ु रा स ीय
सं यक्त
मानवअिधकार उच्चायुक्तको
कायार्लय, नेपाल
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___________________________________________________
उच्चायुक्तको कायार्लय–नेपाल ारा पाँचथर,

k;f{ र काःकीमा ःथानीय नेता तथा राज्यअिधकारीह सँग शािन्त

ूिबयामा मानवअिधकारसम्बन्धी छलफल
शािन्त ूिबयामा मानवअिधकारबारे छलफल गनर् उच्चायुक्तको कायार्लय-नेपालका िविभ

दलका सदःय, नागिरक समाज र सथानीय राज्यअिधकारीसँग भएका शृ लाब

टोली राजनीितक

बैठकह मा सहभागी भए।

ु रा स ीय
बुधबारको बैठकमा भाग िलनेह मा नेपालको अनौपचािरक ॅमणमा रहे का िनम्न सं यक्त
मानवअिधकार िव

िथएः आिदवासी जनताका मानवअिधकार तथा मौिलक ःवतन्ऽताको िःथितसम्बन्धी

िवशेष ूितवेदक ौी रोडोल्फो ःटाभेनहगेन (पाँचथरमा); मानवअिधकार पिरषद्को जातीवादका समकालीन

ःव पह सम्बन्धी िवशेष ूितवेदक ौी डुडु डीएन (वीरग ); र मानवअिधकारको सं रक्षण तथा
ूब र्नसम्बन्धी उपÑआयोगका दुई सदःय ौी योजो योकोता र िचनसुङ च ुङ (काःकी)।

उच्चायुक्तको कायार्लय-नेपाल ारा स री र सुनसरी िजल्लामा आयोिजत अिघल्ला दुई बैठक जःतै यी
बैठकले िवःतृत शािन्त सम्झौता, अन्तिरम सं िवधान तथा नयाँ सरकारको न्यूनतम साझा सहमितको कायर्बमका
मानवअिधकारसम्बन्धी ूावधानलगायतका मानवअिधकारको शािन्त ूिबयामा सम्मान होस् भ े सुिनि त गन

्
च ुनौतीमा ध्यान केिन्ित गरयो।
आगामी सं िवधानसभामा समावेशी ूितिनिधत्व सुिनि त गनर् सम्भािवत

ँ ा िथयो।
उपायह को खोजी गनुर् कायर्सूचीको अक बुद

उच्चायुक्तको कायार्लय-नेपाल, सामान्यतया राि य मानवअिधकार आयोगसँगको सहकायर्मा, ःथानीय
पाऽह

अन्तरार्ि य मानवअिधकारसम्बन्धी िलखत तथा नेपालको चालु शािन्त ूिबयाको अ को

रहे का सम्झौतामा िवःतृत

सुिनि त गनर् यी शृ लाब

पमा

पमा उल्लेख गिरएका आफ्ना अिधकार र िजम्मेवारीबारे जाग क होओन् भ े
बैठकको आयोजना गिररहे को छ। अक उ ँ
े य हो - यो शािन्त ूिबयाको

नाजुक घडीमा मानवअिधकारका ूितब तालाई यथाथर्मा पिरणत गनर् ःथानीय नेताह लाई सघाउनु।
अिघल्ला बैठकमा राजनीितक िमऽ तथा िवरोधीह लगायत अ का अिधकारको सम्मान बहुदलीय

ूजातन्ऽमा सफल िनवार्चनको कोणेढु ा हो भ े राजनीितक पाऽले ःवीकानुप
र् छर् भ े कुरामा जोड िदइएको
छ। यसको अथर् राजनीितक पाऽले अन्य सबै पाऽलाई र्याली, बैठक वा ूदशर्न गनर् िदनुपछर् र ितनका

समथर्कले पिन अ का यी अिधकारको सम्मान ग न् भ े कुरा पिन सुिनि त गनुर् हो।

"सं िवधानसभाको िनवार्चनलगायत शािन्त ूिबयामा मानवअिधकारसम्बन्धी जानकारीको ःथानीयःतरमा
सम्ूेषण तथा छलफल गिरनु शािन्त ूिबयाका लािग अत्यावँयक छ भ े कुरामा उच्चायुक्तको

कायार्लय-नेपाल िव ास गदर्छ। ःथानीय नेता र सीमान्तकृत समूहका सदःयसँग िवचारह

गनर् आज यी बैठकमा िवशेष ूितवेदक तथा उप-आयोगका िव ह

व्यक्त

हुनाले उच्चायुक्तको कायर्लयको

भेदभाव तथा सामािजक बिहंकरणबारे आफ्नो कायर्लाई जारी राख्न पिन सघाउनेछ," सयुक्त रा स ीय

मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लय, नेपालकी ूि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

2

