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लैविक विंसा मिरुद्धको १६ ददन ेअन्त्िरााविय अमियान, २०२० संचालन सम्िन्त्धी 
 

 

                              
 

 

सामाजिक विकास मन्त्रालय र विमिन्न सरोकारिाला मनकाय एिम ् संस्थाको समन्त्िय एिं 
सिकायामा Orange the World, Fund, Respond, Prevent, Collect अन्त्िरााजरिय नारा 
र लैविक विंसा अन्त््यको प्रमििद्धिााः व्यजि, समाि र सिैको ऐक्यिद्धिा िने्न राविय नाराका साथ 
यस िर्ा १६ ददने लैविंक विंसा मिरुद्धको अमियान विमिन्न कायाक्रमका साथ मनाउने मनर्ाय 
गररएको छ । यो अमियान लैविक विंसाको अन्त््य गनाका लामग समावपि एक मिश्वब्यापी अमियान 
िो । िरेक िर्ाको नोिेम्िर २५ िाररख देजख यो अमियान शिुारम्ि िई अन्त्िरााजरिय मानि 
अमधकार ददिस १० मडसेम्िरका ददन यस अमियानको समापन गने गररन्त्छ ।  
यस िर्ा कोमिड १९ का कारर् िौमिक उपजस्थमिका साथ ििृि रुपमा अमियान संचालन गना 
कठीन िएिा पमन िनस्िास््यका मापदण्डलाई ध्यानमा राखदै यस िर्ा सामाजिक विकास 
मन्त्रालयले विमिन्न संघ संस्थािरुसँग समन्त्िय र सिकाया गरी गण्डकी प्रदेश मिरका ११ िटै 
जिल्लामा विमिन्न कायाक्रम आयोिना गरी यो अमियानलाई साथाक िनाउने मनर्ाय गरेको छ ।  
प्रस्ििु अमियानलाई सफलिापूिाक सम्पन्न गना आिश् यक समन्त्िय, सियोग र सिकायाको लामग 
सामाजिक विकास मन्त्रालयले सम्िजन्त्धि सिैमा िाददाक अनरुोध गदाछ ।  
कायाक्रम  
१.  सेिो ररिन अमियानका साथ १६ ददने लैविक विंसा विरुद्धको अमियानको शिुारम्ि (आ-

आफ्नो घर संघ संस्था एिम ्कायाालयमा, २५ नोिेम्िर)  
२. अन्त्िराविय अपाििा ददिस (राविय अपाि मिासंघ गण्डकी प्रदेशको सिकायामा मडसेम्िर 

३)  
३.  अपाििा िएका मविलािरुसँगको अन्त्िरवक्रया कायाक्रम (राविय अपागं मिासंघ गण्डकी 

प्रदेशको सिकायामा) 
४.  गण्डकी प्रदेशका ११ िटै जिल्लामा “मविला िथा िालिामलकािरुको न्त्यायमा पिुँच” 

मिर्यक अन्त्िरवक्रया कायाक्रम (गैसस मिासंघ गण्डकी प्रदेशको सिकायामा) 

प्रसे विज्ञप्ती 
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५.  ११ िटा जिल्लाका २२ िना लाई १० ददने मनोसामाजिक परामशाकिाा िामलम (कोवपला 
नेपालको सिकायामा) 

६.  मिमिन्न संचार माध्यमिाट सचेिनामूलक कायाक्रम उ्पादन, प्रकाशन एिं प्रसारर् (प्रदेशमा 
रिेका संचार संस्थासँगको सिकाया) 

७.  मनोरन्त्िनका क्षेरमा कायारि श्रममक िामलकािरुमामथ िनेु यौन दवु्याििार सम्िन्त्धमा 
अन्त्िरवक्रया कायाक्रम (शजि समूिसँगको सिकाया )  

८.  प्रिनन स्िास््य र सूरजक्षि गिापिनिारे अमधकारकमीसँग अन्त्िरवक्रया  कायाक्रम (मविला 
मानि अमधकार रक्षक संिालसँगको सिकाया) 

९.  गण्डकी प्रदेशको िावर्ाक नीमि िथा कायाक्रममा िामलका अमधकार विर्यक मूलप्रिाविकरर् 
सम्िन्त्धी अन्त्िरवक्रया कायाक्रम (इन्त्सेक र िागिृी िाल िथा यूिा सरोकार केन्त्रसँगको 
सिकाया) 

१०. ११ िटै जिल्लामा िािीय वििेद र कोमिड १९ का कारर् मविलामा  परेको प्रिाि 
मिर्यक अन्त्िरवक्रया कायाक्रम (इन्त्सेकसँगको सिकाया) 

११. लैविक विंसा न्त्यूनीकरर् सम्िन्त्धी रेमडयो िथा टेमलमििन कायाक्रम, मविला विंसा मिरुद्ध 
सचेिनामूलक नाटक प्रदाशन, लैविक विंसा न्त्यूनीकरर् सम्िन्त्धी प्रजशक्षक प्रजशक्षर् कायाक्रम       
(कोवपला नेपालसँगको सिकाया)  

१२. लैविक विंसा न्त्यूमनकरर् सम्िन्त्धी सचेिना कायाक्रम (मि एन्त्िल्स नेपालसँगको सिकाया) 
१३. लैविक विंसा न्त्यूनीकरर्का लामग सचेिनामूलक ितृ्तजचर प्रदाशन (गण्डकी प्रदेश प्रिरी 

कायाालयसँगको सिकाया) 
१४. लैविक विंसा मिरुद्धको १६ ददने अमियान कायाक्रमको समीक्षा सविि समापन (सामाजिक 

विकास मन्त्रालय) 
 

                   ....................... 
              (िेि प्रसाद काफ्ले) 
                                                          प्रििा 
           सामाजिक विकास मन्त्रालय 


