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�ा� कथन 

नेपालमा �व.सं. २०४७ सालको प�रवत�नप�ात ् जार� भएको सं�वधानअ�तग�त सव��च 

अदालतलाई सं�वधानले �दान गरेको असाधारण अ�धकार �े� अ�तग�त साव�ज�नक सरोकारका 

�ववादह�ले सव��च अदालतमा �बेश पाउन थाले। त�प�ात ्मानव अ�धकार र लै��क समानताका 

�वषयमा समेत �व�भ� म�ुाह�मा सव��च अदालतलाई �या�यक �स�ा�त ��तपादन गन� अवसर �ा� 

हनु गयो।यसै �ममा नेपालले मानव अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य महासि�धह�को अनमुोदन 

गरेअन�ुप नेपालले आ�ना घरेल ु कानूनह�लाई अ�तरा���य �ावधान अनकूुल बनाउन पन� अव�था 

आएको र सो स�दभ�मा भएको �र�तालाई �व�भ� म�ुामा �व�धशा�ीय ���कोणस�हतका उ�लेखनीय 

एवम ्ऐ]�तहा�सक फैसलाह�माफ� त सव��च अदालतले प�रपू�त� गद� आएको छ। 

सं�वधानको सारभूत समानताको मा�यता र नेपाल प� भएका मानव अ�धकारस�ब�धी 

सि�धह�सँग तालमेल नभएका कानूनह�लाई अनकूुल बनाउन सव��च अदालतबाट �वधा�यका तथा 

काय�पा�लकाका नाउँमा जार� भएका �नद�शना�मक आदेश वा फैसलाह� भएका छन।्नेपाल� समाजमा 

लै��क �हंसा, पर�परागत कुर��तका, र असमान वा �वभेदकार� �यवहारह� ज�तैः बो�सीको आरोप, 

छाउपडी �था, कमलर� �था र य�तै �कृ�तका अ�य सामािजक �वकृ�तह�का उ�मूलनका ला�ग 

सव��च अदालतले जार� गरेका आदेशबाट �वधा�यक� कानूनह� संशोधन र प�रमाज�नसमेत भई सकेका 

छन।्  

अत मा�थ उ�लेिखत �वषयह�मा �व.सं. २०४९ सालदेिख हालस�म सव��च अदालतबाट 

ल���क �हंसा, म�हलाको सा�पि�क अ�धकार, �जनन �वा��य, प�हचान, �ववाह तथा पा�रवा�रक 

स�ब�ध, रोजगार�मा समान अ�धकार र �वशेष संर�ण ज�ता �व�भ� �वषयमा भएका �कािशत र 

अ�कािशत गर� ज�मा १३४ वटा मह�वपूण� फैसलाह� अ�ययन समूहले स�लन गर� अ�ययन गरेको 

�थयो।  

उपरो� फैसलाह� Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination 

Against Women (CEDAW) लगायतका अ�तरा���य सि�ध वा अ�भसि�ध अनकूुल मौजदुा रा��य 

काननुह� तजु�मा वा संशोधनका ला�ग सरकारलाई आदेश वा �नद�शन जार� ग�रएका, मौजदुा रा��य 

काननुह�मा रहेको ���वधा वा कमीलाई काननुी �या�यामाफ� त �प� ग�रएका र लै��क �याय तथा 

समानतास�ब�धी �व�भ� ७ �वषयमा नवीनतम ् �व�धशा� वा �स�ा�त ��तपादन भएका फैसला 

अ�ययन गर� ११८ वटा फैसलाह�को �नण�याधार राखी "सव��च अदालतबाट भएका लै��क �याय र 

समानतास�ब�धी मह�वपूण� फैसलाह�को सँगालो, २०७७" �काशन ग�रएको छ।  
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��ततु �काशनमा लै��क �याय र समानताका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट प�छ�ला 

समयमा �वशेष इजलास तथा संय�ु इजलासबाट भएका �व�भ� ११८ वटा �रट �नवेदन तथा म�ुामा 

भएका �नण�यह� समावेश ग�रएका छन।् वैवा�हक बला�कारमा हनुे सजायको मा�ा र �यसको 

अपया��ताको �वषयदेिख �लएर बाद� समदुायको प�हचान र �तनको सम�या समाधान, सामािजक 

�यवहार (सधुार) ऐनमा साम�यक सधुार र �यसमा भएको �यव�थाको काया��वयन, कुमार� �था, 

सं�कृ�तमा सधुार, कमलर� �थाको अ��य, ते�ो �ल�ी समदुायको मा�यता र हक अ�धकारको 

संर�णलगायतका �वषयमा भएका गहन र मह�वपूण� फैसलाह�को त�य र ठहरस�हतको आ�ोपा�त 

समावेश ग�रएको छ। 

��ततु �काशन ��त�ानको लै��क �यायस�ब�धी �वषयमा दो�ो �काशन हो। यस 

�काशनमा प�हलो �काशन भईसकेप�छ भएका फैसला एवं �नण�यह� मा� समावेश ग�रएका छन।् 

प�छ�लो समयमा भएका यस �कारका सबै फैसलाह� समावेश गन� ल�य भए ताप�न �थानाभावले 

गदा� छुटेका बाँक� फैसलाह� आगामी �काशनमा समावेश ग�रनेसमेत अनरुोध गन� चाह�छ�। 

यस �काशनको स�दभ�मा संयोजन समूहलाई आव�यक �नद�शन, अमू�य एवम ् मह�वपूण� 

सझुाव, ��य� �नद�शन तथा मह�वपूण� माग�दश�न गनु� भएकोमा सव��च अदालतका माननीय 

�यायाधीश �ी सपना �धान म�ल��त ��त�ान हा�द�क आभार तथा कृत�ता �य� गद�छ�।  

यस �काशनको तयार�का ला�ग गठन ग�रएको अ�ययन तथा अनसु�धान समूहका संयोजक 

एवम ��त�ानका �ाक�ट� तथा िज�ला �यायाधीश माननीय डा. �दवाकर भ�, उप�नद�शक �ी केदार 

िघ�मरे, अनसु�धान अ�धकृत�य �ी संिजव राई, �ी �यो�त पा�डे र �िश�ण अ�धकृत �ी क�वता 

�सलवाललाई वहाँह�को अथक योगदानको ला�ग ��त�ान हा�द�क ध�यवाद �य� गद�छ।  

यसै गर� �काशन काय�को संयोजन तथा �यव�थापनका ला�ग ��त�ानका रिज�ार यमबहादरु 

बढुामगर र काय��म �यव�थापक �ी राजनकुमार के.सी, लाई प�न ��त�ान ध�यवाद �ापन गद�छ। 

अ��यमा, ��ततु �काशन �ममा �ा�व�धक तथा आ�थ�क सहयोग उपल�ध गराउने यएुन 

वमुनका ��त�न�ध �ी वेनी कुसमुा, डेपटु� �र�जेे�टे�टभ �ी �गता�जल� �संह र �यायमा पहुँच समावेशी 

सशुासन �वभागका काय��म �व�षेक �ी सभुा घलेलाइ� ��त�ान �वशेष ध�यवाद �ापन गद�छ।  

यस �काशनको मा�यमबाट कानूनका �व�ाथ�, �याय सेवाका अ�धकृत तथा कम�चार�, कानून 

�यवसायी, कानूनका �ा�यापक, �ाि�क, अनसु�धानकता�, सरकार� एवम ् गैरसरकार� �नकाय, �वकास 

साझेदार, म�हला अ�धकारकम�, लगायत म�हला अ�धकारका स�ब�धमा जानकार� रा� चाहने 

सव�साधारणसमेत लाभाि�वत हनुे �व�ास �लएका छ�। साथै यस �काशनले लै��क �याय र समानताको 

स�दभ�मा रा��य र अ�तरा���य कानूनको �योग र प�रपालना एवं �या�याको स�दभ�मा गरेका 
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�वषयव�तलुाई स�बि�धत सबैमा सहज पहुँच गराउन र अदालतको �या�यक �ववेक र 

स��यतासमेतलाई जानकार� �दन स�म हनुेछ भ� ेआशा र अपे�ा रा��य �या�यक ��त�ानले राखेको 

छ।   

रा��य �या�यक ��त�ान 

 

नोट: यस �काशनमा फैसलाको �नण�याधार मा� उ�लेख भएकाले फैसलाको �व�ततृ जानकार� वा 

फैसलाको आ�धका�रकताका ला�ग मूल फैसला नै �योग गनु� हनु अनरुोध ग�र�छ। 
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काय�कार� साराशं 

सव��च अदालतबाट �वधा�यका तथा काय�पा�लकाका नाउँमा जार� भएका �नद�शना�मक 

आदेश वा फैसलाह�बाट साथै, लै��क �हंसा, पर�परागत कुर��त र असमान वा �वभेदकार� 

�यवहारह� एवं सामािजक �वकृ�तह�को उ�मलुनका ला�ग �वधा�यक� कानूनह� तजु�मा, संशोधन र 

प�रमाज�नसमेत हुँदै आएका छन।् लै��क समानताका स�ब�धमा पथृक् पथृक् �वषयमा सव��च 

अदालतले गरेका फैसला वा आदेशले लै��क �यायमा दरुगामी एवम ् �भावकार� �भाव पारेको 

पाइ�छ। यी �वषयह�मा ��ततु अ�ययनमा �वगतदेिख अ�हलेस�म सव��च अदालतले ��तपादन गरेका 

�या�यक ���कोण वा �स�ा�तह�को अ�ययन ग�रएको छ।  

�व.सं. २०४९ सालदेिख हालस�म सव��च अदालतबाट ल���क �हंसा, म�हलाको सा�पि�क 

अ�धकार, �जनन �वा��य, प�हचान, �ववाह तथा पा�रवा�रक स�ब�ध, रोजगार�मा समान अ�धकार र 

�वशेष संर�ण ज�ता �व�भ� �वषयमा भएका �कािशत र अ�कािशत गर� ज�मा १३४ वटा मह�वपूण� 

फैसलाह� अ�ययन ग�रएका छन।् सो फैसलाह� अ�ययन गन� �ममा CEDAW लगायतका 

अ�तरा���य सि�ध वा अ�भसि�ध अनकूुल मौजदुा रा��य कानूनह� तजु�मा वा संशोधन गन� सरकारका 

नाममा �नद�शना�मक आदेश जार� ग�रएका, मौजदुा रा��य कानूनह�मा रहेको ���वधा वा कमीलाई 

कानूनी �या�या माफ� त �प� ग�रएका लै��क �याय तथा समानतास�ब�धी �व�भ� ७ वटा 

�वषयह�सँग स�बि�धत फैसलाह� स�लन गर� अ�ययन ग�रएको छ। जसमा ३३ वटा फैसला 

लै��क �हंसा, २१ वटा स�पि�मा समान अ�धकार, १५ वटा �जनन �वा��यको अ�धकार, २२ वटा 

प�हचानको अ�धकार, १० वटा �ववाह तथा पा�रवा�रक स�ब�ध, ८ वटा रोजगार�मा समान अ�धकार 

र ९ वटा �वशेष संर�णस�ब�धी �यव�थासगँ स�बि�धत गर� ज�मा ११८ वटा फैसलाह�का 

�नण�याधारह� �काशनमा रािखएका छन।् उि�लिखत ११८ वटा फैसला वा आदेशह�म�ये केह� 

फैसला वा आदेशह�मा उ�लेख भएका �या�यक ���कोण तथा �स�ा�तह� यसमा उ�लेख गन� 

सा�द�भ�क रहेको छ। 

लै��क �हंसासँग स�बि�धत ३३ वटा फैसलाह�म�ये २२ वटा �रट �नवेदन र बाँक� ११ 

वटा म�ुाह� ल���क �हंसा �नषेध गन� �याससँग स�बि�धत छन।् अ�धव�ा सपना �धान म�ल �व. �ी 

५ को सरकार कानून, �याय तथा संसद�य �यव�था म��ालय भएको �रट �नवेदन (२०५८ सालको 

�रट नं ५६, फैसला �म�त २०५९।1।19) मा जबरज�ती करणीको कसरुमा पी�डतको च�र� र 

पेसाअनसुार समान �कारको कसरु गन� अपराधीलाई फरक फरक सजाय भएको कानूनी �यव�था 

म�हला म�हलाह��बच भेदभावकार� एवं असमान भएको हुँदा मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको ७ नं. 
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को �यव�था बदर घो�षत ग�रएको छ भने ला�पा शेपा� �व. प�रव�त�त उपनाम यमनुा राईको जाहेर�ले 

वाद� नेपाल सरकार भएको मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार/जबरज�ती करणी म�ुा (ने.का.प. 

२०७३ अ�: ९ �न.नं. 9684) मा म�हलाले म�हलालाई जबरज�ती करणी गन� स�ने तथा जबरज�ती 

करणीको अपराध कृ��म �ल�को �योगबाट हनु स�ने �स�ा�त ��तपादन भएको छ। �यसै गर� “घ” 

कुमार�को जाहेर�ले नेपाल सरकार �व�� सागर भ� (०७१-CR-०६५९, फैसला �म�त 

२०७६।८।२) भएको जबरज�ती करणी म�ुामा जबरज�ती करणी कसरुमा म�ुय वारदात �थल नै 

पी�डतको शर�र भएकोले वारदात �थलको य�कनता नभएको भनी कसरुबाट उ�मिु� �दन नस�कन े

भनी जबरज�ती करणीको कसरुमा नयाँ �स�ा�त ��तपादन ग�रएको छ।  

यसै गर� भपेु�� ख�का �व. नेपाल� सेना, ज�ी अ�ा भ�काल�, काठमाड� (ने.का.प. २०७६, अ� 

८, �न.नं. १०३४२) को म�ुामा आ�नो पद�य �भावमा पार� अ�फसर �तरको सै�नकले सै�नक सेवा�भ�को 

त�लो तहको म�हला सै�नकसँग यौन स�पक�  रा�का ला�ग �लएको सहम�तलाई अनिुचत �भावमा पार� 

�लएको सहम�त भनी ब�ुन ुपन� र अनिुचत �भावमाफ� त �लएको सहम�त �प� (delusion) कै �व�प 

मा� ुपद�छ भनी पद�य �भावमा पार� �लईएको सहम�तलाई म�हलाको �वत�� सहम�त नमा�नन ेभनी 

ल���क �यायका स�ब�धमा थप �व�धशा�को �नमा�ण भएको देिख�छ।  

यस वाहेक िजतकुमार� पंगेनी (�यौपाने) समेत �व. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को काया�लयसमेत भएको �रट �नवेदन (ने.का.प. २०६५ अ� ६, �न. नं. ७९७३) मा 

प�न वैवा�हक बला�कार र गैर वैवा�हक बला�कारको अपराध�बच �वभेदपूण� द�ड सजायका स�ब�धमा 

�या�या भएको छ।उ� म�ुामा स�मानीत सव��च अदालतबाट �स�ा�त ��तपादन हुँदै बो�लएको छ 

�क जबरज�ती करणीका ला�ग आ�नो �ीमती वाहेक भनी अका�को �ीमतीउपर करणीको कसरु 

भएको अव�थामा मा� जबरज�ती करणीको काय�लाई द�डनीय मा�नने भ� े�यव�था म�हलाको आ�म 

स�मान, ��त�ा र शर�रउपरको �न�ब��न र �नरपे� अ�धकार मा�नने हनुाले सो �यव�था ल���क 

�यायको मा�यतासँग तालमेल नभएको ठहर गर� आव�यक संशोधन हनुका ला�ग �वधा�यकाका नाममा 

�नद�शना�मक आदेश जार� भई कानूनी �ावधानमा संशोधनस�हत वैवा�हक बला�कारलाई कसरु मानी 

द�डनीय हनुे कानून नै ब�नसकेको अव�था छ।  

अ�धव�ा �यो�त पौडेलसमेत �व. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष� काया�लयसमेत 

भएको �रट �नवेदन (ने.का.प. २०६६ अ�: १२ �न. नं. ८२८२) मा ए�सड ख�याई ग�रने �ूर 

अमानवीय अपराधलाई घरेल ु �हंसा (कसरु र सजाय) ऐन, २०६६ मा नसमे�टएकोले सो अपराधको 

मा�ा अनसुारको सजायको �यव�थाको ला�ग उ� ऐनमा संशोधन र Fast Track Court गठन गन� 
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फैसला भएको छ। �यसैगर� अ�धव�ा श�म�ला पराजलु�समेत �व�� �ी ५ को सरकार, म��ीप�रष� 

सिचवालयसमेत भएको परमादेशसमेत �रट �नवेदन (ने.का.प. २०६१, अ� १०, �न.नं. ७४४९) मा 

काय��थलमा हनुे यौनज�य द�ुय�वहार स�ब�धमा उपय�ु कानून �नमा�ण गन� आदेश जार� भएको छ। 

यसर� म�हला �व�� हनुे �हंसा �नय��ण, अपराधलाई �यूनीकरण र सो को ला�ग आव�यक पन� 

कानून �नमा�णका ला�ग सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तह�को मह�वपूण� भ�ूमका रहेको 

कुरामा ���वधा छैन।  

य�त मा�ै नभई गरुाँसदेवी लामाको जाहेर�ले नेपाल सरकार �व. रा�धका �े� 

(ने.का.प.२०७१¸अ� ९  ̧ �न. नं. 9242) भएको कत��य �यान म�ुामा Battered Women Syndrome 

(BWS) भएक� म�हलाले गरेको अपराधको प�रि�थ�तको पथृकता स�ब�धमा फैसला भएको छ।यस 

फैसलामा BWS लाई मतृक पीडक र म�हला �ता�डत हुँदाको अव�थामा पाउने कानूनी स�ुवधाको 

बारेमा �या�या ग�रएको छ। ��तपा�दत �स�ा�त, प�रव�त�त स�दभ�, समयको माग र BWS को 

गा�भीय�तासमेतको आधारमा कत��य �यान म�ुामा BWS को पर��ण गन� र सो पर��ण ��तवेदन 

एवम ् �वशेष�को रायलाई सजायमा आंिशक छुट वा सजायबाट पूण� सफाइ �दनको ला�ग �माणमा 

�ा� य बनाउन सोस�ब�धी अ�ययन गर� आव�यक कानून एवम ् अ�य पूवा�धारको यथाशी� �यव�था 

गर� �यानाकष�णसमेत गराएको छ। 

�यसै गर� स�दय�देिख मानवले समाजमा मा�नसको है�सयत �ा� नगर� �व�भ� �कारका 

कुर��तज�य काय�ह� ज�तै बो�सीको आरोप, सामािजक भेदभाव र छुवाछुतको भावना, बैक�या तथा 

कमलर� �थाबाट �ता�डत हनु ु पन� अव�थालाई �व�भ� म�ुाह�मा �वचार भई �य�ता कुर�तीज�य 

काय�ह� समाजको नै�तकता, मानव अ�धकार र मानवीयता मू�य मा�यता �व�� ठहर गर� सो 

भेदभावज�य र अमानवीय �यवहारह�लाई द�डनीय बनाउनका ला�ग �व�भ� म�ुामा सव��च अदालतले 

आव�यक कानूनको तजु�मा गनु� भनी �वधा�यकाका नाममा �नद�शना�मक आदेश जार� ग�रएको 

पाइ�छ। छुवाछुतज�य �यवहारलाई �न��सा�हत गन� �वशेष कानूनको �पमा बो�सीको आरोप ज�तो 

अमानवीय र असामािजक �यवहारलाई कसरु र द�डनीय बनाउन "बो�सीको आरोप (कसरु र सजाय) 

ऐन, २०७२ र मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ जार� भई काया��वयनमा रहेका छन ्।  

�काशनको �ममा अ�ययन ग�रएका स�पि�मा समान अ�धकारसँग स�बि�धत २१ वटा 

फैसलाह� म�ये १५ वटा �रट �नवेदन बाँक� ६ वटा �व�भ� म�ुाह�सँग स�बि�धत छन।् मीरा 

ढु�ाना �व. �ी ५ को सरकार (२०५० सालको �रट नं. ३३९२ आदेश �म�त २०५२।४।१५ �न. 

नं ६०१३) भएको �रट �नवेदनमा मलुकु� ऐन, २०२० को अंशब�डाको १६ नं नेपालको सं�वधान, 
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२०४७ को धारा ११ सँग तालमेल नभएको अव�थालाई मनन गद� स�बि�धत �े�का �व�ह�लाई 

परामश� गर� उपय�ु कानून बनाउनू भ� े �नद�शना�मक आदेश जार� ग�रएको �थयो। �यसैगर� 

अंशब�डा, अपतुाल�, धम�प�ु, जार�को, �वहावार�को, लो�ने �वा�नीको र पशकुरणीस�ब�धी महलह�मा 

भएको समानताको हक �वपर�त भेदभावय�ु रहेको भनी दायर गरेको डा. च�दा व�ाचाय� �व. �ी 

संस� सिचवालयसमेतको म�ुामा (ने.का.प. २०५३ अ� ७ �न.नं. ६२२३) स�बि�धत प�ह�सँग 

आव�यक �वचार �वमश� गर� संसदमा उपय�ु �वधेयक ��ततु गन� �नद�शना�मक आदेश जार� ग�रएको 

�थयो।  

साथै अपतुाल� हक स�ब�धमा �ववाहप�ात ् अपतुाल� फका�उन ु नपन� स�ब�धमा अ�धव�ा 

मीरा ढंुगाना �व. मि��प�रष� सिचवालयसमेत, ने.का.प. २०६१ अ� ४, �न. नं. ७३५७ र आफूलाई 

ज�माउने आमाको अपतुाल�को �न�म� �ववा�हत छोर� निजकको हकवाला हनुे भनी नारायण�साद था� 

�व. हरे��कुमार चौधर�, ०७३-NF-००३२ मा सव��च अदालतबाट �स�ा�त ��तपादन भएको अव�था 

छ।।  

�यसै गर� �काशनले समेटेका �जनन �वा��यको अ�धकारसँग स�बि�धत १५ वटा 

फैसलाम�ये १ वटा �रट �नवेदन र बाँक� १४ वटा फैसलाह� �व�भ� �जनन �वा��य अ�धकारसँग 

स�बि�धत रहेका छन।् अ�पणु� राणा �व. गोरख स�शेर ज.व.रा. समेत, (ने.का.प. २०५५ अ� ८, 

�न. नं. 6588) को म�ुामा म�हला �ववा�हत र ब�चाको आमा भए नभएको �मािणताको ला�ग 

कुमा�र�वको जाँच गनु� गोपनीयताको अन�त��य हकको �वपर�त हनुे भनी गोपनीयता र �जनन 

�वा��यको हकको बारेमा �या�यक �स�ा�त ��तपादन भएको छ।  

अ�तरा���य अ�भसि�धह�समेतलाई �बचार गर� उिचत मापद�डको आधारमा �यूनतम �सू�त 

�बदाको अव�ध �नधा�रण गर� तोक� मात�ृव संर�ण स�ब�धमा आव�यक �यव�था �मलाउन अ�धव�ा 

�काशमिण शमा�समेत �व. �ी ५ को सरकार म�हला बालबा�लका तथा समाज क�याण म��ालयसमेत 

(न.ेका.प. २०६०, अ� ९, �न.नं. ७२६८) भएको �रटमा �नद�शन जार� गनु�का साथै िशश ु�वा��य 

तथा मात�ृव संर�ण स�ब�धमा मह�वपूण� फैसला गरेको पाइ�छ। �यसैगर� सव�सलुभ एवम ् पहुँच 

यो�य गभ�पतनको स�ुवधा स�ुनि�त गन� र गभ�पतनस�ब�धी छु�ै कानून �नमा�ण गन� ल�मीदेवी 

�ध�समेत �व. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत (ने.का.प २०६७ अ� 

९, �न. नं. ८४६४) भएको �रटमा सव��च अदालतले �व�ततृ �पमा �व�भ� मह�वपूण� �वषयमा 

�या�यक ���कोण बसालेको छ।यसै �रटको आदेशको आधारमा "सरुि�त मात�ृव तथा �जनन 

�वा��य अ�धकार ऐन, २०७५” जार� भई काया��वयनमा रहेको पाइ�छ ।  
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कारागारमा रहेका थनुवुा कैद�ह�को �जननस�ब�धी अ�धकारको उपभोगका ला�ग 

पा�रवा�रक भेटघाटको स�ुवधा उपल�ध गराउने स�ब�धमा ज�बहादरु �संहसमेत �व. �धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को काया�लयसमेत, (ने.का.प. २०६८, अ� ६, �न. नं. ८६३१) भएको �रट र फौजदार� 

कसरुको अनसु�धानदेिख फैसला र सजाय �नधा�रणस�मका चरणमा म�हलाको �जनन �वा��य स�ुवधा 

स�ुनि�त गन� स�ब�धमा जयबहादरु तामाङसमेत �व. इि�दरा भ�डार�को जाहेर�ले नेपाल सरकार, 

(0७१-CR-११६७, फैसला �म�त २०७4।3।26) भएको �रटमा आदेश जार� भएबाट 

�जननस�ब�धी अ�धकारमा सबैको समान अ�धकार रहेको भनी सोको संर�णका ला�ग सव��च 

अदालतबाट मह�वपूण� �या�या भएको देिख�छ।  

यसै गर� प�हचानको अ�धकारसँग स�बि�धत २२ वटा फैसलाह�म�ये २० वटा �रट 

�नवेदनका र बाँक� २ वटा अ�य म�ुासँग स�बि�धत फैसलाह� छन।् समाजमा �वशेष यौन 

अ�भमखुीकरण र ल���क प�हचान रा� न े वग�ह�ले अ�य समदुायका �यि�ह�सरह समान �क�समले 

राजनी�तक, समािजक, सां�कृ�तक र आ�थ�क अ�धकार उपभोग गन� पाउनपुद�छ भ� ेमा�यतामा जोड 

�दई दायर भएको स�ुनलबाब ुप�त �व. �धानम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लय समेत (�नवेदन नं. 

०७०-WO-०२८७ आदेश �म�त २०७३।१०।१० �नण�य नं. ९८७) �रटमा समाजमा �वशेष 

प�हचान भएका �यि�ह�को प�हचानको अ�धकार स�ुनि�त गन� प�हचानस�हतको नाग�रकता जार� हनु ु

पन� भनी आदेश भएको छ। �यसैगर� ते�ो�ल�ी प�हचान हनुे गर� राहदानी �दने �यव�था गन� �डल ु

बदुजुा �व. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेतको �रट �नवेदनमा (ने.का.प. 

२०७० अ�: ८, �न.नं. ९०४८) आदेश जार� भएको पाइ�छ।  

आमाको नामबाट नाग�रकता �लने अ�धकार म�हला अ�धकार�भ� पन� स�ब�धमा भनी 

आमाको नामबाट नाग�रकता �दान गन� भनी स�वना दमाईसमेत �व. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को काया�लयसमेत (ने.का.प. २०६८, अ� २, �न नं. ८५५७) र वाद� समदुायका 

बालबा�लकाह�लगायत बाबकुो ठेगान नलागेको सबै बालबा�लकाह�लाई आव�यक �यव�था गर� 

आव�यक �यव�था गन� भनी अ�धव�ा टेक ता�ाकारसमेत �व. �ी ५ को सरकार, म��ीप�रष� 

सिचवालयसमेत (ने.का.प. २०६२ अ� ६, �न.नं. ७५५०) को �रट �नवेदनह�मा आदेश भएका छन।्  

�काशनको �ममा अ�ययन ग�रएका �ववाह तथा पा�रवा�रक स�ब�धसँग स�बि�धत १० 

वटा फैसलाह�म�ये ८ वटा �रट �नवेदन र बाँक� २ वटा म�ुासँग स�बि�धत रहेका छन।्म�हला र 

प�ुष�बचको वैवा�हक उमेरमा �वभेदपूण� कानूनी �यव�था भएको भनी दायर भएको अ�धव�ा �ी 

सपना �धान म�लसमेत �व. नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत (ने.का.प. 
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२०६३ अ� ३, �न.नं. ७६५९) �रटमा मलुकु� ऐन �वहावर�को महलको २ नं.को �यव�था र �ववाह 

दता� ऐन, २०२८ को दफा ४(३) को �यव�थाह�मा सामा��यता र एक�पता �याउने गर� कानून 

संशोधन गनु�का साथै बाल�ववाहका स�ब�धमा बाल�ववाह रो�न त�स�ब�धी कानूनको �भावकार� 

काया��वयन गनु� गराउन ुभनी आदेश भएको छ। अक� �ववाह गन�, छु�ी �भ� भई ब�न ेर स�ब�ध 

�व�छेद हनु ु भनेको फरक फरक मा�यता भएको भनी �करण राणा �व. परुण शमशेर ज.ब.रा. 

(न.ेका.प. २०७५ अ�: ४, �न. नं. ९९९९) म�ुामा �या�या भएको पाइ�छ।  

�यसै गर� रोजगार�मा समान अ�धकार अ�तग�त ८ वटा फैसलाह� सबै �रट �नवेदनका 

स�दभ�मा रहेका छन।् �रना ब�ाचाय�समेत �व. �ी ५ को सरकार, मि��प�रष� सिचवालयसमेत 

(न.ेका.प. २०५७ अ� ५, �न. नं. ६८९८) �रट �नवेदनमा भएको आदेशबाट समान पदमा काय�रत 

म�हला र प�ुष कम�चार�ह��बच सेवा र स�ुवधास�ब�धी �यव�था �वभेदकार� गन� नहनुे भनी 

रोजगार�मा समान अ�धकारको ��याभ�ूत हनु पगेुको छ। �यसैगर� फरक फरक सेवाअ�तग�तका 

म�हला कम�चार�को असमान पर��णकालको �यव�था समानताको हक �वपर�त रहेको भनी सीता 

आचाय�समेत �व. �ी ५ को सरकार, �वा��य म��ालयसमेत (२०५५ सालको �रट नं. ३९७५) र 

अ�धव�ा �काशमिण शमा�समेत �व. नेपाल सरकार म�हला, वालवा�लका तथा समाजक�याण 

म��ालयसमेत (ने.का.प. २०६३, अ� १, �न. नं. ७६३४) को �रट �नवेदनह�मा फैसला भएको छ।  

डा�स तथा �ा�बन रे�ुरे�टह�मा काम गन� म�हलाह�को मौ�लक हक अ�धकार संर�ण 

स�ब�धमा अ�धव�ा �काशमिण शमा�समेत �व. नेपाल सरकार म�हला, बालबा�लका तथा समाजक�याण 

म��ालयसमेत (ने.का.प. २०६५, अ� ८, �न. नं. ८००५) भएको �रट �नवेदनमा ती म�हलाह�को 

मौ�लक हक अ�धकार तथा रोजगार�को संर�णका ला�ग डा�सवार, डा�स रे�ुरे�ट, �ा�बन रे�ुरे�ट र 

मसाज पाल�रको स�ालनस�ब�धी कानून बनाउन ुभ� े�नद�शना�मक आदेश जार� ग�रनकुा साथै कानून 

बनी काया��वयन नहुँदास�म �य�तो �थानमा काम गन� म�हला कामदारह�उपर हनुे यौन शोषण र 

द�ुय�वहारको �नषेध एवम ्�नय��ण गन�को "डा�स रे�टुरे�ट, बारज�ता काय��थलमा हनुे यौन उ�पीडन 

�नय��ण गन� जार� ग�रएको �नद�िशका,२०६५" जार� ग�रएको �थयो। त�प�ात "काय��थलमा हनुे 

यौन उ�पीडन �नय��ण गन� यौनज�य द�ुय�वहार (�नवारण) ऐन, २०७१" जार� नै भइसकेको अव�था 

छ।  

�यसै गर� �वशेष संर�णस�ब�धी �यव�थासँग स�बि�धत फैसलाह�मा ९ वटै �रट �नवेदन 

रहेका छन।् म�हला, �पछ�डएका र संर�ण आव�यक भएका वग�लाई कानून बनाएर संर�ण �दने 

भ�नएकोमा �बना कानून ��.�व.�व. का कम�चार�मा आर�ण �दान गन� �नण�य सं�वधान �वपर�त 
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भएकोमा भनी दायर भएको �धोष �े�ीसमेत �व. �धानम��ी तथा म��ी प�रष�को काया�लय, २०६१ 

सालको �रट नं. ३०५९, फैसला �म�त २०६१।7।13) �रट �नवेदनमा यथास� चाँडो आ�थ�क, 

सामािजक वा शैि�क ���बाट �पछ�डएको र अश� भ� ेकुरा �न�पणका �प� आधार तोक� कानून 

�नमा�ण गर� संर�ण आव�यक भएका वग� र म�हलाको संर�ण र स�त�ुलत �वकासको काय��म 

स�ालन गनु� भनी आदेश भएको छ। यसका साथै लै��क अमै�ी �व�ापनह�लाई �नय��ण र 

�नय�मत गन� से�सर बोड� र उ�च�तर�य �वशेष� स�म�त गठनको ला�ग अ�धव�ा राज�ुसाद 

चापागाँईसमेत �व. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत (ने.का.प. २०६५ 

अ� ७, �न. नं. ७९८७) �रट �नवेदनमा ग�रएको आदेशले म�हलाको संर�णको स�दभ�मा ठुलो 

भ�ूमका खेलेको देिख�छ।  

एकल �वधवा म�हलाह�लाई �वधवा भ�ा �दँदा उमेरको हद लगाई �वभेद ग�रएको भनी 

दायर भएको अ�धव�ा क�वता पाँडेसमेत �व. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत (ने.का.प २०६७ अ� ७, �न. नं. ८४११) को �रट �नवेदनमा एक �नि�त मापद�ड 

�नधा�रण गर� ६० वष�भ�दा कम उमेरका एकल म�हला (�वधवा) लाई प�न सामािजक सरु�ाअ�तग�त 

�दइने भ�ा उपल�ध गराउनेतफ�  �यानाकष�ण गराइएको र �वधवा म�हलाको त�या� स�लन गराउन े

काय�मा समेत �नद�शना�मक आदेश जार� भएको छ।  

�यनै उपय�ु �व�भ� ७ �कृ�तका ज�मा ११८ वटा फैसला वा आदेशह�का �नण�याधारह� 

��ततु "सव��च अदालतबाट भएका लै��क �याय र समानतास�ब�धी मह�वपूण� फैसलाह�को सँगालो, 

२०७७" मा समेट� �काशन ग�रएको छ ।  
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�न. नं. 

७९५१ 

�यवहार 

(सधुार) ऐन 

२०३३ ले 

दाइजो उ�मूलन 

गन� नभई 

�नय��ण गन� 

�योजनका ला�ग 

अि�त�वमा 

आएकोले 

दाइजोसँग 

स�बि�धत 

�यव�थाह� 

अमा�य घो�षत 

गर� म�हलाको 

हक संर�णका 

ला�ग आव�यक 

कानून �नमा�ण 

गन� स�ब�धमा। 

११ २०६५।३

।२७ 

संवत ्२०६१ 

सालको �रट 

नं. ३३९३ 

परमादेश अ�धव�ा सपना 

�धान म�ल 

�व�� नेपाल 

सरकार, कानून, 

�याय तथा 

संसद�य 

�यव�था 

म��ालयसमेत 

ने.का.प. 

२०६५ 

अ� ११, 

�न. नं. 

८०३८ 

जबरज�ती 

करणी म�ुामा 

�यव�था 

ग�रएको ३५ 

�दने हद�यादको 

अपया�� भएको  

स�ब�धमा। 

२० 

१२ २०६५।५

।२ 

संवत ्२०६२ 

सालको �रट 

नं. ३५८१ 

परमादेशसमेत अ�धव�ा 

प�ुदेवी महज�न 

‘सजुाना’ �व�� 

नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

ने.का.प. 

२०६५ 

अ� ६, 

�न. नं. 

७९८१  

कुमार�ह� 

�व�� भइरहेको 

भेदभाव र 

शोषण रोक� 

कुमार� �थाको 

सधुारका ला�ग 

२२ 



xv 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

काया�लयसमेत आव�यक 

स� चालन 

स�ब�धमा। 

१३ २०६५।७

।६ 

०६४ सालको 

स.फौ.प.ुवे.नं. 

०४७९ 

 
 

 

जबज��ती 

करणी 

��र� िच�कार  

�व�� नेपाल 

सरकार 

ने.का.प.  

२०६६ 

अ�: ५ �न. 

नं. 

8148 

Custodial rape 

मा अपराधको 

गा�भीय�ताका 

साथै ज.क. 

म�ुामा 

कसरुदारको 

अंशबाट 

पी�डतलाई आधा 

अंश भराउन े

�यव�था र द�ड 

सजायको ४६ 

नंको 

�यव�था�बचको 

�भ�ता 

स�ब�धमा। 

२४ 

१४ 2065।1

0।26 

2063 

सालको �रट 

नं. 0402 

परमादेश इि�दरा ब�नेत 

�व�� नेपाल 

सरकारसमेत 

- जबरज�ती 

करणी म�ुामा 

�यव�था भएको 

३५ �दने 

हद�यादलाई 

बढाउन े

स�ब�धमा। 

२७ 

१५ 2066।4

।28 

संवत ्२०६४ 

सालको �र.नं. 

WO– ०४२४ 

 

परमादेशसमेत 

 

अ�धव�ा �यो�त 

पौडेलसमेत 

�व�� नेपाल 

सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष� 

काया�लयसमेत 

ने.का.प.   

२०६६ 

अ�: १२ 

�न. नं. 

८२८२ 

ए�सड ख�याई 

ग�रने �ुर 

अमान�वय 

अपराधलाई 

घरेल ु�हंसा 

(कसरु र 

सजाय) ऐनमा 

२८ 



xvi 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

नसमे�टएकोले 

सो अपराधको 

मा�ाअनसुारको 

सजायको 

�यव�थाको 

ला�ग उ� 

ऐनमा संशोधन 

गन� र Fast 

Tract Court 

गठन गन� 

स�ब�धमा। 

१६ २०६७।८

।१५ 

संवत ्२०६६ 

सालको �रट 

नं.– ०६६३ 

उ��षेणय�ु 

परमादेश 

अ�धव�ा �योती 

ल�साल पौडेल 

�व�� नेपाल 

सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६७ 

अ� ११, 

�न. नं. 

८५०७ 

सामू�हक 

बला�कार ज�तो 

ग�भीर 

�कृ�तको म�हला 

�व��को �हंसा 

स�ब�धी म�ुामा 

रा�यले �न�प� 

ढंगले 

अनसु�धान गन� 

�वशेष कानूनी र 

संरचनागत 

�यव�था गन� 

आव�यक 

भएको 

स�ब�धमा।  

३२ 

१७ २०६७।८

।१५ 

संवत ्२०६६ 

सालको �रट. 

नं. ०५८४ 

परमादेश स�ुतल� धामी 

(शाह) �व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६८ 

अ� १, 

�न. नं. 

८५४१ 

सामू�हक 

बला�कारमा 

�कटानी जाहेर� 

परेको अव�थामा 

केह�लाई म�ुा 

चालाएको र 

३४ 



xvii 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

केह�लाई 

नचलाएकोमा 

सरकार� 

व�कलले म�ुा 

नच�न ेगर� 

गरेको 

�नण�यलाई 

अदालतले 

�या�यक 

पनुरावलोकन 

गन� �म�ने 

न�म�ने 

स�ब�धमा। 

१८ २०६९।२

।३ 

�रट न�बर 

२०६६–

WO–०५४४ 

परमादेश अ�धव�ा 

क�वता 

पाँडेसमेत �व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६९, 

अ� १० 

�न. नं. 

८९०१ 

वैक�या �थाको 

उ�मूलन गन� र 

आव�यक 

�यव�था तथा 

काय��मह� 

स� चालन गन� 

स�ब�धमा। 

३६ 

१९ २०६९।५

।७ 

�रट.नं.२०६८

– WS–००४२ 

उ��षेण 

परमादेश 

अ�धव�ा �यो�त 

ल�साल 

पौडेलसमेत 

�व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६९, 

अ� ९, 

�न. नं. 

८८८३ 

सामािजक 

�यवहार 

(सधुार) ऐन 

भएको दाइजो 

�दने स�ब�धी 

�यव�थाले 

दाइजो �नय��ण 

नगर� 

म�हलामा�थ 

दाइजोको 

कारणबाट �हंसा 

भई  सोबाट 

३७ 



xviii 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

मौ�लक हक 

अपहरण भएको 

स�ब�धमा। 

२० 20७०।१

।१९ 

2068 

सालको �रट 

नं. 068-

WS-0046 

उ��षेणसमेत अ�धव�ा �मरा 

ढंुगाना �व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

- सरकारवाद� 

म�ुा स�ब�धी 

ऐन अ�तग�त 

च�ने म�ुाका 

पी�डत 

सा�ीलाई 

अनिुचत �पमा 

व�ग�करण गर� 

अ�य म�ुामा 

भ�दा 

मानवबेच�वखन 

तथा 

ओसारपसार 

(�नय��ण) 

ऐनका �व�भ� 

दफामा 

भएकामा भएका 

�वभेदपूण� 

अव�था 

स�ब�धमा। 

३९ 

२१ २०७०।८

।३०  

२०६६–CR–

०७९२ 

 

जबज��ती 

करणी 

ब�� ख�ी 

�व�� यसोदा 

काक�को 

जाहेर�ले नपेाल 

सरकार 

ने.का.प. 

२०७१ 

अ�: ६ �न. 

नं 9186 

नाबा�लका उपर  

ज.क भएकोमा 

करणी ठह�रन 

प�ुषको �ल� 

�वेश 

असा�द�भ�क 

भएको 

स�ब�धमा।   

४१ 

२२ २०७१।५ ०७०-RC- कत��य �यान गरुाँसदेवी ने.का.प.  कत��य �यान ४२ 



xix 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

।२७  ०११२ 

 

लामाको 

जाहेर�ले नपेाल 

सरकार �व�� 

रा�धका �े� 

२०७१ 

अ�: ९ �न. 

नं. 

9242 

म�ुामा  

Battered 
Women 
Syndrome 

भएक� म�हलाले 

गरेको 

अपराधको 

प�रि�थ�तको 

पथृकता 

स�ब�धमा। 

२३ २०७१।१

०।१९  

०६७-CR-

१२८८ 

 

मानव 

बेच�बखन, 

बाल�ववाह, 

जबज��ती 

करणी 

लोकबहादरु 

काक�समेत 

�व�� "ख" 

कुमार�को 

जाहेर�ले नपेाल 

सरकार 

ने.का.प. 

२०७२ 

अ�: २ 

�न.नं. 

9346 

नाबा�लकालाई 

�नजको म�जरु� 

�लई वा न�लई 

करणी गरेमा 

जबज��ती करणी 

गरेको मा�नन े

स�ब�धमा। 

४४ 

२४ २०७२।१

०।२१ 

०७१-WO-

०७५३ 

 

परमादेश अ�धव�ा 

प�ुयिशला 

दवाडी 

िघ�मरेसमेत 

�व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०७४ 

अ�: १ �न. 

नं. 

९७४१ 

नाबा�लकालाई 

�नजको म�जरु� 

�लई वा न�लई 

करणी गरेमा 

जबज��ती करणी 

गरेको मा�नन े 

स�ब�धमा। 

४८ 

२५ २०७३।३

।२१ 

०७१-CR-

००८७ 

 

कत��य �यान 

 

स�ु महतोसमेत 

�व�� झार� 

महतोको 

जाहेर�ले नपेाल 

सरकार  

ने.का.प. 

२०७४ 

अ�: ८ �न. 

नं. 

९८६१ 

बो�सीको 

आरोप लगाई 

ह�या गर� 

जलाउने काय� 

म�हला �हंसाको 

उ�कष� �प 

भएको 

स�ब�धमा। 

५० 



xx 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

२६ २०७३।५

।१६  

०७०-CR-

०५२४ 

 

मानव 

बेच�बखन तथा 

ओसारपसार 

जबरज�ती 

करणी 

ला�पा शेपा� 

�व�� प�रव�त�त 

उपनाम यमनुा 

राईको जाहेर�ले 

वाद� नेपाल 

सरकार 

ने.का.प.  

२०७३ 

अ�: ९ 

�न.नं. 

9684 

म�हलाले 

म�हलालाई 

जबरज�ती 

करणी गन� 

स�ने नस�ने 

तथा जबरज�ती 

करणीको 

अपराध कृ��म 

�ल�को 

�योगबाट 

�था�पत हनु े

नहनुे 

स�ब�धमा। 

५१ 

२७ २०७४।४

।२७ 

०७२-CR-

०८७९ 

 

मानव 

बेच�बखन तथा 

ओसारपसार 

प�रव�त�त नाम 

अ�सराको 

जाहेर�ले नपेाल 

सरकार �व�� 

शाि�त �व.क. 

ने.का.प.  

२०७४ 

अ�: ८ �न. 

नं. 

९८६८ 

मानव बेच�बखन 

तथा ओसार 

पसार 

(�नय��ण) 

ऐनअ�तग�त 

कसरुदारको 

आ�थ�क है�सयत 

कमजोर रह� 

��तपू�त� भराउन 

नस�ने 

अव�थामा 

पी�डतलाई 

पनु�था�पना 

कोषबाट उ�  

रकम भराउन े

�यव�था 

स�ब�धमा। 

५३ 

२८ २०७४।8

।१३ 

०७२-WC-

००२० 

उ��षेण / 

परमादेश 

अ�धव�ा 

राजीवजंग 

- सामा�य ��तर�ा 

र स�त�व 

५४ 



xxi 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

शाहसमेत  

�व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

र�ाको �बच 

फरक अव�था 

हनुे नहनुे 

स�ब�धमा। 

२९ २०७5।3

।७ 

०67-CR-

0020 

नाबा�लगसँग 

अ�ाकृ�तक 

मैथनु गरेको 

प�रव�त�त नाम 

क कुमार�को 

जाहेर�ले नपेाल 

सरकार �व�� 

स�तोष कु शाह 

ने.का.प. 

२०७६ 

अ�: ८ 

�न.नं. 

१०३३५ 

अ�ाकृ�तक 

मैथनु र आशय 

करणीको 

��या�बचको 

�भ�ता 

स�ब�धमा। 

५६ 

३० २०७5।9

।30 

072-CR-

0799 

मानव 

बेच�वखन तथा 

ओसार पोसार 

पदम �व.क. 

�व�� कैलाल� 

71 “ख” िखमा 

(प�रव�त�त नाम) 

को जाहेर�ले 

नेपाल सरकार 

- मानव बेच�बखन 

तथा ओसार 

पसार 

(�नय��ण) ऐन 

अ�तग�त 

पी�डतलाई 

पनु�था�पना 

कोषबाट 

��तपू�त� भराउने 

�यव�था 

स�ब�धमा। 

५७ 

३१ २०७६।१

।१५ 

०७०-WO-

०६८३ 

उ��षेण सह सेनानी 

भपुे�� ख�का 

�व�� नेपाल 

सरकार, नेपाल� 

सेना, ज�ी अ�ा 

भ�काल�समेत 

ने.का.प. 

२०७६ 

अ�: ८ 

�न.नं. 

१०३४२ 

सहम�त 

स�हतको यौन 

स�ब�ध 

भ�नएकोमा 

सहम�त �दने र 

�दने 

�यि�ह�को 

है�सयतमा शि� 

स�ब�धको ठूलो 

अ�तर हुँदा सो 

५८ 



xxii 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

�भावमा पान� 

स�ने पद र 

है�सयतमा रहको 

�यि�ले गरेको 

करणीमा 

पी�डतले  

�वत�� �पमा 

सहम�त भ� 

न�म�ने 

स�ब�धमा 

३२ २०७6।3

।26 

०७४-NF-

०००१ 

जबरज�ती 

करणी उ�ोग 

��दप भ�राई 

�व�� पी�डतको 

बबुाको जाहेर�ले 

नेपाल सरकार 

ने.का.प. 

२०७६ 

अ�: ६ 

�न.नं. 

१०२८० 

आशय करणीको 

�कृ�त र 

जबरज�ती 

करणीको 

उ�ोगको 

�कृ�त�बच 

�भ�ता 

स�ब�धमा। 

६० 

३३ २०७६।८

।२ 

०७१-CR- 

०६५९ 

जबरज�ती 

करणी 

"घ" कुमार�को 

जाहेर�ले नपेाल 

सरकार �व�� 

सागर भ� 

 जबरज�ती 

करणी कसरुमा 

म�ुय वारदात 

�थल न ै

पी�डतको शर�र 

भएकोले वारदार 

�थलको 

य�कनता 

नभएको भनी 

कसरुबाट 

उ�मिु� �दन 

नस�कने 

स�ब�धमा।  

 

६२ 



xxiii 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

 

भाग –  २ 

स�पि�मा समान अ�धकार 

१ २०४९।७

।६ 

संवत ्२०४९ 

सालको 

�न.नं.–  

२३११ 

उ��षेण �ीमती सरला 

रानी रौ�नयार 

�व�� �ी 

सिचव, �ी ५ 

को सरकार अथ� 

म��ालयसमेत 

ने.का.प. 

२०५० 

(क) अ� 

१ �न. नं. 

४६८० 

द�पि�को 

संय�ु आयमा 

लो�नेको नाममा 

कर �नधा�रण 

ग�रनेछ भ�े 

�यव�थाले प�ुष 

र �ी�बच 

भेदभाव गरेको 

भ�े 

स�ब�धमा। 

६७ 

२ २०५२।४

।१८ 

संवत ्२०५० 

सालको �रट 

नं.  ३३९२ 

सं�वधानसँग 

बािझएको 

कानून 

सं�वधानको 

धारा ८८(१) 

बमोिजम बदर 

घो�षत गन� 

आदेश जार� 

ग�रपाऊँ। 

मीरा कुमार� 

ढंुगानासमेत 

�व�� 

�व�� �ी ५ 

को सरकार, 

कानून �याय 

तथा संसद�य 

�यव�था 

म��ालयसमेत 

ने.का.प. 

२०५२ 

अ� ६ �न. 

नं. : 

६०१३ 

३५ वष�को 

उमेर पगेुक� 

�ववाह नभएक� 

छोर�ले 

छोरासरह अंश 

पाउन ेकानूनी 

�यव�थाले छोरा 

र छोर��बच  

�ल�को 

आधारमा समान 

�यवहार गरेको 

भ�े 

स�ब�धमा। 

६९ 

३ २०५२।८

।२५ 

�रट नं. 

२७३६ 

उ��षेणसमेत अ�धव�ा सपना 

�धान 

म�लसमेत  

�व�� �ी ५ 

को सरकार, 

कानून �याय 

ने.का.प. 

२०५३, 

अ� २ �न. 

नं. 

६१४० 

छोर�, सधवा एवं 

�वधवा 

बहुार�लाई 

मोह�यानी 

हकको 

उ�रा�धकार� 

७१ 



xxiv 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

तथा संसद�य 

�यव�था 

म��ालयसमेत 

अ�वीकार 

ग�रएको कानूनी 

�यव�था 

स�ब�धमा। 

४ २०५३।४

।३ 

संवत ्२०५१ 

सालको �रट 

नं. २८१६ 

उ��षेण डा. च�दा 

व�ाचाय� 

�व�� �ी संस� 

सिचवालयसमेत 

ने.का.प. 

२०५३ 

अ� ७ 

�न.नं. 

६२२३ 

अंशब�डा, 

अपतुाल�, 

धम�प�ु, जार�को, 

�वहावार�को, 

लो�ने 

�वा�नीको र  

पशूकरणी 

स�ब�धी 

महलह�मा 

भएको 

समानताको हक 

�वपर�त 

भेदभावय�ु 

रहेको 

स�ब�धमा। 

७३ 

५ २०६१।४

।१४ 

२०५९ 

सालको �रट 

नं. ११० 

नेपाल 

अ�धरा�यको 

सं�वधान, 

२०४७ को 

धारा ८८ 

बमोिजम 

सं�वधासँग 

बािझएको 

कानून अमा�य 

र बदर  

अ�धव�ा मीरा 

ढंुगाना �व�� 

मि��प�रष� 

सिचवालयसमेत 

ने.का.प. 

