िवतरणपूव र् जाँच

ु रा स ीय मानवअिधकार उच्चायुक्तको नेपालिःथत ूितिनिध
संयक्त
लेना सुन्ध ारा
जातीय भेदभाव उन्मूलनको अन्तरार्ि य िदवसका अवसरमा िदइएको भाषण
धनगढी, २०६३ चैत ७
िूय िमऽह ,
तपाईंह सँग जातीय भेदभाव उन्मूलनको अन्तरार्ि य िदवसको ःमरण गनर् तथा नेपालमा हाॆो पाँचौ

क्षेऽीय कायार्लयको ःथापना मनाउन सुदूर पि मा ल क्षेऽको मेरो पिहलो ॅमणमा आज यहाँ धनगढीमा

हुन पाउँदा म अत्यन्त हिषतर् छु । अई र उहाँको टोलीको तफर्बाट, उच्चायुक्तको कायार्लय, नेपाल
भिवंयमा तपाईंह

गनर् चाहन्छु ।

सबैसँग निजक रहेर कायर् गनर् उत्सुकताका साथ अपेक्षा गदर्छ भ े कुरा म व्यक्त

हामीले गत वषर् यो िदवस मनाएयता नेपाल िवशाल

पले पिरवितर्त भएको छ । यु िवराम, िवःतृत

शािन्त सम्झौता तथा अन्तिरम सं सद अत्यन्त ठू ला उपलिब्धह

सफलताह ले
माझमा अपेक्षाह

हुन । जनआन्दोलनलग ै भएका यी

न् ो र समाजमा आफूलाई उपलब्ध हुने अवसरह का बारे मा धेरै नेपाली जनताका
बढाउन सहयोग पुर्याएको छ ।

उच्चायुक्तको कायार्लय, नेपालले सन् २००५ मईमा आफ्नो ढोका खोलेयता जाित र जातीयतामा आधािरत

भेदभावलगायतका लामो समयदे िख रहँदै आएका भेदभावका मु ाह को सम्बोधन गनर्मा आफ्नो कायर्
केिन्ित गद आएको छ । िन य नै यहाँका जनताले गत अग

र सेप्टे म्बरमा डोटीमा दिलत

उपासकह लाई िशवको मिन्दरमा ूवेश गनर् निदइएकोमा भएका घटनाह को ःमरण गनछन् । िजल्ला
ूशासन कायार्लयले उनीह लाई मिन्दरिभऽ ूवेश गन अिधकार छ र सो अिधकारको उल्ल न

गनह लाई अिभयोिजत गिरनेछ भनेर जारी गरे को सूचनाका बाबजुद यो दोॐो पटक भएको िथयो ।
नेपाल पक्ष भएको सबै ूकारका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासिन्धको धारा १ ले "वंशज"मा
आधािरत भेदभावमा समुदायका सदःयह िव
आधािरत भेदभाव पदर्छन् भ े अिभपुि

जात जःता सामािजक ःतरीकरणका ःव पह मा

गदर्छ । सबै ूकारका जातीय भेदभाव उन्मूलनको अन्तरार्ि य

महासिन्धको धारा ५ (ख) अन्तगर्त, सरकारी अिधकारी वा अन्य कुनै व्यिक्तगत समूह वा सं ःथा जोबाट

गिरएको भए पिन सुरक्षा र िहं सा वा शारीिरक हािनिव

को सं रक्षणका अिधकारलगायत समानता वा

गैरभेदभावको सुिनि तता गन पिन सरकारको दाियत्व हुन्छ ।

सघन वातार्पिछ डोटीमा दिलत र गैरदिलत बीचमा सम्झौता भएको हे न र् पाउँदा हाॆो कायार्लय खुशी िथयो,
जसमा सबै उपासकलाई मिन्दरह िभऽ ःवतन्ऽ पहुँच िदने कुरा िथयो । तर, हामीले यी घटना पछािड
गिहरो जरा गाडेर रहेको मु ालाई सम्बोधन गनर् थप धेरै ूयासको आवँयकता पनछ भ े सबै

