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मिति:२०७४/०७/१०
प्रेस विज्ञप्ति

लािो राजनीतिक खिचािानीपति अन्िि: नेपालले प्राप्ि गरे को नेपालको संविधान २०७२ अहिले
कार्ाान्िर्नको चरणिा ि । जनिाले चन
ु ेका प्रतितनधधिरूले जनिाकै तनम्ति बनाएको संविधान

प्राप्ि िुनल
ु ाई नेपाली जनिाले आफ्नो ऐतििामसक विजर्को रूपिा मलएका िन ् । र्सप्रकारका
सकारात्िक कुरािरूका साथसाथै संविधानले सिेट्न नसकेका र सिेटेर पतन जनिाको भािनालाई
सतबोधन गना नसकेका केिी कुरािरू सिििा दे खिइरिे का िन ् । आि जनिानसिा दे खिएका
असन्िष्ु टीका आिाजिरूिा अल्पसंख्र्क धामिाक सिद
ु ार्का िागिरू एक प्रिि
ु असन्िष्ु टी िो ।
ख्रीम्ष्टर्न सिुदार्लगार्ि अन्र् अल्पसंख्र्क धामिाक सिद
ु ार्िाधथ अहिलेको संविधान र कानन
ु ले
सिानिाको नजरले िे ना सकेको िै न ।

र्िी कातिाक ५-७ िा काठिाडौंिा सतपन्न नेपाल ख्रीम्ष्टर्न सिाजको २१ औं ििासभाले
अल्पसंख्र्क धामिाक सिुदार् त्र्सिा पतन ख्रीम्ष्टर्न सिुदार्लाई तनशाना बनाएर संविधान र
कानुनिरूले व्र्िस्था गरे को ठिर गदै तिनीिरूको सुधारको तनम्ति सतबद्ध सबै पक्षसँग िाग राख्ने

तनणार् गरे को ि । दे शका ७ िटै प्रदे शबाट भेला भएका ३०० भन्दा धेरै ख्रीम्ष्टर्ान अगुिािरूले िीन
हदनसति िलफल गरी र्ी िागिरू टुंग्र्ाएका िुन ् । साथै र्स ििासभाले र्ी िागप्राप्िीको तनम्ति
राम्ष्िर् िथा अन्िरााम्ष्िर्रूपिा पिल गने तनणार् पतन गरे को ि ।

आज अन्िराम्ष्िर् धामिाक स्ििन्रिा हदिसका हदन नेपाल ख्रीम्ष्टर्न सिाजले र्ी विषर्
िस्िुिरूलाई औपचाररक रुपिा प्रेस विज्ञप्िी िाफाि सािाजतनक गरे का िौं।
मागहरू:
१. संविधानको संशोधन:

क. संविधानको धारा २६ को ३ िा उल्लेि भएको धिापररििान गराउन नपाइने भन्ने व्र्िस्था
िटाइनप
ु ने ।

ि. संविधानको धारा २६ को १ सँग सतबम्न्धि रिी िरे क व्र्म्तिले कुनै पतन विश्िास िा धिा
िान्न, पररििान गना/गराउन, प्रचार–प्रसार गना, मसकाउन –
व्र्िस्था सुतनम्श्चि गनप
ुा ने ।

िामलि हदन अथिा िोड्न पाउनुपने

ग. संविधानको धारा ४ िा उल्लेि गररएको धिातनरपेक्षिासतबन्धी स्पम्ष्टकरण िटाउनुपने ।
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२. कानुनको संशोधन:

क. फौजदारी ऐन २०७४ को धारा १५६ ले एक –आपसिा मिलेर बसेका र धामिाक सहिष्णुिा
अपनाएका धामिाक सिुदार्बीच कटुिा बढाइ धामिाक र्ुद्धसतििा पुऱ्र्ाउनसतने सतभािना भएकोले
र्स धारालाई िटाइनुपने ।

ि. त्र्सैगरी सोिी ऐनको धारा १५७ र १५८, नेपालले पक्ष राष्ि भई िस्िाक्षर गरे को अन्िरााम्ष्िर्
सन्धी/सतझौिा िथा धामिाक स्ििन्रिाको ििा विपरीि भएकाले र्सलाई पतन ऐनबाट िटाइनुपने।

३. सबै धार्मिक समुदाय अट्ने गरी सम्पवि संरक्षण िथा धार्मिक कायिहरू सञ्चालनका लागग
आिश्यक नीति–तनयम बनाई दिाि गने व्यिस्था र्मलाउनुपने ।

४. संस्था दिाि ऐन २०३४ अन्िगिि दिाि भई दे शका विर्भन्न क्षेत्रमा काम गरररहे का धार्मिक
संस्थाहरूलाई सरल िथा तनिािध रूपमा धार्मिक क्रियाकलापहरू गनि पाउने गरी िािािरण िथा
नीति तनमािण गनप
ुि ने ।

५. सबै धार्मिक समुदायको आ–आफ्नो रीतिअनुसार दाह िथा मि
ृ संस्कार (गचहान) को लागग हरे क
स्थानीय िह अथािि ् िडामा व्यिस्था िथा व्यस्थापन गररददनुपने ।

६. नेपालका मख्
ु य धार्मिक समद
ु ायले आ–आफ्ना चाड/पििहरूमा साििजतनक विदा पाएजस्िै अन्य
अल्पसंख्यक धार्मिक समद
ु ायहरू विशेषगरी ख्रीप्टियनहरूलाई पतन ख्रीटिमस िथा इस्िरमा
साििजतनक बबदाको व्यिस्था गररनप
ु ने ।

र्िाँ उल्लेि गररएका विषर्–सन्दभािरूिा नेपाल सरकार, सतपण
ू ा राजनीतिक दलिरू, कार्ापामलका,
न्र्ार्पामलका, व्र्िस्थावपका, राम्ष्िर् िानि अधधकार आर्ोग, नागररक सिाज र अन्िरााम्ष्िर् सिद
ु ार्
सबैको ध्र्ानाकषाण गराउँ दिौं।
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