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दोश्रो पटक प्रकाशित शिशत :- २०७५ चतै्र २६ गत े
 

राशिय िानब अशिकार आयोगले संयुक्त राि संशिय संयन्त्त्र शबश्वब्यापी आवशिक सशिक्षा (Universal Periodic Review 

– 2015) का शसफाररिहरुको काययन्त्वयनको लाशग नेपाल सरकार ,प्रिानिन्त्त्री तथा िशन्त्त्रपररषद्को कायायलयबाट तयार 

पाररएको “शबश्वब्यापी आवशिक सशिक्षा िाफय त प्राप्त शसफाररस काययन्त्वयन कायययोजनािा” सिाबेि गररएका शबषयहरुको 

अथय ,यसको ब्याख्या, काययन्त्वयनको अवथथा तथा तलुनात्िक अभ्यासको बारेिा थपथट पाने उदेश्यल े तपशिलिा उल्लेख 

गररएका  शबषयहरुिा एक/एक वटा शबषयगत शथथशत पत्र  (Position Paper) तयार गनय शविेषज्ञ सेवाको लाशग आवेदन 

गनय  २०७५ िाि २२ गते प्रथि पटक सूचना प्रकाशित गररएकोिा पयायप्त िात्रािा आवेदनहरू पनय नआएको हुदा २०७५  

चैत्र २५ गते बसेको आयोगको बैठक बाट प्राप्त आवेदनहरुलाई यथावत राखी थप आवेदनहरु पिे गनयको लाशग पुनः सात (७) 

ददनको म्याद ददई आयोगको website िा सूचना प्रकाशित गने शनर्यय भएको हुदा दोस्रोपटक यो सूचना प्रकाशित गररएको 

छ . 

शबषयगत शथथशत पत्र  (Position Paper) तयार गनय इच्छुक र योग्य शबिेषज्ञहरुले यो दोस्रोपटकको सूचना प्रकाशित भएको 

शिशतले सात (७) ददन शभत्र tikaram.pokharel@nhrcnepal.org र prem.thapa@nhrcnepal.org िा वा आयोगको 

प्रिासन िाहािाखािा तपशसलिा उल्लेख गररएका सतय तथा बन्त्देजहरुको अशिनिा रही आबेदन गनय सूशचत गररन्त्छ . अन्त्य 

शवथतृत जानकारीको लाशग आयोगको टेशलफोन नम्बर ५०१००१५ एक्सटेन्त्सन १३१ वा ९८४९६६८८५७ (प्रेि बहादरु 

थापा) िा सम्पकय  गनय सदकनेछ .  

 
 

ितय तथा बन्त्दजेहरु 
 

१. आबेदन गनय इच्छुक व्यशक्तहरुल ेआफ्नो बैशयशक्तक शववरर् ( Bio-data) र आफुल ेशबषयगत शथथशत पत्र  (Position 

Paper) तयार गनय  चाहकेो शबषयबथतु सिेत उल्लेख गरर उल्लेशखत इिेल ठेगानािा पठाउनु हुन वा प्रिािन 

िहािाखािा उपशथथत भइ आबेदन पेि गनुय पनछे . 

२. शबिेषज्ञहरुल ेआफुल ेतयार पान ेशबषयगत शथथशत पत्र  (Position Paper) िा शबश्वब्यापी आवशिक सशिक्षा िाफयत 

प्राप्त शसफाररस काययन्त्वयनको लाशग तयार पाररएका  हरेक  शबषयहरुको अथय ,यसको ब्याख्या, प्रचशलत नपेाल काननु  

र अन्त्तराशिय कानुनी व्यवथथा , शसफाररसहरुको काययन्त्वयनको  बतयिान अबथथा , तलुनात्िक अभ्यास, शवश्लेषर्  र 

शसफाररस काययन्त्वयन  लाशग चाल्नु पन ेआबश्यक शसफाररसहरु सिाबेि भएको हुनु पनछे . 

३. प्राप्त आबेदनहरुको आिारिा शबिेषज्ञहरुको छनौट गन ेअशन्त्ति शनर्ययिा आयोगिा शनशहत रहनेछ . 

४. आयोग र छनौट भएका शबिेषज्ञहरुको बीच आयोगल ेशनिायरर् गरेको बजेटको आिारिा  पारीश्रशिक शनिायरर् 

गरर सम्झौता गररन ेछ र यथतो पाररश्रशिकिा प्रचशलत कानून बिोशजि लाग्ने कर कट्टी गररनछे .   
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तपशिल  
 

शबषयगत शथथशत पत्र  (Position Paper) तयार गररन ेशबषयहरु 

१. शिक्षा 

२. थवाथ्य, पोषर् तथा जनसङ्खख्या 

३. श्रि तथा रोजगार 

४. कानूनी सुिार र न्त्याय प्रिासन (कानूनको शनिायर् र सुिार तथा अदालत) 

५. वातावरर् र ददगो शवकास 

६. िशहला, अपाङ्खगता भएका व्यशक्त, जेष्ठ नागररक र यौशनक तथा लैशङ्खगक अल्पसङ्खख्यक 

७. नेपालको अन्त्तरायशिय दाशयत्व 

८. खाद्य सुरक्षा (खाद्य थवच्छता र सम्प्रभुता, थवथथ कृशष वथतु उत्पादन तथा शबक्री, शवतरर् र उपभोक्ता हक) 

९. संक्रिर्कालीन न्त्याय र द्वन्त्द्वपीशित 

१०. िानव अशिकार शिक्षा 

११. सिावेिी शवकास (आददवासी, जनजाशत तथा सीिान्त्तकृत वगय, दशलत, शपछशिएको वगय क्षेत्र, बादी) 

१२. बालबाशलका (बालबाशलकाको अशिकार संरक्षर्, शवकास र बालन्त्याय) 

१३. सािाशजक सेवा र सुरक्षा (खानपेानी, ऊजाय, सरसफाइ, ढल शनकास, प्राकृशतक स्रोत सािनको प्रयोग, सहकारी, 

गररबी, खेलकुद, सिक प्रयोग) 

१४. सवोच्च अदालतको फैसला र राशिय िानव अशिकार आयोगको शसफाररस कायायन्त्वयन 

१५.  संथथागत सुदढृीकरर् 