सरोकारवालाबाट भएका सम्झौताको िवरोध र चेतावनीलाई पिन उल्लेख गर्य । िवशेषगरी, सं लग्न सबैले
यस घटनामा उच्चायुक्तको कायार्लयको िनरन्तर सरोकारका लािग अनुरोध गरे ।

ु रा स ीय
भेदभाव नेपालिःथत हाॆो कायार्लयका लािग माऽ ठू लो सरोकारको मु ा होइन, सम्पूणर् सं यक्त
मानवअिधकार ूणालीकै लािग हो । सन् २००२ मा, मानवअिधकार उच्चायुक्तको कायार्लयले

भेदभाविव

को इकाई ःथापना गर्यो, जुन सन् २००१ को जातीवादिव

को िव

सम्मेलनको

घोषणापऽ र कायर्योजनाको अनुगमन गनर् िजम्मेवार छ । यो इकाईले भेदभाविवरोधी नीित तथा

कानुनह को िनमार्ण तथा कायार्न्वयन गनर् राज्यह लाई सहयोग पिन गदर्छ ।

ु रा स ीय सिमितले सन् २००४ को आफ्नो सबभन्दा पिछल्लो
जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी सं यक्त
ूितवेदनमा सोही वषर् नेपाल सरकारको ूितवेदनमा आधािरत कायर्का लािग आ ान गर्यो । सो सिमितल
ऐितहािसक

पले सीमान्तकृत समूहका सदःयह लाई िनवार्चनमा सहभागी हुने, िनवार्चनमा मतदान गनर्

तथा उम्मेदवार उठ्न पाउने र सरकार, व्यवःथापकीय िनकाय तथा न्यायपािलकामा उिचत ूितिनिधत्व

हुन पाउने अिधकार ूत्याभूित गन िवशेष उपायह

सरकारले कायार्न्वयन गरोस् भ े लगायतका

सरोकारका १३ वटा क्षेऽसम्बन्धी िसफािरस गर्यो ।

"छु वाछू त"मा आधािरत भेदभावलाई िनषेध गन कानुन तथा नागिरकता ूमाणपऽको भइरहेको िवतरण
यःता सरोकारको सम्बोधन गनर्मा सकारात्मक कदमह

हुन ् । आगामी सं िवधानसभाको िनवार्चनमा

दिलत, मधेशी तथा जनजाितको उिचत ूितिनिधत्व सुिनि त गन कायर् यो दे शमा सबै नेपालीलाई पूणर्
नागिरक तथा साझेदारको

पमा आफ्ना अिधकारह को उपभोग गनर् मागर् ूशःत गनर् राज्य गम्भीर छ

भ े कुराको मह वपूणर् स ेत हुनेछ ।
तर, यित ूा

गनर् पिन थप ूयास, राजनीितक अठोट तथा ऐितहािसक

पले सीमान्तकृत समूहह

सरकारको बीचमा सहकायर्को आवँयकता पनछ । लामो समयदे िख रही आएका, गिहरो

र

पले जरा

गाडेका भेदभावलाई रातारात ठीक गनर् सिकदै न भ े कुरा िव भरका अनुभवले दे खाउँदछन् । तर,

िवःतृत शािन्त सम्झौतामा यो समःयालाई ःवीकार गरे र दलह ले पिरवतर्नको बाटो खुलाएका छन् ।
सं िवधानसभाको सदःयताले नेपाली समाजको िविवधतालाई ूितिविम्बत गनर् अित आवँयक छ भ े

कुरालाई पिन व्यापक

पले ःवीकार गिरएको छ । अब अन्तिरम व्यवःथािपकाले र ःथापना हुने

िबि कै अन्तिरम सरकारले सबैभन्दा सीमान्तकृतलगायतका नेपाली समाजका सबै क्षेऽको अझ बृहत्

ूितिनिधत्व तथा सहभािगता ल्याउने ठोस उपायह

कायार्न्वयन गन कुरा मह वपूणर् छ ।

धन्यवाद

For further information contact Marty Logan at OHCHR-Nepal:
Tel.: 428 0164 (Ext.321); Mobile 98510.16107 or mlogan@ohchr.org
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