
 

 

 

 

प्रेस वक्तव्य 
  

महिलाहिरुद्ध िुने हििंसा उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्ााहरिय हििसको सिंस्मर्ण 

  
काठमाडौं, २५ नोभेम्बर २०२१ (वि. सं. २०७८ मङ्वसर ९ गते) - व संा सामना गरेका 
अवभयानकमी तथा लैङ्वगक अविकार अवभयन्ताले सबैभन्दा पछावड पाररएका मव ला 

तथा बालबावलकालाई प्राथवमकतामा राख्द ैलैङ्वगक व संा अन््य गननको लावग 

समािेशी कायन तथा ब ृत ्सिुार रूको माग अवि सारेका छन्। 

 

 

मव लाविरुद्ध  ुने व संा उन्मलूनसम्बन्िी अन्तरानवरिय वदिसको संस्मरण र लैङ्वगक 

व संा विरुद्धको १६ वदने अवभयानको शभुारम्भ गद ैव संा सामना गरेका 

अवभयानकमी, लैङ्वगक अविकार अवभयन्ता, संयकु्त रारि संि, विकासका साझेदार, 
तथा सरकारी वनकाय रू लैङ्वगक व संा त्काल अन््य गनन आिश्यक कदम चाल्ने 

प्रवतबद्धताको लावग एक समारो मा भेला भए। पाटन सङ्र ालय प्राङ्गणबाट 

सामाविक सञ्िालमा प्र्यक्ष प्रसारण समेत भएको सो समारो मा लैङ्वगक व संा 

सामना गरेका अवभयानकमीको कथा तथा अनभुिलाई केन्रमा राविएको वथयो। 

साथै, लैङ्वगक व संा अन््य गननको लावग समािेशी तथा ब ृत ्सिुार रूको माग 

सम्बन्िी लैङ्वगक अविकार अवभयन्ताको संयकु्त िक्तव्यलाई पवन विशेष स्थान 

वदइएको वथयो। 

 
सो अिसरमा एवसड आक्रमणबाट प्रभावित िेनी िड्काले लैङ्वगक व ंसाको 

वनिारणमा सबैको भवूमका र ने कुरामा िोड वदन ुभयो। सुिेत वनिासी कवि अवस्मता 

िादीले संसारलाई व संा मकु्त बनाउन वपतसृत्ताले कसरी रोवकर केो छ भन्ने कुरा 

स्मरण गनुन भयो। िेड यवुनयनको सदस्य तथा नसन शवमनला थापाले कायनस्थलमा  ुने 

लैङ्वगक व ंसालाई सामान्य ठावनएकोमा आपवत्त िनाउन ुभयो। यसैगरी, बवबता राई, 

फेवमवनस्ट लेिकले, यौवनक व संा बारे बताउंद ैव संाको वछटा पवन नभएको संसार 
आिश्यक छ बताउन ुभयो। 

 

अन््यमा, क्थक नृ् यकमी सुवबमा श्रेष्ठले डोटी वनिासी मव ला अविकारकमी गौरी 

वबष्टले भोग्न ुपरेको िरेल ुव संा र संिषनलाई गौरी वबष्टलेनै रचना गनुनभएको गीतमा नृ् य 

गरी प्रस्ततु गनुन भयो। लैङ्वगक व संाको वनिारण गननको लावग विभेदकारी सामाविक 



 

 

 

मान्यता, नीवत तथा काननु रू पररितनन गनन आिश्यक कदम रू अविलम्ब चाल्नको 

लावग अवभयानकमी रूले आफ्ना कथा रू माफन त आिाि उठाए। 

  
अवभयानकमी रूको संयकु्त िक्तव्यमा अपाङ्गता भएका मव ला अविकारकमी श्री 

शोभा माया वब.क., दवलत मव ला संिका म ासवचि श्री कला स्िणनकार, क्येिर 

अविकारकमी नग्मा िान, मव लाका लावग रािनीवतक साक्षरताका अध्यक्ष श्री प्रकृवत 

भट्टराई तथा वशक्षाविद ्र अविकारकमी दोिे गरुुङले सरकार, ब ुपक्षीय र विपक्षीय 

संस्था रूिारा द ेायका प ल रू गननको लावग आह्वान गनुनभयो | 

 

 

- काननुी पव चान तथा नागररकताको सम्बन्िमा विद्यमान विभेदकारी व्यिस्था रू 
सम्बोिन गननको लावग सम्बवन्ित संिैिावनक र काननुी प्राििान िारेि गने। 

- अन्तरक्षेदीय (इन्टरसेक्सनल) पव चान (िस्तैैः िावतयता, िमन, भगूोल, अपाङ्गता, 
लैङ्वगकता र यौवनक अल्पसङ्ख्यक) भएका मव ला र वकशोरी विरुद्ध  ुने व संालाई 

