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श्रीमान् सचिवज्यू,
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
ससिं हदरवार, काठमाडौं ।
ववषयः प्रसतवेदन पेश सम्बन्त्धमा
महोदय,
उपरोक्त ववषयमा यस मन्त्रालयको आ.व.२०७८।०७९ को स्वीकृत काययक्रम अनुसारः खे लकुदमा लै विक
वहिं सा ववरुद्धको सिे तना काययक्रममा माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यू को प्रमुख आसतथ्यतामा र मन्त्रालयका सचिव
डा. दामोदर रे ग्मीज्यूको अध्यक्षतामा खेलकुदमा सहभागी तीन ववभागीय विमका मवहला खेलाडी, व्यवस्थापक,
खेलचशक्षक र अविससयल राविय खेलकुद पररषद्का मवहला वोडय सदस्यहरु, मवहला बालबासलका तथा जेष्ठनागररक
मन्त्रालयका प्रसतसनसध, राविय मवहला आयोगको प्रसतसनसध सवहतको सहभागीतामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको
सभाहलमा काययक्रम सम्पन्न गरी गरी प्रसतवेदन पेश गरे को व्यहोरा अनुरोध छः-

प्रसतवेदकहरु
श्री शाचन्त्त बहादुर वस्नेत –
उपसचिव
श्री प्रसमला खरे ल–शा.अ.
श्री श्रीकृष्ण खकुरे ल–क.अ.

खेलकुदमा लै विक वहिं सा ववरुद्धको सिेतना काययक्रमको प्रसतवेदन
१.प्रसतवेदनको पृष्ठभूमी : युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आ.व. ०७८/७९ को वावषयक स्वीकृत काययक्रम अन्त्तगयत
काययक्रम अनुसार यस वकससमको पवहलो पिक सिं िालन गनयका लासग खेलकुद प्रवद्धयन शाखालाई तोवकएबमोचजम
खेलकुदमा लै विक वहिं सा ववरुद्धको सिेतना काययक्रममा माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूको प्रमुख आसतथ्यतामा
र मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रे ग्मीज्यू को अध्यक्षतामा खेलकुदमा सहभागी तीन ववभागीय विमका मवहला
खेलाडी, व्यवस्थापक,

खेलचशक्षक र अविससयल राविय खेलकुद पररषद्का मवहला वोडय सदस्यहरु, मवहला

बालबासलका तथा जेष्ठनागररक मन्त्रालयका प्रसतसनसध, राविय मवहला आयोगको प्रसतसनसध सवहतको सहभागीतामा
खेलकुदमा लै विक वहसा सबरुद्ध खेलाडीहरुलाइ सिेतना काययक्रम समसत २०७८ मिंससर १७ गते खेलकुदमा लै विक
वहसा सबरुद्ध खेलाडीहरुलाइ सिेतना असभवृवद्ध गनयका लासग काययक्रम आयोजना गररएको सथयो ।
खेलाडीहरुलाई पररवार, समाज, रािका ववसभन्न तह र तप्का लगायतका सिं यन्त्रहरुले प्रोत्साहन एविं उजायमूलक
वातावरण ददन सकेमा मार खेलक्षेर अगासड बढन सक्दछ भन्ने मान्त्यतामा खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध
लगानी गने नीसत सरकारले सलएको छ । नेपालको खेलक्षेरमा पुरुषको तुलनामा मवहलाहरुको सहभागीता कम
रहेको दे चखन्त्छ । घर पररवारमा छोरी, ववद्यालयमा छारा एविं समुदायमा मवहला खेलाडीप्रसत आजसम्म पसन
सहयोगात्मक एविं प्रोत्साहनमूलक वातावरण बन्न सकेको छै न । सामाचजक दृविकोण खेलका ववद्यमान सिं यन्त्रहरु
समेत लैविक समसबकास प्रसत सिेत नबनेका कारणले कसतपय मवहला खेलाडीहरु लैविक वहिं सामा परे का उदाहरणहरु
सावयजसनक हुदै आएका छन । समग्र खेल क्षेरलाई लैविक मैरी बनाउदै खेल क्षेरका व्यवस्थापक, खेलाडी एविं
प्रचशक्षकलाई लैविक वहिं सा सबरुद्ध सिेत बनाउनु पने आवश्यकता दे चखएको ।
२.सिेतना काययक्रमको उद्देश्य:
लैविक वहिं सा सबरुद्धको सिेतना काययक्रम सञ्चालनका उद्देश्यहरु दे हाय बमोचजम रहेका छन ।
•

लैविक वहिं सा सबरुद्ध भएका सिं बैधासनक, कानूनी एविं नीसतगत व्यवस्थाको जानकारी गराउने।

•

मवहला खेलाडीले भोग्दै आएका लैविक वहिं सा हुने जोचखमका क्षेर पवहिान गने र सनराकरणका उपायहरु
बताउने ।

•

खेल व्यवस्थापक प्रचशक्षक एविं अन्त्य सम्बद्ध पददधकारीलाइ खेलक्षेरलाइ समाबेशी एविं लैविकमैरी बनाई
सोका उपाय सम्बन्त्धमा छलिल एविं सहजीकरण गने ।

•

लैविक वहिं सा ववरुद्ध सिेतनाका लासग मानव जनशचक्त ववकास गने ।
३.काययक्रम सञ्चालन प्रवक्रया एविं ववसध:

खेलकुदका क्षेरमा ववद्यालय स्तरदे चख नै छाराहरुको सहभासगता असभवृवद्ध गनय खेलकुद क्षेरमा हुने गरे का लैविक
वहसाले खेल क्षेरमा पारे को प्रभाव र त्यसको सनराकरण गने उपायहरुका बारे मा अध्ययन अनुसन्त्धान गने ववषयमा
ववज्ञहरुको समेत सहभासगता हुनेगरी लैविक वहिं सा सबरुद्ध खेलाडीहरुलाई सिेतना काययक्रममा सिेतना काययक्रमलई
समुहमा ववभाजन गरी सञ्चालन गररनेछ ।
•

पवहलो सेसनमा मवहला खेलाडी, खेल व्यवस्थापक प्रचशक्षक एविं अन्त्य पदासधकारीहरुका लासग सञ्चालन गने
दुवै समुहका सहभागीहरुलाई सहभागीहरुलाई लैविक वहिं सा के हो ? कसैले आिु प्रसत लैविक वहिं सा गरे मा के
गने ? सूिना कहााँ कसरी गने ? यसबाि बच्ने उपायहरुका ववषयमा सहजीकरण गने

•

दोस्रो सेसनमा प्रत्येक सहभागीहरुलाइ एक प्रसत प्रश्नावली उपलब्ध गराइ आफ्नो खेल जीवनमा कुनै वकससमको
लैविक वहिं सा भए नभएको ववषयमा गोप्य जानकारी सलने

•

तेस्रो सेसन मवहला खेलाडीहरु खेल व्यवस्थापक प्रचशक्षक एविं अन्त्य पदासधकारीहरु ववद्यमान सिं बैधासनक कानूनी
एविं नीसतगत व्यवस्था लैविक वहसाका दृविले जोचखमयुक्त ववषय पवहिान गने,

•

लैविक मैरी वातावरण ववकासका आधारका ववषयमा जानकारी गराउने ।

४. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सभाहल
काययक्रमको सञ्चालन ववसध

Power Point Presentation का लासग Multimedia व्यवस्थापन
सहभागी बसाई व्यवस्थापन
काययक्रम सञ्चालन - शाखा असधकृत प्रसमला खरे ल
असतसथ तथा व्यवस्थापक आसन ग्रहण
अध्यक्ष– मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रे ग्मी
प्रमुख असतसथ – माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्री महे श्वर जिंग गहतराज (अथक)
असतसथ- मन्त्रालयका सहसचिव डा. कमल प्रसाद पोख्रेल, डा. ददव्या दवाडी, उपसचिव चशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववसध
मन्त्रालय, राविय मवहला आयोगका प्रसतसनसध, ओलचम्पक कसमविका उपाध्यक्ष, राविय खेलकुद पररषद्का मवहला वोडय
सदस्य लगायत मन्त्रालयका अन्त्य कमयिारीहरु
उद्घािनः- माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूबाि Banner बािन गरे र ।
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६.काययक्रमका प्रमुख उपलब्धीहरु:
१. सहभागी खेलाडीहरु, प्रचशक्षक, व्यवस्थापकहरुमा लैविक ववभेद, वहिं सा, समता र समानता जस्ता अवधारणामा
स्पिता आएको र कायय सम्पादनको ससलससलामा आफ्नो-आफ्नो क्षेरमा लैविक समववकासका लासग प्रयत्नचशल रहने
प्रसतबद्धता व्यक्त भएको ।
२. खेलकुदको क्षेरमा लैविक वहिं सा सम्बन्त्धी समस्याको सनराकरण गनय र सुधारात्मक उपाय अवलम्वन गने काययमा
सरोकारवालहरुसिं ग बहस र अन्त्तरकृया गररएको ।
३.लैविक मैरीखेल प्रसतस्पधायलाई आत्मसात गने सबै सरोकारवालहरुको सहयोग पुर्याउन सकारात्मक सोि ववकास
गररएको ।
४.Say No to Gender Voilence in Sports भन्ने कुरयलयई साकार पानयका लासग प्रिारप्रसारको रुपमा सिेतना काययक्रम
गररएको।
५.खेलकुदमा लैविक वहिं साका प्रसतकुल असरका वारे मा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउनका लासग सिेतना
जगाउने खालका वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गररएको।
६. सहभासगहरु सवैले आफ्नो-आफ्नो अनुभव सािासाि गनय पाउदा उत्सावहत दे चखएका सथए ।
७. खेलकुदका क्षेरमा आवद्ध सहभासगहरुले लैविक वहिं सा सम्बन्त्धी कौतुहलता र चजज्ञासा सामुहीक छलिल र
अन्त्तरकृयाबाि समाधन गनय सहजकतायले आफ्नो ज्ञान ससप अनुभव प्रदान गररएको।
६.काययक्रमबाि प्राप्त ससकाइहरु:
१.काययक्रमलाई बृहत रुपमा खेलकुदका ववषय क्षेरहरुमामा सम्बचन्त्धत सबै खेलकमीहरुलाई लैविक वहिं सा सम्बन्त्धी
सिेतना काययक्रमहरु ददनुपने ।

७.काययक्रमका केवह तचस्वरहरु:

