजक वमा थानीय तह तरीय
लैङ्िगकिहंसा िव द्धको अिभयान वषर्,२०७६स चालन तथा कायर्योजना
कायार् वयन सिमितगठन गिरनेछ ।
थानीय तह तरीय सिमितको िज मेवारी
•
लैङ्िगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्,२०७६ लाई सफल पानर् िविभ न
अिभयानमल
ू क तथा सचेतनामल
ू क कायर्क्रम स चालन गनेर् ।
•
कायर्योजना कायार् वयनको लािग आव यक सम वय गरी स लाह सझु ाव प्रदान
गनेर् ।
•
कायर्योजना बमोिजमका कायर्ह स चालन गनेर् गराउने यव था िमलाउने ।
•
संघको मल
ू सिमित तथा प्रदेश तरीय सिमितसँग सम वय गरी कायर् गनेर् ।
•
आ आ नो िनकायगत िज मेवारी अनु पका कायर्क्रमको प्रभावकारी कायार् वयन
गनर् स बि धत िनकायलाई िनदेर्शन िदने ।
•
लैङ्िगक िहसं ा तथा कुरीित िव द्ध सामिू हक प्रय नद्वारा सम याको िनराकरणका
लािग पहल गनेर् ।
•
लैङ्िगक िहसं ा िव द्धको अिभयान वषर्,२०७६लाई सफल पानर् भएका िविभ न
अिभयानमल
ू क कायर्क्रम तथा कायर्योजना बमोिजमका कायर्ह को प्रगित प्र येक
२/२ मिहनामा मल
ू सिमितमा पठाउने ।
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कार्यक्रमको भलक

वाग्मती प्रदेश, काठमाडौं

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सच
ू ना

अपराधको उद्योग चलाउनेहरुबाट जुनसुकै समयमा लंैगिक हिंसा, घरेलु हिसा, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार जस्ता
सामाजिक जघन्य अपराध घट् न सक्ने हुदँ ा लंैगिक हिंसा/ घरेलु हिंसामा परेमा राष्ट्रिय महिला आयोगको टोल फ्रि नम्बर
११४५ र नेपाल प्रहरीको १०० मा खबर गरौं ।
बालबालिका माथि हुने हिंसा, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा भएमा १०९८, र १०४ मा सम्पर्क गरौं । त्यस्तै मानव बेचबिखन तथा
ओसारपसारमा परेमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार अनुसनु ्धान ब्युरोको टोल फ्रि नम्बर ११७७ मा सम्पर्क गरौं ।
यस्ता घटनाविरुद्धको आवाज के बल पीडितको मात्र नभई सामाजिक भएकाले समाजले प्रतिकार गरौं ।
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