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महिला ददवसको शभुकामना सन्त्देश 

११२औ ंअन्त्तरााहिय महिला ददवस ८ मार्ा २०२२ (फागनु २४, २०७८) को शभु अवसरमा 
स्वदेश तथा हवदेशमा रिनभुएका सम्पूर्ा दददीबहिनीिरूलाई िाददाक बधाई ददिँदै सखु, शान्न्त्त र 
समहृिको कामना गदाछु। 

सामान्िक न्त्याय र लैंगगक समानतााः ददगो हवकासको सगुनन्ितता भने्न राहिय संकल्पका साथ िामी 
यस वर्ाको अन्त्तरााहिय महिला ददवस मनाइरिेका छौं।आिको ददनले महिलािरुको िकको सम्मान, 
संरक्षर् र प्रबिानप्रगत पूर्ा संवेदनशील भई सामान्िक न्त्याय र लैंगगक समानताका लागग हियाशील 
सम्पूर्ा अगधकारकमी, दददीबहिनी लगायत िामी सम्पूर्ामा थप उत्साि प्रदान गरेको छ।  

नेपालको संहवधानको धारा ३८ ले महिलाको िकलाई मौगलक िकको रूपमा अंगगकार गदै समान 
वंशीय िक, प्रिनन स्वास््य एवं सरुन्क्षत माततृ्व, सबै प्रकारको हिंसाहवरूिको िक, सम्पगत र 
सिभागगताको िक सगुनन्ित गरेको छ।त्यसैगरी धारा ४२ मा सामान्िक रुपले पछागड परेका 
महिला, दगलत, आददवासी, िनिागत, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपागंता भएका व्यन्ि, गसमान्त्तीकृत, 
मनु्स्लम, हपछडावगा, लैंगगक तथा यौगनक अल्पसंख्यक, यवुा, हकसान, श्रगमक, उत्पीगडत वा हपछगडएको 
क्षरेका सामान्िक तथा आगथाकरुपले हवपन्न खस आयालाई समानपुागतक समावेसी गसिान्त्तका आधारमा 
राज्यको गनकायमा सिभागगताको िक प्रदान गरेको छ। 

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट लैंगगक समानता तथा महिला सशिीकरर्, लैंगगक मूलप्रवािीकरर् तथा 
सामान्िक समावेशीकरर्को नीगतलाई हवगभन्न कायािम माफा त स्थानीय तिसम्म आन्त्तररकीकरर् 
गने प्रयास गररएकोछ।प्रदेश सरकारले हवकासका िरेक र्रर्मा लैंगगक संवेदनशीलता, क्षेरगत 
नीगत, योिना तथा कायािममा लैंगगक मूलप्रवािीकरर् लगायत लैंगगक उत्तरदायी बिेटको 
माध्यमबाट लैंगगक समता र समानता प्रविानका साथै लैंगगक हिंसाहवरुि शून्त्य सिनशीलताको 
नीगत अबलम्बन गरी काया गदैआएको छ। 
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नेपालको संहवधानले अंगगकार गरेको गसिान्त्त वमोन्िम रािनीगतक, आगथाक, सामान्िक तथा 
प्रशासगनक क्षेरमा महिलाको सिभागगता सगुनन्ित गररएको सन्त्दभामा गण्डकी प्रदेश सरकारले 
यसलाई अझ अथापूर्ा बनाउन सम्पूर्ा सरोकारवालािरुको गसिानशील सिभागगता र साथाक 
सिकायाको अपेक्षा गरेको छ। 

अन्त्तमा, आिको यस पगुनत अवसरमा गण्डकी प्रदेश महिला िक अगधकार प्रागि, लैंगगक समानता 
प्रविान गने सन्त्दभामा संवेदनशील र प्रगतवि छ । दगुाम क्षरेका िोन्खमपूर्ा अवस्थाका गभावती 
महिलाको िवाई उिार, पाठेघर तथा स्तन क्यान्त्सरको गनाःशलु्क उपर्ार तथा अगत हवपन्न वस्तीमा 
मखु्यमन्त्री लगायतका िन सरोकारका कायािममा प्रत्यक्षरूपमा िोगडएको छ । आिको ददनले 
समतामूलक समािमाफा त ्लैंगगक न्त्याय प्रागि र आगथाक समहृिमाफा त ्समिृ प्रदेश र सखुी नागररक 
गनमाार्को अगभयानमा एकीकृत िनु सबैलाई प्ररेर्ा प्राि िोस ्भने्न िाददाक मंगलमय शभुकामना 
व्यि गदाछु। 

फागनु २४, २०७८ 
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