
Dear All,  

  

Human Rights Alliance held two days Human Rights National Conference in Kathmandu on 2068 Push 7 

& 8. The National Conference concluded with some resolutions. Here I have an attachment of the 

resolutions for your information.  

  

With warm regards,  

  

Samir Nepal  

  

मानवअिधकार एलाइ�स�ारा आयो�जत दोॐो मानवअिधकार रा��य स�मेलन�ारा जार� काठमाड! 

मानवअिधकार घोषणा पऽ ।  

८ पौष २०६८ 

  

मानवअिधकार एलाइ�सको आयोजनामा पौष २०६८ पौष ७ र ८ गते काठमा/डौमा दोॐो मानवअिधकार 

रा��य स�मेलन स�प�न भएको छ । देशका ७५ वटै �ज6लाका मानवअिधकार र7कह9को सहभािगता 

रहेको सो स�मेलनमा नेकपा◌ा एमालेका के�ि�य उपा=य7 तथा पूव@मंऽी अशोककुमार राईको ूमुख 

आितGयता, अ�य दलका के��िय नेतIृव र मानवअिधकार आ�दोलनका अगुवाह9को उप�ःथित रहेको िथयो 

। स�मेलनमा मानवअिधकार र सामा�जक �यायसँग सरोकार राLे ८ वटा समसामियक �वषयह9मा 

काय@पऽ सMहत छलफल भएको िथयो । यो स�मेलनले २ Mदनको Oयापक छलफल तथा वहस पPात ूाQ 

िनःकष@लाई काठमाड! मानवअिधकार घोषणा पऽ को 9पमा तयार गरेको छ भने समसामियक �वषयह9मा 

नेपाल सरकारको =यानाकष@ण गरेको छ ।  

  

 

 

 



१          ूःतावना ◌ः  

मानवअिधकारको �वTOयापी घोषणा पऽ १९४८ र नेपालले हालस�म गरेका मानवअिधकार स�व�धी 

अ�तरा@��य स�धी स�झौताह9को हाMद@क स�मान गदX,  

नेपालको अ�तYरम सं�वधान २०६३, �वःततृ शा��त स�झौता तथा सरकार र �विभ�न दल तथा 

समूहह9वीच स�प�न भएका �विभ�न सहमतीह9को ःमरण गदX, 

नेपाल सरकारले मुलुकमा �पछाMड पाYरएका मMहला, वालवािलका, दिलत, आMदवासी जनजाती, अपांगता 

भएका Oय�\ह9, तराई मधेश, कणा@ली लगायतका 7ेऽीय सवालह9, गYरव तथा पछाMड पाYरएका 

समुदायह9को अिधकार सुिन�Pतताका लािग गरेका ूयासह9 र ती वग@ तथा समुदायह9ले आ]ना 

अिधकारको सुिन�Pतताका लािग िनर�तर 9पमा गYररहेका ूयासह9मा ऐ_यव�ता जनाउँदै,  

मुलुकको संबमणकालीन अवःथा, राजनीितक दलह9वीच पटक पटक भएका सहमती तथा स�झौताह9, 

आगामी जेa १४ गते नयाँ स��वधान जार� गनb ूितव�ताह9को ःमरण गदX,  

मानवअिधकारको संर7ण, स�वcधन र पालनाको स�दभ@मा समाजमा �वdमान द/ड�वMहनताको अ�Iय गन@ 

�विधको शासन र मानवअिधकार संःकार �वकास गदX, सामा�जक �याय, समानता, समावेशीतालाई रा��य 

मूलूवाMहकरणको अिभयानलाई जागतृ गदX, 

मुलुकमा मानवअिधकार संर7णका लािग मािमण तहबाट संगMठत ूयासह9 जार� राLपुनb अपYरहाय@तालाई 

आIमसात गदX 

देशका ७५ वटै �ज6लाबाट ूितिनिधIव गYररहेका हामी मानवअिधकार स�मेलनका सहभागीह9 

िन�नअनुसारका घोषणाह9 गद@छ! ।  

  

