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सम्माननीय खड्गिसाद शमाा ओली 
िधानमन्त्रीको कायाालय तथा मन्त्न्त्रपरिषद्को कायाालय 

काठमाडौँ, ४४६०० 
फोन +९७७ १ ४२१००० 

फ्याक्स + ९७७ १ ४२११०६५ 
 

प्रिषयः नेपालमा मानि अधधकाि सम्बन्त्धी केही सन्त्दर्ाहरू  

सम्माननीय िधानमन्त्री ओली ज्य,ू 
ऐततहाससक महत्त्िका स्थानीय एिं िान्त्रिय तनिााचन पति िधानमन्त्री 
तनयकु्त हुनरु्एकोमा म यहााँलाई ह्यमुन िाइट्स िाचका तफा बाट हार्दाक 
बधाई ज्ञापन गदािु। 

ह्यमुन िाइट्स िाच अमेरिका, र्ाित ि चीन लगायतका ९० िटा देशहरूमा 
काम गने स्ितन्त्र गैिसिकािी संस्था हो। हामी नेपालको मानि अधधकािका 
के्षरमा दशकौँदेखख कायाित िौँ, ि यदु्धकालमा द्िन्त्द्िका सब ैपक्षबाट हुने 
दरु्वयािहािदेखख समसलङ्गी तथा तेस्रोसलङ्गी अधधकाि, बालप्रििाह, तथा 
अपाङ्गता र्एका र्वयन्त्क्तहरूको संिक्षणजस्ता प्रिषयहरूमा काम गिेका िौँ। 

तपाईँले नेपालको नेततृ्ि सलइिहेका बेला हामीलाई तपाईँको सिकािले 
गम्र्ीितापिूाक सम्बोधन गिोस ्र्न्त्ने लागेका केही महत्त्िपणूा प्रिषयहरूमा 
तपाईँको सहयोगको अपेक्षाका साथ यो पर लेखेका हौँ। हामी संप्रिधान 
संशोधनको िततबद्धतालाई पतन स्िागत गिौँ, जसले पिम्पिागतरूपमा 
मताधधकािबाट िन्त्चचत समहूहरूितत र्एका ऐततहाससक दरु्वयािहाि ि 
िेिास्ताको तनिािण गनामा िदेश सिकािहरूलाई समथा तुल्याउनेि। 



सङ्क्रमणकालीन न्यायः सत्य तनरूपण तथा मेलसमलाप आयोग तथा बेपत्ता 
िानबबन आयोगहरू प्रिगत दईु िषादेखख कायाित िन।् यद्यप्रप, यदु्ध 
टुङ्धगएको १२ िषा र्ईसक्दा पतन यदु्धबाट पीडडत र्वयन्त्क्तहरूले न कुन ैन्त्याय 
पाएका िन ्न त कुन ैजिाफ। अन्त्तिाान्त्रिय काननूिततको नेपालको 
िततबद्धता पिूा गनाका लाधग आिश्यक काननू सतुनन्त्श्चत गनाका लाधग 
सिोच्च अदालतले र्दएको तनदेशनिततको पटक पटकको बेिास्ताका कािण 
संयकु्त िारिसंघ तथा अन्त्तिाान्त्रिय समदुायहरूले सब ैकायाक्रमहरूलाई 
र्दइएका सहयोगहरू बन्त्द गिेका िन।् नयााँ सिकािले गिेको प्रिद्यमान 
काननूहरूलाई अन्त्तिाान्त्रिय काननू सापेक्ष बनाउनका लाधग 
महान्त्यायाधधिक्ताले काम गनेिन ्र्न्त्ने घोषणा सकेसम्म चााँड ैकायाान्त्ियन 
होस ्र्न्त्न ेहामीले आशा िाखेका िौँ।ति त्यसको उधचत अनसुन्त्धान हुन 
जरूिी ि, जसमा दोषीको पर्हचान गना ि उनीहरूलाई मदु्दा चलाउनका लाधग 
द्िन्त्द्िका सब ैपक्षहरूको सहयोगको आिश्यकता पदाि। िमाण जुटाउने 
न्त्जम्मा पीडडतहरूलाई र्दइन ुहुाँदैन। 