२०६१ 

अ� ४ �न. 

नं. 

७३५७  

वैवा�हक 

ि�थ�तलाई 

आधार मानी 

�ववाह 

नभएस�म 

अपतुाल� हक 

�ा� गन� तर 

�ववाह प�ात ्

अपतुाल� 

फका�उन ुपन� 

समान 

अव�थाका 

म�हला�बच 

७५ 



xxv 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

असमान कानूनी 

�यव�था 

स�ब�धमा। 

६ २०६१।४

।१४ 

२०६० 

सालको �रट 

नं. ३४ 

नेपाल 

अ�धरा�यको 

सं�वधान, 

२०४७ को 

धारा ८८(१) 

बमोिजम 

सं�वधानसँग 

बािझएको 

कानून अमा�य 

र बदर 

अ�धव�ा सपना 

�धान म�ल 

�व�� 

मि��प�रष� 

सिचवालयसमेत 

ने.का.प. 

२०६१ 

अ� ४,  

�न. नं. 

७३५८ 

�ल�को 

आधारमा 

अपतुाल�को 

�म तोक� 

छोरा र छोर�, 

ना�त र 

ना�तनीका �बच 

�वभेद गर� 

वैवा�हक 

ि�थ�तका 

आधारमा समेत 

छोर�छोर�का 

�बच �वभेद हनु े

अव�था �सज�ना 

गरेको 

स�ब�धमा। 

७७ 

७ २०६२।८

।८ 

२०५८ 

सालको दे.प.ुनं 

७२६७ 

 

ब�डाप� दता� 

बदर 

�मना �े� 

�व�� 

ग�जबहादरु 

�े�समेत 

ने.का.प. 

२०६३ 

अ� १ �न. 

नं. 

7640 

अंश हक लोप 

हनुे गर� ब�डा 

ग�रएको 

काय�लाई 

कानूनी मा� 

न�म�ने 

स�ब�धमा। 

७९ 

८ २०६२।८

।३० 

संवत ्२०६१ 

सालको �वशेष 

�रट नं. ३४ 

नेपाल 

अ�धरा�यको 

सं�वधान, 

२०४७ को 

धारा ८८(१) 

बमोिजम 

�लल� थापासमेत  

�व�� �ी 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लसमेत 

ने.का.प. 

२०६२ 

अ� ९ 

�न.नं. 

७५८८ 

�ी अंशधनको 

�पमा पणू� 

�वा�म�व रहेको 

स�पि� 

उपभोगमा 

ब�देज गरेको 

८१ 



xxvi 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

सं�वधानसँग 

बािझएको 

कानून अमा�य 

एवं बदर  

कानूनी 

�यव�थालाई 

�यायोिचत मा� 

न�म�ने 

स�ब�धमा। 

९ २०६२।८

।३० 

संवत ्२०६१ 

सालको �वशेष 

�रट नं. ३१ 

नेपाल 

अ�धरा�यको 

सं�वधान, 

२०४७ को 

धारा ८८(१) 

बमोिजम 

बािझएको 

कानून अमा�य 

एवं बदर  

अ�धव�ा 

�काशमिण 

शमा�समेत 

�व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६२ 

अ� ८ �न. 

नं. ७५७७ 

वैवा�हक 

अ�धकार 

उपभोग गरेकै 

कारणले छोर�ले 

सगोलको अ�य 

अंिशयारसरह 

�ा� गरेको 

सा�पि�क  

अ�धकारबाट 

बंिचत हनुनुपन�  

स�ब�धमा। 

८३ 

१० २०६३।८

।७ 

२०६२ 

सालको �वशेष 

�रट नं. ११४ 

नेपाल 

अ�धरा�यको 

सं�वधान, 

२०४७ को 

धारा ८८(१) 

बमोिजम 

सं�वधानसँग 

बािझएको 

कानून अमा�य 

र बदर  

अ�धव�ा मीरा 

ढंुगाना �व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६३  

अ� ८ �न. 

नं. : 

७७४३ 

म�हलाले 

स�पि� �ब�� 

ग�र�दएको 

�यि�सँग 

�ववाह गरेमा 

स�पि� �फता� 

नहनुे 

स�ब�धमा। 

८६ 

११ २०६४।५

।३० 

२०६२ 

सालको 

दे.प.ुनं. 

८०२७, 

९८२६ 

शेषप�छको 

वकसप� 

�लखतबदर 

वस नारायण 

महज�न 

�व�� नरेश 

महज�न 

 

ने.का.प. 

२०६४ 

अ�: ६ �न. 

नं. 

७८६४ 

शेषप�छको 

वकसप� गर� 

प�छ केह� 

स�पि� हालैको 

बकसप� गर� 

�दएको काय�मा 

८८ 



xxvii 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

आ�ना नाममा 

रहेको स�पि� 

ह�ता�तरण गन� 

पाउन े�नरपे� 

अ�धकार  

नरहेको भ� 

नस�कने 

स�ब�धमा। 

१२ २०६५।८

।५ 

०६३-WH-

००३० 

 

उ��षेण अ�धव�ा सपना 

�धान 

म�लसमेत 

�व�� नेपाल 

सरकार 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

 २०६५ 

अ�: ११ 

�न. नं. 

८०३१ 

�ववाह 

ग�रसकेक� 

छोर�ले अंश 

नपाउन ेभनी 

ग�रएको 

�यव�थाले 

छोर�लाई 

�ववा�हत र 

अ�ववा�हत गर� 

२ वग�मा 

छु�याई असमान 

�यवहार लाग ु

गरेको तथा 

अपतुाल� पाउन े

स�ब�धमा प�न 

छोरासरह समान 

है�सयत 

उपल�ध 

नगराएको 

�यव�था 

समानतको 

�स�ा�त �वपर�त 

भएको 

स�ब�धमा।। 

८९ 



xxviii 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

१३ २०६७।५

।१० 

�र.नं. : 

०६७– WS–

००१० 

उ��षेणसमेत अ�धव�ा 

�काशमिण 

शमा�समेत 

�व��  

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६७ 

अ� ९ �न. 

नं. ८४५६ 

�ी अंशधनको 

७ नं ले 

म�हलाको 

वैवा�हक 

स�ब�ध कायम 

गन� अ�धकारका 

साथै �य�तो 

स�ब�धलाई 

�नर�तरता �दने 

अ�धकारमा�थ 

अंकुश लगाउन 

वा �नय��ण 

गरेको 

स�ब�धमा। 

९१ 

१४ २०६९।२

।१४ 

दे.प.ुनं. 

२०६७–CI–

०९०१ 

 

खानलाउन 

�दलाइपाऊँ 

नरबहादरु 

आचाय�समेत 

�व��  

�कमेणीदेवी 

शाह 

ने.का.प. 

२०६९ 

अ�: ५ �न. 

नं. 

८८२२ 

बहुार�ले 

मानाचामल 

भराउन पाउन े

कानूनले 

स�ुनि�त गरेको 

अ�धकार हनुाले 

�वप�को 

आ�थ�क है�सयत 

असा�द�भ�क 

हनुे। 

९३ 

१५ २०६९।२

।१७ 

संवत ्

२०६५–

WO–०५४५ 

परमादेश अ�धव�ा मीरा 

ढंुगानासमेत 

�व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६९, 

अ� १२ 

�न. नं. 

८९२८ 

मानाचामलको 

म�ुा दायर 

भइसकेप�छ 

अंिशयारको 

स�पि� रो�ा 

रा� पाउने  ̧

मानाचामल �लई 

बसेको 

९५ 



xxix 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

अव�थामा 

�य�ता 

म�हलाको 

सगोलको 

स�पि� 

बेच�वखन गन� 

नपाउन ेज�ता 

अंशब�डा, 

लो�ने�वा�नी, 

अदालती 

ब�दोब�तको 

महलमा भएको 

कानूनी 

�यव�थाह� 

अपया�� रहेकोले 

सो संशोधनका 

साथै थप 

कानूनसमेतको 

�नमा�ण गनु�पन� 

स�ब�धमा। 

१६ २०६९।५

।२१ 

०६८–DF–

००१४ 

 

अंश �नम�ला रोका 

�व�� बालकृ�ण 

रोका 

ने.का.प. 

२०७० 

अ�: ३ 

�न.नं. 

८९७२ 

अंश म�ुा 

च�दाच�दैको 

अव�थामा 

कानूनले कुन ै

�यि�लाई 

पैतकृ स�पि�मा 

अ�य 

अंिशयारसरह 

अ�धकार �दान 

गन� �यव�था 

गरेको 

अव�थामा सो 

९७ 



xxx 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

म�ुामा प�न 

उ� कानून 

आक�ष�त हनु े

नहनुे 

स�ब�धमा। 

१७ २०७५।2

।6 

073-CI-

0392 

मोह� नामसार� रामच�� सहनी 

�व�� झ�लया 

देवी म�ला�हन 

ने.का.प. 

२०७६ 

अ�: ६ 

�न.नं. 

१०२८३ 

मो�हको 

एकमा� छोरा र 

�नजको एकमा� 

�ीमती रहेको 

अव�थामा 

कानून 

बमोिजमको 

हकवाला �यि� 

बहुार� भएकोले 

ज�गाधनीले 

मोह� प�याउन 

इ�कार गन� 

नस�ने 

स�ब�धमा। 

९९ 

१८ २०७५।३

।१३ 

०६९-WO-

०२४९ 

परमादेश अ�धव�ा स�ुमा 

गौतमसमेत 

�व�� नेपाल 

सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष� को 

काया�लयसमेत 

- मोह�का 

अंिशयार 

सद�यह�ले 

मोह� हकलाई 

पै��क 

स�पि�सरह 

�नःसत� र 

�नरपे� �पमा 

दाबी गन�  

न�म�ने 

स�ब�धमा। 

१०० 

१९ २०७५।९

।२५ 

०७२-WC-

००१७ 

उ��षेण अ�धव�ा 

तेजबहादरु 

- ऐनमा ग�रएको  

संशोधनले 

१०१ 



xxxi 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

कटुवाल �व�� 

रा� �प�तको 

काया�लय शीतल 

�नवाससमेत 

म�हलाले आ�ना 

बाब ुआमा र 

�ववाहप� चात ्

आ�नो प�तबाट 

समेत दोहोरो 

अंश पाउन े

अव�था भएको 

तथा सो 

�यव�थाले �दद� 

ब�हनीका 

छोराछोर� र 

दाजभुाइको 

छोराछोर� एउटै 

अंश तथा वंश 

बनाई 

सं�वधानको 

पै��क स�पि� 

स�ब�धी 

�स�ा�तसँग 

बािझएकोले 

बदर हनुपुन� 

भ� न े

स�ब�धमा। 

२० २०७६।3

।२२ 

०७५-WO-

०८७७ 

उ��षेण, 

परमादेशसमेत 

�ीमती सकुुम 

थापासमेत 

�व�� �पता�बर 

थापासमेत 

- छोर�लाई प�न 

छोरासरह पैतकृ 

स�पि�मा समान 

अंिशयार कायम 

गन� स�ब�धमा। 

१०३ 

२१ २०७६।०

९।०३ 

०७३-NF-

००३२ 

अपतुाल� हक 

कायम 

नारायण�साद 

था� �व��  

हरे��कुमार 

चौधर� 

- �ववा�हत छोर�ले 

आफूलाई 

ज�माउन े

आमाको 

१०४ 



xxxii 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

अपतुाल�को 

�न�म� �ववा�हत 

छोर� निजकको 

हकवाला हनुे 

स�ब�धमा। 

भाग - ३ 

�जनन �वा��यको अ�धकार 

१ २०५५।२

।२५ 

संवत ्२०५३ 

सालको �रट 

नं. २१८७ 

उ��षेण अ�पूण� राणा  

�व�� गोरख 

स�शेर ज.ब.रा. 

समेत 

ने.का.प. 

२०५५ 

अ� ८ �न. 

नं. 

6588 

माना चामल 

म�ुामा म�हला 

�ववा�हत र 

ब�चाको आमा 

भए नभएको 

�मािणताको 

ला�ग 

कुमा�र�वको 

जाँच गन� 

आव�यक 

नभएको 

स�ब�धमा। 

१०७ 

२ २०६०।५

।२५ 

संवत ्२०५९ 

सालको �र.नं. 

८८ 

सं�वधानको 

धारा ८८(१) 

र (२) 

बमोिजम 

परमादेशलगाय

त जो चा�हने 

आ�ा आदेश 

वा पजु�  

अ�धव�ा 

�काशमिण 

शमा�समेत 

�व�� �ी ५ 

को सरकार 

म�हला 

बालबा�लका 

तथा समाज 

क�याण 

म��ालयसमेत 

ने.का.प. 

२०६० 

अ� ९ 

�न.नं. 

७२६८ 

�यूनतम �सू�त 

�बदाको अव�ध 

�नधा�रण 

स�ब�धमा। 

११० 

३ २०६१।१

१।१३ 

संवत ्२०६१ 

सालको �रट 

नं. ५२ 

नेपाल 

अ�धरा�यको 

सं�वधान, 

अ�धव�ा सपना 

�धान 

म�लसमेत 

ने.का.प. 

२०६२ 

अ� १ �न. 

गभ�पतनको 

अपराधमा 

गभ�वती 

११३ 



xxxiii 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

२०४७ को 

धारा ८८(१) 

र ८८(२) 

बमोिजम 

सं�वधानसँग 

बािझएको 

कानूनको 

�ावधान 

अमा�य र 

बदर  

�व�� �ी ५ 

को सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

नं. 

७४७८ 

म�हलालाई र 

सो काय� गन� 

द�ु�साहन गन� 

अ�य प�ुष वा 

म�हलालाई हनुे 

सजायमा 

भेदभावपूण�  

�यव�था भएको 

स�ब�धमा। 

४ २०६२।२

।४ 

२०६१ 

सालको �रट नं 

३२५० 

परमादेश अ�धव�ा 

�काशमणी 

शमा�समेत 

�व�� नेपाल 

सरकार 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

- ��त�ानमा िशश ु

�याहार तथा 

�तनपानस�ब�धी 

�तर�य स�ुवधा 

उपल�ध गराउने 

स�ब�धमा। 

११४ 

५ २०६२।९

।१४ 

२०६१ 

सालको �रट नं 

६३ 

नेपाल 

अ�धरा�यको 

सं�वधान, 

२०४७ को 

धारा ८८(१) 

अनसुार 

सं�वधानसँग 

बािझएको 

कानून अमा�य  

अ�धव�ा 

�काशमणी 

शमा�समेत  

�व�� �ी ५ 

को सरकार, 

सं�कृ�त, पय�टन 

तथा नाग�रक 

उ�ययन 

म��ालय  

- �नगममा 

काय�रत म�हला 

कम�चार�ह��बच  

वैवा�हक 

है�सयतको 

आधारमा �दइने 

�सू�त �बदाको  

स�ब�धमा 

११५ 

६ २०६५।२

।२२ 

�रट नं. 

०६४– WO–

०२३० 

परमादेश अ�धव�ा 

�काशमणी 

शमा�समेत 

�व�� नेपाल 

सरकार 

ने.का.प. 

२०६५ 

अ� ८, 

�न. 

नं.८००१ 

म�हलाको 

�जनन �वा��य 

सम�या तथा 

पाठेघर सम�या 

�नराकरणका 

११६ 



xxxiv 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ला�ग पी�डत 

म�हलाह�लाई 

�नःश�ुक 

परामश�, उपचार, 

�वा��य सेवा 

तथा स�ुवधा 

उपल�ध गराउने 

स�ब�धमा। 

७ २०६५।२

।२३ 

�रट 

नं.२०६३–  

WS– ००२८ 

सं�वधान 

��तकूलको 

कानूनी 

�यव�था 

अमा�य घो�षत 

गर� परमादेश 

लगायत अ�य 

आव�यक 

आदेश  

अ�धव�ा 

�काशमिण 

शमा�समेत 

�व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

न.ेका.प. 

२०६५  

अ� ४,  

�न.नं. 

७९५२ 

कारागारमा 

रहेका सबै 

गभ�वती 

म�हलाह�ले 

पाउने �जनन 

�वा��य 

अ�धकारमा 

भएको �भ�ता 

स�ब�धमा  

११८ 

८ २०६५।४

।२० 

२०६१ 

सालको �रट नं 

३३५२ 

उ��षेणसमेत अ�धव�ा 

�काशमिण 

शमा�समेत 

�व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

- वैध गभ�पतनको 

�नण�यमा 

म�हलाको मा� 

�नवा�ध एकलौट� 

हक �दान भए 

नभएको 

स�ब�धमा। 

१२० 

९ २०६६।२

।६ 

संवत ्२०६३ 

सालको �रट 

नं.WO–

०७५७ 

परमादेश ल�मीदेवी 

�ध�समेत 

�व�� नेपाल 

सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

न.ेका.प 

२०६७ 

अ� ९, �न. 

नं. ८४६४ 

सव�सलुभ एवं 

पहुँच यो�य 

गभ�पतनको 

स�ुवधा स�ुनि�त 

गन� र 

गभ�पतनस�ब�धी 

छु�ै कानून 

�नमा�ण गन� 

१२२ 



xxxv 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

स�ब�धमा। 

१० २०६६।१

१।१३ 

संवत ्२०६४ 

सालको �रट 

नं. – ०००४ 

उ��षेणसमेत अ�धव�ा 

अ�यूत�साद 

खरेल 

�व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६७ 

अ� ६, �न. 

नं ८३८४  

स�ुकेर� हुँदाको 

पटक र 

ब�चाको 

सं�याको 

आधारमा पाउन े

�स�ुत �बदाले 

�जनन 

�वा��यस�ब�धी 

हक मा�थ 

�नय��ण गरेको  

�यव�था 

स�ब�धमा। 

१२५ 

११ २०६७।४

।१२ 

२०६५ 

सालको �रट नं 

०७४८ 

परमादेश �वमला 

ख�कासमेत 

�व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

- अपांगता भएका 

म�हलाह�को 

�वा��य �वशेष 

�यान �दई 

अपा� 

�यि�ह�को 

सरल र सहज 

पहुँच हनु स�ने 

गर� नी�त 

काय��म बनाई 

लागू गन� 

स�ब�धमा 

१२६ 

१२ २०६७।१

२।२८ 

संवत ्२०६६ 

सालको �रट. 

नं.– WO–

१२२२ 

उ��षेण, 

परमादेश 

ज�बहादरु 

�संहसमेत 

�व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६८, 

अ� ६, 

�न. नं. 

८६३१ 

कारागारमा 

रहेका थनुवुा 

कैद�ह�को 

�जनन स�ब�धी 

अ�धकारको 

उपभोगका ला�ग 

पा�रवा�रक 

१२७ 



xxxvi 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

भेटघाटको 

स�ुवधा उपल�ध 

गराउने 

स�ब�धमा। 

१३ २०७३।३

।३० 

०७२-WO-

०११९ 

 

उ���ेण / 

परमादेश 

अ�धव�ा 

प�ुपराज पा�डेय 

�व�� नेपाल 

सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०७४ 

अ�: २ �न. 

नं. 

९७५७ 

कानूनी �यव�था 

नै भएको 

अव�था 

स�ा�लत 

सरोगेसी  सेवा 

स� चालन गन� 

काय�लाई 

कानूनबमोिजम 

काय� न�म�ने र 

सरोगेसी     

सेवाबाट 

�यावसा�यक 

लाभ मा� �लने 

�योजन म�हला 

अ�धकारको 

�व�� भएको 

स�ब�धमा । 

१२९ 

१४ २०७३।१

०।१२ 

०७२-WO-

०४८४ 

 

उ��षेण / 

परमादेश 

शाि�त 

बलमपाक� 

�व�� नेपाल 

सरकार, �वा��य 

म��ालयसमेत 

ने.का.प. 

२०७५ 

अ�: ३ �न. 

नं. 

९९७४ 

म�हलाको 

�वीकृ�त�वना २ 

वष�भ�दा सानो 

ब�चा भएको 

म�हला 

कम�चार�को 

�नजको 

जानकार� वा 

सहम�त �वना 

स�वा गन� 

काय�लाई 

१३२ 



xxxvii 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

मना�सब मा� 

नस�कने। 

१५ २०७4।3

।26 

0७१-CR-

११६७ 

कत��य �यान जयबहादरु 

तामाङसमेत 

�व�� इि�दरा 

भ�डार�को 

जाहेर�ले नपेाल 

सरकार 

- फौजदार� 

कसरुको 

अनसु�धानदेिख 

फैसला र सजाय 

�नधा�रणस�मका 

चरणमा  

म�हलाको 

�जनन �वा��य 

स�ुवधा स�ुनि�त 

गन� पन�। 

 

१३३ 

भाग - ४ 

प�हचानको अ�धकार 

१ २०५०।1

0।२८ 

२०४९ 

सालको 

�र. प.ु इ. नं. 

२९  

सं�वधानको 

धारा 

१६।७१ 

बमोिजम 

परमादेशको 

आदेश वा जो 

चा�हने आ�ा 

आदेश वा पजु�  

मीरा ग�ु�समेत  

�व�� के���य 

अ�यागमन 

�वभागसमेत 

- नेपाल� 

नाग�रकसँग 

वैवा�हक 

स�ब�ध भएका 

�वदेशी 

नाग�रकलाई 

�ल�को 

आधारमा �दइने 

असमान �भषाको 

समानतको 

�स�ा�त �वपर�त 

मा�नने 

स�ब�धमा 

१३७ 

२ २०५५।१

।११ 

संवत ्२०५१ 

सालको 

दे.प.ुनं. 

२२२८ 

अंश माना 

चामल 

र�लाल 

कनौ�डया 

�व�� रेण ु

अ�धकार� 

ने.का.प. 

२०५५ 

अ� ८, 

�न. नं. 

वाद� ��तवाद� 

�बच करणी 

�लन ु�दन ुभई 

छोर�को 

१३८ 



xxxviii 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

६५८५ जायज�म भएको 

अव�थमा यी 

वाद� 

��तवाद��बच 

लो�ने 

�वा�नीको नाता 

कायम हनु े। 

३ २०५८।१

०।२५ 

संवत ्२०५७ 

सालको �रट 

नं. ३६६८ 

नेपाल 

अ�धरा�यको 

सं�वधान, 

२०४७ को 

धारा २३,८८ 

(१) र (२) 

बमोिजम 

उ��षेणय�ु 

परमादेशलगाय

त जनुसकैु 

उपय�ु आ�ा 

आदेश वा पजु�  

अ�धव�ा 

च��का�त 

�वाल�समेत 

�व�� �ी ५ 

को सरकार, 

मि��प�रष� 

सिचवालयसमेत 

ने.का.प. 

२०५८, 

अ� ११ 

�न. नं. 

७०४४ 

वंशजको 

आधारमा पाउन े

नाग�रकतामा 

�ल�को 

आधारमा भएको 

�वभेदलाई 

�यायोिचत मा�  

न�म�ने 

स�ब�धमा। 

१३९ 

४ २०६१। 

१२।१० 

संवत ्२०६१ 

सालको �र.नं. 

३५०४ 

उ��षेण 

परमादेश 

अ�धव�ा 

अ�यूत�साद 

खरेल  

�व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६२ 

अ� ४,  

�न. नं. 

७५३३ 

मात�ृवको 

आधारमा 

कुमार� 

आमाबाट 

जि�मएका 

नाबालकलाई 

वंशजको 

आधारमा 

नाग�रकता 

�दइने 

स�ब�धमा। 

१४२ 

५ २०६२।५

।३० 

संवत ्२०६० 

सालको �रट 

परमादेशसमेत अ�धव�ा टेक 

ता�ाकारसमेत 

ने.का.प. 

२०६२ 

वाद� 

म�हलाह�बाट 

१४३ 



xxxix 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

नं. १२१ �व�� �ी ५ 

को सरकार, 

म��ीप�रष� 

सिचवालयसमेत 

अ� ६, 

�न.नं. 

७५५० 

ज�म भएका 

नाबालकह�को 

ज�मदता� गन� र 

�नजह�ले 

नाग�रकता 

स�ब�धमा 

आव�यक 

�यव�था गन� 

स�ब�धमा। 

६ २०६२।८

।१३ 

संवत ्२०६० 

सालको �रट 

नं. ३३५५ 

उ��षेण 

परमादेश 

प�ुयवती 

पाठकसमेत 

�व�� �ी ५ 

को सरकार 

पररा� 

म��ालयसमेत 

ने.का.प. 

२०६२ 

अ� ८, 

�न. नं. 

७५८५  

म�हलाह�लाई 

राहदानी जार� 

गदा� 

अ�भभावकको 

�वीकृ�त 

नचा�हने 

स�ब�धमा। 

१४४ 

७ २०६३।५

।१५ 

संवत ्२०६१ 

सालको �रट 

नं. ४३ 

उ��षेण 

परमादेश 

अ�धव�ा मीरा 

ढंुगानासमेत 

�व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६३ 

अ�: ५ �न. 

नं. 

७६९३ 

बालक 

ज�मेप�छ 

�नजको नाम 

रािख�दने 

स�ब�धमा 

भएको 

�ाथ�मकता 

�नधा�रणका 

स�ब�धमा। 

१४६ 

८ 2064।9

।6 

संवत ्२०६४ 

सालको �रट 

न�बर ९१७ 

 

उ��षेण, 

परमादेश, 

��तषेध 

लगायत जो 

चा�हने आ�ा 

आदेश वा पजु�  

स�ुनलबाब ुप�त 

�व�� नेपाल 

सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६५ 

अ�: ४ �न. 

नं. 

७९५८ 

 

ते�ो �ल�ी 

�यि�ह�को 

मौ�लक हकको 

संर�ण र 

उपभोगको 

��याभ�ूतका 

स�ब�धमा। 

१४७ 
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�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

९ २०६५।१

।४ 

संवत ्२०६३ 

सालको �रट 

नं. ००८९ 

उ��षेण न�ल� 

महज�नसमेत  

�व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६५ 

अ� ११ 

�न. नं. 

८०३५ 

�ववा�हत 

म�हलालाई 

वंशजको 

आधारमा 

बबुाको नामबाट 

नाग�रकता जार� 

हनु स�ने 

स�ब�धमा। 

१५० 

१० २०६६।३

।१२ 

2065-WO-

0035 

परमादेश रि�त थापासमेत  

�व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६६ 

अ� ६, 

�न. नं. 

८१७५ 

आमाको 

नामबाट 

नाग�रकताको 

�माणप� �लने 

अ�धकारको 

स�ुनि�तता गन� 

स�ब�धमा। 

१५१ 

११ २०६७।१

०।२४ 

�रट नं. 

२०६७– WS–

००१७ 

उ��षेणसमेत अ�धव�ा 

सरोजनाथ 

�याकुरेलसमेत 

�व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६८ 

अ� १,  

�न. नं. 

८५३६ 

कुनै नपेाल� 

नाग�रक एकल 

म�हला भएकै 

कारण मतदान 

गन� र चनुावमा 

उ�मेदवार ब� े

हकबाट वि�त 

हनु नहनुे 

स�ब�धमा। 

१५२ 

१२ २०६७।१

१।१५ 

संवत ्२०६७ 

सालको �रट. 

नं.– २०६७–

WO–०७०३ 

परमादेशसमेत स�वना 

दमाईसमेत  

�व�� नेपाल 

सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६८  

अ� २ �न 

नं. 

८५५७ 

आमाको 

नामबाट 

नाग�रकता �लने 

अ�धकार म�हला 

अ�धकार�भ� 

पन� स�ब�धमा 

। 

१५४ 

१३ २०६९।७ २०६९–WH- ब�द���य�ीक �मेकुमार� ने.का.प. कुनै म�हला वा १५५ 
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�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

।२०  ००३० 

 

रण नेपाल� 

�व�� रा��य 

म�हला 

आयोगसमेत 

२०७० 

अ�: १ 

�न.नं. 

८९४५ 

प�ुषले अक� 

सम�ल�ी म�हला 

वा प�ुषसँग 

ब�न वा जीवन 

�बताउन �वत�� 

जीवनको 

अ�धकार हनु े

स�ब�धमा। 

१४ २०७०।२

।२७  

०६८–WO–

००२७ 

 

परमादेश �डल ुबदुजुा 

�व�� नेपाल 

सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०७० 

अ�: ८ 

�न.नं. 

९०४८ 

ते�ो�ल�ीले 

प�हचानस�हतको 

राहदानी �दान 

गन� स�ब�धमा। 

१५७ 

१५ २०७२।१

२।२  

०६८-WO-

०७३१ 

 

परमादेश स�दा 

सापकोटासमेत 

�व�� नेपाल 

सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०७३ 

अ�: ७ 

�न.नं. 

9627 

बाब ु�वदेशी वा 

�वदेशी 

नखलेुको 

आधारमा 

नाग�रकताको 

�माणप� जार� 

हनु बाधा नपन� 

स�ब�धमा। 

१५८ 

१६ २०७२।१

२।२२ 

०७१-WO-

०९०३ 

 

परमादेश �वपना 

ब�नेतसमेत 

�व�� नेपाल 

सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष� को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०७५ 

अ�: ८ �न. 

नं. 

१००६६ 

बाबकुो नाम, थर 

लेिखएकै 

कारणले मा� 

आमाको 

नामबाट 

वंशजको 

आधारमा 

नाग�रकताको 

�माणप� �लन 

बाधा नपन�  

१६० 



xlii 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

स�ब�धमा। 

१७ २०७३।५

।१३  

०७१-WO-

०७०९ 

 

परमादेश सजृन खरेल 

�व�� नपेाल 

सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०७३ 

अ�: ९ 

�न.नं. 

9687 

वंशजको 

आधारमा 

नाग�रकता �लन 

बाबकुो 

नाग�रकताको 

�माण पेस गन� 

आव�यक नपन� 

स�ब�धमा 

१६२ 

१८ २०७३।१

०।१० 

०७०-WO-

०२८७ 

 

परमादेश स�ुनलबाब ु

प�तसमेत 

�व�� नेपाल 

सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष� को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०७४ 

अ�: ९ �न. 

नं. 

९८७५ 

यौ�नक तथा 

लै��क 

अ�पस��यक 

समदुायका 

�यि�ह�को 

लै��क 

प�हचानस�हतको 

नाग�रकता 

(नाग�रकता 

जार� 

भइसकेकाह�को 

हकमा समेत) 

स�ब�धमा। 

१६४ 

१९ २०७४।१

।१७ 

०७३-CI-

०१३१ 

 

नाता कायम 

ग�रपाऊँ। 

नारायणमणी 

ला�मछाने 

�व�� स�रता 

�े� 

ने.का.प. 

२०७४ 

अ�: ६ �न. 

नं. 

९८३३ 

नाग�रकतामा वा 

�नयिु�को 

फारममा प�तको 

नाम उ�लेख 

नगन� वा प�तको 

नामबाट 

नाग�रकता 

न�लनकुो अथ� 

�ीमती होइन 

भ�े प�ु�को 

१६६ 
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�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

आधार हनु 

स�ने नस�ने 

स�ब�धमा 

२० २०७४।०

५।०५ 

०७३-WO-

०८५२ 

 

परमादेश / 

उ��षेण 

उमा �संह 

(भ�राई) समेत 

�व�� िज�ला 

�शासन 

काया�लय, 

मोरङसमेत 

ने.का.प. 

२०७४ 

अ�: ७ �न. 

नं. 

९८४१ 

बाबकुो प�हचान 

नभएको 

अव�थामा 

आमाको 

नाउँबाट 

वंशजको 

आधारमा 

नाग�रकताको 

�माणप� जार� 

हनुे नहनुे 

स�ब�धमा। 

१६८ 

२१ २०७४।6

।23 

०७३-CI-

०७२४ 

परमादेश िज�ला �शासन 

काया�लय 

ब�द�याका �मखु 

िज�ला 

अ�धकार� �व�� 

�तेा �ीवा�तव 

- नाग�रकता �दन 

�म�ने वा 

न�म�ने 

स�ब�धमा 

आव�यक 

छान�बन गर� 

�नण�य �दनपुन� 

स�ब�धमा। 

१७० 

२२ २०७४।७

।६ 

०७३-WO-

१०५४ 

 

उ��षेण / 

परमादेश 

समुन प�त 

�व�� गहृ 

म��ालय, 

अ�यागमन 

�वभागसमेत 

ने.का.प. 

२०७४ 

अ�: १२ 

�न. नं. 

९९२१ 

सम�ल�ी �ववाह 

भएका यौ�नक 

तथा लै��क 

अ�पस��यक 

समदुायका 

�यि�ह�को 

गैरपय�टक�य 

�भसा 

स�ब�धमा। 

१७१ 

भाग - ५ 
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�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

�ववाह तथा पा�रवा�रक स�ब�ध 

१ २०५८।४

।१८ 

संवत ्२०५५ 

सालको �रट 

नं. ३३१३ 

नेपाल 

अ�धरा�यको 

सं�वधान, 

२०४७ को 

धारा 

२३।८८(१) 

र ८८(२) 

अनसुार 

उ��षेणय�ु 

परमादेश वा 

जो चा�हने 

अ�य आ�ा 

आदेश वा पूिज�  

तारादेवी पौडेल 

�व�� 

मि��प�रष� 

सिचवालयसमेत 

ने.का.प. 

२०५८ 

अ� ७ �न. 

न. 

७०१६ 

�ीमतीको 

म�ृयपु�छ �वधरु 

प�ुषले 

�ीमतीको 

ब�हनीसँग 

�ववाह गन� 

�नषेध नगरेको 

तर �वधवा 

म�हलाको 

हकमा भने 

मतृक प�तको 

भाइसँग �ववाह 

गन� ��तब�ध 

लगाइएको 

कानूनी �यव�था 

�यायोिचत मा� 

न�म�ने 

स�ब�धमा। 

१७५ 

२ २०६१।१

१।२ 

२०६१ 

सालको �रट 

नं. ३७ 

नेपाल 

अ�धरा�यको 

सं�वधान 

२०४७ को 

धारा 

२३,८८(१)(

२) बमोिजम 

उ��षेणय�ु 

परमादेशलगाय

त उपय�ु 

आ�ा आदेश 

वा पजु�  

अ�धव�ा 

च��का�त 

�वाल�समेत 

�व�� �ी ५ 

को सरकार, 

�धानम��ी तथा 

म��ी प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६१ 

अ� ११ 

�न. नं. 

७४५९  

प�ुषह�ले स–

सता��मक �पमा 

बह�ुववाह गन� 

पाउने तर 

समान 

अव�थामा 

म�हलाले 

बह�ुववाह गरेमा 

सजायको 

भागीदार हनु े

कानूनी �यव�था 

स�ब�धमा। 

१७७ 

३ २०६२।१ संवत ्२०६१ नेपाल अ�धव�ा मीरा ने.का.प. �वा�नीमा�नसको १७९ 



xlv 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

२।१७ सालको �वशेष 

�रट नं. ६४ 

अ�धरा�यको 

सं�वधान, 

२०४७ को 

धारा ८८(१) 

बमोिजम 

सं�वधानसंग 

बािझएको 

कानून अमा�य 

र बदर घो�षत 

गन� आदेश  

ढंुगानासमेत 

�व�� �ी 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

२०६३ 

अ� १, 

�न. नं. 

७६३५ 

कारणले �ववाह 

भएको १० वष� 

�भ� स�तान 

नभएमा लो�नेले 

स�ब�ध�व�छेद 

गन� नपाउन े

कानूनी 

�यव�थाका 

स�ब�धमा। 

४ २०६३।३

।२९ 

संवत ्२०६२ 

सालको �रट 

नं. ९८ 

नेपाल 

अ�धरा�यको 

सं�वधानको 

धारा 

८८(१)(२) 

बमोिजम 

उ��षेण 

परमादेशलगाय

त उपयु�� 

आ�ा आदेश  

अ�धव�ा �ी 

सपना �धान 

म�लसमेत 

�व�� नेपाल 

सरकार 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६३ 

अ� ३, 

�न.नं. 

७६५९ 

म�हला र 

प�ुष�बचको 

वैवा�हक 

उमेरमा भएको 

�वभेदपूण� 

कानूनी �यव�था 

स�ब�धमा। 

१८१ 

५ २०६३।९

।२६ 

२०६२ 

सालको �रट 

नं.२६७९ 

 

उ��षेणय�ु 

परमादेश 

अ�धव�ा 

�नम�ला उ�तेी 

�व�� नेपाल 

सरकार, कानून 

�याय तथा 

संसद�य 

�यव�था 

म��ालयसमेत 

ने.का.प. 

२०६३ 

अ�: ९ 

�न. नं. 

७७६३ 

धम�प�ु वा 

धम�प�ुीस�ब�धी 

कानूनी 

�यव�थामा 

प�रमाज�न गनु� 

पन� स�ब�धमा। 

१८२ 

६ २०६५।५

।२६ 

�रट नं. 

०६४– WS–

००११ 

उ��षेणय�ु 

परमादेश 

अ�धव�ा �ी 

सपना �धान 

म�लसमेत 

�व�� नेपाल 

ने.का.प. 

२०६५, 

अ� ८,  

�न. नं. 

�ीमती अस� 

भएको 

अव�थामा 

सहम�तका 

१८३ 



xlvi 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

सरकार 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

७९९७ आधारमा 

वह�ुववाह गन� 

पाउने 

�यव�थाले 

पी�डत म�हलाले 

थप �हंसा 

�यहोनु� पन� 

अव�था �सज�ना 

गरेको 

स�ब�धमा। 

७ २०६६।७

।५ 

�रट नं. 

०६४– WS–

००३४ 

उ��षेणलगायत 

जो चा�हने 

आ�ा आदेश 

जार� 

ग�रपाऊँ। 

अ�धव�ा 

अ�यूत�साद 

खरेल  

�व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६८, 

अ� ९ �न. 

नं. ८६७७ 

�नयिु� भएको 

पाँच वष� नप�ुदै 

�ववाह गन� 

�याराचटु 

फो�डर म�हला 

सेवाबाट ह�न े

भ�े कानूनी 

�यव�था 

�वभेदकार� 

भएको 

स�ब�धमा। 

१८४ 

८ २०६७।२

।३ 

२०६६ 

सालको 

�व�वध MS ००

१५ 

 

ब�द���य�ीक

रण 

�ाथ�ना 

रायमाझीको 

हकमा स�वता 

के.सी ंरायमाझी 

�व�� 

रामबहादरु 

रायमाझीसमेत 

ने.का.प. 

२०६७ 

अ�: ६ �न. 

नं. 

८३९३ 

नाबा�लकाको 

अ�भभावक र 

संर�कको हनु े

भ�े 

स�ब�धमा। 

१८६ 

९ २०७०।३

।२४ 

०६७-CR-

१२०१ 

 

बह�ुववाह �नम�ला 

ब�नेतको 

जाहेर�ले नपेाल 

सरकार �व�� 

ने.का.प. 

२०७१ 

अ�: २ �न. 

नं. 

बह�ुववाहमा 

नजानी सौता 

हनु जान ेम�हला 

कसरुदार हनु े

१८८ 
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�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

योगमाया 

िचम�रया ब�नेत 

९१२४ नहनुे 

स�ब�धमा। 

१० २०७५।१

।२८ 

०६७-CR-

०७२६ 

 

स�ब�ध 

�व�छेद 

�करण राणा 

�व�� परुण 

शमशेर ज.ब.रा. 

ने.का.प. 

२०७५ 

अ�: ४ �न. 

नं. 

९९९९ 

�ीमान ्ले 

�ीमतीको 

म�जरु�बेगर 

लगातार ३ 

वष�स�म अलग 

रहेमा स�ब�ध 

�व�छेद गन� 

स�कने नस�कने 

र प�ीले अंश 

�लएमा प�तलाई 

स�ब�ध �व�छेद 

गन�  बाटो 

खलेुको अथ� गन� 

�म�ने न�म�ने 

स�ब�धमा। 

१८९ 

भाग - ६ 

रोजगार�मा समान अ�धकार 

१ २०५५।

5।29 

 

२०५५ 

सालको 

�रट नं. 

३९७५ 

उ��षेण 

�मि�त 

परमादेशसमेत 

सीता 

आचाय�समेत 

�व�� �ी ५ 

को सरकार, 

�वा��य 

म��ालयसमेत 

- �नजामती सेवा 

र जन�वा��य 

सेवा अ�तग�तका 

म�हला 

कम�चार�को 

असमान 

पर��णकाल 

स�ब�धी 

�यव�थाका 

स�ब�धमा। 

१९३ 

२ २०५७।

२।२६ 

संवत ्२०५४ 

सालको �रट 

नं. २८१२ 

उ��षेणय�ु 

परमदेश 

लगायतको जो 

�रना 

ब�ाचाय�समेत 

�व�� �ी ५ 

ने.का.प. 

२०५७ 

अ� ५, 

�ु वग�का 

�वमान 

प�रचारक 

१९४ 



xlviii 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

चा�हने आ�ा 

आदेश वा पजु�  

को सरकार, 

मि��प�रष� 

सिचवालयसमेत 

�न. नं. 

६८९८  

(प�ुष) र 

�वमान 

प�रचा�रका 

(म�हला) 

कम�चार�ह��बच 

सेवा र 

स�ुवधास�ब�धी 

�यव�था 

�वभेदकार� 

भएको 

स�ब�धमा । 

३ २०५८।

5।20 

२०५७ 

सालको 

�रट नं. 

२७८४ 

नेपाल 

अ�धरा�यको 

सं�वधान, 

२०४७ को 

धारा ८८ (१) 

बमोिजम 

सं�वधानसँग 

बािझएको 

कानून अमा�य 

र बदर घो�षत 

गन� आदेश  

अ�धव�ा �मरा 

ढंुगाना समेत 

�व�� �ी ५ 

को सरकार, 

कानून, �याय 

तथा संसद�य 

�यव�था 

म��ालय 

- रोजगारदाता 

सं�थाले 

म�हलालाई 

वैदेिशक 

रोजगार 

उपल�ध गराउन  

अ�भभावक र 

सरकारको 

�वीकृ�त �लनपुन� 

�यव�था 

�वभेदकार� 

रहेको 

स�ब�धमा। 

१९७ 

४ २०६०।

२।१५ 

संवत ्२०५९ 

सालको �रट 

नं. ८२ 

उ��षेणसमेत अ�धव�ा 

बस�ुधरा थापा 

�व�� �ी ५ 

को सरकार 

मि��प�रष� 

सिचवालयसमेत 

ने.का.प. 

२०६० 

अ� ५, 

�न. नं. 

७२१७ 

समान है�सयत 

रा�,े समान 

अव�थाका 

म�हला र प�ुष 

मनो�नत 

सद�यह��बच 

असमान 

पदाव�धको 

१९८ 



xlix 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

�यव�था म�हला 

समानता �वपर�त 

भएको 

स�ब�धमा। 

५ 2062।

12।17 

२०६२ 

सालको �रट 

नं. ६९ 

 

बािझएको 

कानून अमा�य 

घो�षत गर� 

उ��षेण, 

परमादेश 

लगायत जो 

चा�हने आदेश  

अ�धव�ा 

�काशमिण 

शमा�समेत 

�व�� नेपाल 

सरकार म�हला, 

बालबा�लका 

तथा 

समाजक�याण 

म��ालयसमेत 

ने.का.प. 

२०६३ 

अ�: १ �न. 

नं. 

७६३४ 

फरक फरक 

सेवाअ�तग�तका 

म�हला 

कम�चार�को 

असमान 

पर��णकालको 

�यव�था 

समानताको हक 

�वपर�त रहेको 

अव�था। 

२०० 

६ २०६४।

३।१४ 

२०६३ 

सालको �रट 

नं.०१–०६३–

००००१ 

 

उ��षेणसमेत अ�धव�ा मीरा 

ढंुगाना �व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६४ 

अ�: ६ �न. 

नं. 

७८५४ 

नेपाल� सेनाको 

स�ततीवृि�स�ब

�धी �यव�थामा 

�ववाहको 

कारणले छोरा 

र छोर�ले पाउन े

वृि� वा भ�ामा 

भएको �वभेदका 

स�ब�धमा। 

२०२ 

७ २०६५।

८।१३ 

२०६२ 

सालको �रट 

नं. २८२२ 

 

परमादेश अ�धव�ा 

�काशमिण 

शमा�समेत 

�व�� नेपाल 

सरकार म�हला, 

बालबा�लका 

तथा 

समाजक�याण 

म��ालयसमेत 

ने.का.प. 

२०६५ 

अ�: ८ �न. 

नं. 

८००५ 

डा�स तथा 

�ा�बन 

रे�ुरे�टह�मा 

काम गन� 

म�हलाह�को 

मौ�लक हक 

अ�धकार 

संर�ण 

स�ब�धमा।  

२०५ 



l 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

८ २०६६।

१।१७ 

�रट नं. 

०६४– WS–

०००१ 

परमादेशसमेत अ�धव�ा सपना 

�धान 

म�लसमेत 

�व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६६ 

अ� ७, 

�न. नं. 

८१८७ 

म�हलालाई �ल� 

र वैवा�हक 

ि�थ�तको 

आधारमा 

भेदभाव गर� 

�ववा�हत 

म�हलालाई 

सै�नक �हर� 

सेवा�भ� 

�वेशमा नै 

ब�देज 

लगाएकोले 

रोजगार�को 

हकबाट बि�त 

हनु ुपरेको 

अव�थाका 

स�ब�धमा।` 

२०७ 

भाग - ७ 

�वशेष संर�णस�ब�धी �यव�था 

१ २०६१।

7।13 

२०६१ 

सालको �रट 

नं. ३०५९ 

उ��षेणय�ु 

परमादेश 

�धोष �े�ीसमेत 

�व�� 

�धानम��ी तथा 

म��ी प�रष�को 

काया�लय 

- म�हला  ̧

�पछ�डएका र 

संर�ण 

आव�यक 

भएका वग�लाई 

कानून बनाएर 

संर�ण �दन े

भ�नएकोमा �बना 

कानून ��. 

�व�� �व�� 

कोकम�चार�मा 

आर�ण �दान 

गन� �नण�य 

२११ 



li 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

सं�वधान �वपर�त 

भएकोमा। 

२ २०६३।

२।२५ 

२०६१ 

सालको �वशेष 

�रट नं. ५५ 

 

सं�वधानको 

धारा ८८(१) 

बमोिजम 

सं�वधान सँग 

बािझएको 

कानून अमा�य 

र बदर घो�षत 

गर� धारा ८८ 

२ बमोिजम 

उ��षेणय�ु 

परमादेशसमेत  

�पक 

ढकालसमेत 

�व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६३ 

अ�: ४ �न. 

नं. 

7678 

यो�यता�मको 

आधारमा 

छा�वृि� 

कोटाको छनोट 

नभई �वशेष 

संर�ण गन� 

भनी तो�कएका 

वग�को प�हचान 

गन� गर� �वषेश 

कानून नबनकेो 

अव�थामा 

छा�ावृि� 

�नयमावल� 

अ�तग�त 

आरि�त कोटा 

�नधा�रण 

गन�लगायतका 

���या �टु�पणू� 

भएको 

स�ब�धमा। 

२१२ 

३ 2064।

7।20 

२०६३ 

सालको �वशेष 

�रट नं. WS 

००३६ 

 

उ��षेण 

परमादेशसमेत 

श�भ�ुसाद 

संजेलसमेत 

�व�� सं�कृ�त 

पय�टन तथा 

नाग�रक उ�यन 

म��ालयसमेत 

ने.का.प. 

२०६४ 

अ�: ९ �न. 

नं. 

७८७६ 

संगठन�भ� 

काय�रत 

कम�चारह�ह�का 

�बच �तर 

वृ��को 

स�ब�धमा 

भएको फरक 

फरक �यव�था 

�ववेकपरक 

�वभाजन वा 

२१५ 



lii 

 

�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

�वभेदको 

�स�ा�तसँग 

साम��य हनु ु

पन� स�ब�धमा 

। 

४ २०६४।
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२०६३ 

सालको 

�रट नं. 

३५६१ 

नेपाल 

अ�धरा�यको 

सं�वधान 

२०४७ को 

धारा ८८(२) 

बमोिजम 

परमादेशलगाय

त जो चा�हने 

आ�ा आदेश 

वा पजु�  

अ�धव�ा सपना 

�धान म�ल 

समेत 

�व�� नेपाल 

सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष� 

काया�लयसमेत 

- गोप�नयताको 

हक सरुि�त 

गनु� नेपाल 

सरकारको 

संवैधा�नक 

दा�य�व भएको 

स�ब�धमा 

२१८ 

५ २०६५।

५।१६ 

संबत ्२०६३ 

सालको �रट 

नं. ०७२३ 

परमादेश अ�धव�ा 

राज�ुसाद 

चापागाँईसमेत 

�व�� नेपाल 

सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प. 

२०६५ 

अ� ७, 

�न. नं. 

७९८७  

लै��क अमै�ी 

�व�ापनह�लाई 

�नय��ण र 

�नय�मत गन� 

से�सर वोड� र 

उ�च�त�रय 

�वशेष� स�म�त 

गठन गन� 

स�ब�धमा। 

२२५ 

६ २०६६।

4।28 

२०६४ 

सालको 

�रट नं. –WO- 

०१८७ 

परमादेशसमेत अ�धव�ा �यो�त 

ल�साल (पौडेल) 

समेत 

�व��  नेपाल 

सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

- म�हला तथा 

मानव 

अ�धकारकम�को 

सरु�ाको 

आव�यक 

�यव�था 

�मलाउन ुपन� 

स�ब�धमा। 

२२७ 
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�.सं फैसला/ 

आदेश 

�म�त 

म�ुा नं./ �रट 

नं. 

म�ुा/�नवेदन प�/�वप� ने.का.प. 

साल र 

�नण�य 

न�बर 

�वषय प�ृ 

नं. 

७ २०६६।

११।२६ 

संवत ्२०६५ 

सालको �रट 

नं.०६५ 

WO—०३३७ 

परमादेशसमेत अ�धव�ा 

क�वता 

पाँडेसमेत �व�� 

नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत 

ने.का.प 

२०६७ 

अ� ७, 

�न. नं. 

८४११ 

एकल �वधवा 

म�हलाह�लाई 

�वधवा भ�ा 

�दँदा उमेरको 

हद लगाई 

�वभेद ग�रएको 

र �वधवा 

म�हलाको 

त�या� संकलन 

गराउने काय�  

गराउने 

स�ब�धमा। 

२२८ 

८ २०६७।

3।28 

२०६४ 

सालको 

�रट नं.  

०६४-WO- 

०१८६ 

परमादेश �योती (ल�साल) 

पौडेल �व�� 

नेपाल 

सरकारसमेत 

- CEDAW का 

�ावधानह� पूण� 

पलना गर� 

उपय�ु नी�त, 

काय��म, 

रणनी�त, कानूनी 

एवम ्�शास�नक 

पूवा�धार �नमा�ण 

गनु� पन� 

स�ब�धमा। 

२२९ 

९ २०६८।

१०।१९ 

२०६७–WS–

००३३ 

 

सं�वधानसँग 

बािझएको 

कानून बदर 

घो�षत  

अ�धव�ा 

नारायण झा 

�व�� ��भवुन 

�व��व�ालय 

सभा,  

क��त�परुसमते 

ने.का.प. 

२०६९ 

अ�: २ 

�न.नं. 

