लैंगि क हिं सा गि रुद्धको १६ गि ने अभि यान अन्त त
प्र श
े ३ मा आयोजि!त लैंगि क हिं सा अन्त्यको लागि सरोकारवाला गिनकायको जि!म्मेवारी र ूगिमका
गि षयक २ गि ने अन्तरगि*या काय*म
लैंगि क हिं सा र

र्ब्यु य ार, छै न ामीलाई स्वीकार न्ने मूल नाराका साथ लैंगि क हिं सा गि रुद्धको १६ गि ने
अभि यानको आ! काठमाण्डौ ाट औपचारिरक रुपमा सुरुवात यो | लैगि क हिं सा गि रुद्ध सन् १९९१ ेखि?

अन्तरागि@Aय रुपमा नोवेम् ेर २५ ेखि? गि सेम् ेर १० सम्म मनाउन सुरु रिरयको यो अभि यान नेपालमा पगिन गि .स.
२०५४ साल ेखि? अभि यानकै रुपमा मनाउन थाखिलएको भिथयो | यस पटक ने यो गि श लाई रेक ष नोवेम् ेर
२५ ेखि? डिडसेम् ेर १० सम्म रेक ष अभि यानकै रुपमा मनाउने मन्त्रिन्Iपरिरषद्को गिनर्णय अनुसार यस नोवेम् ेर
२५ अथात् मन्त्रिLसर २५ ते मनाउन सुरु रिरयको ो | नेपाल सरकारले स ै सरोकारवाला रुलाई सा !गिनक
आह्वान रेर ै यो गि श मनाउन अनुरोध रेको छ | मगि ला ाल ाखिलका तथा !ेस्ठ ना रिरक मन्Iालय पगिन यो
गि शलाई सातै प्र ेशमा लैंगि क हिं सा अन्त्यको लागि सरोकारवाला गिनकायको जि!म्मेवारी र ूगिमका गि षयक २
गि ने अन्तरगि*या काय*म सगि त मनाउने तयारी रे अनुरुप आ! काठमाडौँ ाट यो अभि यान सुरुवात रिरयको

भिथयो | काय*ममा प्र ेश स ाका संस , जि!ल्ला समन्वय सगिमडितका अध्क्ष्य तथा उपाध्क्ष्य, न रपाखिलकाका मेयर
तथा उपमेयर,

ाउँ पाखिलकाका अध्क्ष्य तथा उपाध्क्ष्य तथा अन्य सरोकारवाला रु रिर करिर

उपन्त्रिस्थडित भिथयो | इु सIमा गिव ाजि!त काय*म पगि लो सIमा समु घाटन रिरयको भिथयो
सIमा ३ वटा कायपI रु प्रस्तुत रिरएको भिथयो |

४०० !नाको

ने ोस्रो प्रागि डिधक

काय*ममा प्रमु? अडितभिथ र नु एका माननीय पररा@Aमन्Iी प्र ीप ज्ञवालीले प्रमु? अडितभिथको आसन ाट आफ्नो
मन्तर्ब्यय राख् ै ामीले रा!नैडितक त मा फड्को मारे पगिन आर्थिथक र सामाजि!क रुपमा फड्को मान तथा
संस्कृडितक र मनो ज्ञ
ै ागिनक रुपमा परिर तन आउन ाकी र ेको छ
ेन_ र्ब्यय

ार न_ !स्ता गि षयमा ामी पछाडी र ेको र मगि ला हिं सा

न्नु यो | सो अ सरमा उ ाले मगि लालाई

ा स्था ेखि? नै सुरु ु ने , भ्रुर्ण पगि चान
रिर छोरी ए !न्मने गि इ न
ै , !न्मन गि ए पगिन !न्मे पछी अनेक गिकजिसमले हिं सा न_ रेको कु रा स्म्मरर्ण राउनु
यो | ाम्रो समा!को दृगि@कोर्ण पगिन गिव े कारी छ , समस्या स ै ठाउमा छ तर गिपतृसत्तात्मक सोचक कारर्ण

