
       –    नेपालले अब सामाजिजक न्यायको प्रतितबद्धता पूरा गनु�पर्छ� सं युक्त राष्ट्र सं घीय
 मानवअधिधकार तिवशेषज्ञ

 काठमांडौ (  मंसिसर २३, २०७८) –      सं युक्त राष्ट्र सं घीय मानवअसिधकार विवशेषज्ञ ,  ओलिलभर डिड
         शटरले आज आफ्नो ११ डिदने नेपाल भ्रमण पूरा गद1 ,    नेपालको संविवधान विवश्वकै सबैभन्दा

             ”प्रगतीशील संविवधान मध्येको एक हो तर यसका प्रवितबद्धताहरू पूरा गन= अझै बाँकी नै छ
 बताएका छन्।

    नेपालले सन् २०१४ दखेिख २०१९ सम्ममा १२.     ७ प्रवितशतले बहुआयामिमक गरिरबी घटाउन
  सफल भएको छ  र   मानव विवकास सूचकांक   का साथै    स्वास्थ्य र शिशक्षा  सम्बन्धिV सूचकहरूमा
   सधुार आएको छ। तर         ‘   अझै पविन कमीहरू उल्लेख्य रूपमा कायमै छन् सं युक्त राष्ट्र सं घीय

  विवशेषज्ञले भनेका छन्।

“           मडिहलाहरू अझै पविन के ही सूचकहरूमा पछाडी छन्। जात र जातीयतामा आधारिरत
         विवभदेलाई विनषसिधत गरिरएको भएपविन यो विवभदे सामाजिजक जीवनको वास्तविवकताको रूपमा

            कायमै छ र गरिरबीलाई स्थीर बनाई राख्ने एक प्रमखु कारक हो। पवू= कमैयाहरूको
           पुनस्था=पनालाई तीव्रता डिदने र भूमीहीनदलिलतहरूका लामिग भमूिम पुनर्विवतरण गन` कु रा सवुिनजिaत

        ”गराउने प्रयासहरूका बाबजदु भमूिमसम्बVी समस्याहरू समाधान हुन सके को छैन।

         गरिरबी न्यूनीकरणका लामिग सरकारको प्रयास सडिdय गरिरबी विवरोधी नीवितभन्दा रमेिमट्यान्समा
  ’बढी केन्द्रिiत छ ,    “        डिड शटरले भने। गरिरबीमा आएको एक चौथाई कमीको श्रेय वदैशेिशक

          रोजगारीलाई मात्र जान्छ र रमेिमट्यान्स नहुदा नेपालमा गरिरबी बढ्ने अनुमानहरूले दखेाएको
’’छ ,             उनले भने। सन् २०१७ मा मात्रै नेपालको रमेिमट्यान्स वदैशेिशक सहायताभन्दा १० गुणा
   र कुल विनया=तभन्दा २.     “   –  ५ गुणा बढी सिथयो। सरकारले सन् २०२३ २०२४ सम्ममा

  बहुआयामिमक गरिरबीलाई ११.           ५ प्रवितशतमा झान`आफ्नो लक्ष्य पूरा गन= अझै धेरै काम गनु=पन`
   कु रा स्पष्ट छ -"  विवज्ञले भने।



“      सरकारले आफ्ना सीप र तालिलम काय=d   म अवित विवपन्न  परिरवारसम्म   पुग्ने कु रासवुिनजिaत
गनु=पद=छ  । प्रधानमन्त्रीको     रोजगार काय=dम जस्ता साव=जविनक  सेवाका काय=dमहरूको
उल्लेख्य   सम्भावना रहेको भएतापविन       व्यवहारमा भने काय=dमले प्रवितव्यक्तिक्त प्रवित वष= १००

   डिदनको काम डिदने वाचा भन े     पूरा गन= सके को छैन ।

“  देशमा 80         प्रवितशत कामदारहरू अनौपचारिरक क्षेत्रसं ग सम्बन्धिVत छन् जसले गदा= उनीहरू
         दवु्य=वहारको उच्च जोखिखममा परेका छन्डिकनभने सरकारसँ ग अनौपचारिरक क्षेत्रमा न्यूनतम

       पारिरश्रमिमक सम्बन्धिV कानून लागू गन` क्षमताको अभाव छ।    अनौपचारिरक क्षेत्रमा काम गन`
          कामदारहरूले पविन सामाजिजक सुरक्षा कोषमा योगदान डिदनुपन` र लाभान्धिxत हुनुपन` भएता