८७६५ 

��. �व�� 

िश�क कम�चार� 

सेवास�ब�धी 

�नयममा भएका 

�यव�थाह� 

समानपुा�तक 

समावेशी 

�स�ा�त 

��तकूल रहेको 

स�ब�धमा। 

२३० 
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी ल�मण�साद अया�ल 

माननीय �यायाधीश �ी केदारनाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी कृ�णकुमार वमा� 

 

�वषयः नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ कोधारा ८८(१) बमोिजम सं�वधानसँग बािझएको .नून 

अमा�य र बदर घो�षत ग�रपाऊँ।  

�मरा ढंुगाना �व�� �ी ५ को सरकार मि��प�रष� सिचवालयसमेत।  

 

 कुनै काय� �वभावतः कसरुज�य छ भने �य�तो काय�कता�को �भ�ताले कसरु नहनुे भ� ेयिु�संगत 

प�न हुँदैन। �यह� काय� अ�य म�हलाउपर गरे अपराध हनुे तर आ�नी प�ीउपर गदा� कसरु 

नमा�नने अथ� गदा� भेदभावपूण� प�रणाम �न�कन जा�छ। प�ीको है�सयतमा रहेको म�हला र अ�य 

म�हला�बचमा �यसर� भेदभाव गनु� औिच�यपूण� हुँदैन।  

 अपराध आपरा�धक काय� गरेबापत ह�ुछ न �क कता�को ि�थ�त वा है�सयतको �भ�ताले। 

अपराधमा हनुे सजायको मा�ामा फरक आउन स�दछ तर उ�मिु� भने हनु स�दैन। कानूनले 

नै वैवा�हक स�ब�धको आधार म�जरु�लाई मानी �वना म�जरु� �ववाह गन� नहनुे नभएप�छ 

�ववाहप�ातको यौन स�पक� मा प�न प�त र प�ी�बच सहम�त म�जरु� प�न �वतः अ�नवाय� ह�ुछ। 

म�जरु�बेगर जबरज�ती बल �योग�ारा ग�रने यौनस�पक�  जबज��ती करणीको अपराध मा�न�छ।  

 कुनै प�न �वा�नी मा�नसको म�जरु� �वना जबज��ती करणीज�तो अमानवीय �नकृ� आपरा�धक 

काय� गन� लो�ने मा�नसले पी�डत �वा�नी मा�नस आ�नै �ववा�हता प�ी भएको कारणबाट उ�प� 

फौजदार� दा�य�व �नजले बेहोनु� पन� ह�ुछ।  

 वैवा�हक बला�कार प�न द�डनीय अपराध कायम भएकाले सामा�य उनाउ �यि�ले गन� जबज��ती 

करणी र प�तले गन� जबज��ती करणीको प�रमाण एकै नासको हनुे नभएकोले त�स�ब�धी �माण, 

प�रि�थ�त र सजायको मा�ाको औिच�यको �वषयमा, जबज��ती करणीको ८ नं. ले बा� 

�यि��ारा हनुे बला�कारमा �सिज�त प�रणामको प�रक�पना गरेकोले प�तले आ�नै प�ीलाई 

जबज��ती करणी गरेको स�ब�धमा, जबज��ती करणी गन� प�तबाट अलग ब�न पाउन ेवा स�ब�ध 

�व�छेद गन� पाउन े गर� त�काल राहत �दलाउन े �वषयमा, �नषे�धत बाल �ववाहको अव�थामा 

भएको जबज��ती करणीको अपराधको मा�ा कायम गन� स�ब�धमा समेत ववैा�हक स�ब�धको 
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�वशेष ि�थ�त र प�तको है�सयतसमेतलाई �वचार गर� सम��गत �पले �यायोिचत र �प� कानूनी 

�यव�था गर� वैवा�हक बला�कारस�ब�धी कानूनी �यव�थालाई पूण�ता �दनपुन� भएकाले 

त�स�ब�धमा आव�यक कानूनी संशोधन �वधेयक संसदमा पेस गनु� भनी �वप�ीम�येको कानून, 

�याय तथा संसद�य �यव�था म��ालयको नाउँमा �नद�शना�मक आदेश जार� हनुे।  
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फैसला/आदेश �म�त:२०५९।01।19 म�ुा/�रट नं.: २०५८ सालको �रट नं. ५६ 

 

�वशेष इजलास 

माननीय �यायधीश �ी ल�मण�साद अया�ल 

माननीय �यायाधीश �ी केदारनाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी कृ�णकुमार वमा� 

 

�वषयः नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ कोधारा ८८(१) बमोिजम सं�वधानसँग बािझएको कानून 

अमा�य र बदर घो�षत ग�रपाऊँ।  

अ�धव�ा सपना �धान म�ल �व�� �ी ५ को सरकार कानून, �याय तथा संसद�य �यव�था 

म��ालय।  

 

 हा�ो देशको कानूनअनसुार जबज��ती करणी सामा�यतः म�हला�व�� हनुे अपराध हो। यस 

अपराधबाट पी�डत म�हलाले सहन ुपन� शार��रक तथा मान�सक आघात समान �कृ�तको ह�ुछ, 

चाहे �यो म�हला �ववा�हत होस ्वा अ�ववा�हत, बा�लका होस ्वा वृ�ा अथवा चाहे �यो म�हला 

वे�या नै �कन नहोस।् वे�या प�न म�हला साथ साथै मानव प�न हनु।् मानव भएका नाताले 

मानवले �ा� गन� सबै हक अ�धकारह� मानव रह�ुजेलस�म �नजह�लाई प�न �ा� हनुे ह�ुछन।्  

 म�हलालाई आफनो अ� आ�नो �वीकृ�तबेगर �योग गन� �दन बा�य पा�रन ु�नजको स�मानपूव�क 

िजउन पाउने अ�धकार र आ�म�नण�यको अ�धकारमा�थ कुठाराघात पयुा�उन ुहनु जा�छ, म�हलाको 

मानव अ�धकारको अपमान गनु� हनु जा�छ, चाहे ती म�हला वे�या नै �कन नहोस।्  

 हा�ो देशको सं�वधानले वे�या �वा�नी मा�नसह�को स�ब�धमा कुनै �कारको भेदभाव गरेको 

अव�था छ भनी मा� स�कँदैन। सं�वधानले नै य�तो भेदभाव नगरेको अव�थामा कानून वे�या 

म�हला र अ�य म�हलाह��बच वग�करण गर� असमान �पमा गरेको भेदभावमा �यव�थालाई 

उिचत र तक� स�त मा�समेत �म�दैन। यसका अ�त�र� उि�लिखत म�हला तथा मानव 

अ�धकारस�ब�धी �व�भ� अ�तरा���य महासि�धह�ले समेत स�पूण� म�हला तथा मानवह�लाई 

समान �पमा अ�धकारको ��याभ�ूत गरेको र ती महासि�धह�को नेपालसमेत प� भएको 

अव�थामा �तनबाट उ�प� दा�य�वह�समेत पूरा गनु� आव�यक ह�ुछ।  

 कानूनमा भएको वे�या�व�� जबरज�ती करणी गन� अपराधीलाई कम सजाय गन� �ावधानबाट 

वे�याह�लाई �वना उिचत आधार त�लो दजा�को म�हलाको �पमा राखी भेदभाव ग�रएको देिखन 

आउँदछ। नाग�रकह��बच यस �कारको असमान एवं भेदभावय�ु �यवहार हनुे कानून �नमा�ण 
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एवं लाग ुहनु ुसंवैधा�नक मम� अन�ुप हुँदैन। कुनै �यवसाय अपनाएको आधारमा मा� र कसैको 

च�र�लाई आधार मानी �य�तो �यि��व�� भएको कुनै �कारको अपराधमा अपराधीले पाउन े

सजायमा �भ�ता हनुपुद�छ भनी मा� ुयिु�स�त हुँदैन। य�द �य�तो भेदभावय�ु कानूनी �यव�था 

कायम रािखएमा यसबाट वे�या वग���त बला�कार गन� काय�लाई �ो�साहन �म�न जा�छ। य�तो 

स�ीन फौजदार� अपराध गन� �ो�साहन �म�ने कानूनी �यव�था कायम रा�सुमेत यिु�स�त 

हुँदैन।  

 समान �कारको कसरु गन� अपराधीलाई पी�डतको च�र� र पेसालाई आधार मानी कम र बढ� 

सजाय गन� कानूनी �यव�थालाई सं�वधान एवं म�हला तथा मानव अ�धकारस�ब�धी �व�भ� 

अ�तरा���य सि�ध महासि�धह�को भावना तथा �यायका मा�य �स�ा�तह�समेतले भेदभावपूण� 

ह�ुछ। तसथ� मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको ७ नं. को �यव�था म�हला म�हलाह��बच नै 

भेदभावकार� एवं असमान भएको हुँदा नेपाल अ�धरा�यको सं�वधानको धारा १ को �वपर�त भई 

धारा ८८(१) बमोिजम अमा�य र बदर घो�षत हनुे।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



सव��च अदालतबाट भएका लै��क �याय र 

समानतास�ब�धी मह�वपूण� फैसलाह�को सँगालो 7 

 

 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी �दल�पकुमार पौडेल 

माननीय �यायाधीश �ी िखलराज रे�मी 

 

�वषयः परमादेशसमेत। 

अ�धव�ा श�म�ला पराजलु�समेत �व�� �ी ५ को सरकार, म��ीप�रष� सिचवालयसमेत।  

  

 सम�त म�हला वग�ह� यौनदरुाचार ज�तो ग�भीर �हंसाबाट म�ु भई सस�मान बाँ�न पाउने 

हकको �यावहा�रक ��याभ�ूत गराउने ज�तो गहनतम साव�ज�नक �हत समा�व� भएको ��ततु 

�ववादसँग �नवेदकह�को साथ�क स�ब�ध वा ताि�वक सरोकार नरहेको भ� न�म�ने।  

 सामा�यतया यौनज�य द�ुय�वहारलाई स�बि�धत म�हलाको इ�छा�व�� हनु ेकाय� मा�न�छ। यस 

काय�ले बला�कारदेिख यौनज�य शोषण, िज��ाउने, शर�र छुने, अपश�द बोलेर सनुाउन,े छाडा 

िच�ह� देखाउन ेवा कोन� इसारा गन�, आखँा िझ�काउने आ�दलाई जनाउँछ जसले पी�डतको काय� 

स�पादन, �वा��य र पेसागत जीवनमा समेत �यापक �पमा असर पाद�छ भ� ेकुरामा दईुमत हनु 

नस�ने।  

 यौनज�य द�ुय�वहार भनेको �यि��व�� यौनज�य मनसायले ग�रने अ�नि�छत आचरण र �यवहार 

हो भने यौनज�य द�ुय�वहार शार��रक, मौिखक, �लिखत र आचरण�ारा हनुे गद�छ। अनाव�यक 

�पमा छुने, अगँालो हा�ने, बाटो छे�न,े िचमो�न,े धाप मान� आ�द काय�लाई शार��रक यौनज�य 

द�ुय�वहार मा�न�छ भने अ�ील वा अपमा�नत �ट�पणीह� गन�, फोहोर श�द बो�ने, िज�काउने, 

यौनज�य चिु�कलाह� भ�,े अ�ीय �पमा यौनज�य ��ताव रा�,े आम��ण �दने वा सोको ला�ग 

दबाब �दने आ�द काय�लाई मौिखक यौनज�य द�ुय�वहार मा�नने।  

 फोहर र उ�ेजक िच�ह� देखाउन,े यौनज�य साम�ीह� �वतरण गन� काय� �लिखत यौनज�य 

द�ुय�वहार हो भने घरेुर हेन�, आखँा जधुाउने, यौनज�य अि�ल इसाराह� गन� काय�लाई आचरण 

ज�य यौनज�य द�ुय�वहारको को�ट�भ� रािखएको पाइने।  

 काय��थलमा हनुे यौनज�य द�ुय�वहार भ�ाले आ�नो काम गन� काया�लय वा ��त�ानमा 

आफू भ�दा मा�थ�लो अ�धकृत वा आ�नो सहकम� साथी वा ��त�ानमा आएका �ाहकबाट हनु 

स�ने यौनज�य द�ुय�वहार भ�े बिुझ�छ। काया�लयको हा�कम वा मा�थ�लो कम�चार�ले म�हला 

आदेश �म�तः २०६०।११।२९ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६० सालको �रट 

नं. ३४३४ 

�नण�य नं. ७४४९ 
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कामदार कम�चार�बाट यौनज�य लाभ न�दएमा जा�गर जोिखममा पान� ध�क� �दने वा परु�कार वा 

काय��मताको उ�च मू�या�न वा पदो��त आ�दको अनिुचत �लोभन देखाई काय��थलमा नै 

यौनज�य द�ुय�वहार हनु स�ने अव�था र ि�थ�त रहेको पाइने।  

 रा�य प� भएको सि�ध, स�झौता, स�मेलन महास�मेलनमा भएका �ावधानलाई आ�न ुरा�य �भ� 

लाग ुगन� गराउने र सोह� बमोिजम कानून �नमा�ण गन� दा�य�व रा�य प�को सव�मा�य �स�ा�त 

हनुे।  

 अदालतले कानून बनाउने होइन �या�या गन� हो भ� े�स�ा�तलाई मनन गदा� अपराध �नय��ण र 

सजायस�ब�धी �यव�थासमेत समावेश गनु�पन� काननुी संरचनाको �वक�प �या�यक माग�दश�न 

उपय�ु र पया�� नहनुे हनुाले प�न कानून सरह मा�य हनुे उपय�ु �या�यक �नद�शनह� जार� 

ग�रपाउँ भ� े�नवेदन िज�कर प�ुन नस�ने।  

 यौनज�य द�ुय�वहार स�ब�धमा यसका सबै प�लाई समे�ने गर� जो ज�तो आव�यक पन� ह�ुछ 

अ�ययन गर� गराई उपय�ु कानून �नमा�णको ला�ग आव�यक �यव�था एवं पहल गनु� भनी 

�वप�ीका नाउँमा �नद�शना�मक आदेश जार� हनुे। 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी रामन�गना �संह 

माननीय �यायाधीश �ी अनपुराज शमा� 

 

�वषयः उ��षेणसमेत। 

अ�धव�ा रे�मा थापासमेत �व�� �ी ५ को सरकार मि��प�रष� सिचवालयसमेत।  

  

 हा�ो समाजमा अझै प�न बो�सीको दोषारोपण गर� म�हला वग�मा�थ अ�याय अ�याचार गर� 

मलम�ु खवुाउन ेगाल� वेइ�जती गन� न�न पार� गाउँ घमुाउन,े गाउँ �नकाला गन� कपाल म�ुने 

ज�ता मानव जा�तका ला�ग अ�त ल�जा�पद काय� गर� शार��रक एवं मान�सक यातना �दने ज�ता 

काय� हुँदै आएको देिख�छ। �यसो हनुाले बो�सी भनेको के हो ? यसले के क�तो ��या गन� 

गद�छ ? हेनु� पन� हनु आएकोले �यसतफ�  हेदा� नेपाल राजक�य ��ा ��त�ानले �काशन गरेको 

नेपाल� बहृत ्श�दकोष को पाना नं. ९८६ मा —बो�सी‘ को प�रभाषामा म�� �योग गर� टुनामनुा 

गन� �ीलाई जनाउँछ भ� ेउ�लेख भएको देिख�छ। खास गर� कोह� �बरामी भएमा वा �नजको 

म�ृय ु हनु गएमा टुनामनुा गर� बो�सी लगाई �दएकोले �नज बराबर �बरामी रहन े गरेको वा 

�नजको म�ृय ुहनु गएको आरोप लगाई कुनै झा�ँ�ले भनेअनसुार कुनै म�हलालाई दोषारोपण गर� 

अमान�ुषक �यवहार ती म�हला�सत गन� गरेको देिख�छ। मा�नसको म�ृय ुकुनै न कुनै �बरामीबाट 

सह� उपचारको अभावमा वा सा�घा�तक चोट पटकबाट नै हनुे गरेको पाइ�छ। म���ारा 

टुनामनुा गर� �दएको कारणले मा�नसको म�ृय ुहनु गएको कुराको कुनै वै�ा�नक त�य वा आधार 

देिखँदैन। टुनामनुा गर� मा�नस मान� कुरा अ�ध�व�ासी, �ढ�वाद�, अिशि�त र अस�य समाजको 

सोच मा� हो। आजको वै�ा�नक यगुमा �य�तो सोचको कुनै �थान छैन। टुनामनुा गरेकोले 

मा�नस मरेको प�ु� हनुे आधार के ? जसमा�थ आरोप लगाइएको ह�ुछ �यसले गरेको टुनामनुाबाट 

नै म�ृय ु हनु गएको प�ु� हनुे आधार �माण के ? बो�सीको �नराधार र अ�ध �व�ासी आरोप 

लगाई कुनै प�न �ीलाई न�न पार� गाउँ घमुाउन,ु गहु ु घोल� खवुाउन ु ज�ता अ�त अमान�ुषक 

�यवहार गर� म�हलाको अि�मता, इ�जत, मान, ��त�ामा आघात प�ु याउने गर� गन� स�पूण� ��या 

आपरा�धक ��याकै �ेणी�भ� पद�छ।  

(�करण नं. १२) 

आदेश �म�तः २०६१।४।२६ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०५८ सालको �रट 

नं. २८९१ 

�नण�य नं. ७४९८ 
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 म�हला वग�मा�थ हनुे गरेको मा�थ लेिखएअनसुारको अमान�ुषक �यवहार रोकथाम र �नय��ण गन� 

समिुचत कानून (Appropriate Law) छ, छैन ? भ�ेतफ�  हेदा� �ी ५ को सरकार कानून तथा 

�याय म��ालयले पेस गरेको �लिखतजवाफमा �य�तो काय� रोकथाम र �नय��ण गन� मलुकु� ऐन 

कुट�पटको महल, गाल� बेइ�जती ऐन तथा साव�ज�नक अपराध �नय��ण र सजाय गन� ऐन, 

२०२७ ज�ता यथे� कानूनी �यव�था भएकोले नयाँ कानूनको �नमा�ण गन� नपन� भ� े बेहोरा 

उ�लेख भएको देिख�छ। �यसतफ�  हेदा� उि�लिखत ऐनमा बो�सीको दोषारोपण गर� हनुे गरेको 

अमान�ुषक ��याकलाप रोकथाम, �नय��ण तथा सजाय गन� स�ने पया�� �यव�था रहे भएको 

देिखँदैन। उजरु परेका बखत साव�ज�नक अपराध रोकथाम र �नय��ण गन� ऐन, २०२७लाई �योग 

गर� कारबाह� हनुे गरेको देिख�छ। तर �यसलाई समिुचत कानून रहे भएको मा� स�क�। 

�यसबारे यस अदालतबाट २०५५ सालको फौ.प.ुनं. १९६६, २१७१ श�भ�ुसाद ग�ुा �व�� �ी 

५ को सरकार केह� साव�ज�नक अपराध म�ुामा �नण�य �न�पण भई सव��च अदालत बलेु�टन वष� 

१३ अ� २ संवत ्२०६१ साल पूणा��क २८४ मा �काशन समेत भइसकेकोले �यसतफ�  अ� 

�वशेष बो�लरहन ु परेन। समाजमा �या� रहेको अ�ध�व�ास, अिश�ा, अ�ानतालाई हटाउन े

�क�समको काय��म गाउँ �तरमा स�ालन गर� जन चेतनाको अ�भवृ�� गनु� पन� �य�तकै अप�रहाय� 

हनु गएको ट�कारो �पमा देिख�छ र साथ साथै �य�तो अमान�ुषक काय� गन�ह� मा�थ कडा 

कारबाह� र द�ड �दने कानूनह�को �नमा�ण प�न हनु ज�र� छ।  

(�करण नं. १४) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी अनपुराज शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी अजु�न�साद �संह 

  

�वषयः परमादेशसमेत। 

�डलबहादरु �व�कमा�समेत �व�� �ी ५ को सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 सदूुर पि�मका िज�लाह�मा म�हलाह�मा मा�सक �ाव हुँदा ��ततु �रट �नवेदनमा उ�लेख 

भएअनसुार छाउपडी गोठमा ब�न ु पन�, दधु, दह�लगायतका पौ��क आहार खान नपाउने 

भ�लेगायतका �वभेदपूण� �यवहार गन� ग�रएको छ, छैन? भ� े स�ब�धमा हेदा� �म�त 

२०६१।१।११ को दै�नक समाचार प� —राजधानी‘ मा सदूुर पि�मको पहाडी िज�लामा 

म�हनावार� हुँदा म�हलालाई सात �दनस�म घरदेिख टाढाको छाउपडी गोठ�भ� कैद� बनाएर 

रािख�छ। म�हलालाई म�हनावार� हुँदा छाउपडी�भ� पठाउन जबरज�ती गरेर लो�ने मा�छे�ारा 

कुट�पटसमेत ग�र�छ। �य�ता म�हलाले दधु, दह�, �यू खान त के छुन रसमेत पाउँदैनन।् 

उनीह�ले ननु, खसुा�नीसँग बासी रोट� खाएर सात �दन �बताउनपुछ�, म�हनावार� भएको समयमा 

म�हलाह� धारा, पधेँरामा जान ��तबि�धत हनुे गछ�न ् भ� े उ�लेख भै रहेको देिख�छ। �म�त 

२०६१।८।११ को काि�तपरु दै�नकमा समेत “छाउपडी �व�� म�हला” भ� ेशीष�कमा �कािशत 

स�पादक�यमा सदूुर पि�मको पहाडी भेगको म�हलाले म�हनावार� वा स�ुकेर� हुँदा घर छाडेर 

असरुि�त र फोहोर �थानमा समय गजुानु� पन� अव�था (छाउपडी) बाट �यस भेगका म�हलाले 

रोग बला�कार र म�ृय ु समेतको सामना गनु� परेको छ भ� े उ�लेख भएको, �य�तै �म�त 

२०६०।११।६ को —अ�पूण� पो�‘ मा छाउघरमै रात �बताउँछन ्—छुई भएका म�हला‘ भ� े

शीष�कको समाचारमा उपयु�� बेहोराकै समाचार �कािशत भएको देिख�छ। उपयु�� सामाचार 

प�ह� हेदा� सदूुर पि�मका िज�लाह�का म�हलाह�मा मा�सक �ाव हुँदा उनीह� आ�नो 

घरभ�दा टाढा छाउपडी गोठमा ब�न ुपन� �था कायम रहेकोमा श�ा गनु�पन� देिखएन। अब उ� 

छाउपडी �था रो�नको ला�ग �ी ५ को सरकारको �तरबाट के क�तो पाइला चा�लएको छ भ�े 

स�ब�धमा हेदा� म�हला बालबा�लका तथा समाज क�याण म��ालयले उ� म��ालय अ�तग�तको 

म�हला �वकास �वभागले सामािजक कुर��त एवं भेदभावपूण� �यवहारमा प�रवत�न गन� चेतना मूलक 

आदेश �म�तः २०६२।१।१९ म�ुा/�रट नं.: संवत २०६१ सालको �रट 

नं. ३३०३ 

�नण�य नं. ७५३१ 
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काय��मह� स�ालन गन� गरेको भ�से�म �लिखतजवाफमा उ�लेख गरेको तर �य�ता चेतनमूलक 

काय��मह� कसर� स�ालन भइरहेछ र सो कुर��त�व�� क�तो संय��को �वकास गर� उ� 

�था रो�नको ला�ग ठोस �यव�था गरेको छ भ� ेकुनै त�यह� पेस हनु आएको देिखँदैन। अतः 

म�हलामा मा�सक �ाव हुँदा सदूुर पि�मका िज�लाह�मा छाउपडी गोठमा रािखने ग�रएको, उ� 

भेदभावपूण� �था रो�नको ला�ग �वप�ीबाट �भावकार� उपाय अपनाइएको नपाइएको हुँदा 

�वप�ीह�को नाउँमा �न�नानसुारको �नद�शा�मक आदेश जार� हनुे ठहछ�ः– 

क) �ी ५को सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�षको काया�लयले, यो आदेश �ा� भएको �म�तले एक 

म�हना�भ� मा�सक �ाव भएको म�हलालाई छाउपडी गोठमा पठाउने �थालाई कुर��त भएको 

घोषणा गनू�।  

ख) �वा��य म��ालयले िच�क�सकह�समेत भएको एक अ�ययन स�म�त बनाई छाउपडी �था कायम 

रहेका िज�लाह� तथा �थानह�मा म�हला तथा बालबा�लकामा�थ सो �थाबाट पन� जाने र प�र 

रहेका असरको समी�ा गर� �यस बारे गनु�पन� �वा��य स�ब�धी काय�ह�को प�हचान गर� 

यथास� चाँडो ��तवेदन �वा��य म��ालय र सव��च अदालतमा पेस गनू�। 

ग) छाउपडी �थाको �व�� साव�ज�नक चेतना जगाउन �थानीय �नकायह�लाई प�रचा�लत गन� �थानीय 

�वकास म��ालयले �नद�शन �दनू।  

घ) छाउपडी �थाअ�तग�त म�हला मा�थ हनु े कुनै प�न �कारको �वभेद रो�न �ी ५ को सरकार म�हला 

बालबा�लका तथा समाज क�याण म��ालयले यो आदेश �ा� भएको �म�तले �तन म�हना �भ� 

�नद�िशका बनाई उ� �नद�िशका लाग ु गनु� गराउन,ु साथै �य�तो �नद�िशका बनेको बारेमा यस 

सव��च अदालतलाई समेत जानकार� गराउनू।  

ङ) हाल ��त�न�धसभा नरहेको हुँदा मा�थ उि�लिखत काय�ह� गन� यस स�ब�धमा आव�यक कानून �नमा�ण 

गन� बहृत ् �पमा अ�ययन गर� आव�यक परे कानूनको �नमा�ण गनु�पन� भए सो कानून समेत 

तयार गनु� गराउन,ु �नवेदकह�गैर सरकार� सं�थासमेत रहेकोले �नवेदकह�ले प�न यस स�ब�धमा 

�यापक काय��म स�ालन तफ�  यथोिचत कदमह� उठाउन अपे�ा ग�रएको छ।  

(�करण नं. १२) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी शारदा�साद पि�डत 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

 

�वषयः परमादेशसमेत। 

सोम�साद पने�समेत �व�� �ी ५ को सरकार �धानम��ी तथा म��ी प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 कमलर� �थाले नेपालले ह�ता�र गरेको CRC को धारा ९, १४, १५, १६, १८, १९, २८, २९, 

३१ र ३२ समेतका धाराह�ले �दान गरेको अ�धकारह�को समेत हनन ् हनुे हुँदा कमैया 

�मस�ब�धी (�नषेध गन�) स�ब�धी ऐन, २०५८ को �भावकार� काया��वयनको ला�ग �वप�ी 

नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जार� हनुे।  

(�करण नं. ४३) 

 ऐनह� बनाएर र ऐनमा �यव�था गद�मा हा�ो ज�तो पर�परागत �ढ�वाद� ग�रबी, अिशि�त, 

अ�ानता भएको ि�थ�तमा पठन पाठनको स�ुवधा आ�द उपल�ध नहनुे यावत ्कारणह�ले गदा� ऐन 

र CRC को �यव�थाले मा� बाल�म �नमू�ल हनु नस�ने।  

(�करण नं. ४४) 

 नेपालले ह�ता�र गर� अनमुोदन गरेका मानव अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य महासि�धह� खास 

गर� CRC, ICCPR ICESCR ज�ता मानव जीवनका सबै अव�थालाई समे�ने 

अ�याव�यक�य Convention ह� बालबा�लकाको पा��ममा न ै समावेश गन� उपय�ु 

हनुेतफ�  �वप�ी मि��प�रष� र िश�ा म��ालयको नाममा �नद�शना�मक आदेश समेत जार� हनुे।  

(�करण नं. ४५) 

 सामािजक, आ�थ�कलगायत जीवनका सबै �े�मा �यायपूण� समाजमा आधा�रत लोक क�याणकार� 

�यव�था अ�भवृ�� गनु� रा�यको �मखु उ�े�य हनुे, आ�थ�क एंव सामािजक असमानता हटाई �व�भ� 

स��दाय �बच �याय र नै�तकतामा आधा�रत �व�थ सामािजक जीवनको �थापना र �वकास गन�, 

बालबा�लकाको शोषण हनु न�दई उनीह�को हक र �हतको र�ा गन� आव�यक �यव�था गन�, 

िश�ा, �वा��य र रोजगार�को �वशेष �यव�थालगायतका अ�य आव�यक �यव�था गर� आ�थ�क 

तथा सामािजक �पले �पछ�डएका जनजा�त र समदुायको उथान गन� ज�ता Welfare state बनाउन े

आदेश �म�तः २०६३।५।२५ म�ुा/�रट नं.: संवत २०६१ सालको �रट 

नं. ३२१५ 

�नण�य नं. ७७०५ 
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�स�ा�त र नी�त बत�मान सं�वधानको रहेको छ। यसको साथै मा�नसलाई बेच–�बखन गन�दास 

त�ुयाउन, बाँधा बनाउन वा कुनै �क�समले �नजको इ�छा �व�� काम गराउन नपाउने गर� 

नेपालको ��येक नाग�रकलाई मौ�लक हकको �पमा शोषण �व��को हक सं�वधानले �दान 

गरेको छ। रा�यका �नद�शक �स�ा�त तथा नी�तह� म�येमा सो �नवेदनको ला�ग धारा २६ को 

उपधारा (८) र (९) मह�वपूण� छन।् धारा २६ को उपधारा ८ को उ�े�य बालबा�लकाको 

शोषण हनु न�दने र बालबा�लकाको हक र �हतको र�ा गनु� हो भने उपधारा ९ को उ�े�य 

रा�यले अनाथ बालबा�लकाको संर�ण र उ��तको ला�ग सामािजक सरु�ाको �वशेष �यव�था गनु� 

सरकारको संवैधा�नक कत��य हो।  

(�करण नं. ५०) 
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी अनपुराज शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी राम�साद �े� 

माननीय �यायाधीश �ी पवनकुमार ओझा 

 

�वषयः समानताको �स�ा�तमा आधा�रत कानूनी �यव�था गन� गराउनको ला�ग आदेश जार� ग�रपाऊँ। 

अ�धव�ा मीरा ढंुगाना �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 रा�यले �ववाह गदा�का अव�थामा प�न केट�प� र केटाप� भनी �वभेद �सज�ना गर� केट� प�लाई 

भ�दा केटा प�लाई थप सह�ुलयत �दने गर� कानून �नमा�ण गन� र सोबमोिजम काम गन� �म�ने 

अव�था रहे भएको नदेिखने।  

 केवल एका�तर केटाप� र अक��तर केट�प� भएको मा� आधारमा सजायमा �भ�ता हनुपुन� र 

केट� प�लाई केटाप�लाई भ�दा बढ� सजाय हनुपुन� गर� ग�रएको सामािजक �यवहार सधुार ऐन, 

२०३३ को दफा ४(३) अनसुारको कानूनी �यव�था समानतास�ब�धी हकको ��तकूल भएको 

मा�ुपन�।  

(�करण नं. १४) 

 समानतास�ब�धी हकको ��तकूल भएको कानून यथावत ् र�हरहन ु उिचत नहनुे भएको यस 

अदालतले य�ता कानून संशोधन गन� भनी पटक पटक �नद�शना�मक आदेश जार� ग�रसकेको र 

�नवेदकको माग समानताको �स�ा�तमा आधा�रत कानूनी �यव�था गन� गराउनको ला�ग आदेश 

जार� ग�रपाऊँ भ� ेरहेकोले समानताको �स�ा�तमा आधा�रत कानूनी �यव�था गनु� गराउन ुभनी 

नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयको नाममा �नद�शना�मक आदेश जार� 

हनुे।  

(�करण नं. १५) 

  

 

 

 

 

आदेश �म�तः २०६३।८।२८ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६३ सालको �रट नं. 

१३१ 

�नण�य नं. ७७४२ 
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फैसला/आदेश �म�त:2063।10।11 म�ुा/�रट नं.: 2063 सालको �रट नं. WS-128 

 

�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी मीनबहादरु रायमाझी 

माननीय �यायाधीश �ी शारदा �े� 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

 

�वषयः सं�वधानसँग बािझएको कानून अमा�य घो�षत गर� बाल�ववाहको उ�मूलनका ला�ग आव�यक 

उपायह�को अवल�बन गन� परामश�को आदेश जार� गर� पाउँ। 

अ�धव�ा रमा प�त खरेल �व�� नेपाल सरकारसमेत 

 

 मलुकु� ऐन �वहावर�को महलको २ नं. मा उि�लिखत संर�कको म�जरु� नभएमा २० वष� नपगुी 

�ववाह गन� नहनुे भ� ेर सोह� नं. को देहाय ९ मा १८ वष� उमेर नपगुी �ववाह भएकाले १८ 

वष� उमेर पगेुप�छ म�जरु� नगरे �य�तो �ववाह बदर गन� पाउँछ भ� ेकानूनी �यव�थाले �ववाहका 

स�दभ�मा प�ले �वत�� सहम�त जनाउने उमेरमा �भ�ता भएकोले ती कानूनह�मा साम�ज�यता 

�याउन ु र बाल�ववाहसमेत भैरहेको भ� े देिखन आएको र बालबा�लकाको सव�तोमखुी �हत हेन� 

कत��य तोकेका प� नै बाल�ववाह गन� संल�न भै सो काय� गन� गराउने भएकोले बाल�ववाहका 

स�ब�धमा सो काय� रो�न सरकारले �यसतफ�  �यान �दन ु अ�त ज�र� भएकोले त�स�ब�धी 

कानूनको �भावकार� काया��वयन गनु� गराउन ुभनी �वप �ीह�को नाममा �नद�शना�मक आदेश 

जार� ग�रएको।  
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�वशेष इजलास 

स�माननीय �धान�यायाधीश �ी केदार�साद �गर� 

माननीय �यायाधीश �ी अनपुराज शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

 

�वषयः नेपालको अ�त�रम सं�वधान २०६३ को धारा १०७(१) बमोिजम सं�वधानसमेतसँग बािझएका 

कानूनलाई समानताको �स�ा�तअनसुार कानून �नमा�ण गन� परमादेशसमेत जार� ग�रपाऊँ। 

िजतकुमार� पंगेनी (�यौपाने)समेत �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत।  

  

 अपराध गन� �यि�को पी�डतसँगको नाता स�ब�धको आधारमा फौजदार� म�ुामा सजायमा कमी 

हनुे अ�य� कानूनमा �यव�था भएको नपाइँदा लो�नेले �वा�नीलाई कत��य गर� मारेमा, कुट�पट 

गरेमा लो�ने �वा�नीको नाता रहेको कारणले सजाय कमी हनुे �यव�था छैन। जबज��ती 

करणीको महलमा भएको �यव�थाले बला�कारलाई जघ�य फौजदार� अपराध नामकरण गरेको 

अव�थामा अपराधको प�रणाम एउटै हनु े भएप�छ सजायमा वैवा�हक बला�कार र गैरवैवा�हक 

बला�कार�बचमा �भ�ता गनु�को कुनै औिच�यपूण� आधार रहेको नदेिखने।  

 अपराध, आपरा�धक काय� गरेबापत हनुे भएकोले कता�को है�सयतको �भ�ताले सजायमा कमी गन� 

हो भने सं�वधानले अ�ीकार गरेको समानताको �स�ा�तको विख�लाप गरेको हनु जान।े  

(�करण नं. ५) 

 कुनै अपराधमा हनुे सजायको मा�ा अपराधको �कृ�त र पीडक पी�डतको �वा��य अव�था, 

उमेरलगायतका आधारमा मूल सजायमा थप हुँदै जान ेतर मूल सजायभ�दा थप सजाय बढ� भने 

हनु नस�ने।  

 �स�ा�ततः थप सजाय भ�दा कम मूल सजाय हनुे हुँदैन, ब� मूल सजायमा अपराधको गा�भीय�ता 

अनसुार सजाय केह� थप हुँदै जाने कुरा हो। तसथ� थप सजायभ�दा मूल सजाय कम हनुे गर� 

भएको जबज��ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय ६ को �ववा�दत �ावधानलाई �यायोिचत र 

समानताको �स�ा�तको अनकूुल रहेको मा� न�म�न।े  

(�करण नं. ६) 

आदेश �म�तः २०६५।३।२६ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६३ सालको �रट नं. 

०६४-००३५ 

�नण�य नं. ७९७३ 
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 सजायस�ब�धी �यव�था समानताको �स�ा�तको �वपर�त देिखए प�न �यसलाई यस अदालतले 

अमा�य र बदर घो�षत गन� अव�था भएन। तथा�प संवधैा�नक �स�ा�त, मौ�लक हकमा नै �हार 

गन� अपराधशा�का �स�ा�त ��तकूल हनुे, अपराध गन� �न��साहनभ�दा �ो�साहन �दने खालको 

सजायको �यव�था ग�रएको अव�थामा �यसले फौजदार� कानून र �याय �णाल�को �वकासमा न ै

अवरोध �याउन ेहुँदा द�ड नी�त �वधा�यकाले तय गन� �वषय हो भनी अदालत आ�नो दा�य�वबाट 

पि�छन न�म�ने।  

(�करण नं. ७) 

 समानताको �स�ा�तको अनकूुल हनुे गर� थप सजायभ�दा मूल सजाय कमी हनुे गर� भएको तथा 

ववैा�हक बला�कार र गैरवैवा�हक बला�कारको अपराधका �बचमा भएको �वभेदपूण� सजायको 

�यव�थामा सामा�ज�यता �याउन ेगर� आव�यक र �यायोिचत �यव�था गन�तफ�  आव�यक पहल 

गनु� भनी कानून �याय तथा संसद�य �यव�था म��ालयसमेतका नाउँमा �नद�शना�मक आदेश 

हनुे।  

(�करण नं. ८) 
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�वशेष इजलास 

स�माननीय �धान �यायाधीश �ी केदार�साद �गर� 

माननीय �यायाधीश �ी अनपुराज शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

 

�वषय :– सं�वधानसँग बािझएको कानून अमा�य गर� परमादेशलगायत जो चा�हने आ�ा आदेश जार� 

ग�रपाऊँ। 

अ�धव�ा रमा प�त खरेलसमेत �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष� काया�लयसमेत।  

  

 केवल सं�वधानको यो यस धारासँग कुनै अमकु कानूनको अमकु �यव�था बािझएको भनेर मा� 

नप�ुने बािझएको भ� ेप�ु� गन� स�नपुन�।  

(�करण नं. ६) 

 नेपाल प� भएको अ�तरा���य सि�ध�ारा रा�यउपर �सिज�त दा�य�व रा�यले पूरा गद� जाने कुरा 

हो। अ�तरा���य सि�धको �यव�था रा��य कानूनसरह हनुे र रा��य कानून बाझेमा अ�तरा���य 

सि�धको �यव�था नै मा�य हनुे �यव�था भए प�न अ�तरा���य सि�धमा उि�लिखत �ावधानको 

�वपर�त रा��य कानून रहे नरहेको भनी त�काल�न सं�वधानको धारा ८८(१) र हालको 

सं�वधानको धारा १०७(१) अनसुार �या�यक पनुरावलोकन गन� न�म�न।े  

(�करण नं. ७) 

 सामािजक �यवहार गन� �यि�ह�को �वयंमा सामािजक �यवहार खास गर� �ववाहमा बढ� र 

फजलु खच� गन� हुँदो रहेनछ भ� े चेतना जागी ऐनको �भावकार� काया��वयन हनुमा म�त गन� 

हनुाले नेपाल सरकारले सामािजक �यवहार (सधुार) ऐन, २०३३ पा��ममा समावेश गराउन ु

पन�।  

 काय�पा�लकाले कानून उ�ल�न भएको हेरेर च�म�दद गवाह मा� भएर ब�न ु उिचत नहनुे 

भएकाले उ� ऐनको अ�रशः प�रपालना गनू� गराउनू। ऐनको �यव�थाको प�रपालना भए 

नभएको स�ब�धमा आव�यक संय�� �नमा�ण गर� �भावकार� अनगुमन गनु� गराउन ुपन�।  

(�करण नं. १५) 

आदेश �म�तः २०६५।३।२६ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६३ सालको �रट नं. 

०६३– WS–००१९ 

�नण�य नं. ७९५१ 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

 

�वषयः परमादेश। 

अ�धव�ा सपना �धान म�ल �व�� नेपाल सरकार, कानून �याय तथा संसद�य �यव�था 

म��ालयसमेत।  

  

 जबज��ती करणीको अपराधमा पी�डतको शार��रक पर��ण, अ�भय�ुको शार��रक पर��ण र 

पी�डतको लगुाको पर��ण, अपराध भएको ठाउँको पर��ण, अ�भय�ुको बयान, �योगशालाको 

�वशेष�को ��तवेदन आई �व�भ� �माण स�लन गन� समय ला�छ। एक त जाहेर� दरखा�त 

�ढलो गर� पन� अक�तफ�  वारदातको �म�तबाट ३५ �दन�भ� अनसु�धान तह�ककात परुागर� 

अ�भयोगप� दायर गर� स�नपुन� ३५ �दनको वत�मान हद�याद �यादै नै अपया�� ह�ुछ। 

म�हलाउपर हनुे जबज��ती करणी ज�तो ग�भीर अपराध म�हलाउपर हनुे �हंसा न ैभने प�न ह�ुछ। 

सरकार वाद� हनुे य�तो जघ�य अपराधमा अदालतलाई श�ार�हत �माण चा�ह�छ। हा�ो �माण 

कानूनले य�तो अपराधमा �माण प�ु याउन े भार वाद�मा रािखएको छ। हा�ो �माण कानूनको 

अलावा फौजदार� �यायको मा�य �स�ा�त र नेपालले अनमुोदन गरेको ICCPR लगायत मानव 

अ�धकारस�ब�धी �व�भ� महासि�धह�ले प�न हा�ो ज�तो Accusatorial �णाल� भएको देशमा 

अ�भय�ुलाई चपुलागी ब�ने अ�धकार र कसरु �मािणत गन� भार वाद�मा रहनलुाई �वाभा�वक 

मा�पुद�छ। वा�तवमा यो Fair Trial को एउटा �वशेषता नै हो। यस कुरालाई महससु गर� �म�त 

२०५८।५।१३ मा त�काल�न �ी ५ को सरकार�ारा ग�ठत उ�च�तर�य स�म�तले र �म�त 

२०५७।५।१ मा फौजदार� �याय �शासन अ�ययन तथा सझुाव काय�दल�ारा ��ता�वत 

फौजदार� अपराध सं�हतामा समेत जबज��ती करणीको महलको वत�मान ३५ �दने हद�यादको 

बदलामा ६म�हनाको हद�याद हनु ुपन� सझुाव गरेको देिख�छ। यसबाट प�न जबज��ती करणीको ११ 

नं. ले गरेको हद�यादको �यव�था छोटो तथा अपगु भएको देिखन आयो।  

(�करण नं. १०) 

आदेश �म�तः २०६५।३।२७ म�ुा/�रट नं.: स�वत २०६१ सालको �रट नं. 

३३९३ 

�नण�य नं. ८०३८ 
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 फौजदार� कानूनको म�ुय उ�े�य सामािजक �यव�था Social Order को ��याभ�ूत गन� हुँदा 

समाजमा आपरा�धक ��याकलाप हनु न�दन आव�यक उपायह� अपनाउनकुा साथै घ�टत 

अपराधका कसरुदारह�लाई सबतु �माणस�हतको रा�यको Prosecution को अपे�ा कानूनले गरेको 

हनुे।  

 �वधा�यकाबाट बनेको कानून पूण� नभएमा वा �य�तो कानूनमा कुनै ��ुट भएमा �य�तो कुरालाई 

प�रपूण� गन� उपय�ु आदेश �दने अ�धकार अदालतलाई हनुे।  

 (�करण नं. १२) 

 जबज��ती करणीको महलको ११ नं. को हद�यादको वत�मान �यव�था �यादै कम भई पी�डतलाई 

�याय �दलाउने काय�मा बाधा पन� गएकोले पी�डतह�को सामािजक मनो�व�ान, अनसु�धानमा ला�ने 

समय र �यायमा पहुँचको अव�थालाई �यानमा राखी अपराधको ग�भीरतालाई हेर� �भावकार� 

अनसु�धान र अ�भयोजन गन� स�ने गर� पया�� हद�यादको �यव�था गन� �हसाबले जबज��ती 

करणीको ११ नं. मा �यव�था भएको हद�याद वढाउने गर� कानूनमा सधुार गनु� भनी नेपाल 

सरकारका नाममा �नद�शना�मक आदेश जार� हनुे।  

(�करण नं. १३) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

माननीय �यायाधीश �ी तपबहादरु मगर 

 

�वषयः परमादेशसमेत। 

अ�धव�ा प�ुदेवी महज�न "सजुान" �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय, 

काठमाड�समेत।  

 

 सं�वधानले �लिखत�पमा बालबा�लकालाई �दान गरेको िश�ा आज�न गन� हक कुनै �क�समको 

�था, पर�परा, र��त�रवाज, मा�यता �चलन वा �ढ�वाद�को नाममा हनन ् हनु स�ैन। कुमार� 

भएको कारण कुमार�ले िश�ा हा�सल गन� नहनुे भनी नेपाल कानूनलगायत कुनै प�न कुराले 

��तब�ध नलगाएको हुँदा कुमार�ह�को िश�ा �ा� गन� मौ�लक हक हनन ्भएको भ� नस�कने।  

(�करण नं. १८) 

 यस अदालतले नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १०७(२) �ारा �द� असाधारण 

अ�धकार अ�तग�त कुनै कानून वा सरकारको कुनै Executive/Administrative �नण�यले 

बालबा�लकाको हक हनन ्गरेमा उपय�ु आदेश जार� गर� हक �चलन गराउँछ। तर पर�परा, 

�चलन, �था वा मा�यताको आधारमा कसैले �य�तो हक उपभोग गद�न भने समाज आफ�  सचेत र 

सजग भएर �य�तो हक उपभोग गनु�पछ� र यसका ला�ग समाजमा Awareness को �सज�ना गन� र 

चेतनामूलक काय��म स�ालन गर� हक उपभोग गन� Empower गन� काम काय�पा�लकाको हनुे।  

(�करण नं. २०) 

 बालबा�लकाह�लाई सं�वधान र अ�तरा���य महासि�धह�ले �दान गरेका हक हनन ् नगरेस�म 

कुमार� �थालाई अनयुायी स��दायको धम� र सं�कृ�तस�ब�धी हकको एक �ह�साको �पमा मा� ु

पन�।  

(�करण नं. २२) 

 कुमार�ह�ले कसैका ला�ग कुनै �म गनु� नपन� एवं जी�वत देवी मानी पूजा गन� �योजनका ला�ग 

कुमार� �थाको �वकास भएको देिखएको र कुमार�ह�ले प�न भ�जनह�को पूजा र ��ालाई 

आदेश �म�तः २०६५।५।२ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६२ सालको �रट नं. 

३५८१ 

�नण�य नं. ७९८१ 
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�हणस�म मा� गनु�पन� देिखएको हुँदा कुमार� �थाले कुमार� हनुे बा�लकाह�को कुनै हक हनन ्

गन� नदेिखने।  

(�करण नं. २४) 

 कुमार� भएकै कारणबाट नेपाल� बा�लकाह�ले नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ �ारा �द� 

मौ�लक हक तथा बालअ�धकार महासि�धलगायत मानवअ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य 

द�ताबेजह��ारा �द� हकह� उपभोग गन� रोक लागेको अव�था नदेिखने।  

(�करण नं. २८) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

माननीय �यायाधीश �ी गौर� ढकाल 

 

�वषयः जबज��ती करणी। 

��र� िच�कार �व�� नेपाल सरकार।  

 

 �म�सल हेदा� पनुरावेदक एक बल�कार� मा� नभई child abuse प�न देिख�छ। स�भवतः आ�नो 

�नय��णमा रािखएक� एक नाबालक म�हलाको Pedophile बाट बार�बार यौन शोषण भएको 

अदालतको जानकार�मा आएको स�भवतः यो प�हलो म�ुा होला। यस म�ुामा पी�डतउपर आशय 

करणी, जबज��ती करणी र अ�ाकृ�तक मैथनुसमेतको अपराध बार�बार भएको �मािणत भएको 

छ। यस अपराधलाई custodial rape भने प�न ह�ुछ। य�तो अपराधमा पनुरावेदन अदालतले 

िज�ला अदालतले गरेको कैद सजायमा ह�त�ेप गन� हुँदैन �थयो।  

(�करण नं. 17) 

 पनुरावेदन अदालतले अ�भयोजनको ग�ती पी�डतउपर भएको अपराध तथा जबज��ती करणी ज�तो 

ग�भीर अपराधलाई �यानै न�दई बडो उदार बनी िज�ला अदालतले ठेकेको कैद सजायमा 

ह�त�ेप गर� �कन कैद घटाउन परेको हो कुनै आधार र कारण न�दई कैद वष� ७ ह�ुछ भनी 

�वे�छाचार� ढ�ले कैदको सजाय घटाएको देिखयो। कैद सजाय घटाउने पनुरावेदन अदालतको 

सो फैसला �वे�छाचार� मा�पुछ�। पनुरावेदन अदालत ज�तो उ�च तहको अदालतलाई एक 

नाबालक sexually exploit भएको य�तो जघ�य अपराधमा िज�ला अदालतले Trial को सबै चरण 

हेर� ठेकेको कैद हकुुमी शासन �णाल� ढाँचामा �वे�छाचार� ढ�ले कुनै आधार र कारण न�दई 

सजाय घटाउने अ�धकार हुँदैन। यो कुरा हा�ो पनुरावेदन अदालतले ब�ुनपुछ�। पनुरावेदन 

अदालतको सो फैसलाबाट सो फैसला गन� पनुरावेदन अदालतका माननीय �यायाधीशह� 

sentencing policy स�ब�धमा अन�भ� पो रहेछ �क भ� ु पन� देिख�छ। �वधा�यकाले ७-१० 

वष�स�म कैद सजाय हनु स�ने गर� �यूनतम ७ वष� र अ�धकतम १० वष� कैद सजाय गन� स�न े

गर� �यायाधीशलाई तज�बजी अ�धकार �दएको हो। 

आदेश �म�तः २०६५।७।६ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६४ सालको 

स.फौ.प.ुवे. नं. ०४७९ 

�नण�य नं. ८१४८ 
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 अपराधको गा�भीय�ता, पी�डतलाई पगेुको हा�न, अपराधको पटक, पी�डतको अव�था अ�भय�ुको 

अपराधको चरम सीमा, मा�ा, अपराध गरेको त�रका आ�दलाई �वचार गरेर सजाय तो�न 

�वधा�यकाले �यूनतम ७ वष� र अ�धकतम १० वष�को तज�बजी सजायको �यव�था गरको हो। 

तर पनुरावेदन अदालतका माननीय �यायाधीशह�बाट यसतफ�  �यान �दएको देिखएन।  

(�करण नं. 18) 

 म�हला�व�� हनु ेजबज��ती करणीको अपराध य�तो ग�भीर अपराध हो �क आफूलाई जबज��ती 

करणी गन�लाई पी�डतले वारदात भएको १ घ�टा�भ� मारेमा प�न खतबात ला�दैन। 

म�हलाह�को inviolable शर�रको स�मानको ला�ग �वधा�यकाले य�तो अ�धकार म�हलाह�लाई 

�दान गरेको हो। जबज��ती करणीको अपराध म�हला �व��का अपराध मा� नभई मानवताकै 

�व��को अपराध मा�पुद�छ। य�तो ग�भीर अपराधमा िज�ला अदालतले ठेकेको कैदमा ह�त�ेप 

गर� कुनै आधार कारण न�दई सजाय घटाउने गरेको पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई 

ग�भीरताका साथ �लई अब भ�व�यमा सबै पनुरावेदन अदालत र िज�ला अदालतका माननीय 

�यायाधीशह�ले सजाय गदा� अपराधको गा�भीय�ता र अपराधबाट पी�डतलाई पन� गएको ��त 

पीडालाई बझुी अपराध मा�फकको सजाय तो�नू।  

(�करण नं. 20) 

 िज�ला अदालतको फैसलामा जबज��ती करणीको महलको १० नं. बमोिजम पी�डतको दरखा�त 

पन� आए कानूनबमोिजम र�त प�ु याई ��तवाद�को आधा अंश �दलाई भराई �दने भनी तप�सल 

ख�डमा उ�लेख गरेको देिखयो। िज�ला अदालतले अंशब�डाको महलको १० नं. अ�तग�त 

कसरुदारको अंशबाट पी�डतलाई आधा अंश भराउने �यव�था र अंशब�डाको महलबमोिजम 

अंिशयारले अंश पाउने ठहर भएप�छ द�ड सजायको ४६ नं. को �यव�थाको फरक नै छु�ाउन 

सकेका देिखएन। अंशब�डाको महलको १० नं. अ�तग�त आधा अंश पाउने �यि� अपराधबाट 

पी�डत �यि� हो। जबज��ती करणीको अपराधबाट पी�डत भएका कारण पी�डतलाई पा�रवा�रक, 

मानवीय, मनोव�ैा�नक शार��रक, चा�र��क, पेसागत, बौ��क, सामािजक, आ�थ�कलगायत जीवनका 

�व�भ� प�मा परेको दूरगामी असरलाई �यानमा राखी ��तपू�त� �व�प �ा� हनुे स�पि� हो। 

य�तोमा पी�डतलाई द�ड सजायको महलको �यव�था लाग ुहुँदैन। पी�डतले द�ड सजायको ४६ 

नं. बमोिजम भराई पाउन �नवेदन नै गन� पद�न। अदालत आफ� ले फैसलाको जानकार� पी�डतलाई 

गराई अदालत आफ� ले फैसला काया��वयन गर� आधा अंश �दलाई �दनपुछ�। पी�डत ��तवाद� 

अ�भय�ुको प�रवारको सद�य नभएको कारण कसर� पी�डतले अ�भय�ु ��तवाद�को स�पि� 

देखाई �दन स�छ ? नाबालक पी�डतले अदालतमा कसर� गई फैसला काया��वयन गराउन 
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स�छ? सं�वधानको धारा १३(३) को ��तब�धा�मक वा�ांश र धारा २० ले म�हलालाई �दएको 

हकको �यव�था म�हला भेदभाव �व��को महासि�ध र बालबा�लकास�ब�धी महासि�धको 

�यव�थालाई साकार पान� र जबज��ती करणी महलको १० नं. को मम�, भावना र �यव�था बझुी 

पी�डतलाई अदालतले बोलाई यस अदालतबाट पनुरावेदक राकेसकुमार �संह �व�� नेपाल सरकार 

भएको जबज��ती करणी म�ुा (नेकाप २०६४ अ� १ प.ृ८६) मा भएको जबज��ती करणी 

महलको १० नं. को �या�या अनसुार मकवानपरु िज�ला अदालतले ��तवाद�को आधा अंश 

पी�डत नाबालकलाई �दलाई फैसला काया��वयन गर� यस अदालतलाई जानकार� गराउन ु भनी 

रिज�ारले लेखी पठाउनू।  

(�करण नं. 26) 
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फैसला/आदेश �म�त:2065।10।26 म�ुा/�रट नं.: 2063 सालको �रट नं. 0402 

 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

माननीय �यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा� 

 

�वषयः परमादेश। 

इि�दरा ब�नेत �व�� नेपाल सरकारसमेत।  

 

 जबरज�ती करणीस�ब�धी म�ुा संवेदनशील म�ुा भएकै कारणबाटै सरकार� म�ुास�ब�धी ऐन, 

२०४९ को अनसूुचीमा समावेश गर� सरकारवाद� म�ुाको �पमा �यव�था ग�रएको हो। य�तो 

संवेदनशील �वषय र लकेुको अपराधमा कम हद�यादको कारणले पी�डत �यि�ले उपचार 

पाउनबाट वि�त हनु ुहुँदैन।  

 जबरज�ती करणी म�ुा ज�तो म�हलाह�उपर हनुे अ�त ग�भीर अपराधमा ३५ �दने हद�याद 

�यादै कम अव�ध हो। ३५ �दनको हद�याद जाहेर� दरखा�त �दन र रा�ोसँग अनसु�धान काय� 

पूरा गन� �यादै कम र अपगु ह�ुछ। फौजदार� अपराधमा म�ुा दायर गन� हद�याद ज�त छोटो र 

कम अव�ध ह�ुछ। �यसको लाभ चा�हँ अपराध गन�लाई ह�ुछ र �यसको असर चा�हँ पी�डतलाई 

हनु जा�छ।  

 य�तो कुरालाई म�यनजर राखी जबरज�ती करणी ज�तो म�हलाउपर हनुे अपराधमा वत�मान ३५ 

�दने हद�यादलाई बढाउन यस अदालतबाट २०६१ सालको �रट नं. ३३९३ मा �नद�शना�मक 

आदेश जार� भएको हो। य�तो ग�भीर �वषयमा आजस�म जबरज�ती करणीको महलको ११ नं. 

