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परिच्छेद १
लैवग क ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष,२०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना
१.पृष्ठिूवम
नेपालको सिंविधानले नै लैंव क वििेदको अन््य िी आर्थषक समानता, समृवद्ध ि सामावजक न्याय
सुवनवित

नष समानुपावतक समािेशी ि स िाव तामूलक वसद्धान्तका आधािमा समतामूलक

समाजको वनमाषण

ने सिंकल्प

िे को छ । समान ना रिक, समान स िाव ता, सामावजक

सुिक्षा,कानुनको पालना ि आर्थषक समृवद्धलाई सिंविधानमा प्रमुख प्राथवमकताका साथ िावखएको
छ । यद्यपी ५१ प्रवतशत िन्दा बढी जनसिंख्या ि क
े ो मव ला रु अझ पवन देशमा समान
ना रिकको वै सयतमा पव चान स्थावपत हुन सके को छैन, मव ला रुको िाजनैवतक स िाव ता
बृवद्ध िएको देवखएता पवन मव ला रुलाई न
े े वििेदपूणष दृविकोण, सामावजक मूल्यमान्यता ि
यसबाट वसर्जषत

ानीकािक पिम्पिा त अभ्यासका कािण मव लाको नेतृ्ि स्िीकाि हुने

िाताििण बन्न सके को छैन । मव लाविरुद्ध हुने िेदिाि तथा ग स
िं ा जस्ता जघन्य अपिाधलाई
िाज्यले कानुनद्धािा दण्डनीय बनाएको छ ।
सन् २०३० सम्ममा समानता, सामावजक न्यायलाई के न्रमा िाख्दै सिंसािबाट

रिबी टाउने

अविप्रायका साथ दद ो विकास लक्ष्य तयाि िी आ्मसात रिएको छ । लैग िंक समानतालाई
विकास ि समृवद्धका सिालका रुपमा स्थावपत न िे सम्म देशमा दद ो विकास, समानता, शावन्त
ि समृवद्धको स्थापना हुन नसक्ने तथ्यलाई विश्वले आ्मसा

रिसके को छ । नेपाल सिकािले

लैंव क ग स
िं ाको सम्बोधनका लाव नीवत त व्यिस्थाका साथै विविन्न कायषक्रम रु तय िे को छ।
यसथष, लैंव क असमानताको सम्बोधनका लाव

स्थानीय स्तिबाट लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको

अवियान रुचलाई लैग िंक ग स
िं ा विरुद्ध शुन्य स नशीलता कायम िाउनु पदषछ ।
वि. सिं २०६३ सालमा पुनस्र्थावपत प्रवतवनवध सिामा पेश िएको जरुिी सािषजवनक म ्िको
प्रस्तािमा “आमा िा बािुमध्ये कसैको नामबाट पवन सन्तानले ना रिकता पाउन सक्ने ग्यािे न्टी
नष, समानुपावतक स िाव ताको लक्ष्यमा पुग्ने कु िालाई ध्यानमा िाखी ाललाई कम्तीमा एक
वत ाई मव लालाई िाज्यको सबै सिंिचनामा स िाव ताको ग्यािे न्टी

नष,वििेदकािी कानूनको

खािे जी नष, मव लाप्रवत हुने िे का ग स
िं ाको अन््य नष” लाई वि. सिं २०६३ साल जेठ १६ का
ददन त्कालीन प्रवतवनवध सिाले सिषसम्मतरुपमा पारित िे को वथयो । यसले मव लाको क
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अवधकािलाई सिंिैधावनक रुपमा स्थावपत

नष म ्िपूणष आधाि प्रदान

िे को वथयो । यस

उपलवधधपूणष ददनको स्मिणमा नेपाल सिकािले यस िर्ष (वि.सिं. २०७६) देवख प्र्येक िर्ष जेठ
१६ का ददन िाविय मव ला अवधकाि ददिस मनाउने वनणषय िे को छ । साथै यस िर्ष २०७६
साललाई लैंव क ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्षको रुपमा सिंघ, प्रदेश ि स्थानीय त ले अवियान
कायषक्रम सिंचालन िी मनाउने वनणषय िएको छ । यसथष देशव्यापी रुपमा “लैंव क ग स
िं ा मुक्त
देश वनमाषण”िन्ने मुल नािाका साथ यस अवियान सञ्चालन हुन आिश्यक छ ।

२ कायषयोजनाको आिश्यकता
विश्वमा मव ला अवधकाि तथा मुक्तीका लाव इवत ासकाविविन्न कालखण्डमा विविन्न सिंगघर्ष
तथा आन्दोलन रु हुुँदआएका छन । मव ला अवधकाि ि मव ला सशक्तीकिणका लाव विविन्न
अिधािणा रु अिलम्िन

रिएकोछ । नेपालले

मव ला विरुद्ध हुनसबै प्रकािका िेदिाि

उन्मुलन ने म ासवन्ध १९७९ लाई १९९१ मा अनुमोदन िे को छ । सन १९९५ मा सिंयुत्त
िािसिंघले चीनको िेइवजग मा आयोजना

िे को चौथो विश्व मव ला सम्मेलनमा लैग िंक

मूलप्रिा ीकिणलाई एक प्रमुख िणनीवतको रुपमा वलइष १२ िटा क्षेत्र रुमा परिितषनको
प्रवतिद्धता व्यक्त

िे को वथयो । सन २०२०मा बेइवजग

घोर्णाको २५ िर्ष पुग्न ला ेको

उपलक्ष्यमा पवछल्लो ५िर्षको समीक्षा िी प्रवतिेदन पेश िएको छ । दद ो विकासको लक्ष्य ५
लैग िंक समानता ि िावलका सशक्तीकिणको लक्ष्य प्राविका लाव

सूचक रु वनमाषण

िी

कायाषन्ियनमा ि क
े ो छ । सो ल ायत क्षेवत्रय ज तमा विविन्न सवन्ध िा सम्झौता रुमा स्ताक्षि
िी नेपाल सिकािले लैग िंक समानता कायम ने प्रवतिद्धता जनाएको छ ।
नेपालको सिंविधान लैग िंक वििेदको अन्त

ने सिंकल्प

दै मव लालाई लैग िंक िेदिािविना

समान ििंशीय क, सुिवक्षत मातृ्ि ि प्रजनन स्िास्थय सम्बन्धी क िाज्यका सबै वनकायमा
समानुपावतक समािेशी वसद्धान्तका आधािमा वििेद िव त समृद्ध ि न्यायपूणष समाजको वनमाषण
ने सिंकल्प

िे कोछ । मव ला विरुद्ध हुने सिै प्रकािका िेदिाि तथा ग स
िं ा जस्ता जघन्य

अपिाधलाई दण्डनीय िनाई पीवडतलाई क्षवतपूवत ददलाउन ि वशक्षा स्िास्थ्य िोज ािी ि
सामावजक सुिक्षा मा विशेर् अिसिद्धािा लैग िंक समानता कायम
नेपालमा लैंव क ग स
िं ा अन्तको लाव

नेि् यिस्था

िे कोछ ।

सिंिैधावनक योजना त,नीवत तथा कानूनी रुपमा थुप्रै

प्रयास रु िएता पवन अझै पवन दाइजो िोक्सी छाउपडी ल ायतका कु प्रथा तथा कु सिंस्कािका
कािण रु वनदोर् मव ला िालिावलका तथा दकसोिी रु घिे लु ग स
िं ा िला्काि तथा यौनजन्य
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ग स
िं ा कायषस्थलमा हुने ग स
िं ा आर्थषक तथा सािंस्कृ वतक ल ायत विविन्न ग स
िं ािाट वपवडत
िइि क
े ा छन । लैग िंक रुपले वििेदिव त समृद्ध ि न्यायपूणष समाजको स्थापनाको लाव
मव ला रुका समान अग्रसिता ि नेतृ्िदायी िूवमका सव त सबै मव ला तथा पूरुर् रुले आ्म
सम्मान िोध हुने िाताििण वनमाषण नष ि सबै त क्षेत्र ि सिंिचना रुमा लैग िंक मैत्री िाताििणको
वनमाषण नष आिश्यक पदषछ । यस्तो प्रयास सिै वजम्मेिाि वनकाय रुिाट स्थानीय त देवखनै
अवियानमूलक रुपमा सिंचालन हुन आिश्यक िएकोले तदनुरुप कायषयोजना िनाइ कायाषन्ियन
नुष पने आिश्यकता िएको छ ।

