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प्रकाशित शिशत :- २०७६ साल बिैाख १९ गत े

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

Review – 2015) का शसफाररिहरुको काययन्त्वयनको लाशग नेपाल सरकार ,प्रिानिन्त्री तथा िशन्त्रपररषद्को 

कायायलयबाट तयार पाररएको “शबश्वब्यापी आवशिक सशिक्षा िाफय त प्राप्त शसफाररस काययन्त्वयन कायययोजनािा” 

सिाबेि गररएका िहत्वपुर्य शबषयगत शबषयहरुको अथय ,यसको ब्याख्या , काययन्त्वयनको अवस्था तथा तुलनात्िक 

अभ्यासको बारेिा स्पस्ट पाने उदशे्यले शवशिन्न िहत्वपूर्य १५ वटा शबषयगत  शबषयहरुिा एक/एक वटा शबषयगत 

शस्थशत पर  (Position Paper) तयार  गनय शविेषज्ञ सेवाको लाशग  आबेदन िाग गररएकोिा  प्राप्त आबेदनहरुबाट 

तपशिलका शबषयगत शबषयहरुिा आयोगको शिशत २०७६ बैिाख १३ गत े बसकेो बैठकल े   शनम्न बिोशजिका 

शबिेषज्ञहरुको छनौट गरेकोहुदा छनौट हुनुिएका शबिेषज्ञहरुलाइ शनयुशक्तको लाशग  यो सूचना प्रकाशित िएको शिशतल े

(७) सात ददन शिरिा अशनवायय रूपिा आयोगिा रहकेो ECNHRC Project कायायलयिा उपशस्थत िै  पररयोजना 

ब्यबस्थापक प्रेि बहादरु थापा वा लेखा अशिकृत आशिस शनरौला संग सम्पकय  गनुयहुनको लाशग यो सचूना प्रकाशित 

गररएको छ .  

तपशिल 

 
शबषयगत शस्थशत पर  (Position Paper) तयार गनय छनौट हुनिुएका  शबिषेज्ञहरु 

 

क्र स शवषय शबज्ञको नाि 

१ शिक्षा डा. शबिला ििाय 

२ स्वास््य, पोषर् तथा जनसङ्खख्या झशबन्त्र िण्डारी 

३ श्रि तथा रोजगार सोि प्रसाद 

लुइँटेल 

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

आचायय  

५ वातावरर् र ददगो शवकास 

 

तारा दवेी दाहाल 

६ िशहला, अपाङ्खगता िएका व्यशक्त, जेष्ठ नागररक र यौशनक तथा लशैङ्खगक अल्पसङ्खख्यक 

 

कोशपला ररजाल 

७ नेपालको अन्त्तरायशिय दाशयत्व 

 

तेजिान शे्रष्ठ  

८ खाद्य सुरक्षा (खाद्य स्वच्छता र सम्प्रिुता, स्वस्थ कृशष वस्तु उत्पादन तथा शबक्री, शवतरर् र 

उपिोक्ता हक) 

ज्योती बाशनया  

९ संक्रिर्कालीन न्त्याय र द्वन्त्द्वपीशडत सुदियन थापा  

१० िानव अशिकार शिक्षा अच्युत आचायय 

  

शविषेज्ञ सवेाको लाशग छनौट िएका शविषेज्ञहरुलाइय सम्पकय  गन ेसम्बशन्त्ि सचूना 
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११ सिावेिी शवकास (आददवासी, जनजाशत तथा सीिान्त्तकृत वगय, दशलत, शपछशडएको वगय 

क्षेर, बादी) 

नन्त्द कुिार 

कन्त्दगंवा 

१२ बालबाशलका (बालबाशलकाको अशिकार संरक्षर्, शवकास र बालन्त्याय) शबष्रु् प्रसाद 

शतशिशल्सना 

१३ सािाशजक सेवा र सरुक्षा (खानेपानी, ऊजाय, सरसफाइ, ढल शनकास, प्राकृशतक स्रोत 

सािनको प्रयोग, सहकारी, गररबी, खेलकुद, सडक प्रयोग) 

पूर्य बहादरु 

काकी 

१४ सवोच्च अदालतको फैसला र राशिय िानव अशिकार आयोगको शसफाररस कायायन्त्वयन 

 

बसन्त्त अशिकारी 

१५ संस्थागत सुदढृीकरर् 

 

गोशबन्त्द प्रसाद 

ढकाल 

 
 


