आवेदन आह्वान
नेपालमा लैंगिक ह स
िं ा
अन्त्य िनन के िनप
न लान?
मह ला रू सडक र आफ्नै घरमा समेत सनरक्षित भएनन ् भने उनी रूका आगथनक लिायत सबै
िमता कनण्ठित न न्तछन ्। जसको असर दे सको समग्र बबकासमा समेत पछन । ित डडसेम्बरमा
भारतको नयााँ हदल्लीमा भएको सामनह क बला्कार पछछ एक यनवतीको

्या लिायत

ालैका

हदन रूमा भएका घटना रूले सावनजछनक र नीण्ज त मा मह लामागथ न ने यौनजन्तय तथा लैंगिक
ह स
िं ाले पाने प्रभावका बारे मा जनचासो अभभवद्धृ ि िरे को छ।
यी द्धवषयलाई भलएर दक्षिण एभियाका सम्बन्तधीत द्धवज्ञ रूले द्धवश्व बैंकको आउाँ दो अद्धप्रलमा न ने
बैिकमा छलफल िदै छन ्। उक्त बैिकलाई जानकारी हदन बैंकले दक्षिण एभियाका १८ दे खि २५
वषनसम्मका यनवायनवती रू बीच एक प्रछतयोगिताको आयोजना िदै छ।

ामी तपाईका उ्कृष्ट बबचार

जान्तन चा न्तछौं - नेपालमा लैंगिक ह स
िं ा अन्त्य िनन के िनप
न लान?
आफ्नो द्धवचार मोबाइलको SMS को स्वरूपमा पिाउनन पनेछ। बबचार १४० अिर (स्पेस सह त)
सम्मको न ननपनेछ। अिंग्रेजी वा आफ्नो दे सको कननैपछन राण्ष्िय भाषामा बबचार पिाउन सककनेछ।
आफ्नो SMS 5455 मा पिाउनन ोस ् वा nogenderviolence@worldbank.org मा ईमेल िनन ोस ्
अथवा पत्रमाफनत PO Box 798, Kathmandu, Nepal मा पिाउनन ोस ्। आफ्नो पूरा नाम, फोन नम्बर र
छ भने ईमेल िे िाना पछन उल्लेि िनन ोला।
साथै, आफ्ना द्धवचार ट्वीटरमाफनत पछन पिाउनन सक्नन न नेछ। यसका लागि hashtag #endgbv to
@worldbanksasia प्रयोि िनप
न नेछ। तपाईको सन्तदे स छनौट भएमा

ामी तपाईलाई ट्वीटरमाफनत

जानकारी िराउनेछौं।
बिचार तथा सन्तदे स माचन १५, शनक्रिार राती १२ िजे (GMT) सम्म प्राप्त न ननपनेछ। द्धवश्व बैंकका
द्धवज्ञ रूको समन ले प्राप्त बबचार रूको मल्
ू यािंकन िनेछ र बबजेताको घोषणा अद्धप्रल बैिक अिाडी
िररनेछ।

पनरस्कार: १० जनासम्म द्धवजेता रूले एक कम्प्याक्ट भभडडयो क्यामकोडनर प्राप्त िनेछन ्। साथै,
द्धवजयी बबचार रूलाई आउाँ दो अद्धप्रलमा वाभिङ्िटन डीसीमा न ने द्धवश्व बैंकको बैिकका साथै
बैंकको वेभसाईट र सामाण्जक भमडडया च्यानल रूमा पछन स्थान हदइन सक्छ।
थप जानकारी: यो प्रछतयोगिता अफ्िाछनस्तान, बिंिलादे ि, भूटान, भारत, माण्ल्दस,स, नेपाल,
पाककस्तान वा श्रीलिंकाका नािररकले भाि भलन पाउनेछन ्। प्रछतयोिीको उमेर माचन १५, २०१३
सम्ममा १८ दे खि २५ वषन पनिेको न ननपनेछ। द्धवश्व बैंक समू सिंि आवि कननै पछन कमनचारी वा
व्यण्क्त र छतनका पररवारले प्रछतयोगितामा भाि भलन पाउनेछैन।

रे क आवेदन द्धवश्व बैंकको

सम्प्ती न नेछ र कननैपछन स्वरूपमा स्रोत उल्लेि िरर/निरर पनन: प्रयोि िररनसक्छ। आवश्यक
सिंख्यामा उ्कृष्ट द्धवचार नआएको िठडमा १० भन्तदा कम प्रछतयोिीलाई मात्र पनरस्कृत िने
अगधकार पछन बैंकसिंि सनरक्षित र नेछ।