३. उद्देश्य
(१)

लैवग क ग स
िं ाको अन्त तथा लैंव क समानता विकास ि मव ला सशवक्तकिणका लाव

ालसम्म प्राि उपलधधी रु समेट्दै विद्यमान लैंव क ग स
िं ा वििेद असमानता ि िवन्चवतकिणका
लाव लैंव क ग स
िं ा विरुद्ध शुन्य स नवशलताको नीवतद्धािा लैवग क ग स
िं ामुक्त िाि वनमाषण ने
आधाि तयाि
(२)
अवपल

ने ।

लैवग क ग स
िं ामुक्त देश वनमाषण िािको प्राथवमकता िन्ने सबै त बाट प्रवतिद्धताका लाव
दै मव ला बालबावलका मावथ हुने ग स
िं ा विरुद्ध सिै प्रदेश तथा स्थानीय त

रुिाट

कायषयोजनाको कायाषन्ियन ने ।
४. यो अवियान अन्त त
ष प्रमुख रुपमा वनम्न क्षेत्रमा िै ि क
े ाग स
िं ा रु सम्बोधन रिने छन्
१. घिे लु ग स
िं ा
२. िैदवे शक िोज ािसुँ सम्बवन्धत ग स
िं ा
३. मनोिञ्जन क्षेत्रमा कायषित मव लासुँ सम्बवन्धत
४. यौनग स
िं ा तथा दुव्र्् य ाि
५. कायषस्थलमा हुने यौनजन्य ग स
िं ा
६. सामावजक सञ्जालको दुरुपयो बाट हुने ग स
िं ा
७. अन्धविश्वास, कु िीवत, कु सस्काि तथा लत अभ्यासको कािणबाट वसजषना िएका ग स
िं ा रु
८. िाजनीवतक क्षेत्रमा मव ला मावथ हुने ग स
िं ा
९. सािषजवनक स्थलमा हुने ग स
िं ा
१०.एवसड आक्रमणबाट हुने ग स
िं ा
3

लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

६. अवियानमा वलईएका िणनीवत रु वनम्न स्तम्ि रुमा आधारित हुनेछन्

लैव क ग स
िं ा हुनै नददने िाताििण तयाि पानष सचेतना ि
िोकथाम

सशवक्तकिणका कायषक्रम रु सिंचालन रिनेछ । यो अवियान अन्त षत
सञ्चावलत हुने सबै कायषक्रम रु िे क पीवडतप्रिावित रु परिितषनका
बा क हुन् िन्ने सोचबाट रिनेछ ।

प्रबद्र्धना्मक

स यो

लैंव क वििेदमा आधारित ग स
िं ा मानब अवधकािको मुद्दा ो,
सिंिचना त वििेद यसका मूल कािण हुन् िन्नेबािे जानकािी
िाउनुको साथै सिंविधानत प्रदत्त समानताको अवधकाि प्रबद्र्धन ने
।

प्रिावित एििं वतनका परििािका सदस्य रुलाई स यो तथा
पुनस्र्थापना ने

न्यायमा पहुुँच बढाउने

पीवडत तथा प्रिावित रुको मानि अवधकाि सिंिक्षणका
लाव आिश्यकता अनुरुपको स यो ी सिंयन्त्र रु प्रदान ने
तथा ग स
िं ाबाट पीवडत÷प्रिावितको सामावजक तथा कानुनी
4
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परिच्छेद – २
२.१. वजम्मेिािी वनकायको िूवमका
कायषयोजनामा स्पि
उद्धेश्य

ावसल

रिएका दक्रयाकलाप रुको कायाषन्ियनबाट नै ्यस्ता कायषयोजनाका

नष सदकन्छ । यसका लाव

तोदकएका दक्रयाकलाप रुको प्रिािकािी

कायाषन्ियनको सुवनवितता हुनु अवनिायष हुुँदा प्र्येक दक्रयाकलापको कायाषन्ियनको लाव
वजम्मेिाि वनकाय रु तोदकने

रिन्छ । यसिी तोदकने वजम्मेिाि वनकायको कायषयोजना

कायाषन्ियनमा प्रमुख िूवमका ि न्छ । यस्ता वनकायले आफैं ले कायष प्रािम्ि
आफैं ले नेतृ्िदायी िूवमका वनिाष

नुषपने विर्यमा

ने ि अन्य स यो ी वनकायको स यो को आिश्यकता

िएका ्यस्ता स यो का लाव समन्िय िी तोदकएको कायष तोदकएको समयमा नै सम्पन्न नष
प्रमुख िूवमका वनिाष

नुषपने पवन हुन्छ । प्रस्तुत कायषयोजना तयाि

तोदकएका दक्रयाकलाप कायाषन्ियन
कायषयोजना तयाि

दाष पवन कायषयोजनामा

नष प्रमुख रुपमा वजम्मेिाि हुने वनकाय रु वनवित

िी

रिएको छ । ्यसिी वजम्मेिािी तोदकएको वनकायले समन्िय

िी

आिश्यकता अनुसाि स यो ी वनकायको स यो

समेत वलइ कायषयोजनामा उवल्खत

दक्रयाकलाप रुको कायाषन्ियन नुषपनेछ ।
२.२. स यो ी वनकायको िूवमका
कायषयोजना कायाषन्ियनलाइष के न्रविन्दुमा िावख कायषयोजना तयाि

दाष नै कायषयोजनामा

तोदकएका दक्रयाकलाप कायाषन्ियन नष प्रमुख रुपमा वजम्मेिाि हुने वनकाय वनवित िी ्यस्ता
वनकायलाइष तोदकएको दक्रयाकलाप सफलतापूिषक कायाषन्ियन नष स यो ी हुन सक्ने वनकायको
पव चान रिएको छ । कायषयोजनामा वनवित रिएका दक्रयाकलाप रुको कायाषन्ियनको लाव
प्रमुख रुपमा वजम्मेिाि वनकायले समन्िय

िे को िा स यो का अपेक्षा

िे को अिस्थामा

स यो ी वनकायले ्यस्ता वजम्मेिाि वनकायलाइष तोदकएको दक्रयाकलाप कायाषन्ियन
आिश्यक स यो

उपलधध

िाउनु पनेछ । साथै, कायषयोजनामा वनवित

दक्रयाकलाप रुका प्रिािकािी कायाषन्ियनका लाव
वनकायले अनुिोध

स कायष

नषमा
रिएका

नुषपने िनी प्रमुख वजम्मेिाि

िे को अिस्थामा समेत स यो ी वनकायले ्यस्ता दक्रयाकलाप कायाषन्ियन

नषका लाव प्रमुख वजम्मेिाि वनकायसुँ स कायष नुषपनेछ ।
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लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

२.३ अिवध
यो कायषयोजनाको अिवधएक िर्षको हुनेछ आ।ि। २०७६।०७७को अन्त सम्म
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लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

३ लैवग क ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष,२०७६ कोकायाषन्ियन कायषयोजना
कायषक्रम

दक्रयाकलाप

वजम्मेिािी वनकाय

१.िणनीवतिः िोकथाम
१.१ लैंव क ग स
िं ा सात िटै प्रदेशका सामावजक म.बा.तथा ज्ये.ना.म.
ल ायत समाजमा विकास मन्त्री ि वििा ीय
विद्यमान विविन्न प्रमुखस ुँ अन्तिदक्रया ने ।
कु िीवतजन्य ग स
िं ा
वनिािण ने ।
सिै
प्रदेश रुले
प्र्येक प्रदेश सा.वि मिं

स योव वनकाय

पव लोचौ
मावसक

म.बा.तथा ज्ये.ना.म.

दोस्रो
चौमावसक
२०७६

वश वि प्रविवध मन्त्रालय माघ
स्थानीय त
२०७६
म.बा.तथा
ज्ये.ना.म.,
वजल्ल वशक्षा समन्िय
इकाई
प्याव्सन , एन प्याव्सन
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कै दफयत

प्रदेश सा.वि मिं.

मन्त्रालय तथा वििा मा
लैंव क सम्पकष व्यवक्त रु
तोक्ने
प्र्येक प्रदेशअन्त षतवनजी तथा प्रदेश सा.वि मिं.
सामुदावयक
वबद्यालयमा
लैवग क व सािं वबरुद्धको सूचना
सन्देश रु तयाि िी वितिण
तथा प्रचाि प्रसाि ने ।

समय
वसमा

लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

विद्याथी विशेर् िी छात्रा रु
मावथ हुने दूियषि ाि िोक्न
विद्यालय त मा प्रिािकािी
ुनासो व्यिस्थापन सिंयन्त्र
स्थापना ने
विद्यालय वशक्षाको पाठ्यक्रममा
लैंव क ग स
िं ा अन््य, छाउपडी
तथा कु िीवत विरुद्ध ि मव ला
सशक्तीकिण
विर्य रु
समािेशको लाव प ल ने ।
उच्च वशक्षा तथा विद्यालय त को
पठनपाठनको
वबवधलाई
लैवग क मैवत्र बनाउने।
विद्यालयमा लैग िंक सम्पकष
व्यवक्त
(Gender
focal
person)तोक्ने

प्रदेश
सामावजक वश वि प्रविवध मन्त्रालय २०७६
विकास मन्त्रालय
मन्त्रालय स्थानीय त रु माघ
म.बा.तथा
ज्ये.ना.म.
प्याव्सन , एन प्याव्सन
वश
वि
प्रविवध प्रदेश सामावजक विकास वनिन्ति
मन्त्रालय, पाठयक्रम मन्त्रालय स्थानीय त रु
विकास के न्र
म.बा.तथा ज्ये.ना.म.

वश
वि
प्रविवध
मन्त्रालय,
प्रदेश
स.वि.म, स्थानीय त
वश
वि
प्रविवध
मन्त्रालय,
प्रदेश
स.वि.म, वजल्ल वशक्षा
समन्िय इकाई,
छात्रा छात्र रुको लाव छु ट्टा वश
वि
प्रविवध
छु ट्टै शौचालय वनमाषण
नष मन्त्रालय, िाविय पुनष
वशक्षाका सिै त लाई परिपत्र वनमाषण प्रावधकिण
ने तथा प्राथवमकताका साथ
वनमाषण ने नीवत वलने ।
सिंघ, प्रदेश तथा स्थानीय प्रदेश तथा स्थानीय
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म.बा.तथा ज्ये.ना.म.

वनिन्ति

म.बा.तथा ज्ये.ना.म.
प्याव्सन , एन प्याव्सन

माघ
२०७६

प्रदेश सामावजक विकास माघ
मन्त्रालय
२०७६
स्थानीय त रु
ि वनिन्ति

म.बा.तथा ज्ये.ना.म.

वनिन्ति

लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

सिकािले वनमाषण ने िौवतक
सिंिचना रु लैंव क मैत्री रुपले
वनमाषण दै जाने।
सिंघ, प्रदेश ि स्थानीय त मा
लैग िंक
उत्तिदावय
बजेट
वनमाषणको ने ।

त

प ल

अथष मन्त्रालय प्रदेश
आर्थषक
मावमला
मन्त्रालय,
तथा
स्थानीय त
लैवग क ग स
िं ा वनयन्त्रणसिंयन्त्र ि नेपाल
प्र िी,
सिंजाल
सवमवतका
सदस्य सिंघ,प्रदेश
तथा
पदावधकािी रुलाई समयसापेक्ष स्थानीय त
कायष
नष क्षमता अवििृद्धी
सम्बन्धी प्रवशक्षण प्रदान ने ।

म.बा.तथा
ज्ये.ना.म. वनिन्ति
प्रदेश आर्थषक मावमला
मन्त्रालय, प्रदेश तथा
स्थानीय त
सामावजक
अवियन्ता, १ िर्ष
दकशोि दकशोिी क्लि रु
वश. वि.तथा प्र.म. प्रदेश
सिकाि,
सामुदावयक
विद्यालय,

लैंव क ग स
िं ासिं सम्बवन्धत कु नै नेपाल प्र िी
वबर्यमा ्यसका कािण ि
न्यूवनकिणका
उपाय
पत्ता
ल ाउनका
लाव
Social
Research ने ।
िाविय वमवडयामा मव ला ग स
िं ा म.बा.तथा ज्ये.ना.म.,
विरुद्ध अवियान िर्ष २०७६
सफल बनाउन सम्र्पुण त ि
तप्काका समुदायलाई आह्िान
ने ।

ृ मन्त्रालय, सा.मा. तथा १ िर्ष
सा.प्र. म.
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सिंघ,प्रदेश तथा स्थानीय १ िर्ष
त , पत्रकाि म ासिंघ

लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

Metro Traffic F.Mि प्र िी
अनुिोधको प्र्येक कायषक्रममा
GBV सिं सम्बन्धीत सामग्री
अवनिायष सम्प्रेशण ने ।
Digital Displayमा सन्देश िाख्ने
( Public Places तथा
चोक रुमा)
(प्रथम चिणमा म ान ि ि बदढ
अपिाध हुने ठाउिं रुको पव चान
िे ि )
सामुदावयक, वनवज तथाधार्मषक
आस्थाकाविद्यालय रू (मदसाष,
ुम्बा
आदद)
का
विद्याथी रूलाई लैंव क ग स
िं ा,
घिे लु
ग स
िं ा,
बालवििा ,
मानििेचविखन,
Cyber
Crimeल ायत
आधाििूत
सुिक्षासम्बन्धी जानकािीमूलक
सचेतना ज ाउन स्कू ल सम्पकष
कायषक्रम ने ।
लैंव क
ग स
िं ा
(मव ला
बालबावलका तथा जेष्ठना रिक)
सम्िन्धीतथ्यागकमा एकरुपता

नेपाल प्र िी

ृ मन्त्रालय, सा.मा. तथा वनिन्ति
सा.प्र. म.

म.बा.तथा ज्ये.ना.म., प्रदेश सामावजक विकास वनिन्ति
नेपाल प्र िी
मन्त्रालय स्थानीय त
म िा तथा ज्ये ना म
सिंचाि तथा सूचना प्रविवध
मन्त्रालय
नेपाल प्र िी,
ृ मन्त्रालय
पौर्
स्थानीय त , वजल्ल सिंचाि तथा सूचना प्रविवध २०७६
वशक्षा समन्िय इकाई, मन्त्रालय
िाविय मव ला आयो
प्र.प्र.का जनसम्पकष शाखा
प्र.प्र.का. श्रव्यदृष्य शाखाप्,
प्रदेश प्र िी कायाषलय
वजल्ला प्र िी कायाषलय

नेपाल प्र िी
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प्रदेश प्र िी कायाषलय ि १ िर्ष
स्थानीय त

लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

ल्याई व्यिस्थापन नष तथ्यािंक
व्यिस्थापन शाखामा कायषित
प्र.क.लाई अनुवशक्षण प्रदान ने
ग स
िं ा
पीवडत नेपाल प्र िी
मव लाबालबावलका
तथा
जेष्ठना रिक रुलाई
एदककृ त
सेिाप्रदान
नष काठमाण्डौमा
One StopCentre स्थापना तथा
सञ्चालन ने (के न्रिाटसुरुिात
िी प्रदेश स्तिकोलाव समेत
प ल ने)

१.२ लैवग क ग स
िं ा
विरुद्धका
सूचनामूलक सन्देश
विज्ञापन, चलवचत्र
िृतवचत्र वनमाषण
तथा प्रचाि प्रसाि
ने ।

ृ मन्त्रालय
फा ुन
िाविय मव ला आयो
२०७६
म. बा. तथा ज्ये. ना. म.