        पविन उनीहरूलाई त्यस्तो काय=dममा समावेश गन` कु नै योजना छैन।’’

          सं युक्त राष्ट्र सं घीय महासभाले नेपाल लगायत बाङ्गलादेश र लाओ विपपल्स डिडमोक्र्याडिटक
     रिरपब्लि~कलाई अवित कम विवकसिसत राष्ट्रबाट     उदीयमान अथ=व्यवस्था भएको राष्ट्रको उपासिधका

             लामिग तयारी गन= आह्वान गद1 गरेको प्रस्ताव पारिरत गरिरएको के ही सप्ताहमै डिड शटरले मंसिसर
१३,        २०७८ दखेिख तथ्य अxेषण भ्रमण थाल्नु भएको हो।    पाँच वष=को सङ्क्रमणको अवसिधपलिछ

    मलुुक लाभान्धिxत हुनेछ । “      अवित कम विवकसिसत राष्ट्रबाट मासिथ उठ्न ु   नेपालको लामिग ठूलो
 कोसेढुङ्गा हो,”    डिड शटरले भने।“    कु नै पविन समूह प   लिछ नपरेको कु रा   सवुिनजिaत गन= गरिरबी
  न्यूनीकरणदेशको संdमणकालीन   रणनीवितको केiविबन्दु हुनैपछ=।”

 सं युक्त राष्ट्र   सं घीय विवज्ञल े  विवशिभन्न डिकसिसमका पारस्परिरक   वजि�वितमा परेका समदुायहरूसँ ग
 भेटे।   ती मध्ये     असिधकांश कृविष वा अनौपचारिरक     क्षेत्रमा दवैिनक ज्यालादारीमा काम गन`

   भूमीहीन श्रमिमकहरू सिथए    र आफ्ना छोराछोरीलाई विवद्धालय    पठाउन सं घष= गरिररहेका सिथए।
 धेरैजसो दलिलत,  मधसेी,   आडिदवासी जनजावित  र मडिहलालगायतका  ऐवितहासिसक रूपमा

  विपछडिडएका र विवभदे  मा पारिरएका समूहका सदस्यहरू सिथए। “   नेपाली जातीय व्यवस्थासं ग
   गडिहरो रूपमा गासिसएका मूल्य  र    मान्यता कारण उत्पन्न  गडिहरो   असमानताले आज पविन

गरिरबी  लाई विनरन्तरता   डिदइरहेको छ ,”     डिड शटरले बताउनु भयो।

         मडिहलाहरूले पुरुषको तलुनामा झन्डै ३० प्रवितशत कम आम्दानी गन` ,   अनौपचारिरक क्षेत्रमा
             काम गदा=को विवभदेको उच्च दरबाट पीडिडत हुनुका साथै घर र जग्गा गरी जम्मा १९.७

        प्रवितशत मात्र स्वामिमत्व कायम राखेको र पुरूषको तलुनामा १७.    ५ प्रवितशतले साक्षरता कम



   भएको लगायतका   ऐवितहासिसक विपतसृत्तात्मक स    ाामाजिजक व्यव्सथाको आघात खेप्नुपरेको
        कु रा गरिरबी सम्बन्धिV राष्ट्र सं घीय विवज्ञले उल्लखे गरेका छन्।

          बालबालिलकाहरूले आफ्नो परिरवारले सामना गन` गरिरबीका कारण सबैभन्दा चरम प्रकारको
  अभावको अनुभव गछ=न,्        उनले बताए। नेपालमा लगभग १० लाखभन्दा बढी

             बालबालिलकाहरूले काम गन` गरेका छन् र ग्रामीण क्षेत्रमा भने यसको पाँचौ भागभन्दा बढी
  बालबालिलकाले श्रम गद=छन्।

“         मेरो भ्रमणको dममा मलैे कै यौं परिरवारहरू भेटे जसका बालबालिलका,   विवशेष गरी,
      डिकशोरीहरू कृविष वा घरलेु काममा लगाईएका सिथए।,’     डिड शटरले बतए। “  सम्पत्तित्त सम्बन्धिV
    असमानता एक प्रमखु कारक हो:   गरिरबीमा रहेका २०%    बालबालिलकाहरुले काम गद=छन् भने