यसका साथ,ै द्िन्त्द्िकालमा यौन र्हसंाको सशकाि र्एका र्वयन्त्क्तहरूससतको 
सम्पका  तथा अन्त्तरिम िाहतका बािेमा पतन हामीलाई प्रिशषे चासो ि। 
द्िन्त्द्िकालमा र्एका यौन र्हसंाका घटनाहरूितत नेपाल सिकाि जानकाि 
र्ए पतन ती दरु्वयािहािका घटनाहरूका बािेमा अर्हलेसम्म केही गरिएको िैन। 

आफ्नो िाजनीततक सम्बद्धता िा सतैनक हैससयतका बािजूद दरु्वयािहािका 
दोषीहरूले अन्त्तिाान्त्रिय मानिीय काननूको उल्लङ्घन गिेबापत सजाय 
पाउनेिन ्र्न्त्ने कुिा सिाजतनकरूपमा घोषणा गना आिश्यक ि। तपाईँको 
अतघल्लो कायाकालमा, २०१६ को मे मर्हनामा गठबन्त्धनका पक्षहरूबीचमा 
र्एको ९ बूाँदे समझदािीले कधथत अपिाधीहरूका प्रिरूद्धमा अदालतमा िहेका 
सब ैमदु्दाहरू फफताा गिेि सबलैाई आममाफी र्दने तनदेशन र्दएको धथयो। 



उक्त समझदािी अर्हलेसम्म िर्ािकािी िहेकोमा हाम्रो गम्र्ीि चासो ि ि 
यदु्धकालका अपिाधीहरूलाई आममाफी र्दने कुिालाई आफूले समथान नगिेको 
घोषणा यथाशीघ्र गनाका लाधग हामी तपाईँलाई आग्रह गिौँ। अकाातति हामी 
अदालतमा स्थधगत िहेका यदु्धकालका मदु्दाहरूलाई अतघ बढाउने स्िीकृतत 
र्दनका लाधग आफ्ना महान्त्यायाधधिक्तालाई सािाजतनक रूपमा तनदेशन र्दन 
पतन तपाईलाई आग्रह गिौँ। 

तराईमा ह िंसा असोज २०७३ मा पारित र्एको नेपालको नयााँ संप्रिधानका प्रिषयमा
कडा मतर्ेद र्एपति तिाईमा र्हसंा शरुू र्यो। ह्यमुन िाइट्स िाच लगायतका
संस्थाहरूले अन्त्दोलन तनयन्त्रण गना खटाइएका सिकािी सिुक्षा फौजद्िािा र्एका
मानि अधधकाि उल्लङ्घनका प्रिश्िसनीय िमाण तथा िदशानकािीबाट र्एका
र्हसंात्मक अपिाधको िमाण रे्टे। र्हसंाका कािण र्पूरििेन्त्रठत नेपालको
र्ाितससत र्एको दक्षक्षणी ससमाना िास्तिमै बन्त्द र्यो ि त्यसका कािण देशर्ि 
अत्याआिश्यक सामग्रीको अर्ाि ससजाना र्यो।

र्हसंाको बािेमा अनसुन्त्धान गना सिकािले स्ितन्त्र उच्चस्तिीयआयोग गठन
गर् यो। तिआयोगले डडसेम्बि २०१७ मा बझुाएको रिपोटा अझै सािाजतनक र्एको
िैन। त्यो रिपोटा सािाजतनक गना ि त्यसमा ससफारिस र्ए अनसुाि िानबबनलाई
तनिन्त्तिता र्दन ि मदु्दा चलाउने लगायतका काििाही अतघ बढाउन सम्बन्त्न्त्धत 
तनकायलाई तनदेसशत गना हामी तपाईँससतआह्िान गदािौँ।

भकूम्प पीडित रूका लागि रा तमा हिलाइ अप्रिल २०१५ मा गएको र्कूम्पबाट
िर्ाप्रित नागरिकहरूलाई िाहत परु् याउनमा र्एको र्ढलाइका बािे हामी अझै
धचन्त्न्त्तत िौँ। र्कूम्पबाट िर्ाप्रित धेिै मातनसहरू देशका दगुाम र्रू्ागमा बस्िन।्
अन्त्तिाान्त्रिय सहयोग ि सहायताका बािजूद र्कूम्पको तीन िषा बबत्न लाग्दा पतन
धेिै पीडडतल ेिाहत पाएका िैनन।् र्कूम्प िर्ाप्रित र्वयन्त्क्तहरू प्रिना घि तेस्रो 



