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राष्ट्रपतिऱे “जािीय विभेद िथा छुिाछुि अन्त्य गर्न” राष्ट्ष्ट्रय दलऱि आयोग र  

उच्चायुक्िको कायानऱयद्िारा आयोजर्ा हुर्े १०० ददर्े अलभयार्को उद् घाटन र् गर् े

 

२०६८ बदौ २९ गत े

 

नेऩारका याष्ट्रऩतत सम्भाननीम डा. याभवयण मादवरे बदौ ३० गते काठभाडौँको शीतर तनवासस्थथत उहाॉको कामाारमभा आमोजना 
हुने सभायोहभा “जातीम ववबेद तथा छुवाछुत अन्त्म गना भ प्रततफद्ध छु” शीषाकको १०० ददने अभबमानको उद घाटन न गनुाहुनेछ  
यास्ष्ट्रम दभरत आमोग (आमोग) तथा नेऩारस्थथत सॊमुक्त याष्ट्रसङ घीम भानवअधधकाय कामाारम (उच्चामुक्तको कामाारम-

नेऩार)को सॊमकु्त ऩहरभा हुने सो उद घाटन न सभायोहऩचाचात अ अऩयान न जातीम बेदबाव तथा छुवाछुत (कसुय य सजाम) 
ऐनसम्फन्तधी यास्ष्ट्रम ऩयाभशाको आमोजना गरयनेछ  

 

याष्ट्रऩततको कामाारमभा हुने उद घाटन न सभायोहभा आभस्न्तित सहबागीहरूभा थथानीम ववकासभन्तिी टन ोऩफहादयु यामभाझी, कूटन नीततक 
सभुदामका सदथमहरू, चधचात हाथमकराकायहरू भदनकृष्ट्ण शे्रष्ट्ठ य हरयवॊश आचामा तथा अन्तम ववभशष्ट्टन  अततधथहरू यहेका छन अ  
यास्ष्ट्रम ऩयाभशा कामाक्रभभा सॊमकु्त याष्ट्रसङ घीम भानवअधधकाय उच्चामुक्त नबी वऩलरेको भबडडमो सन्तदेश प्रदशान गरयनेछ  
 

आमोग य उच्चामुक्तको कामाारमरे जातीम बेदबाव तथा छुवाछुत ववधेमकको भथमौदाराई शीघ्र रूऩभा ऩारयत गना तथा मसराई 
अन्ततयाास्ष्ट्रम भाऩदण्डअनकूुर फनाउन सन अ २००८ भा सॊमुक्त रूऩभा वकारती गये  नेऩारबयका भानवअधधकाय यऺकहरूसॉग भभरेय 
सहकामा गनाारे मसै वषाको जेठ भदहनाभा मससम्फन्तधी नमाॉ काननु फनी मी प्रमासहरूराई सपरता भभलमो  तय, नमाॉ कानुनराई 
सपर फनाउन जनथतयभा मसको प्रबावकायी कामाान्तवमन हुनुऩछा जनु मस अभबमानको एक केन्तरीम रक्ष्म हो  
 

वव.सॊ. २०६८ ऩुस ९ गते १०० ददन ेअभबमान ऩूया नबइन्तजेरसम्भ सयकायी अधधकायीहरू, दभरत सञ्जार, सञ्चाय जगत तथा 
नागरयक सभाजका सङगठनहरूसॉग भभरेय ववभबन्तन जनजागयण गततववधधहरू देशव्माऩी रूऩभा आमोजना गरयनेछन अ  आमोग य 
उच्चामुक्तको कामाारमरे नेऩारभा जातीम ववबेद तथा छुवाछुत प्रथा शीघ्र रूऩभा उन्तभूरन गनाभा मोगदान ऩुर् माउन य ्मसभा 
अगाडड फढ्न तनजी प्रततफद्धता व्मक्त गना सफ ैनेऩारीराई आन  वान गयेका छन अ  
 

कृऩमा मस ऩहरभा सघाउन ऩुर् माउन औँठाछाऩभा स्क्रक गयेय आफ्नो प्रततफद्धता जनाउन य अभबमानका आगाभी कामाक्रभहरूफाये 
थाहा ऩाउन तर ददइएको अभबमानको वेफसाइटन  हेनुाहोरा् 
 

www.100daysagainstcastediscrimination.com 


