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नेऩार : ऩरयिायहरूराई फेऩत्ता प्रीमजनको अिस्था थाहा ऩाउने अधधकाय हुन्छ ।  

काठभाडं (आईसीआयसी/नेयेसो) — ३० अगष्ट, अन्तयााविम फेऩत्ता ददिसको सन्दबाभा येडक्रसको 
अन्तयााविम सधभधत (आईसीआयसी) य नेऩार येडक्रस सोसाइटी (नेयेसो) रे नेऩारको १० िर्ष े
आन्तरयक सशस्त्र द्वन्द्वको अिधध (वि. सॊ. २०५२ देखि २०६३ सम्भ) भा फेऩत्ता हुन ऩुगेका 
१३६० जना व्मविहरूको सूची प्रकाधशत गयेका छन ्। 

“नेऩारभा फेऩत्ता बएका व्मविहरू: अद्यािधधक सूची २०७०” शीर्षाकको मो प्रकाशन वि. सॊ. २०६४ 
देखि अद्यािधधक गरयॊदै आएको छ । हारसम्भ फेऩत्ता यहेका व्मविहरूको नाभािरीका अधतरयि 
मस सूचीभा फेऩत्ता यहेका तय अदहरे आएय भतृ्मु बइ सक्मो बनी बधनएका व्मविहरूको नाभ 
ऩधन सभािेश गरयएको छ । ऩरयिायराई भतृ्मु बइसकेको बनी जानकायी ददइसकेको बए 
ताऩधन आफ्ना प्रीमजनको अिशेर्ष कहाॉ छ बन्ने फायेभा ऩरयिायहरुराई अझै जानकायी छैन ।  

“अखन्तभ मात्रा .. ” नाभको ितृ्तधचत्रको ऩधन प्रथभ प्रदाशनी गरयएको छ । नेऩारी बार्षाभा 
फनेको मस ितृ्तधचत्रभा अॊगे्रजी सफ–टाइटर याखिएको छ । एक दशकऩधछ ऩरयिायका सदस्महरू 
आफ्ना फेऩत्ता वप्रमजनको भानि अिशेर्ष बएको बधनएको स्थर सम्भको मात्राभा धनक्रन्छन ्। 
त्महाॉ, अन्ततोगत्िा, उनीहरू भतृकहरूप्रधत श्रद्धाञ्जरी ददन य अखन्तभ सॊस्काय गना सऺभ 
हुन्छन ्। ितृ्तधचत्र अखन्तभ मात्रा.. भा मसै मात्राको बािनात्भक ऺणहरू प्रस्तुत गरयएको छ । 

“ ‘ नेऩारभा फेऩत्ता बएका व्मविहरू : अद्यािधधक सूची २०७०’ प्रकाशनको प्रभुि उदे्दश्म फेऩत्ता 
बएका १३६० जना व्मविका ऩरयिायहरूरे बोग्नुऩयेको ऩीडाराई सािाजधनक भान्मता प्रदान गनुा 
य उनीहरूका आिश्मकता य उनीहरूका फेऩत्ता आपन्तहरूराई के बमो बन्ने जानकायी ऩाउन 
ऩन ेउनीहरूको अधधकायतपा  ध्मानाकर्षाण गयाउनु हो”— आईसीआयसीको काठभाडं 
प्रधतधनधधभण्डरका उऩ–प्रभुि जेयोभ पोण्टानारे फताउनुबमो । “ितृ्तधचत्र अखन्तभ मात्रा.. रे 
आफ्ना वप्रमजनराइ के बएको धथमो बन्ने फायेभा फुझ्न दहॊडेका ऩरयिायहरूको बािनात्भक मात्रा 
धचवत्रत गयेको छ ।” 

 



“नेऩार येडक्रस सोसाइटी, आइसीआयसीसॉग धनकट सहकामा गदै फेऩत्ता व्मविहरूको सूचीको 
रागत याखे्न य अद्यािधधक गन ेकाभभा शुरुिात देखि नै सॊरग्न यहेको छ,”—नेऩार येडक्रस 
सोसाइटीका भहाभन्त्री देियत्न धाख्िारे फताउनुबमो । “हाभी फेऩत्ता व्मविका ऩरयिायहरूको ऩीडा 
भहशुश गछौ य मस भानिीम अधबमानराई सघाउन हयसम्बि प्रमासहरू गरययहेका छं ।” 

प्रकाशन आइसीआयसी य नेऩार येडक्रस सोसाइटीका िेफसाइटहरूभा ऩाउन सदकन्छ । दिुै 
सॊस्थाहरूको नेऩारखस्थत कामारमभा प्रकाशनका भुदद्रत प्रधतहरू उऩरब्ध छन ्। 
आइसीआयसीको िेफसाइटभा ितृ्तधचत्र हेना अथिा डाउनरोड गना ऩधन सदकन्छ । 

प्रकाशन य ितृ्तधचत्र देशका विधबन्न बागभा आमोखजत सभायोहहरूभा रगबग एक हजाय 
व्मविहरूको अगादड प्रदशान गरयएको धथमो । उि सभायोहहरूभा िेऩत्ता व्मविहरूका ऩरयिायजन, 

िेऩत्ता ऩरयिाय सभाज नेऩारका प्रधतधनधधहरू, सयकायी अधधकायीहरू, भानि अधधकायिादी सॊघ 
सॊस्थाहरू, नागरयक सभाज, सॊचाय, सुयऺा फरका सदस्महरू रगामत येडक्रसभा स्िमॊसेिकहरूको 
उऩखस्थधत यहेको धथमो । 

अन्तयााविम भानिीम कानूनअनुसाय, ऩरयिायजनराई फेऩत्ता बएका व्मविहरूको अिस्थाको स्ऩष्ट 
जानकायी ऩाउने अधधकाय हुन्छ । सम्फखन्धत धनकामहरूरे सम्बि बएका सफै उऩामहरू 
अऩनाएय फेऩत्ता व्मविहरूको अिस्थाको जानकायी उनीहरूका ऩरयिायहरूराई उऩरब्ध गयाउनुऩछा 
।  

 

 

 

थऩ जानकायीको राधग, सम्ऩका  गनुाहोस ््  
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िा  

िेफसाइट www.icrc.org/np अथिा  www.nrcs.org भा जानुहोस ्।  



आईसीआयसीका धबदडमोहरू प्रसायण गुणस्तयभै वप्रधबउ य डाउनरोड गनाराईा 

www.icrcvideonewsroom.org भा जानुहोस ्। 

स्िास््मकभॉ य वफयाभीहरूभाधथ हुने आक्रभणको अन्त्म गना आईसीआयसीका गधतविधधहरूका 
फायेभा जानकायी धरन icrc.org/eng/life-death  भा जानुहोस ्।  

Facebook.com/icrc य  twitter.com/icrc भा आईसीआयसीराईा परो गनुाहोस ्। 
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