अन््य गननको लावग उनी रूको विशेष आिश्यकता अनुरूपका कायनक्रम र नीवतगत 

सिुार िस्ता प ल रू विस्तार गने। 

- रुत अदालत र सवु्यिवस्थत ब ुके्षत्रीय स योग प्रणाली (िस्तै स्िास््य, काननुी 

स ायता, आिास ग ृ, मनोसामाविक स योग, दोभासे सेिा) माफन त लैङ्वगक व संा 

विरुद्धका प्रवतवक्रया्मक सेिा रू सदुृढ र व्यापक बाउने, तथा सीमान्तीकृत 
समदुायका मव ला र वकशोरी रूका आिश्यकता रूमावथ केवन्रत र ी ती 

सेिा रूमा सेिारा ी रूको प ुुँच विस्तार गने। 

  
ब ुपक्षीय विकासका साझेदार रूलाई प्रवतवनवि्ि गद ैसंयुक्त रारिसंिका आिासीय 

संयोिक तथा अन्तरानवरिय विकास साझेदार सम ूका स अध्यक्ष श्री सारा बेइसोलो 

न्यान्तीले “विश्वभरी लैंवगक व ंसाका सिालमा दण्ड ीनता िारी छ। पीवडत रू मौन 

छन ्र अपरािी रू न्यायबाट टाढा छन।् आि  ामी भन्छौं, मौनता तोडौं। व संा 

बन्द।”  गरौ ुँ भन्न ुभयो। 

  
सो अिसरमा बोल्द ैविपक्षीय विकासका साझेदार रूलाई प्रवतवनवि्ि गद ै

अन्तरानवरिय विकास साझेदार सम ूका स अध्यक्ष तथा यरुोपेली संिका रािदतू श्री 

नोना डेप्रेिले “नेपालले लैंवगक व संा विरुद्ध लड्न बवलयो काननुी ढाुँचा बनाउन साुँच्चै 



 

 

 

िेरै मे नत गरेको छ, िनु एक िास्तविक उपलवधि  ो तर अझै िेरै काम गनन बाुँकी 

छ। व संाको चक्र तोड्न िरुरी छ।” भन्नुभयो। 

 
उपसवचि राम री शमानले कायनक्रममा, अव ले वनवस्क्रय र केो एवसड अट्याक व संा 

सम्बवन्ि अध्यादशेलाइ, मन्त्रालयले यस काननुलाई अगाडी बढाउन छलफल सरुु 

गरेको िानकारी वदन ुभयो । 

  
प्र री नायब उपरीक्षक श्री दीवि काकीले लैङ्वगक व संाविरुद्ध वनरन्तर वक्रयावशल 

र ने प्रवतबद्धता व्यक्त गनुनभयो। 

  
सो समारो को समापनमा संयुक्त रारिसंिको नेपालवस्थत सम ूिारा पाटन दरबार 

सङ्र ालय र िर रालाई सनु्तला रङ्गको प्रकाशले सिाइएको वथयो। आशा र 

व संामकु्त दशेको प्रवतवबवम्बत गने सनु्तला रङ्ग यनुाइट (UNiTE) अवभयानको 

आविकाररक रङ्ग  ो । 

  
थप जानकार्ीका लाहि सम्पका : 

श्री वसविका शमान, टेवलफोन: ९८४१ ५९२ ६९२ ईमेल: 

simrika.sharma@one.un.org 

श्री सिेुक्षा पौडेल, टेवलफोन: ९८५१ १०९ १३६ ईमेल: 

subeksha.poudel@unwomen.org  

  
सम्पािकिरूका लाहि हिपोि: 
लैङ्वगक व ंसाविरुद्धको १६ वदने अवभयान  रेक िषन आयोिना  ुने अन्तरानवरिय 

अवभयान  ो। यस अवभयान मव ला विरुद्ध  ुने व संा उन्मलूनसम्बन्िी अन्तरानवरिय 

वदिसका वदन अथानत ्२५ नोभेम्बरमा थालनी भई मानिअविकार वदिस अथानत ्१० 

वडसेम्बरसम्म आयोिना  ुने गदनछ। यस अवभयानको सरुुिात सन ्१९९१ मा 

अमेररकावस्थत सेन्टर फर िमुन्स ्ग्लोबल लीडरवशपिारा आयोवित पव लो िुमन्स ्

लीडरवशप इवन्स्टच्यटुमा स भागी अवभयन्ता रूले गरेका वथए, र यसलाई  रेक िषन 
सो ी केन्रले समन्िय गद ैआइर केो छ। विश्वभररका व्यवक्त तथा संस्था रूिारा 

मव ला तथा वकशोरी विरुद्ध  ुने व संाको वनिारण र अन््यको लावग आिाि उठाउने 

एउटा सङ्गवठत रणनीवतका रूपमा यस अवभयानलाई उपयोग गररन्छ। 

  



