लैंगि क हिं सा गि रुद्धको १६ गि ने अभि यान अन्त त

प्र ेश १ गि राटन रमा मंसिसर ११ र १२ ते आयोसि$त लैंगि क हिं सा अन्त्यको लागि सरोकारवाला गिनकायको
सि$म्मेवारी र ूगिमका गि षयक २ गि ने अन्तरगि+या काय+मको मंसिसर ११ तेको रिरपोट

मंसिसर ९ खिे 0 २४ (२५ नो ेम् र ेखि0 १० डि5सेम् र ) सम्म लैंगि क हिं सा गिवरुद्दको १६ गि ने अभि यान मनाउने सन्

मा

प्र ेश नम् र १ गि राटन रमा मंसिसर ११ र १२ ते लैंगि क हिं सा अन्त्यको लागि सरोकारवाला गिनकाय रुको सि$म्मेवारीर
ूगिमका गिवषयक अन्तरगि+या काय+मको पगि लो गि न उल्लासमय वातावरणमा सम्पन्न यो।

काय+ममा प्रमु0 अडितभि= माननीय उप प्रधान त=ा रक्षा मन्त्री ईश्वर पो0रेल , काय+मको अध्यक्षता माननीय मन्त्री =ममाया

=ापा, प्र ेश नं १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राई , प्र ेश स ाका माननीय स ामु0, आन्तरिरक मागिमला मन्त्री गि क्मत कुमार
काकF, सामासि$क गिवकास मन्त्री $ीवन डिGगिमरे, प्र ेश सरकारका प्रमु0 सडिHव, मोरं सि$ल्लाको प्रमु0 सि$ल्ला अडिधकारी

ल ायत प्र ेश मन्त्रालयका सडिHवज्यु रु, प्र ेश स ाका माननीय स स्यज्यु रु, स्=ानीय त न रपाखिलका/ ाउपाखिलकाका
प्रमु0 उपप्रमु0, पत्रकार त=ा संHारकमK र अन्य सरोकारवाला संस्=ाका प ाडिधकारी रुको समुपस्थिस्=डितमा काय+म संHालन
यो ।

उ Gाटन सत्रको काय+ममा स

ा ी रुलाई मन्त्रालयको तर्फ ाट स सडिHव राडिधका अयालज्यूले स्वा त मन्तव्य गि नु एको

भि=यो । त्यसै री गिवराटन र म ान रपाखिलकाका प्रमु0, प्र ेश नं १ का सामासि$क गिवकास मन्त्री, प्र ेश स ाका स ामु0 र
प्र ेश नं १ का मुख्य मन्त्रीज्युले आ-आफ्नो मन्तव्यमा लैंगि क हिं सा अन्त्यको लागि सामुगि क प्रडितवद्धता $ा ेर नु एको

भि=यो।काय+ममा प्रमु0 अडितभि= माननीय उप प्रधान त=ा रक्षा मन्त्री इश्वर पो0रेलज्युले लैंगि क हिं सा ज्या ै संवे नशील
गिवषय

एकाले यसको अन्त्यको लागि सHेतनामुलक र $ा रण काय+ , सक्षम संस्=ा त संयन्त्र, हिं सा अन्त्य न ठोस

काययो$ना, रHनात्मक $न वाव, अनु मन त=ा मूल्यांकन ु नु पनU कुरामा $ो5 गि नु एको भि=यो। लैंगि क हिं सा अन्त्यको
गि षय रा$नैडितक लको तल्लो ईकाईको ए$ेन्5ा ु नु पनU कुरामा प्रकाश पनु यो। काय+मका अध्यक्ष माननीय मन्त्री =ममाया
=ापा ाट उपस्थिस्=डितको लागि धन्यवा ज्ञापन

W उ Gाटन सत्रको समापन नु यो।

मन्त्रालयका स सडिHव राडिधका अयालले प्रागि डिधक सत्रमा मगि ला ाल ाखिलका त=ा $ेष्ठ ना रिरक मन्त्रालयले लैंगि क हिं सा

अन्त्यको लागि Hालेका क म रुको गिवषयमा प्रस्तुतीकरण नु एको भि=यो। लैगि क हिं साको वतमान प्रवृत्ती र नेपाल प्र रीमा
ता एका Gटनाको गिववरण समेत प्रस्तुत नु एको भि=यो। त्यसै री ोश्रो प्रस्तुतीकरण श्रोतव्यगि\ शर्मिमला काकFले लैंगि क

हिं साको वतमान अवस्=ा कारण र रोक=ामको लागि सुझाव प्रस्तुत नु एको भि=यो। यो काय+म मगि ला , ाल ाखिलका त=ा
ज्येष्ठ ना रिरक मन्त्रालयको अ ुवाइमा डि5गिर्फ5 त=ा युगिनसेर्फ समेतको स यो र ेको भि=यो।

काय+ममा प्र ेश नं १ १४ वटै सि$ल्लाका स्=ानीय $नप्रडितगिनडिध रुको प्रडितगिनडिधत्व र ेको भि=यो। काय+मको उ Gाटन
सत्रमा करिरव ६०० $नाको स
$नाको स

ागि ता र ेको भि=यो । $समा स्=ानीय $नप्रडितगिनडिध र प्र ेश स ाका स स्य रु १८४

ागि ता र ेको भि=यो । आ$को काय+मको अस्थिन्तम समयमा समू कायका लागि ५ वटा समू गिव ा$न रिरएको

भि=यो । $समा समु १ मोरङ र ताप्ले$ुङ , समू २ सुनसरी, 0ोटां र ओ0लढु ं ा, समू ३

ो$पुर, सं0व
ु ास ा र

उ यपुर, समू ४ धनकुटा, झापा र सोखिल0ुम् ु, समू ५ पाँH=र, ईलाम र तेह्र=ुम री समू गिव ा$न गिव ा$न रिरएको
भि=यो । ोली ८.०० $े ेला ु ने री काय+म समापन रिरयो ।