संशोधन भएको देिखएन।  

 तसथ� सो स�ब�धमा आव�यक कारबाह�को ला�ग उ� �नद�शना�मक आदेश जार� भएको 

स�दभ�मा ��ततु �रटमा समेत �वप�ी नेपाल सरकार �धानम��ी तथा म��ी प�रष�को 

काया�लयसमेतका नाममा उ� हद�याद बढाउने स�ब�धमा पनुः �यान आकष�ण गराउन 

सरकारका �मखु कानूनी स�लाहकार महा�याया�धव�ाको नाममा यो आदेश जार� गर� �दएको।  
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

माननीय �यायाधीश �ी अवधेशकुमार यादव 

 

�वषय : परमादेशसमेत। 

अ�धव�ा �यो�त पौडेलसमेत �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष� काया�लयसमेत।  

 

 नेपालले CEDAW 22 April 1991 मा अनमुोदन गरेको हो। कुनै रा�ले कुनै महासि�धमा ह�ता�र 

गर� अनमुोदनसमेत गरेप�छ �य�तो रा� महासि�धको प� ब�छ। कुनै महासि�ध वा सि�धमा प� 

बनेप�छ प� ब� े रा�ह�ले महासि�ध वा सि�धका �ावधानह� कानूनसरह अ�रशः पालना 

गनु�पछ�। Derogate गन� पाइँदैन। Pacta sunt servanda अथा�त ्Agreement must be honoured 

in good faith भ� े अ�तरा���य कानूनको मा�य �स�ा�तबाट प� रा�का Guided हनु पछ�। 

Vienna Convention on Law of Treaties, 1961 को धारा 21 अनसुार प�न कुनै सि�ध वा 

महासि�धमा प� बनेप�छ Domestic वा Internal कारण देखाएर प� रा� महासि�ध वा सि�ध 

उ�ल�न गन� स�दैन। अ�तरा���य कानूनस�ब�धी यो मा�य �स�ा�त नै हो। नेपाल सि�ध ऐन, 

२०४७ को दफा ९ मा यह� �यव�था भएको छ। दफा ९ अनसुार नेपाल प� भै नेपालले 

अनमुोदन गरेको सि�ध वा महासि�धको �यव�था र नेपाल कानून बािझएमा नेपाल कानून लाग ु

हुँदैन। सि�ध वा महासि�धको �यव�था लाग ुह�ुछ भ� े�यव�था भएको हो। अतः यसबाट के 

�प� ह�ुछ भने नेपाल कुनै महासि�धमा प� बनेप�छ नेपालले आ�नो Treaty 

Obligation बाट Derogate गन� स�ैन। महासि�ध वा सि�धका प� बनेप�छ महासि�ध वा 

सि�धका �यव�था अ�रशः Good Faith मा लाग ुगनु�पछ�। यसमा �ववाद हुँदैन।  

(�करण नं. ७) 

 नेपाल CEDAW को प� बनेको आज झ�डै २० वष� प�ुदा प�न म�हला खास गर� बहुार� वा 

प�ीउपर घरको अ�य सद�यभ�दा Inferior �यि� भ� ेसोचले �यवहार हनुे गरेको देिख�छ। 

सहर� ��ेबाहेक गाउँ गाउँमा अझै प�न प�ुष वग�ले गहृ�थ काम गन� नपन� सबै गहृ�थ काम 

म�हलाले नै गनु�पन�, प�ुषवग� अ�ययन मनोर�नलगायत आरामदायी र फुस�दको िज�दगी �बताउने 

तर म�हलाह� प�ी वा बहुार� भएको कारण उपयु�� कुनैप�न स�ुवधाबाट बि�त भई आ�थ�क, 

आदेश �म�तः २०६६।४।२८ म�ुा/�रट नं.: २०६४ सालको �र.नं. WO– 

०४२४ 

�नण�य नं. ८२८२ 
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सामािजक, बौ��क, शार��रक �पले शो�षत भई घरेल ु �हंसाबाट समेत पी�डत हनुे गरेको यस 

अदालतले Judicial notice मा �लने कुरा हो। जब�क यसर� बहुार� वा प�ी भएको कारणले मा� 

अपहे�लत शो�षत र Inferior �यवहार ग�रन ुहुँदैन। यसो हनुमा नेपालले CEDAW का �यव�था 

अ�रशः पालना गर� म�हला �व��का भेदभावकार� काय�, �चलन, पर�परा, �यवहारलाई 

Criminalize गन� र म�हलाउपर हनुे घरेल ु �हंसा �व�� वा �भावकार� र कडा द�डनीय कानून 

नबनाउन ुहो। यसको साथै िश�ा एवं चेतनामूलक काय�को ला�ग �भावकार� नी�त एवं योजना 

लाग ुनगना�ले प�न हो। घरेल ु �हंसा कसरु र सजाय ऐन, २०६६, �म�त २०६६।१।१४ देिख 

लाग ुभएको देिख�छ। उ� ऐनको दफा २ को ख�ड (क) मा घरेल ु �हंसाको प�रभाषा भएको 

देिख�छ। उ� दफामा भएको प�रभाषा हेदा�ः “घरेल�ुहंसा” भ�ाले कुनै �यि�ले घरेलसु�ब�ध 

भएको अक� कुनै �यि�लाई �दएको शार��रक, मान�सक, यौनज�य वा आ�थ�क यातना स�झनपुछ� 

र सो श�दले गाल� गन� तथा भावना�मक चोट प�ु याउने अ�य कुनै काय�लाई समेत जनाउँछ भ� े

उ�लेख छ। दफा २(क) को प�रभाषाले पा�रवा�रक काय�स�म मा�लाई अपराध मानेको 

देिख�छ। तर CEDAW ले घरेल ु �हंसा मा� होइन, Custom र Practice मा आधा�रत सं�कार 

अ�तग�त म�हलालाई प�ुषभ�दा Inferior को �हसाबले ग�रने �यवहारलाई समेत Criminalize गन� 

भ� े�यव�था गरेको छ। तर घरेल ु�हंसा, कसरु र सजाय ऐन, २०६६ ले CEDAW को Article 

3 र खास गर� Article 2f र Article 5 लाई समेटेको देिखएन। म�हलाह� घरेल ु�हंसा पी�डत हनु 

परेको म�हलाह�ले प�ुषभ�दा बढ� काम गन� परेको म�हलाह� अपहे�लत हनु परेको म�हलाह� 

प�ुषह�भ�दा Inferior �यि� हनु ् भ� े �चलनको म�ुय कारण CEDAW को Article 3 र 

CEDAW को Article 2f  र Article 5 को �यव�था अनसुारको कानून नब�ाले हो। वत�मान 

कानून घरेल ु�हंसा कसरु र सजाय ऐन, २०६६ ले CEDAW को Article 5 र Declaration को 

Article 3 लाई नसमेटेको कारणले CEDAW मा प� भए प�न म�हला प�ुषभ�दा Inferior भ� े

पर�परालाई Abolish गन� आव�यक कानून अझै बनेको देिखएन। जबस�म म�हला प�ुषभ�दा 

Inferior भ� ेकुरालाई िश�ालगायत कानूनी एवं अ�य चेतनाको मा�यमबाट समाजमा Awareness 

Create गर� �य�तो काम सोच �वचार पर�परा �चलन र मा�यतालाई Abolish ग�रँदैन र 

Criminalize ग�रँदैन तबस�म म�हला�व�� हनुे भेदभाव अ��य नहनुे हुँदा CEDAW को उपयु�� 

कुरासमेत समावेश भएको कानून बनाउन आजको आव�यकता हो।  

(�करण नं. १८) 

 घरेल ु �हंसा (कसरु र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा २(क) मा घरेल ु �हंसाको प�रभाषा भएको 

देिख�छ। प�रभाषामा म�हलालाई ए�सड ख�याई कु�प पार� अपराध गन� प�रभाषामा परेको 
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देिखएन। शार��रक यातना �दन नहनु,े �दए घरेल ु �हंसाको अपराध मा�ननेस�म �यव�था भएको 

देिख�छ। सजायको हकमा दफा १३ मा �यव�था भएको देिख�छ। सजायको �यव�था हेदा� 

म�हलाउपर ए�सड ज�तो घातक पदाथ� ख�याई म�हलाको Right to life र Right to livelihood सँग 

स�बि�धत कुरामा ग�भीर असर पान� अपराधमा सजायको �यव�था हेदा� सजायको मा�ाले 

Deterrent Effect प�न �सज�ना गन� नस�न ेसजायको मा�ाले म�हला पी�डतलाई �याय �दन स�ने 

प�न देिखएन। के क�तो अपराधलाई अपराधको प�रभाषा�भ� पान� र के क�त सजाय गन� भ�े 

Quantum of punishment स�ब�धी �वषय �वधा�यकाको नी�तगत �व�ववेकको कुरा हो। ए�सड 

ख�याउने काय� अपराधको प�रभाषा�भ� पान� भ� े�वषय वा सजाय बढाई य�त नै सजाय गन� भ� े

�वषय �बधा�यक� नी�तगत �व�ववेक�य कुरा भएकोले Legislative Policy मा असाधारण अ�धकार 

अ�तग�त अदालतले ह�त�ेप गन� उिचत होइन तर नेपाल धेरै अगा�ड CEDAW मा प� बनेको 

सं�वधानको धारा १५६ मा नेपाल कुनै सि�ध वा महासि�धमा प� बनेप�छ �यसको 

�भावकार�ताको स�ब�धमा �यव�था भएको र नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९ मा नेपाल 

प� भएको कुनै सि�ध वा महासि�धको �यव�था र नेपाल कानून बाझेमा नेपाल कानून लाग ु

नभई सि�ध महासि�धको �यव�था नेपाल कानूनसरह लाग ु हनुे भनी नेपाल कानूनउपर Treaty 

Obligation लाई Primacy �दएको हा�ो आ�नै र Unique कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा घरेल ु

�हंसाबाट पी�डत म�हलाले �दएको उजरु�उपर अनसु�धान गन�, अ�भयोग लगाउने आ�द अ�भयोजन 

काय� स�ब�धमा प�छ�लो ऐन, घरेल ु �हंसा (कसरु र सजाय ऐन), २०६६ मा कुनै �यव�था 

नभएको, पीडकलाई �भावकार� सजायको �यव�था नभएको यस �कारका संवेदनशील म�ुामा 

�छटो �याय �दान गन� छु�ै अदालतको �यव�था नभएको पी�डतलाई पनुर�थापना गन� र राहतको 

ला�ग केह� �यव�था नभएको हुँदा नेपालले आ�नो Treaty Obligation पूरा गरेको नदेिखएकोले 

यस अदालतले guardian of the fundamental right of the citizen को नाताले असाधारण 

अ�धकारअ�तग�त नेपाल सरकारको नाममा उपय�ु आदेश जार� गन� स�न ेदेिखयो।  

(�करण नं. 20) 

 म�हला पी�डत भएको फौजदार� म�ुा हेन� छु�ै Fast Track Court गठन गन� कानून आव�यक 

पछ�। यसको साथै जनशि�, रकम एवं भौ�तक पूवा�धार प�न आव�यक पन� हुँदा सोबारे प�हला 

अ�ययन हनुपुछ�। प�हला अ�ययन हनु आव�यक देिखएकोले उ� कुराह� अ�ययन गर� नेपाल 

सरकार, म�हला तथा बालबा�लका म��ालयसम� ��तवेदन पेस गन� देहायको चार सद�यीय 

स�म�त गठन ग�र�दएको छ। Fast Track Court गठनस�ब�धी स�म�तले �दएको राय नेपालमा 
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एकै पटक लाग ु गन� क�ठन हनुस�छ। तसथ� �मशः नेपाल सरकारले लाग ु गद� जानू भनी 

�नद�शना�मक आदेशसमेत जार� ग�र�दएको छ।  

(�करण नं. 23) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी 

माननीय �यायाधीश �ी भरतराज उ�तेी 

  

�वषयः उ��षेणय�ु परमादेश। 

अ�धव�ा �योती ल�साल पौडेल �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत।  

  

 समाजमा कतै कुनै अपराध हनु गएमा अपराध गन� �यि�उपर अनसु�धान गर� म�ुा चलाई 

अ�भय�ुलाई सजाय �दलाई पी�डतलाई �याय �दलाउन ुपन� सरकारको संवैधा�नक कत��य हनुे हुँदा 

य�तो जवाफदेह�बाट सरकार पि�छन नस�ने।  

 (�करण नं. १८) 

 अपराधमा अनसु�धान र अ�भयोजनमा कमी अनसु�धानकता� र अ�भयोजनकता�को लापरवाह�, ग�ती, 

बद�नयत आ�द कुनैको प�न �थान हनु हुँदैन। य�द ह�ुछ भने सरकारले �यसको िज�मा �लनपन�।  

(�करण नं. २१) 

 म�हलालाई इ�छा�वपर�त अन�त��य शर�रको प�व�ताको अपहरण गर� जबरज�ती करणी गनु� 

कानून�वपर�त मा� नभई ग�भीर अपराध प�न भएकाले स�य मानव समाजले य�तो काय�लाई 

नै�तकता�वह�न काय� मा�दछ। य�तो नै�तकता�वपर�तको काय�लाई नै नै�तक पतन देिखने 

फौजदार� अपराध मा�ुपन�।  

 रा�यले पी�डत म�हलाको सहयोगको ला�ग आव�यक �ोत र साधनअनसुार ��येक िज�लामा 

पी�डत म�हलाको ला�ग एक Counseling Centre को �मशः �यव�था गद� जानपुन�।  

(�करण नं. ३५) 

 अपराध अनसु�धान गन� छु�ै �हर� स�ठनको गठन नगर� वत�मान �हर� स�ठनबाट नै अनसु�धान 

हनुे हो भने �हर�को प�हलो �यान शाि�त कायम गन�तफ�  जाने हुँदा अपराध अनसु�धान 

स�तोषजनक नहनु स�छ। यसले गदा� सबदु �माण लोप हनुे मा� होइन अपराध अनसु�धान 

�हर�को Priority मापद�न। �यसैले वत�मान �यव�थामा सधुार गर� अपराध अनसु�धानका 

स�ब�धमा छु�ै �हर� स�ठनको गठन हनुपन�।  

आदेश �म�तः २०६७।८।१५ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६६ सालको �रट नं. 

०६६३ 

�नण�य नं. ८५०७ 
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(�करण नं. ३८) 

 बला�कारपी�डतलाई �याय �दलाउन योजनाब� त�रकाले �मशः ��येक िज�लाका अ�पतालमा 

आव�यक ��व�ध, �योगशाला र �व�को �यव�था त�ु�त गनु�पन�। यसको ला�ग बजेटको अभाव, 

�व�को अभाव, कम�चार�को अभाव भ� ेकुरा Excuse हनु नस�ने।  

 ��येक िज�ला अदालतले जबरज�ती करणी म�ुामा पी�डत र पी�डतलाई Accompany गन� �यि�, 

वाद� एवं पी�डतका सा�ी एवं ��तवाद� प�को ला�ग छु�ै कोठाको �यव�था गनु�पन�।  

(�करण नं. ४१) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी 

माननीय �यायाधीश �ी भरतराज उ�तेी 

 

�वषयः परमादेश। 

स�ुतल� धामी (शाह) �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को उपधारा २ को �यव�था भनेको सरकार� म�ुास�ब�धी 

ऐन, २०४९ को अनसूुची १ र २ मा परेका म�ुाह� र अ�य नेपाल कानूनमा उ�लेख भएका 

नेपाल सरकार वाद� हनुे म�ुाह�लाई स�ेत गरेको मा� ुपन�।  

 महा�याया�धव�ाले गरेको �नण�य सरकार� �नकायको ला�ग मा� अि�तम हनु स�दछ। धारा 

१३५ ले महा�या�धव�ालाई उि�लिखत अ�धकार �दएको भए ताप�न धारा १३५ ले धारा १०७ 

को यस अदालतको असाधारण अ�धकारलाई सी�मत गन� वा कटौती गन� वा �नय��ण गन� 

नस�ने।  

 नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १०७(२) ले यस अदालतलाई “यस सं�वधान�ारा 

�द� मौ�लक हकको �चलनको ला�ग वा अक� उपचारको �यव�था नभएको वा अक� उपचारको 

�यव�था भए प�न सो उपचार अपया�� वा �भावह�न देिखएको अ�य कुनै कानूनी हकको 

�चलनको ला�ग वा साव�ज�नक हक वा सरोकारको कुनै �वषय समावेश भएको कुनै संवैधा�नक 

वा कानूनी ��को �न�पणको ला�ग आव�यक र उपयु�� आदेश जार� गर� �य�तो हकको 

�चलन गराउने वा �ववाद टु�ो लगाउने असाधारण अ�धकार सव��च अदालतलाई हनुेछ” भ� े

संवैधा�नक �ावधान रहेको देिख�छ। उि�लिखत संवैधा�नक �यव�थाअ�तग�त पूण� �यायको �न�म� 

यस अदालतले कुनै �नकाय वा पदा�धकार�ले गरेको �नण�यलाई Judicial Review गन� स�ने।  

(�करण नं. ४) 

 सं�वधानको धारा ११६ अनसुार यस अदालतले गरेको फैसला निजर ह�ुछ र �य�तो निजर सबै 

अ�ा अदालतले मा� कर ला�छ। यस इजलासले प�न यस इजलासको स��याभ�दा बढ� 

स��याको इजलासले गरेको फैसला समान �ववादको �वषय छ भने मा� कर ला�छ। तर य�द 

आदेश �म�तः २०६७।०८।१५ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६६ सालको �रट. 

नं. ०५८४ 

�नण�य नं. ८५४१ 
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�ववादको �वषय फरक छ भने बहृत ्पूण� इजलासकै भए प�न र य�द फैसला Per Incuriam छ भने 

कम स�याको इजलासले प�न Per Incuriam फैसला नमा� स�न।े  

(�करण नं. ६) 

 अि�तम अव�थास�म सरकारवाटै पी�डतको तफ� बाट म�ुामा ��तर�ालगायतको काम ग�र�छ। 

पी�डतको है�सयत गवाहमा सी�मत ह�ुछ। हा�ो �णाल�मा पी�डतले आफै म�ुा चलाउन स�ैन। 

पी�डत रा�यबाट �यवि�थत अपराध अनसु�धान �हर� र सरकार� व�कलमा भर पनु�पन� ह�ुछ। 

पी�डतले आफू पी�डत भएको बेहोराको आफूमा भएको �माणस�हत �हर�मा उजूर गदा� �हर� र 

सरकार� व�कलले म�ुा नचलाउँदा �यो अव�थामा पी�डत �याय पाउन ेमौ�लक हकबाट वि�त हनु 

प�ुने।  

(�करण नं. ८) 

 धारा ३२ को हक नाग�रकलाई �ा� भएप�छ सं�वधानले नै यस अदालतको धारा १०७(२) को 

�या�यक पनुरावलोकन गन� पाउन ेअ�धकारलाई Exclude वा Limit गन� गर� �प� �यव�था गरेको 

अव�था, मा�य �स�ा�तअनसुार Political question समावेश भएको �वषय वा �वधा�यकाको आ�त�रक 

काय� �यव�थापनको �वषय र यस अदालत धारा १०७(३) अ�तग�त अि�तम भएका 

�वषयह�मा Writ against Judiciary हनु नस�ने मा�य �स�ा�तको अव�थामा बाहेक अ�य अव�था 

र �वषयमा मा�य �स�ा�तमा रहेर काय�पा�लकातफ� का ��येक अ�धकार�ले गरेको �नण�यको 

�या�यक पनुरावलोकन गन� स�ने।  

(�करण नं. ९) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश डा. �ी भरतबहादरु काक� 

 

�वषयः परमादेश। 

अ�धव�ा क�वता पाडेँसमेत �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 मा�नसको �वत��ता, ��त�ा र आ�मस�मानमा चोट प�ु याउन ेखालका कुनै प�न �थाह� मानव 

अ�धकारको ���कोणबाट मा�य हनु स�दैनन ् र कानूनले मा�यता न�दएका कुनै प�न सं�कृ�त, 

पर�परा, मू�य मा�यता ज�ता कुनै प�न आधारमा �यि�को आधारभतू अ�धकारलाई स�ुचन र 

कुि�ठत गरेर रा� नहनुे।  

(�करण नं. ४) 

 म�हला वग�लाई पी�डत बनाउन े जनुसकैु �था, पर�परा र सं�कृ�त म�हलाको �वकास र म�हला 

सश�ीकरणको बाधकको �पमा रहेको ह�ुछ। �य�ता �था, पर�परा र सं�कृ�तले म�हला र 

प�ुष�बच असमानता र �वभेदको प�रि�थ�त उ�प� गन� हुँदा असमान र �वभेदकार� �था र 

पर�परालाई समाजमा हकु� ने अव�थालाई कतैबाट समथ�न ग�रन नहनुे।  

 बैक�या �था तराई ��ेका केह� िज�लाह�मा �व�मान �वशेष �क�समको सम�याको �पमा रहेको 

देिख�छ। य�तो �थाको कारण माइती घरमै �वधवा भएका वा प�तले नलगी छा�डएका 

म�हलाह�को अंश हक स�ब�धमा �ववाह भैसकेक� छोर�लाई अंश �दने कानूनमा �यव�था 

नभएको र नाबालक अव�थामै भएको �ववाहको कानूनी अ�भलेख नहनुकुो साथै लो�न ेप�काले 

�वीकार गर� घर नलगेको अव�थामा �य�ता पी�डतह�को पा�रवा�रक है�सयत र अंश हकको 

सम�या उ�प� हनुे भै वयैि�क है�सयत र स�पि�क अ�धकारको ला�ग �व�भ� सम�या भो�नपुन� 

अव�था ट�कारो देिख�छ। पर�त,ु यस �वषयमा आव�यक र पया�� अ�ययन र अनसु�धान भएको 

देिखँदैन। जसको कारण सम�याको मा�ा र �कृ�त पया�� मा�ामा �नि�त नभए प�न यस 

सम�याको �व�मानतालाई इ�कार गन� स�कने ि�थ�त प�न छैन। तराई �े�मा बा�लकाह�ले 

बेहोनु� परेको खास �क�समको य�तो सम�यालाई �वशेष �कारले स�बोधन गनु�पन�।  

(�करण नं. ७) 
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�वशेष इजलास 

स�माननीय �धान �यायाधीश �ी िखलराज रे�मी 

माननीय �यायाधीश �ी �गर�शच�� लाल 

माननीय �यायाधीश �ी �ाने��बहादरु काक� 

 

�वषयः उ��षेण परमादेश। 

अ�धव�ा �यो�त ल�साल पौडेलसमेत �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 कुनै कानूनमा �य�ु कुनै वा�ांशलाई मा� एका�गी �पमा हेर� सं�वधानसँग बािझएको वा 

नबािझएको भ� े �या�या गन� वा �न�कष�मा प�ुन �म�दैन। �यसको ला�ग उ� ऐन जार� 

गनु�पना�को प�ृभ�ूम, समाजमा �व�मान कुनै �यवहार वा ��याकलापलाई रोकथाम, �यवि�थत वा 

�नयमनसमेतका के कुन आव�यकता र उ�े�यबाट ऐन �याइएको �थयो भ� ेज�ता �वषयतफ�  प�न 

सू�मतम ्ढ�बाट �वचार ग�रन ुपन�।  

(�करण नं. ३) 

 दाइजोलाई सामािजक आदश�का �पमा �था�पत गरेको वा �दन ै पछ� वा �दनपुन� चीज हो भ� े

सामािजक �यवहार सधुार ऐनको आशय र भावना देिखँदैन। ऐन जार� हनुपूुव�को नेपाल� समाजमा 

दाइजो �था �चलनमै नभएकोमा ऐनले यस कुरालाई कानूनी संर�ण �दई सामािजक �वकृ�त 

�याएको भ� े ि�थ�त छैन। �यस पूव�को समाजलाई यस �कृ�तको सम�याले आ�ा�त पारेको 

कारण सामािजक �यवहारमा सधुार �याउन ुपन� सामािजक आव�यकताबाटै यो ऐन जार� ग�रएको 

व�ततु�य र यथाथ�तालाई हे�ा रा�पुन�।  

(�करण नं. ७) 

 नेपाल� समाजमा दाइजो, �तलक वा दहेज ज�ता दाइजोज�य सम�याह� रहेको भ� े �नवेदकले 

उठाएको कुरासँग असहमत हनुपुन� अव�था छैन। दाइजोकै �नहुँमा �दनान�ुदन म�हलामा�थ 

अपमानजनक �यवहारका अ�त�र� कुट�पट र आगजनी गर� मान�स�मका ग�भीर �कृ�तका 

�हंसाह� भैरहेको व�ततु�यलाई अ�वीकार गनु�पन� अव�था छैन। सरकार� तवरबाट �छटपटु 

�यास भैरहेको भ� ेभए प�न समाजमा कायम रहेको दाइजोज�य �हंसाको सम�या घ�नकुो साटो 

थप वृ�� हुँदै गएको अव�थामा सरकार� तवरबाट भएका �यासह� समेत �भावकार� नभएको 

भ� े देिख�छ। दाइजो एउटा ग�भीर सामािजक �वकृ�तका �पमा रहेकोले रा�य वा रा�यका 
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�नकायको �यासबाट मा�ै यसको रोकथाम स�भव नभएको ज�तो प�न देिखएको छ। यसको 

ला�ग रा�यका साथसाथै नाग�रक समाज, गैरसरकार� संघसं�था, स�ार �े� र समाजका हरेक 

सद�यले आआ�नो �थानबाट इमानदार �यास गनु�पन�।  

(�करण नं. १३) 

 उ� कानूनको �भावका�रता र समसाम�यक सधुारको बारेमा सबै �े�का �यि�ह� संल�न गराई 

�यापक �पमा अ�ययन गर� �यसको आधारमा कानूनमा सधुार गन�, उपय�ु रणनी�त र काय��म 

बनाई लाग ुगन�, काय��मको �भावकार� काया��वयन र अनगुमनका ला�ग द� जनशि� र पया�� 

बजेटस�हतको छु�ै संरचनाको �यव�था गन�, दाइजो �थाबाट हनुे �हंसालाई �नय��ण गन� सो 

�व��को अ�भयानलाई �भावकार� �पमा स�ालन गन� र सोको ला�ग रा��य तथा �थानीय 

स�ारमा�यमलाई �योग गन�लगायतका काय�ह� अ�वल�ब गनु� भनी �वप�ी नपेाल सरकारसमेतका 

नाउँमा �नद�शना�मक आदेश जार� ग�रएको।  

(�करण नं. १६) 
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी �गर�शच�� लाल 

माननीय �यायाधीश �ी �ाने��बहादरु काक� 

 

�वषयः उ��षेणसमेत। 

अ�धव�ा �मरा ढंुगाना �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

 

 अपराधबाट �ा� हनुे लाभका �ह�सेदार एकभ�दा बढ� �यि� ब� े हुँदा य�तो अपराधमा कुनै 

�यि�का �व�� जाहेर� परेप�छ �य�तो �यि� प�ाउ नै परेको भए ताप�न पी�डत वा 

जाहेरवालाई �यायको पहुँचबाट बाहेक गन�, डर, धाकध�क� वा �लोभन देखाई �याय �न�पणलाई 

�भा�वत गन� खालका �यासह� नहनुे भ� े छैन। �यसैले य�तो अपराधको बारेमा सूचना �दने 

पी�डत �यि� वा जाहेरवालाले प�हले �दएको जाहेर� वा बयानलाई ख�डन गन� गर� ��तकुल 

बकप� गन� बा�य पान� स�भावना रह�छ नै।  

 मानव बेच�बखन तथा ओसार पसार (�नय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (६) को 

काया��वयनले पी�डत �यि� वैध कारणले अदालतले तोकेको समयमा उपि�थत हनु नसकेमा वा 

प�हले �दएको बयानभ�दा ��तकुल हनुे गर� बा�या�मक प�रि�थ�तवश बकप� गरेको अव�थामा 

समेत दि�डत भई थप पी�डत ब� ुपन� प�रि�थ�त �सज�ना ग�र�दएको छ। अदालतले पी�डतको 

��तकुल सा�य (Hostile Witness) वा अनपुि�थ�तको �वषयमा �या�यक �ववेक �योग गन� स�ने 

कुराको अवरोधको �पमा सो कानूनी �ावधान खडा भएको देिख�छ। य�तो कानूनी �यव�थालाई 

�ववेकस�मत र उिचत मा� स�कने अव�था छैन।  

 फौजदार� �याय �णाल�माफ� त अपराधीलाई सजाय र पी�डतलाई �याय �दलाउन ेकत��य भएको 

रा�यले अपराधबाट पी�डत �यि�लाई य�तो �वषयमा जानकार� वा सूचना उपल�ध गराउन ु

अ�नवाय� न ै ह�ुछ। साथै पी�डतलाई ��तपू�त� भराउने, अ�भयोजन प�को मह�वपूण� सा�ीको 

�पमा रहने पी�डत �यि�लाई अदालतले खोजेका बखत �वना अवरोध अदालतस�म उपि�थत भई 

�वत�� �पमा आ�नो भनाई रा� ेवातावरण प�न रा�यबाट �सज�ना हनुपुद�छ।  
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 भराई �दने ठहर भएको ��तपू�त� रकम भराउने ���यामा रा�यको संय��बाट सहयोग र पहल 

नहनुे हो भने य�ता अपराधबाट पी�डतले �यायको महससु गन� स�न ेअव�था रहँदैन।  

 अिघ आफूले �दएको बयान वा सूचनाको आधारमा कसैका �व�� कारबाह� चलाइएकोमा स�य 

त�य ढाँट� �नयतवश अक� बयान �दएमा वा प�हलेको बयान प�रवत�न गरेमा वा सो गन� �नयतले 

अदालतले बोलाएको समयमा अनपुि�थत भई �या�यक ���यालाई असहयोग गरेमा �य�तो 

�यि�लाई मा�ै केि��त गर� द�डको �ावधान हनु ु पन�मा सो नभई ज�तोसकैु प�रि�थ�त वा 

कारण पर� प�हले �दएको बयानको �वपर�त हनुे गर� प�छ बयान �दएमा वा अदालतले बोलाएको 

समयमा उपि�थत हनु नसकेमा समेत अ�नवाय� द�डको भागीदार बनाउन े उि�लिखत कानूनी 

�यव�थाको आव�यक पनुरावलोकन र सधुार हनु ुअ�नवाय� देिखएको छ।  
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 

माननीय �यायाधीश �ा.डा. �ी भरतबहादरु काक� 

 

�वषयः जबज��ती करणी। 

ब�� ख�ी �व�� यसोदा काक�को जाहेर�ले नेपाल सरकार।  

 

 कुन उमेर र अव�थाको मा�छेलाई के कसर� कुन हदस�मको काय� गदा� उ�ोग ठह�रने हो। 

ऐनको सो �यव�था ��ततु म�ुाको स�दभ�मा आक�ष�त हनु स�ने हो �क होइन भ�े प�न �� 

उ�जन जाने देिख�छ। कारण उ�तै उ�तै �कृ�तको घटना�म भएको म�ुामा प�न वा�त�वक 

त�य फरकफरक हनु स�ने ह�ुछ। �कन�क ��ततु म�ुामा नाबा�लका ब�चीको यो�नमा आ�नो 

�ल� रगडेर यो�नमै वीय� �खलन गर� यौन आन�द �लएको अव�थामा सानो ब�चाको अ�वक�सत 

यो�नमा वय�क मा�नसको उ�ेिजत �ल� पूरा �वेश हनु नसकेको कारणले मा�ै उ�ोग 

ठह� याउनेतफ�  न�तजामा प�ुदा �वधा�यकाले जबज��ती करणीको महलले पीडकलाई जनु सजायको 

�यव�था गरेको हो �यसको औिच�य समा� हनु जाने ह�ुछ। नाबालक र कम उमेरका 

बा�लकाउपर हनुे सबै करणीका वारदातमा उ�ोग ठह� याउनपुछ� भ� ेकानूनले �यव�था गरेको 

मा� �म�ने देिखँदैन। �ल� नपसेकै कारणले मा� सबै म�ुामा उ�ोगस�म मा�को कसरु 

ठह� याउँदा ��ततु म�ुाको स�दभ�मा �वधा�यकाले प�रक�पना गरेको ऐनको उ�े�य र म�सद मन� 

जाने ह�ुछ।  

(�करण नं. ८) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

 

�वषयः कत��य �यान। 

गरुासँदेवी लामाको जाहेर�ले नेपाल सरकार �व�� रा�धका �े�।  

  

 �ता�डत म�हला�ारा भएको �हंसा र आवेश��ेरत ह�या�बच केह� अ�तर रहेको पाइने। आवेश�े�रत 

ह�यामा त�कालै उठेको �रसको कारण मौकामा �हार गर� ह�या गरेको हुँदा �यसमा मनसाय 

त�वको अभाव रह�छ। Battered Women Syndrome (BWS) को दाबी �लइएको वारदात ह�या 

नै हो तर वारदातको कारक त�व भने मन� �यि� �वयम ् नै रहेको हनुे। धेरै जसो BWS स�ुवधा 

खोिजएको �ववादमा वष�देिख �ता�डत, घरेल ु �हंसाको �सकार भएक� म�हला जो प�तबाट 

द�ुय�वहारको �सकार �नर�तर भएका ह�ुछन,् चोट, �हार, ध�ा (Trauma) बराबर पाउँछन,् बार�बार 

परप�ुषको ला�छना, द�ुय�वहार पाउँछन ्वा �यान मान� ध�क�समेत पाउँछन।् �नजले उ� पीडक 

प�त, �मेीको ह�या मौकामा गरेको नभई कैय� �दनप�छ �यान जोगाउन वा पीडक �नदाएको वा 

नशा सेवन गरेको बखत मौका छोपी गन� गद�छन।् य�तो ह�याको एक मा� कारण आवेश, घृणा, 

�हारबाट मिु� वा पीडकले मान� डर, �ासबाट मिु� रहेको हनुे।  

(�करण नं. ८) 

 अदालतले अ.बं.१८८ नं. को �योग कत��य �यान म�ुामा अव�था हेर� सजायमा छुट �दान गन� 

ग�र�छ। तर BWS भ� े कुरा एक �कारले स�बि�धत म�हलाले पाउने कानूनी स�ुवधा हो जहाँ 

मतृक पीडक ह�ुछ र म�हला �ता�डत हुँदा पी�डत भएक� ह�ुछे। �नज म�हलाले गन� अपराध 

पीडाको उपज हनु आउँछ। अत: अ.बं.१८८ नं. ले मा� BWS को स�बोधन हनु नस�न ेहुँदा 

यसको ला�ग छु�ै कानून�ारा स�बोधन हनु आव�यक देिखने।  

(�करण नं. १८) 

 सबै त�यगत प�रि�थ�त र आ�नै लो�नेबाट हनुे गरेको घरेल ु �हंसाबाट �ता�डत भई घरको 

पा�रवा�रक वातावरण नै कलहमय भई आिजत अव�थामा पगुी आ�नै लो�नेलाई मानु�पन� 

अव�थामा ��तवाद� पगेुको, �नजको दइु� वटा नाबा�लग छोर�ह�समेत रहेको र �नज 

नाबा�लगह�को पालनपोषण, रेखदेख संर�ण गनु�पन� त�यलाई समेत �वचार गदा� �नज 
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��तवाद�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय गदा� चक� पन� 

देिखँदा ��तवाद�को अंशभागको हकमा सव��व गनु� नपन� र कैदको हकमा १० (दश) वष� सजाय 

हनुे गर� �य� भएको पनुरावेदन अदालतको राय मना�सब देिखने।  

(�करण नं. १९) 

 BWS को अव�था मलुकु� ऐन, अ.ब. १८८ नं. को भ�दा फरकफरक रहेकाले ��तपा�दत �स�ा�त, 

प�रव�त�त स�दभ�, समयको माग र BWS को गा�भीय�तासमेतको आधारमा कत��य �यान 

म�ुामा BWS को पर��ण गन� र सो पर��ण ��तवेदन एवम ् �वशेष�को रायलाई सजायमा आंिशक 

छुट वा सजायबाट पूण� सफाइ �दनको ला�ग �माणमा �ा� य बनाउन उपय�ु �यव�था हनु 

आव�यक देिखने।  

(�करण नं. २०) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी जगद�श शमा� पौडेल 

 

�वषयः मानव बेच�बखन, बाल�ववाह, जबज��ती करणी। 

लोकबहादरु काक�समेत �व�� "ख" कुमार� (नाम प�रवत�न ग�रएको) को जाहेर�ले नेपाल सरकार।  

 

 मलुकु� ऐन, �वहावर�को २ नं. मा �वहावर� गदा� म�हला र प�ुषको उमेर संर�कको म�जरु� भए 

अठार वष� र संर�कको म�जरु� नभए बीस वष� नपगुी �वहावर� गन� गराउन हुँदैन भनी गरेको 

�यव�थाले संर�कको म�जरु� भएमा म�हला र प�ुष दवुैको उमेर १८ र संर�कको म�जरु� 

नभए २० वष� उमेर नपगुी �ववाह गन� गराउन नहनु े�यव�थाअनसुार �ववाह हुँदा न त पी�डतको 

संर�कको म� जरु� �थयो भ� े��तवाद�ह�को िज�कर छ नत पी�डतको उमेर २० वष� प�ुगसकेको 

�थयो भ� े िज�कर �लन र सो प�ु� हनुे �माण ��ततु गन� नै सकेको पाइ�छ। मा�थ उ�लेख 

भएअनसुार वारदातको समयमा पी�डतको उमेर १४ वष� मा� रह� वैध �ववाहको ला�ग चा�हने 

उमेर पूरा भएको नदेिखँदा पी�डत र ��तवाद�को �बच भएको उ� �ववाह वैध �ववाह नभई 

बाल�ववाह भएको त�य प�ु� हनु आउन।े  

(�करण नं. ७) 

 मलुकु� ऐन जबज��ती करणीको महलको १ नं. मा "कसैले कुनै म�हलालाई �नजको म�जरु� 

न�लई करणी गरेमा वा सो� वष�भ�दा कम उमेरको बा�लकालाई �नजको म�जरु� �लई वा न�लई 

करणी गरेमा �नजले जबज��ती करणी गरेको ठहछ�" भ� े�यव�था हुँदा कसैले कुनै म�हलालाई 

�नजको म�जरु� न�लई करणी गरेमा वा सो� वष�भ�दा कम उमेरको बा�लकालाई �नजको म�जरु� 

�लई वा न�लई करणी गरेमा �नजले जबज��ती करणी गरेको मा� ुपन�।  

 पी�डतको उमेर वारदातको बखत १६ वष�भ�दा कम रहेको अव�थामा पी�डतसँग ��तवाद�ले 

�ववाह गरेको वा पी�डतले करणीको ला�ग सहम�त जनाएको भ� ेज�ता तक� ले कानूनी मा�यता 

�ा� गन� नस�ने।  

(�करण नं. ९) 

 पी�डतको उमेर १४ वष� रहे भएको अव�थामा बा�लकासँग भएको �ववाहलाई वैध �ववाह नमा�नन े

र करणी �लन ु�दन ुगन� काय� कानूनस�मत नभई जबज��ती करणी भएको मा�नने।  
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(�करण नं. १०) 

 पी�डत �वयम ्ले अनसु�धान अ�धकार�सम� उपि�थत भएर अपराधको स�ब�धमा बयान गरेक� 

छन ्र �य�तो बयान त�ु�त निजकको िज�ला अदालतबाट �मािणत भएको छ भने पी�डतको सो 

बयानको बेहोरा मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) ऐनको दफा ६(३) बमोिजम 

�माणमा �लन �म�ने।  

 पी�डत मौकामा अनसु�धान अ�धकार�सम� उपि�थत भएर घटनाको बारेमा बयान मा� �दइन ्वा 

�य�तो घटनासँग स�बि�धत कसरुको अनसु�धान ���या अगा�ड बढाउन �नजले न ै जाहेर� वा 

उजरु� �दएक� हनु ्होइनन ्भनी खोिजनी�त ग�ररहन ुपन� र पी�डत �वयम ्को उजरु� नभई पी�डत 

बा�लकाका माता-�पता वा संर�कले उजरु� वा जाहेर� दरखा�त �दएको कारणले मा� मौकामा 

पी�डतले गरेको �मािणत बयानको �मािणकता शू�य हनुे वा �य�तो बयान �माणको �पमा �हण 

गन� न�म�ने भनी �यायको रोहमा साँघरुो अथ� गन� न�म�ने।  

(�करण नं. १४) 

 मानव बेच�बखन तथा ओसारपसारको अपराधको स�ब�धमा पी�डतको बयान �माण �ा� बनाउन 

बेच�बखन तथा ओसारपसार अपराधको उजरु� पी�डत वा अ� कसले �दयो भ� े कुराभ�दा 

पी�डतको बयान अदालतबाट �मािणत भयो वा भएन भ� ेकुरा मह�वपूण� हनुे।  

 पी�डत बा�लका आफ� ले उजरु� न�दएको भ� े�ा�व�धक कारण देखाई अदालतबाट �मािणत भएको 

पी�डतको बयान बेहोरालाई पी�डतले अदालतमा पनु: उपि�थत भई बकप� नगरेको भनी उ� 

मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ६(३) को कानूनी �ावधान 

��तकूल हनुे गर� अ�वीकार गन� न�म�ने।  

(�करण नं. १७) 

 अपराधबाट पी�डतलाई भराइने ��तपू�त�ले पी�डतलाई पी�डत हनुभु�दा पूव�को अव�थामा पयुा�उन ु

वा पनु�थापना गन� स�नपुछ�। तसथ� अपराध पी�डतलाई वा�त�वक र �भावकार� ��तपू�त�को 

ला�ग ��तपू�त�स�ब�धी कानून बनाएर मा�ै हुँदैन, सो कानून आफ� मा उपय�ु र �भावकार� हनुकुो 

साथै सोको �भावकार� एवम ् यथाथ�परक काया��वयनसमेत हनु ुअप�रहाय� हनुे।  

(�करण नं. २०) 

 बाल अ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ का प� रा�ह�लाई बालबा�लकाको �हतका ला�ग 

आव�यक संर�ण र �याहारको �यव�था गनु� पन� तथा बाब ुआमा, कानूनी संर�क वा अ�य 

�याि�को हेरचाहमा रहेको अव�थामा बालबा�लकामा�थ हनुे सबै �क�समको शार��रक वा 

मान�सक �हंसा, ��त वा द�ुय�वहार, शोषण, यौन द�ुय�वहारसमेतबाट बालबा�लकालाई संर�ण गन� 
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प� रा�ह�ले समिुचत कानूनी, �शास�नक, सामािजक र शैि�क उपायह� अपनाउन ु पन� गर� 

दा�य�व तोकेको पाइ�छ। नेपाल प�न उ� महासि�धको प� रा�को है�सयतले सो दा�य�वबाट 

�वमखु हनु �म�ने नदेिखने।  

(�करण नं. २२) 

 अब उ�ा�त ��तपू�त� पाउने य�ता �कृ�तका अपराधका पी�डतह�लाई अदालतको अि�तम 

फैसलाले �नधा�रण गरेबमोिजमको ��तपू�त�को रकम नेपाल सरकारले एउटा छु�ै कोषको �थापना 

गर� सो कोषबाट त�कालै उपल�ध गराउने र सो रकम पीडकबाट सरकार� �वगो सरह असलु 

उपर गन� �यव�था गन� उपय�ु हनुे देिखँदा नेपाल सरकारसमेतबाट सोस�ब�धी आव�यक र 

उपय�ु पूवा�धार �नमा�ण हनु ुज�र� देिखने।  

(�करण नं. ३१) 

 अपराध पी�डतको ��तपू�त� �ा� गन� हकलाई नेपालको अ�त�रम सं�वधानको धारा १२ 

अ�तग�तको बाँ�न पाउने हकको अ�भ� अंश (integral part) को �पमा रा�पुन� ह�ुछ। तसथ� 

नेपालको स�दभ�मा अपराध पी�डतको ��तपू�त�को हक उ� धारा १२ अ�तग�तको बाँ�न पाउन े

हक अ�तग�त स�बोधन ग�रन ुपन� �वषय हो भ� े��ट हनु आउन।े  

(�करण नं. ३२) 

 पी�डतलाई ��तपू�त� उपल�ध गराउँदा पी�डतले अपराधबाट भो�न ु परेको पीडाको �कृ�त वा 

पीडाको कठोरता वा �ूरतालाई नै ��तपू�त� मापनको आधार बनाइन ुपन�।  

 पीडकको आ�थ�क है�सयत वा �मताले �य�तो ��तपू�त�मा �नणा�यक �थान �ा� गन� वा �नण�यको 

आधार ब� ेअव�था �सज�ना ग�रन ु नहनुे। अ�यथा पीडक प�हचान हनु नसकेको, फरार रहेको, 

आ�थ�क अव�था कमजोर रहेको वा कम उमेरको रहेको भ� े ज�ता तक� ह� अगा�ड �याएर 

पी�डतको ��तपू�त� �ा� गन� हक कुि�ठत वा स�ुिचत हनु जाने।  

 य�तो अव�था �सज�ना हनु गएमा पी�डत बाँ�न पाउन ेहकबाट न ैवि�त भई पी�डतको �यायमा 

पहुँचसमेत �था�पत हनु नसक� पी�डतको बाँ�न पाउने मौ�लक हक र आधारभतू मानव 

अ�धकारले �या�यक संर�णसमेत �ा� गन� नस�ने।  

(�करण नं. 34)  

 नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १२ र २० को �यव�था, अ�तरा���य कानूनको 

�ावधान र अ�य मलुकुह�को अ�याससमेतको आधारमा हामी कहाँसमेत अपराध पी�डतको 

��तपू�त�को हक बाँ�न पाउने हकको अ�भ� अंश (integral part) को �पमा मा�ुपन� ह�ुछ। 

यसर� ��तप�ूत� �ा� गनु� अपराध पी�डतको मौ�लक हक हो। यस हकलाई �यावहा�रक, वा�त�वक 
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र पूण��पमा काया��वयन गर� पी�डतलाई �याय �दान गनु� अदालतको दा�य�व र रा�यको कत��य 

हनुे।  

(�करण नं. ४०)  

 पीडकको ��तपू�त� �तन� आ�थ�क है�सयत नभएको, पीडक प�हचान हनु नसकेको वा पीडक फरार 

रहेको अव�थामा नाग�रकको संर�कको है�सयतले अपराध पी�डतलाई उ� ��तपू�त� �दान गन� 

कत��य रा�यको हनु।े  

(�करण नं. ४१) 

 पी�डतशा� (Victimology) अनसुार अपराध गन� �यि�को प�हचान भएको होस ् वा नहोस,् 

अपराधको अ�भयोजन होस ्वा नहोस ्अपराधबाट पी�डतले जीवन �नवा�हको ला�ग ��तपू�त� पाउन ु

