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मानवअधिकारको अनुगमनका ऱाधग सूचकाङ्कहरूसम्बन्िी दक्षऺण एससयाकै
पहहऱो प्रयोगकर्ाा पुस्तर्काको काठमाडौंमा ववमोचन

२०६८ असोज ३
काठभाडौं – याष्ट्रिम भानवअधधकाय आमोग (आमोग) य नेऩारष्ट्थथत सॊमक्
घीम भानवअधधकाय उच्चामुक्तको कामाारम
ु त यारिसङ्

(उच्चामुक्तको कामाारम-नेऩार)रे मभरेय आधथाक, साभाष्ट्जक तथा साॉथकृततक अधधकायहरूका सच
ू काङकसम्फन्धी कामासभूहसॉग

सम्फद्ध नागरयक सभाजका सदथमहरूसॉगको सहकामाभा आधथाक, साभाष्ट्जक तथा साॉथकृततक अधधकायहरूको अनुगभनका राधग

सूचकाङकहरूसम्फन्धी प्रमोगकताा ऩष्ट्ु थतका तमाय ऩाये का छन ्। मी अधधकायहरूको अनग
ु भनभा सॊरग्न ऩात्रहरूको सहमोगका राधग

मथतो ऩाठ्मसाभग्री तमाय ऩारयएको एमसमाभै ऩहहरो य ववश्वभै थोयै भध्मे एक हो।

आमोगका अध्मऺ तथा ऩूवा प्रधानन्मामाधीश केदायनाथ उऩाध्मामरे प्रमोगकताा ऩुष्ट्थतकाको असोज ३ गते भङगरफाय एक

कामाक्रभभा ववभोचन गनुह
ा ु नेछ। उक्त कामाक्रभभा याष्ट्रिम भानवअधधकाय सॊथथाहरूफाट अततधथ वक्ताहरू तथा वरयरठ सयकायी

अधधकायीहरू, नागरयक सभाज य सॊमक्
घीम तनकामका प्रतततनधध एवॊ अन्तयााष्ट्रिम सभुदामका सदथमहरूराई आभन्त्रण
ु त यारिसङ्

गरयएको छ।

ऩमााप्त खाना, ऩमााप्त आवास, थवाथ्म, मशऺा य काभको अधधकायजथता आधथाक, साभाष्ट्जक तथा साॉथकृततक अधधकायको उऩबोग
गना नहदनारे नेऩारमबत्रका ववमबन्न सभुदामफीच उल्रेख्म असभता मसजाना गनाभा मोगदान गर्
मो। सवााधधक सीभान्तीकृत

सभद
ु ामका सम्फन्धभा मो ववशेषगयी ऩीडादमी छ। ववथतत
ृ शाष्ट्न्त सम्झौता य अन्तरयभ सॊववधानरे ऩरयकल्ऩना गये झ ैँ आधथाक,

साभाष्ट्जक तथा साॉथकृततक अधधकायको उऩबोग सुतनष्ट्श्चत गने कुया नेऩारभा शाष्ट्न्ततपाको सपर सङक्रभणका राधग भहत्तत्तवऩूणा
छ।

मी अधधकायहरूको उऩबोगको अवथथा तथा मी अधधकायहरू प्रदान गने सम्फन्धभा सयकायको कामासम्ऩादनको उऩमुक्त ढङगफाट

अनग
ु भन गना सक्ने हुनराई आवश्मक ऩने ऩाठ्मसाभग्री य ववधध प्रदान गना प्रमोगकताा ऩष्ट्ु थतका तमाय ऩारयएको हो। मसो गदाा मस

ऩुष्ट्थतकारे नीतत तनभााताहरूराई नेऩारभा मी भूरबूत भानवअधधकायहरूको उऩबोगभा सुधाय ल्माउन सुदृढ मोजना, कामाक्रभ य नीतत

तजभ
ुा ा गना सक्रक्रम सहमोग गना सक्छ। मस ऩुष्ट्थतकाराई याष्ट्रिम भानवअधधकाय सॊथथा य भानवअधधकाय यऺकरगामत नेऩारबयका

भानवअधधकायसम्फन्धी ऩात्रहरूरे प्रमोग गनेछन ्।
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