युननसेफ तथा नेपाऱस्थथत मानवअगिकार उच्चायुक्तको
कायााऱयद्वारा संयुक्त रूपमा जारी वक्तव्य
“फारअधधकायको सॊयऺण गय”
काठमाडौँ, वैशाख २१: एनेकऩा (भाओवादी)को प्रदर्ानभा फारफालरकाको प्रमोगरे उनीहरूराई हहॊसाको जोखखभभा

तथा खतयाऩूणा हुन सक्ने स्थथनतभा ऩुयम् ाउने हुनारे सॊमुक्त याष्ट्रसङ्घीम फारकोष (मुननसेप) तथा नेऩारस्थथत
सॊमुक्त याष्ट्रसङघ
्् ीम भानवअधधकाय उच्चामुक्तको कामाारम (उच्चामक्
ु तको कामाारम-नेऩार) त्मसफाये फढ्दो रूऩभा
धचस्न्तत बएका छन ्।

अहहरे बइयहे का प्रदर्ानहरूभा ठूरो सङ्ख्माभा फारफालरकाको प्रमोग बएका य कुनैकुनै घटनाभा फन्दको ऩारना
गयाउनभा सक्रिम रूऩभा सहबागी फननयहे का डयराग्दा तथा ऩुस्ष्ट्ट बएका रयऩोटा हरू आएका छन ्। मुननसेप तथा

उच्चामुक्तको कामाारम नेऩाररे हथताऺय गये को फारअधधकाय भहासस्न्धका प्रावधानहरूको सम्भान गना तथा १८

वषाभनु नका सफै फारफालरकाहरूराई हाननको जोखखभभा ऩनाफाट फचाउन आवश्मक सफै कदभ चाल्न सफै ऩऺहरूराई

आग्रह गदा छन ्। अठाय वषाभुननकाहरूराई याजनीनतक गनतववधधभा राग्न जफजाथती गना, कयकाऩभा ऩाना वा प्ररोबन

दे खाउन हुॉदैन। कुनै ऩनन ऩरयस्थथनतभा फारफालरकारे र्ायीरयक रूऩभा हानन ऩुयम् ाउन सक्ने हातहनतमाय फोकेय हहॉड्न
हुॉदैन।

फन्दको फेरा जफजाथती ववद्मारम फन्द गयाउने कामा फारफालरकाको लर्ऺाप्रनतको अधधकायको उल्रङ्घन हो।

ववद्मारमहरूभा कब्जा जभाइएका तथा कऺाहरू अवरुद्ध बएका य केही ऩयीऺाहरू हुन नहदएका घटनाहरू बएका
छन ्। मुननसेप तथा उच्चामुक्तको कामाारम फन्दका कायण नेऩारभा फारफालरकाहरू ववद्मारम जान नऩाउनु
थवीकाय गना नसक्रकने कुया हो बन्ने ऩहहरेका वक्तव्महरूभाधथ दोहोय्माउन चाहन्छन ्। फन्दका फेरा सफै

ववद्मारमहरूरे खुरा हुन ऩाउनुऩछा य फारफालरकाहरूको लर्ऺाभा फाधाव्मवधान नऩुगोस ् बनेय उनीहरूको सुयऺाफाये
ववश्वथत तुल्माइनुऩछा ।
सफैका राधग ववश्वव्माऩी लर्ऺा हालसर गने हदर्ातपा नेऩाररे मस सम्फन्धभा उल्रेख्म प्रगनत गये को छ य मसको
खुद बनाा दय ९३ प्रनतर्त यहे को छ। नमाॉ र्ैक्षऺक वषा सुरु हुने हुनारे अहहरे ववद्मारम बनााका राधग अत्मन्त
भहत्त्वऩूणा अवधध हो। सफै फारफालरका य त्मसभा ऩनन ववर्ेषगयी ववद्मारमको ऩहुॉचफाहहय यहे का

फारफालरकाहरूराई बनाा गयाउने प्रमासथवरूऩ ‘ववद्मारमभा थवागत छ’ नाभक अलबमानहरू नेऩारबय तम गरयएका
छन ्। ववद्मारम नजाने फहुसङ्ख्मक फारफालरकाहरू ववऩन्न तथा सीभान्तीकृत सभद
ु ामहरूका छन ् य मथतो
भहत्त्वऩूणा अवधधभा ववद्मारमहरू फन्द गने कामारे मी ववद्माथीहरूराई धक् का ऩुग्नुका साथै उनीहरूरे आफ्नो
लर्ऺाको अधधकाय हालसर गने अवसय गुभाउनु ऩये को छ।

मनु नसेप तथा उच्चामक्
ु तको कामाारमरे लर्ऺाको अधधकायरगामत फारफालरकाका अधधकायहरूको सॊयऺण गने
आफ्ना प्रनतफद्धता तथा कताव्महरू ऩूया गना सफै याजनीनतक दरहरूराई आह्वान गदा छन ्।
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