    सम्पन्न परिरवारका तलुनात्मक रूपमा ५%      बालबालिलकाले मात्र काम गरेको पाईएको छ।

“     सरकारले बाल गरिरबीलाई गम्भीरतापवू=क लिलनुपद=छ       र बालविववाह र श्रम अन्त्य गन= र
        शिशक्षाको गुणस्तर र पहु चमासधुार गन=आवश्यक कदम चाल्नुपछ=,”  उनले थपे।

  आफ्नो भ्रमणको dममा,    विवशेष समासिधक्षकले बागमवित,  कणा=ली,    लनु्धिम्बनी प्रदेश लगायत
              प्रदेश २ को भ्रमण गरेका छन्। उनले ९ मन्त्रालयहरूका साथै ६ मन्त्रीहरू र स्थानीय तथा

 प्रादशेिशक असिधकारीहरू,    गरिरबी प्रभाविवत व्यक्तिक्तहरू,    नागरिरक समाजका सं घ-  सं स्था तथा
         विवकास साझदेार र राष्ट्र सं घीय विनकायहरूसं गसमेत भेटघाट गरेका छन्।

समाप्त

       तिवशेष समाधिधक्षकको नेपाल भ्रमणका तस्वीरहरू पत्रकारको प्रयोजनका लागिग
https://bit.ly/3dumvJJ   मा उपलब्ध र्छ।

  श्री ओलिलभर    डिड शटरले         राष्ट्र सं घीय मानवअधिधकार परिरषद मार्फ�त    चरम गरिरबी तथा  
        मानवअधिधकार सम्बन्धि$ सं युक्त राष्ट्र सं घीय विवशेष समाधिधक्षक  का    रूपमा आर्फनो काय�भार मे

      २०२० देखी शुरू गनु� भएको हो। विवशेष    समाधिधक्षकको रूपमा वहां मानवअधिधकार

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx
https://bit.ly/3dumvJJ


परिरषदको   विवशेष प्रडि4याहरू   सं ग    सम्बन्धि$त हुनुहुन्छ। विवशेष प्रडि4याहरू    सं युक्त राष्ट्र सं घीय
       मानवअधिधकार प्रणालीको सबैभन्दा ठुलोविनकाय हो जुन   मानवअधिधकार परिरषदद्वारा स्थापना

        गरिरएको तथ्य खोजी तथा अनुगमन गन@ स्वतन्त्र सं यन्त्र हो     जसले विवश्वभरी नै कु नै राषट्र
        विवशेषको वा विवषयगत मुद्दाहरूको सम्बोधन गन@ काम गद�छ।  विवशेष  प्रडि4याका विवशेषज्ञहरू

     सं युक्त राष्ट्र सं घका कम�चारी हैनन् र     उनीहरूले स्वतःस्फत� रूपमा काम गद�छन;   यसरी काम
       गरेबापत उनलाई कु नै पविन पारिरश्रमिमक प्रदान गरिरदंैन। उनीहरू     कु नै पविन सरकार वा सं स्थाका

      लामिग काम गदMनन् र आफ्नो व्यक्तिक्तगत हधैिसयतमा  काम गद�छन्।

        कृ पया मिमडिडयाको प्रश्न र थप जाकीका लामिग धिसमिTका शमा� (+  ९७७ ९८४१५९२६९२-
simrika.sharma@one.un.org        र इसाबेल डेलर्फज�
(+३२४९८५२२१६३  isabelle.delforge@srpoverty.org      
वा media@srpoverty.org         मा सम्पक� गनु�होस्।)

          अन्य राष्ट्र सं घीय विवज्ञहरू सं ग सम्बन्धि$त जानकारीका लामिग रेनातो डिड सुजा
(renato.rosariodesouza@un.org)    वा जेरमिम लरेन्स (+  ४१७९४४४७५७८
/  jeremy.laurence@un.org)   लाई सम्पक� गनु�होस्।

          सं युक्त राष्ट्र सं घीय स्वतन्त्र मानवअधिधकार विवज्ञहरू सं ग सम्बन्धि$त समाचारका लामिग ट्विbटरमा
@UN_SPExperts   लाई र्फलो गनु�होस्।

    विवशेष समाधिधक्षकलाई सामाजिजक सं जलामा  @DeSchutterO र @srpoverty     मा  
 र्फलो गनु�होस्।

     हामी बाँच्ने विवश्वका बारेमा चिचन्धिgत हुनुहुन्छ?
  त्यसो हो भन,े      आज कसैको अधिधकारका लामिग उठ्नुहोस्।.

#मानवअधिधकारकालामिगउठ्नुहोस्
 र  http://www.standup4humanrights.org हनेु�होस्।
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