पन�, सो ��तपू�त� यथे� (adequate) हनुपुन� र �नजको पनु�थापन (rehabilitation) त�काल हनुपुन� 

एवम ् �य�तो ��तपू�त� र पनु�थापन रा�यले नै गनु�पन�। म�हला �हंसा, जबज��ती करणी, मानव 

बचे�बखन तथा ओसारपसार ज�ता म�ुामा पी�डतले भोगेको पीडा �व�प पाउन े��त नाग�रकको 

अ�भभावक र संर�क भएको है�सयतले रा�य �वयम ्ले त�काल उपल�ध गराउन ु रा�यको 

दा�य�व�भ� पन�। ��तपू�त�बापतको रकम रा�यले पीडकबाट असलु उपर गन� स�ब�धमा उपय�ु 

कानूनी �यव�था लाग ु गन� स�न।े पीडकबाट ��तपू�त� भराउन नस�कएको भ� ेकारणले मा� 

पी�डतलाई ��तपू�त� पाउने हकबाट वि� चत गन� गर� �णाल�ले पी�डतलाई थप पीडा �दन 

न�म�ने।  

(�करण नं. ४२) 
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संय�ु इजलास 

स�माननीय �धान �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी देवे��गोपाल �े� 

 

�वषयः परमादेश। 

अ�धव�ा प�ुयिशला दवाडी िघ�मरेसमेत �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय 

�संहदरबारसमेत।  

 

 �यायमा पहुँचलाई सहज बनाउनका ला�ग रा�यले यथोिचत उपायह� अवल�बन गनु�पद�छ। 

�ार�भदेिख नै पी�डतले रा�यको रेखदेख र संर�णको अनभु�ूत गन� वातावरणको �सज�ना 

हनुपुद�छ। बला�कार तथा मानव बेच�बखनका कारण मान�सक, शार��रक मनोवै�ा�नक तथा 

भावना�मक चोट तथा पीडाबाट �ता�डत रहन बा�य पी�डत म�हलाह� �या�यक उपचारको ला�ग 

अ�सर हनु रो�ने अ�य सामािजक तथा सां�कृ�तक कारणह� भए सोलाई प�न रो�नेतफ�  ला�नपुन� 

ह�ुछ। साथै प�रवार तथा समाजमा म�हलाह�को कमजोर सामािजक तथा आ�थ�क अव�था र 

पा�रवा�रक दबाबका कारण उजरु� गन� नै हतो�सा�हत ग�रने अव�थालाई �न��सा�हत ग�रन ुपन�।  

(�करण नं. ४) 

 घरप�रवार�भ� नाता स�ब�धका �यि�ह�बाट भएका यौनज�य �हंसा भो�न बा�य म�हलाको 

तफ� बाट उजरु� गदा� पी�डत मा� होइन उनलाई सहयोग गन� आफ�तसमेत �व�था�पत हनुपुन� 

अव�थासमेत �सज�ना हनुहुुँदैन। �यसैगर� लो�ने र घरप�रवारका अ�य सद�यह�बाट भएका 

यौनज�य �हंसा र घरेल ु �हंसासमेत �काशमा नआएका घटनाह� स�ुनन आएका छन ् यसले 

म�हलाको सम� �वकासमा चनुौती खडा गद�छ। �यसतफ�  रा�यले �यान �दनैपद�छ र �हंसाबाट 

पी�डत म�हलाह�को �यायमा पहुँच हनु ु ज�र� देिख�छ। पी�डतलाई �यायमा सहज वातावरण 

�सज�ना गन�का ला�ग अ�त�रम राहत, ��तपू�त� तथा अ�य संर�णा�मक तथा सहायताय�ु काय��म 

तथा उपायह�लाई �व�तार गनु�पन� तथा �भावकार� बनाउनपुन�।  

(�करण नं. ५) 

 म�हला �व�� भेदभाव गराउन े�कृ�तका कुनै प�न �नयम, कानून, पर�परा तथा �चलनलाई सधुार 

गन� वा हटाउने गर� कानून बनाउनेलगायतका उपायह�को अवल�बन गन� दा�य�व 

सरकारको हो। �य�तै नेपाल सरकार प� बनेको अ�तरा���य महासि�धले �सज�ना गरेको रा��य 
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दा�य�वबाट रा�य प�छ ह�न �म�दैन। कुनै प�न स�य समाज र रा�यले �नवेदकले उठाएका 

�वषयव�तबुाट प�छ ह�न न�म�न।े  

 कानूनको च�र� भनेको ग�तशीलता हो, आध�ुनक समाजले अपे�ा गरेअनसुार कानूनलाई 

समसाम�यक�पमा प�रमाज�न गद� लैजान ु पद�छ। रा�य �वयम ् प�न कानूनको समयानकूुल 

संशोधन र प�रमाज�नको ���यामा संल�न रहनपुद�छ। साथै अदालतले प�न �या�यक 

पनुरावलोकनमाफ� त रा�यलाई समयानकूुल कानून बनाउन उ���ेरत गनु�पद�छ। रा�यको मूल 

कानूनले �य� गरेको ��तब�ता र अ�तरा���य द�ताबेजले गरेको अपे�ालाई रा�यले नजरअ�दाज 

गर� म�हलाह� र बा�लकाह�को भेदभावको अनभु�ूत गन� खालका कानूनी �ावधानह�लाई 

�नर�तरता �दन न�म�न।े  

(�करण नं. ९)  

 यौन �हंसाका पी�डतको �यायमा पहुँच �च�लत अ�तरा���य कानूनमा प�न संरि�त अ�धकारको 

�वषयहो। कानूनी उपचार स�ुनि�त गन� काय� �यायमा पहुँचको एउटा मह�वपूण� भाग हो। 

घटनाबाट पी�डत भएप�ात ्पी�डतले �याय �णाल�माफ� त उपचारको खोजी तथा �ा� गन� साम�य� 

गमुाएको अव�थामा �यायको पहुँचबाट वि�त भएको मा�न�छ। साथै य�तो अव�था �सज�ना हनु ु

भनेको कानूनी अ�धकार उपभोग गन�बाट वि�त हनु ुहो। यसकारण चेतनाको कुनै �लज हुँदैन। 

हामी मानव जो जे�पमा �ाकृ�तक�पमा जि�मएका छ� हामी �ल� रोजेर जि�मएका प�न होइन 

तसथ� समान अ�धकारको ��याभ�ूत रा�यले आम नाग�रकलाई �दान गनु� रा�यको अ�भभावक�य 

दा�य�व हनु आउने।  

(�करण नं. १०) 

 बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ ले �हंसा पी�डत बालबा�लकाह�को �यायमा पहुँच तथा 

कानूनी उपचारको अ�धकारलाई स�ुनि�त गरेको छ। जसको धारा ३ मा �हंसा पी�डत 

बालबा�लकाको सव��म �हतलाई �यानमा राखेर रा�यले यथोिचत उपायह� अपनाउनपुन� ह�ुछ 

भने धारा ३९ ले �हंसाबाट पी�डत कुनैप�न बालबा�लकाको शार��रक तथा मनोवै�ा�नक पनुला�भ 

र सामािजक पनु�था�पना �व��न गन� सबै समिुचत उपायह� अपनाउन े तथा बालबा�लकाको 

�वा��य, आ�मस�मान र ��त�ाको �व��न गन� दा�य�व तो�कएको पाइँदा सोको �यावहा�रक 

प�रपालनाका ला�ग रा�य मकुदश�क ब� न�म�ने।  

(�करण नं. १३) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चा�लसे 

माननीय �यायाधीश डा. आन�दमोहन भ�राई 

 

�वषयः कत��य �यान। 

स� ज ुमहतोसमेत �व�� झार� महतोको जाहेर�ले नेपाल सरकार।  

 

 कसैलाई बो�सी वा बो�साको आरोप लगाउन,ु सताउन,ु अपहेलनावा व�ह�करण गनु�, आ�मण गनु�, 

सामािजक बेइ�ज�त गनु� वा मानु� जघ�य अपराध हो। कसैलाई बो�सा बो�सीको आरोप लगाउन ु

मा� प�न आरो�पत �यि�को स�मानपूव�क बाँ�न पाउन,े �वत��पूव�क �ह�लु, कारोबार, �यवसाय 

गन� पाउन ेहकउपरको आ�मण हो। यस ���बाट यो मानव अ�धकारको ग�भीर उ�ल�नको 

�� न हनु आउने।  

 बो�सी लगाएको भनी झारफुक गन� गराउने, बो�सीको आरोप लगाई �हंसामा उ�ने वा �य�तो 

�हंसा हेर� ताल� �प�नेह� बो�सीको अि�त�वमा �व� वास गछ�न।् बो�सीउपर शार��रक वा 

मान�सक �हंसामा उ�नेह� आफूह�ले बो�सी भनी आरोप लगाइएका �यि�ह� उपर अ�याय 

गरेको ठा�दैनन ् ब� आफूले �याय खोजेको र दैवी शि�को आडमा �याय �दएको महससु 

गछ�न।् यो मा�यता र अ�ध�व� वासबाट समाजलाई बा�हर न�नकालेस�म हामी यो सम�याबाट 

म�ु हनु स�दैन�। �यसको �नि�त सव��थम बो�सी-बो�सा हुँदैनन ्भ� नेमा समाजलाई �व� वास 

�दलाउन ुपन�। धामी झाँ��ले सामािजक सेवा नभई समाजमा अ�ध�व� वास फैलाउने र �यसैको 

आडमा शोषण ग�ररहेका छन ्भ� ने प�ुष, म�हला, बाल, यवुा, �ौढ सबैलाई बझुाउन ज�र� छ। 

बो�सी �थाका �व�� मा� होइन �यसको कारकको �पमा रहेको धामी झाँ�� �थाको �व�� न ै

हा�ो रा�य, कानूनी �णाल� र �याय �यव�था उ�भन स�नपुन�।  

(�करण नं. १२) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी �व��भर�साद �े� 

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 

 

�वषयः मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार र जबरज�ती करणी। 

ला�पा शेपा� �व�� प�रव�त�त उपनाम यमनुा राईको जाहेर�ले वाद� नेपाल सरकार।  

 

 एउटा म�हलाले अक� म�हलालाई जबरज�ती करणी गन� स�छ वा स�दैन भ� े��को �ववेचना 

गर� हेदा� आज समाजमा �वपर�त �ल�ी स�ब�ध रा� े (Hetro Sexual) मा� हैन सम�ल�ी यौन 

स�ब�ध रा� े (Homo Sexual) र दवु ै �ल�ीमा स�ब�ध रा� े(Biosexual) मा�नसह� प�न रहेका 

छन।् यस अव�थामा सहम�तपूण� स�ब�धसँगै असहम�तपूण�/जबरज�ती स�ब�धह� हनु स�दैनन ्

भ� स�कँदैन। कुनै म�हलाले धोकापूण� �पमा �ल�को �पमा अ�य िचजव�त ु �योग गर� यौन 

करणीको अनभु�ूत �ा� गद�छ भने �यसलाई यौन समागमको �पमा �लनपुछ�। �व�ान र ��व�धको 

�वकास�म सँगसँगै �व�भ� �कारका साम�ी (Sex Toy) ह�लाई यौन चाहना पू�त� गन� काममा 

�योग गन� �चलन ब�दै गएको छ। यौन शोषणका नयाँ नयाँ त�रकाको प�न �वकास गरेको छ। 

यस अव�थामा केवल �ाकृ�तक �ल� हनुे मा�नसले मा� जबरज�ती करणी गन� स�छ भ� े

मा�यताले प�छ�लो समयमा �वक�सत चनुौतीह�लाई स�बोधन गन� स�दैन। कुनै म�हलाले नाम, 

थर, �ल�, ह�ुलया, ढाँट� धोका �दई न�ल� लो�न ेमा�नस भएको अनभु�ूत �दलाई न�ल� �ल� �योग 

गर� कसैलाई जबरज�ती करणी गछ� भने उसलाई म�हला भएकै कारणले उ�मिु� �दन ु

�यायोिचत हनु स�दैन। जबरज�ती करणीमा ग�रने भनेको Sexual Penetration हो। जसमा 

�ाकृ�तक �ल�को नै �योग ग�रन ुपछ� भ� ेछैन। जबरज�ती करणीको अपराध �था�पत हनुको 

ला�ग Penile Penetration लाई मा� आधार बनाउन ुहुँदैन र कुनै प�न व�त ु(Object) बाटSexual 

Intention राखी ग�रने Vaginal/Oral/Anal Penetration लाई समेत जबरज�ती करणीस�ब�धी 

कानूनको दायरामा �याउनपुछ� भ� ेमा�यताको प�छ�लो समयमा �वकास हुँदै गएको छ। यस 

स�ब�धमा हेदा� कृ��म �ल�को �योग गर� कुनै म�हलाउपर सहम�तबेगर Sexual Penetration 

ग�र�छ भने सो काय� प�न जबरज�ती करणीको प�र�ध�भ� पछ� भनी बेलायतको Sexual Offence 

Act २००३ को Section २ ले प�न �यव�था गरेको देिख�छ। उ� �यव�थामा �न�न कुरा 

उ�लेख छ।  
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 A person (A) commits an offence if - (a) he intentionally penetrates the vagina or anus of 

another person (B) with a part of his body or anything else, (b) the penetration is sexual, (c) B 

does not consent to the penetration, and (d) A does not reasonably believe that B consents.  

(�करण नं. ९) 

 समाजको ग�तिशलतासँगै अपराधको प�रभाषा र �कृ�त प�न प�रवत�न हुँदै जा�छ। �व�ान र 

��व�धले �याएको प�रवत�न तथा सामािजक मा�यता र स�ब�धमा भएको बदलावसँगै अपराध गन� 

शैल�मा समेत प�रवत�न आएको छ भने अपराधको �कृ�तमा समेत ज�टलता थ�पन पगेुको छ। 

जबरज�ती करणीस�ब�धी अपराधकै स�दभ�मा हेदा� प�न समाजको प�रवत�नसँगै यसको सै�ाि�तक 

अवधारणामा समेत �यापक प�रवत�न भई यसको �े� र प�हचान फरा�कलो ब�दै गएको छ जनु 

समयको आव�यकतासमेत हो। उदाहरणको ला�ग १९ औ शता�द��तर बनेका �ायः सबै 

कानूनले जबरज�ती करणी अपराध हनुलाई Unlawful sexual intercourse हनुपुन� अव�थालाई 

�वीकार गर� वैवा�हक बला�कारलाई जबरज�ती करणीको प�र�धभ�दा बा�हर राखेको �थयो। तर 

आजको �दनस�म आइप�ुदा लगभग सबै Common law countries र Civil law countries ले 

कानून बनाई वैवा�हक बला�कारलाई जबरज�ती करणीको प�र�ध�भ� राखेको पाइ�छ। �यसैगर� 

जबरज�ती करणीअ�तग�त Vaginal intercourse को साथसाथै Anal intercourse लाई समेत 

समावेश गरेको पाइ�छ। अझ बेलायतको Sexual Offence Act, २००३ को Section २ ले त 

शर�रको कुनै अ� वा अ�य कुनै व�तबुाट ग�रएको vaginal / anal penetration लाई समेत Rape 

को दायरामा राखेको छ। अदालतले कानूनको �या�या गदा� अपराधको �कृ�तमा आएको 

प�रवत�नलाई समेत ���गत गनु�पछ�। यस अव�थामा कृ��म �ल�को �योग गर� म�हलाले अक� 

म�हलालाई जबरज�ती करणी गन� स�दैन भ� े�न�कष� �नकाल� कसैलाई उ�मिु� �दन ु�यायोिचत 

हनु स�दैन। एउटा म�हलाले अक� म�हलालाई sexual object को �योग गर� जबरज�ती करणी 

गन� स�ने नै देिख�छ। म�हलाले म�हलालाई जबरज�ती करणी गन�मा मान�सक‚ मनोवै�ा�नक 

तथा सामािजककारणह� रहेका हनु स�छन।् ज�तो कुनै �यि� शार��रक �पमा म�हला भए 

ताप�न मान�सक र मनोवै�ा�नक �पमा म�हला ��त नै आक�ष�त हनु स�छ र आ�नो 

मनोवै�ा�नक स�त�ु�को ला�ग म�हला मा�थ जबरज�ती करणी गन�स�छ। �यसैगर� कोह� �यि�ले 

यौन रोमा�कताको ला�गसमेत यस �कारको काय� गन� स�छ भने सामािजक प�रवेश र 

स�ब�धको कारणले प�न मा�नसमा यस �कारको मान�सकताको �वकास भएको हनु स�छ। य�तो 

स�ब�ध वा अनभु�ूत�भ� प�न असहम�त वा जबरज�ती करणी हनु स�छ। जसलाई कानूनको 

प�र�ध�भ� �याउन ुआव�यक छ।  

(�करण नं. १३) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश डा.आन�दमोहन भ�राई 

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 

 

�वषयः मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार। 

प�रव�त�त नाम अ� सराको जाहेर�ले नेपाल सरकार �व�� शाि�त �व.क.।  

 

 पी�डतलाई �यायको अनभुूत गराउन रा�यले प�न िज�मेवार� �लनपुद�छ भ�दै ��तपू�त�मा सरकारको 

दा�य�व अ�तरा�ि� �य कानूनी मापद�डलाई नेपालको सं�वधान तथा कानूनले केह� हदस�म 

आ�मसात ्ग�रसकेको अव�थामा सोको काया��वयनको ला�ग रा�य तथा रा�यका हरेक संरचना 

संवेदनशील र ग�भीर हनुपुन�।  

 �व�मान कानूनी �यव�था र �य�तो कानूनी �यव�था ग�रदाको प�रवेशलाई कानून �या�या गदा� 

हे�रन ुपद�छ। सो कानून कुन प�रवेशमा �याइएको हो र �यसका माफ� तबाट के क�ता उ�े�य 

हा�सल गन� खोिजएको हो भ� ने कुराको खोजी गनु� नै कानून �या�याको उ�े�य हनुपुन�।  

 �याय �णाल�ले ज�रवाना र ��तपू�त�लाई समेत फरक गर� हेन� आव� यक छ। ज�रवाना 

पीडकबाट भराइने र सजायको एउटा �प हो। ज�रवाना रा�यको कोषमा जा�छ। अ�भय�ुले 

ज�रवाना �तन� नसकेको अव�थामा कैदको सजाय गरेर प�न असलु उपर ग�र�छ भने ��तपू�त� 

पी�डतलाई �यायको अनभु�ूत गराउने पनु�था�पना र प�रपूरणको एउटा मा�यम हो। ��तपू�त� 

पीडकले �तन� नसकेमा रा�यले भनु�पद�छ र ��तपू�त� पी�डतले पाउन े�वषय हो। ��तपू�त� पीडालाई 

स�बोधन गन� एउटा मा�यम हनुे।  

(�करण नं. ५) 
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संवैधा�नक इजलास 

स�माननीय �धान �यायाधीश �ी गोपाल पराजलु� 

माननीय �यायाधीश �ी द�पकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश �म� 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

माननीय �यायाधीश �ी द�पककुमार काक� 

 

�वषयः उ��षेण/परमादेश। 

अ�धव�ा राजीवजंग शाहसमेत �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

 

 कुनै प�न म�हलाउपर �नजको इ�छा �वपर�त जबरज�ती करणी ज�तो अपराध घ�टत हनु ुभनेको 

म�हलाको शर�रसँग जो�डएको अपराध मा� नभई �नजको आ�मस�मान, सती�व एवम ्स�मानपूव�क 

बाँ�न पाउन े हकको समेत हनन ् हनु ु हो। यो अपराधबाट पी�डत म�हलालाई शार��रक �पमा 

मा� ��त नपगुी सामािजक तथा मनोवै�ा�नक �पमा प�न अपूरणीय ��त पगेुको ह�ुछ। एउटा 

म�हलाको जीवनमा जबरज�ती करणीको घटनाबाट पी�डत हनु भनेको �नजको �यानै जानेस�मको 

घटनाभ�दा कम हनु स�ैन। िजउ धनको सरु�ा गन� पाउन ेभ� ेआ�मर�ाको नैस�ग�क अ�धकार 

स�बि�धत �यि�मा अ�तर�न�हत रहेको ह�ुछ। म�हलामा�थ भएको बला�कारका घटना पी�डत 

म�हलाको अि�मता र आ�मस�मानमा�थको आघात भएको कुरा महससु गर� हा�ो कानून 

�णाल�ले जबरज�ती करणीको अपराधलाई जघ�य तथा अ��य अपराधको कोट�मा राखी �वधी 

�नमा�ताबाट त�स�ब�धी कानून �नमा�ण भएको पाइ�छ। यस अथ�मा हेदा� नार� अि�मता �व�� 

भएका बला�कारको घटनाको प�रणाम�व�प उ�प� हनुे ल�जाबोध र पीडाबोधबाट उ�प� 

�रसको आवेगमा पीडकमा�थ �हार गदा� �यान मन� गएको ि�थ�तलाई पीडकको वा�न पाउन े

अ�धकारको �व��को काय� भएको भनी स�झन �ववेकले �दँदैन।  

(�करण नं. 7) 

 व�ततुः �व�का जनुसकैु कानून �णाल�ले फौजदार� कानूनको मह�वपूण� �स�ा�तको �पमा रहेको 

सामा�य ��तर�ा (General Defences) लाई अ�ीकार गरेको पाइ�छ। यस अ�तग�त �नजी र�ा 

(Private Defence) को �पमा सती�व र�ा (Defence of Chastity) लाई म�हलाको जीवनको 

अि�त�वको �पमा �लइएको पाइ�छ। म�हलाको जीवनसँग ��य� सरोकार रहेको सती�वको 
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अ�धकारलाई हा�ो कानून �णाल�ले �नजी र�ाको एउटा भागको �पमा �वीकार गरेको अव�था 

छ।  

(�करण नं. 8) 

 सामा�य ��तर�ाको �स�ा�तले वारदात हनुभु�दा अिघको अव�थामा आ�नो िजउ, �यान, स�पि� र 

सती�व र�ा गन� छुट �दान गरेकोमा उ� ८ नं. को �यव�थाले करणीको वारदातप�ात ्प�न 

��तर�ाको अवसर �दान गरेको �वषय फौजदार� कानूनको �स�ा�त �वपर�त भएको भ� े िज�कर 

स�ब�धमा हेदा� सती�वको र�ाको अ�धकार सामा�य ��तर�ाको �स�ा�त अ�तग�त पन� �नजी 

र�ाको एउटा भागको �पमा फौजदार� कानूनको �स�ा�तले �वीकार गरेको �स�ा�त हो। अ�य 

कुनै प�न �कारका वारदातमा फौजदार� कानूनको �स�ा�तले �वीकार गरेको ��तर�ा �स�ा�त र 

सती�व र�ाको �स�ा�तलाई एउटै �पमा हेन� �म�ने हुँदैन। म�हलाको सती�वको संवेदनशीलता र 

गहनतालाई �वशेष मह�व �दान गर� जबरज�ती करणीको वारदातबाट आफूलाई बचाउने �मको 

अव�था र जबरज�ती करणीको घटनाबाट आ�नो सती�वमा आचँ पगेुको दवु ैअव�थालाई समान 

ि�थ�तमा राखी दवु ैअव�थालाई ��तर�ाको अ�धकार �दान ग�रएको उ� �यव�थालाई सामा�य 

��तर�ाको �स�ा�त ��तकूल भएको भनी अथ� गन� �म�ने देिखँदैन। म�हलाह�को सती�व र�ाको 

स�दभ�मा �दइएको य�ता �कारका उ�मिु�बाट न त �यायको मा�य �स�ा�तमा आचँ आउने 

ह�ुछ, न त कुनै �यि�को बाँ�न पाउन े हकमा�थ नै आघात प�ुने ह�ुछ। म�हलाको सती�व 

र�ाको कवचको �पमा फौजदार� कानूनको सामा�य �स�ा�तले समेत �वीकार गरेको यस 

�स�ा�तलाई कानूनी �यव�थाको मा�यमबाट फौजदार� दा�य�व वहन गनु� नपन� गर� मलुकु� 

ऐनको जबरज�ती करणीको महलमा �वधा�यकाले �यवि�थत गरेको उ� �यव�था सं�वधान�ारा 

�द� मौ�लक हक �वपर�त रहेको भ� �म�ने देिखँदैन।  

(�करण नं. 9) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी ई� वर�साद ख�तवडा 

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 

 

�वषयः नाब�लकसँग अ�ाकृ�तक मैथनु गरेको। 

प�रव�त�त नाम क कुमार�को जाहेर�ले नपेाल सरकार �व�� स�तोष कुशवाह।  

 

 आशय करणीमा यौ�नक �कृ�तको काय� (Sexual in Nature) भए ताप�न करणी गन� मनसाय नहनु 

स�दछ। आशय करणीमा यौन द�ुय�वहार मा� प�न हनु स�दछ। जसमा यौनज�य कुरा लेखेर, 

देखाएर, हेरेर, छोएर वा बोलेर पी�डतलाई हतो�साह� गर� आ�मस�मानमा आघात ला�ने काय� गन� 

स�दछन।् जबरज�तीकरणीको कसरुमा करणीको मनसायको साथै �यो मनसायलाई काय��प �दने 

��यासमेत भएको ह�ुछ।  

 ��तवाद�ले पी�डतको यो�नमा औलंा �छराई चलाएको र �तन चसेुको भनी पी�डतले वारदातको 

यथाथ� अव�था बताएको देिख�छ। पी�डतको �वा��य पर��ण हुँदा �नजको क�याजाल� (Hymen) 

केह� �या�तएको अव�था देिखएको र ��तवाद�ले पी�डतको यो�नमा औलंा घसुाई चलाउदा औलंामा 

लागेको रगत पी�डतको छातीमा प�ुछ�दएको ज�ता वारदातका व�तगुत अव�थाह�बाट 

�व�तवाद�ले आशय करणी मा� गरेको मा� भ� ेअव�था छैन। शर�रको अ� हेन�, छुने काममा 

मा� ��तवाद� सी�मत नरह� यौ�नक आशयलाई काय��प �दई पी�डत मा�थ अमानवीय ��या गर� 

�नजको मान�सक अव�था मा�ै नभै शार��रक ��तसमेत भै Hymen �या�तएको अव�था छ। य�तो 

अव�थामा ��तवाद�ले पी�डतउपर गरेको काय� आशय करणी मा� गरेको भ� ेअव�था देिखँदैन। 

�नजले गरेको उ� काय� बालयौन दरुाचार�भ� पन� देिख�छ। उि�लिखत स�दभ�मा ��तवाद�ले 

गरेको अपराध जबरज�ती करणीको महलको ९ क.नं. बमोिजम अ�ाकृ�तक मैथनु गरेको देिखन 

आयो।  

(�करण नं. 35) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक� 

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 

 

�वषयः मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार। 

पदम �व.क. �व�� कैलाल� 71 “ख” िखमा (प�रव�त�त नाम) को जाहेर�ले नेपाल सरकार।  

 

 देशको फौजदार� कानूनले ��तवाद�लाई ज�तसकैु जेल सजाय वा द�ड �दए प�न पी�डत म�हलाको 

जीवन सामािजक सोच र �यवहारले गदा� सदा पीडामा नै रहन जाने र पी�डतले �याय पाएको 

अनभुतू गन� नस�न े ि�थ�त �सज�ना हनु जान े हुँदा य�ता अ�त संवेदनशील पी�डतको जीवनसँग 

स�बि�धत म�ुाह�का स�दभ�मा अ�भयोजन एवं अनसु�धान प� सध� सजग, सचेत र समझ�पले 

पी�डत राहत मखुी ब� ुउपय�ु हनु जा�छ। पी�डतले समाजमा आफूलाई स�मानपूव�क बाँ�न े

ि�थ�त हनुका ला�ग रा�यका हरेक अ�ह�, कानून �नमा�ता, कानूनका �या�याता, कानूनका 

काया��वयनकता�, �यायका उपभो�ाह� तथा समाजसमेत सचेत, स�म पी�डतमखुी हनु ज�र� 

देिख�छ।  

(�करण नं. 37) 

 य�तो अ�तरा���य मापद�ड, संवैधा�नक तथा कानूनी �यव�था भएको प�र��ेमा पी�डतलाई केह� 

हदस�म ��तपू�त� रकम उपल�ध गराउन सव��च अदालतमा �न�हत �या�यक इ�छा शि� 

(Residuary Power) को समेत �योग गनु�पन� देिखयो। ��तवाद�बाट पी�डतलाई मना�सब 

मा�फकको ��तपू�त� भराइ�दन पन� छ भ� े कानूनी �यव�था भए प�न ��तवाद�लाई ज�रवाना 

नभएको हुँदा पी�डतको मानवीय संवेदनशीलता र �नजलाई पन� गएको ��तको उपचार पी�डतले 

नपाउने भनी अथ� गन� �म�दैन। पी�डतका ��त हनु गएको अनेकन ��तलाई अदालत, म�ुा 

चलाउने प� र अ� संल�न �नकायले संवेदनशील�पमा हेनु�पन� ह�ुछ। ��ततु म�ुामा प�न 

पी�डतलाई उिचत ��तपू�त� �बना �यायको महससु पी�डतले पाउन स�दैन भ� े�न�कष�मा इजलास 

पगेुको छ। �यि�को प�व�ता तथा पी�डतराहत शा�को सार नै judge made law भएको 

पाइएकाले पी�डतराहत शा�को भावनालाई समे�दै मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) 

ऐन, २०६४ को दफा १७(१) मा अदालतले कसरुदारलाई भएको ज�रबानाको पचास ��तशत 

बराबरको रकममा नघ�ने गर� �नजबाट पी�डतलाई मना�सब मा�फकको ��तपू�त� भराइ�दन ुपन�।  

(�करण नं. 39) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 

माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डार� 

 

�वषयः उ��षेण। 

सह सेनानी भपेु�� ख�का �व�� नेपाल सरकार, नेपाल� सेना, ज�ी अ�ा भ�काल�समेत।  

 

 कुनै प�न संगठनमा मा�थ�लो पदमा काय�रत �यि�ले त�लो तहमा काय�रत �यि� उपर काननु 

बमोिजमको अि�तयार�को �योग गरेको ह�ुछ। अक� श�दमा भ�ुपदा� मा�थ�लो तहको �यि�ले 

त�लो तहको �यि� उपर �नय��ण कायम गरेको ह�ुछ। यसर� अि�तयार�को �योग गदा� 

�यसको द�ुपयोग भएमा �यसले त�लो तहका �यि�लाई कुनै प�न �कारको �भाव वा दवावमा 

राखी अनिुचत फाइदा �लन स�ने जोिखम ह�ुछ। अझ यौन �हंसाको ���कोणबाट त म�हलालाई 

जोिखम पूण� समूह (Vulnerable Group) मा नै रा� न ुपन� ह�ुछ।  

 

 दवु ै �बचआपसी सहम�तमा शार��रक स�ब�ध भएको भ�नएताप�न एउटै सं�थामा सै�नकका �पमा 

काय�रत यी दवुै�बच तहगत �पमा �नकै फरा�कलो अि�तयार� रहेको देिख�छ। �नजह�को �वचमा 

पदसोपन �ंृखलामा �नकै अ�तर रहेको पाइ�छ। एउटै संगठनमा काय�रत दवुै�बच अस�त�ुलत 

शि� स�ब�ध (unbalanced power relation) देिख�छ। यसमा पद�य शि� (positional power), 

आ�थ�क र सामािजक शि� (economic and social power) कसले �योग गन� स�दछ भनी शि� 

स�ब�धको आधारमा खराब आचरण र अनशुासनको �वषय हो, होइन अदालतले संवेदनशील भएर 

�ववेचना गनु� पद�छ।  

 आफू अ�धन�थ रहेको र आफूले आ�नो �भावमा पार� आ�नो इ�छानसुार गराउन स�कने 

�यि�बाट आ�नो फाइदा वा �वाथ�का ला�ग कुनै अनिुचत लाभ उठाउने मनसायले �य�तो �यि� 

उपर पारेको �भावलाई अनिुचत �भाव स�झन ुपछ�। �यसर� अनिुचत �भावमा रहेका र आ�नो 

इ�छानसुार काम गराउन स�कन े �यि�मा आफूले आ�थ�क वा पद�य दवाब पान� स�कने 

�यि�लाई समा�हत गरेको देिख�छ। आ�नो ि�थ�तह� ढाँट� �भावमा पार� �वत�� सहम�तमा 

स�ब�ध रािखएको भ�नएताप�न गभ�धारण समेत गराई छ�वसरा �वयंले भारतमा ल�ग गभ�पतन 

गराउँछु भ�दा आफू जोिखममा रहेको महससु गर� उजरु� गरेको देिख�छ।  
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 यसर� आ�नो पद�य �भावमा पार� अ�फसर �तरको सै�नकले सै�नक सेवा�भ�को त�लो तहको 

म�हला सै�नकसँग यौन स�ब�ध रा� नका �नि�त �लएको सहम�तलाई अनिुचत �भावमा पार� 

�लएको सहम�त भनी ब�ुन ु पन� ह�ुछ। अनिुचत �भाव माफ� त �लइएको सहम�त �प� च 

(delusion) कै �व�प मा� न ुपद�छ। य�तोमा �वत�� मनको �योग गर� जानेर वा बझेुर �दइएको 

सहम�त मा� न नस�कने। य�तो स�ब�धलाई यौन शोषणकै एउटा �कृ�तको �पमा हे�रन ुपद�छ।  
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पूण� इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी मीरा ख�का 

माननीय �यायाधीश �ी ई� वर�साद ख�तवडा 

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े� 

 

�वषयः जबरज�ती करणी उ�ोग। 

��दप भ�राई �व�� पी�डतको बवुाको जाहेर�ले नेपाल सरकार।  

 

 करणीस�ब�धी कसरुलाई जबरज�ती करणी, जबरज�ती करणीको उधोग र यौन द�ुय�वहार गर� 

तीन वग�मा �वभाजन ग�रएको देिख�छ। उि�लिखत तीनवटै �कारका कसरुह� यौनज�य �हंसाको 

�पमा कानूनले �नषेध गरेका काय�ह� हनु।् क�तो अव�थाको काय�लाई कुन �कारको कसरु 

मा�पुद�छ भ� े कुराको य�कन प�रभाषा गनु� �यावहा�रक हुँदैन। ग�रएको काय�को �कृ�त, 

घटना�मलगायतका ��येक �ववादका स�ब� प�रि�थ�तज�य कुराह�लाई हेरेर कसरुको �कार 

�नधा�रण ग�रनपुद�छ। तथा�प अवधारणागत �पमा यसको �योगको ��े स�ब�धमा ��ट हनु भने 

आव�यक छ। “जबरज�ती करणीको कसरु” तीन �कारका कसरुज�य काय�म�ये सबैभ�दा ग�भीर 

काय� अथवा कसरुले पूण�ता �ा� गरेको काय� हो। “जबरज�ती करणीको उधोग” स�ब�धी 

कसरुमा पीडकले इ�छा गरेको करणीस�ब�धी कसरुज�यकाय�ले पूण�तास�म �ा� नगरेको, कसरुले 

पूण�ता �ा� गनु�भ�दा अगा�डका कसरुज�य चरणह� पूरा ग�रसकेको अव�था रह�छ। “यौन 

द�ुय�वहारस�ब�धी कसरुमा” यौनज�य �हंसा भएको, तर जबरज�ती करणीको कसरु वा सोस�ब�धी 

उ�ोगको तहको कसरु भैनसकेको अव�था रह�छ।  

 फौजदार� कानूनको �योग गदा� औिच�य वा स�भावनाको खोजी गरेर �योग ग�रने नभएर कानूनले 

��ट �पमा जे ज�तो �यव�था गरेको छ, सोह� �पमा यसको अथ� �हण ग�रन ुपद�छ। य�द कुनै 

काय� यौन द�ुय�वहारको प�रभाषा�भ� पद�छ भने �य�तो काय�लाई यौन द�ुय�वहार नै मा�पुद�छ। 

जबरज�ती करणीको उ�ोग र यौन द�ुय�वहारका �बच फरक छु�ाउने वा यी दईु काय�ह�का 

�बच �वभाजन-रेखा कोन� काय� भने केह� ज�टल हनु स�दछ। �यसैले ��येक काय�को त�यगत 

प�ृभ�ूमका स�दभ�मा �या�यक �ववेक �योग गरेर यस कुराको �न�पण ग�रन ु पन� ह�ुछ। 

�वधा�यकाबाट �न�म�त कानूनी �ावधानको साम��यपूण� तवरबाट �या�या र �योग ग�रनपुद�छ, कुनै 
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एउटा स�दभ�को कानून �योग गदा� अक� कानूनलाई �नि�कय त�ुयाउन े प�रणाम आउने गर� 

�या�या र �योग ग�रन ु�व�धशा�ीय ���ले उिचत मा�नदैँन।  

(�करण नं. 36) 
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पूण� इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 

माननीय �यायाधीश �ी ह�र �साद फुयाल 

 

�वषयः जबरज�ती करणी 

“घ” कुमार�को जाहेर�ले नेपाल सरकार �व�� सागर भ�।  

 

 जबरज�ती करणी �यि�को शर�र र आ�मस�मान मा�थ समेत आघात ला�न ेजघ�य अपराध हो। 

सो�दै नसोचेको अनपेि�त त�रकाबाट एउटा म�हलाको शर�र तथा आ�मस�मान मा�थ आ�मण हुँदा 

मान�सक �वि��ताको अब�थामा प�ुन स�दछ। य�तो अब�थामा आफूमाथी भएको यौ�नक �हंसाको 

घटना �मरण गन� र �य� गन� त�कालै क�ठन हनु स�ने वा �व�तारै याद हनुे अब�थाह� हनु 

स�दछ। य�तो अब�था भनेकै Rape Trauma Syndrome (RTS) को अब�था हो। य�ता 

अब�थालाई �यायकता�ले ग�भीरता पूव�क �लन ुपन�। 

(�करण ५८) 

 जबरज�ती करणी अपराधको �कृ�त अ�य अपराध भ�दा फरक ह�ुछ।अ�य अपराधमा स�यताको 

मू�या�नको ला�ग भनाईमा �थीरता (Consistency)को �व�मानता हनुपुद�छ भने जबरज�ती 

करणीमा पी�डतको भनाईमा पीडाको आघात (Trauma)को कारणले केह� �वरोधाभाष आउन स�ने।  

(�करण ५९) 

 जबरज�ती करणीको वारदातमा घटना घ� यो वा घटेन भ� े �वषय बढ� मह�वपूण� हनुे र यस 

अदालतले प�न सोह� कुरा नै �वचार गन� पन� देिख�छ।जबरज�ती करणी कसूरमा म�ुय वारदात 

�थल नै पी�डतको शर�र हो अथा�त “In cases of rape, the victim’s body itself is the scene of 

crime”।यसै स�ब�धमा जबरज�ती करणीको वारदातको �माणको प�हलो कडी भनेकै �वयं 

पी�डत हो भने अक� कडी पी�डतको शार��रक प�र�णलाई मा� ुपन�। 

(�करण ५९) 

 जबरज�ती करणी केवल म�हलाको शर�र उपर मा� नभइ, �यि��व मा�थ नै हनुे अपराध हो। 

��ततु म�ुामा पी�डत एस.्एल.्सी.ज�तो भ�व�य �नमा�णको प�हलो खुड�कलोको�पमा रहेको पर��ामा 

सहभागी हुँदाको अब�थामा साम�ुहक जबरज�ती करणीबाट पी�डत हनु पगुी एस.्एल.्सी.पर��ा 

समेत �दन नपाई शैि�क उपल�धी हा�सल गन� �ढलाई भई पी�डतको भ�व�य �नमा�णमा समेत 
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��तकुल असर परेको देिख�छ। यस अब�थामा पी�डतमाथी परेको पीडा मा� नभई �हंसाको �ास 

(shock)को कारणले �नजको मा�नसक �वा��यमा परेको आघात (mental trauma) को असरलाई 

समेत �वचार गर� ��तपू�त� �नधा�रण गन� उपय�ु हनुे।  

(�करण ९०) 

 ��तपू�त� क�त उिचत (reasonable) हनुे भ�दा प�न क�त ��तपू�त� पया�� (adequate) हनुे भ� े

आधारणाबाट ��तपू�त� �नि�त गनु� पन�। 

(�करण ९१) 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भाग-2 

स�पि�मा समान अ�धकार 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी ��लोक�ताप राणा 

माननीय �यायाधीश �ी ल�मण�साद अया�ल 

माननीय �यायाधीश �ी केदारनाथ उपा�याय 

 

�वषयः उ��षेण। 

�ीमती सरला रानी रौ�नयार �व�� �ी सिचव, �ी ५ को सरकार अथ� म��ालयसमेत।  

 

 नेपाल अ�धरा�यको सं�वधानको धारा १२ (२) (ङ) ले कुनै पेसा, रोजगार उ�ोग र �यापार गन� 

�वत��ता सबै नाग�रकलाई �दान गरेको देिख�छ। सो स�दभ�मा आयकर ऐन, २०३१ को दफा 

२१ को देहाय (क) लाई हेदा� सो दफाले �नवे�दकाको कुनै रोजगार, उ�ोग र �यापार गन� 

�वत��तामा कुनै ब�देज लगाएको पाइ�। सो दफाले द�प�त रहेको अव�थामा प�ीले कुनै 

�यापार, पेसा उ�ोग, रोजगार गन� पाउँदैन भनी �नषेध नगरेको।  

(�करण नं. ८) 

 आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ को देहाय (क) ले �नवे�दकाको जब �यापार, पेसा, उ�ोग र 

रोजगार गन� अ�धकारलाई हनन ्गरेको छैन भने सो दफाले नपेाल अ�धरा�यको सं�वधानको धारा 

१२ (२) (ङ) लाई ब�देज ग� यो भ� ेि�थ�त नरहने।  

(�करण नं. ९) 

 सं�वधानको धारा ११ (२) मा “सामा�य कानूनको �योगमा कुनै प�न नाग�रकमा�थ धम�, वण�, �ल�, 

जात, जा�त वा वैचा�रक आ�था वा तीम�ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव ग�रने छैन” भनी 

समानताको हक �दान गरेकोले द�पि�को संय�ु आयमा लो�नेको नाममा कर �नधा�रण ग�रने 

�यव�था असमान एवं भेदभावपूण� छ भ� े �नवेदकतफ� का �व�ान ् अ�धव�ाको बहस भएकोमा 

द�पि�को संय�ु आयमा लो�नेको आयमा कम कर र प�ीको आयमा बढ� कर �नधा�रण गन� 

�यव�था आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ ले नगरेको हुँदा प�त र प�ी अथा�त ्प�ुष र �ी, 

नातामा भेदभाव गरेको भ� ेि�थ�त नरहन।े  

(�करण नं. १०) 

आदेश �म�तः २०४९।७।६ म�ुा/�रट नं.: स�बत २०४९ सालको �न.नं. 

२३११ 

�नण�य नं. ४६८० 
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 व�ततुः समानता भ� ेकुरा absolute हुँदैन। भेदभावपूण� कानून �य�तो कानूनलाई मा�न�छ, जब 

यसले वेमना�सब आधारमा कानूनको वग�करण गर� संवैधा�नक अ�धकारको हनन ् गछ�। 

कानूनको ���मा समान वा कानूनको समान संर�ण भ� ेवा�ाशंको अथ� नाग�रकलाई शार��रक, 

शैि�क यो�यता सामािजक काय�को �व�भ�ता इ�या�दबारे भेदभाव नगर� समानताको हक �ा� 

हनुेछ भ� ेहोइन। द�पि�को आयमा लो�ने प�ुष जा�त र प�ी �ी जा�तको आयमा कम बेसी 

गर� भेदभावपूण� त�रकाले �ल�को आधारमा कर �नधा�रण गन� गर� उ� आयकर ऐनले �यव�था 

गरेको छैन। अ�ववा�हता ए�लो म�हला प�ुषको आय जनु त�रकाबाट �नधा�रण ग�रने हो सोभ�दा 

बे�लै �क�समले द�पि�को संय�ु आयमा कर लागेको कारणले सं�वधानको धारा ११ बिख�लाप 

म�हला �व�� भेदभाव ग�रएको भ� �म�दैन। द�पि�को संय�ु आयमा लो�नेको नाममा कर 

�नधा�रण गन� कुरा कर �नधा�रणको �योजनको ला�ग कर �नधा�रण गन� �व�धस�म तो�कएको हो। 

यसर� द�पि�को संय�ु आयमा कसको नाममा आयकर �नधा�रण गन� भ� े�व�धलाई असमान भयो 

भ� न�म�ने।  

(�करण नं. ११) 
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�वशेष इजलास 

स�माननीय �धान �यायाधीश �ी �व�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी सरेु���साद �संह 

माननीय �यायाधीश �ी ल�मण�साद अया�ल 

माननीय �यायाधीश �ी अर�व�दनाथ आचाय� 

माननीय �यायाधीश �ी उदयराज उपा�याय 

 

�वषयः सं�वधानको धारा १ बमोिजम सं�वधानसँग बािझएको कानून सं�वधानको धारा ८८(१) बमोिजम 

बदर घो�षत गन� आदेश जार� ग�रपाऊँ। 

मीरा कुमार� ढंुगानासमेत �व�� �ी ५ को सरकार, कानून �याय तथा संसद�य �यव�था 

म��ालयसमेत।  

  

  नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ११(१) ले सबै नाग�रक कानूनको ���मा समान 

हनुेछन।् कसैलाई प�न कानूनको समान संर�णबाट वि�त ग�रने छैन भ� े�यव�थाबाट सबैलाई 

कानूनको समान संर�ण �ा� हनु े��याभ�ूत धारा ११ ले �दएको छ। मलुकु� ऐन अंशब�डाको 

१६ नं. लाई हेदा� �यसमा ३५ वष� नाघेक� अ�ववा�हत छोर�ले मा� छोरासरह अंश पाउने 

�यव�था रहेको देिख�छ। हा�ो कानूनी �यव�थाअनसुार छोराले भने ज�मनासाथ बाबकुो 

स�पि�बाट अंश पाउने तर छोर�को हकमा भने ३५ वष� पगेुक� अ�ववा�हत छोर�ले मा� अंश 

पाउने �यव�था फरक रहेको देिख�छ। तर अंशब�डाकै महलमै गरेको अ�य �यव�थालाई हेदा� 

छोर�ले अंश पाउनबाटै वि�त गर� भेदभावपूण� �यवहार भएको भ� भने न�म�न।े  

(�करण नं. १४) 

 अंशब�डाको १६ नं. लाई असंवैधा�नक भनी छोर�ले छोरासरह अंश पाउन े�यव�था गदा� �ववाह 

भएक� छोर�ले आ�नो �पता तथा लो�ने दवुैको स�पि�बाट अंश �ा� गन� अ�धकार हनु जाने र 

छोराले �पताको स�पि�बाट मा� अंश �ा� गन� अ�धकार रा� ेभई अंश �ा� हनुे अ�धकारको 

स�ब�धमा छोर�मा छोराभ�दा बढ� अंश �ा� गन� अ�धकारको सजृना भई छोरालाई भेदभाव हनु 

जाने अव�थाको सृजना हनु जा�छ। स�पि�को अ�धकारको स�ब�धमा बनेका रा�यका स�पूण� 

आदेश �म�तः २०५२।४।१८ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०५० सालको �रट 

नं. ३३९२ 

�नण�य नं. ६०१३ 
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कानूनमा यसले असर प�ु याउँछ। तसथ� अंशब�डाको १६ नं. लाई अमा�य घो�षत गर� छोर�ले 

छोरासरह अंश पाउने �यव�था गनु� नै सम�याको समाधान होइन।  

(�करण नं. १४) 

 लामो समयदेिख समाजले अबल�बन गद� आएको पर�परागत सामािजक �यवहार र सामािजक 

मा�यताका कुराह� एकाएक प�रवत�न गदा� समाजले क�तपय कुराह� आ�मसाथ गन� नस�ने हनु 

जा�छ र य�तो भएमा �वचार गन� नस�ने �भ� ै ि�थ�त उ�प� हनु जा�छ। तसथ� एकाएक 

�नण�यमा प�ुनअुिघ समानतास�ब�धी संवधैा�नक �यव�थालाई समेत �वचार गर� �यापक छलफल 

र �वचार �वमश� गर� �यायोिचत �यव�था हनु ु पद�छ। स�पि�स�ब�धी पा�रवा�रक कानूनलाई 

सम��गत �पमा �वचार गनु� पन� हुँदा यस स�ब�धमा मा�यता �ा� म�हला स�ठन, 

समाजशा�ीह�, स�बि�धत सामािजक स�ठन तथा कानून�व�ह� समेतसँग आव�यक परामश� गर� 

अ�य देशह�मा यस स�ब�धमा भएको कानूनी �यव�थालाई समेत अ�ययन र मनन गर� यो 

आदेश �ा� भएको �म�तले एक वष��भ�मा संसदमा उपय�ु �वधेयक ��ततु गन� �ी ५ को 

सरकारलाई �नद�शन �दने भनी यो �नद�शना�मक आदेश जार� ग�रएको छ।  

(�करण नं. १४) 
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी मोहन�साद शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी कृ�णजंग रायमाझी 

माननीय �यायाधीश �ी गो�व�दबहादरु �े� 

 

�वषयः उ��षेणसमेत। 

अ�धव�ा सपना �धान म�लसमेत �व�� �ी ५ को सरकार, कानून �याय तथा संसद�य �यव�था 

म��ालयसमेत।  

 

 भ�ूमस�ब�धी ऐन, २०२१ भ�ूमस�ब�धी �यव�थाका ला�ग बनेको �वशेष कानून भएकोले सामा�य 

कानून मलुकु� ऐनको �यव�थाको ��तकूल भएको भ� ेकुराले �भाव पान� अव�था नहनुे।  

(�करण नं. १३) 

 भ�ूमस�ब�धी ऐन, २०२१ को उ�े�य तथा यसले अपनाउन खोजेको नी�त ऐ. को शीष�क, ��तावना 

तथा यसले गरेको कानूनी �यव�थाबाट ब�ुन स�क�छ। भ�ूमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 

२६(क) ले मो�हयानी हक कुनै �क�समबाट ह�ता�तरण गन�बाट मोह�लाई रोक लगाउनको 

पछा�ड मो�हयानी हक खि�डत प�न नहनुे र मोह� तथा मोह�कै प�रवारमा खेती गन� ज�गा रहन 

स�ने गर� मोह�लाई एउटा �नि��तता �दान गर� कृ�ष उ�पादनमा वृ�� गन�तफ�  �ो�साहन हनु 

सकोस ्भ� ेउ�े�य �न�हत रहेको भ� स�क�छ। ऐनको दफा २६(१) मा मोह� प�छ मोह� हक 

पाउन स�न े वग�ह�मा मोह�कै अंिशयार प�रवार�भ�कै रहेका छन।् मोह� प�छ मो�हयानी हक 

अक�  प�रवारमा जाने नी�त नरहेको उ� ऐनको �यव�थाबाट ब�ुन स�क�छ। साथै मोह� भ�ाले 

आ�नो वा प�रवारको �मले खेती गन� �कसान भनी प�रभा�षत गरेको देिख�छ। छोर� �ववाह गर� 

अ�य� जाने �यि�को �पमा �लइने सामा�य सामािजक मा�यता तथा र��त�रवाज हुँदा अक�  

प�रवारको हनुे भएकोले प�न ऐनको दफा २६(क) पछा�ड �न�हत नी�त अनकूुल हनुे गर� ऐनको 

दफा २६(१) मा �यव�था भएको देिख�छ। यसर� मोह�को स�ब�धमा मोह�को प�त, प�ी 

छोराह� भ�दा बे�लै अव�थामा छोर� रहेको देिखने।  

(�करण नं. १५) 

आदेश �म�तः २०५२।८।२५ म�ुा/�रट नं.: �रट नं. २७३६ 
 

�नण�य नं. ६१४० 



72 | रा��य �या�यक ��त�ान 

 नेपालको कानूनी �यव�थाअनसुार छोरा बहुार�ले स�पि�मा छोराको हकबाट �ा� गन� भएकोले 

छोरामा मो�हयानी हक �ा� नभएस�म सासू ससरुा प�छ �नजको मो�हयानी हक �सधै बहुार�मा 

आउने गर� ग�रने �यव�था कानूनी संरचनासँग मेल नखाने।  

(�करण नं. १६) 

 �पता माताप�छ �नजको मो�हयानी हक छोराले �ा� गरेप�छ सोह� कानूनी �यव�थाले छोराको प�ी 

बहुार� भएका नाताले मोह� छोराप�छ �नजको मो�हयानी हक बहुार�ले प�न �ा� गन� स�ने वग�मा 

परेकै ह�ुछ। तसथ� �नवेदन मागअनसुार भ�ूमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) बमोिजम 

मो�हयानी हक �ा� हनुे उ�रा�धकार�ह�मा छोर� र बहुार�लाई नराखी �वभेद गरेको काय�को 

कानूनको उ�े�य र नी�तसँग यिु�संगत (rational) स�ब�ध रहेको भ� ेबोधग�य आधार भएकोले 

सं�वधानको धारा ११ को समानताको हक �वपर�त भै बािझएको अव�था नदेिखएकोले �वतः 

�नि��य भैसकेको भ� �मलेन।  

(�करण नं. १७) 

 भ�ूमस�ब�धी ऐन, २०२१को दफा २६(१) सं�वधानको धारा (८८)(१) बमोिजम बदर हनुपुन� 

अव�था रहेको देिखएन। तर २०५० सालको �रट नं. ३३९२ को उ��षेण म�ुामा यस 

अदालतको बहृत ् �वशेष इजलासबाट २०५२। ४। १८ मा भएको �नण�य आदेश अनसुार 

�वधेयक ��ततु ग�रँदा ��ततु ऐनको दफा २६(१) को �यव�थामा प�रवत�न ग�रन ुपन� अव�था 

देिखएमा यस स�ब�धमा समेत उपय�ु �वधेयक संसदमा ��ततु गन� �ी ५ को सरकारलाई 

�नद�शन �दने गर� यो �नद�शना�मक आदेश जार� ग�रएको छ।  

(�करण नं. १८ ) 
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी ओमभ� �े� 

माननीय �यायाधीश �ी मोहन�साद शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी केदारनाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी कृ�णजंग रायमाझी 

माननीय �यायाधीश �ी नरे��बहादरु �यौपाने 

 

�वषयः उ��षेण। 

डा. च�दा व�ाचाय� �व�� �ी संस� सिचवालयसमेत।  

 

 नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१) मा सबै नाग�रक कानूनको 

���मा समान हनुेछन।् कसैलाई प�न कानूनको समान संर�णबाट वि�त ग�रने छैन भ� ेउ�लेख 

भएको पाइ�छ भने सोह� धारा ११ को उपधारा (२) मा सामा�य कानूनको �योगमा कुनै प�न 

नाग�रकमा�थ धम�, वण�, �ल�, जात, जा�त वा वैचा�रक आ�था वा तीम�ये कुनै कुराको आधारमा 

भेदभाव नग�रने ��तब�ता �य� गरेको पाइ�छ। �रट �नवेदकले सं�वधानको धारा ११ को 

�वपर�त रहेको भनी �� उठाएको कानूनी �यव�थाह�तफ�  हेदा� अंशब�डा महलको १२ नं. मा 

एकाघरसँगको छोरा नहनु े �वधवा �वा�नीमा�नसले ३० वष� ननाघेस�म सँग ब�ने हकवालाले 

आफूसरह खान लाउन दान प�ुय गन� �दएस�म अंश �लई �भ� ब�न नपाउन े �ावधान गरेको 

देिखएको छ। छोरा नहनुे �वधवा �वा�नीमा�नसले अंश पाउन केह� सत�ह� पालन गन� गर� 

तोकेको संव��व�दतछ। छोरा �वनाको �वधवा �वा�नीमा�नसले �पतातफ� को संर�णमा रहन ु भ�दा 

प�तका व�धुवा�धवको संर�णमा रहन ु हर तरहबाट उ�म हनुे �ह�दू कानूनको अवधारणाबाट 

ओत�ोत भै उ� कानून �नमा�ण भएको हनु स�छ। यसबाट कानूनले �नद�िशत गरेको उमेर 

नपगेुको छोरा नहनु े �वा�नीमा�नसले पाउन े अंशको संर�णा�मक �यव�था गरेको हो �क भ�े 

कुरा झि�कन आउने।  

 अपतुाल�को महलको २ नं. मा अपतुाल� पदा� मन�को लो�ने �वा�नी छोरा वा छोराको छोरा 

भएस�म छोर�ले अपतुाल� पाउँ�दन भ� े �यव�था छ। छोरासरह छोर�ले अंश पाउने �यव�था 

भएमा सोह� अन�ुप छोरासरह छोर�ले अपतुाल� पाउन स�ने �यव�था गन� स�कन े ह�ुछ। 

आदेश �म�तः २०५३।४।३ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०५१ सालको �रट नं. 