िषाको िषाायाम सहनका लाधग तयाि परििहेको यस समयमा तीव्रताका साथ
िाहत प्रितिण गना पतन हामी आह्िान गदािौँ।

बाल अगिकार: नेपालले बालप्रििाहको अन्त्त्य गना काम गरििहेको र्ए पतन 
िगतत हुन र्ढलाइ र्इिहेको ि। नेपालमा बालप्रििाहको दि एससयाम ैतेस्रो 
उच्च ि। नेपाली फकशोिीहरू मध्ये ३७ िततशत को प्रििाह १८ िषा नपगु्दै ि 
१० िततशतको १५ िषा नपगु्दै हुन्त्ि। किीब ११ िततशत फकशोिहरूको प्रििाह 
१५ िषा नपगु्दै हुन्त्ि। बालप्रििाहक सशकाि र्एका फकशोि फकशोिीहरूमध्ये 
धेिैजसो दसलत ि आर्दिासी समदुायका पाइए। उनीहरूसाँग ह्यमुन िाइटस ्
िाचले गिेका अन्त्तिाातााका अनसुाि सिकािी अधधकािीहरूले धेिैजसो 
बालप्रििाहका घटनालाई ध्यान र्दाँदैनन।् सशक्षाको कमी, सामान्त्जक दिाब ि 
दाइजोको चलन बालप्रििाहका मखु्य कािण हुन।् कोही बालबासलका आफ्नो 
इच्िा बेगि हुन लागेको मागी प्रििाहबाट फुन्त्त्कन र्ागेि "लर् म्यारिज" 

गिान।् सानमैा प्रििाह र्एका बासलकाहरूले तिटै बच्चा पााँउिन,् जसका कािण 
गम्र्ीि स्िास््य समस्या आइपिान ्ि बाल मतृ्यदुिमा िदृ्धध हुन्त्ि। 

अपाङ्गता र्एका बालबासलकाका अधधकािका बािे, ि खासगिी सशक्षामा 
उनीहरूको पाँहुच नहुनाले पतन हामी धचन्त्न्त्तत िौँ। अपाङ्गता र्एका 
बालबासलकाको स्कूलमा र्नाा दि अरू बालबासलकाको र्न्त्दा कम ि। ि 
उनीहरूको स्कूल िोड्ने दि अरू बालबासलकाको र्न्त्दा बढी हुन्त्ि। अपाङ्गता 
र्एका बालबासलकाको न्त्स्थततमा सधुाि गना सशक्षा मन्त्रालयले गरििहेको 
काममा उसले सहायता पाउन ुपिा, जसका लाधग प्रिसर्न्त्न मन्त्रालय ि 
प्रिर्ाग तथा द्िीपक्षीय तथा बहुपक्षीय साझदेािहरूससत सहकायाको संयोजन 
गना सफकन्त्ि।  

सरुक्षित विद्यालय घोषणापत्र: मे ५, २०११ मा मन्त्न्त्रपरिषद्ले प्रिद्यालय 
शान्त्न्त्तके्षर हुन ुपिा र्नेि घोषणा गिेपति द्िन्त्द्िका बेला पतन बालबासलका, 



