
 
 

      
 
            
 

प्रसे विज्ञप्ति  

१४ असोज २०७७, काठमाडौं 

एप्तसड व िंसासम्बन्धी नयााँ अध्यादेश रू स्िागतयोग्य, अब प्रभािकारी कायाान्ियनको आिश्यकता  

असोज १२ गते राष्ट्रपप्तत विद्या देिी भण्डारीले एप्तसड व िंसासम्बन्धी मन्त्न्िपररषदबाट स्िीकृत गररएका दईुिटा 
अध्यादेश रूलाई प्रमाणीकरण गरी कानूनको रूपमा जारी गनुा भयो । यी नयााँ कानूनले एप्तसडजन्य अपराधका 
पीडकलाई कडा सजायको व्यिस्था गरेको छ र साथै एप्तसडलगायत अन्य घातक पदाथा रूको प्तबविवितरणलाई प्तनयमन 
गनाका लाप्तग के ी प्रािधान रूको व्यिस्था गरेको छ ।  

लामो समयदेन्त्ि एप्तसड व िंसाको अन््यका लाप्तग अिाज उठाउाँदै आएका  ामी गैरसरकारी सिंस्था रू सरकारको यस 
कदमलाई सिागत गदाछौं र यसलाइ  ामीले एप्तसड व िंसालाई सम्बोधन गना कानूनमा पररितानको माग गदै आएका 
पीप्तडतलगायतको अिाजलाई सरकारले सम्बोधन गरेको रूपमा प्तलएका छौँ ।  

"आज एउटा राम्रो ददन  ो, िासगरी एप्तसड व िंसासम्बन्धी कानूनी व्यिस्थामा पररितान गनाका लाप्तग सरुूदेन्त्ि नै लड्दै 
आइर नभुएका एप्तसड व िंसापीप्तडत रूका लाप्तग यो सिुद क्षण  ो। उ ााँ रूको अथक िकालतका कारणले गदाा नै 
सरकारले यस मदु्दालाई गम्भीरतका साथ प्तलएर आिश्यक कदम चालेको  ो।अब  ामीले यी कानून रू प्रभािकारी 
रूपमा कायाािन्यन भएको सपु्तनन्त्ित गनुा आिश्यक छ," एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका प्तनदेशक प्तनराजन थपप्तलयाले 
भन्नुभयो । 

य ी सोमबारबाट कायाान्ियनमा आएको अध्यादेशले एप्तसडजन्य अपराधको पीडकलाई अप्तधकतम सजाय ८ िषा बाट 
बढाएर २० िषासम्म र १० लािसम्म जररिाना गने व्यिस्था गरेको छ । यस अध्यादेशले प्रमाण ऐन, २०३१ लाई 
समेत सिंशोधन गरी अदालतले प्तलन सक्ने प्रमाणको दायरालाई पप्तन फरावकलो पारेको छ । साथै नयााँ अध्यादेशले एप्तसड 
र अन्य घातक पदाथा प्तबिी गने पसल रूले अनमुप्ततपि प्तलनपुने र १८ िषा माप्तथको व्यन्त्िलाई मािै बेच्न पाउने 
प्रािधानको व्यिस्था गरेको छ ।  

यी प्रािधान रूलाई सकरा्मक रूपमा प्तलन सवकने भएतापप्तन शरीरको अिंगको आधारमा सजाय वकटान गररने विषय अझै 
विद्यमान  नुलेु भने पीप्तडतको पीडाको अनभुिलाई समग्रतामा अनभुतू गना अध्यादेश चकेुको पप्तन भान  नु्छ ।  

"मलुकुी अपराध सिंव ता र अन्य के ी ऐन रूलाई सिंशोधन गने गरी अध्यादेश आउन ुआफैमा सकारा्मक कदम  ुाँदा ुाँदै 
पप्तन एप्तसड व िंसाविरुद्धको विशेष कानूनको रूपमा अध्यादेश आउन ुअझ सकारा्मक  नुे प्तथयो । यस्तै एप्तसड 
व िंसासम्बन्धी सजायमा दिैु आाँिा जलेको िा दिैु कान जलेको िा दिैु स्तन जलेको िा अन ुार पूणा रूपमा क्षप्तत भएको 
भन्ने आधारमा एक थरी सजाय र जररिाना एििं एउटा आाँिा जलेको, एउटा कान जलेको, एउटा स्तन जलेको, अन ुार 
आिंन्त्शक जलेको भन्ने आधारमा कम सजाय र जररिाना गने व्यिस्था न्यायोन्त्चत देन्त्ििंदैन," मव ला, कानून र विकास 
मिंचका कायाकारी प्तनदेशक सविन शे्रष्ठले भन्नु भयो  । 



 
 

      
 
            
 