२८१६ 

�नण�य नं. ६२२३  
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अंशब�डा र अपतुाल�को कानूनी �यव�था अ�यो�याि�त छ। अपतुाल�को �यव�था अंशब�डाको 

�यव�थालाई टाढा राखी �वचार गन� न�म�न।े  

(�करण नं. १०) 

 �नवे�दकाले �� उठाएको कानूनी �यव�थाह�मा म�हला र प�ुषको स�ब�धमा केह� �भ�दा �भ�दै 

�यव�था रहेको कुरालाई इ�कार गन� भने �म�ने देिखँदैन। साथै म�हला र प�ुष �ाकृ�तक �पमा 

नै लै��क �वभेद रहेको कारणबाट सामािजक अव�थामा प�न �वभावले केह� �भ� रहने कुरालाई 

�बस�न भने �म�दैन। �नरपे� समानता (Absolute equality) को स�भावना कमै रहने कुरा सव�� 

�वीकार गर� आएको �स�ा�त प�न हो। �रट �नवे�दकाले संवैधा�नकताको �� उठाएको मा�थ 

उि�लिखत कानूनी �यव�थाह� चाहे �यो छोरा नहनुे �वधवा �वा�नीमा�नसले अ� सगोलका 

अंिशयारह�सँग छु��न पाउन े �वषय होस ्वा अपतुाल� �ा� गन� �वषय वा धम�प�ु धम�प�ुी रा� 

पाउने �वषय अथवा लो�नेमा�नसले केह� अव�थामा अक� �ववाह गन� पाउने वा �य�तै गर� कुनै 

कानूनले �नषेध गरेको कुरा उ�ल�न गरेमा सजायको भागी ब� े�वषय नै �कन नहोस ्म�हला र 

प�ुषको सामािजक है�सयत प�न केह� पथृक हनुे भै �यह� अनसुार हक अ�धकार दा�य�व वा 

स�ुवधाको �नधा�रण प�न �भ� ���याबाट भएको देिखने।  

(�करण नं. १५) 

  ��ततु �रट �नवेदनमा �नवे�दकाले �� उठाएको उपयु�� �वषयह�को �स�मा प�न उपय�ु 

�वधेयक ��ततु गन� �नण�यमा प�ुनको ला�ग सं�वधानको धारा ११ �ारा �द� समानताको 

हकसमेतको स�दभ�मा �वचार �वमश� गनु� पन� �कृ�तको देिखन आएको छ। सोको ला�ग केह� 

समय ला�न ेदेिखँदा �नवे�दकाले �� उठाएका मा�थ उ�लेख ग�रएका �वषयह� र सोसँग स�ब� 

अ�य �वषयह�मा समेत सम��गत �पमा समाजको �व�भ� प�ह�को समेत अ�ययन मनन गर� 

सोसँग स�बि�धत �यि�, �नकाय, स�, सं�था, समाजशा�ी तथा कानून�व�ह�सँग जो चा�हन े

आव�यक �वचार �वमश� गर� यो आदेश �ा� भएको �म�तले २ वष��भ� संसदमा उपयू� �वधेयक 

��ततु गनु� भनी �ी ५ को सरकारको नाममा यो �नद�शना�मक आदेश जार� ग�रएको छ।  

(�करण नं. १६) 
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�वशेष इजलास 

स�माननीय �धान�यायाधीश �ी गो�ब�दबहादरु �े� 

माननीय �यायाधीश �ी अनपुराज शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

 

�वषयः नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ८८ बमोिजम सं�वधासँग बािझएको कानून 

अमा�य र बदर घो�षत ग�रपाऊँ। 

 अ�धव�ा मीरा ढंुगाना �व�� मि��प�रष� सिचवालयसमेत।  

  

 अपतुाल�बाट पाएको स�पि� अंशब�डाको महलको १८ नं. को �यव�थाले �नजी ठहर� आफूखसुी 

गन� पाउने र ब�डा गन� कर नला�ने स�पि� हो। यसर� अंिशयारका �बच ब�डा गन� कर 

नला�नेसमेतको �कृ�तको स�पि� �वतः हकवालाले पाउनभे�दा सो अंशब�डाको १८ नं. को 

कानूनी �यव�थासमेत ��तकूल हनु जाने।  

 अदालतको आदेशानसुार िझकाइएको मलुकु� (एघार� संशोधन) ऐनको तीन महलको �ववरणमा सो 

अपतुाल�को १२क. थप गनु�पन� कारणमा अ�ववा�हता छोर�ले पाएको अंश �ववाहप�ात ् नपाउने 

भए ज�तै अ�ववा�हता छोर� हुँदा �नजले पाएको अपतुाल� �ववाहप�ात ्नपाउने �यव�था ग�रएको 

भ� े उ�लेख गरेको देिखँदा सो १२क. को थप �यव�था अंश हकसरह भएकोले वैवा�हक 

ि�थ�तको कारणबाट गमुाउन ुपन� भ� ेतक�  �व�ध �नमा�णकता�को रहेको देिखने।  

 अंश र अपतुाल� एउटै कुरा नभई यो फरक फरक कुरा हो। हा�ो �च�लत कानूनी 

�यव�थाअनसुार अंश ज�म�स� नैस�ग�क हकको �पमा रहेको पाइ�छ भने �यसर� अंश हक�ारा 

�ा� स�पि� �योगकता�को म�ृयपु�ात ्�मानसुारका �यि�ले अपतुाल� पाउन े �यव�था कानूनले 

गरेको पाइ�छ। अपतुाल�स�ब�धी कानूनी �यव�थाअनसुार अपतुाल� हकवालाबाहेक �याहार 

संभारगन� �यि�ले समेत पाउने �यव�था गरेको पाइ�छ भने अंश बाब,ु आमा, लो�ने, �वा�नी, छोरा, 

छोर�ह�को िजयिजयैको अ�नवाय� �पमा गनु�पन� ह�ुछ। �यसमा प�न अंशब�डाको महलको १क. 

ले �ववाह ग�रसकेक� छोर� अंशब�डा गनु�पन� छैन भ� े�यव�था भएको पाइ�छ। जब�क अपतुाल� 

�ववा�हता छोर�ले प�न पाउन े उि�लिखत अपतुाल�को २ नं. समेतले �यव�था गरेबाट कानूनी 

�यव�था र स�पि�को �वा�म�व सन� �कृ�त र ���यासमेतबाट अपतुाल� र अंश एकै र एउटै 

अवधारणाका �वषयव�त ुहोइनन ्भ� ेकुरा �प� देिखने।  

आदेश �म�तः २०६१।४।१४ म�ुा/�रट नं.: २०५९ सालको �रट नं. ११० �नण�य नं. ७३५७ 
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 अंश र अपतुाल� फरक फरक अवधारणाका �वषयव�त ुहनुाले �ववा�हता छोर�ले अंश नै नपाउन े

अव�थामा अ�ववा�हता छोर�ले पाएको अंश �फता� हनुे कानूनी �यव�थाको �वषयलाई �ववा�हता 

अ�ववा�हता दवु ै छोर�ले पाउन े अपतुाल�स�ब�धी �यव�थासँग समायोजन गर� एकै �वषयको 

हाराहार�मा रा� �म�ने नदेिखने।  

 मानव भएको नाताले �ा� गरेको य�तो �यूनतम ्नैस�ग�क मानव अ�धकारका कुराअ�तग�त रह� 

ग�रएको �ववाहका कारणबाट �ववाहपूव� अपतुाल�को �पबाट �ा� गरेको स�पि� छोर� वा 

�दद�ब�हनीले �फता� गनु�पद�छ भ� े�यव�था अ�तरा���य द�ताबेजमा उ�लेख भएका छैनन।् �यसैले 

�ववाहपूव� �ा� गरेको अपतुाल� �ववाप�ात ् �फता� गनु�पन� भ� े �यव�था नेपालले अनमुोदन 

सि�मलनसमेत गर� प� रा�का है�सयतले पालना गनु�पन� सि�ध स�झौताको �ावधानसमेत �वपर�त 

हनु जाने।  

 अपतुाल� मन�को बाँच�ुजेल सेवा स�ुवुा हेरचाह गर� स�पि�को �योगकता�को म�ृयपु�ात ् सेवा 

स�ुवुा हेरचार गरेको प�रणाम �व�पसमेत पन� जाने अपतुाल� स�पि� �ववाहको कारणले �फता� 

गनु�पन� भ� ुकानून, �याय, �यवहार र पर�परासमेतको �वपर�त हनु जाने।  

 �ववाह भइसकेप�छ छोर� वा �दद� ब�हनीले पाएको अपतुाल� चा�हँ �फता� गनु� नपन� र �यह� छोर� 

वा �दद� ब�हनीले �ववाहपूव� अपतुाल� पाई �ववाह गरेमा भने �य�तो स�पि� माइती प��का 

हकवालालाई �फता� गनु�पन� �यव�थामा कुनै औिच�यसमेत देिखन नआउने।  

 अ� कसैले �फता� गनु� नपन� �ववा�हत छोर� वा �दद�ब�हनीसमेतले �फता� गनु� नपन� तर अ�ववा�हता 

छोर�ले �ववाहको कारणले पाइसकेको अपतुाल� �फता� गनु�पन� भ� े �यव�था सामािजक �पमा 

छोरा र छोर�का �बचको मा� �वभेद नभई छोर� छोर�का �बचसमेत �प� �पले �वभेदज�य रहेको 

देिखन आउने।  

 मलुकु� ऐन एघार� संशोधनपूव�को अपतुाल�को २ नं. ले समेत �ववा�हता र अ�ववा�हत छोर�ले 

पाएको अपतुाल� �फता� गनु�पन� �यव�था गरेको नपाइएको, अपतुाल�बाट �ा� स�पि� अंिशयारका 

�बच ब�डा समेत नला�न ेअंशब�डाको महलको १८ नं. मा �यव�था भएको देिखएको अव�थामा 

समेत मानवअ�धकार �व�प �ववाह गर� जीवनयापन गन� पाउने नसै�ग�क अ�धकारको आधारमा 

भएको �ववाहको कारणले अपतुाल�बाट �ा� गरेको स�पि� �फता� गनु�पन� वा गमुाउन ु पन� 

�यव�था मानव अ�धकारस�ब�धी मा�य �स�ा�तको �वपर�त भई अपतुाल�को महलको १२क. को 

�यव�था नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको �स�ा�त ��तकूल 

भई बािझन गएकोले धारा ८८(१) बमोिजम आजको �म�तदेिख लाग ु हनुे गर� सो अपतुाल�को 

महलको १२क. न�बर अमा�य घो�षत हनुे।  

(�करण नं. ११ देिख १३) 
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�वशेष इजलास 

स�माननीय �धान�यायाधीश �ी गो�ब�दबहादरु �े� 

माननीय �यायाधीश �ी अनपुराज शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

 

�वषयः नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोिजम सं�वधानसँग बािझएको कानून 

अमा�य र बदर घो�षत ग�रपाऊँ। 

अ�धव�ा सपना �धान म�ल �व�� मि��प�रष� सिचवालयसमेत।  

  

 नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ११ को �यव�था र नेपालले अनमुोदन र 

सि�मलन गरेको सि�ध स�झौता तथा महासि�धसमेतको �यव�थाको ��तकूल नहनुे गर� ��ततु 

�ववा�दत �वषयमा र पा�रवा�रक र स�पि�स�ब�धी �वषयमा रा��य मानव अ�धकार अयोगसँग 

परामश� गर� स�भव भएस�म रा��य मानव अ�धकार आयोगको सिचवको संयोजक�वमा म�हला, 

बालबा�लका तथा समाज क�याण म��ालयका स�बि�धत �वषयव�तकुो �ान भएका ��त�न�ध, 

कानून तथा �याय म��ालयको �वषयव�तमुा जानकार भएका ��त�न�ध, �वषयव�तकुो �ान भएको 

समाजशा�ी र �वषयव�तकुो �ान भएका म�हलासँग स�बि�धत सामािजक स�गठनको ��त�न�ध 

रहने गर� एक �वशेष� स�म�त बनाई सं�वधान र मानव अ�धकारस�ब�धी नेपालले अनमुोदन 

गरेका महासि�धसँग बािझएको ऐन �नयमह�को प�हचान गर� सो स�ब�धमा अ�ययन गर� गराई 

�व�मान ऐन कानूनमा संशोधन गन� वा सं�वधान र मानव अ�धकारस�ब�धी महासि�ध अनकूुलको 

नया ँ कानून यथोिचत समयमा लाग ु गन� आव�यक �यव�था गनु� भनी �धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को काया�लयका नाउँमा �नद�शना�मक आदेश जार� हनुे।  

(�करण नं. १० र ११) 

 नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान २०४७ को धारा १ ले सं�वधानलाई मूल कानून मानेको र सो 

धाराको उपधारा (१) ले सं�वधानसँग बािझने कानून बािझएको हदस�म अमा�य हनुेछ भ� े

उ�लेख गरेको छ। धारा १३१ को ��तब�धा�मक वा�ाशंले यस सं�वधानसँग बािझएको कानून 

सं�वधान �ारंभ भएको एक वष�प�छ बािझएको हदस�म �नि��य हनुेछ भ� े�यव�था गरेको छ। 

यसै प�र��ेमा समेत यस अदालतबाट �नद�शन �नण�य समेत समय समयमा भइरहेको अव�थामा 

समेत अपतुाल� स�ब�धी कानूनी �यव�थामा अझै प�न अपतुाल� �ा� गन� प�रवारको �म 

आदेश �म�तः २०६१।४।१४ म�ुा/�रट नं.: २०६० सालको �रट नं. ३४ �नण�य नं. ७३५८  
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तो�दासमेत छोरा र छोर�का �बचमा तथा छोर� छोर�का �बचमा समेत फरकफरक �यव�था गर� 

भेदभाव भएकोले ती ऐन कानूनह� अमा�य र बदर घो�षत ग�रपाउँ भनी पटक पटक यस 

अदालतमा �व�भ� �यि�ह�को �रट �नवेदनह� पन� गरेको पाइएको स�दभ�मा समेत नेपाल 

अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ११ को �यव�था र नेपालले अनमुोदन र सि�मलन 

गरेको सि�ध स�झौता तथा महासि�धसमेतको �यव�थाको ��तकूल नहनुे गर� ��ततु �ववा�दत 

�वषयमा र पा�रवा�रक र स�पि�स�ब�धी �वषयमा रा��य मानव अ�धकार अयोगसँग परामश� गर� 

स�भव भएस�म रा��य मानव अ�धकार आयोगको सिचवको संयोजक�वमा म�हला, बालबा�लका 

तथा समाज क�याण म��ालयका स�बि�धत �वषयव�तकुो �ान भएका ��त�न�ध, कानून तथा �याय 

म��ालयको �वषयव�त ु जानकार भएका ��त�न�ध, �वषयव�तकुो �ान भएको समाजशा�ी र 

�वषयव�तकुो �ान भएका म�हलासँग स�बि�धत सामािजक स�ठनको ��त�न�ध रहने गर� एक 

�वशेष� स�म�त बनाई सं�वधान र मानव अ�धकारस�ब�धी नेपालले अनमुोदन गरेका महासि�धसँग 

बािझएको ऐन �नयमह�को प�हचान गर� सो स�ब�धमा अ�ययन ग�रगराई �व�मान ऐन कानूनमा 

संशोधन गन� वा सं�वधान र मानव अ�धकारस�ब�धी महासि�ध अनकूुलको नया ँकानून यथोिचत 

समयमा लाग ु गन� आव�यक �यव�था गनु� भनी �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयका 

नाउँमा �नद�शना�मक आदेश जार� हनुे।  

(�करण नं. ११) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी अनपुराज शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी राजे��कुमार भ�डार� 

 

�वषयः ब�डाप� दता� बदर। 

�मना �े� �व�� ग�जबहादरु �े�समेत 

 

 ��तवाद� ग�जबहादरुले यी वाद� मीना �े�लाई २०४७ सालमा �ववाह गरेको हुँ, �नजतफ� बाट 

हालस�म २ छोराछोर�को जायज�म भएको छ। जेठ� �ीमती र �नजतफ� का छोराछोर�को डर�ास र 

दबाबको कारण२०४८।४।२६को ब�डाप� पा�रत गर� �दन बा�य भएको हुँ भनी ��तउ�र 

�फराएको देिखन आउँछ। का�क� िज�ला अदालतबाट भएको �म�त २०५३।४।२२ को 

आदेशानसुार वाद� मीना �े�लाई ��तवाद� ग�जबहादरुले कुन साल �म�तमा �ववाह गर� घरमा 

�ीमती त�ुयाई राखेका हनु ् भ� े स�ब�धमा गाउँ सज��मन ब�ुन �म�त ०५३।५।१ मा 

सज��मन हुँदा अ�धकांश �यि�ह�ले ग�जबहादरुले मीना �े�लाई २०४७ सालमा �ववाह गर� 

�याएको र �नजह�बाट छोर�को जायज�म भएको भनी लेखाइ�दएको पाइयो। वाद� मीना �े� र 

��तवाद� ग�जबहादरुको �ववाह दता� �म�त २०४९।१२।५ मा भए प�न �नजह�को �म�त 

०४७।३।१४ मा सामािजक पर�पराअनसुार �ववाह भएको भनी उ�लेख भएको देिख�छ। सो 

�ववाह दता�को �माणप�उपर ��यथ�ह�को कुनै दाबी नरहेको र सो �माण प�लाई बदर 

गराउनेतफ�  कुनै कारबाह� चलाएकोसमेत देिखन आएन। उ� �माणप�लाई अ�यथा गराउन 

नसकेको अव�थामा �यसमा उ�लेख ग�रएका कुराह� सह� �पमा उ�लेख ग�रएका हनु ् भनी 

�माण ऐन, २०३१ को दफा ६ (ग) बमोिजम अनमुान गनु� पन� ह�ुछ। य�तै �� समावेश 

भएका �वषयमा यस अदालत संय�ु इजलासबाट “२०४३।११।२५ मा नै भएको �ववाह, �ववाह 

दता� ऐन, २०२८ को दफा ११(१) अ�तग�त हाल दता�स�म भएको देिखँदा अ�धकार�ा� 

अ�धकार�बाट कानूनबमोिजम �ववाह दता� भएको देिखने भनी (ने.का.प. २०४६ अ� ५, �न.नं. 

३८३१, प�ृ ५४५) �स�ा�त �था�पत भएको पाइ�छ। सो �स�ा�तको आधारमा समेत ��ततु 

म�ुाको स�दभ�मा सो �ववाह दता� �माणप� �ा� गनु�भ�दा अगा�ड के कसर� र कुन ���याबाट 

�ा� ग�रएको हो भ� ेकुरा सा�द�भ�क हनु आउँदैन। २०४७ सालमा भएको �ववाहलाई २०४९ 

आदेश �म�तः २०६२।८।८ म�ुा/�रट नं.: दे.प.ु नं. ७२६७ �नण�य नं. ७६४० 
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सालमा दता� भएको आधारमा २०४९ सालभ�दा अगा�ड �ववाह नै भएको होइन भनी मा� उिचत 

र कानूनस�त हनु स�दैन।  

(�करण नं. १४) 

 पि�मा�ल �े�ीय अ�पताल पोखराको ज�म �माणप� नं. ३१०३ बाट �म�त ०४८।८।२३ मा 

यी वाद� मीना �े� र ��तवाद� ग�जबहादरुको छोर�को ज�म भएको कुरा देिखन आएको छ। 

यस अव�थामा २७२ �दन�भ� ज�मेको स�तान यीनै मीना �े� र ग�जबहादरुको स�तान हो भनी 

�माण ऐन, २०३१ को दफा ६ (घ) बमोिजम अनमुान गनु� पन� र �नजह�को �ववाह २७२ �दन 

पूव� नै भएको हो भ� ेकुरा �मािणत हनु आउँछ। यसबाट समेत �ववा�दत ब�डाप� पा�रत भएको 

�म�त २०४८।४।२६ भ�दा अगा�ड नै वाद� मीना �े� ग�जबहादरुक� प�ी भइसकेको भ� े

कुरा प�ु� हनु आउँछ।  

(�करण नं. १५) 

मा�थ �ववेचना ग�रएको आधार र कारणह�बाट वाद� मीना �े� र ��तवाद� ग�जबहादरुको 

�बचमा २०४७ सालमा नै �ववाह भएको कुरा प�ु� हनु आएको तथा ��तवाद� ग�जबहादरुले 

मीना �े�लाई ०४७ सालमा �ववाह गरेको कुरा �वीकार गरेको हुँदा ��ततु म�ुामा �काश 

नग�रएक� �वा�नीले अंश नपाउने भ� े अंश ब�डाको ८ नं. को �यव�था आक�ष�त हनु स�ने 

देिखएन। ��तवाद�ह��बच ब�डाप� पा�रत भएको �म�त २०४८।४।२६ भ�दा अगा�ड नै यी 

वाद� मीना �े� अंिशयार भइसकेक� र अंश ब�डाको १ नं. अनसुार िजयिजयैको अंश ब�डा गनु� 

पन�मा उि�लिखत ब�डाप� पा�रत हुँदा वाद�को अंश हक लोप गर� ब�डाप� भएको देिखँदा वाद� 

दाबीबमोिजम ब�डाप�को �लखत र सो �लखतको आधारमा भएको दता�समेत बदर हनुे ठहछ�। 

वाद� दाबीबमोिजम ब�डाप� दता� बदर हनुे ठहर गनु� पन�मा वाद� दाबी प�ुन नस�न ेठहराएको 

स�ु का�क� िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरेको पनुरावेदन अदालत पोखराको �म�त 

२०५५।५।१५ को फैसला उ�ट� हनुे ठहछ�।  

(�करण नं. १६) 

 

 

 

 

 

 

 

 



सव��च अदालतबाट भएका लै��क �याय र 

समानतास�ब�धी मह�वपूण� फैसलाह�को सँगालो 81 

 

 

�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी मीनबहादरु रायमाझी 

माननीय �यायाधीश �ी ब��कुमार ब�नेत 

माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

 

�वषयः नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोिजम सं�वधानसँग बािझएको कानून 

अमा�य एवं बदर घो�षत ग�रपाऊँ। 

 �लल� थापासमेत �व�� �ी �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लसमेत।  

  

 क�या, सधवा वा �वधवा �वा�नीमा�नसले अंशको �पमा �ा� गरेको स�पि�मा �य�ता 

�वा�नीमा�नसको �वा�म�व �न�हत भएप�छ �वा�म�वको आधारभतू �स�ा�त ��तकूल हनुे गर� 

कानूनी �यव�था गन� वा�छनीय नहनु।े  

(�करण नं. १९) 

 दो�ो �� �ी अंशधनको २ नं. को �ववा�दत �यव�था कायम रहँदा �यसले लै��क �यायमा पान� 

स�ने ��तकूल �भाव क�तो रहन स�छ भ� ेरहेको छ। नपेाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ 

ले सामािजक �यायलाई �व��न गन� उ�े�य राखेको छ। सामािजक �यायलाई �व��न गन� 

संवैधा�नक संय��म�ये सकारा�मक �वभेदको �स�ा�त �मखु हो। �ी अंश धनको २ नं. को 

�ववा�दत �यव�थाले लै��क �यायलाई �व��न गन� स�ने देिखँदैन। �यसले म�हलाको सा�पि�क 

अ�धकार वा स�पि�मा�थको �वा�म�वमा ��तकूल असर पान� देिख�छ। आ�नो नाउँमा रहेको वा 

आ�नो हकको स�पि� आफूखुस गन� नपाउन ु�वा�म�व र स�पि�स�ब�धी अवधारणाको अनकूुल 

होइन। यस अदालतले म�हलाज�य सं�वधान एवं कानून �मि�त �ववादह�मा लै��क �यायलाई 

�व��न गन� गर� �नण�य गरेको छ। यसका केह� उदाहरणह�मा मीरा ढंुगाना�व�� मि��प�रष� 

सिचवालयसमेत (ने.का.प. २०५२, प�ृ ४६२, ने.का.प.२०६१ प�ृ ३७७, �रटनं. ५५/०५८ 

�न.�म. २०५९।१।१९), डा. च�दा ब�ाचाय� �व�� संस� सिचवालयसमेत (ने.का.प.२०५३ प�ृ 

५३७), अ�धव�ा सपना �धान म�लसमेत �व�� मि��प�रष� सिचवालयसमेत (ने.का.प.२०५३ 

प�ृ १०५, �रट नं. ५६/०५८ �न.�म.२०५९।१।१९), र�ना ब�ाचाय�समेत �व�� मि��प�रष� 

सिचवालयसमेत (न.ेका.प.२०५७ प�ृ ३७६) आ�द छन।् यस प�र�े�यमा समेत �वचार गदा� 
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�ववा�दत �यव�था कायम रहेको अव�थामा लै��क �यायमा ��तकूल असर पन� स�न े र कायम 

नरहेको अव�थामा म�हलाह� आ�नो स�पि� आफूखसु गन� वा �योग गन� �वत�� भई आ�नो 

हक अ�धकारको �योगमा सचेत र शशि�कृत हनु स�छन।् उ� कानूनी �यव�था यथावत ्

रािखएमा प�ुषले भने स�पि�को �योग गरेर आ�नो हकको उपयोगको �मताको �योग गर� 

�यि��व �वकास गन� स�ने तर म�हलाले भने आ�नो हकको स�पि�समेत उपभोग गन� नसक� 

कुि�ठत जीवन यापन गन� बा�य भएको ि�थ�त भो�न ुपन� ह�ुछ। �य�तो �यव�था लै��क �याय र 

�यायको साव�भौम मा�यतासमेत �व�� हनु जा�छ।  

(�करण नं. ३5) 

 �वा�म�व र स�पि�स�ब�धी मा�यताको समेत �वपर�त रहेको र �ववा�दत �ावधानको �नर�तरताले 

लै��क �यायको �व��नमा समेत ��तकूल असर पान� देिखएकोले �ी अंशधनको २ नं. को 

�ावधान नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा १ र ८८(१) बमोिजम अमा�य र बदर 

घो�षत हनुे।  

(�करण नं. ३६) 
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी मीनबहादरु रायमाझी 

माननीय �यायाधीश �ी ब��कुमार ब�नेत 

माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

 

�वषयः नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोिजम बािझएको कानून अमा�य 

एवं बदर घो�षत ग�रपाऊँ। 

 अ�धव�ा �काशमिण शमा�समेत �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

   

 म�हलाको राजनी�तक, आ�थ�क, सामािजक, सां�कृ�तक, नाग�रक वा अ� कुनै �वषयस�ब�धी मानव 

अ�धकार तथा �वत��तालाई, आ�नो वैवा�हक ि�थ�त जे ज�तो रहेको भए ताप�न प�ुषसरह 

समानताको आधारमा म�हलाले उपभोग गन�मा वा �योग गन�मा �यवधान पान� वा �यसको 

मा�यतालाई नै ��त वा शू�यकरण पान� उ�े�य भएको �ल�को आधारमा हनुे कुनै प�न भेदभाव 

वा ब�ह�कार वा ��तब�धलाई म�हला�व��का �वभेद भ�ुपन�।  

(�करण नं. २२) 

 �वशेष संर�णको अथ� कमजोर वग�लाई यथाि�थ�तमा रािखरा� े र �तनीह�को भ�ूमकालाई �यून 

वा कमजोर पान� (Impoverishment) होइन ब� �य�तो वग�लाई आव�यक र वाि�छत 

उपायह�स�हत उचनीचको धरातल बद�लएर समान धरातल �दान गनु� हनुे।  

(�करण नं. २५) 

 समानता, �वत��ता र जीवनको हक भ� ु नै हरेकले स�मानपूण� र ��त�ापूण� जीवनयापन गन� 

पाउँछ भ� ुहो जसबाट म�हलाले ब�ह�कृत हनुपुन� कुनै प�न अव�था स� हनु नस�ने।  

(�करण नं. २७) 

 ��ततु �नवेदनमा �� उठाइएको अंशब�डाको १क नं. को �यव�थाले �ववा�हत छोर�लाई 

�ववाहप�ात ् ग�रने अंशब�डामा अंिशयार नबनाउन े नी�त कायम गदा� �वधा�यकाले यसअिघको 

कानूनी �यव�थाको प�ृभ�ूममा हालको यस �यव�थालाई एक कदम अगा�ड मानेको हनुस�छ भने 

�ववाहप�ात ्छोर� माइतीको सगोलको सद�य नै नमानेको पाइ�छ। �ववाहप�ात ्छोर�ले लो�नेको 

घरमा जाने सामािजक प��तको कारणले छोर�ले ब� लो�नेबाट अंश पाउने तर �ववाहपूव�को 

आदेश �म�तः २०६२।८।३० म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६१ सालको �वशेष 
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माइतीसँगको सगोलको स�ब�ध टु�ने �णाल�लाई कानूनले अवल�बन गरेको पाइ�छ। उ� 

�यव�था सबै �ववा�हत छोर�ह�को हकमा लाग ु हनुे हुँदा छोर�ह��बचको �वभेद मा� �म�न े

अव�था देिख�। �ववाहपूव� र �ववाहप�ातको ि�थ�तको भेद नगर� सबै छोर�ह�लाई छोरासरह 

सगोलको अंिशयार मा� े �णाल� कायम गन� वा हालको �यव�था नै कायम गन� भ� े नी�तगत 

�वषय हनुे र हालको �णाल�लाई कानूनले अ�ीकार गरेको पर���ेयमा नी�तगत �� उठाउन ु

अदालतले त�काल ह�त�ेप गन� उपय�ु देिखन आउँदैन। �ववाहप�ात ् प�न छोर�ले माइतीको 

अंशब�डामा भाग पाउनपुछ� भ� े नयाँ मा�यता कायम रहन खोजेको हो भने अतीतमा भएको 

ब�डाप�ह�को स�ब�धमा कुनै �भाव पछ� वा पद�न वा �तनमा �भाव पान� �दन �म�छ �म�दैन ? 

भ�ेसमेत ��मा �वचार गनु�पन� हनु आउँछ। यसर� नी�तगत �वषयह�मा �वेश गन� खोिजयो भने 

अदालतले अनेक अ�य ��ह�को प�न स�बोधन गनु�पन� ह�ुछ। जनु �वाभा�वक �पले अदालती 

काय���े�भ� पन� आउँदैन। तर यसो भनेर नी�तगत �वषयको आडमा सं�वधान, कानून र �यायका 

मा�य �स�ा�तह�को ��तकूल बनेका नी�तह�को पर��ण हनु स�दैन भ� े होइन। �य�ता 

��ह� उपि�थत भएमा अदालतले सदैव �य�ता नी�तह� �न�हत रहेका कानूनको संवैधा�नकताको 

पर��ण गन� पन� ह�ुछ र गन� स�दछ प�न। क�तपय कानून एवं नी�तका ��ह� समयको 

अ�तरालमा समाजको मू�य मा�यता र �यवहारमा प�रवत�न भई नयां स�दभ�मा कानूनको 

संवैधा�नकताको पर��ण गनु�पन� अव�था आउंदछ। य�तो ि�थ�तको सव�सामा�यतामा ��तकूल 

असर नपन� गर� ��ततु अंशब�डाको महलको १ क नं. को �यव�था हालै मा� संशोधन भएको 

देिखएको, �त�को काया��वयनको एवं �यसले लै��क �यायको �े�मा पान� �भाव समेतको अ�ययन 

हनु बाँक� रहेको र उ� कानूनी �यव�थामा प�रवत�न गर� �ववा�हत छोर�ले प�न माइतीतफ� को 

अंशब�डामा अंिशयार कायम गन� वा �तनीह�को हकमा क�तो संरचना तय गन� भ� े वारेमा 

�वधा�यकाको �े��भ�को नी�तगत �वषय भएकोले �यसमा ह�त�ेप गर� प�रवत�न गन� वा नया ँ

�यव�था�ारा ��त�थापन गन� अदालतको ला�ग उपय�ु �वषय नभएकोले �नवेदकको मागबमोिजम 

सं�वधानको धारा ११ सँगसमेत बािझएको भनी धारा ८८(१) अ�तग�त बदर घो�षत गन� पन� 

देिखन आएन। सो हदस�म �नवेदकको भनाइसँग सहमत हनु स�कएन।  

 �ववादमा �याइएको �यव�थाम�ये अंशब�डाको १६ नं. को संशो�धत �यव�थाले छोर�लाई अंश 

�दने गर� बहृत ्अथ�मा अंशको हक �वीकार गदा� गद� प�न आफूले �वा�म�व �ा� ग�रसकेको अंश 

हकको �य�तो स�पि�को �नर�तर उपभोगको अ�धकार �ववाहप�ात ्अव�� हनु जाने देिख�छ। 

अंशब�डाको कानूनबमोिजम �ववाहपूव� छोर�ले अंशबापत पाएको स�पि� छोर�को आफूखसुी गन� 

पाउने स�पि�को �पमा यस अदालतले मा�यता �दइसकेको छ। �य�तो स�पि� छोर�ले आ�नो 

इ�छा र आव�यकता अनकूुल भोग गन�, हक ह�ता�तरण गन� वा खच� गन� पाउन ेकुरा ह�ुछ। 
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�य�तो स�पि� �ववाहपूव� नै खच� गन� चाहे गन� पाउने तर खच� गन� बाँक� रहेको अव�थामा 

�ववाह भएमा �ववाह गरेकै कारणले आफूले �ा� ग�रसकेको स�पि� प�न आ�नो �नय��णबा�हर 

जाने भई �फता� न ैगन� पन� �यव�था �च�लत कानूनी �यव�थाले �सज�ना गरेको छ। यसबाट एक 

पटक असी�मत (absolute) तथा �न�हत (vested) भएको अंशको स�पि�मा�थको हक वैवा�हक 

कारणले मा�ै सी�मत र सत�य�ु (Contingent) हनु जाने ि�थ�त आउन े भएको छ। यसबाट 

अ�ववा�हत अंिशयार छोर�ले पाएको अंशको हक �ववाहपूव� नै भोग गर� �स�याउन द�ु�साहन हनु 

स�दछ, जनु धेरै हदस�म �ववेकस�मत उपभोग नहनु स�छ। अका��तर �ववाहप�ात ्अंश �लएक� 

छोर�को स�पि�मा माइतीको हक प�ुने कारणले �ववाह गन�मा छोर�लाई दबाब गन� वा छोर�लाई 

आ�नो अंशको स�पि� भो�नमा �यवधान खडा गन� को�सस अ�य अंिशयारको हनु स�छ। आ�नो 

स�पि� आ�नो स�ुवधा र आव�यकतानसुार �ववेकस�मत ढ�ले खच� गनु� स�पि�को मा�लकको 

�वाभा�वक अ�धकार हो ताप�न अंशब�डाको १६ नं. को ज�तो �यव�थाले �य�तो उपभोग शैल�मा 

र अ�धकारमा ��य� एवं परो� दवु ै�पमा अ�यथा असर पन� जान ेदेिख�छ। य�तो �यव�थाबाट 

लै��क समानता कायम गन� जनु उ�े�यले अन�ुािणत भई छोर�लाई समेत अंशको हक �दने गर� 

भएको अंशब�डाको १० नं. को �यव�था ग�रएको हो, �यसमा सघाउ नप�ुन स�छ। 

अंशब�डाको महलका १६ नं. को �यव�थाबाट उ� महलको १० नं. को �यव�थालाई 

अ��य�तः सी�मत त�ुयाएको प�रणाम आउने भई अ�ततः भेदभावमूलक प�रण�त तफ�  उ�मूख 

�यव�था देिखन स�दछ। यसबाट म�हला �व��को सबै �क�समको भेदभाव हटाउनेस�ब�धी 

महासि�ध, १९७९ (CEDAW) को दफा १ मा विण�त भेदभावको प�रभाषा अनसुारको अव�था 

�सज�ना हनु स�छ।  

(�करण नं. ३२) 

 अंशब�डाको १६ नं. लाई सं�वधानको धारा ११ र म�हला �व��को सबै �क�समको भेदभाव 

हटाउनेस�ब�धी महासि�धको धारा १, २, ३, १५ र १६ , नाग�रक तथा राजनी�तक 

अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, १९६६ (ICCPR) को धारा २६, आ�थ�क, सामािजक तथा 

सां�कृ�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, १९६६ (ICESCR) को धारा २ र ३ को 

स�दभ�मा समानताको हक अनकूुल हनुे गर� पून�व�चार गन� ज�र� देिखन आउन।े  

 अंशब�डाको १६ नं. को �यव�थामा स�बि�धत �नकाय एवं सरोकार रा� े समदुायसमेतसँग 

परामश� गर� पनु�व�चार गनु� भनी �ी ५ को सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लयसमेतका नाउँमा �नद�शना�मक आदेश जार� हनुे।  

(�करण नं. ३४) 
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी अनपुराज शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी िखलराज रे�मी 

माननीय �यायाधीश �ी शारदा �े� 

 

�वषयः नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोिजम सं�वधानसँग बािझएको 

कानून अमा�य र बदर घो�षत ग�रपाऊँ। 

 अ�धव�ा मीरा ढंुगाना �व�� �धानम��ी तथा म��ीप�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 दाइजो पेवाबाहेकका आ�नो हक प�ुने अ�य स�पि� �वा�नीमा�नसले दान बकस �ब�� समेत 

केह� बेहोरासँग हक ह�ता�तरण गर� हक �ा� गन� लो�ने मा�नससँग प�छ �ववाह गरेमा अिघको 

स�पि� हक ह�ता�तरणको �यवहार सदर नहनु,े हक प�ुनेले �फता� ग�र�लन पाउन ेभ� े देिखन 

आउने।  

 कानूनले दाइजो र पेवालाई �प�तः बाहेक गरेको देिखँदा दाइजो पेवाको हकमा भने कुनै बेहोराले 

�वा�नीमा�नसले हक ह�ता�तरण गर� हक �ा� गन� लो�ने मा�नससँग प�छ �ववाह भएको कारणले 

मा� �य�तो हक ह�ता�तरणको काय� हकवालाले बदर गराई �फता� गराउन स�न े अव�था 

नदेिखने।  

 �वा�नीमा�नसले दाइजो पेवाबाहेक आ�नो हक प�ुन े अ� स�पि� कुनै लो�न े मा�नसलाई 

दानबकस वा �ब�� गरेप�छ �यह� �यि�सँग �ववाह गरेमा स�पि� हक ह�ता�तरणको अिघको 

काय� सदर नहनु,े हकवालाले �फता� गराई �लन पाउन े �यव�थाले प�छ �ववाह गरेको कारणले 

आ�नो �नबा�ध हकको स�पि�बाट आ�नो हक ह�ता�तरण गन� र हक �ा� गन� दवुैले वि�त 

हनुस�न ेअव�था रहेको पाइने।  

 �वा�नीमा�नसले कुनै लो�ने मा�नसलाई आ�नो हक प�ुने स�पि�को कुनै बेहोराले हक 

ह�ता�तरण ग�रसकेप�छ �यह� �यि�सँग �ववाह गरेमा अिघको उ� �यवहार सदर नहनुे, 

आदेश �म�तः २०६३।८।७ म�ुा/�रट नं.: २०६२ सालको �वशेष �रट नं. 