प्रिद्याथी ि सशक्षक सशस्र समहूको पहुाँच र्न्त्दा टाढा हुनपुिा र्नेि आिाज 
उठाउनहेरूको अग्रपङ्न्त्क्तमा नेपाल िहेको ि। त्यसलेै नेपालले सशस्र 
द्िन्त्द्िमा प्रिद्याथी, स्कुलका कमाचािी, प्रिद्यालय ि प्रिश्िप्रिद्यालयहरूलाई 
संिक्षण गना सहायता गने सिुक्षक्षत प्रिद्यालय घोषणापरलाई अनमुोदन गिे 
त्यसले ितीकात्मक अथा िाख्न ेधथयो। निे ि अजेन्त्न्त्टनाले नेततृ्ि गिेको 
प्रिसर्न्त्न िारिहरूसाँगको पिामशा- िफक्रयामा मसौदा गरिएको यो घोषणापरलाई 
२०१५ मे मा समथानका लाधग खुला गरिएको धथयो। माचा २०१८ सम्ममा ७३ 
देशहरू (संयकु्त िारिसंघका सदस्य िारिमध्ये एक-ततहाइ र्न्त्दा बढी) ले 
सिुक्षक्षत प्रिद्यालयसम्बन्त्धी िततबद्धताहरूको अनमुोदन गरिसकेका िन।् 
नेपालले पतन सशक्षा के्षरलाई सिुक्षक्षत िाख्न चाहने आफूजस्ता देशहरूको 
समदुायमा ििेश गिेि २०११ मा सशक्षा मन्त्रालयले तयाि गिेको शान्त्न्त्तक्षेरको 
रूपमा प्रिद्यालय सम्बन्त्धी तनदेसशका अरू देशहरूले समेत उदाहिणका रूपमा 
सलन िा अनकुिण गनाका लाधग िस्ततु गना सक्ि। 

छाउपिी: शहिी के्षरमा चलन नर्ए पतन िजस्िला र्इिहेका बेला मर्हला ि 
केटीहरूलाई अाँध्यािो कोठा िा झोपडीमा िाख्न ेचलन नेपालका धेिै र्ागमा 
अर्हले पतन ि। काननूी रूपमा िततबन्त्न्त्धत र्एको १० िषा बबततसक्दा पतन 
यो चलन चसलिहेको ि ि हिेक िषा िाउपडीमा िाखखएका मर्हलाहरू सपाले 
टोकेि िा धुाँिाले तनसान्त्स्सएि मने गिान।् सिकािले २०१७ मा िाउपडीको 
अभ्यास गने मान्त्िेलाई सजायको घोषणा गिेको ि। यस्तो सजाय एक 
महत्त्िपणूा कदम हो ति तपाईँल ेस्थानीय सिकािलाई यस चलनको तनगिानी 
गना ि काननू लाग ूगना आदेश र्दनहुुन्त्ि र्न्त्ने आशा हामीले िाखेका िौँ। 

दण्ि ीनता तथा सरुिा िेत्र सिुारः द्िन्त्द्ि सम्बद्ध मानिअधधकाि हननका 
घटनाहरूमा सिुक्षा तनकायका सदस्यहरूलाई दोषी देखाउन नसकेकाले 
दण्डहीनताको िाताििण बनेको ि। हामी हालकैा तिाईका घटनाहरूको 



िानबबन गने आयोगका चासोहरू समेत समेट्ने गिी सिुक्षा के्षर सधुाि 
गनाका लाधग तपाईँको नेततृ्त्िको सिकािसमक्ष आग्रह गिौँ। 
 
जेन्िर तथा यौन अल्पसङख्यक रूको अगिकारः जेन्त्डि तथा यौन 
अल्पसङ्ख्यकहरू (जसलाई मर्हला तथा परुूष समसलङ्गी तथा तेस्रोसलङ्गी 
र्नेि पतन धचतनन्त्ि) को अधधकािको संिक्षणका के्षरमा नेपाल दक्षक्षण 
एससयाकै अगुिा मलुकु बनेको ि। सन ्२००७ मा सिोच्च अदालतले र्दएको 
तनणाय अनसुाि सिकािले तेस्रोसलङ्गी उल्लेख गिेि नागरिकताको िमाणपर 
तथा िाहदानीको र्वयिस्था लगायत अधधकािमा आधारित कैयन ्र्वयिस्थाहरू 
गिेको ि। यद्यप्रप, प्रिरे्द बााँकी न ैि। २०१८ को अगस्ट मर्हनामा जािी हुने 
अपिाध संर्हतामा यौन अल्पसङ्ख्यकहरूितत प्रिरे्द हुने कैयन ्िािधान िन,् 
जसको उदाहिणका रूपमा परिर्ाषा प्रिन ैियोग गरिएको ि अपिाधका रूपमा 
सलइएको शब्द “अिाकृततक यौन” पतन एक हो। हामी यौन 
अल्पसङ्ख्यकहरूिततको प्रिरे्द अन्त्त्य गने ियत्नको अगुिाइ गरििहन 
यहााँलाई आग्रह गिौँ। 