२          घोषणा 

• जहाँ मानवअिधकार उ6लंघन, Iयहाँ मानवअिधकारकमg, एक गा�वस एक मानवअिधकार र7क, भ�ने नारालाई साथ@क 

बनाउन यो मानवअिधकार स�मेलनका सहभागीह9 ूितव�ताका साथ Mबयािशल ब�नेछ! ।  

• हामी सबै ूकारका �वभेदबाट मु\ मानवअिधकार र सामा�जक �यायमैऽी समाज िनमा@णको प7मा छ! तसथ@ 

मानवअिधकारमैऽी सं�वधान िनमा@णका लािग िनर�तर हाॆो िनगरानी र दवाव जार� रहनेछ ।  



• गYरव, �वप�न र सीमा�तीकरणमा पाYरएका समुदायका अिधकारलाई मािमण ःतर स�म अनुभूत गराउन नागYरक तथा 

राजनीितक अिधकारका साथसाथै नागYरकका आिथ@क, सामा�जक, सांःकृितक, �वकास लगायतका अिधकारह9को 

काया@�वयनको लािग अनुगमन गन@ िनर�तर लाiनु पनb आवँयकता वोध गद@छ! ।  

३          यो स�मेलन नेपाल सरकार, राजनीितक दलह9 र सं�वधान सभा सम7 िन�न अनुसारका काय@ह9 

गन@ �वशेष आमह गद@छ ।  

• सवklच अदालतले गरेको फैसला र जनभावनाको उlच कदर गदX सं�वधान सभाल ेअ��तम पटक तोकेको िमित २०६९ 

साल जेa १४ गतेिभऽ मानवअिधकारमैऽी सं�वधान जार� गन@का लािग सं�वधान सभा सम7 जोडदार माग गद@छ । 

साथै आम नेपालीवीच ूितव�ता Oय\ गरेको समयमा नै स��वधान जार� गन@का लािग दलह9वीच स�प�न 

सहमतीह9को काया@�वयन गन@ राजनीितक दलह9सम7 जोडदार आमह गद@छ ।  

• संबमणकाल Oयवःथापन तथा शा��त ूMबयासँग सरोकार राLे लडाकु समायोजन ूकृया, सIय िन9पण तथा 

मेलिमलाप आयोग, वेपmा नागYरक छानवीन आयोग लगायतका संय�ऽह9 तIकाल गठन गन@ र शा��त तथा पुनिन@माण 

म�ऽालय अ�तग@त �वतरण तथा काया@�वयन भएको समम वजेटको ूभावकार� अनुगमन गर� राहत ूकृया Oयव�ःथत 

गन@ नेपाल सरकार सम7 जोडदार माग गद@छ ।  

• सीमा�तकृत तथा वMहंकरणमा पाYरएका समुदायह9को �वकासको अिधकारको सुिन�Pत गदX आगामी ब�ने स��वधानमा 

ती समुदायका मानवअिधकारको अनुभूत हुने Oयवःथ ◌ागन@ सं�वधान सभा सम7 जोडदार आमह गद@छ ।  

• ःथानीय िनकायमा ूवाह भएको वजेटको ठूलो Mहःसा ूभावकार� सदपुयोग नभएको, ःथानीय ॐोत साधनको द9ुपयोग 

बढेको तथा सीमा�तकृत समुदायको अिधकार नीितगत Oयवःथा भए पिन काया@�वयन प7 अIय�त Mफतलो र कमजोर 

भएको ठहर गदX उ\ समुदायको अिधकार सुिन�Pतताका लािग ःथानीय िनकायको िनवा@चन तIकाल गन@ नेपाल 

सरकार सम7 जोडदार माग गद@छ ।  

• मुलुकको मानवअिधकारको संर7ण र ूवcधनमा अिधकार स�प�न मानवअिधकार आयोगको आवँयकता रMह नै रहेको 

छ । मुलुकको समम मानवअिधकारको अवःथा सुधार गन@का लािग र मुलुकलाई मानवअिधकार मैऽी बनाउनका लािग 

