आईसीआरसी÷नेरेसो प्रेस विज्ञप्ती नं. १८÷००२११
१२ भाद्र २०७५
नेपाल M बेपत्ता व्यक्ततका पररिारलाई आफ्ना बेपत्ता वप्रयजनको बारे मा जान्न पाउने अधिकार
हुन्छ ।

जान्न पाउने अधिकारलाई केन्द्रमा राख्दै आईसीआरसी, नेरेसो तथा नेफाद यस बर्षका बेपत्ता
सम्बक्न्ि अन्तराषक्रिय ददिस मनाउँ दै छन ् ।

काठमाडौं (आईसीआरसी÷नेरेसो) — रे डक्रसको अन्तराषक्रिय सममतत (आईसीआरसी), नेपाल रे डक्रस
सोसाइटी (नेरेसो) तथा बेपत्ता पररिार समाज नेपालले एक संयुतत कायषक्रमका बीच १३ भाद्र
२०७५ मा बेपत्ता सम्बक्न्ि अन्तराषक्रिय ददिस मनाउँ दै छन ् । कायषक्रम काठमाडौं कमलपोखरीक्थथत
रमसयन कल्चरल सेन्टरमा आयोजना हुँदैंछ ।

यस बर्षको कायषक्रममा प्रतिक्षारि आँखाहरू शीर्षकको एउटा नाटक मञ्चन हुनेछ भने नेपालमा
बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू : अद्यावधिक सूची २०७५ नामक प्रकाशनको सािषजतनकककरण समेत
गररनेछ । लगभग २० ममनेट लामो नाटक एक प्रतततनधि पररिारका माफषत बेपत्ता व्यक्ततहरूका

पररिारजनले भोग्नुपरे को कदठनाइ, गनप
ुष रे का संघर्ष एिं ततनका आिश्यकताहरू जथता विर्यमा
केक्न्द्रत रहनेछ । यसका अततररतत कायषक्रममा बेपत्ता व्यक्ततका पररिारका सदथयहरूका लाधग
अन्तरकक्रयात्मक सत्र पतन रहनेछ ।
आईसीआरसी तथा नेरेसोको साझा प्रकाशन नेपालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू : अद्यावधिक
सच
ू ी २०७५ मा नेपालको दशक लामो सशथत्र द्िन्द्िका कारण हालसम्म बेपत्ता रहे का १३३३
जना व्यक्ततहरूको अद्यािधिक नामािली समािेश गररएको छ । सन ् २००७ दे खख बावर्षकरुपमा

यस सच
ू ीको प्रकाशन हुँदै आएको छ । प्रकाशन नेपालका बेपत्ता व्यक्ततहरूप्रतत समवपषत
आईसीआरसीको िेबसाइट https://familylinks.icrc.org/nepal मा नेपाली र अंग्रेजी दि
ु ै भार्ामा
उपलब्ि छ ।

बेपत्ता व्यक्ततहरूका पररिारजनका अलािा सरकारी र गैर सरकारी प्रतततनधि, सुरक्षाबलका सदथय,

नागररक समाज, संचारकमी तथा रे डक्रसका थियंसेिकहरू उतत समारोहमा उपक्थथत रहनेछन ् ।

“बेपत्ता

वप्रयजनको
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बारे मा
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समयदे खख
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तथा

पररिारहरूलाई जिाफ ददन एिं उनीहरूका अन्य आिश्यकता सम्बोिन गनष ‘बेपत्ता पाररएका
व्यडिको छानविन आयोग’ तथा ‘सत्य तनरुपण तथा मेलममलाप आयोग’ ले हरसम्भि प्रयास
गनेछन ् भन्ने हामी अपेक्षा राख्दछौं,” आईसीआरसी काठमाडौं तनयोग प्रमुख अन्द्रे पाकेले
भन्नुभयो ।

बेपत्ता व्यक्ततका पररिारलाई आफ्ना बेपत्ता वप्रयजनको बारे मा जान्न पाउने अधिकार हुन्छ ।
नेपालमा आईसीआरसीले सरकार लगायतका सबै सरोकारिालाहरूलाई बेपत्ता व्यक्ततको अिथथा
थपरट गनप
ुष ने दातयत्ि थमरण गराउँ दछ ।
आईसीआरसी एक तनरपक्ष, तटथथ र थितन्त्र संगठन हो जसको एक मात्र मानिीय लक्ष्य सशथत्र
द्िन्द्ि र दहंसाका अन्य पररक्थथततहरूबाट पीडडत व्यक्ततहरूको जीिन र मयाषदाको संरक्षण गनुष
र उनीहरूलाई सहयोग उपलब्ि गराउनु हो । आईसीआरसीले मानिीय कानन
ू तथा विश्िव्यापी

मानिीय मसद्िान्तहरूको प्रििषन गदै तथा ततनलाई सदृ
ु ढ पारे र पीडालाई रोतने प्रयत्न पतन
गदष छ ।

थप जानकारीको लाधग, सम्पकष गनह
ुष ोस ््ः
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अथिा

www.nrcs.org मा जानुहोस ् ।

आईसीआरसीका मभडडयोहरू प्रसारण गुणथतरमै वप्रमभउ र डाउनलोड गनषलाईष
www.icrcvideonewsroom.org

मा जानह
ु ोस ् ।

थिाथ्यकमी र बबरामीहरूमाधथ हुने आक्रमणको अन्त्य गनष आईसीआरसीका गततविधिहरूका बारे मा जानकारी मलन
www.healthcareindanger.org
मा जानुहोस ् । facebook.com/icrc र twitter.com/icrc मा आईसीआरसीलाईष फलो गनह
ुष ोस ् ।

