ु रा स ीय
सं यक्त
मानवअिधकार उच्चायुक्तको
कायार्लय, नेपाल
ूेस िव ि
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उच्चायुक्तको कायार्लयÐनेपाल ारा एक बषर्पिछ जनआन्दोलनका उपलिब्ध, च ुनौतीह को ःमरण
गत अिूलमा दश हजार जनता ूजातन्ऽमा फकर्न र मानवअिधकारको सम्मान को लािग माग गद

सडकमा उिऽए। त्यसपिछ भएको आबमणको अन्त्य, शािन्त सम्झौताको हःताक्षर, अन्तिरम सं िवधानको
मसौदा तथा अन्तिरम सरकारको गठन सबै ठू ला राजनीितक उपलिब्धह

ूभाव पारे को छ।

हुन ् जसले मानवअिधकारमा

धेरै च ुनौती बाँकी छन्। सबैभन्दा जल्दाबल्दा अवँयक्तामध्ये एउटा हो जवाफदे हीता र आबमणह को

समयमा र त्यसयता राज्य तथा नेकपा-माओवादीका हातबाट उल्ल न वा दुव्यर्वहार खेपेका धेरै व्यिक्तका

न्याय ूाि को अिधकारलाई सम्बोधन गनु।
र् रायमाझी आयोग जःता छानिबन आयोगका ूितवेदन किहल्यै
पिन सावर्जिनक गिरएका वा ितनका िसफािरस कायार्िन्वत गिरएका छै नन्। "बेप ा पािरएका"को अवःथा

र भाग्यिःथितको िनक्य ल गनर् कुनै पिन अथर्पूणर् कदमहर

अझै उठाइएका छै नन् र गम्भीर

मानवअिधकार उल्ल नका पीडकह ले पूणर् दण्डहीनताको उपभोग गन कायर् जारी छ।

उच्चायुक्तको कायार्लय-नेपाल जनआन्दोलनको बममा र पिछ मानवअिधकार रक्षक ारा खेिलएको
भूिमकाूित सम्मान व्यक्त गनर् चाहन्छ। यस कायर्लयको आफ्नो दै िनक कायर्मा उनीह

सशक्त साझेदार

भइरहनेछन्। राि य मानवअिधकार आयोग नेपालमा सबैभन्दा महत्वपूणर् मानवअिधकार िनकायह मध्येको
एउटा रहन्छ। उच्चायुक्तको कायार्लय-नेपाल नयाँ आयुक्तह को िनयुिक्तका लािग यथाशीय कायर् गनर्

सरकारलाई फेिर आमह गदर्छ जसले गदार् राि य मानवअिधकार आयोगले शािन्त र िनवार्चन ूिबयाको

अविधभर मानवअिधकारको सं रक्षण र ूब र्न गनर्मा यसले खेल्नुपन महत्वपूणर् भूिमका खेल्न सकोस्।
दण्डहीनताको अन्त्य गनर् एवं अझ व्यापक मानवअिधकारको सम्मान सुिनि त गनर् कानुनी शासनको

पुनःथार्पना गनुर् अत्यावँयक छ। सरकार र राजनीितक नेताह ले पिरवतर्नको ूिबया सु

गरे र िनि त

अत्यन्त मह वपूणर् मानवअिधकारसम्बन्धी मु ाह लाई सम्बोधन गन साहस र तत्परता ूदशर्न गरे का

छन्। दीघर्कालमा मानवअिधकारको सं रक्षणलाई बिलयो बनाउन गहन तथा अथर्पूणर् पिरवतर्न ल्याउने
कायर्ले समय िलन्छ र यसका लािग नेपाली समाजका सबै क्षेऽको सहकायार्त्मक ूयास चािहन्छ।

राजनीितक अठोटले नेपाली जनताका मानवअिधकारसम्बन्धी आकांक्षाह लाई पूरा गनर् अल्पकालका लािग

धरै गनर् सिकन्छ। िनवार्चनका लािग पयार्

सुरक्षासिहतको, तथा ऽास, डरधम्की वा िहं सािबनाको

वातावरण िसजर्ना गन कायर् ूाथिमकता हुनपु छर्। यो सबै राजनीितक दलको िजम्मेवारी हो, तर खासगरी

सरकारको। यी अवःथा सुिनि त गनर्मा कानुन कायार्न्वयन गन िनकायह को िवशेष भूिमका हुन्छ।

"मानवअिधकारमा भएको ूगितलाई ढु क्क भएर िलइनु हुँदैन। अगािड धेरै च ुनौती भएकाले गनुप
र् न

धे रै छ। उच्चायुक्तको कायार्लय-नेपाल शािन्त तथा िनवार्चन ूिबयाको समथर्नमा

मानवअिधकारको सं रक्षणलाई बिलयो बनाउनका लािग सघाउन आफूले गनर्सक्ने सबै गन आफ्नो

ु रा स ीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय, नेपालकी
ूितब ता दोहोर्याउँदछ," सं यक्त
ूितिनिध लेना सुन्धले भ ुभयो।

For further information contact Mr. Marty Logan at OHCHR-Nepal:
Tel.: 428 0164 (Ext. 321) - Mobile: 98510 16107 or Email: mlogan@ohchr.org
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