
 

 

                          
 

प्रेस बिज्ञप्ती 
 

गरैआवासीय नेपाऱी सघं र यएुन वमुनिीच ऱगैगकं समानता तथा महिऱा शसक्तीकरणमा सिकायय । 
 

सन ्२०१४ अगष्ट ५ का ददन गयैआवासीम नेऩारी सॊघ य मएुन वभुनवीच एक सम्झौता ऩत्रभा हस्ताऺय 
गयीएको छ । सो सम्झौता ऩत्रभा भखु्म रुऩभा नेऩार भबत्र य फादहय यहेका भदहराहरुको हकदहतराई 
सम्फघघन य प्रफघघन गनुघ यहेको छ । मस सम्झौता ऩत्रभा उल्रेख बए अनसुाय दवु ैसॊस्थारे भदहराहरुको 
चेतना फदृ्धि गयी जागरुऩ गयाई रगैग ॊक सभानता य भदहरा शसक्ततकयणराई प्रफिघन गने छन ्।  

 

दवु ैसॊस्थाहरु भदहराहरुको आगथघक शसक्ततकयणरे उननहरुको अगधकायराई सयुक्षऺत गदै याष्रको द्धवकास 
तथा आगथघक सभदृ्धिभा उल्रेखननम टेवा ऩयुाउनेभा द्धवश्वस्त छन ्। हयेक सभाक्जक ऩरयवेशभा भदहराहरु 
भबत्र यहेका द्धवद्मभान ऺभताराई अभबफदृ्धि गयी उननहरुको सहबागगताको रागग उऩमतुत वातावयण सदहत 
मोगदान तथा नेततृ्व गने अवसयहरु प्रदान गयी ऩ ॉजी ऩरयचारनभा भदहराहरुको ऩहुॉच फदृ्धि गयेभा रगैग ॊक 
सभानता य अगधकायराई सयुक्षऺत गनघ ठ रो सहमोग ऩगु्ने छ । 
 

गयैआवासीम नेऩारी सॊघरे व्मावसानमक ऺते्रसॊगको सहकामघभा रैंगगक सभानता तथा भदहरा दहतका रागग 
प्रबावकायी रुऩभा ऩ ॉजी ऩरयचारन गनघ भहत्वऩ णघ ब भभका खेल्न सतदछ ।  भदहरा शसक्ततकयणको रागग 
ऩ ॉजी ऩरयचारनभा सॊघरे सभन्वमात्भक ब भभका ननवाघह गयी भदहराहरुराई सभान अवसय प्रदान गनघ भद्दत 
गनेछ ।  
 

मएुन वभुनरे भदहरा शसक्ततकयण द्धवशषेऻहरु भापघ त रगैग ॊक सभानता भतै्रत्र रगानीका अवसयहरुका 
फायेभा वकारत गनेछ । मी दवु ै सॊस्थाहरुरे वदेैभशक योजगायभा यहेका भदहरा काभदायहरुरे बोगेका 
चुनौतीहरुका फायेभा नेऩारी ड्मासऩोयाराई स स गचत गदै उननहरुरे त्रफदेशभा आजेका ऻान य अनबुवको 
नेऩारभा सदऩुमोग गनघ पे्रयणादामी ब भभका ननवाघह गने छन ्।  
 

“नेऩाररे भदहरा जागयण तथा शक्ततकयणको रागग आफ्नो प्रनतफिताभा ननयन्तयता व्मतत गयेको छ । 
तऩैनन ननकै चुनौनतहरु फाॉकक न ै यहेका छन ् । भदहराहरुराई अझ धेयै उऩमतुत योजगायीका अवसयहरु 



 

 

सजृना गदै उननहरुरे नेऩारको आगथघक त्रफकासभा ऩयुाएको मोगदानको कदय गनुघ ऩदघछ । हाभीहरुरे 
उऩमतुत कामघक्रभहरु भापघ त उननहरुको सहबागगता फदृ्धि गनघ रगानीका अवसयहरु प्रदान गनघ सतन ुऩदघछ 
। मएुन वभुन गयैआवासीम नेऩारी सॊघसॊगको मस सहकामघराई स्वागत गदै नेऩारको प्राथभभकताभा 
सहकामघ गनघ चाहन्छ” – क्जमाद शखे, प्रनतननगध, मएुन वभुन नेऩार । 
 

“हाभीराई मएुन वभुनसॊग सहकामघ गनघ ऩाउॉ दा धेयै खशुी रागेको छ य रगैग ॊक सभानता भतै्रत्र रगानी प्रनत 
हाभी प्रनतवि छौं । व्मवसामीक ऺते्रराई पे्रयणा ददने त्रफऻका सझुावहरु तथा ्ोतरे भदहराहरुको आगथघक 
सभदृ्धिभा सहमोग ऩगु्नेभा सॊघ द्धवश्वस्त यहेको छ य सॊघरे आफ्नो ऺभता मसका रागग खचघनेछ । 
हाभीराई आशा छ, हाम्रा साझोदायीरे ददघघकाभरन रुऩभा हाभीराई रगैग ॊक सभानता भतै्रत्र रगानीका 
वातावयणहरु सजृना गनघ भद्दत गने तथा भदहरा शभसततकयणभा ठ रो सहमोग ऩरु् माउने छ” – शषे घरे, 
अध्मऺ, गयैआवासीम नेऩारी सॊघ । 
 

सन ्२०१४ अगष्ट ५ का ददन एक सभ्झौता ऩत्रभा मएुन वभुनका तपघ फाट क्जमाद शखे, प्रनतननगध, मएुन 
वभुन य गयैआवासीम नेऩारी सॊघका तपघ फाट अध्मऺ शषे घरेरे हस्ताऺय गनुघ बएको छ । 

 

गयैआवासीम नेऩारी सॊघ सगचवारम, 

काठभाण्डौं । 
 