ामीक ा

ढी छ

न् ै biological structure

न् ा अरु गि स ले ामी समान छौ

न्ने सं ेश गि न

ागिम स ै लाग्नुको गिवकल्प छै न , यसमा स्थानीय !नप्रडितगिनडिध रु, समु ायको मुख्य ूगिमका ु न्छ र पुरुष रुको
पगिन हिं सा गिनयन्Iर्णमा ूगिमका ु ने एकोले यो अभि यानमा on boarad ु न आग्र नु यो |
अध्यक्षको आसन ाट माननीय मगि ला ाल ाखिलका तथा !ेस्ठ ना रिरक मन्त्रिन्I थाम माया थापाले कानुनले मगि ला

अडिधकारको प्रत्या ुडित रेको छ तर हिं सा र्ब्यु य ार रोगिकयाको छै न | मगि ला गि रुद्धको यो गि श २०५४
साल ेखि? मनाउ ै आयाको एता पगिन यसपाली मन्त्रिन्Iपरिरषद्को गिनर्णय ाट यो गि श मनाउने गिनर्णय ए ाट नै
सरकार लैंगि क हिं सा गिनयन्Iर्णमा म् ीर रकेको कु रा स्पस्ट न्नु ु ँ ै यो गि श मनाउने कम १६ गि न मा जिसगिमत
ै , यो सन् माI ो उ ेश्य मगि ला तथा गिकशोरी हिं सा गिनयाँIन्को ो त्यसैले यो अभि यान हिं सा नरोगिकए
ु नु ु न
सम्म गिनरन्तर चखिलर ने !ानकारी गि नु यो | मन्त्रिन्I थापाले स्थानीय !नताले लामो समयपछी !नप्रडितगिनडिध

पाएका छन्, त्यसैले आफ्नो ाउँ न र हिं सा मुक्त नाउन , !ना प्रडितगिनडिधले आफ्नो उपन्त्रिस्थडित ?
े ाउन
जि!म् े ार एर लाग्नुको गिवकल्प छै न न्नु ु ँ ै !नता सं नागि क र क
े ो उत्तर ायी स्थानीय सरकारले गि तमा
मौलाएको हिं सा र्ब्यु य ार रोक्न जि!म् े ार एर लग्नु पन_ कु रा ताउनु यो |

काय*ममा आफ्नो मन्तर्ब्यय राख् ै प्र ेश न ३ क मुख्य मन्त्रिन्I माननीय डोरमभिर्ण पौडेलले अभि यानको साथकता
ेन्त्रिस्?नु पयl, अभि यान सं ेश ो साथकता न
ै

न्नु ु ँ ै यो स ै को जि!म्मे ारी ो स ल
ै े ाडियत्व खिलएर कम नु
पन_ ताउनु एको भिथयो | उक्त अ सरमा प्र ेश ३ लाई ालगि ा मुक्त प्र ेश घोसर्णा न_ अभि यानमा ला ेको
ताउनु ु ँ ै य! पगिन हिं साको सो प्रथा रोक्न पगिन लाग्ने ताउनु एको भिथयो |

काय*मको उद्घाटन सIमा प्र ेश ३ क सामाजि!क गि काश मन्Iालयका माननीय मन्Iीले सु कामना मन्तर्ब्यय राख् ै

नारा अनुसार काम ु नु पन_ ताउनु एको भिथयो | काय*ममा मगि ला ाल ाखिलका तथा !ेस्ठ ना रिरक
मन्Iालयका सडिच श्रीमान ुडिद्ध ा रु ?ड्काले स्वा त मन्तर्ब्यय राख् ै काय*मको उ ेश्य माभिथ प्रकाश
पानु एको भिथयो |

प्रागि डिधक सIको काय*ममा लैंगि क हिं सा गिनयन्Iर्णको प्रयास रु, गि ध्यमान सं ध
ै ागिनक कानुनी र र्ब्यय स्था सं
३ वटा कायपI प्रस्तुत रिरयो ने स ा ी रुलाई ५ समु मा गि ा!न रिर आफ्नो स्थान घट्ने रेका लैंगि क

स्वरूप, रोक्न चाल्नुपन_ क म तथा आ स्यक सं ठनात्मक संरचनाको ारेमा छलफल री अकl गि न ( ोखिल)
प्रस्तुत न_ रिर समू छलफल रिरयको भिथयो |