आगामी सं�वधानमा Oयवःथा गन@ सं�वधान सभा सम7 जोडदार माग गद@छ ।  

• कािलकोट �ज6लाको जु�वथा गा.�व.स. वडा नं. ४ का मनवीर सुनारको हIया चु6हो छोएको िनहँुमा भएको छ । उ\ 

हIयाको घटना ूित यो स�मेलन िन�दा र भqसना गद@छ । साथै उ\ घटनामा संलiन Oय�\ह9लाई कडा भ�दा कडा 

भ�दा कडा कारवाह� गYर छुवाछुत ूथालाई द9ुIसाहन गन@ र पीMडत पYरवारलाई उिचत 7ितपूित@ उपलrध गराउन 

नेपाल सरकार सम7 जोडदार माग गद@छ ।  

• हाल तराईका �ज6लामा शीतलहरको ूकोपबाट ४० जनाको मIृयु भइरहेको छ । चरम गYरवीका कारण चीसो थेiन 

नसकेर उ\ मIृयुको संsया अझ वtने स�भावना दे�खएको छ । यो स�मेलन नेपाल सरकार सम7 शीतलहरबाट मIृयु 

भएका पYरवारलाई आवँयक राहत उपलrध गराउन र शीतलहरबाट ूभा�वत पYरवारको सुर7ा गन@ र चीसोका कारण 

Oय�\को मIृयु हुने बम तIकाल रो_न जोडदार आमह गद@छ ।  

• मानवअिधकारको संर7ण, स�वध@न र पालनाको िन��त ःथा�पत रा��य मानवअिधकार आयोगको ःवत�ऽता, ःवायmता 

र िनःप7तालाई स�मान गन@ पेYरस िस�ा�त अनु9प मानवअिधकार आयोगको कानून बनाउन नेपाल सरकार सम7 

माग गद@छ ।  

• सरकारलाई कानूनी राuयका िस�ा�त अवल�बन गन@, अपराधलाई राजनीितक संर7ण Mदने ूविृतको समूल अ�Iय गन@, 

द/डMहनताको अ�Iय गन@, अपरािधक गित�विधमा संलiन भएका र सवklच अदालतबाट Oय�\हIयाको अिभयोग पु�v 

भएका Oय�\लाई सभासद पदबाट हटाउन स��वधान सभा सम7 जोडदार माग गद@छ ।  



• मानवअिधकार र7कस�ब�धी घोषणापऽको ूभावकार� काया@�वयन गन@का लािग मानव अिधकार र7कहwको सxचार, 

अिभOय�\, सभा–संगठन तथा सूचनाहwको आदान–ूदान गन@ पाउने अिधकारलाई नेपाल कानूनह9मा सुिन�Pत 

गYरयोस ्। 

• मMहला–मैऽी आूवासन स�ब�धी कानुन र नीित तजु@मा गर� मMहला ूवासी कामदारको हक अिधकार सुर�7त गYरयोस ्

। 

• uयेa नागYरकह9को सामा�जक सूर7ाको पुण@ सुिन�Pता गर� उिचत जीवन यापनको िन��त आवँयक गाँस, बास, 

कपास, ःवाःGय र सुर7ाको ूव�ध गर� स�मािनत जीवनयापनको संवैधािनक सुिन�Pतता गYरयोस ्। 

• अपाzगतामा रहेका Oय�\हwको रा�संघीय महास��ध अनुकूल रा��य कानुन िनमा@ण गदX राuयका हरेक िनकाय, 

संय�ऽहw र िनण@य ूMबयामा अपाzगतामा रहेका Oय�\हwको �यायोिचत एवं समानुपाितक ूितिनिधIवको सुिन�Pतता 

गनb र अपाzगता भएका Oय�\हwको �वशेष अवःथालाई =यान Mदंदै दैिनक जीवनमा ूयोग हुने साव@जिनक ःथल र 

ूितaानहwमा अपाzग–मैऽी स�ुवधायु\ संरचना सुिन�Pत रहने गर� कानुनी Oयवःथा गYरयोस ्। 

  

समाQ 

 