विरुद्धको म.बा.तथा ज्ये.ना.म.
Documentary तयाि िी
मैथली िार्ामा समेत प्रसािण ने
लैंव क

ग स
िं ा

तथा विविन्न सन्देशमूलक
सामाग्री प्रसािण ने ।
प्रचाि ि प्रचाि सामग्री वितिण सिंघ,प्रदेश
तथा जनचेतनामूलक कायषक्रम स्थानीय त
सञ्चालन ने ।
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नेपाल
टेवलविजन,तथा वनिन्ति
वनजी टेवलविजन रुपत्रकाि
म ासिंघ
विविन्न सञ्चाि माध्यम रु

तथा म. बा. तथा
म.,विविन्न
माध्यम रु

ज्ये. ना. वनिन्ति
सञ्चाि

लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

लैंव क ग स
िं ा मानि िेच विखन
तथा
कु िीवत
विरुद्धका
सन्देश रु वनयवमत रुपमा
िे वडयो नेपाल िाट प्रसािण ने
।
लैंव क
ग स
िं ा
विरुद्धको
सूचनामूलक पचाष तयाि िी
सामावजक विकास मन्त्रालयको
स यो मा स्थानीय त सम्म
वितिण ने ।
सिंबैधावनक
तथा
कानुनी
अवधकािको बािे मा प्रचाि
प्रसाि ने ।
मव ला
ग स
िं ा
मव ला
शसवक्तकिण
सम्िन्धी
मन्त्रालयिाट िएका प ल
सम्िन्धमा
Talk
show
कायषक्रम
टेवलविजनिाट
प्रसािण ने ।
साबषजवनक
बस रुमा सन्देशमुलक सूचना
तथा विज्ञापन प्रसािण ने ।

म.बा.तथा ज्ये.ना.म.

िे वडयो नेपाल

२०७६
आवश्वन
देवख
वनिन्ति

म.बा.तथा ज्ये.ना.म.

सिंघ,प्रदेश
स्थानीय त

प्रदेश सामावजक विकास पौर्
मन्त्रालय,
विविन्न २०७६
सिोकाििाला
सिंघिसिंस्था
तथा
मव ला
िाव नी
सिं ठन रु
तथा म.बा.तथा
ज्ये.ना.म., वनिन्ति
विविन्न सञ्चाि माध्यम रु

म.बा.तथा ज्ये.ना.म.

टेवलविजन
सञ्चाि माध्यम रु

पौर्
२०७६
देवख
वनिन्ति

म.बा.तथा ज्ये.ना.म. यातायात व्यिस्था वििा , २०७६
प्रदेश
सामावजक स्थानीय त ,
वित्र
विकास मन्त्रालय
सञ्चाि माध्यम रु
विविन्न
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लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

नेपालमा िनाइने कथानक
चलवचत्र
एिंि
व्यापारिक
विज्ञापन रुमा
लैंव क
ग स
िं ालाई प्रश्रय ददने खालको
सन्देश जान नसक्ने िी सेन्सि
ने ।
विविन्न सिंचाि माध्यम रुलाई
लैंव क ग स
िं ा विरुद्ध स यो
पुग्ने समाचाि तथा सामाग्री रु
प्रकाशन तथा प्रसािण
नष
अनुिोध ने ।
लोककल्याणकािी विज्ञापनमा
प्रकाशन
तथा
प्रसािणमा
लैंव क ग स
िं ा तथा कु िीवत
विरुद्धका सन्देश तथा सामाग्री
प्रकाशन तथा प्रसािण
ने
व्यिस्था वमलाउने ।
लैग िंक
ग स
िं ा
विरुद्धको
अवियानलाई सबै स्थानीय
त मा
पुियाउनकालाव
समावजक अवियन्ता रु लाई
परिचालन ने ।
ल्े पलाईन ११४५, १०९८,

सिंचाि तथा सूचना चलवचत्र विकास िोडष
प्रविवध मन्त्रालय
चलवचत्र वनमाषता रु
नेपाल
विज्ञापन
चलवचत्र जाुँच सवमवत

वनिन्ति
सिंघ

सिंचाि तथा सूचना सूचना वििा
वनिन्ति
प्रविवध मन्त्रालय
नेपाल पत्रकाि म ासिंघ
छापा तथा विद्युतीय छापा
माध्यमका
प्रवतवनवध
सिंस्था रु
सिंचाि तथा सूचना सूचना वििा
प्रविवध मन्त्रालय
नेपाल पत्रकाि म ासिंघ
छापा तथा विद्युतीय छापा
माध्यमका
प्रवतवनवध
सिंस्था रु
म.बा.तथा ज्ये.ना.म.

िाविय

म.बा.तथा ज्येष्ठ ना.म, १ िर्ष
सा.मा.वि.म.स्थानीय त रु

मव ला म.बा.तथा
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ज्येष्ठ

ना.म,

लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

१०४, १००, १०३, ११७७, आयो ,नेपाल प्र िी, सा.मा.वि.म.स्थानीय त
१६६००१४१५१६,
िाविय बाल अवधकाि
९८५१२९८१९८ जस्ता अन्य परिर्द्
टलाईनका बािे मा जानकािी
िाउने ।
“ िे क घि सम्मावन्नत घि सिै स्थानीय त
अवियान”
सञ्चालन
िी
लैग िंक
ग स
िं ा
वबरुद्धको
अवियानमूलक कायषक्रम ने ।
१.३
सामावजक
जा िण
ि
अवियान सञ्चालन
ने ।

विशेर् कायषक्रम रुिः–
१)छाउपडी विरुद्धको सचेतना
कायषक्रम प्रदेश निं ६ ि ७ का
बढी प्रिावित क्षेत्र रु
२)
मानि बेच विखन
,बालवििा , दाइजो िोक्सीको
आिोप विरुद्धको सचेतना
कायषक्रम
िढी
प्रिावित
वजल्ला रुमा सिंचालन
ने ।
देशव्यापी रुपमा लैंव क ग स
िं ा
ि बला्काि विरुद्ध १६ ददने
अवियान सिंचालन ने ।

रु

म.बा.तथा ज्ये.ना.म.

रु

म.बा.तथा ज्ये.ना.म., प्रदेश
सा. वि.म.

प्रदेश सा. वि.म., स्थानीय १ िर्ष
त रु
ै.स.स

म.बा.तथा
नेपाल सिकाि
२५नोिे
ज्ये.ना.म.,ि प्रदेश सा. सिोकाििाला
वनकाय, म्ब देवख
वि.म.,
स्थानीय स्थानीय सिकाि, विविन्न १०
14

लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

त

रु

मन्त्रालयले विविन्नप्रदेश तथा म.बा.तथा ज्ये.ना.म.
वजल्ला रुमा लैंव क ग स
िं ा
विरुद्ध अवियान सिंचालन ने

स्थानीय त ले साविक मव ला
विकास कायषक्रम अन्त षत
रठत मव ला सिंस्था ि लैव क
ग स
िं ा
वन िानी समू ि
दकशोिी समू रुको परिचालन
ने ।

स्थानीय त

रु

कायषस्थलमा हुने यौनजन्य म.बा.तथा ज्ये.ना.म
दूव्र्यि ाि सम्बन्धी आचाि
स्रव ता तयाि िी ला ु ने ।
मव ला ग स
िं ा ल ायत विविन्न िाविय
कु िीवत विरुद्ध सािषजवनक स्थानीय त
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सिोकाििाला
सिंघिसिंस्था
तथा
मव ला
िाव नी
सिं ठन रु
प्रदेश सामावजक विकास
मन्त्रालय
स्थानीय त रु, विविन्न
सिोकाििाला
सिंघिसिंस्था
तथा
मव ला
िाव नी
सिं ठन रु
वज.स.स. म ासिंघ
िाविय म.आ., प्रदेश
सा.वि.म., स्थानीय त , ृ
मव ला तथा िालिावलका
वििा
मन्त्रालयMale
engagement Network

वडसेम्बि
सम्म तथा
वनिन्ति
२०७६
वित्र

िाविय म.आ., प्रदेश
सा.वि.म., स्थानीय त , ृ
मन्त्रालय Male
engagement Network

२०७६
माघ

२०७६
वित्र

म.आ, म.बा.तथा ज्ये.ना.म,प्रदेश १ िर्ष
सा.वि.म., , ृ मन्त्रालय

लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

सुनुिाई कायषक्रम सिंचालन ने
।
लैंव क
तथा
यौवनक
अल्पसिंख्यक रुको
लाव
अन्तिकृ या कायषक्रम
व्यिसावयक तथा औद्यौव क
सिंस्था ÷ प्रवतष्ठान रुले लैग िंक
असमानता टाउने कायषक्रम
तथा ल ानी बढाउने
ज्यालामा हुने वििेद टाउन
प ल ने .

Male
engagement
Network
म.बा.तथा ज्ये.ना.म,

प्रदेश सा.वि.म.,
सिोकाििाला
वनकाय,
स्थानीय सिकाि
उद्यो
िावणज्य नेपाल चेम्िि ,एशोवसयस,
म ासिंघ -FNCCI,
स्थानीय त , औद्योव क
CNI
प्रवतष्ठान

पौर्
२०७६
२०७६
वित्र

उद्यो
िावणज्य नेपाल चेम्िि ,एशोवसयस, वनिन्ति
म ासिंघ -FNCCI,
स्थानीय त , औद्योव क
CNI
प्रवतष्ठान

२.िणनीवत प्रबद्र्धना्मक
२.१रुपान्तरित
लैव क ग स
िं ा वनिािणको क्षेत्रमा म.बा.तथा
नेतृ्िको
छबी विशेर्
यो दान
ने ज्ये.ना.म,
विकास ने ।
अवियान्ताका लाव
िाविय
मव ला अवधकाि ददिशका ददन
सम्मान कायषक्रम ने ।

लैवग क
मैत्री म.बा.तथा
न ि÷ ाउपावलका’घोर्णाजस्ता ज्ये.ना.म,
लैवग क ग स
िं ा वनिािणका
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सगघीय मावमला तथा सामान्य २०७७
प्रशासन
जेष्ठ १६
मन्त्रालय,वज.सस.म ासिंघ,
न.पा.म ासिंघ, ापा.म ासिंघ, ैस
स.,
विविन्न
सिोकाििाला
सिंघिसिंस्था
तथा मव ला
िाव नी सिं ठन रु
सगघीय मावमला तथा सामान्य १ िर्ष
प्रशासन
मन्त्रालयवज.सस.म ासिंघ,नपा.म

लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

क्षेत्रमा विशेर् कायषक्रम रु
सञ्चालन ने स्थानीय त लाई
“यो माया” पुिस्कािको घोर्णा
िी प्रदान ने ।
पत्रकाि तथा सिंचाि माध्यमका म.बा.तथा
अवियन्तालाई पुिस्कृ त ने ।
ज्ये.ना.म, प्रदेश
सा.वि.म.,
“लैंव क
ग स
िं ा
विरुद्ध सबै
जनप्रवतवनधी”
कायषक्रम स्थानीयसिकाि
अवियानको रुपमा सञ्चालन ने
विद्यमान
कानूनमा
ि क
े ा म.बा.तथा
व्यिस्था रुकोबािे जानकािी
ज्ये.ना.म,
पुवस्तका तयाि िी वितिण ने
न्यावयक
सवमवतका म.बा.तथा
उपप्रमुखलाई न्यावयक अभ्यास ज्ये.ना.म,
सम्िवन्ध प्रयो ा्मक तावलम
प्रदान ने ।
७ िटा प्रदेश अन्त षतका एक म.बा.तथा
एक िटा उपप्रमुखलाई न्याय ज्ये.ना.म,
सम्पादनमा यो दान पु¥याएको
उपलक्ष्यमा िाविय मव ला
अवधकाि ददिसमा पुिस्कृ त ने
।
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ासिंघ,
ापा.म ा सिंघ, ैसस, िाजनैवतक
दलका
नेपाल
पत्रकाि
म ासिंघ
सिंचारिका समू
िव नी सिंघ
सिं ठन
प्र.सा. वि. म., वजसस म ासिंघ
स्थानीय त , म.बा.तथा
ज्ये.ना.म,
प्र.सा. वि. म., स्थानीय त ,
वजसस म ासिंघ स्थानीय त
विविन्न सिंघ सिंस्था रु
प्र.सा. वि. म., स्थानीय त ,
वजसस म ासिंघ स्थानीय त

प्र.सा. वि. म., स्थानीय त
वजसस म ासिंघ स्थानीय त

२०७६
सम्म
२
०७६
सम्म
२०७६
वित्र
२०७६
वित्र

, २०७६
वित्र

लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

आ.ब.२०७५÷०७६को १६ददने
अवियानको
वनष्कर्ष
सुझाि रुलाई सातिटै प्रदेश
तथा
स्थानीय
त रुले
कायाषन्ियन ने ।
२.२ सिंकल्प प्रस्ताि
सिंकल्पप्रस्तािमा
कायाषन्ियन
औल्याएका
विर्य रुलाई
कायषयोजना
प्रिािकािी ढिं ले कायाषन्ियन
कायाषन्ियन ने ।
दै जाने ।
सिंकल्प
प्रस्तािले
ददएका
वनदेशन रु
नीवत
तथा
कायषक्रममा समािेश दै जाने ।
२.३पुरुर्
ि
युिा रुको
स िाव ता/स का
यषमा
(पीवडत,
प्रिावित
ि
परिितषनका
िा कको
रुपमा)
रुपान्तिणबाट
अवियान सञ्चालन
न

प्र.सा. वि. म., म.बा.तथा ज्ये.ना.म,
स्थानीय त ,

म.बा.तथा
ज्ये.ना.म.

म.बा.तथा
ज्ये.ना.म.

िे कस्थानीय त रुमा पुरुर् सिै
युिालाई
ि
दकशोि स्थानीयत रु
दकशोिी रुलाई
लैंव क
ग स
िं ाविरुद्धको
अवियानमा
परिचालन ने ।
लैग िंक वििेदमा आधारित ग स
िं ा स्थानीय त
अन््यका
लाव
प्र्येक
पावलकामा
२५
जना
युिा रुलाई साथी वशक्षकका
रुपमा तयाि ने । उनी रुकै
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२०७६
वित्र

वश वि प्रविवध मन्त्रालय, प्रदेश वनिन्ति
सिकाि
सिंकल्प प्रस्ताि कायषयोजनाका
स यो ी वनकाय रु
सिंकल्प प्रस्तािका वजम्मेिाि वनिन्ति
वनकाय रु

प्रदेश सामावजक विकास म
म.बा.तथा ज्ये.ना.म,, विविन्न
सिंघ सस्था तथा सिंजाल रु

२०७६

म.बा.तथा ज्ये.ना.म,, स्थानीय २०७६
त ,
सम्म
वजसस म सिंघ,वजल्ला समन्िय
सवमवत, प्रदेश सिकाि

लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

३.िणनीवत –स यो
३.१ कु सिंस्काि ि
ग स
िं ामुक्त समाजिः
सभ्य ना रिकको
आिाज

अ ुिाईमा रुपान्तिण म बाट
अवियान सञ्चालन ने ।
लैग िंक वििेदमा आधारित ग स
िं ा
अन््यका लाव आफ्नो घिमा,
समाजमा वजम्मेिाि िुवमका
वनिाष
िे का पुरुर्, तथा
युिा रुको पव चान रि सम्मान
ने
तथा
सामावजक
रुपान्तिणका लाव म ्िपुणष
िूवमका खेलेका सामावजक
नेताको नाममा
िे क िर्ष
पुिस्कािको व्यिस्था ने ।
लैंव क ग स
िं ा न्यूवनकिणका
ला ी कु न क्षेत्रमा के आिश्यकता
छ
सोको
पव चान
नष
आिश्यकता पव चान सम्बन्धी
तावलमको
Manualवनमाषण िी
छपाई ने ।
ा्मक
जनप्रवतवनवध रुको अ ुिाई ि
नेतृ्िमा िे क स्थानीय त मा
सामावजक, धार्मषक अ ुिा रु,
मव ला÷मानिअवधकािकमी रु

प्र.सा. वि. म
स्थानीय त ,

नेपाल प्र िी

म.बा.तथा ज्ये.ना.म,,
२०७६
वजसस म सिंघ,वजल्ला समन्िय सम्म
सवमवत, प्रदेश सिकाि

प्र िी तावलम म ाशाखा का.प्र. २०७६
िाविय प्र िी प्रवशक्षण प्रवतष्ठान सम्म

स्थानीय
त ,
सामावजक
अवियन्ता, दकशोि
दकशोिी क्लि रु
19

िाविय
मव ला २०७६
आयो ,मव ला बालबावलका सम्म
तथा ज्येष्ठ ना रिक मन्त्रालय,
सञ्चािमाध्यम रु

लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

िन्नेअवियान
सञ्चालन ने

कोस कायष िी कु सिंस्काि ि
कु िीवत विरुद्धको अवियानलाई
व्यापक रुपमा सञ्चालन ने ।
सञ्चािमाध्यमसुँ को समन्िय ि
स कायषमा कु रिवतजन्य ग स
िं ा
विरुद्धको सिंदश
े वनिन्ति रुपमा
प्रिा ने ।
युिा रुलाई कु रिवतजन्य ग स
िं ा
रुपान्तिणका सिंिा कका रुपमा
विकास नष प्र्येक पावलकामा
१५ देवख २० जना युिा रुको
छनोट िी परिितषनका सिंिा क
युिा अवियान उद्घोर्
िी
दकशोिदकशोिी तथा युिामैत्री
कायषक्रम रु प्र्येक विद्यालयमा
तथा विद्यालय बाव ि ि क
े ा
दकशोिदकशोिी
तथा
युिा रुलाई
लवक्षत
िी
सञ्चालन ने ।

म.बा.तथा
ज्ये.ना.म.,
म.बा.तथा
ज्ये.ना.म.,
प्र.सा.वि.म
स्थानीय त
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िाविय
मव ला वनिन्ति
आयो ,मव ला बालबावलका
तथा ज्येष्ठ ना रिक मन्त्रालय,
सञ्चािमाध्यम रु
प्र.सा.वि.म,म.बा.तथा
२०७६
ज्ये.ना.म, विद्यालय दकशोि वित्र
दकशोिी रुको सिंजाल

लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

मानि बेचवबखन वपवडतलाई म,म.बा.तथा
उद्दाि नष मानि बेचवबखन तथा ज्ये.ना.म
ओसािपसािको
दृविले
सिंिेदनशील
वजल्ला रुमा
जोवखममा ि क
े ा समुदायलाई
सचेतना
तथा
सीपमुलक
कायषक्रम सञ्चालन ने।

प्र.सा.वि.म,म.बा.तथा
२०७६
ज्ये.ना.म, विद्यालय
वित्र
ि
स्थानीय
त ,
विविन्न वनिन्ति
सिोकाििाला
सिंघिसिंस्था
तथा
मव ला
िाव नी
सिं ठन रु

३.२
उद्दाि,
िे क पावलकामा ग स
िं ा स्थानीय त
पुनस्र्थापना
ि प्रिावित रुलाई
उपलधध
स यो
सेिा रुको विस्तृत विििण प्र.सा.वि.म,म.बा.त
सिंयन्त्र रुको
सव तको सुचना सबैले देख्ने था ज्ये.ना.म
सुदढृ ीकिण ने ।
स्थानमा िाख्ने ।
िे क
पावलकामा
ग स
िं ाको
जोवखममा ि क
े ा मव ला रुका
लाव
पुनस्र्थापना
तथा
मनोविमशष सेिा के न्र स्थापना
ने,
लैंव क ग स
िं ा सम्िन्धमा उजुिी
व्यिस्थापनलाई
प्रिािकािी
तुल्याउने ।
३.३ लैंव क ग स
िं ा
७ िटै प्रदेशमा लैव क
अन््यका
लाव ग स
िं ा वनिािण कोर् स्थापना

स्थानीय त

रु

नेपाल प्र िी,

म.तथा बा.वििा ,प्र. प्रदेश २०७६
सा.वि.मिं
सिोकाििाला अन्त सम्म
वनकाय

िाविय
मव ला स्थानीय त रु
आयो
नेपाल प्र िी,
प्र सामावजक वि म
म.बा.तथा ज्ये.ना.म,
21

२०७६
माघ

वनिन्ति

२०७६
सम्म

लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

उत्तिदावय्ि
कानूनी
नीवत त
व्यिस्थामा
सुदढृ ीकिण

ने ।

स्थानीयत
,

तथा

रु

७५३ िटै स्थानीय त मा लैव क स्थानीय सिकाि
ग स
िं ा वनिािण कोर् स्थापना
रिने छ ।

म.बा.तथा
प्र.सिकाि,
प्र.सा.वि.म,

लैग िंक ग स
िं ा वनिािणका लाव
आचाि सिंव ता बनाइृ आफु
सम्बद्ध
सदस्य
माफष त
कायाषन्ियन ने ( ोटल, िे िुडन्े ट
सािषजावन तथा वनजी सिंघ सिंस्था
)
ग स
िं ा पीवडतको त्काल उद्धाि,
िा त तथा न्यायमा पहुुँचका
लाव नमूना कायषविवध तथा सिंघ
प्रदेश तथा स्थानीय त मा
सिंयन्त्र स्थापना ने ।
लैग िंक समानता नीवत तजुषमा
ने ।
७५३ स्थानीय त का मव ला,
बालबावलका शाखा स्थापना ने
।

सिंस्कृ त, पयषटन तथा ना रिक २०७६
उडययन मन्त्रालय, टेदकङ सम्म
एण्ड
टुरिि
ाइड
एशोवसएसन

ोटल एशोवसएशन
नेपाल वनकायबाट
सिोकाििाला
वनकाय

ज्ये.ना.म, २०७६
मिंवसि

म.बा.तथा ज्ये.ना.म, प्र.सा.वि.म, स्थानीय त , २०७६
प्रदेश तथा प्र.स.वि.म.
वित्र
स्थानीय त
नेपाल प्र िी
िाविय मव ला आयो
म.बा.तथा ज्ये.ना.म, प्रदेश तथा स्थानीय त

वनिन्ति

म.बा.तथा ज्ये.ना.म

वनिन्ति
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प्र.सिकाि,
प्र.सा.वि.म, स्थानीय सिकाि

लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

n}lu+s lx+;fnfO{ tTsfn
;Daf]wg
p4f/
tyf
;dGjoug{ s]Gb|df u[x
dGqfno, d=af= tyf h]=gf=
dGqfno, /fli6«o dlxnfcfof]u
/ g]kfnk|x/L nufotsfcGo
;/f]sf/jfnflgsfoklxrfg
u/L JMC -Joint Monitoring

म.बा.तथा ज्ये.ना.म

ृ मन्त्रालय , प्र.सिकाि,
प्र.सा.वि.म, सिोकाििाला
वनकाय

२०७६
माघ

Centre _

n}lu+s lx+;fnfO{
tTsfn म.बा.तथा ज्ये.ना.म , प्र.सा.वि.म, ;a}
;Daf]wg, p4f/
tyf
:yfgLotxx? सिोकाििाला
;dGjoug{ ;a} k|b]z txdf
वनकाय
;+oGqtof/ ug{] ।
:yfgLotxsf k'g:yfkg s]Gb| d=tyfaf= ljefu म.बा.तथा
ज्ये.ना.म,
k|b]z ;/sf/ , प्र.सा.वि.म,
lj:tf/ ug{] ।
:yfgLotx
प्रदेशमा एकीकृ त सेिा प्रिा म.बा.तथा ज्ये.ना.म,
नष ददघषकावलन पुनस्र्थापना प्रदेश सिकाि,
के न्र स्थापना ने ।
पीवडतको न्यायमा स ज पहुुँच
पुयाषउन प्र िी कायाषलयका मुद्धा नेपाल प्र िी
शाखामा
कायषित
अपिाध
अनुसन्धान
अवधकािी
ि
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प्र.सा.वि.म,
प्र.स.वि.म.

