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संय/ु रा0 संघीय मानव अिधकार उ5चाय/ुको काया�लयको नेपाल >ःथत प>AमाBचल Cे7ऽय 

काया�लय, पोखराले , क7पलवःतु >ःथत मानव अिधकारवाद	 संःथाह�लाई, चैऽ ३० गते दे>ख 

वैशाख ५ गतेस�म , तौिलहवामा मनाउन लािगएको मानव अिधकार स9ाह को आयोजना 

गन�का लािग सहयोग गद@छ। सरकार	 िनकायका अिधकार	ह�, नागJरक समाजका सदःयह� 

तथा आम नागJरकह� सबैलाई सहभािगताका लािग आमLऽण गJरएको छ।  
 

नेपाली नयाँ वष�को सु�आतको उPसवका साथसाथै, यो मानव अिधकार स9ाहको उQेँय, 

7विभLन मानव अिधकारका मुQाह�को 7वषयमा चेतना अिभवTृQ गराउन ुतथा, दUडह	नताको 

अLPय तथा सबैका लािग स�पुण� मानव अिधकारूितको स�मानका लािग पैरवी गन�का लािग 

सव�साधारणको 7वचारलाई सुWढ बनाउन ुहो। 
 

यो स9ाह मानउनका लािग 7विभLन काय�बमह�को आयोजना गर	ंदैछ। स�पुण� स9ाह भर	, 

तौिलहवा >ःथत नगरपािलका हलमा,  नेपालको कारागारह�को अवःथालाई दशा�उने  

िचऽह�को ूदश�नी र ूPयेक Tदन Tदउंसो, मानव अिधकार स�ब>Lध मुQाह�मािथ जोड Tदने 

वZृ िचऽह� पिन ूःततु गJरने छन। ् यसका साथसाथै, ूPयेक Tदन, मानव अिधकार र-्याली, 

स\क नाटक, व/ृPवकला, िगत तथा क7वता ूितयोिगता, मानव अिधकार Jरले दौड, 

पJरकारह� तथा सांःकृितक ूदश�नीह�, क7पलवःतु Tहंसा २००७, बाट ूभा7वत Cेऽह�को 

>जवन >ःथित स�ब>Lध िचऽ ूदश�नी लगायत 7विभLन Tबयाकलापह�को पिन आयोजना 

गJरंदैछ।  

“7वगतका घटनाह� दोहोJरनबाट रो]नको िन>�त तनावह�को स�बोधन अझै गJरनपुन_ र 

7विभLन समुदायह�बीच आPम7व`ास बढाउनपुन_ >ःथित भएका Cेऽह�मा मानव अिधकारको 

7वषयमा चेतना र जानकार	को अिभवTृQ यस मानव अिधकार स9ाहले गन_छ भLने आशा 

राaदछb,” ]लाउड	या गोमेज ड	याज् , ओएचसीएचआर नेपालको प>AमाBचल Cेऽीय काया�लय 

ूमुखले भLनुभयो।  “काय�बमको आयोजनामा क7पलवःतकुा मानव अिधकारवाद	 संःथाह�को 

उPसाहजनक सहभािगता देखेर हामी ह7ष�त भएकाछb, र क7पलवःत ुर यसका िछमेकc 

>जdलाह�बाट पिन धेरै सहभागीह� हनेछन भLने आशा राखेकाछb।ु ् ”         

 


