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Working Translation 
  

 

संयु� रा	संघीय मानव अिधकार उ�चायु�को काया�लय संयु� रा	संघीय मानव अिधकार उ�चायु�को काया�लय संयु� रा	संघीय मानव अिधकार उ�चायु�को काया�लय संयु� रा	संघीय मानव अिधकार उ�चायु�को काया�लय ---- नेपाल अ&हंसापूण� नेपाल अ&हंसापूण� नेपाल अ&हंसापूण� नेपाल अ&हंसापूण� ूदश�नह, र राजनीितक   ूदश�नह, र राजनीितक   ूदश�नह, र राजनीितक   ूदश�नह, र राजनीितक  

� ��� ��� ��� ������������������  लािग ग0रएको आ3नो आ4हानलाई दोह  लािग ग0रएको आ3नो आ4हानलाई दोह  लािग ग0रएको आ3नो आ4हानलाई दोह  लािग ग0रएको आ3नो आ4हानलाई दोह� ��� ��� ��� ��उँछ ।उँछ ।उँछ ।उँछ । 
 

 

वीरग9जमा वुधवार हने सात दलको ु � ����    अगावै, संयु� रा	संघीय मानव अिधकार उ�चायु�को 

म<यमा9चल  =ेऽीय काया�लयले सबै स@बABधत पाऽह,लाई संयमता अपनाउन र शाABत ू&बयाको यस 

संवेदनशील समयमा &हंसा नदोह0रयोस भBने सुिनAEत गन� आवँयक कदमह, चाGन आ4हान गद�छ ।                                                         ्

 

काननु काया�Bवयन गनI अिधकारJह,ले भेला गन� पाउने ःवतBऽताको स@मान गनI कुरािसत उनीह,ले 

जनसंLयाको संर=ण गनु�पनI कत�4यलाई संतुलनमा राL नुपद�छ । अबामक र &हंसाMमक ूदश�नकारJह, 

भएको अवःथामा, ूयोग ग0रएको जुनसुकै बल खतराको ःतरिसत समानुपाितक हनुपद�छ । ूदश�नरत ु
समूहह,का नतेाह,को पिन ूदश�नह, शाABतपूण� छन र उनीह,का ् समथ�कह,ले लPठR, बBदक वा अBय ु

हितयारह, बोकेका छैनन र ऽास देखाउने छैनन भBने कुरा सुिनAEत गनI Aज@मेवारJ हBछ ।् ् ु     

उ�चाय�ुको काया�लय - नपेालले सबै पाऽह,लाई पऽकारह, र मानव अिधकार र=कह,को &हंसाको 

ध@कS�बना आ3ना गित�वधीह, संचालन गन� पाउने अिधकारको स@मान गन�का लािग अनुरोध गद�छ । 

िनजामती कम�चारJह,मािथको ध@कS, आबमण र अपहरणह, पिन अःवीकाय� छन । ्  

 

राजनीितक पाऽह,लाई  पिन १८ वष� मुिनका 4य��ह, लगायत किलला बालबािलकाह,लाई &हंसा  र 

राजनीितक सा<यका लािग धोकापूण� ,पमा हने ूयोगको खतरामा पान�बाट रोWनका साथसाथै ु
नाबालकह,लाई हालका &दनह,मा देAखएझY उनीह,ले आफै &हंसाको ूयोग गन�बाट रोWनका लािग 

आवँयक संर=ाMमक उपायह, अपनाउनका लािग आमह ग0रBछ ।  
 

उ�चाय�ुको काया�लय - नपेाल  सात दलको � ���� आयोजना     ग0ररहेका शहरह, लगायतमा हालै 

राAखएका �वंफोटजBय उपकरणह,बारे पिन िचABतत छ । यःता घटनाह,ले शाABत ू&बयालाई खलल 

पु� ��उन चाहनहे,को ःवाथ�माऽ पूित� गद�छ र ियनीह,लाई रो&कनुपद�छ ।  
 

उ�चाय�ुको काया�लयका टोलीह, वीरग9जमा ख&टएका छन र ् � ����को अनुगमन गनIछन । ्  

 

"म वीरग9जका सबै राजनीितक पाऽह,लाई कुनै पिन ूजाताABऽक ू&बयाको केBिमा रहने - 

सहनशीलता र समायोजनको भावनाका साथ भेला हन पाउनेु , मत र संल_नताको ःवतBऽता - ह, 

पूण�,पमा स@मान ग0रने कुराको सुिनAEत गन�का लािग आ4हान गद�छ ।ु " उ�चाय�ुको काया�लय- 

नेपालका म<यमा9चल =ेऽीय काया�लयका ूमुख योहान ओGहागेनले भBनभुयो ।  
 

 