"पीप्तडतको अिाजलाई सम्बोधन गनेगरी नयााँ अध्यादेशले के ी मािामा सम्बोधन गरेको भएपप्तन एप्तसडजन्य अपराध नै 
 नु नददनेतफा का प ल रूमा सरकारको उन्त्चत ध्यान जान ुआिश्यक देन्त्िन्छ," जरुी नेपालका कायाकारी प्तनदेशक मो न 
लाल आचायाले भन्नु भयो । 

जारी भएका नयााँ अध्यादेशले मदितेल, पेट्रोल जस्ता प्रज्िलनशील पदाथा प्रयोग गरी  नुे अन्य अन्त्ग्नजन्य व िंसाका 
घटनालाई भने सम्बोधन गना सकेको छैनन ्। 

"एप्तसड व िंसा जस्तै जघन्य अपराधको रूपमा प्तलन सवकने अन्त्ग्नजन्य व िंसालाई पप्तन कानूनले सम्बोधन गनुा आिश्यक 
छ। एप्तसड र अग्नीजन्य दिैु व िंसाबाट पीप्तडत भएका रूको जलनको शारीरक पीडा, मानप्तसक आघात, उपचार पद्धप्तत, 
आ्मसम्मान र आ्माविश्वासमा पने प्रभाि, उस्तै प्रकृप्ततको  नु्छ | अग्नीजन्य व िंसाको सिाललाई काननुले सिंबोधन गना 
नसकेमा एउटा प्रकृप्ततका अपाराधबाट पीप्तडत भएका रूको बीचमा पप्तन भेदभाि  नुे देन्त्िन्छ," बना भायोलेन्स सभााईभसा 
नेपालका कायाकारी प्तनदेशक प्रप्ततक्षा प्तगरीले भन्नुभयो ।  

दईु साताअन्त्घ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, बना भायोलेन्स सभााईभसा नेपाल, मव ला काननु तथा विकाश मिंच, न्याय 
तथा अप्तधकार सिंस्था (जरुी-नेपाल), कानूनी स योग तथा परामशा केन्र (ल्याक) र ओरेक नेपालसमेत छ िटा 
गैरसरकारी सिंस्थाका प्रप्ततप्तनप्तधमण्डलले कानूनमन्िी न्त्शिमाया तमु्बा ाम्फेलाई सो कानूनमा  नुपुने प्रािधान रूका बारेमा 
एउटा प्तसफाररसपि बझुाएको प्तथयो । 

कडा सजायको व्यिस्था, पीप्तडतलाई प्तन:शलु्क उपचार र उन्त्चत क्षप्ततपूप्तताको व्यिस्था, सामान्त्जक सरुक्षा भत्ताको व्यिस्था, 
न्त्शक्षा र रोजगारको व्यिस्था, पीप्तडत र पीडक दिैुलाई परामशाको व्यिस्था, एप्तसडलगायत अन्य  ाप्तनकारक पदाथा रूको 
प्तबिीवितरणमा प्तनयमन गना तथा एप्तसड व िंसाबारे यिुा रूमाझ जनचेतना कायािम रू सञ्चालन गना आह्वान गररएको 
कुरा रू उि प्तसफाररशपिमामा उल्लेि समािेश गररएको प्तथयो  । 

"पीडकको सजायको दायरा फरावकलो बनाउन,ु पीप्तडतको उपचरसम्बन्धी प्रािधानलाई थवपन ुर यी मदु्दालाई अदालतमा 
पव लो प्राथप्तमकतामा रािेर सनुिुाइ गररने प्रिधान रान्त्िन ुजस्ता अध्यादेशमा समािेश भएका पररिप्ततात व्यिस्था रू 
स्िागतयोग्य छन ्| तर पीप्तडतलाई पने मनोसामान्त्जक प्रभािकलाई सम्बोधन गनाका लाप्तग आप्तथाक तथा सामान्त्जक 
सिंरक्षणको अप्ततररि व्यिस्था नभएसम्म यी सशोधन रू पूणा रूपमा प्रभािकारी  नुे छैनन ्," ओरेक नेपालका कायाकारी 
प्तनदेशक लभु राज न्यौपानेले भन्नुभयो |  

"पव ला भएका घटनाका पीप्तडतको उपचार तथा क्षप्ततपूप्तताको लाप्तग पनुविाचार गना र प्र्येक अस्पतालमा जलनबाट पीप्तडत 
भएका रूको उपचार कक्ष अप्तनिाया रूपमा स्थापना गनेतफा  ध्यानाकषाण गना चा न्छौँ,"" ल्याकका कायाकारी अध्यक्ष 
अप्तनता न्यौपाने थपप्तलयाले भन्नुभयो ।   

 

 



 
 

      
 
            
 

 

 

 

 

 

 