११४ 

�नण�य नं. ७७४३  
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लो�नेमा�नसले गरेमा भने सदर हनुे भई म�हला र प�ुष�बच भेदभावपूण� �ावधान रहेको �प�तः 

देिखन आउन।े  

(�करण नं. १७) 

 मानवअ�धकार �व�प �ववाह गर� जीवनयापन गन� पाउन ेनसै�ग�क अ�धकारको आधारमा भएको 

�ववाहको कारणले आ�नो हक प�ुने अ� कसैको हक नला�ने स�पि�को हक ह�ता�तरणको वधै 

काय�लाई अबैध गराउन ु यथाथ�मा �ववाहको अ�धकार र �वा�म�वको अ�धकारलाई स�ुचन 

�याउनसुरह हनुे।  

 एकपटक आफूमा असी�मत�पमा �न�हत स�पि�को हकको अ�धकार प�छ �यो �वा�नीमा�नसको 

उ� स�पि� �ा� गन� �यि�सँग �ववाह भएको कारणले सी�मत वा सत�य�ु हनुजाने ि�थ�तलाई 

�बड�वना नै मा� ुपन�।  

 �वा�नीमा�नसको आ�नो हक प�ुने अ� कसैको हक नला�ने स�पि� आफूखसु �योग गन� पाउन े

�वा�म�वको अ�धकार र �ववाहको अ�धकार दईु �भ� र साथ�क अ�धकारह� हनु।् एउटा �नवा�ध 

हकको �योग गदा� अक� �य�तै हक अ�धकारमा स�ुचन �याउने गर� बनकेो कानूनलाई 

�यायोिचत र तक� स�त मा� न�म�ने।  

(�करण नं. १९) 

 �ववाद�त �ीअंशधनको ७ नं. को �यव�था नेपाल प� भएको अ�तरा���य महासि�ध तथा 

��त�ाप�का �यव�थाह� तथा �वा�म�व र स�पि�स�ब�धी अवधारणाको �वपर�त हनुाको साथै 

नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ मा �यवि�थत समानताको हक समेतसँग वािझन गई 

भेदभावपूण� रहेको देिखँदा अमा�य र बदर घो�षत हनुे।  

(�करण नं. २०) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी राजे���साद कोइराला 

 

�वषयः शेषप�छको बकसप� �लखतबदर। 

वस नारायण महज�न �व�� नरेश महज�न।  

 

 मा�थ उि�लिखत त�यह�बाट छोराले नपालेको अव�थामा ना�तले पालेको भ� े देिख�छ। य�तो 

अव�थामा बकसप� नभए प�न अपतुाल�को कानूनले नै हक �ा� गन� स�ने �यव�था देिखएकोमा 

आ�नो हेर�वचार नगन� �यि�को म�जरु� चा�हने तर आ�नो भाग �ह�साको स�पि� 

आव�यकताअनसुार भोग गन� नपाउने गर� �ी अंशधनको २ नं. को �यव�था नदेिखएको, नेपाल 

अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ११ बमोिजम प�न समान अव�थाका अंिशयारम�ये �ी र 

प�ुष अंिशयारह��बच �ा� अंश वा स�पि�को भोग वा हक ह�ता�तरण स�ब�धमा भेदभावपूण� 

फरक मापद�ड अपनाउन पाउन े�यव�था गरेको नदेिखएको, �यह� आधारमा �नवेदक �लल� थापा 

�व�� �ी �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय �संहदरबारसमेत भएको स�बत २०६१ 

सालको �वशेष �रट नं. ३४ को म�ुामा उ� �ीअंश धनको २ नं. कानूनी �यव�था उ� 

सं�वधानको धारा ८८ बमोिजम यस अदालतबाट बदर घो�षत भै सकेको छ। उ� कानून न ै

�स�ा�ततः असमान र अमा�य घो�षत गर� बदर गर� स�कएको अव�थामा उपयु�� उि�लिखत 

त�यह� रोहमा पनुः उ� �ी अंशधनको २ नं. जगाई दातालाई नपा�ने अंिशयारकै म�जरु�बाट 

मा�ै स�पि� उपभोग गन� पाउछ भ� ु कानून, �याय र सम�यायको �वषयबाट समेत �म�न े

देिखने।  

(�करण नं. २२) 

 

 

 

 

 

 

आदेश �म�तः २०६४।५।३० म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६२ सालको 

दे.प.ुनं. ८०२७, ९८२६ 

�नण�य नं. ७८६४  
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी राम�साद �े� 

माननीय�यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

माननीय �यायाधीश �ी राजे���साद कोइराला 

 

�वषयः उ��षेण। 

सपना �धान म�लसमेत �व�� नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १०७(१) ले यस सं�वधान�ारा �द� 

मौ�लकहकउपर अनिुचत ब�देज लगाइएकोले वा अ�य कुन ैकारणले कुनै कानून यो सं�वधानसँग 

बािझएको हुँदाको कानून वा �यसको कुनै भाग बदर घो�षत ग�रपाऊँ भनी कुनै प�न नेपाल� 

नाग�रकले सव��च अदालतमा �नवेदन �दन स�नेछ र सोअनसुार कुनै कानून सं�वधानसँग 

बािझएको देिखएमा सो कानूनलाई �ार�भदेिख नै वा �नण�य भएको �म�तदेिख अमा�य वा बदर 

घो�षत गन� असाधारण अ�धकार सव��च अदालतलाई हनुे।  

(�करण नं. १२) 

 �नवेदकले उपयु�� �व�मान कानूनी �यव�थाले �ल�का आधारमा �वभेद गरेको भनी िज�कर 

�लनभुए प�न �ववाह एउटा अव�था हो र �ववाहले लै��क ि�थ�तलाई जनाउँदैन। �ववाह नहुँदा वा 

नभएको अव�थामा माइतीतफ� बाट छोरासरह स�पि� �ा� गन� स�ने कुरालाई कानूनले ब�देज 

गरेको छैन। खाल� �ववाहप�ातको अव�थामा कानूनले �ववा�हत म�हलाले आ�नो प�तबाट अंश 

पाउन े कानूनी �यव�था भैरहेकोमा �य�तो कानूनी �यव�थालाई �ववा�हत म�हला र अ�ववा�हत 

म�हलाका �बच �वभेद �सज�ना गरेको भनी मा� �म�ने होइन। हा�ो स�पि�स�ब�धी कानूनले 

ज�म र वैवा�हक स�ब�धलाई मा�यतास�म �दएको तर �नवेदकले भनेझ� �वभेद नगरेको हुँदा 

मलुकु� ऐन अंशब�डाको महलको १(क) मा भएको �यव�था सं�वधानसँग वा समानताको �स�ा�त 

�वपर�त रहेकोसमेत देिखन आएन।  

(�करण नं. १८) 

 अपतुाल� भ� ेकुरा �वाभा�वक �पमा निजकको हकवालाले पाउन ेहुँदा ऐनमा उि�लिखत �मका 

हकवाला भएस�म �ववा�हत छोर�ले अपतुाल� नपाउन े भ� े कानूनी �यव�थालाई अ�यथा भ� 

स�कन े देिखएन। छोर�तफ� का ना�तनीले मावल�तफ� का हजरुववुा, हजरुआमाको अपतुाल� पाउन 

आदेश �म�तः २०६५।८।५ म�ुा/�रट नं.: �रट नं. ०६३– WS–००३० �नण�य नं. ८०३१ 
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अ�ववा�हत रहन ु पन� �यव�था �वभेदपूण� नभई अव�थाको सीमा�नस�म मा� हो। छोरा मर� 

�बधवा बहुार� भएको अव�थामा छोरासरह बहुार�ले प�न अपतुाल� पाउने �रट �नवेदकले �नवेदनमा 

उठाएको अपतुाल�स�ब�धी �ववादलाई �नवेदकले भनेझ� अथ� गन� हो भने अक� �वभेदकार� अव�था 

�सज�ना हनु जाने देिख�छ। अपतुाल�को २ नं. मा मन�को छोरा नभै �वधवा बहुार� मा� भएमा 

छोरासरह नै बहुार�ले प�न समान �पमा अपतुाल� पाउने �यव�थाले लै� �गक �वभेद गरेको नभै 

कानूनले छोर� र बहुार��बचमा समेत समानता कायम गरेको देिखने।  

(�करण नं. २०) 
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

माननीय �यायाधीश �ी �मे शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी भरतराज उ�तेी 

 

�वषयः उ��षेणसमेत। 

अ�धव�ा �काशमिण शमा�समेत �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 �ल�को आधारमा भेदभाव हनुे कानूनको कानूनी है�सयत हुँदैन, �य�तो कानून सं�वधानको कसीमा 

वधैा�नक नमा�नने 

(�करण नं. ११) 

 �यि�लाई स�पि�को हक �दान गन� तर कानूनले ब�देज नलगाएको कुरामा �य�तो स�पि�को 

�योग गन� न�दने हो भने स�पि�को हक �नरथ�क ह�ुछ। �यसले म�हलाको �वा�भमान, उनीह�को 

आ�मस�मान र मया�दाको समेत अवमू�यन हनुजान।े  

(�करण नं. २६) 

 आ�नो खसुी गन� पाउन ेस�पि�लाई दान बकस वा �ब�� गन� नपाउन ेभ� ेहनुस�दैन। जब दान 

बकस �ब�� गन� पाइ�छ भने �यसर� दान बकस �ब�� गन� ��याप�छ स�पि�को कारोबारको 

��या �वतः समा� ह�ुछ। �यसर� दान वा बकस वा �ब��प�छ �य�तो स�पि�मा अ�यथा 

नभएस�म दाताको नभै �ा�कता�को अ�धकार �सज�ना ह�ुछ। �यसर� अक� प�को हक �सज�ना 

भैसकेप�छ स�पि� �दने म�हलाले ववैा�हक स�ब�ध कायम गन� भ� ेकुरा �नता�त फरक �वषय 

हो, �यसलाई प�हले भएको सा�पि�क कारोबारसँग जोडेर हेन� न�म�ने।  

 वैवा�हक स�ब�ध वैध (Valid) मा�नएको अव�थामा �ववाहभ�दा अिघको आ�नो स�पि�को 

आफूखसुी कारोबारलाई अबैध मा�नने कानूनी �यव�था कुनै प�न ���कोणबाट औिच�यपूण� र 

�यायोिचत नदेिखने।  

 म�हलाको सा�पि�क अ�धकारका स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको कानूनले म�हलाको वैवा�हक 

स�ब�ध कायम गन� अ�धकारका साथै �य�तो स�ब�धलाई �नर�तरता �दने अ�धकारमा�थ अ�शु 

लगाउन वा �नय��ण गन� नस�ने।  
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 एका�तर म�हलाको स�पि�स�ब�धी हकलाई कुि�ठत त�ुयाउने र अक��तर वैवा�हक स�ब�ध 

कायम गन� अ�धकारमा समेत अवरोध �सज�ना गन� कानूनी �यव�थालाई सं�वधानको धारा १३ 

�ारा �द� समानताको हक र धारा १९ �ारा �द� स�पि�को हक र धारा २० को 

म�हलास�ब�धी हक अनकूुल मा� नस�कने।  

(�करण नं. ३०) 

 मलुकु� ऐन, �ी अंशधनको ७ नं. को कानूनी �यव�था नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ �ारा 

�द� समानताको हक एवं स�पि�स�ब�धी हक समेतसँग बािझएको देिखएबाट उ� कानूनी 

�यव�थालाई आजैका �म�तदेिख लाग ुहनुे गर� बदर (Prospective Overruling) हनुे।  

(�करण नं. ३३) 
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संय�ु इजलास 

स�माननीय �धान �यायाधीश �ी िखलराज रे�मी 

माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती 

 

�वषयः खानलाउन �दलाइपाऊँ। 

नरबहादरु आचाय�समेत �व�� �कमेणीदेवी शाह।  

  

 यसमा ��यथ� वाद� र पनुरावेदक ��तवाद�ह��बच नाता स�ब�ध रहेको त�यमा मखु �मलेकै 

देिखन आउँछ। पनुरावेदकह�ले ��यथ� वाद�लाई खान लाउन न�दई बार�बार कुट�पट गर� 

घरबाट �नकाला गरेको भ� ेवाद�को �फरादमा उ�लेख भएको पाइ�छ। प�छ�लो पटक वाद�को 

शर�रमा म��तेल ख�याई आगोसमेत लगाइ�दएकोले घरमा ब�न नस�ने अव�था भई बा�हरै बसी 

उपचारत ्रहेको भ� ेवाद�को दाबी सा�ीह�को बकप� समेतबाट प�ु� भएको देिख�छ। वाद�ले 

आ�नो शर�रमा आफ� ले म��तेल ख�याई आगो लगाएक� हनु,् हामीह�ले �यसो गरेको होइन भ� े

पनुरावेदक ��तवाद�ह�को िज�कर रहेको पाइ�छ। पर�त ु��तवाद�ह�बाट मानाचामल माग गन�कै 

ला�ग वाद�ले आ�नो शर�रमा आफ� ले म��तेल ख�याई आफ� �व�� शार��रक �हंसा गरेको हो�लन ्

भनी ��तवाद�ह�को िज�करअन�ुप �व�ास गन� �म�ने कुनै आधार �म�सलबाट देिखन आउँदैन। 

सामा�यतयाः आ�नो घर प�रवारबाट मानवीय �यवहार पाउँदापाउँदै मानाचामल माग गर� अ�ा 

अदालत धाउने कुरा म�ुा गन�कै ला�ग वा प�तसमेतका आ�नो प�रवारका सद�यह�लाई दःुख 

�दने उ�े�यबाट ग�रएको होला भनी अनमुान गनु� �वाभा�वक हनु स�दैन। हा�ो समाजमा 

�व�मान रहेको लै��क र घरेल ु �हंसाको कारणबाट खास गर� म�हलाह� र �यसमा प�न 

बहुार�मा�थ यस �कारका घटनाह� घ�ने गरेको कुरा बराबर �काशमा आउन े गरेकै पाइँदा 

सामा�यतः वाद�को दाबीलाई अ�वाभा�वक भनी अ�यथा अनमुान गन� न�म�न।े  

(�करण नं. ३) 

 आफूले �ववाह गर� �याएक� प�ी तथा बहुार���त मानवीय �यवहार गनु� स�बि�धत प�रवारको 

कानूनी र नै�तक दवु ै�कारको दा�य�व हो। य�द प�रवारबाट सो दा�य�व पूरा ग�रद�न र �य�ती 

म�हलामा�थ �हंसाज�य �यवहार गर� घरमा ब�न नस�न ेअव�था �सज�ना ग�र�छ भने �नि�त�पमा 

मलुकु� ऐन अंशब�डाको १० नं. र लो�ने�वा�नीको ४ नं. बमोिजम खानलाउनको ला�ग 

मानाचामल भनु�पन� अव�था आउँछ। कानून�वपर�तको य�तो अमानवीय र कठोर �यवहार गर� 
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एकजना �ववा�हत म�हलालाई घरमा ब�न नस�ने वातावरण तयार पान� �यि� वा प�रवारले प�छ 

आएर मानाचामल भन� स�न ेआ�थ�क है�सयत �थएन वा छैन भनी �लने िज�कर आधारह�न हनुे।  

(�करण नं. ४) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा� 

माननीय �यायाधीश �ा.डा.�ी भरतबहादरु काक� 

 

�वषयः परमादेश। 

अ�धव�ा मीरा ढंुगानासमेत �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

 

 देशको कानूनी �यव�था म�हलाको ला�ग अपया�� रहेको भ� े साव�ज�नक �कृ�तको �वषयमा 

�नवेदकह�लाई अ�भ�िच र चासो हनु ुअ�वाभा�वक दिखँदैन। �रट �नवेदनमा उठाइएको �वषयमा 

�नवेदकह�को �यि�गत एवं �नजी हक�हतको �� नदेिखई म�हलाह�को अंश हकको स�पि� 

र�ासँग लगायतका �वषयसँग स�बि�धत देिखँदा �य�तो �वषयमा सव�साधारण सबैको चासो र 

सरोकार रहन जान ेह�ुछ। साव�ज�नक सरोकार रहेको ��ततु �वषयको �न�पणको ला�ग कानून 

�यवसायीको �पमा रहेका �नवेदकह�लाई अदालत �वेश गन� हकदैया नरहेको भ� �मलेन।  

(�करण नं. ४) 

 नेपालको अ�त�रम सं�वधानले शि�पथृक�करण र शि� स�तलुनको �स�ा�त अ�ीकार गरेको 

पाइ�छ। रा�यका अ�ह� ज�तैः �यव�था�पका, �यायपा�लका, काय�पा�लकालगायत अ�य 

संवैधा�नक अ�का काम, कत��य र अ�धकारह� संवैधा�नक �यव�था�ारा �नधा��रत ग�रएका छन।् 

�यसको दायरमा रह� ती सं�थाह�ले काय� गनु�पन� ह�ुछ। सं�वधानले �वधा�यकालाई �दान गरेको 

संवधैा�नक अि�तयार��भ� रह� �वधा�यकाले एउटा �नि�त �व�ा�यक� नी�त वा �स�ा�त बनाई 

�यसलाई काया��वयन गन� कानून �नमा�ण गन� काय� �वधा�यकाको �े�ा�धकार�भ�को �वषय हो। 

कुन उ�े�य �ा��का ला�ग के क�तो कानून बनाउने वा नबनाउन े भ� े �वषय �वधा�यकाको 

एकलौट� �े�ा�धकार (Exclusive Jurisdiction) अ�तग�त पन� कुरा हो। शि�पथृक�करणको 

�स�ा�तले �वधा�यक� दायरा (Legislative Domain) को कानून �नमा�णको �वषयमा सामा�यतया 

�यायपा�लकाले ह�त�ेप गन� �म�ने हुँदैन। अथा�त ्�वधा�यक� ��ा (Legislative Wisdom) �भ�का 

कानूनमा संशोधनका साथै आव�यक नयाँ कानूनको �नमा�णको �वषयमा �भाव पान� गर� अदालती 

कारबाह� उपय�ु मा�नदैन।  

(�करण नं. ७) 
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 नेपालको संवैधा�नक �यव�थाको मम� र उ�े�य नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ बमोिजम रा�यले बहन 

गनु�पन� दा�य�वसमेतलाई म�यनजर राखी म�हलाको स�पि�स�ब�धी हक संर�ण र �चलनका 

स�ब�धमा पा�रवा�रक कानूनका �यव�थाह� समयसापे� समायोिजत हनुपुन� कुरामा दईुमत हनु 

स�दैन। �रट �नवेदनमा उठाइएका साव�ज�नक सरोकार �वषयह�मा कानून �नमा�णका स�ब�धमा 

�वचार पयुा�उन ु भनी �वप�ी नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेतका 

नाउँमा �नद�शना�मक आदेश जार� हनुे।  

(�करण नं. १०) 
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पूण� इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी वै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी कमलनारायण दास 

 

म�ुा :– अंश। 

�नम�ला रोका �व�� बालकृ�ण रोका।  

 

 अंशब�डाको महलको १ नं. मा भएको संशोधनअनसुार यो न�बर �ार�भ भएप�छ अंशब�डा गदा� 

यस महलका अ�य न�बरह�को अधीनमा रह� बाबआुमा, लो�ने�वा�नी, छोराछोर�ह�को 

िजयिजयैको अंश गनु�पछ� भ� े�यव�था भएको पाइ�छ। उ� कानूनी �यव�था संशोधन भई लाग ु

भएप�छ स�ु िज�ला अदालतबाट �म�त २०६३।१।२१ मा फैसला भएको देिखन आउँछ। 

वाद�ले ��ततु �फराद �म�त २०५८।१२।१५ मा दायर गरेको अव�थामा �च�लत अंशब�डाको 

१ नं. मा भएको कानूनी �यव�थाबमोिजम दाबी गरेको तथा सोबमोिजम बाब,ु आमा, �वा�नी 

छोराह�को िजयिजयैको अंश गनु�पन� भ� े�यव�था रहेको पाइ�छ। तर सो अंशब�डाको १ नं. 

मा �म�त २०५९।६।१० देिख लाग ुहनुे गर� संशोधन भई छोर�समेतले अंश पाउन े�यव�था 

भएको देिख�छ। वाद�क� छोर� नेहा रोकाको ज�म �म�त २०५५।४।१० मा भई म�ुा दता� 

हुँदा अंश पाउन ेअंिशयार नरहेको भए प�न म�ुा फैसला हुँदा संशो�धत कानूनबमोिजम �नज अंश 

पाउन ेअंिशयारको �पमा रहेको देिख�छ। यस ि�थ�तमा �फराद प�रसकेप�छ फैसला नहुँदै मलुकु� 

ऐनमा ग�रएको संशोधनले छोर�लाई अंिशयार कायम गरेको ि�थ�तलाई म�ुा पदा�पद�को अव�थामा 

एक अंिशयारको ज�म भएसरह मा�पुन�।  

(�करण नं. ३) 

 सामा�यतयाः अदालतले वाद�को दाबीमा सी�मत रहेर �नण�य गनु�पन� र पनुरावेदन गदा� प�न प�हले 

ग�रएको दाबीमा सी�मत रह� स�ुले गरेको त�यगत वा कानूनी ��ुटतफ�  पनुरावेदनमा िज�कर 

�लनपुन� ह�ुछ। पनुरावेदनप�बाट स�ुको दाबीमा प�रवत�न, थपघट गन� वा स�ुको दाबीभ�दा 

फरक वा अक�  कुराको दाबी गन� पाइँदैन। दाबी नै नग�रएको �वषयव�तमुा �नण�य गन� वा माग 

गरेकोभ�दा बढ� �वषयमा अदालतले फैसला गन� �म�दैन भ�े फैसलाको सामा�य �नयम हो। तर 

अंश ज�तो नैस�ग�क अ�धकारको �वषयमा वाद�ले दाबी गरेको अव�थामा कायम रहेको 
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अंिशयारको स��या प�छ फैसला हुँदाको अव�थामा घट� वा बढ� हनु गएमा �माणको आधारमा 

अंिशयारह�को वा�त�वक स��याबमोिजम �नण�य �दनपुन� �वशेष अव�था हनु जाने।  

 एउटा बाबबुाट ज�मेको स�तानले वा कुनै अंिशयारले त�काल कायम रहेको अंिशयारको 

स��याको आधारमा अंश म�ुा �दए प�न म�ुा च�दाच�दै अक� स�तानको जायज�म भई 

अंिशयारको स��या ब�न गयो वा कुनै अंिशयारको म�ृय ुभई कुल अंिशयारको स��या घ�न 

गएको अव�था देिखयो भने फैसला हुँदाको अव�थामा कायम रहेको कुल अंिशयारको स��या 

य�कन गर� सो कायम रहेको अंिशयार�बच ब�डा गन� गर� अंशस�ब�धी कानूनको आशय र 

�यायको अपे�ा हनुे।  

(�करण नं. ५) 

 अंश म�ुा च�दाच�दैको अव�थामा कुनै अंिशयार वा स�पि� थपघट भयो भने सोह�अन�ुप स�पि� 

ब�डा गन� हा�ो �या�यक पर�परा रह� आएको छ। यस ि�थ�तमा कानूनले कुनै �यि�लाई पैतकृ 

स�पि�मा अ�य अंिशयारसरह अ�धकार �दान गन� �यव�था ग� यो भने जनु �दनबाट कानूनले 

�य�तो �यव�था गद�छ सोह� �दनबाट नया ँअंिशयारको ज�म भएसरह मा�ुपन� ह�ुछ। अदालतबाट 

अंशब�डाको फैसला भैसकेप�छ काया��वयन गन� चरणमा समेत फैसला भएको स�पि�मा घटबढ 

भएको देिखन आएमा अंिशयार स��या र ब�डा ला�ने स�पि� य�कन गर� कानूनको र�त प�ु याई 

अंशब�डा गनु�पन� �प� कानूनी �यव�था रहेको।  

(�करण नं. ६) 

 फैसला भैसकेप�छ काया��वयन नभएस�मको चरणमा अंिशयारह�को स��या थपघट भएमा पनुः 

म�ुा गनु� नपन� र सोह� फैसला भैसकेको �म�सलबाटै अंिशयारको वा�त�वक स��या य�कन गर� 

काया��वयन गन� स�कने कानूनी �यव�था रहेको अव�थामा अंश म�ुा पर� �यसको अि�तम फैसला 

नहुँदैको अव�थामा �फराद प�मा उि�लिखत अंिशयार स��यामा थपघट भएको ि�थ�तमा त�काल 

कायम रहेको अंिशयारह�का �बच अंशब�डा गनु� �च�लत कानून र �यायको मा�य �स�ा�त रह� 

आएको छ। य�द अंशहक ज�तो नैस�ग�क हकका स�ब�धमा �च�लत कानूनको स�ुिचत �या�या 

गर� म�ुा च�दाच�दैको अव�थामा थ�पएका अंिशयारले अंश नपाउन े�या�या गन� हो भने छोर�ले 

अंश पाउनपुन� भ� ेसंशो�धत कानूनको �वपर�त हनु गई प�ले �याय पाउन स�न ेअव�था नरहन।े  

(�करण नं. ८) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. 

माननीय �यायाधीश �ी द�पककुमार काक� 

 

�वषयः मोह� नामसार�। 

रामच�� सहनी �व�� झ�लया देवी म�ला�हन।  

 

 ��ततु म�ुामा मोह� मखन सहनीको एकमा� छोरा स�प सहनी र �नजको एक मा� �ीम�त 

वाद� झ�लया देवी रहेको अव�थामा एकमा� कानूनबमोिजमको हकवाला �यि� बहुार� भएकोले 

ज�गाधनीले मोह� प�याउन इ�कार गन� हक रहेको देिखदैन। मोह� नामसार� गन� हद�यादको 

�यव�था भ�ूमस�ब�धी ऐनमा रहे भएको नदेिखँदा नामसार� नगराएकै कारणले �नजको हक 

�था�पत भएको छैन भ� न ु�याय संगत नहनुे।  
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स�माननीय का.म.ु �धान �यायाधीश �ी द�पकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश �म� 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. 

माननीय �यायाधीश �ी द�पककुमार काक� 

माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चा�लसे 

 

�वषयः परमादेश। 

अ�धव�ा स�ुमा गौतमसमेत �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष� को काया�लयसमेत।  

 

 �वधा�यक� कानूनले मोह�को एकासगोलको सद�यमा मा� मोह� हक सन� सगोलमा नरहेको अ�य 

हकदारमा सन� नस�ने भनी �यव�था गनु�को खास उ�े�य रहेको ह�ुछ। मोह� हक पै��क 

स�पि�मा �ा� हनुे अंश ज�तो �नःसत� हक होइन। मोह�ले कसैको ज�गा कमाई ज�गाको 

उ�पादनशीलता बढाई ज�गाको उपादेयता कायम राखेको कारण ज�गाधनीले मोह� प�याई ज�गा 

कमाउन �दने गद�छ। �यसै कारण दफा २६(१) ले भइरहेको मोह�को म�ृय ु भई मोह� हक 

कसलाई �दने भ� े अव�था आउँदा मोह�को एकासगोलको कुन सद�यले आ�नो ज�गाको 

हेर�वचार, संर�ण र खनजोत गर� ज�मनको उ�पादक�व वृ�� गन� स�छ भ� ेकुरा �वचार गर� 

आफूलाई �व� वास लागेको र प�यार लागेको सद�यलाई मोह� प�याई मोह� कायम गन� अ�धकार 

ज�गाधनीलाई रहेको देिख�छ। यसर� मोह� हक ज�गाधनी र ज�गा कमाउने वा खेती गन� 

�कसान�बच आ�नो �व� वासका आधारमा मा�ै �सज�ना हनुे �वशेष �कृ�तको हक भएकोले मोह�का 

अंिशयार सद�यह�ले मोह� हकलाई पै��क स�पि�सरह �नःसत� र �नरपे� �पमा दाबी गन� �म�न े

देिखँदैन। व�ततुः मो�हयानी हक मोह� र ज�गाधनी �बचको कानूनी स�ब�धबाट �सज�ना हनुे 

�वषय भएको हुँदा मोह�को एकासगोलमा रहेका �यि�म�ये मो�हयानी हक �ा� गन� स�ने 

�यि�को चयन गन� अ�धकार ज�गाधनीलाई �दान ग�रएको देिख�छ। ज�गाधनीले प�याएको 

अव�थामा मा� दफा २६(१) �भ�पन� जोसकैुले प�न मो�हयानी हक �ा� गन� स�ने।  

(�करण नं. 7) 
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संवधैा�नक इजलास 

स�माननीय �धान �यायाधीश �ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. 

माननीय �यायाधीश �ी द�पककुमार काक� 

माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चा�लसे 

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका 

माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक� 

 

�वषयः उ��षेण। 

अ�धव�ा तेजबहादरु कटुवाल �व�� रा�प�तको काया�लय शीतल�नवाससमेत।  

 

 सं�वधान र कानूनले म�हलालाई प�न स�पि�को मा�लक बनाउने उ�े�य र नी�तका साथ 

संवैधा�नक र कानूनी �यव�था गरेको भ� ने कुरामा दईु मत हनु स�दैन। म�हलाको 

स�पि�मा�थको �वा�म�वले म�हलालाई स�पि�को मा�लक मा� �वीकार नगर� यस �यव�थाले 

म�हलाले स�पि� �ा� त गन�, उपभोग गन�, भोग गन�, ह�ता�तरण गन�, प�र�याग गन� लगायतका 

स�पि�को �व�धशा�ीय अवधारणा अ�तग�तका सबै अ�धकारको अ�धकतम उपभोग गन� अ�धकार 

तथा स�ुवधाह� �वतः सजृना गरेको ह�ुछ। म�हलालाई कानूनबमोिजम �ा� त भएको स�पि� के 

कुन �पमा कसर� उपभोग गन� र कसलाई ह�ता�तरण गन� भ� ने स�पूण� अ�धकार म�हला 

�वयम ्लाई मा� �ा� त हनुे �वषय हो। म�हलाले �ा� त गन� स�पि� म�हलाले के ग�छ�न ्वा ग�द�नन ्

भ� ने ज�ता का�प�नक �� न बनाई सं�वधानले लि�त गरेको लै��क समानताको �स�ा�तलाई 

आ�मसात गर� आएको �यव�थालाई अ�यथा भ� न �म�ने देिखँदैन। �ववाहले म�हलाको सामािजक 

तथा पा�रवा�रक अव�था एवम ् है�सयत प�रवत�नस�म हनुे हो। उ� अव�था र है�सयतको 

प�रवत�नले स�पि�को अ�धकारमा�थको हकलाई प�न प�रवत�न गरेको अथ�मा ब�ुन हुँदैन र 

अदालतले �य�तो अथ� लगाई �या�या प�न गनु� हुँदैन। मूल �पमा पै��क स�पि�मा�थ छोरा र 

छोर�को समान�पमा हक ह�ुछ भ� न ेकुरास�म सं�वधान र कानूनको सरोकारको �वषय हो र सो 

अ�धकारको �ाि� तप�ात ् �यस स�पि�को कानूनबमोिजमको उपभोगको तौर त�रकाह� �यि�ले 

�नधा�रण गन� नभई, सं�वधान तथा कानूनबाट तय हनुे।  

(�करण नं. 9) 
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 मूलत: �वधा�यकाले कुनै खास उ�े�य पूरा गन�का ला�ग कानूनी उपाय�ारा कुनै �यव�था वा 

�ब�ध गद�छ र �य�तो �यव�थाको �ाकृ�तक �याय, समानता, सम�याय एवम ् �यायका मा�य 

�स�ा�त �वपर�त नरहेस�म अदालतले आ�नो असाधारण अ�धकार �योग गर� ह�त�ेप गन� 

वा�छनीय हुँदैन। ��ततु �नवेदकले चनुौती �दएका �यव�थाह� सं�वधानले �था�पत गरेका मू�य 

मा�यता एवम ्�यायका मा�य �स�ा�त �वपर�त रहेको भ� ने कुरा �रट �नवेदनमा व�त�ुन� �पमा 

प�ुी गन� सकेको प�न पाइँदैन। उि�लिखत अव�थामा �वधा�यका�ारा बनाइएको उ� कानूनलाई 

�या�यक पनुरावलोकनको रोहमा पर��ण गर� अ�यथा भ� नपुन� अव�था नहनुे।  

(�करण नं. 10) 
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संय�ु इजलास 

स�माननीय �धान �यायाधीश �ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. 

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 

 

�वषयः उ��षेण, परमादेशसमेत। 

�ीमती सकुुम थापासमेत �व�� �पता�बर थापासमेत। 

  

 म�हला र प�ुष�बच वैवा�हक ि�थ�तको आधारमा हनुे फरक �यवहार, ब�ह�करण वा ��तब�ध 

लगाई अ�धकारलाई शू�यतामा प�ु याउन ुवा ��त प�ु याउनलुाई प�न उ� धाराले �वभेद मानेको 

देिखने।  

(�करण नं. 18) 

 म�हला भएकै आधारमा या त �ववाह रोज या पैतकृ स�पि� �ा� त गर भ� न ुम�हला �व��को 

भेदभाव हनु जाने देिख�छ। म�हलाको प�हचान र पैतकृ स�पि�मा सा�पि�क अ�धकार �ववाह 

भएको आधारमा �नधा�रण हनुे होइन। पैतकृ स�पि�मा�थको अ�धकार गभ�बाटै �सज�ना भई 

ज�मेप�छ �ा� हनुे अ�धकार हो। वैवा�हक ि�थ�तको आधारमा छोरा र छोर�लाई फरक �यवहार 

गनु� भेदभावकै �व�प हो। फरक �यवहार गना�ले म�हलाको स�पि� �ा��मा ��तब�ध ला�न 

स�दछ र पैतकृ स�पि�मा�थको अ�धकारबाट समेत छोर�ह� ब�ह�करणमा पन� स�न े 

(�करण नं. 20) 
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पूण� इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 

माननीय �यायाधीश �ी �काश कुमार ढंुगाना 

माननीय �यायाधीश �ी ह�र �साद फुयाल 

 

�वषयः अपतुाल� हक कायम 

नारायण �साद था� �व�� हरे��कुमार चौधर� ।  

• कानूनमा नै अंशव�डा र अपतुाल� स�ब�धी छु�ै महल तथा हकवालाको �म नै छु�ै �यव�था 

भएको अव�थामा अंश र अपतुाल� एउटै हो भनी मा� न स�कन ेदेिखदैन। अंश हकमा नातालाई 

हे�र�छ भने अपतुाल�मा नातावाला नै हनुपुछ� भ� ने छैन। �याहार संभार गन� �यि�ले प�न 

अपतुाल� पाउन स�दछ वा कानूनले कायम गरेको मन�को हकवालाले प�न अपतुाल� �ा� त गन� 

स�दछ।तर हकवालाको �म �भ� प�न को निजकको हो भ� ने �म कायम गदा� रगतको नाता 

नै निजकको हकवाला हनुे ठहछ�।यस �भ� आ�नो रगतको गभ�को स�तान हुँदा हुँदै सौतेनी 

स�तान निजकको हकवाला कायम हनु नस�ने।  

(�करण नं २३)  

• संय�ु नाममा स�पि� रा� नकुो अथ� आ�नो हक अका� संय�ु नामवालालाई समप�ण गन� वा 

ह�ता�तरण गनु� हो भनी मा� न न�म�ने। 

(�करण नं २६) 

• �ववा�हत हुँदैमा छोर�लाई अपतुाल�को �मबाट वेदखल गन� हो भने आ�नै स�तान प�न �ववा�हत 

छोर� हुँदैमा आमाको अपतुाल�बाट ब�ह� करणको ि�थ�त आई �वभे�दत हनुे अव�था आउँदछ 

।नेपालको सं�वधान र कानूनले �ववाहको आधारमा ग�रने भेदभावलाई पूण��पमा �नषेध गरेको 

छ। कानूनले न ैमलुकु� ऐन अपतुाल�को महलको २ नं. मा मन�को भ� ने श�द �योग गरेको 

अव�थामा आ�नो तफ� बाट छोरा नभएको अव�थामा सौतेनी स�तानबाट ज�मेको छोरा भ�दा 

आ�नो गभ�बाट ज�मेको �ववा�हत छोर� नै निजकको नातेदार मा� न ु पन� देिख�छ । छोर� 

�ववा�हत हुँदैमा सौतेनी छोरा अपतुाल�को �न�म� निजकको हकवाला हनुे भनी मा� न न�म�न।े 

(�करण नं २६) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भाग-3 

�जनन �वा��यको अ�धकार 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी अर�व�दनाथ आचाय� 

माननीय �यायाधीश �ी राजे��राज ना�वा 

 

�वषय : उ��षेण। 

अ�पूण� राणा �व�� गोरख श�शेर ज.ब.रा. समेत।  

 

 जनु माना चामल म�ुामा यी �नवे�दका सो म�ुाको वाद� अ�पूण� राणाको यो�न तथा पाठेघर 

जचाइयोस ्भनी माग ग�रएको छ सो म�ुामा ��तउ�रप�मा नै ��तवाद�ले वाद� अ�पूण� राणाको 

भारत नै�नताल मलुकुमा आर.यस. तडागीसँग �ववाह भएको र �नजको एक दहु�ल�मी �सं तडागी 

नामको छोर� जि�मएको भनी लो�ने तथा ब�चीको नाम र ब�चा जि�मएको िज.�व�� प�थ 

नै�नताल अ�पतालको रेकड�समेत उ�लेख गरेको देिखन आउँछ। यस �कार जब यी �नवे�दका 

अ�पूण� राणाको खास �यि�सँग �ववाह भइसकेको छ भनी लो�नेको नाम तथा ब�चाको 

नामसमतेको �ववरण उ�लेख ग�रएको छ भने अब सोह� अ�पूण� राणाको यो�न तथा पाठेघर आ�द 

जाँच गराई य�कन गराइरहन पन� �योजन नै के रहन स�छ र य�तो कुमा�र�वको जाँच 

(Virginity Test) को आव�यकता नै �कन पन� भ� े�� त�काल सहजै उ�छ र जब उ� �ववाह 

एवं स�तान ज�माएको �माण नै यथे�ठ हनु स�छ भने सोह� �माणको �व�षेण एवं मू�या�नले नै 

�ाथ�मकता पाउन स�ने �प� देिख�छ। य�तो अव�थामा गौण �पमा देिखन आउने कुमा�र�व 

जाँच (Virginity Test) को �माण ब�ुनको ला�ग अदालतले �कन समय न� गन� भनी �यसतफ�  

प�न सोच �वचार, प�ु याउन ुपन�।  

(�करण नं. १४) 

 कुनै प�न म�हलाको यो�न तथा पाठेघर जाँचबाट सो म�हला �ववा�हत नै हनु ्भनी ठोकुवा गन� 

�म�ने प�न होइन। कुमा�र�व (Virginity) कायम रहेको नदेिखन ुतथा �ववा�हत देिखन ुदईु अलग 

अलग अव�था हो। कानूनी ���बाट प�न �यह� हो। कुमा�र�व भ� भएको हुँदैमा �ववा�हत नै हो 

भनी अनमुान गन� स�कँदैन। जब उमेरअनसुार कुनै म�हलाको कुनै प�ुषसँग कतै कुनै प�न बेला 

यौन स�पक�  (Sex) रहन स�छ। हाल यो सामा�य कुरा भई सकेको छ। जब �यसर� यौन 

आदेश �म�तः २०५५।२।२५ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०५३ सालको �रट 

नं. २१८७ 

�नण�य नं. ६५८८ 
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स�पक�  रहन स�छ भने �यसबाट चाहेर वा नचाहेर प�न गभ� रह� ब�चा ज�मन स�छ। �यो प�न 

�वाभा�वकै ह�ुछ। य�तो ि�थ�तमा उ� कुमा�र�वको पर��ण (Virginity Test) बाट साथ�क कै 

प�रणाम आउन स�छ �यो नै म�ुय �वचारणीय प� देिखन आउँछ। यो�न तथा पाठेघरको 

पर��ण प�न �माण ऐन, २०३१ को दफा ३ ले स�ब� �माण नै ह�ुछ। तर कुनै �माण ब�ुदा 

त�काल नै�तक मा�यतामा समेत खलल प�ुन जान े अव�थाको छ भने �य�तो �माण ब�ुदा 

त�काल बिुझरहन �ेयकर नहनुे �प� छ। बद�लँदो सामािजक प�रवेशलाई हेन� हो भने प�न 

कुमा�र�व कायम रा� े वा �व�छ�द भएर आफूले मन पराएको मा�नससँग यौन स�पक�  रा�दै 

जाने भ� ेकुरा स�बि�धत �यि�को आ�नो �नजी आचरण (Private affair) को कुरा हो। कसैले 

खलु�त भएर �य�तो आचरण गर� �हँ�छन ् भने कसैले ल�ुक�छपी अथा�त ् गो�य �पमा �य�तो 

आचरण गद� जान ेप�न हनु स�छ। �य�तो यौन स�पक�  (Sex) भएको हुँदैमा म�हलाको कानूनी 

ि�थ�तमा खास प�रवत�न हनु स�दैन। कसै कसैले प�हले यौन स�पक�  राखी �यसबाट �यसबाट 

ब�चासमेत जि�मएप�छ मा� �व�धवत ्�पमा लो�ने �वा�नीको स�ब�धमा जो�न स�छन।् अझ 

यसभ�दा अगा�ड बढेर भ� ेहो भन ेप�न यौन स�पक�  तथा अ�य यावत ्���बाट लो�ने �वा�नी 

ज�तो गर� बसे �हँडेडुलेको देिखने भए प�न �ववाहको सू� नजोडी पर�पर �वत�� 

(Independent) भएर वष�स�म सँगै बसी आउन नस�ने अव�था प�न देिखँदैन। य�तोलाई प�न 

समाजले मा�यता �दँदै जाने प�न ि�थ�त छ भने कुनै प�न केट�ले आफू Girl Friend भई कुन केटा 

साथी Boy friend बनाएर सबै स�त�ु� �लएर �हँडडुल गन� स�छे भने �य�तो भएको हुँदैमा कुन ै

एक केट� र कुनै एक केटाको �ववाह नै भयो भनेर मा� स�कँदैन। �यसमा प�न हा�ो सामािजक 

प�रपाट�अनसुार अ�भभावक वा आमाबाबबुाट �व�धवत ्�पमा �ववाह ग�र�दएको अव�था छैन भने 

केट�ले आफुखसुी कतै कसैसँग यौन स�पक�  रा� पगुी र �यसबाट ब�चा पैदा भयो भ�दैमा �यो 

केट�ले �यो केटासँग �ववाह गरेको हो भनी �वतः भ� �म�ने होइन। वा�तवमा पर�परागत 

�पमा वा �व�ध �वधान केह� नगर� सामा�य ढ�बाट �ववाह भएको वा कानूनबमोिजम दता� गर� 

�ववाह भएको हो भ� े त�यय�ु आधार �माणबेगर कुनै म�हलाको कुनै प�ुषसँग �ववाह 

भइसकेको हो भनी �न�य�ल गन� उपय�ु स�दभ�मा �म�ने देिखन आउँदैन। अ�हलेको 

समाजमा (Modern society) हरेक �े�मा आध�ुनकता�तर बढ� रहेको र अ�हलेको यो समाजमा 

�यि�गत �वत��ता (Personal Liberty) मा जोड �दने हुँदा य�तो �कारको �ववाहपूव�को यौन 

स�पक� कै आधारबाट मा� वैवा�हक ि�थ�त कायम हनु स�दैन र य�तो भएकोले मा� कुनै 

केट�को स�ब�धमा आमाबाबकुो दा�य�व समा� नै भयो भनी मा� �म�ने ि�थ�त प�न देिखन 

आउँदैन। अक�तफ�  �ववाह नभइकन प�न यौन स�पक�  तथा ब�चा हनु स�ने 
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वा�त�वकतासमेतलाई �लएर नै मलुकु� ऐन अंशब�डाको ७ नं. मा कुनै खास लो�ने नत�ुयाई 

बसेक� �वा�नीबाट ज�मेको स�तानले बाबकुो ठेगाना नलागेमा आमाको स�पि�मा मा� अंश 

पाउँछन ् भ� े �यव�था भएको हनुपुछ� र �ववाह नहुँदै क�याबाट ज�मेका स�तानको वैधता वा 

�पत�ृवको �� उ�न स�न े ह�ुछ। तर �य�तो Legitimecy of chlid को ��का स�ब�धमा छु�ै 

���या र आधार कायम हनु स�ने हदुा यहाँ अ� �ववेचना ग�ररहन नपन�।  

(�करण नं. १५) 

 धारा २२ को गोपनीयताको हकको �यव�थाबाट �यि�को �नजी िजउ अ�को गोपनीयतामा 

अ�त�मण गन� नपाइने गर� गोपनीयताको हकको (Right to privacy) �प� �यव�था भएबाट 

अदालतकै आदेश भए प�न य�द शर�रको �य�तो गो�य अ� �नजको म�जरु�बेगर जाँच गन� 

लगाइ�छ भने �यसबाट �यि�को सो गोपनीयताको हकबाट �नजलाई बि�त गनु�सरह नै हनु े�प� 

देिखन आउँछ। सो �यि�का ला�ग अदालतले जाँच गराउन ुर अ� कसैबाट अ�त�मण गनु�मा 

सह� मानेमा कुनै खास अ�तर हनु प�न स�दैन। यसथ� �नवे�दका अ�पूण� राणाको यो�न तथा 

पाठेघरको गाइनो�लोिज�बाट पर��ण गराउने भनी भएको आदेश नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, 

२०४७ को धारा २२ �ारा �द� गोपनीयताको अन�त��य हकको उपे�ा गरेसरह भई सोको 

�वपर�त हनु जाने।  

(�करण नं. १८) 
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी कृ�णकुमार वमा� 

माननीय �यायाधीश �ी ह�र����साद उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी िखलराज रे�मी 

 

�वषयः सं�वधानको धारा ८८(१) र (२) बमोिजमपरमादेश लगायत जो चा�हन ेआ�ा आदेश वा पूज� 

जार� ग�रपाऊँ। 

अ�धव�ा �काशमिण शमा�समेत �व�� �ी ५ को सरकार म�हला, बालबा�लका तथा समाज क�याण 

म��ालय �संहदरबारसमेत।  

  

 मात�ृव संर�ण एवं िशश ु�वा��यको �वषय मानव समाजकै पूण� सरोकार र स�ब�धको �वषय भै 

�नवेदकह�को �वतः ��ततु �वषयसँग साथ�क सरोकार रहेको अव�था हुँदा र �वप�ीह�का 

तफ� बाट यस स�ब�धमा �वशेष �पमा �� उठाइएको नपाइँदा प�न �नवेदकको हकदैया 

स�ब�धमा अ� �वचार गर� रहन नपन�।  

 �बदा ब�नपुन� अव�था भएमा रोजगारदाता सम� �लिखत वा मौिखक �पमा अनरुोध गन� स�कन ेर 

रोजगारदाताबाट प�न अव�था र प�रि�थ�त हेर� �वीकृत वा अ�वीकृत गन� स�कने ह�ुछ। यसको 

�कृ�त कानूनी अ�धकार (statutory right) ज�तो नभई करार�य (contractual) ज�तो भएकाले 

आ�नो अ�धकार हो भ�न दाबी गन� नस�कने।  

 ऐन �नयमह�मा रहेको �ावधानलाई �व�ान ् अ�धव�ाह�ले आ�नो �रट �नवेदन तथा वहसको 

�ममा समेत उपय�ु �पमा ख�डन गन� स�नभुएको छैन र उ� �ावधान सं�वधानसँग 

बािझएको भ� े िज�कर �लन ु रभएको प�न देिखदैन। केवल �बदास�ब�धी �ावधानह� असमान 

भएकोले सं�वधान �वपर�त हदुा बदर घो�षत गन� माग ग�रएको छ। �बदा अ�धकारको कुरा 

होइन, सह�ुलयत मा� हो भ�े मा�यता कानूनी �पबाट समेत �था�पत भै आएको प�र�े�यमा 

यसलाई रा�यले आ�ना नाग�रकह�को ला�ग �दान गरेको सं�वधान �द� हक अ�धकारसँग 

दाँजेर हेन� न�म�न।े  

 म�हला कामदार तथा कम�चार� गभ�वती भएमा �नजले स�ुकेर�को अिघ र प�छ गर� �लन पाउन े

�सू�त �बदा प�न �बदाको नै एक �कार भएको स�दभ�मा उपयु�� �ववेचनाको आधारमा �सू�त 

आदेश �म�तः २०६०।५।२५ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०५९ सालको 

�र.नं. ८८ 

�नण�य नं. ७२६८ 
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�बदा सं�वधान �द� हक, अ�धकारको �वषय नभएकोले सो �बदा स�ब�धी कानूनी �यव�थाह� 

नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान २०४७ को धारा ११ मा उि�लिखत समानताको हक �वपर�त 

रहेको भ�न अथ� गन� न�म�न ेहुँदा �नवेदन िज�कर बमोिजम �सू�त �बदा स�ब�धी असमान कानूनी 

�यव�थाह�लाई अमा�य या बदर घो�षत गर� पाउं भ� े�नवेदन िज�कर प�ुन नस�न।े  

 �बदा सेवाको सत�को �पमा रहेको र करार�य �कृ�तको भएकोले संसदबाट ऐन पा�रत गरेर 

कानूनी अ�धकार (statutory right) को �पमा ��याभ�ूत �दन ै पन� भ� �म�दैन। �सू�त �बदा प�न 

एक �कारको �बदा नै भएको कारणबाट यसलाई बा�या�मक �पमा �बदा �दन ै पन� गर� 

�बधा�यक� संर�ण �दइनपुछ� भ� ु �बदा अ�धकारको कुरा होइन, सह�ुलयत मा� हो भ� े�था�पत 

कानूनी मा�यता तथा �स�ा�त अनकूुल नदेिखनकुा साथै �वधा�यक� संर�णले मा�ै सह�ुलयतको 

कुरा हकको �पमा �पा�तरण प�न नहनुे।  

 अदालतको �यायाधीशको पा�र��मक, भ�ा, �बदा, �नवृि�भरण, उपदान तथा अ�य स�ुवधा र सेवाका 

अ�य सत�ह� कानून�ारा तो�कएबमोिजम हनुेछन ्भनी उ�लेख भएको देिखएकाले यस स�ब�धमा 

संसदले ऐन बनाउन ैपन� बा�या�मक संवैधा�नक �यव�था हुँदा अ� �वचार ग�ररहन पन� अव�था 

नरहन।े  

 नवजात िशशकुो हेरचाहका ला�ग आमाको म�ुय भ�ूमका रहने र �तनपान गन� पाउन े िशशकुो 

अ�धकार भएको त�यलाई म�यनजर गदा� �यस बखत म�हलालाई फुस�दको समयको आव�यकता 

पन� कुरालाई नकान� न�म�ने।  

 म�हलाह�लाई गभा�व�थादेिख �लएर स�ुकेर� भैसकेको �नि�त समयस�म �वशेष सरुि�त 

वातावरणको आव�यकता पन� हुँदा उनीह�को पोषण, �याहार, स�भार तथा �वा��यको �वशेष 

�यव�था गनु� रा�यको दा�य�व�भ� पन�।  

 स�पूण� म�हला कामदारले मात�ृव संर�णस�ब�धी अ�तरा���य �म स�ठनको अ�भसि�ध, २००० 

ले �यव�था गरेबमोिजम १४ ह�ाको �सू�त �बदा समान �पले �ा� गन� गर� �यव�था गनु� भ� े

परमादेश जार� गर� पाउँ भ�े �नवेदन िज�करको स�दभ�मा उ� अ�भसि�धको �यव�था नेपाल 

संि�ध ऐन, २०४८ ले नेपाल कानूनसरह वा�या�मक �पले लाग ुहनुे भनी �प� �पमा �नवेदकले 

िज�कर �लन नसकेको अव�थामा परमादेशको आदेश जार� हनुे अव�था र ि�थ�त �वतः देिखन 

नआउने।  

 िशश ु�वा��य मात�ृव संर�णस�ब�धी कानूनी �यव�थाको प�र��ेय र मात�ृव संर�ण स�ब�धमा 

�सू�त �बदालगायतका अ�तरा���य अ�भसि�धह� समेतलाई �वचार गर� उपय�ु मापद�ड बनाई 

सोका आधारमा म�हला कामदार कम�चार�ह�का हकमा तो�कएभ�दा कम गन� नपाइने गर� 
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�यूनतम �सू�त �बदाको अव�ध �नधा�रण गर� तोक� मात�ृव संर�ण स�ब�धमा आव�यक �यव�था 

�मलाउन ुभनी �ी ५ को सरकारका नाउँमा �नद�शना�मक आदेश जार� हनुे।  

(�करण नं. १७ देिख २४) 
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी भैरव�साद ल�साल 

माननीय �यायाधीश �ी �दल�पकुमार पौडेल 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

 

�वषयः नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ८८(१) र ८८(२) बमोिजम सं�वधानसँग 

बािझएको कानूनको �ावधान अमा�य र बदर घो�षत ग�रपाऊँ। 

अ�धव�ा सपना�धान म�लसमेत �व�� �ी ५ को सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत।  

  

 एउटै कसरुमा कसरु गन� र गराउन द�ु�साहन गन�लाई फरकफरक सजायको �यव�था कुनै प�न 

आधारमा औिच�यपूण� र �ववेकस�मत नदेिखने।  

(�करण नं. १९) 

 �यानस�ब�धीको २८ नं. �वश�ु गभ�वती म�हलालाई सजाय गन� �यव�था हो भने २८क र ३२ 

नं. म�हला वा प�ुष जोकोह�लाई प�न लाग ुहनु ेसजायको �यव�था हो। �यसैले यसलाई लै��क 

���ले भेदभावपूण� भ� �म�ने अव�था छैन तर �यह� गभ�पतनको अपराधमा गभ�वती म�हलालाई 

बढ� सजाय र सो काय� गन� द�ु�साहन गन� अ�य प�ुष वा म�हलालाई कम सजाय हनुे �यव�था 

भेदभावपूण� देिखने।  

 अपराधको ग�भीरतअनसुार गभ�वती म�हला बाहेकका अ�य कसरुदारलाई तो�कएको सजाय कम नै 

देिख�छ। �यसलाई गभ�वती म�हलालाई हनुे सजासरह नै कायम गन� उपय�ु र �ववेकस�मत 

देिखन।े  

(�करण नं. २२) 

 २८ नं. मा भएको सजायस�ब�धी �यव�था सापेि�त�पमा उपय�ु नै हुँदा सो �यव�थासँग 

सामा��य हनुे गर� २८क र ३२ नं. को कानूनी �यव�थालाई आव�यक संशोधन गनु� वा 

गभ�पतन स�ब�धी अपराधमा सजायस�ब�धी उपय�ु कानूनी �यव�था गनु� भनी �वप�ी 

मि��प�रष� तथा �धानम��ीको काया�लयका नाउँमा �नद�शना�मक आदेश जार� हनुे।  

(�करण नं. २३) 

आदेश �म�तः २०६१।११।१३ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६१ सालको �रट 

नं. ५२ 

�नण�य नं. ७४७८ 
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फैसला/आदेश �म�त:२०६२।०२।०४ म�ुा/�रट नं.: २०६१ सालको �रट नं. ३२५० 

 

संय�ु इजलाश 

माननीय �यायाधीश �ी रामन�गना �संह 

माननीय �यायाधीश �ी राजे��कुमार भ�डार� 

 

�वषयः परमादेश। 

अ�धव�ा �काशमिण शमा�समेत �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत।  

 

 िशश ु �याहार तथा �तनपानस�ब�धी यी �वशेष �यव�थाह� म�हला कामदारको मात�ृवको 

अ�धकार, आमाको कामको अ�धकार एवं म�हला कामदारको बालबा�लकाको पया�� पोषण एवं 

�वा��यको अ�धकार ज�ता मह�वपूण� अ�धकारह�सँग अ�यो�याि�त स�ब�ध रहेको र उपयु�� 

कानूनी �यव�था काया��वयन गन� गराउने स�ब�धमा �ी ५ को सरकारको �मखु दा�य�व रहेको 

कुरालाई नकान� स�कँदैन।  

 �म ऐन, २०४८ को दफा ४२ मा भएको उपयु�� कानूनी �यव�था ��य� �पमा 

बालबा�लकाको पोषण र �वा��य र बालबा�लकाको अ�धकारसँग गाँ�सएको कारणले गदा� 

कानूनमा भएको उ� �यव�था काया��वयन नभै �नि��य कानूनी �यव�थाको �पमा रह� रहँदा 

कानून कै उपहास हनुे जाने कुरामा दईुमत हुँदैन। तसथ�, �म ऐन, २०४८ को दफा ४२ मा 

भएको कानूनी �यव�था लाग ुहनुे ��त�ानह�को स��या �नि�त गर� �ोत र साधनले �याएस�म 

काया��वयन गन�तफ�  �ी ५ को सरकारको �यानकष�ण गराउने आदेशस�म जार� ग�रएको। 
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फैसला/आदेश �म�त:२०६२। ९।१४ म�ुा/�रट नं.: २०६१ सालको �रट नं. ६३ 

 

�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी मीनबहादरु रायमाझी 

माननीय �यायाधीश �ी शारदा �े� 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

 

�वषयः नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ८८(१) अनसुार सं�वधानसँग बािझएको कानून 

अमा�य घो�षत ग�रपाऊँ। 

अ�धव�ा �काशमिण शमा�समेत �व�� �ी ५ को सरकार, सं�कृ�त, पय�टन तथा नाग�रक उ�ययन 

म��ालय।  

 

 �नगममा काय�रत म�हला कम�चार�ह��बच वैवा�हक है�सयतको आधारमा भेदभावपूण� �यवहार गन� 

�व�नयम ११५ को संशोधनबाट न ै �नवेदकको माग पूरा हनुे अव�था देिखन आएको र उ� 

�व�नयमावल�को संशोधनसमेत �वप�ी �नगमबाटै हनु स�न े भएकोले �व�नयमावल�को �व�नयम 

११५ को �यव�थालाई �नवेदन मागबमोिजम अमा�य घो�षत ग�ररहन ुपन� अव�था देिखन आएन। 

यसथ� नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ तथा नेपालले ह�ता�र गरेको मानव 

अ�धकारस�ब�धी मा�थ उ�लेख ग�रएका अ�तरा���य महासि�धमा �यवि�थत समानताको 

हकस�ब�धी �यव�थाको ��तकूल नहनु ेगर� शाह� नेपालवाय ुसेवा �नगमका कम�चार�ह�को सेवा 

सत� र स�ुवधास�ब�धी �व�नयमावल�, २०५८ को �व�नयम ११५ मा यो आदेश �ा� भएको 

�म�तले तीन म�हना�भ� आव�यक संशोधन गनु� भनी �वप�ी �नगमको नाममा �नद�शना�मक 

आदेश जार�।  
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी मीनबहादरु रायमाझी 

माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

 

�वषयः परमादेश। 

अ�धव�ा �काशमिण शमा�समेत �व�� नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत।  

  

