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मिम िः २०७९ वैशाख ३१ 

पे्रश ष्ट्वज्ञष्ट्ि 
 

सववप्रथि िः मिजो मिम  २०७९ वैशाख ३० ग ेका मिन सम्पन्न गरिएको स्थामनय  िको मनवावचनका 

लामग नेपाल सिकाि, मनवावचन आयोग लगाय  सम्परू्व सिोकािवालािरुप्रम  िामरिय आमिवासी 

अपाङ्ग िमिला संघ - नेपाल मवशेष धन्यवाि ज्ञापन गनव चािान्छ । यसका साथै, मिजो सोमि 

मिम का मिन नेपालिा मवशेषगिी मवमिन्न प्रकािका अपाङ्ग ा िएका व्यमििरू,  जेष्ठ नागरिक 

 था गिवव ी िमिलािरुले मिना अविोध पि ुँचयकु्त्त वा ाविर्िा आफ्नो ि िान गने पाउने नैसगीक 

अमधकाििामथ िएको िनन ्ि मविेिप्रम  सम्िमन्ध ् सिै सिोकािवालािरुको गम्िीि ध्यानाकषवर् 

गिाउन चािान्छ ।  
 

नेपाल अपाङ्ग ा िएका व्यमक्त्तिरुको अमधकािसम्िमन्ध अन् िामरिय ििासन्धी २००६ को 

पक्षिारि ि नकुो साथै नागरिक  था िाजनीम क अमधकािासम्िमन्ध अन् िामरिय ििासन्धीको सिे  

पक्षिारि िो । नेपालको संमवधान २०७२ ले सिे  सम्परू्व नागरिक सिान ििकेो  थ्यलाई समुनमि  

गिेको छ । यद्दमप, मिजो सम्पन्न स्थामनय  िको मनवावचनिा ि िानका क्रििा िशेैििीका मवमिन्न 

ि िान केन्रिरुिा अपाङ्ग ा िएका व्यमििरु उपि गरिएको िवु्यवविािले उनीिरुको ि िान गने 

पाउने नागिीक अमधकािप्रम को अविलेनाल ेिािी सिग्र अपाङ्ग ा जग  ्ििावि  ्िएका छ ुँ । 

साथै, िाम्रो आत्िासम्िानपवूवक िाुँच्न पाउने ि मलक िकको सिे  िनन ्िएको छ । नेपालगञ्ज 

उपििानगिपामलका  – २० को िाुँझामस्थ  आिशव िामवको ि िान केन्रको घटनाल े  झन ्सिग्र 

अपाङ्ग ा आन्िोलनलाई आक्रोमस  िनाएको छ । यसथव, िशेैििीका ि िानस्थलिरुिा अपाङ्ग ा 

िएका व्यमििरु उपि ि िानका क्रििा गरिएका िवु्यवविािको सत्य थ्य पता लगाइ िोमषउपि 

यथामशघ्र कािाविी गनवका लामग िामरिय आमिवासी अपाङ्ग िमिला संघ - नेपाल मनवावचन आयोगसुँग 

जोडिाि िाग गिवछ । साथै, यीन ैघटनािरुलाई आधाि िानी आगािी प्रिशे  था संघीय मनवावचनका 

क्रििा सिे  यस् ा घटना निोिोयावइयोस ्िनी पवूवसचे  पमन गिाउुँिछ ।  
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