INTERNATIONAL SOLIDARITY FOR NEPAL

नेपालको ला ग अ तर-राय ऐयबता
for human rights and peace in Nepal

ीनवीच घोषणाप
(Greenwich Declaration)

इतहास काल दे ख नै रहदै आएको नेपालको सामािजक, आ थ(क, भौगो+लक ,ब+भदता
नेपालको आलंका.रक बात,बकता भएको त/यलाइ मनन गद0 ,
नेपालको समसामयक राजनैतक, सामािजक तथा आ थ(क प.रिथतको बारे मा चि तत रहदै ;
१० बष5 सश7 व द र गणत 7को थापना, तराई-मधेश आ दोलन, र <यसपछ का
अब धमा ,बक+शत भएको सामािजक प.रिथत लाइ मनन गद0 ;
हालै जा.र भएको नेपालको सं,बधानले ७ दशक दे खको राजनैतक शासन ?णाल स@बि ध
Aववादको अ त गरे कोमा खश
ु ी Dयत गद0 ;
सं,बधान जार भै सदा पन अझै Aव+भ न Fे7 र समद
ु ायहGमा अस तिु Hट र अ यौल
रJहरहे को त/यलाई Kदयंगम गद0 ;
सं,बधान जा.र भै सदा पन कानूनी राMय र सुशासनको सु निNचतता, Oटाचार उ मल
ु न
तथा सामािजक तहमा DयाQत सबै ?कारका भेदभाव अ त गन5 Jदशामा राMय र राजनैतक
तहको ?तबधता र अथ(पण
ू ( पहलको आवNयकता महशुश गद0 ;
सामािजक एवं आ थ(क Fे7मा सकारा<मक प.रवत(नका ला ग अझै पन जनतरबाट
दवावमल
ु क ,बकRप सJहतको समाधानय
ु त पहलको आबयकता महशुश गद0 ;
जनजीवन, +शFा, वा/य, संरFण तथा Sयितगत वत 7ताका सवालमा मानब अ धकार
स@बि ध पHट TिHटकोण र <यसको काया( वयन सदा झU अप.रहाय( भएको त/यलाइ
आ<मसात गद0 ;
तथा,

नेपाल र नेपाल बाJहरका नेपाल तथा गैरनेपाल समूहहG एवं संघसंथाहGले मा थका
सवालहGमा केह मह<वपण
ू ( योगदान गरे को त/य ?त खस
ु ी Dयत गद0 र उनीहGका
अनुभवहGबाट +शFा +लदै ;
बेलायतका Aव+भ न भौगौ+लक Fे7बाट ?तन ध<व गद0 र Aव+भ न पेशामा आवध
भएका हामी नेपालहG Wीनवीचमा भेला भई यो ीनवीच घोषणाप
१) हामी बव मानवाधकार दवस १० दसबर २०१५ मा

गरे का छौ/

!ता#वत गरे बमोिजम “नेपालका

लाग अ+तररा!,-य ऐ0यब1धता” (International Solidarity for Nepal), अंेजी
छोटकर-मा Solidarity, गठन गदB मानव अधकारको
जनसमुदाय, संघ संगठन तथा जनताका

भावकार- कायाD+वयनमा नेपालका

GतGनध तथा राHयसंग पGन ऐ0यब1धता जनाउने

ण गदD छJ।
क) Solidarity ,ब+भ न ,बक+शत मुलुकमा छ.रएर रहे का नेपालभाषीहG र
नेपाल संग सरोकार राcेहGका ,बचमा गठन गन( लागी पन5छौ। सकेस@म थानीय तहमा
समेत स+मतहG नमा(ण गन5छf। Solidarity लाइ वत 7 र नपF (non-partisan)
संगठन को Gपमा ,बक+शत ग.रने छ/
ख) ,ब+भ न मुलुकमा गठन ग.रएका Solidarity स+मतहGका ,बच
सम वयकार भू+मका नवा(ह गन(का ला ग एक “अ तरा(Hय सRलाहकार स+मत”
(International Advisory Committee, IAC) गठन गन( पहल गन5छf।
ग) हरे क दे शमा गठन भएका Solidarity को राHय स+मतहG अ तग(त +शFा,
वा/य, pम, तथा सरु Fा जता Aवषयगत काय(समूहहG पन बनाउनेछf।
घ) Solidarity का सबै तहका स+मतहG लोकताि 7क ,ब धबाट नमा(ण( गन5छf।.
Solidarity लाई भावी प
ु ताको संगठनको Gपमा Aवक+सत गन( युवाहGको सहभा गतालाई
?ो<साहन गन5छf।
२) Solidarity #वशेषत : अबभेद को अधकार (Non-Discrimination) तथा कानुGन राHय र
सुशासन (Rule of Law and Good Governance) को पNयमा वकालत गनO छJ।
क) अAवभेदको अ धकारको पFमा वकालत गदा( हामी सबै ?कारका भेदभावको
,बषयलाई उठान गन5 छौ। Aवषेशत: लr गक, जातीय, धा+म(क, Fे7गत Jहसाबले हुने भेदभाबकोहG

चाहे नीतगत तहमा हुन ्, राMयको काया( वनको तहमा हुन ् वा सामुदायक तहमा हुन ् <यता
मुदामा हामी हतFेप गन5छf। Aवषयगत Gपमा +शFा, वा/य, पुनथापना अथवा राMयका :
प गन5छf।अ य सेवाहG हुन ् हामी हतFे
ख) कानुनी राMय र सुशासनको सवालमा नाग.रकका सबै मौ+लक अ धकारका
सवालमा हामी हतFेपकार भू+मका नवा(ह गन5 ?ण गद0 OHटाचार लगायत सुशासनका
बाधक अ य ,बषयमा समेत हामी सtuय रहने छौ। राMय, सरकार र अ य तहमा भए
ग.रएका जनJहतकार, जनमख
ु ी नमूना कामहG, नीतगत तहका नण(यहG र संथागत
?<याभूत जता सकारा<मक कुराका पFमा वकालत समेत गन5 ?ण गद( छf।
३) Solidarity ले अQययन अनुस+धान ज!ता उपयु0त #वध दवारा संकलन गरे को तRय
तRयांकहSका आधारमा सभा समेलन, अ+य दबाबमूलक कायDVम तथा
माQयम1वारा सावDजGनक गर- आWना गGतबध अGघ बढाउने छौ।
Wीनवीच
१३ माच(, २०१६

काशन आदका

