
 

 

 

 

पे्रस बक्तब्य 

मङ्ससर १९, २०७७,  काठमाड ौँ | 

 

 

पुस्तक सबमोचन तथा अन्तरासरि य मयाासित मसिनाबारी कायाशाला गोष्ठी 
 

नेपाल सरकार, महिला, बालबाहलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय, राहरि य मानब अहिकार आयोग र 

दहिण गोलाददयीय मयादहदत महिनाबारी संजालको सयुक्त आयोजनामा,  महिनाबारी हिभेद नै हिंसा 

र मानब अहिकारको िनन िो भने्न तथ्यलाई आत्मसात गदै १६ हदने लैहगक हिंसा हबरुदको 

अहभयानको १४ औ हदन, मङ्हसर २३ अथादत् हिसेम्बर ८ दोस्रो अन्तराहरि य मयादहदत महिनाबारी  

हदबसको अिसर पारेर २०७७ मङ्हसर २३, २४, २५ अथादत् हिसेम्बर ८, ९, १० पुस्तक हबमोचन र 

अन्तराहरि य मयादहदत महिनाबारी कायदशाला गोष्ठी आयोजना गरेको छ | 

यसको मुख्य उदे्दस्य भनेको महिनाबारीका सम्बन्धमा भए/गरेको सोच/कामलाई पुनरािलोकन 

गदै लैंहगक समानता प्राप्त गनुद िो | सो कायदक्रममा सबै मिादेशका अनुसन्धानकमी, 

अहभयानकमी, सरकारका प्रहतहनिी, नीहत हनमादतािरु सिभागी हुनेछन | `महिनाबारीका 

कुरा, मयाददा केन्द्रित भए मात्र हुन्छ पुरा' भने्न नारा केन्द्रित यो कायदशाला गोष्ठी संसारकै 

पहिलो िो |  

महिनाबारीका हिहभन्न पििरु जस्तो भान्सा देन्द्रि संसद्सम्म महिनाबारी हनषेिको अन्त्य यौहनक 

र प्रजनन स्वास्थ्य अहिकार, आिाज, छनोट र एजेन्सी,पहिलो महिनाबारी देन्द्रि महिनाबारी 

रोहकने सम्मका लाज र हिभेद, युबािरुको भूहमका, िमद, ब्यबसाय, िानेपानी, सरसफाई, 

नीहत र जबाफदेहिता, बिीस्करणमा परेका/पाररएकािरुको अबस्था र अहिकार, अनुसन्धान, 

अनुदान र कायदन्वयनको अबस्थामा प्यानल, छलफल, प्रसु्तती, छोटो हसनेमा आहदप्रसु्तत 

गररनेछ | 

हििुतीय माध्यमबाट गररएको पे्रस समे्मलनमा आयोजकले मयादहदत महिनाबारीको आबश्यकता 

र मित्व माहथ प्रकाश पादै संसार भर हुने गरेका महिनाबारी बाने अभ्यासिरुको छोटकरीमा 

व्याख्या गरेका हथए | सम्मलेनको पहिलो हदन मयादहदत महिनाबारी, “अ प्रान्द्रिकल ह्याण्डबुक” 

पुस्तकको हबमोचन हुने जुन पुस्तक २० देशका ४४ जना लेिकिरुले लेिेको जानकारी गराइयो 
|  

मानब अहिकार आयोगका गोष्ठी संयोजक मंजु िहतििाले  सारभूत लैहगक समानता प्रान्द्रप्तको 

लाहग महिनाबारीलाई मानब अहिकारको आिाले िेनुदपने कुरामा जोि हदनुभयो | महिला माहथ 

घर, शैहिक सस्था, कायदस्थल लगायत सबै ठाउमा हुने शाररररक, सामाहजक, राजनीहतक, 

आहथदक, मनोबैज्ञाहनक हिंसािरुको मूलकारण महिनाबारी अभ्यास भएको उिाले थप प्रकाश 

पादै भनु्नभयो | कायदक्रममा अनुपा रेग्मीले लैंहगक हिंसा रोकथाम गनद,  

हदगो हबकाश लक्ष्य २०३० का लाहग “कोहि पहन नछुटुन्” भने्न संकल्प पुरा गनदका लाहग 

एउटा बहलयो आिार र पूिदशतद िो भएको र महिनाबारी महिलािरुको हनजी सबाल नभई 

राजनीहतक र मानब अहिकारको सबाल भएकोले समू्पणद सरोकारिालािरुलाई मयादहदत 

महिनाबारीमा िातेमालो गनद अहपल पहन गररन |  

 

   


