मीना शमार्ला अध्य पदमा �नवार्�च
काठमाड�, असोज ६ । पत्रक र मानवअ�धकारकम�हरूक नाग�रक संगठन मानवअ�धकार संचार
प्र�तष् (इ�हकन)को अठार� साधारणसभाले मीना शमार्ला अध्य पदमा �नवार्�च गरे को छ ।

शािन्, मानवअ�धकार र ल��गक �हसाका �वषयक� प्र�श मीना शमार्ला तीन वषर्क ला�ग अध्य
पदमा �नवार्�च ग�रको हो ।
रािष्ट र अन्तरार्िष रुपम �ब�भन् �वषयमा प्र�श �दने गरे क� शमार यसअ�घको कायर्स�म�तम
उपाध्य �थइन ् ।
सचर्फ कमन ग्राउण् प्रोजे को�डर्नेट भैसकेक� शमार्क अध्य�ताम बनेको कायर्स�म�तक
उपाध्य�म र�वना श्रे, महास�चवमा नेहा शमार, स�चवमा र�ता सापकोटा र कोषाध्य�म अ�नता �वष्
�नवार्�च भएका छन ् ।
श्रे यसअ�घको कायर्स�म�तम महास�चव, सापकोटा स�चवमै �थइन ् । नेहा तीन वषर्क अ�घकै
कायर्स�म�तम स�चव �थइन ् ।
कायर्स�म�तक सदस्यहरू शारदा कोइराला, कणर नेपाल�, रोशनी अ�धकार� र दे �वका �त�मिल्सन
रहे का छन ् । कायर्स�म� चयनका ला�ग �नवार्च मण्डलम व�रष् पत्रक टं क पन्, तीथर कोइराला र
राधा बुढाथोक� रहे का �थए ।
�नवतर्मा अध्य एवम ् मानवअ�धकारकम�, पत्रक अमुता लम्सालक अध्य�ताम भएको
साधारणसभाले अ�घल्ल कायर्स�म�तम प्रभावका रुपम महास�चव पदमा रहे क� र�वना श्रेष् पेश

गरे को प्र�तवे र कोषाध्य अ�नता �वष्टक प्र�तवेदनल पा�रत गरे को छ ।
साधारणसभामा �नवार्�च अध्य मीना शमार्ल संस्थाला सामू�हकताको आधारमा अगा�ड बढाउने
भन्द सुशासन र पारद�शर्ताम जोड �दने प्र�तवद व्यक गरे क� �छन ् । उनले �वगतमा भएका कमजोर�
आगामी �दनमा हुन न�दने तथा संस्थाला व्यविस् ढं गले संचालन गन� बताएक� �छन ् ।

�नवतर्मा अध्य अमत
ु कामना �दएक� �छन ्
ृ ा लम्सालल नव�नवार्�च कायर्स�म�तला बधाई तथा शभ
।

साधारणसभामा सहभागी व�रष् पत्रकार टं क पन्, कृष् केसी, राधा बुढाथोक�, तीथर कोइराला,

नव�नवार्�च महास�चव नेहा शमार, स�चव र�ता सापकोटा, संस्थाक पूवर उपाध्य एवम ् सं�वधानसभाक�
सभासद कमला �वश्वकमा, कायर्स�म� सदस् दे �वका �त�मिल्सन लगायतले प�न नयाँ
कायर्स�म�तला बधाई �दएका छन ् ।
मानवअ�धकार संचार प्र�तष्ठा मानवअ�धकार, सामािजक न्या, सञ्चा अनुगमन र शािन्तक
ला�ग �वगत १८ वषर्द े� �क्रयाश रहँ दै आएको छ ।

