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राजधानीमा बालदििसको रौनक, तराई मधेशमा ऩठनऩाठन नै ठप्ऩ
िीरगञ्ज, २९ भिौः् दे शका अन्म स्थानभा याष्ट्रिम फार ददवस, २०७२ ववभबन्न कामयक्रभ गरय भनाईयहदा तयाई भधेशका अधधकाॊश

स्थानका फारफाभरकारे ववद्मारमको भुख नदे खेको एक भदहना बन्दा फदढ सभम बएको छ । तयाई भधेशभा जायी आन्दोरनको प्रत्मऺ
प्रबावका कायण ववद्मारम फन्द भात्र छै नन ् ,ऩठनऩाठनभा व्मस्त यहने फारफाभरका तथा नावाभरक सभेत आन्दोरनभा प्रमोग
बइयहे का घटना सावयजननक बइ यहे का छन । ऩरयणाभभा केही फारफाभरकाको भत्ृ मु तथा दजयनौ घाईते सभेत बएका छन ् ।

फारफाभरकाको ऺेत्रभा कृमाभशर सॊस्था सानो ऩाइरारे आन्दोरनभा फारफाभरकाको प्रमोग योक्न सम्फष्ट्न्धत ऩऺराई अनुयोध तथा
फारफाभरका उऩय फर प्रमोग नगयन याज्म ऩऺराई आग्रह गदै आएको सवयववददतै छ ।

मसै सम्फन्धभा तयाई भधेशभा आन्दोरनयत ऩऺसॉग फारफाभरकाको सुयक्षऺत वातावयणभा ऩठनऩाठन गनय ऩाउने नैसयधगक अधधकायको

यऺा गदै फन्द यहे का ववद्मारम तत्कार खर
ु ाउन ऩहरका राधग सानो ऩाइरारे आग्रह गदयछ । मसका राधग स्थाननम प्रशासन, शैक्षऺक
सॊघसॊस्था तथा फारफाभरकाको ऺेत्रभा कृमाभशर सफैभा सानो ऩाइरा अवऩर गदयछ ।

“ऩुननय नभायण य सॊववधान: फार अधधकायको सॊयऺण हाम्रो अभबमान” बन्ने भूर नायाका साथ मस वषयको याष्ट्रिम वार ददवस, २०७२
भनाइएको हो ।

फार अधधकाय सम्फन्धी भहासष्ट्न्ध (सीआयसी ) १९८९ का भाध्मभफाट अन्तयाष्ट्रिम जगतभा नेऩाररे जनाएको प्रनतवद्धता य याष्ट्रिम

कानन
ू रे प्रत्माबूत गये को फार अधधकाय य फार सॊयऺणको ऺेत्रभा बएका काभको भूलमाॊकन गने ददनको रुऩभा बाद्र २९ राई हये क वषय
फार ददवसको रुऩभा भनाउने प्रचरन यहे को छ ।

नेऩाररे सॊमुक्त यारिसॊघीम फार अधधकाय सम्फन्धी भहासष्ट्न्ध १९८९ राई अनुभोदन गये को २५ वषय ऩूया बएको छ । मस अवधधभा धेयै
सकायात्भक ऩरयवतयनहरु बएका छन ् । तथाऩी फारफाभरका भाधथ हुने शायीरयक तथा भानभसक दहॊसाका कायण फार अधधकाय हनन ् का
घटनाहरुको सॊख्मा य क्रभ योककन सकेको छै न । मसका राधग सफैको थऩ प्रमासको आवश्मकता छ ।

फारफाभरका उऩय हुने दहॊसा य दव्ु मयहाय पयक पयक प्रकायका यहे का छन ् । फारश्रभ, फारफाभरकाको फेचववखन, य फार वववाह, मौनजन्म

शोषण एवॊ भानभसक तथा शायीरयक सजामरे फारफाभरकाको हक अधधकायको हनन हुनुका साथै सभग्र ववकास प्रकक्रमाभा सभेत

नकायात्भक प्रबाव ऩादयछ । सानो ऩाइरारे जोखखभभा यहे का फारफाभरको उद्दायका साथै ऩरयवायफाट बफछडडएका फारफाभरकाराई
ऩरयवाय सॊग ऩुनभभयरन गयाउने य उननहरुको सभग्र ववकासभा साथ य सहमोग गदै आएको छ ।

सॊस्थाका सञ्चाय प्रभुख सुबफय घोषरे फारफाभरका तथा ककशोय ककशोयीको हक अधधकायको सुननष्ट्श्चत्ताको राधग नीनतगत य कानूनी
सुधायका साथै थऩ प्रबावकायी कामयक्रभहरुको आवश्मकता यदहयहे को अवस्थाभा ऩठनऩाठन नै ठप्ऩ हुनु बफडम्फना बएको फताए । उनरे

फारअधधकायका ४ भहत्वऩुणय ऩऺहरु फचाउ, सॊयऺण, ववकास य सहबाधगताका अधधकायराई प्रत्मेक फारफाभरकारे ननवाधय रुऩभा
उऩमोग गनय ऩाउने वातावयण भसजयना गनय, सानो ऩाइरा प्रमासयत यहे को फताए ।

मस वषय दे शभा गएको ववनाशकायी बूकम्ऩ य त्मसऩनछको शष्ट्क्तशारी ऩयकम्ऩन एवॊ फाढी-ऩदहयो जस्ता बफऩष्ट्त्तरे व्माऩक रुऩभा
जनधनको ऺनत भात्र गये न, मसरे हाम्रो भानसऩटरभा गदहयो चोट छाडेको छ । मसफाट कभररा फारफाभरकाहरु धेयै प्रबाववत बएका
छन ् । उनीहरुको त्रासदीऩूणय भानभसकताभा ऩरयवतयन लमाउन राभो सभम सम्भ नतनीहरुराई भनोसाभाष्ट्जक ऩयाभयस

सेवाको

आवश्मकता यहे को छ य मसको एउटा बयऩदो उऩाम ननमभभत ऩठनऩाठन सभेत बएको सानो ऩाइराका कामयकायी अधधकृत कञ्चन झारे

फताए । प्रभुख कामयकायी अधधकृत झारे आधथयक, साभाष्ट्जक ऩूवायधायभा ऩुगेको ऺनतरे फारफाभरकाको भशऺा, स्वास््म, उधचत ऩोषण य

सुयक्षऺत आवासको अधधकाय सुननष्ट्श्चत गनुय चुनौती यहे कोरे सयकाय य गैयसयकायी सॊस्था बफच हातेभारो आजको आवश्मकता बएको
फताए ।
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