शरणाथी रूको अगिकारः नेपाल ि चीन बीचका कूटनीततक तथा सतैनक 
सम्बन्त्धहरूमा आएको परिितानका कािण ततब्बती शिणाथीहरूको अधधकाि
प्रिशषेतः िाक् स्ितन्त्रता ि रे्ला हुने अधधकाििततको चासो पतन बढेको ि। 
प्रिगत केही िषाहरूमा चीनको कडा दिाबका कािण नेपालले नेपालम ै
बसोबासो गरििहेका ततब्बतीहरूका ितत िततबन्त्धहरू पतन बढाएको ि। 
उत्पीडनबाट र्ागेका ततब्बतीहरूलाई शिणाथीका रूपमा स्िीकाि गने तथा 
उनीहरूको असर्र्वयन्त्क्त स्ितन्त्रता शान्त्न्त्तपणूा ढङ्गले रे्ला हुने अधधकाि तथा 
सङ्गठन गने अधधकािमा िततबन्त्ध नलगाउने कुिा सिकािले चीन समक्ष 
स्परट पानुापिा।
 
नािररकताः ररु्टग्रस्त नागरिकता ऐनहरूका कािण अनमुानतः ४० लाख 
मातनसहरू नागरिकताबबनाको ि िाज्यप्रिहीनताको जोखखमसर्हतको जीिन 



बााँधचिहेका िन।् सधुािका बाचाहरूका बािजूद धेिै मातनसहरू मताधधकाि, 
सशक्षा, सिकािी सपु्रिधा लगायतका अन्त्य अधधकािहरूका लाधग आिश्यक 
आधािर्तू कागजपर देखाउन नसक्ने अिस्थामा िन।् प्रिशषेतः परििािका 
परुूष सदस्यले इन्त्काि गिेका अिस्थामा काननूले मर्हलाहरूका लाधग 
कागजपर सलन अझ अप्ठ्यािो पारिर्दन्त्ि। संप्रिधानमा र्वयिस्था र्एको 
नागरिकता सम्बन्त्न्त्धत ऐनहरूलाई परिमाजान गनुापिा ि िततबन्त्धात्मक 
अंशहरू हटाउन ुपिा। 

आप्रिासी कामदार रूः एउटा अनमुान अनसुाि २० लाख नेपालीहरू देश बार्हि 
काम गिान।् धेिै मातनसहरू अनौपचारिक माध्यमबाट प्रिदेश गएका कािण 
यो सङ्ख्या तनकै बढी पतन हुन सक्ि। केही सधुाि र्ए पतन समदु्रपािका 
मलुकुमा िहेका कामदािहरूको सिुक्षाका लाधग धेिै काम र्एको िैन। 
मलुकुको िाप्रषाक िाजस्िको किीब ३० िततशत आजान गने कामदािहरूको 
सिुक्षा ि संिक्षणका लाधग सिकािी अग्रसिताहरू लागु गना िाथसमकता र्दनका 
लाधग हामी यहााँलाई आग्रह गिौँ। यो कुिा कतािजस्ता देशहरूका लाधग बढी 
जरूिी ि जहााँ काम गने ठाउाँको अमानिीय िाताििणका कािण िषनेी धेिै 
कामदािहरूको मतृ्य ुहुने गिेको ि। 

नेपाल अर्हले मतदाता सदस्यका रूपमा संयकु्त िारिसंघको मानि अधधकाि 
आयोगमा संलग्न िहेको ि ि यसले आन्त्तरिक रूपमा ि आयोगका अन्त्य 
सदस्य िारिहरूका साम ुअन्त्तिाान्त्रिय काननूहरूको उच्चतम मयाादा कायम 
िाख्नु पदाि।

हामी यी प्रिषयहरूमा तपाईँको सिकािससत सहकाया गने अिसिहरूको 
ितीक्षामा िौँ। यस परमा उल्लेख र्एका कुन ैपतन प्रिषयमा थप िलफल 
गना िा कुन ैिश्न िाख् न िा चासो र्वयक्त गना चाहनु र्एमा िाससङटन 



डीसीमा िहेका हाम्रा सहकमी िकेल लेगििडूससत उहााँको इमेल ठेगाना 
 मा सम्पका  गना अनिुोध ि।
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