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काठमाड+ ÷ २०६७ माघ २४ 
नेपाल$ःथत संय	ु रा4स5 घीय मानवअिधकार उ�चायु	को काया�लय (उ�चाय	ुको काया�लयÐनेपाल) 9व:�यापी आविधक 

समी<ा (यपूीआर)मा सहभागी बनकेा सबै पाऽह'लाई उनीह'ल ेयो मह@वपूण� समी<ाूित देखाएको ूितब�ताको ूशंसा गदE 

जेनभेा$ःथत सबै सरोकारवालाका बीचमा भएको आपसी समझदारG तथा सहकाय�को सकारा!मक भावनाको उHलखे गद�छ। 

9वशषेगरG, यस समी<ाका लािग उ�चःतरGय सरकारG ूितिनिधमMडलको तयारG राॆो रहेको कुरा उHलखेनीय रअ यो। 

यूपीआर संय#ऽअ#तग�त पPहलोपटक नपेालको मानवअिधकार $ःथितको समी<ा ग�रएको हो र यपूीआर काय�समूहको 

मःयौदा ूितवेदन गत हS ता साव�जिनक ग�रएको िथयो। 
 

यूपीआरल ेनपेाललाई संय	ु रा4स5 घका अ#य सदःय रा4ह'सगँ मानवअिधकारस%ब#धी आUना उVेँय तथा चुनौतीह'बारे 

छलफल गनY अवसर ूदान गरेको छ। संयु	 रा4स5 घल ेजातीय 9वभेदको उ#मलून गनY, लै$5 गक Pहंसाको समाधान गनY, 

मानवअिधकार उHल5 घनमा जवाफदेहGता सुिन$Zत गनY तथा रा94य मानवअिधकार सःंथाह'को सु[ढGकरणलगायत 

नेपालमा मानवअिधकारको स%ब��न तथा संर<णका 9विभ# न प<ह'का स%ब#धमा िसफा�रस ग] यो। 
 

“नेपाल सरकारल ेमानवअिधकारको स%ब��न तथा संर<णमा आUनो सव�प<ीय तथा बहृत ्प�ितलाई िनर#तरता Pदनुका 

साथै सबै <ऽेको 9वकासका लािग अिधकारमा आधा�रत प�ितलाई �यवहारमा उतानY ूितब�ता ःवै$�छक 'पमा �य	 

गरेकोमा उ�चाय	ुको काया�लय उ!साPहत भएको छ”, उ�चाय	ुको काया�लय-नेपालक` ूमखु aयोित सा5 घेराले भ# नुभयो। 

“मानवअिधकारको स%ब��न तथा सरं<णका लािग नाग�रक समाज र सरोकारवालाह'लाई सामेल गराउन ेूितब�ता �य	 

गरेकोमा उ�चाय	ुको काया�लय सरकारको ूशंसा गद�छ।”  
 

“साथै, केहG मह@वपूण� अ#तरा�94य मानवअिधकार दःतावेजह'को अनमुोदनका स%ब#धमा तथा तराईमा भएका 

गैर#याियक ह!याका अनुस#धानसँग स%ब$#धत सन ्२०१० सेSटे%बरमा साव�जिनक ग�रएको उ�चाय	ुको काया�लयको 

ूितवेदनमा उ$Hल$खत िसफा�रसलगायतका िसफा�रसह' सरकारल ेःवीकार नगरेकोमा मेरो काया�लय िच$#तत छ,” aयोित 

सा5 घेराले थप भ#नुभयो। “नपेालमा मानवअिधकारको संर<णलाई सु[ढ गनY आUना ूयासह'को बममा यस काया�लयल े

यी िसफा�रसह'मािथ छलफल जारG राd नछे।” 
 

“अब यपूीआरल ेHयाएको गितमािथ टेकेर ःवीकृत िसफा�रसह'को ठोस काया�#वयनमाफ� त ्तथा अ#य िसफा�रसह'मािथ 

9वःततृ 9वचार9वमश� गरG सरकार र स%ब� सबै समक<ीह'ल ेअगाPड बeनु मह@वपूण� ह#छ।ु  उ�चाय	ुको काया�लय यस 

ूPबयामा Pदंइदै आएको सहयोगलाई िनर#तरता Pदन तयार छ तथा यस लआयतफ�  सरकारल ेसबै मानवअिधकार 

साझेदारह'सँग रचना!मक स%वाद गनYछ भ#ने आशा गद�छ।” 
 

 

नेपालस%ब#धी यपूीआर काय�समूहको मःयौदा ूितवेदन 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/NPSession10.aspx मा उपलhध छ। 
 
 

 

 
 


