
 

लगै िंक ह िंसा विरुद्धको १६ हिने अभियान अन्तर त कर्ााली प्रिेशको सरु्खेतमा मिंभसर १८ र १९  त े
आयोजित लगै िंक ह िंसा अन््यका लाग  सरोकारिाला ननकायको जिम्मेिारी र िभूमका विषयक २ हिने 

अन्तरक्रिया कायािमको पह लो हिन मिंभसर १८  तकेो रिपोर्ट 

सुरे्खतको विरेन्रन रमा मिंभसर १८  त ेलैग िंक ह िंसा अन््यका लाग  सरोकारिाला ननकायको जिम्मेिारी र िूभमका 
विषयक २ हिने अन्तरक्रिया कायािमको पह लो हिनको कायािम सफलतापूिाक सम्पन्न ियो । माननीय परराष्ट्र 
मन्री प्रहिप ज्ञिालीज्यूको प्रमुर्ख आनत््यता र ेको उक्त कायािमको अध्यक्षता मह ला, बालबाभलका तथा ज्येष्ट्ठ 
ना ररक मन्रालयका माननीय मन्री थममाया थापाले  नुािएको गथयो । कर्ााली प्रिेशका माननीय मुख्य मन्री 
म ेन्र ब ािरु शा ी विशेष अनतगथ तथा अन्य अनतगथ रुमा प्रनतननगध सिाका मह ला तथा सामाजिक सभमनतका 
सिापनत माननीय ननरुिेिी पाल, प्रिेश सिाका माननीय सिामुर्ख राि ब ािरु शा ी, प्रिेश सिाका उपसिामुर्ख, 

सामाजिक विकास मन्रालयका माननीय मन्री िल रािल, उद्यो , पयाटन तथा िन मन्रालयका माननीय मन्री 
नन्िभसिं बढुा, DFID को नेपालजथथत बेलायत सरकार ननयो  प्रमुर्ख रुररक मासाडने, UNICEF का प्रनतननगधको 
उपजथथनत र ेको गथयो । यसै री प्रिेश सिाका माननीय सिथय रु, जिल्ला समन्िय सभमनतका प्रमरु्ख तथा उपप्रमरु्ख, 

ननभमत्त प्रमुर्ख जिल्ला अगधकारी, न रपाभलकाका प्रमुर्ख तथा उपप्रमुर्ख,  ाउपाभलकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, 

ना ररक समाि,  ैरसरकारी सिंघ सिंथथा तथा परकार रुको उल्लेर्खनीय स िाग ता कायािममा र ेको गथयो । 

उद्घाटन सरको कायािममा मन्रालयको तफा बाट स सगिि रािेन्र कुमार पौडलेले थिा त मन्तब्य प्रथतुत  नुािएको 
गथयो । ्यसै री DFID को नेपालजथथत बेलायत सरकार ननयो  प्रमुर्ख रुररक मासाडनेले मह ला ह िंसा विरुद्धको 
कायािममा नेपाल सरकारसिं  स काया  ना पाउिा रु्खसी िएको व्यक्त  िै नेपालमा ३ त का सरकार  ठन िएसिं  ै
लैग िंक ह िंसा ननिारर्का लाग  थुप्रै अिसरको सिृना िएको र तीनै त का सरकारको समन्िय तथा स कायाबाट 
यथता सिाल रुको सम्बोधन  ुने कुरा बताउनु ियो । कर्ााली प्रिेशका सामाजिक विकास मन्रीले लैग िंक ह िंसा 
ननयन्रर्का लाग  विभिन्न कायािम रु प्रिेशथतरमा सिंिालन िएको बताउनु िएको गथयो । कर्ााली प्रिेशका मुख्य 
मन्रीले प्र्येक व्यजक्तले आफ्नो बोली र व्यि ारमा सकारा्मक पररितान  ना सके समाि पररितान  ना सक्रकने 
बताउनुिएको गथयो । कायािमको प्रमुर्ख अनतगथ तथा माननीय परराष्ट्र मन्री प्रहिप कुमार ज्ञिालीले  रेक जिम्मेिार 
व्यजक्तले आफ्नो कायासम्पािनका भसलभसलामा लैग िंक रुपमा सम्बेिनभसल िइ काया  रे सबै प्रकारका ह िंसा र 
िवु्याि ारको अन््य  ुने बताउिै मह ला ह िंसा अन््यका लाग  नेपाल सरकार प्रनतबद्ध र ेको िनाउनु ियो । 
कायािमका अध्यक्ष तथा मह ला, बालबाभलका तथा ज्येष्ट्ठ ना ररक मन्रालयका माननीय मन्री थममाया थापाले 
उपजथथत स िाग  रुलाई धन्यिाि ज्ञापन सह त उद्घाटन सरको समापन  नुाियो ।  

कायािमको िोस्रो (प्राविगधक) सरमा मह ला, बालबाभलका तथा ज्येष्ट्ठ ना ररक मन्रालयका स सगिि रागधका 
अयाालले लैग िंक ह िंसाको ितामान अिथथा र लैग िंक ह िंसा ननिारर्मा पुरुष स िाग ता रर्नीनत विषयमा कायापर 
प्रथतुतीकरर्  नुाियो । कायापरमा लैग िंक ह िंसा अन््यका लाग  िएका सिंिैधाननक, कानुनी तथा नीनत त 
व्यिथथा रु, मह ला, बालबाभलका तथा ज्येष्ट्ठ ना ररक मन्रालयले लैंग क ह िंसा अन््यको लाग   रेका कायािम रु 



तथा लैग िंक ह िंसाको ितामान प्रिवृत्त र नेपाल प्र रीमा घटना ितााको अिथथाका बारेमा प्रथतुतीकरर्  नुाएको गथयो ।  
्यसै री िोश्रो प्रथतुतीकरर् मह ला विज्ञ समू बाट श्रोतव्यजक्तका रुपमा आउनुिएका शभमाला काकीले लैंग क ह िंसाको 
कारर् तथा रोकथामको उपाय रु विषयक कायापर प्रथतुत  नुािएको गथयो । 

कायािममा कर्ााली प्रिेशका प्रिेश सिाका माननीय सिथय रु, १० िटै जिल्ला समन्िय सभमनतका प्रमुर्ख तथा 
उपप्रमुर्ख,  ७९ िटा थथानीय त का प्रमुर्ख तथा उपप्रमुर्ख रुको उल्लेर्खनीय स िाग ता र ेको गथयो । कायािमको 
उद्घाटन सरमा ३०० िन्िा बढीको स िाग ता र ेको गथयो । कायािमको िोस्रो हिनमा  ुने समू  कायाका लाग  ५ 
िटा समू   ठन  ररएको गथयो ।  िोस्रो हिनको कायािम मिंभसर १९  त े बब ान ७:३० बिे शुरु  ुने  री पह लो 
हिनको कायािम समापन  ररयो । 


