�हंसा अनत्को ला�ग �भ�ड्ो भ्ाा सचे्ाा
जेठ १८ दोलखा । �ब�हबार साँझ पद� गदार सदरमुकाम च�रकोट चोकमा एउटा भ्या रो�कयो । भ्यानम �हंसा केहो ?

न्या पाउनका ला�ग कहाँ जान स�कन् ?

बाल�ववाह �कन �ठक छै न जस्त सन्दे मल
ू क
सामाग् टाँ�सएका �थए ।

चोकमा मा�नसको चहलपहल बढ्द गएप�छ
उद्घोषकल सचेतामुलक नाटक प्रदश गन�

जानकार� गराए । चोक भर� छ�रएर बसेका सबै
मा�नस गोलबद भए ।

नाटकको शर
् ृङख सुर भयो । म�हला �हंसा
�बरुद् ३६५ �दने अ�भयान अन्तगर म�हला
तथा

बालबा�लका

कायर्लयक

समन्व,

सञ्चा�रक समह
ु र जरु � नेपालको सहकायर एवं

मानव अ�धकार सञ्चा प्र�तष् (इ�ह्र) आयोजनामा �भ�डयो भ्या सचेतना कायर्क शुर ग�रएको हो । कायर्क
प्रस् गनुर अ�घ म�हला �हंसामा आधा�रत बतृ ्त�च प्रदश ग�रएको �थयो ।
अन्त�क्रया, प्रश्नो, बतृ ्त�च प्रदशर र

नाटक मञ्च �वधीबाट ग�रएको कायर्क हे रेक�

दोलखा शैल ङ
ु गाउँ पा�लकाक� पञ्जल तमाङले यस्त
कायर्क क�हल्य नहे रेकाले आफ्न ला�ग नौलौ
लागेको बताईन ् । ‘केह� गल्तीन नगर� जाँड खाएर

श्रीम त हाम् गाउँ मा �न कुट्छन तर कुट्य भन्दैम
सहनु हुन् रहे छ भन्न सन्दे पाए ।’ उनले भ�नन ् ।

अक� दशर् अिस्मत माझीले पा�रवा�रक कलहले
बालबा�लकामा

नराम्

असर

गन�,

बाल�ववाह

सामािजक अपराध हो भन्न कुरा बझ
े ो बताईन ् ।
ु क

च�रकोटक� सुमना थापाले फरक त�रकाबाट �दन

खोिजएको सन्दे प्रभावका र कायर्क्र नयाँपन भएको बताइन ् । उनले भ�नन ्– दशर्कक ध्या केिन्द त

गराउनका ला�ग प्रश् जवाफ �दनेलाई आकषर् पुरस्का �दनु र धेरै जानकार� �दन अपनाइएको त�रका कायर्क्र
�सजर्नात् प� हो ।

स्थानी कलाकारले प्रस् गरे को नाटक शर
् ृङ्खल घरे लु �हंसा, बाल�ववाह, चे�लबेट� बेच�वखन लगायतका
ग�त�व�धले �नम्तन समस्य र समाधान तथा कानुनी उपचारका ला�ग के गनर स�कन् भन्न उपायबारे प्र पा�रएको

�थयो भने रामेछाप र क�पलबस्तुक �हंसा पी�डत म�हलाको समस्य समेटर तयार पा�रएको सन्देशमुल बतृ ्त�च
समेत प्रदश ग�रएको �थयो ।

कायर्क्र स्थानी �बकास अ�धकार� शंकर नेपालले �हंसाको अन्त घरबाट गन्पन
बताउनुभयो । इ�ह्रकन संयोजक
ुर
रोश्ल पाख्रेल मनोरञ्जनात् त�रकाले

चेतना �दनका ला�ग बतृ ्त�च, सडक नाटक, अन्त�क्, हािजर� जवाफ जस्त �व�धबाट कायर्क सञ्चाल ग�रने र
यस्त कायर्क समुदायको सवालसंग जो�डने आशा व्यक गनुर भयो । सचेतना कायर्क्र उद्घाट भीमेश्व

नगरपा�लकाक� उपमेयर कमला बस्नेतल गनुर भएको �थयो । �भ�डयो भ्या सचेतना कायर्क तामाकोशी
गाउँ पा�लकाको जफे र �भरकोटमा समेत गर� ६ स्थानम सञ्चाल हुने आयोजकले जनाएको छ ।