२०७६
पौर्

२०७६
वित्र

स्थानीय त , २०७६
वित्र

प्र. को वन.म. सवचिालय २०७६
कानुन शाखा
वित्र
ृ मन्त्रालय
अथष मन्त्रालय

लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

म.बा.बा.तथा
ज्ये.
ना.से.
के न्र रुमा
कायषित
प्र िी
कमषचािी रुलाई
लैग िंक
अविमुखी
अनुसन्धान
ि
मनोसामावजक मनोविमशष सीप
सम्बन्धी तावलम प्रदान ने ।
४.िणनीवत – न्यायमा पहुुँच बढाउन
४.१ उपचािा्मक वनिःशुल्क कानुनी स ायतालाई का.न्या.तथा
िाविय
मव ला वनिन्ति
कायषक्रम ने
थप प्रिािकािी बनाई न्यायमा सिं.मा.म., ृ
आयो ,अदालत रु
उच्च
पुँहुच अवििृवद्ध ने ।
म.,सिकािी
अदालत, न्यावयक सवमवत
िदकलको कायाषलय
वनिन्ति
सुनुिाई
,फ्रास्ट का.न्या.तथा
ट्रयाकबाट सेिा प्रिा ने ।
सिं.मा.म.
पीडकको आर्थषक अिस्थाको
खोज तथा अनुसन्धान
िी
पीवडत
तथा
प्रिावितलाई
वनजबाटै क्षवतपूर्तष ििाउने
अनुसन्धान पद्दवतलाई आधुवनक
तथा िैज्ञावनक बनाउदै पीवडतको
ोपनीयतामा विशेर् ध्यान ददने ।

का.न्या.तथा
सिं.मा.म.

का.न्या.तथा
सिं.मा.म., ृ
म.,सिकािी
24

न्यावयक
अवधकाि
सवमवत
न्यावयक
अवधकाि
सवमवत ।

वनकाय रु, मानि वनिन्ति
आयो , न्यावयक
वनकाय रु, मानि वनिन्ति
आयो , न्यावयक

न्यावयक वनकाय रु, मानि वनिन्ति
अवधकाि आयो , न्यावयक
सवमवत ।

लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

िदकलको कायाषलय
कायषस्थलमा
हुने
यौनजन्य
दुव्र्यव्यि ािका घटनामा मौन
ि ने सिंस्कािको अन्त नष ि
सुिवक्षत उजुिी सिंयन्त्र स्थापना
नष ७७ िटै वजल्ला प्रशासन
कायाषलयमा परिपत्र ने ।
कायषस्थलमा
हुने
यौनजन्य
दूव्र्यि ाि सम्बन्धी सचेतना
फै लाउने ।

का.न्या.तथा
प्र.सिकाि,स्थानीय सिकाि
सिं.मा.म., ृ
म.,सिकािी
िदकलको कायाषलय

२०७६
माघ

म.बा.तथा
ज्ये. म.बा.तथा ज्ये. ना.म.
ना.म.प्रदेश सिकाि
ि स्थानीय सिकाि

वनिन्ति

लैवग क
ग स
िं ा
सम्बन्धी नेपाल प्र िी
मुद्दा रुलाई सिंिोधन नष प्र िी
कायाषलय रु
(स्थानीय
सिकािदेवख के न्रस्तिसम्म) मा
मव ला तथा बालबावलका सेिा
के न्रको विस्ताि तथा सुदढृ ीकिण
ने ।
मव ला बालबावलका तथा जेष्ठ नेपाल प्र िी
ना रिक सेिा के न्रको प्रमुखको
रुपमा क्रमशस् वजल्ला स्तिमा
प्र.वन.दजाष ि अन्यत्र जुवनयि
25

सिंघीय मावमला तथा सा.प्र. २०७६
म.,

अथष मन्त्रालय,
२०७६
प्र िी प्रधान कायाषलय
कायष एििं अपिाध अनुसन्धान
वििा

लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

प्र िी अवधकृ तको मव ला प्र िी
अवधकृ तलाई खटाउने व्यिस्था
ने ।
तीनै
त का
सिकािबीच
समन्िा्मक, स यो ा्मक ि
स कायाष्मक िूवमकामा विस्ताि
ने (प्रवतिेदन प्रणाली, सूचना
तथा तथ्याकको आदान प्रदानको
सिंयन्त्र वनमाषण ने ।
कानुनको
वििादमा
पिे का
बालबावलका
ि
पीवडत
बालबावलकाको लाव बालमैत्री
कक्ष रुमा आिश्यक सामग्री रू
उपलधध िाउने । छु ट्टै कक्ष
निएका ठाउुँ मा वबस्ताि ने ।
७ िटै प्रदेशको म।बा।बा। तथा
जे।ना।से।के । मा दिबन्दी िएको
कायषित एक वस.प्र.अ.(प्र.वन.)लाई
पदेन Gender Focal Person
for the whole province तोक्ने (
TOR) बनाउनु पने।
व सािं वपवडत मव ला रुलाई
न्याय प्रदान नष न्याय सम्पादन

सिंघ,
प्रदेश
ि म.बा.तथा ज्ये. ना.म.
२०७६
स्थानीइ
त , अथष मन्त्रालय,
नेपाल प्र िी
प्र िी प्रधान कायाषलय
कायष एििं अपिाध अनुसन्धान
वििा
सिंघ,
प्रदेश
ि म.बा.तथा ज्ये. ना.म.
२०७६
स्थानीइ
त , अथष मन्त्रालय,
नेपाल प्र िी
प्र िी प्रधान कायाषलय कायष
एििं अपिाध अनुसन्धान
वििा
सिंघ,
प्रदेश
ि म.बा.तथा ज्ये. ना.म.
२०७६
स्थानीइ
त , अथष मन्त्रालय,
नेपाल प्र िी
प्र िी प्रधान कायाषलय
कायष एििं अपिाध अनुसन्धान
वििा
सिंघ,
प्रदेश
ि म.बा.तथा ज्ये. ना.म.
स्थानीइ
त , अथष मन्त्रालय,
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२०७६

लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

प्रकृ या सुधाि नष वसफारिस ने । नेपाल प्र िी

५.
अवियान
सिंचालन
तथा
कायषयोजना
कायाषन्ियन सिंयन्त्र
ठन ने

प्र िी प्रधान कायाषलय
कायष एििं अपिाध अनुसन्धान
वििा

लैवग क
ग स
िं ा
विरुद्धको
अवियान िर्ष,२०७६ सिंचालन
तथा सिंयोजन मूल सवमवत
मन्त्रीको सिंयोजक्िमा ठन ने

मव ला
सवमवतका सदस्य रु
िालिावलका तथा
ज्येष्ठ
ना रिक
मन्त्रालय

कार्तषक
१७
२०७६

लैवग क
ग स
िं ा
विरुद्धको
अवियान िर्ष,२०७६ सिंचालन
तथा सिंयोजन प्रदेश स्तिीय
सवमवत प्रदेश सामावजक मन्त्रीको
सिंयोजक्िमा ठन ने
लैवग क
ग स
िं ा
विरुद्धको
अवियान िर्ष,२०७६ सिंचालन
तथा सिंयोजन स्थानीय त
स्तिीय
सवमवत
प्रमुखको
सिंयोजक्िमा ठन ने

सिै
प्रदेश सवमवतका सदस्य रु
सामावजक विकास म िा तथा ज्ये ना मन्त्रालय
मन्त्रालय

मिंसीि १५
२०७६

सिै स्थानीयत
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रु सवमवत सदस्य रु
मिंसीि १५
सिंघीय मावमला तथा स्थानीय २०७६
विकास मन्त्रालय
म िा तथा ज्ये ना म
प्रदेश सामावजक विकास
मन्त्रालय

लैग िंक ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष २०७६ को िार्र्षक कायाषन्ियन कायषयोजना -मस्यौदा)

४. सिंचालन तथा सिंयोजन मूल सवमवत ठन
कायषयोजनाको कायाषन्ियन तथा आिश्यक समन्िय तथा सुझािको लाव

दे ाय िमोजमका

सदस्य रु ि क
े ो मूल सवमवत ठन रिनेछ ।
लैवग क ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष,२०७६ सिंचालन तथा सिंयोजन मूल सवमवत
१) माननीय मन्त्रीज्यू मव ला बालबावलका तथा ज्येष्ठ ना रिक मन्त्रालय

अध्यक्ष

२) श्रीमान् सवचिज्यू मव ला बालबावलका तथा ज्येष्ठ ना रिक मन्त्रालय

सदस्य

३) सवचि वशक्षा वबज्ञान तथा प्रवबवध मन्त्रालय

सदस्य

४)सवचि स्िास्थ्य तथा जनिंसख्या मन्त्रालय

सदस्य

५) सवचि सिंघीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसदस्य

सदस्य

६सवचि िाविय मव ला आयो
७) प्र िी म ावनिीक्षक

सदस्य

८) िाविय पाटीका मव ला सिं ठनको एक÷एक जना अध्यक्ष रु

सदस्य

९) पत्रकाि म ासिंघको अध्यक्ष

सदस्य

१०) वज.स.स म ासिंघ अध्यक्ष

सदस्य

११) न िपावलका म ासिंघ अध्यक्ष

सदस्य

१२) ाउुँ पावलका म ासिंघ अध्यक्ष

सदस्य

१३ िै सिकािी सिंस्था म ासिंघ अध्यक्ष

सदस्य

१४)नीवज तथा आिावसय विद्यालय अ षनाइजेशन नेपालका अध्यक्ष

सदस्य

१५) िाविय नीवज तथा आिावशय विद्यालय एशोवसयशन नेपालका अध्यक्ष

सदस्य

१६)िािपवत मव ला उ्थान कायषक्रम वनदेशक सवमवत िाट प्रवतवनवध सीता पौडेल

सदस्य

१७) विज्ञ समू िाट प्रवतवनवध शर्मषला काकी
ि डा. िे णु िाजिण्डािी (अवधकािी)

सदस्य

१८) िाविय स कािी म ासिंघ अध्यक्ष

सदस्य

१९) सामुदावयक

सदस्य

िन उपिोक्ता म ासिंघ नेपाल अध्यक्ष

२०) मव ला सञ्चािकमी रुको सिं ठन अध्यक्ष

सदस्य

२१)मानि बेचविखन विरुद्धको सिंजाल अध्यक्ष

सदस्य

२२) स सवचि, मव ला बालबावलका तथा ज्येष्ठ ना रिक मन्त्रालय
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सवमवतमा विकास साझेदािका प्रवतवनवध तथा आिश्यकता िमोवजम विज्ञलाई आमन्त्रण

नष

सदकनेछ ।

मूल सवमवतको वजम्मेिािी
 लैवग क ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष,२०७६ लाई सफल पानष विविन्न अवियानमूलक
तथा सचेतनामूलक कायषक्रम सिंचालन ने ।
 कायषयोजना कायाषन्ियनको लाव आिश्यक समन्िय िी सल्ला सुझाि प्रदान ने
 आ आफ्नो वनकाय त वजम्मेिािी अनुरुपका कायषक्रमको प्रिािकािी कायाषन्ियन

नष

सम्िवन्धत वनकायलाई वनदेशन प्रदान ने ।
 लैंव क ग स
िं ा तथा कु िीवत विरुद्ध सामूव क प्रयत्नद्धािा समस्याको वनिाकिणका लाव
प ल ने ।
प्रदेशस्तिीय सवमवत तथा स्थानी त स्तिीय सवमवतसुँ समन्िय िी कायष ने ।
५. िे क प्रदेशमा सामाजदक विकास मन्त्रीको सिंयोजक्िमा लैवग क ग स
िं ा विरुद्धको अवियान
िर्ष,२०७६ सिंचालन तथा कायषयोजना कायाषन्ियन सवमवत ठन रिनेछ ।
प्रदेशस्तिीय सवमवतको वजम्मेिािी
 लैवग क ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष,२०७६ लाई सफल पानष विविन्न अवियानमूलक
तथा सचेतनामूलक कायषक्रम सिंचालन ने ।
 कायषयोजना कायाषन्ियनको लाव आिश्यक समन्िय िी सल्ला सुझाि प्रदान ने ।
 आ आफ्नो वनकाय त वजम्मेिािी अनुरुपका कायषक्रमको प्रिािकािी कायाषन्ियन

नष

सम्िवन्धत वनकायलाई वनदेशन ददने ।
 लैंव क ग स
िं ा तथा कु िीवत विरुद्ध सामूव क प्रयत्नद्धािा समस्याको वनिाकिणका लाव
प ल ने ।
 लैवग क ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष,२०७६ लाई सफल पानष िएका

विविन्न

अवियानमूलक कायषक्रम तथा कायषयोजना िमोवजमका कायष रुको प्र वत प्र्येक २।२
मव नामा मूल सवमवतमा पठाउने ।
 सिंघको मूल सवमवत तथा स्थानीयत स्तिीय सवमवतसुँ समन्िय िी कायष ने ।
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६. वजल्ला स्तिीय सवमवत: वजल्ला समन्िय सवमवतको प्रमुखको सिंयोजक्िमा सम्बवन्धत
वजल्लाका स्थानीय त का प्रमुख, उपप्रमुख तथा सिंघ सिंस्थाको प्रवतवनवध ि ने सवमवत ठन नष
सदकनेछ ।
७. सिै स्थानीयत

रुमा प्रमुखको सिंयोजक्िमा स्थानीय त स्तिीय लैवग क ग स
िं ा विरुद्धको

अवियान िर्ष,२०७६ सिंचालन तथा कायषयोजना कायाषन्ियन सवमवत ठन रिनेछ ।
स्थानीय त स्तिीय सवमवतको वजम्मेिािी
 लैवग क ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष,२०७६ लाई सफल पानष विविन्न अवियानमूलक
तथा सचेतनामूलक कायषक्रम सिंचालन ने ।
 कायषयोजना कायाषन्ियनको लाव आिश्यक समन्िय िी सल्ला सुझाि प्रदान ने ।
 कायषयोजना िमोवजमका कायष रु सिंचालन ने िाउने व्यिस्था वमलाउने ।
 सिंघको मूल सवमवत तथा प्रदेशस्तिीय सवमवतसुँ समन्िय िी कायष ने ।
 आ आफ्नो वनकाय त वजम्मेिािी अनुरुपका कायषक्रमको प्रिािकािी कायाषन्ियन

नष

सम्िवन्धत वनकायलाई वनदेशन ददने ।
 लैंव क ग स
िं ा तथा कु िीवत विरुद्ध सामूव क प्रयत्नद्धािा समस्याको वनिाकिणका लाव
प ल ने ।
 लैवग क ग स
िं ा विरुद्धको अवियान िर्ष,२०७६ लाई सफल पानष िएका

विविन्न

अवियानमूलक कायषक्रम तथा कायषयोजना िमोवजमका कायष रुको प्र वत प्र्येक २।२
मव नामा मूल सवमवतमा पठाउने ।
८. साझेदाि वनकायको िूवमका
नेपाल सिकािका विविन्न वनकाय ैि सिकािी सिंघ सस्था विविन्न सिोकाििाला वनकाय ि सिंघ
सस्था रु तथा अन्तिाविय विकास साझेदाििाट आिश्यकता अनुसाि स यो तथा स ायताको
अपेक्षा

रिएको छ । िाविय अन्तिाविय

ैि सिकािी सिंघ सिंस्था रुले आ आफ्ना कायषक्रम

स्िीकृ त तथा सिंचालन दाष यो कायषयोजनालाई आधाि वलनु पनेछ ।
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९. सिंचाि माध्यम रुको िूवमका
सिंचाि माध्यमको स यो ले यस सिाललाई सािषजवनक नष, वजम्मेिाि वनकायको िूवमकालाई
सुदढृ नष,जनचेतना अवििृवद्ध नष तथा ग स
िं ा वपवडत ि प्रिावित रुको वशघ्र उद्धाि तथा सिंिक्षण
नष म ्िपूणष िूवमका ि ने िएकोले सिंचाि माध्यमको प्रिािकािी ि जेण्डि मैत्री िूवमकाको
अपेक्षा रिएको छ ।
१०. कायषयोजना कायाषन्ियका लाव आर्थषक व्यस्था
 कायषयोजना कायाषन्ियनका लाव दे ायको स्रोतिाट आर्थषक व्यिस्था रिनेछ ।
 नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाितथा स्थानीय सिकािको िजेट
 सिंयुक्त िाि सघिं अन्य िाविय अन्तिाविय सिंस्था तथा विकास साझेदाि
११. अनु मनसम्िन्धीव्यिस्था
कायषयोजना कायाषन्ियको अनु मन के न्रमा मव ला िालिावलका तथा ज्येष्ठ ना रिक मन्त्रालय
मूल सिंयोजन सवमवत, प्रदेशमा प्रदेश सामावजक विकास मन्त्रालय, प्रदेशस्तिको सवमवत तथा
स्थानीयत मा स्थानीयस्तिको सवमवत स्थानीय त तथा वजल्ला समन्िय सवमवतको ि ने छ ।
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