नेपाल सरकार

प्रदे श प्रमुखको कार्ाालर्
प्रदे श नं. ३

हे टौडा, मकवानपुर

संववधान ददवस तथा राष्ट्रिर् ददवस २०७५ का अवसरमा प्रदे श नंका माननअर् प्रदे श प्रमख
ु अनरु ाधा ३.
कोज्रालाइर्ल
क े ददनु भएको शभ
ु कामना सन्दे श

राष्ट्रदिि, िोकिन्त्र र अग्रगामी पररवितनका िागी नेपािी जनिािे पटक पटक गिै आएका ऐतििालसक जन
आन्त्िोिन, सशस्त्र संघर्त, त्याग र वलििानको प्रतिफि स्त्वरुप ऐतििालसक संववधानसभा माफति नेपािको संववधान
प्राप्ि गरे का छौं ।
संघीय िोकिान्त्न्त्रक गणिन्त्रात्मक शासन व्यवस्त्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्त्न्त्ि, सश
ु ासन, ववकास र समद्
ृ धधको
आकांक्षा परु ा गनत संववधान सभाबाट पाररि बितमान संववधानिे नेपाि स्त्विन्त्र, अववभाज्य, सावतभौमसत्तासम्पन्त्न,
धमततनरपेक्ष, समावेशी, िोकिन्त्रात्मक, समाजबाि उन्त्मख
ु , संतघय िोकिान्त्न्त्रक गणिन्त्रात्मक राज्यको रुपमा
पररभावर्ि गरी सोिी बमोन्त्जमको अभ्यासमा िामी क्रियाशीि रिे का छौ ।
संववधानको ममत वमोन्त्जम नै प्रिे श प्रमख
ु , प्रिे श संसि, प्रिे श सरकार गठन भई िामी यसको अभ्यासको शरु
ु वािी
प्रकृयामा रिे का छौ । यस अवधीमा प्रिे श संसिबाट पाररि भई पेश भएका १३ वटा ववधेयकिरु प्रमाणीकरण
भईसकेको छ ।
संववधानिे पररकल्पना गरे को समाजबाि उन्त्मख
अथतिन्त्र, सामान्त्जक न्त्यायमा आधाररि समिामि
ु
ू क समाजको
िाधग यस प्रिे शमा रिे को अथाि प्राकृतिक स्रोिसाधन, पव
ू ातधार, पयतटन, सांस्त्कृतिक सम्पिा र ववववधिा िथा
मानवस्रोिको भरपरु उपयोग गरी यस प्रिे शिाई समद्
ृ ध बनाउन सक्िछौं भन्त्ने मैिे ववश्वास लिएको छु । आपसी
ववश्वास, भाइचारा, सदिष्ट्णुिा, मेिलमिाप आदिद्धारा सख
ु ी नेपािी र समद्
ृ ध नेपािको आधार यस प्रिे शवाट दिन
सक्िछौं ।
अन्त्त्यमा, संववधान दिवसको यस चौंथो वावर्तक अवसरको सख
ु ि घडीमा संववधानिे पररकल्पना गरे को मिान िक्ष्य,
िोकिन्त्रको जगेनात र रान्त्ष्ट्रय दिि, एकिा र समद्
ृ धधिफत मन, बचन र कमतिे ित्तधचत्त भई िाग्न यस प्रिे शका
सम्पण
ू त राजनैतिक िििरु र दििीवदिनी, िाजुभाईिरुमा शभ
ु ेक्षा प्रकट गितछु ।
अनरु ाधा कोइरािा
प्रिे श प्रमख
ु
लमति २०७५।०६।०३

नतिजामख
ु ी प्रशासनः समद्
ु ासन
ृ दि र सश
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