 

 

 

विश्वव्यापी गवतविविमा एकता िनाउनको लावग यनुाइट अवभयानले मव ला र 

वकशोरी रू विरुद्ध व संाबाट मुक्त उज्जज्जिल भविरयको प्रवतवनवि्ि गने सनु्तला 

रङ्गको प्रयोग गरेको छ। संयुक्त रारिसंिको नेपालवस्थत सम ूिारा नेपालभरी 

चेतनामलूक र पैरिी कायनक्रम माफन त १६ वदने अवभयान सञ्चालन भइर केो छ। 

 ालसम्म विवभन्न स्मारक र प्रादवेशक भिन रूलाई सनु्तला रङ्गको प्रकाशले 

सिाउने, चलवचत्र, सामाविक सञ्िाल र रेवडयो अवभयान रूमाफन त श्रोता तथा 

दशनक रूलाई स भागी गराउने िस्ता मखु्य वक्रयाकलाप रू सञ्चालन भएका छन।् 

संयकु्त रारिसंिको नेपालवस्थत सम ूिारा नेपालमा विगतमा पवन यस्ता अवभयान 

सञ्चालन भएका वथए िस्तै पाटन दरबार पररसर (२०१६), लवुम्बनी (२०१७), प्रादवेशक 

संसद ्भिन (२०१८) लाई सनु्तला रङ्गको प्रकाशले सिाउने, िनकपरुमा मव ला 

पदयात्रा (२०१९) र “मानवसकता पररितनन गननमा सञ्चार माध्यमको भवूमकाैः लैङ्वगक 

व संाको एउटा मात्र िटना पवन अविक  ो” विषयमा अनलाइन संिाद (२०२०) को 

आयोिना, आवद। 

  
नेपाल प्र रीको प्रवतिेदन अनसुार लैङ्वगक व संाका िटना रूको उिरुी िावषनक 

रूपमा िवृद्ध भइर केा छन।्  सन ्२०१८ दवेि २०२१ सम्मको तीन िषनको त्याङ्कको 

आिारमा नेपाल प्र रीले गरेको अध्ययन अनसुार सो अिविमा नेपालभरर ८,५७१ यौन 

व संाका िटना रू (मखु्यतैः िबरिस्ती करणी, िबरिस्ती करणी उद्योग, बाल यौन 

दवु्यनि ार), २०९ बाल-वििा का िटना र ३८,७३७ िरेल ुव संाका िटना रू दतान 
भएका वथए। लैङ्वगक व संाका ६२ प्रवतशत िटना रूले बालबावलकालाई प्रभावित 

पारेको भएता पवन दोषीलाई काननुी दायरामा ल्याउनको लावग प्रचवलत  दम्यादले 

बािा सिृना गरेको छ। व संाबाट प्रभावितले भोग्नपुने आिात, सामाविक दबाब, 
लाञ्छना र डरको कारण ्यस्ता िटना िलुाउनको लावग लामो समय लाग्न सक्छ। 

यौन व संा विरुद्ध उिरुी गननको लावग पयानि  दम्याद नभएको  ुनाले न्यायमा प ुुँच 

प्रभावित भएको छ िसको कारण बारम्बार व संा भइर ने अिस्था विद्यमान र केो 

छ। 

  
मव ला, काननु र विकास मञ्चले  ालसालै सञ्चालन गरेको अध्ययनले लैङ्वगक व संा र 

लैङ्वगक समानता सम्बन्िी कोष रू  ाल सञ्चालन नर केो दिेाएको छ। लैङ्वगक 

व संा उन्मलून कोष र पनुैः स्थापना कोष आंवशक रूपमा सञ्चालनमा र पेवन ती 

कोष रू सङ्िीय स्तरमा मात्र उपलधि र केो तर प्रादवेशक र स्थानीय त मा 



 

 

 

नर केोले मव ला रूको प ुुँच सङ्कुवचत  ुन पगेुको छ। यस सन्दभनमा, ्यस्ता 

कोष, लैङ्वगक व संासम्बन्िी सेिा लगायत अन्य अ्यािश्यक सेिा रूमा 

मव ला रूको प ुुँच सवुनवित गररन ुअपरर ायन र केो छ। लैङ्वगक उत्तरदायी बिेट 

तथा लैङ्वगक समानता र सो सम्बन्िी वदगो विकास लक्ष्य  ावसल गननका लावग भएका 

विवनयोिन रूको अनगुमन गनुन अ्यािश्यक छ। नेपालमा लैङ्वगक व ंसाको 

सम्भावित िवृद्धलाई वनिारण गनन तथा प्रवतकायन गननको लावग समन्िया्मक, 
ब ुत गत र ब ुके्षत्रगत प ल आिश्यक र केो छ। 

    

 


