PRESS STATEMENT

जेनेभामा य

ग रएको मानवअिधकारूित ूितबताको उचायु को कायालयारा ःवागत

तथा !यसको काया#वयनका िन$%त िनर#तर ूयासह' गन सरकारलाई ूो!साहन
काठमाड+ ÷ २०६७ माघ २४
नेपाल$ःथत संयु

रा4स5घीय मानवअिधकार उचायु को कायालय (उचायु को कायालयÐनेपाल) 9व:यापी आविधक

समी<ा (यूपीआर)मा सहभागी बनेका सबै पाऽह'लाई उनीह'ले यो मह@वपूण समी<ाूित दे खाएको ूितबताको ूशंसा गदE
जेनभ
े ा$ःथत सबै सरोकारवालाका बीचमा भएको आपसी समझदारG तथा सहकायको सकारा!मक भावनाको उHलेख गदछ।
9वशेषगरG, यस समी<ाका लािग उचःतरGय सरकारG ूितिनिधमMडलको तयारG राॆो रहेको कुरा उHलेखनीय रअयो।
यूपीआर संय#ऽअ#तगत पPहलोपटक नेपालको मानवअिधकार $ःथितको समी<ा ग रएको हो र यूपीआर कायसमूहको
मःयौदा ूितवेदन गत हSता सावजिनक ग रएको िथयो।
यूपीआरले नेपाललाई संयु

रा4स5घका अ#य सदःय रा4ह'सँग मानवअिधकारस%ब#धी आUना उVे ँय तथा चुनौतीह'बारे

छलफल गनY अवसर ूदान गरेको छ। संयु

रा4स5घले जातीय 9वभेदको उ#मूलन गनY, लै$5गक Pहं साको समाधान गनY,

मानवअिधकार उHल5घनमा जवाफदे हGता सुिन$Zत गनY तथा रा94य मानवअिधकार संःथाह'को सु[ढGकरणलगायत
नेपालमा मानवअिधकारको स%ब न तथा संर<णका 9विभ#न प<ह'का स%ब#धमा िसफा रस ग]यो।
“नेपाल सरकारले मानवअिधकारको स%ब न तथा संर<णमा आUनो सवप<ीय तथा बृहत ् पितलाई िनर#तरता Pदनुका
साथै सबै <ेऽको 9वकासका लािग अिधकारमा आधा रत पितलाई यवहारमा उतानY ूितबता ःवै$छक 'पमा य
गरे कोमा उचायु को कायालय उ!साPहत भएको छ”, उचायु को कायालय-नेपालक` ूमुख aयोित सा5घेराले भ#नुभयो।
“मानवअिधकारको स%ब न तथा संर<णका लािग नाग रक समाज र सरोकारवालाह'लाई सामेल गराउने ूितबता य
गरे कोमा उचायु को कायालय सरकारको ूशंसा गदछ।”
“साथै, केहG मह@वपूण अ#तरा94य मानवअिधकार दःतावेजह'को अनुमोदनका स%ब#धमा तथा तराईमा भएका
गैर#याियक ह!याका अनुस#धानसँग स%ब$#धत सन ् २०१० सेSटे %बरमा सावजिनक ग रएको उचायु को कायालयको
ूितवेदनमा उ$Hल$खत िसफा रसलगायतका िसफा रसह' सरकारले ःवीकार नगरे कोमा मेरो कायालय िच$#तत छ,” aयोित
सा5घेराले थप भ#नुभयो। “नेपालमा मानवअिधकारको संर<णलाई सु[ढ गनY आUना ूयासह'को बममा यस कायालयले
यी िसफा रसह'मािथ छलफल जारG राdनेछ।”
“अब यूपीआरले Hयाएको गितमािथ टे केर ःवीकृ त िसफा रसह'को ठोस काया#वयनमाफत ् तथा अ#य िसफा रसह'मािथ
9वःतृत 9वचार9वमश गरG सरकार र स%ब सबै समक<ीह'ले अगाPड बeनु मह@वपूण ह#छ।
उचायु को कायालय यस
ु
ूPबयामा Pदं इदै आएको सहयोगलाई िनर#तरता Pदन तयार छ तथा यस लआयतफ सरकारले सबै मानवअिधकार
साझेदारह'सँग रचना!मक स%वाद गनYछ भ#ने आशा गदछ।”

नेपालस%ब#धी यूपीआर कायसमूहको मःयौदा ूितवेदन

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