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मविला विरुद्ध िुने असमानता र भेिभािको व्यििार, जिााँ मविलाबाट भएको श्रमको मूल्य र पुरुषको

श्रमको मूल्य बीर् मभन्नता अर्ाचत मविलाको श्रमको ज्याला पुरुषको िााँजोमा न्यून भएको विषयलाई मध्येनजर
गरी समान कामका लामग समान ज्याला, समानता, न्याय, सुरक्षा, शान्न्त र विकासको लामग मविला सिभामगता
प्रारम्भ गररएको अमभयानसं गै मविलािरुको मानि अमिकार प्रमत ऐक्येिद्धता जािे र गने दिनको स्मरणमा िरे क
िषच मार्च ८ का दिन विश्वभर मविला दििस मनाईिै आएको छ ।

सन् १७९२ मा मेरी विन्ल्लसटन काफ्टद्धारा मलन्ित अ भेन्न्िकेशन अफ ि राईट अफ ओमन

सम्बन्िी पुस्तकमा उल्लेन्ित विषयिस्तुले मविलाको अमिकारका लामग र लैविक समानताका लामग

आिारशीला तयार गरे को िे न्िन्छ । फ्रान्सको राज्य क्रान्न्तका ग्रीसकी मविला लाईमसस्टाले यो युद्ध अन््यका
लामग प्रारम्भ गरे को पविलो मविला िितालबाट सुरु भएको मविला आन्िोलनको आिुमनक अमभयान सन्
ु
१९१० मार्च ८ ताररिबाट प्रारम्भ भएको मानी यस दिन न्र्न, ब्रान्जल, िोमेमनकन गणतन्त्र, सं यक्त
राज्य

अमेररकाका केिी मविलािरु ममलेर मविला र पुरुषबीर्को आमर्चक, सामान्जक, राजनैमतक तर्ा सांस्कृमतक

असमानता िटाई मविला अमिकार कायम गनच आिाज उठाएका मर्ए । सोिी दिनको स्मरणमा प्र्येक िषच
मार्च ८ तारे िलाई अन्तराचविय मविला दििस मनाउन र्ामलयो ।

ु
यसपमछ सं यक्त
रािसं घबाट मविला विरुद्ध िुने सिै प्रकारका भेिभाि अन््य गने सम्बन्िी मिासन्न्ि

१९७९ जारी भएको र िालसम्म १८९ राि यस मिासन्न्िको पक्ष राि भएका छन् । यसै बीर्मा ४ िटा
विश्व मविला सम्मेलन भैसकेको र १९९५ मा भएको र्ौर्ो विश्व मविला सम्मेलनले लैविक विभेिका १२ िटा
मुख्य सरोकारका क्षेत्रिरु पविर्ान गरी सोिी आिारमा िाम्रा नीमत तर्ा कायचक्रम तजुम
च ा गरी कायाचन्ियन
भैरिे का छन् ।

नेपालको सं वििानको िारा ३८ मा मविलाको िकको व्यिस्र्ा गरे को छ । सार्ै समान अंशीय र

िंशीय िकको व्यिस्र्ा गरी लैविक समानताको सुमनन्ितता गरे को छ ।
िीगो विकासको सून्र्को लक्ष्य नं. ५ मा लैविक समानता र बामलका सशक्तीकरण रिे को र उक्त
लक्ष्य कायाचन्ियनका लामग सन् २०३० सम्मको कायचयोजना बनाई कायाचन्ियन भैरिेको छ ।
विश्वभर सामान्जक जागरण ल्याउने उद्धेश्यले मनाइने यस दििस मनाउन माननीय मविला, बालबामलका
तर्ा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा मूलसमारोि समममत र अन्य समममत गठन भएको छ
। समममतको मनणचयले विमभन्न सर्ेतनामूलक तर्ा रर्ना्मक कायचक्रम आयोजना गरी िे शैभरी मनाउने गरी
आिश्यक समन्िय गररएको छ भने मन्त्रालयको आयोजनामा वििान प्रभातफेरी कायचक्रम गररने र सम्माननीय
रािपमतज्यूको प्रमुि अमतथ्यतामा राविय सभागृिमा मूल समारोिको कायचक्रम आयोजनामा गररएको छ ।


अन्तराचविय मविला दििसको नारा : Think Equal, Build Smart, Innovate For Change



राविय मविला दििसको नारा : लैविक समानताका लामग समान सोंर् र व्यििारः समृवद्धको आिार



विमभन्न रर्ना्मक तर्ा सृजना्मक कायचक्रम गरी तीनै तिका सरकार, सं िैिामनक मनकाय, नागररक
समाज सं घ सं स्र्ा, विकास साझेिार सिैलाई मार्च ८ मनाउन पत्रार्ार गररएको ।



अन्तराचविय मविला दििसका नारािरु सामान्जक सर्ेतनामूलक सन्िे श प्रिाि गनच सं र्ार तर्ा सूर्ना
प्रविमि मन्त्रालयलाई पत्रार्ार गररयो ।



मार्च ८ का दिन वििान नारा एस.एम.एस मोबाईल म्यासेज पठाउने व्यिस्र्ाका लामग नेपाल
टे मलकमलाई पत्रार्ार गररयो ।