 पाठेघर ख�ने सम�यालाई सांके�तक �पमा �जनन ् सम�याको एउटा पाटोको �पमा हेन� स�कने 

भए प�न यो सम�याले सम� �जनन ् �वा��यको र म�हला �वा��यको सम�याकै ��त�न�ध 

सम�याको �थान �हण गन� हनुाले ��ततु �वषयव�तलुाई संवैधा�नक एवं कानूनी हक, रा�यको 

उ�रदा�य�व अ�न �तनको काया��वयनको रणनी�तक संरचनाको �हसाबले हेनु� पन�।  

(�करण नं. ८) 

 ��त�ापूण� ढ�ले मानवोिचत जीवन िजउन पाउन ेहक प�न जीवनको हकको आधारभतू �वशेषता 

भएकाले मानव �वा��यको ला�ग रा�यले आधारभतू स�ुवधा वा संर�ण न�दने हो भने जीवनको 

हकको उिचत संर�ण हनु स�दैन, �यसैले नै जीवनलाई �वा��यको अ�धकारसँग जोडेर हेनु� पन�।  

(�करण नं. १०) 

 मौ�लक हकको �पमा �था�पत हकलाई रा�यले कानून र काय��ममाफ� त उपभोगयो�य 

बनाउनपुद�छ। �वयं ��यािशल हनुे हकलाई काया��वयन गन� संय��को अभाव हनुे ि�थ�त उ�प� 

भएमा रा�यलाई सिु�पएको दा�य�वको उ�ल�न हनु आएमा �य�तो दा�य�व पूरा गन� आव�यक 

आदेश वा �नद�श गनु� �यायपा�लकाको कानूनी एवं अ�त��न�हत उ�रदाि�यव हनुे।  

(�करण नं. १६) 

 �जनन ् �वा��यको संवैधा�नक मा�यता मा�ैले प�ुने नभै भौ�तक स�ुवधाको �पमा �यवहारमा 

उपल�ध गराइन ु प�न पद�छ। खास कानूनी, सं�थागत, काय��व�धगत र प�रणाममूलक 

पूवा�धारह�को �वकास �वना यो हक औपचा�रकतामा �स�मत हनु प�ुदछ। �यसैले यो हकलाई 

��याशील गराउनको ला�ग रणनी�तकढ�ले नी�त �नमा�ण (कानून बनाउनेसमेत) देिख काय��म 

तजु�मा, काया��वयन, �व�तार र मू�या�न �तरस�मको चरणब� �यास हनुपुन�।  

फैसला/आदेश �म�तः 

२०६५।२।२२ 

म�ुा/�रट नं.: �रट नं. ०६४– WO–०२३० �नण�य नं. ८००१ 
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(�करण नं. १७) 

 सं�वधानमा �जनन ् �वा��यको हक समावेश हनुलेु म�हला �वा��य र हकको दाश�नीक मा�यता 

पाएको मा�ुपन� ह�ुछ भने �यसस�ब�धी स�ुवधा आव�यक परेको हरेक म�हलाले चाहेको बलेामा 

पाउन स�ने गर� हकको ��याभ�ूत �दने कानूनको तजु�मा गद� �य�तो कानूनबाट �वीकृत 

स�ुवधाह�लाई �यवहारमा तणृमूल �तरस�म पाउन ेस�ने गर� सेवा र स�ुवधा �वके���करण गनु� र 

�यसस�ब�धी सूचनाको �सारण गर� जागरण प�न �याउन ुपन�।  

(�करण नं. ४१) 

 म�हलाको हक एवं �जनन ् �वा��यसँग स�बि�धत �वशेष� एवं समाजका ��त�न�धह�सँग 

आव�यक परामश� गर� पया�� कानूनी �यव�था स�हतको कानून �नमा�णको ला�ग �ाथ�मकता साथ 

�वधेयक तजु�मा गर� शी� �यव�था�पका संसद सम� पेस गनु� भनी �धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को काया�लय समेतको नाउँमा �नद�शना�मक आदेश जार� हनुे।  

 �जनन ् �वा��य स�ब�धमा �वशेष काय�योजना बनाई पी�डत म�हलाह�लाई �नःश�ुक परामश�, 

उपचार, �वा��य सेवा तथा स�ुवधा उपल�ध हनुस�न े गर� यथाशी� �व�भ� �वा��य के��, 

�वा��य चौक� �तरमा सेवा प�ु याउन जो चा�हन े �यव�था गनु� र म�हलाको �जनन ् �वा��यको 

हक एवं पाठेघरस�ब�धी सम�याको �नराकरणको स�ब�धमा जनचेतना जगाउने �भावकार� 

काय��मह� स�ालन गनु� गराउन ुभनी �वप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेशसमेत जार� हनुे।  

(�करण नं. ४२) 
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी िखलराज रे�मी 

माननीय �यायाधीश �ी तपबहादरु मगर 

माननीय �यायाधीश �ी गौर� ढकाल 

 

�वषयः सं�वधान ��तकूलको कानूनी �यव�था अमा�य घो�षत गर� परमादेशलगायत अ�य आव�यक 

आदेश जार� ग�रपाऊँ। 

 अ�धव�ा �काशमिण शमा�समेत �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 �व�ध, �ववेक र व�तपुरक ढ�ले वग� �वभाजन गर� एक वग� र अक� वग��बच असमान तर 

स�बि�धत वग�का ��येक �यि��बच समान �पमा लाग ु हनुे गर� कानून बनाउन ु सामािजक 

�यायको ���ले अनपुय�ु हनु स�दैन। पर�तःु �य�तो कानून मना�सब, उिचत र जायज भएन भने 

आफ�  �वभेदकार� हनुे।  

 वग�करण गदा� एकभ�दा अक� फरक छ भ� े कुरा वग�करण गन� कानूनले �न�व�वाद �पले 

�था�पत गन� स�नपुछ�। यसर� एकभ�दा अक� फरक हो भ� े कुरा छु�ाइसकेप�छ �यसर� 

एकभ�दा अक� फरक छु�ाउन परेको कारणको उ�े�य अथा�त ् वग�करण के उ�े�य �ा��को 

ला�ग ग�रएको हो �यो प�न �था�पत गन� स�नपुछ�। सो ि�थ�तलाई स�बोधन हनुे गर� बनेको 

कानून भेदभावकार� हुँदैन र य�तो कानून �योग गदा� कानूनले एक वग�लाई एक �यवहार र 

अक� वग�लाई फरक �यवहार गरेको ज�तो देिखए प�न �य�तो वग�करण Permissible 

classification भै भेदभावकार� �यवहार भएको नमा�नने।  

(�करण नं. ७) 

 अपराधको �कृ�तको आधारमा ग�भीर अपराधका सजाय पाएका म�हला र सामा�य अपराधमा 

सजाय पाएका म�हलालाई �दइने स�ुवधामा फरक �यवहार गरेको भ�ेस�म रहेको हुँदा य�ता 

असमान प�ह��बच समान �यवहार गन�पछ� भनी भ� न�म�ने।  

(�करण नं. ८) 

 कुनै एउटै म�ुामा कसरुदार ठह�रएका कैद�ह��बच फरक फरक �यवहार ग�रएको अव�था नभई 

केह� ग�भीर �कृ�तका म�ुाह� तोक� �य�ता म�ुामा कैद सजाय पाएका कसरुदारलाई सामदुा�यक 

आदेश �म�तः २०६५।२।२३ म�ुा/�रट नं.: �रट नं. २०६३–  WS– 

००२८ 

�नण�य नं. ७९५२ 
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सेवामा नपठाउन ेर खलुा कारागारमा नरा� ेगर� कानून�ारा तो�कएको अव�था रहेकोले यसलाई 

सीधै समानताको ��तकूल भएको मा� न�म�ने।  

(�करण नं. १०) 

 �यायोिचत ढ�ले अव�था अनसुार ग�भीर अपराधमा सजाय पाएका गभ�वती �वा�नी मा�नसलाई 

भ�दा सामा�य अपराधमा सजाय पाएका गभ�वती �वा�नी मा�नसलाई बढ� स�ुवधा र अवसर 

कानूनले �दान गदा� समानताको �स�ा�त वा संवैधा�नक �यव�थाको �वपर�त हनुे नदेिखदा सजाय 

भो�दाको अव�थामा �दइने सह�ुलयत र स�ुवधालाई अपराधको गा�भीय�तासँग दाँजेर हेनु�पन�।  

(�करण नं. १२) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

माननीय �यायाधीश �ी तपबहादरु मगर 

 

�वषयः- उ��षेणसमेत। 

अ�धव�ा �काशमिण शमा�समेत �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

 

 नेपाल� समाजमा अझै प�न िश�ा र चेतनाको कमी छ। समाजमा अ�ध�व�ास, �ढ�ज�य �था 

�चलन र मा�यताह� अझै �या� छन।् प�रवारको male dominated संरचनामा उ�लेखनीय 

�पमा खासै प�रवत�न भएको छैन। म�हलाह�ले प�ुषसरह आ�ना अ�धकारह� �नवा�ध �पमा 

उपभोग गन� स�ने गर� सामािजक �पा�तरण भइसकेको छैन। वंश पर�परालाई �नर�तरता �दन 

स�तानमा छोर�भ�दा छोरा न ैचा�ह�छ भ� ेपर�परागत मा�यता अझै जी�वत छ। छोरा वा छोर� 

ज�मने भ�े कुरा hormone ले �नधा�रण गन� कुरा हो र छोरा स�तान ज�मनमा प�ुषको hormone 

ले मह�वपूण� भ�ूमका खेलेको ह�ुछ भ�न�छ। समाजमा �या� अ�ध�व�ास, ��ढवाद� तथा 

पर�परागत गलत मा�यताह� रातारात प�रवत�न हुँदैनन।् य�तो सामािजक र पा�रवा�रक 

प�ृभ�ूममा म�हला, जसको शार��रक र �वा��यको अव�था vulnerable छ, उनीह�लाई केह� 

अ�धकारह� �दान गनु� आव�यक मा�पुद�छ। अब अ� स�तान आव�यक छैन भ� े�नण�य गन� 

बराबर हक म�हलालाई प�न हनुपुद�छ। य�द य�तो �वषयमा �नण�य गन� एकलौट� हक प�ुषमा 

मा� हनुे हो र म�हलाको कुनै हक नहनुे हो भने म�हला र प�ुष�बच समानता छ भनेर कसर� 

भ� �म�छ? �यसमा प�न �जनन ् �वा��य म�हलाको जीवनको अ�धकार अ�तग�तको एक अ�भ� 

हक हो। म�हलाको �वा��यको हकलाई जबरज�ती हनन ्गन� अ�धकार कसैमा हनु हुँदैन। य�द 

यी कुराह�मा म�हलाले पा�रवा�रक वा खास गर� प�तको सहम�त �ा� गनु�पन� सत� रा� ेहो भने 

म�हला सश�ीकरण र सामािजक उ��त स�भव हुँदैन।  

 यसर� CEDAW को धारा १६(१)(ङ) र मलुकु� ऐन �यान स�ब�धीको महलको २८ ख १ को 

�यव�थाह�लाई �नरपे� �पबाट हेन� �म�ने देिखदैन। �यान स�ब�धीको महलको २८ ख १ ले 

म�हलालाई �दान गरेको हक सरसत� हेदा� प�ुषलाई समानताको हकबाट वि�त गरे ज�तो देिखए 

प�न �यवहारमा अ�धकांश अव�थाह�मा �यसमा प�तको सहम�त अ�त�न��हत रहेको ह�ुछ। मा�थ 

उ�लेख ग�रए ज�तो अपवादको ि�थ�तलाई �लएर उ� काननुी �यव�था CEDAW सँग बािझएको 
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छ म� �म�दैन। यहा ँ�बस�न नहनुे कुरा के हो भने CEDAW आफैमा म�हलाह�को हक�हतका 

ला�ग जार� भएको द�ताबेज हो। म�हलाका हक अ�धकारह�को संर�ण र संवध�न गद� प�ुषसँग 

समानताको आधारमा म�हलालाई अ�धकार स�प� त�ुयाई साव�ज�नक जीवनका सबै �े�ह�मा 

उनीह�लाई प�ुष सरह समान �ह�सेदार बनाउन ेCEDAW को उ�े�य भएकोले CEDAW को 

धारा १६(१)(ङ) को प�न �नवेदकले िज�कर गरे ज�तो �नरपे� �या�या गन� �म�ने देिखएन।  
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी राजे���साद कोइराला 

 

�वषयः परमादेश। 

ल�मीदेवी �ध�समेत �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 �णुको �वत�� अि�त�व हुँदैन र �यसको अि�त�व भनेको आमाको गभ� �भ�ै मा� ह�ुछ। �यसैले 

�णुको कुनै �वाथ� मा� ेनै हो भने प�न आमाकै �व�� �य�तो �वाथ� वहाल रह�छ भ� न�म�ने।  

(�करण नं. १५) 

 लो�नेको बाब ुहनुे अ�धकारको दाबी बेला बखतमा नहनुे होइन, �यसो भए �वा�नीको आमा हनुे 

हकको स�बोधन प�न हनुपुन� ह�ुछ। लो�नेलाई बाब ुहनुे रहर पूरा गन� प�ीले सबै अ�न�छा र 

शार��रक जोिखम वा ��तकूलताको अ�त�र� बा�य हनुपुछ� भनी मानेको ख�डमा प�ीले आ�नो 

शर�रमा�थकै �नय��ण गमुाउँछ, जसको प�रणाम�व�प ��य� एवं परो� �पमा �नर�तर 

अधीन�थता कबूल गनु�पन� ह�ुछ। जसर� प�ीले अ�न�छुक प�तलाई बाब ु ब� कर गन� र 

शार��रक ��या गन� बा�य गन� स�ैन, �यसैगर� प�ुषले प�न म�हलालाई बा�य गन� नस�ने।  

(�करण नं. २६) 

 �जनन ् �वा��य एवं �जनन ् अ�धकारको बहृत ्प�रवेश�भ� स�तान ज�माउने वा नज�माउने दवुै 

कुराको �नण�य पद�छ र सोअ�तग�त गभ� र�हसकेको तर स�तान उ�पादन गन� अ�नि�छत भएकोले 

गभ� �नर�तर गन� नचाहेको अव�थामा गभ�पतन गन� अ�धकार प�न सि�म�लत भएको मा�ुपन�।  

 �जनन ्को अ�धकार भनेको �जनन ् गन� पन� बा�यताको �पमा ब�ुन �म�दैन, �जनन ् गन� पाउन े

अ�धकारअ�तग�त �जनन ् गन� नचाहेमा सो नगन� प�न अ�धकार सि�म�लत ह�ुछ। जसर� कुनै काम 

गन� पाउने अ�धकारअ�तग�त काम नगन� पाउने �वत��ता प�न �न�हत रहेको मा�न�छ, �यसर� न ै

�जनन ् अ�धकारलाई हेनु�पन�।  

(�करण नं. ४०) 

आदेश �म�तः २०६६।२।६ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६३ सालको �रट नं. 
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�नण�य नं. ८४६४ 
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 गभ�पतन सेवाको बैधता वा �यसको उपल�धताको सा�द�भ�कता �यो सेवा ज�र� भएको मा�नसको 

ला�ग पहुँचयो�य (Accessible) तथा श�ुक �तन� स�न ेगर� सलुभ (Affordable) भए मा�ै साथ�क 

हनुे।  

(�करण नं. ६२) 

 कानूनले �दान गरेका हकह� जनताको �हतका ��ह� प�न हनु, कानूनले कुनै लाभ वा �हतको 

�सज�ना गरेको छ भने सोको समान �वतरण गन� अथा�त ्समान उपभोग गन� ि�थ�त प�न ज�र� 

ह�ुछ। कानूनको समान संर�णको हकदार हनु ुभनेको कानूनको लाभह�मा सबैको समान पहुँच 

र सव�सलुभताको प�न हक हो, सो कुरामा �या�यक उ�रदा�य�व इ�कार गन� न�म�न।े  

(�करण नं. ७३) 

 गभ�पतन �वा��यस�ब�धी सम�या भएको, �वा��यको हक �यि�को मौ�लक हक भै जीवनकै 

हकका �पमा हेनु�पन� र हा�ो देशको सं�वधानले सामािजक �यायको हकसमेतलाई मा�यता 

�दएको साथै रा�यको नी�त �नद�शक �स�ा�तले म�हलाको हकको �वशेष संर�ण गन� रा�यको 

दा�य�वको �पमा �वीकार गरेको हनुाले म�हलाको गभ�पतनस�ब�धी हक वा गभ�सँग स�बि�धत 

सम�यालाई �नता�त �नजी सम�या मानी साव�ज�नक उ�रदा�य�वबाट अल�याउन न�म�न।े  

(�करण नं. ७५) 

 सं�वधान र �च�लत कानूनले ज�मनपूुव� नै �णुको हकमा जीवनलगायतको हकको मा�यता �वकास 

नगरेको अव�थामा गभ�पतनस�ब�धी �वषयलाई �यानस�ब�धी महलको अ� बनाउनकुो औिच�य 

नदेिखने।  

(�करण नं. ८७) 

 कठोर फौजदार� कानूनको अ�को �पमा रहेको �यानस�ब�धी महलको अ�भ� अ�को �पमा 

नयाँ अ�धकारको �पमा उद�यमान भएको गभ�पतनको अ�धकारलाई पूव�वत ् राखी रा� ु

�वरोधाभाषपूण� र सव�था अ�म�दो देिखएकोले हाल भएको संशो�धत �यव�थाको मम�लाई �दयंगम 

गद� गभ�पतनलाई एउटा छु�ै र �विश� �वषयको �पमा छु�ै कानून बनाई �यवि�थत गनु� ज�र� 

देिखन आउन।े  

(�करण नं. ९०) 

 गभ�पतन स�ब�धी सम�यालाई केवल गभ�को �णुलाई ज�म �दन ेवा न�दने, गभ�पतन गराउन पाउन े

वा नपाउन े��मा मा�ै सी�मत गरेर नहेर� सम� म�हला �वा��यसँग स�बि�धत �वषयको �पमा 

प�न हेनु� पन� हुँदा गभ�पतनको अ�धकार हनन ्वा सो सेवा �दन इ�कार गरेबाट वा �तरह�न सेवा 

�दएबाट पन� आएको बहपु�ीय सम�याह�को स�बोधनको ला�गसमेत कानूनी उपचारको रा�ो 
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�ावधान हनु ज�र� देिख�छ। कानूनी उपचारको बारेमा �वचार गदा� कसरुदारलाई सजाय, 

पी�डतलाई ��तपू�त�, पी�डतको �वा��य सह�ुलयतस�ब�धी अ�य �यव�थाह�को समेत �यव�था 

गनु�पन�।  

 गभ�पतनस�ब�धी अ�धकारले रा�य प� वा सेवा �दायक प�सँग �नि�त दा�य�वको अपे�ा गन� 

हनुाले यसलाई रा�यको �व�ववेक वा �वेि�छक �पमा मा�ै हेन� न�म�ने।  

(�करण नं. ९६) 
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पूण� इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी िखलराज रे�मी 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

माननीय �यायाधीश �ी �गर�शच�� लाल 

 

�वषयः उ��षेण समेत। 

अ�धव�ा अ�यूत�साद खरेल �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 कुन समयमा र क�त स��यामा ब�चा ज�माउने भ� े �नण�य गन� स�पूण� अ�धकार म�हलाको 

�जनन ् अ�धकारअ�तग�त पन� भएकाले यस �कारको अ�धकार �योग गदा� �सू�त भएको स��याको 

आधारमा सं�वधान�ारा �द� मौ�लक हकको �योगमा स�ुचन गन� न�म�ने।  

(�करण नं. १७) 

 प�हलो स�तानको म�ृय ुभएमा वा �वकला� ब�चा ज�मेमा ते�ो चौथो पटकस�म प�न �सू�त हनु े

इ�छा वा �सू�त हनुपुन� प�रि�थ�त म�हलामा�थ �सज�ना हनुस�ने अव�था भएमा दईु पटकभ�दा 

बढ� �सू�त �बदा न�दने �यव�थाले म�हलाको सं�वधान �द� �जनन ् अ�धकारको संर�ण गन� 

नस�ने।  

 �सू�त �बदाको स�ुवधा �लनकै �न�म� मा� पटक-पटक म�हला कम�चार� स�ुकेर� हनुे र �यसबाट 

सो स�ुवधाको द�ुपयोग हनु ेस�भावना रहेको भ� �वाभा�वक र �य�तो अनमुान गन� न�म�न।े  

(�करण नं. २०) 

 कुनै प�न नाग�रकले �ा� गन� सामािजक, सां�कृ�तक वा आ�थ�क अ�धकार नाग�रक वा राजनी�तक 

अ�धकार ज�तो कुनै एउटा �नण�य गरेर वा आदेश जार� गरेर मा� काया��वयन हनु स�दैन। 

यसको ला�ग पया�� आ�थ�क �ोत साधन र समयको आव�यकता पन� ह�ुछ। रा�यले चाहेर मा�ै 

प�न य�ता अ�धकारह� आ�थ�क �ोत साधनको अभावमा एकै पटक पूरा हनु स�दैनन।् य�ता 

�वषयव�तहु� रा�यको आ�थ�क एवं �व�ीय अव�थालाई म�यनजर राखी �मशः काया��वयन गद� 

जानपुन�।  

(�करण नं. २१) 

 

आदेश �म�तः २०६६।११।१३ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६४ सालको �रट 

नं. – ०००४ 

�नण�य नं. ८३८४ 
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फैसला/आदेश �म�त:२०६७।०४।१२ म�ुा/�रट नं.: २०६५ सालको �रट नं. ०७४८ 

  

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

माननीय �यायाधीश �ी भरतराज उ�तेी 

 

�वषयः परमादेश। 

�वमला ख�कासमेत �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

 

 अपा�ताबाट पी�डत म�हला, प�ुष र ते�ो �ल�गीह� सं�वधानले �दएको मौ�लक हक र 

महासि�धले �दएको मानव अ�धकार उपभोग गन�बाट वि�चत हनु नहनुे र सं�वधानको �यव�था र 

महास�धीको �यव�था �मशः लाग ुगद� जान ुपन� सरकारको संवैधा�नक कत��य भएको हुँदाअब 

आउँदो आ�थ�क वष�देिख अपांग म�हलाह�को �वा��यलाई �वशेष �यान �दई अपांग �यि�ह�का 

ला�ग अ�पताल, साव�ज�नक यातायात लगायत स�पूण� Public places ह�मा अपा�गह�को सरल 

र सहज पहुँच हनु स�ने गर� नी�त काय��म बनाई रकम छु�ाई सं�वधान र महासि�ध �मशः 

लाग ुगनु� र बनाईने नी�त र काय��मह� यस अदालतलाई प�न उपल�ध गराउन ुभनी नेपाल 

सरकार �वा��य तथा जनस��या म��ालय र म�हला बालबा�लका तथा समाज क�याण 

म��ालयको नाउमा �नद�शना�मक आदेश जार� हनुे।  
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी 

माननीय �यायाधीश �ी �गर�शच�� लाल 

 

�वषयः उ��षेण, परमादेश। 

ज�बहादरु �संहसमेत �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 इ�छुक कैद�लाई नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १७ को िश�ा �ा� गन� हक, 

धारा २३ को धम�स�ब�धी हकसमेत उपभोग गन� अवसर �दएको देिख�छ। कैद सजाय भई 

कारागारमा ब�दैमा सबै मौ�लक हकह� �वतः �थगन वा �नलि�बत ह�ुछ भ� े होइन। कैद 

ठे�कएको �यि�को �हँडडुल र आवतजावत गन� �वत��ताबाहेक अ� �वत��ता अपहरण हनु 

नस�ने।  

(�करण नं. ११) 

 कुनै प�न �यि�ले प�रि�थ�तवश अपराध गन� हुँदा सधुारेर सजाय पाएको �यि� पनुः समाजमा 

असल नाग�रक भएर �था�पत हनु स�छ भ� ेमा�यतामा रह� कैद सजाय पाएको �यि�लाई कैद 

अव�थामा नै प�न अवसर �दने, Vocational Training आ�द �दई �यापक सधुारा�मक सह�ुलयतह� 

�दन था�लएको छ। सो कुरा नेपालको कारागारमा प�न �दंदै आइएको छ। �यह� भएर कैद�लाई 

�ा� �जनन ् �वा��य तथा �जनन ्स�ब�धी हक प�न इ�कार गन� न�म�ने।  

(�करण नं. १२) 

 रा�यले अपराध गन� �यि�लाई सजाय गन� स�दछ, तर �जनन ्स�ब�धी हकमा सं�वधानले न ै

��तब�धा�मक वा�ांश नराखी Restrict गन�स�ने �यव�था नगरेको हुँदा रा�यलाई नै प�न 

नाग�रकको �जनन ्स�ब�धी हक हनन ्गन� अ�धकार नहनुे।  

(�करण नं. १३) 

 प�त प�ी भ� े�ववाह दता� र नाग�रकताको �माणप�बाट �मािणत भएमा प�त प�ी भ� े�मािणत 

बैध द�पि�लाई प�त कैदमा भए प�ीलाई र प�ी कैदमा भए प�तलाई पा�रवा�रक भेटको स�ुवधा 

�दनपुन�।  

(�करण नं. २०) 

आदेश �म�तः २०६७।१२।२८ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६६ सालको �रट. 
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 पा�रवा�रक भेटको स�ुवधा �दान भएका देशको �यव�था, पा�रवा�रक भेटको स�ुवधा उपभोग गन�को 

सरु�ा जाँच, कारागार�भ� शा�त वातावरण कायम गनु�पन�, पा�रवा�रक भेटको स�ुवधा उपभोगकता�ले 

खानाको �यव�था आफ�  गनु�पन�, अ�य �यि� लान नपाउनलेगायत सरु�ाको ���ले कारागार 

�शासनले सत� तो�न स�ने �यव�थासमेत गनु�पन�।  

(�करण नं. २३) 
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संय�ु इजलास 

स�माननीय �धान�यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गो�व�दकुमार उपा�याय 

 

�वषयः उ��षेण/परमादेश। 

अ�धव�ा प�ुपराज पा�डेय �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

 

 आमा, बाब ुर स�तान�बचको स�ब�ध या त �ाकृ�तक ह�ुछ या कानूनी ह�ुछ। �ाकृ�तक स�ब�ध 

आफ� ले �ाकृ�तक�पमा ज�म �दएर ह�ुछ भने हाल �च�लत कानूनी �यव�थाअनसुार कानूनी 

स�ब�ध धम�प�ु वा धम�प�ुीको �हणबाट हनुे ह�ुछ। �ाकृ�तक�पमा स�तान ज�माउने कुरा 

सं�वधान �द� �जनन ्स�ब�धी हकसँग स�बि�धत छ भने कानूनी�पमा स�तान �हण गन� पाउने 

कुरा कानूनका सत�को अधीनमा रहने ह�ुछ। उ� कानूनी �यव�था सामािजक �हत कायम गन� 

साव�ज�नक नी�तगत �वषय भएको देिख�छ। सोबाहेक अ�य कुनै प�न त�रकाबाट स�तान �ा� गन� 

कुरा हा�ो सामािजक �चलनका साथै कानूनी �यव�थासमेतको अभाव रहेको पाइन।े  

(�करण नं. १५) 

 �ववा�हत द�प�त बाहेक अक� �यि�माफ� त स�तान �ा�� गन�, ब�चाको �पत�ृव एवं मात�ृवको 

�नधा�रण गन� र ब�चा एवं आमाबाबकुो हक अ�धकार र दा�य�व �नधा�रणस�ब�धी �वषय केवल 

कानून�ारा मा� �था�पत हनुे ह�ुछ। सो स�ब�धमा उठान भएका �ववा�दत �वषय प�न 

कानूनबमोिजम नै �न�पण हनुे ह�ुछ। सरोगेसी सेवा �वाहसँगै अ�तर�न�हत भएर आउने �ववा�दत 

��ह�को स�बोधन गन� सरोगेसी स�ब�धमा �वधा�यका �न�म�त कानून आव�यक मा� नभई 

अप�रहाय� नै हनु जाने।  

(�करण नं. २०) 

 सरोगेसी ��व�धबाट म�हलामा हनुस�ने शार��रक र मान�सक हा�नको कुनै �वचारै नगर� कोख 

भाडामा �दने र ब�चा ज�माई उपल�ध गरे गराएबापत रकम लेनदेन गन� �यावसा�यक 

सरोगेसीलाई �बना कानूनी �यव�था �योगमा आउन �दन ु समाजको ला�ग घातक मा� नभएर 

म�हलाह�को शोषणज�य काय�को �ो�साहनसमेत हनु जाने ह�ुछ। कुनै नार� �ववाहपूव� गभ�वती 

हुँदा कल�को ला�छना लगाइने समाजमा �बना कानूनी �यव�था एवं कानूनबमोिजमको 

आदेश �म�तः ०७३।०३।३० म�ुा/�रट नं.: ०७२-WO-०११९ �नण�य नं. ९७५७ 
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�नयमनकार� �नकायको अनमु�त �बना सरोगेसी सेवाको ��व�ध �यवहारमा लाग ु गन�लाई छुट 

�दान गन� न�म�ने।  

(�करण नं. २८) 

 सरोगेसीस�ब�धी सेवा वा �यवसाय �वधा�यका �न�म�त कानूनबाट मा� �यवि�थत ग�रन ुपन� जन 

�वा��य, िश�ाचार वा नै�तकताको �वषय हो। सरोगेसी आमा, ती आमाबाट ज�मन े ब�चा र 

सरोगेसी आमाबाट स�तान �ा� गन� चाहन ेजै�वक आमा बाबकुो हक अ�धकारका �वषयह�लाई 

स�बोधन गन� कानूनी�यव�थाको शू�यतामा सरोगेसी सेवा स�ालनस�ब�धी �यवसाय स�ालन गनु� 

वा गन� �दन ु साव�ज�नक नी�त एवं साव�ज�नक �हत�वपर�त हनु जाने ह�ुछ। सरोगेसी आमाबाट 

स�तान ज�माई �हण गन� पाउन ेवा �य�तो पेसा वा �यवसाय स�ालन गन� पाउने कुरा सं�वधान 

�द� हकको �वषय होइन। सरोगेसीबाट स�तान �ा�� गन� गराउने �यवसाय स�ालनको �वषय 

सं�वधानले प�रक�पना नगरेको अव�थामा यसलाई अ�धकारको �पमा मा� प�न न�म�ने।  

(�करण नं. २९) 

 परोपकारको ���कोणबाट कुनै रकम कलम न�लई �वयम ् सरोगेट हनु चाहन े कुनै म�हलाको 

परोपकार� इ�छालाई प�न कानूनी �यव�था �बना वैधता �दान हनु स�दैन। �यसमा प�न 

सरोगेसीस�ब�धी कानूनको अभावको अव�थामा कुनै म�हलाको आ�थ�क अव�थाको कमजोर�का 

कारण �नजलाई केह� रकम �दई जो कोह� �यि�ले �नजको कोख भाडामा �लई स�तान ज�माउने 

�वा��य सं�थाह�ले आ�थ�क मनुाफाको ���कोणले सरोगेसी सेवा स�ालनस�ब�धी �यवसाय गन� 

लाला�यत हनुे र सरोगेट आमाबाट जि�मएको ब�चा �नजबाट छुटाई लैजान ेकाय� अमानवीय मा� 

होइन शोषणज�य नै मा�नन े ह�ुछ। म�हलाको मात�ृव र कोख ज�तो अपन�व भएको कुरा 

भाडामा लगाएर वा सोस�ब�धी �यवसाय स�ालन गरेर आ�थ�क उपाज�न गन� ��ेरत गनु� वा हनु ु

नै�तक ���ले प�न सहुाउँदो नमा�नने।  

(�करण नं. ३०) 

 कुनै प�न काय�लाई वैध मा� �यो काय� सामािजक�पमा �वीकाय�, नै�तक मू�य र मा�यतामा 

उिचत हनुकुो साथै कानूनबाट �वीकृत हनु ु आव�यक ह�ुछ। �य�तो काय� �यायपूण� छ छैन 

सोसमेत मह�वपूण� ह�ुछ। सरोगेसी आमा ब� ुकुनै प�न म�हलाको �वेि�छक परोपकारको चाहना 

हो वा बा�यता हो �वचारणीय कुरा हो। स�तान नभएकालाई स�तान दान �दने परोपकारय�ु 

�वेि�छक चाहना भए �यहाँ कुनै रकमकलम वा श�ुक �लने अव�था नै हुँदैन। जब रकम �लएर 

सरोगेसी आमा ब�पुन� स�झौता ह�ुछ भने �यो आ�थ�क कमजोर�को बा�यता हो भ� े��ट ह�ुछ। 

आमा र ब�चा�बचको स�ब�ध शा�त,् प�व� र सबैभ�दा निजकको नाता प�न हो। सरोगेट 
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आमाले आ�नो कोखमा हकुा�एर ज�माएको ब�चा पूव� स�झौताअनसुार अ�य �यि�लाई �दनपुन� 

भए ताप�न ब�चा��तको ग�हरो मात�ृव रहने नै हनु जाने।  

 केवल आ�थ�क अभावको कारण अ�य ते�ो �यि�को ब�चा आ�नो कोखमा धारण गन�, आफूले 

गभ�मा राखेर ज�म �दएको ब�चाबाट भौ�तक एवं कानूनी�पमा सदाको ला�ग टाढा हनुे गर� हनुे 

स�झौता कुनै प�न म�हलाका ला�ग सहज �वषय होइन। आफूले ब�चा ज�माएप�छ आमाले �यो 

ब�चा अ�लाई स�ुपन ु�नकै गा�ो कुरा हो। केह� देशमा सरोगेट आमाले ब�चा ज�माएप�छ �दन 

नमानेको तथा ब�चालाई आमाबाट छुटाएप�छ �य�ता म�हलामा मान�सक सम�या भएको 

��ा�तसमेत पाइएका छन।् यसले सरोगेसी हनुे म�हलालाई सदाको ला�ग पी�डत बनाउने, सरोगेट 

आमालाई कुनै प�न ���ले �याय नगन� र यो म�हलाको भावना र संवेदनशीलतासँग गाँ�सएको 

�वषय हुँदा यसलाई �यायपूण� मा� नसकेको कारण अ�धकांश देशह�मा Commercial Surrogacy 

लाई कानून बनाई ब�देज लगाइएको पाइ�छ। य�तो अव�थामा नेपालमा कानून नै नबनाई 

Commercial Surrogacy सेवा स�ालन गनु� वा गन� �दन ु कुनै प�न �हसाबले उिचत मा� 

नस�कने।  

(�करण नं. ३१) 

 सरोगेसी सेवा स�ालनका स�ब�धमा अ�तर�न�हत हनुे कानूनी एवं �नयमनकार� सं�थागत 

संरचनाको स�ुनि�तताको आव�यकतालाई उपे�ा गर� य�तो ग�भीर मानवीय एवं साव�ज�नक 

�वा��य, िश�ाचार वा नै�तकता र म�हलाको भावना र संवेदनशीलता गाँ�सएको �वषयमा �बना 

कानूनी �यव�था कुनै प�न �क�समको Surrogacy सेवा स�ालन गनु� वा गराउन ुउिचत नहनु।े  

(�करण नं. ३२) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी द�पककुमार काक� 

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 

 

�वषयः उ��षेण/परमादेश। 

शाि�त बलमपाक� �व�� नेपाल सरकार, �वा��य म��ालय रामशाहपथ, काठमाड�समेत।  

 

 �कृ�तले �दान गरेको गभ�धारण र ब�चा पाउने काम म�हलाले गन� वा�त�वकतालाई कसैले 

नकान� स�दैन। साथै बालकको ला�ग आमाको साथ अ�य�त नै मह�वपूण� रहेको ह�ुछ। 

�तनपान म�हलाले मा�ै गराउन स�ने भएकोले सानो दधेु बालक रहेको आमालाई रा�यले �वशेष 

�यव�था गन� आव�यक रहने। रा�य�तरबाट न त िशश ु �याहार के��कै �यवि�थत �यव�था 

रहेको र आमाले ब�चा �लई ख�टएको ठाउँमा जान र ब�चा �याहार गन� क�ठन प�रि�थ�त आई 

रोजगार�को �नर�तरतामै असर पन� जाने प�रि�थ�तमा म�हला हतो�साह� हनुे वा कामको �नर�तरता 

गन� नस�न े वा सेवामा �भावका�रता नरहने अव�था �सज�ना हनु स�दछ। य�तो अव�थाले 

�वभेदपूण� प�रणाम आउन े हुँदा रा�यले �लएको नी�त तथा कानूनअन�ुप रा�यका संरचनाह�ले 

आमाको स�मान गन� तथा स�तान ज�माउने म�हलाको भ�ूमकालाई सामािजक भ�ूमकाको �पमा 

मा�यता �दन य�तो सानो बालबा�लका रहेको अव�थाका म�हला कम�चार�लाई उनको सहम�त�वना 

स�वा गन� �म�ने नदेिखने। रा�सेवामा सम�प�त म�हलाले एका�तर रा�यको सेवकको भ�ूमका 

�नवा�ह गनु�का साथै सिृ� टको �नर�तरता गन� आमाको भ�ूमका प�न स��य रहेको ह�ुछ। यसर� 

दोहोरो भ�ूमकामा रहेक� म�हलाका ला�ग रा�यको नी�त कानून �नयमले समेत �प��पमा �वशेष 

संर�ण गर� म�हलाको �वीकृ�त�वना २ वष�भ�दा सानो ब�चा भएको म�हला कम�चार�लाई स�वा 

गन� न�म�ने �प� कानूनी �यव�थाको उ�ल�नले स�तान ज�माउँदा म�हलाको भ�ूमकालाई स�मान 

गनु�पन� �ाकृ�तक सामािजक मा�यता मा� उ�ल�न भएको नभई सं�वधानको धारा ३८(२) �द� 

सरुि�त मात�ृव तथा �जनन ् �वा��यस�ब�धी मौ�लक हककै उ�ल�न भएको देिखने।  

(�करण नं. ५) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायधीश �ी ई� वर�साद ख�तवडा 

माननीय �यायधीश �ी सपना �धान म�ल 

 

�वषयः कत��य �यान। 

जयबहादरु तामाङसमेत �व�� इि�दरा भ�डार�को जाहेर�ले नेपाल सरकार।  

 

 मा�नसको जीवनच�मा म�हला र प�ुषको केह� भ�ूमकाह� फरक देिख�छ। �वशेष गर� 

मा�सक�ाव हनुे, गभ�धारण गन�, ब�चा ज�माउने, ब�चालाई आमाको दधु खवुाउन े भ�ूमका 

म�हलाको मा� ह�ुछ। य�तो �जनन ् �वा��यको अव�थामा कसरुदार म�हलाले त स�ुवधा �ा� त 

गन� स�दछ भने अ�भय�ु म�हलाको हकमा य�तो स�ुवधासमेत यस म�ुामा �दइएको प�न 

देिखदैन। यसतफ�  अनसु�धान अ�धकार�, कारागार �शासन तथा �याद थ� ने �ममा सरकार� 

व�कल र अदालतले प�न �यान �दन ु आव�यक रह�छ। �हर�ले अनसु�धान गदा� सरकार� 

व�कलले अ�भयोजन गदा� तथा अदालतले �याद थप गदा� वा बयानको �ममा होस, �जनन ् 

�वा��यको हेरचाहको अ�धकार �दान गरेकोले सोको स�ुनि�तता गनु� पन�।  

 





 

 

 

 

 

 

 

भाग-४ 

प�हचानको अ�धकार 
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पूण� इजलास 

स�मानीय �धान �यायाधीश �ी �व�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी ओमभ� �े� 

माननीय �यायाधीश �ी केशव�साद उपा�याय 

 

�वषयः सं�वधानको धारा १६।७१ बमोिजम परमादेशको आदेश वा जो चा�हने आ�ा आदेश वा पजु� 

जार� ग�रपाऊँ। 

मीरा ग�ु�समेत �व�� के���य अ�यागमन �वभागसमेत।  

 

 नेपाल अ�धरा�य�भ� �वेश गन�, बसोबास गन� वा रहन ेकुरा �वदेशीको हकको कुरा होइन। कुन 

वा क�ता �वदेशीह�लाई के क�तो सत�मा नेपाल अ�धरा�य�भ� �वेश गन��दने वा क�त 

अव�धस�म ब�न �दने कुरा �ी ५को सरकारको �ववेक र तज�बजको कुरा हनुे।  

 औिच�य, पार�प�रकता (Reciprocity), कुटनी�तक �यावहा�रकता (Diplomatic Expediency) इ�या�द 

�व�भ� आधारह�मा �ी ५ को सरकारले कुनै �वदेशी नाग�रकको नेपालमा �वेश र 

उपि�थ�तलाई अनमु�त �दन वा न�दन स�छ। �वदेशीको �वेश वा उपि�थ�तलाई �नय�मत वा 

�नय��ीत गन�को ला�ग �ी ५ को सरकारले औिच�य र उपयु��ताको �वचारगर� ज�तो सकैु �न�त 

�नधा��रत गन� र �यसलाई �नयमब� गर� काया�ि�वत गन� स�कने।  

 �वदेशीलाई केवल �वदेशीको नाताले �भसा �दन ु वा न�दन ु वा �भ� �भ� वण�, �ल� वा जात 

जा�तका नेपाल� नाग�रकसँगको वैवा�हक स�ब�धका आधारमा �वदेशीह�लाई �भ� �भ� �कार वा 

अव�धको �भसा �दन ु दईु अलग अलग कुरा हनु।् �वदेशीसँग वैवा�हक स�ब�ध हनुे नपेाल� 

नाग�रकको वण�, �ल� वा जातजा�तलाई आधार बनाएर �वदेशीह�लाई �भ� �भ� �कार वा 

अव�धको �भसा �दने कानूनी �यव�था गन�लाई कुनै �ववेकपरक कारण हनु ु पन�। अ�यथा �यो 

कानूनी �यव�था उपयु�� संवैधा�नक �यव�थासँग अस�त हनुे र नेपाल� लो�ने मा�नससँग वैवा�हक 

स�ब�धको दाँजोमा नेपाल� �वा�नी मा�नससँगको स�ब�ध असमानर कम स�ुवधाय�ु देिखने गर� 

उप�नयम (४) मा ग�रएको �यव�था अनिुचत र अनपुय�ु देिखएकोले सो �यव�था त�काल�न 

नेपालको सं�वधानको धारा १० र वत�मान सं�वधानको धारा ११ को ��तकूल हनु जाने। 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी कृ�णजंग रायमाझी 

माननीय �यायाधीश �ी ह�र����साद उपा�याय 

 

�वषयः अंशमानाचामल। 

र�लाल कनौ�डया �व�� रेण ुअ�धकार�।  

 

 सामा�यतया गभ� रहेको ९ म�हनाप�ात ् ब�चाको जायज�म ह�ुछ। ��ततु म�ुामा वाद�ले छोर� 

जि�मसकेप�छ दाबी �लएको ९, १० म�हनाअगा�डको ��तवाद�सँग यौन स�ब�ध रहेको कुराको 

य�कन �म�त खलुाउन नसकेको कुरा अ�वाभा�वक नहनुे तथा यसर� य�कन �म�त खलुाउन नसके 

ताप�न २०३२ साल भा� म�हनस�म उ�लेख गरेको र �सू�तगृहको �रपोट�बाट प�न वाद�को 

२०३२ साल भा� म�हनादेिख म�हनावार� रो�कएको भ� ेरहेको छ। य�तो अव�थामा करणी भई 

गभ� रहेको य�कन �म�त वाद�ले खलुाउन नसके कै कुराले मा� ��तवाद�को िज�कर प�ु� हनुे 

अव�था प�न नदेिखने।  

 यी वाद� ��तवाद� दवुैलाई ��तवाद� बनाई वाद� �ी ५ को सरकारले म�ुाको तह�ककात गर� 

का.िज.अ. मा बह�ुववाह म�ुा दायर गरेको कुरामा मखु �मलेकै देिख�छ। सो म�ुा हद �याद 

नाघी दायर भएको कारण जनाई का.िज.अ. बाट तामेल�मा राखेको देिख�छ। यसर� हद�याद 

नाघेको काय��व�धगत कारणबाट सो बह�ुववाह म�ुा तामेल�मा रािखएको कुराले वाद� ��तवाद�लाई 

उ� म�ुामा सजाय हनुे वा नहनु े भ� े �वषयसँग मा� सरोकार रा� े हुँदा सो म�ुा तामेल�मा 

रहेबाट वाद� ��तवाद�वीचको स�ब�ध नै �था�पत हनु नस�ने भ� ेपनुरावेदन िज�करसँग सहमत 

हनु नस�कन।े  

(�करण नं. १९) 

 

 

 

 

 

 

 

 

आदेश �म�तः २०५५।१।११ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०५१ सालको दे.प.ुनं. 

२२२८ 

�नण�य नं. ६५८५ 
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी कृ�णजंग रायमाझी 

माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी केदारनाथ आचाय� 

माननीय �यायाधीश �ी टोपबहादरु �संह 

माननीय �यायाधीश �ी रामन�गना �संह 

 

�वषयः नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा २३, ८८  ) १ (र  ) २ (बमोिजम उ��षेणय�ु 

परमादेशलगायत जनुसकैु उपय�ु आ�ा आदेश वा पजु� जार� ग�रपाऊँ। 

अ�धव�ा च��का�त �वाल�समेत �व�� �ी ५ को सरकार, मि��प�रष� सिचवालयसमेत।  

  

 नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ११ ले �ल�समेतको आधारमा भेदभाव नगर� 

नेपाल� नाग�रक म�हला र प�ुषलाई समान ���ले हे�रने र कानूनको समान संर�बाट हनु े

��याभ�ूतका साथ समानताको हक ��याभतू गरेको छ। साथसाथै सं�वधान �ार�भ भएप�छ 

ज�मेको कुनै �यि�को बाब ु �नजको ज�म हुँदा नेपालको नाग�रक रहेछ भने �य�तो �यि� 

वंशजको नाताले नेपालको नाग�रक हनुे, नेपाल अ�धरा�य�भ� फेला परेको �पत�ृवको ठेगान प�ा 

नलागेस�म वंशजको नाताले नेपालको नाग�रक हनुे संवैधा�नक �यव�थाह� धारा ९ को 

उपधाराह� �मशः (१) र (२) मा �यव�था ग�रएको छ। उि�लिखत �ववाद उठाइएको धारा 

९ का �यव�थाह�मा आमा र मात�ृव समेतलाई आधार न�लई बाब ु तथा �पत�ृव मा�लाई 

मा�यता �दइएकोले भेदभावपूण� भई धारा ११ को समानताको हकसँग बािझएको छ भ� े

�नवेदकतफ� को िज�कर रहेको। धारा ८८ (१) अ�तग�त �वधा�यका�ारा �न�म�त कुनै कानून तथा 

�वधा�यक� अ�धकार �योग गर� बनेको कुनै कानूनी �यव�थाले सं�वधान �द� मौ�लक हकमा 

अनिुचत ब�देज लगाएको तथा सं�वधानकै कुनै �यव�थासँग बािझने गर� कुनै कानून बनेको छ 

भने �प� देिखन आएमा यस अदालतले आ�नो असाधारण अ�धकार�ारा �य�तो कानूनको 

संवैधा�नकतावारे पनुरावलोकन गर� अमा�य तथा बदर घो�षत गन� स�न ेह�ुछ। ��ततु म�ुामा 

सं�वधानको धारा ९ (१) (२) को �नवेदकले उठाएको संवैधा�नकताको �� यस अदालतको 

�या�यक पनुरावलोकनको अ�धकार ��ेको दायरा�भ� पद�छ भ� स�कने अव�था नदेिखने। 

आदेश �म�तः २०५८।१०।२५ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०५७ सालको �रट 

नं. ३६६८ 

�नण�य नं. ७०४४ 
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सं�वधानका उि�लिखत दवुै धाराह�को �या�या साम�ज�यपूण� त�रकाले (Harmonious 

constitution) गर�न ुपन� भनी बहसको �ममा �नवेदकतफ� का �व�ान ्अ�धव�ा �ी बलराम के. 

सीले उठाउनभुएको स�ब�धमा �वचार गदा� ती दवुैधाराह�को आ आ�नै उ�े�यह� राखी 

आपसमा �वत�� रहेको र धारा ११ को समानताको हक प�न �नरपे� हक मा� स�कने अव�था 

नहुँदा यस �क�समको �या�याको ग�ुजाइस नदेिखने। यसका अ�त�र� सं�वधान �नमा�णकता�ले प�न 

सं�वधानका उ� धाराह� आपसमा बािझने गर� बनाएको भनी अथ� गन� �म�ने अव�था हुँदैन। 

नाग�रकता स�ब�धी �वषय अ�य�त मह�वपूण� र संवेदनशील �वषय भएकोले अ�य� प�न देशको 

सं�वधानमै �यव�था ग�रएको पाइ�छ। वृह�र ���कोणबाट देशको �हतमा आव�यक स�झेर न ै

सं�वधान �नमा�ताले सं�वधानमा धारा ९ (१) र (२) को उ� �यव�था ग�रएको स�झन ु पन� 

ह�ुछ। मूल कानून नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ ले गरेको �य�तो �यव�थाको उ�े�य 

अनकूुल नहनुे गर� यस अदालतले अ�यथा अथ� हनुे गर� �यसर� �या�या गनु� सं�वधानस�म समेत 

नहने। मानव अ�धकारस�ब�धी �व��यापी घोषणले प�ुष एवं म�हला�बचको कुनै प�न �कारको 

भेदभाव अमा�य हनुे �स�ा�त अन�ुप संय�ु रा� संघ�ारा पा�रत म�हलाउपर हनुे सबै �कारको 

भेदभाव उ�मूलनस�ब�धी महासि�ध १९७९ को प� रा� नेपाल प�न भएकोले महा�स�धका 

मा�यता पालना गनु� नेपालको प�न दा�य�व हनुे।  

 म�हलाउपर हनुे सबै �कारको भेदभावलाई भ�सना� गद� आ�नो रा��य सं�वधान वा अ�य उपय�ु 

कानूनमा प�हले नै नप�रसकेको भए म�हला र प�ुषमा समानताको �स�ा�तलाई समावेश गन� तथा 

यस �स�ा�तलाई कानून वा अ�य मा�यमबाट �यावहा�रक �पमा साकार पान� कबलु उ� 

महासि�धका प� रा�ह�को रहेको महासि�धको धारा २ बाट देिख�छ भने महासि�धको धारा १ 

मा म�हला �व�� भेदभावको प�रभाषामा नाग�रक स�ब�धी मानव अ�धकारको �वषय प�न समावेश 

रहेको देिख�छ। सं�वधान र कानून �नमा�ण तथा संशोधनको काय��े� यस अदालतको अ�धकार 

�े��भ� नपन�। यस अदालतले �च�लत सं�वधान र कानूनको आधारमा �याय स�पादनको काय� 

गनु�पन� र नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९ मा रहेको �यव�थाले सि�धका �यव�थाह� 

�च�लत कानूनसँग बािझएमा सो �योजनको ला�ग बािझएको हदस�म कानूनको �यव�था अमा�य 

हनुे सि�धको �यव�था कानून सरह लाग ुहनुे �यव�था गरेको देिख�छ। ��ततु �ववादमा य�तो 

अव�था रहेको देिखदैन। संवैधा�नक �यव�थाको साम ुसि�धको �यव�थाले �ाथ�मकता पाउँछ भ� 

स�कने अव�था प�न देिखदैन। �य�तै कुनै सि�धको कुनै थप दा�य�व नेपाल अ�धरा�य वा �ी ५ 

को सरकारलाई �दएकोमा �यसको काया��वयनका ला�ग कानूनी बनाउने तफ�  कदम चलाउन ुपन� 

गर� उ� ऐनमा ग�रएको।  



सव��च अदालतबाट भएका लै��क �याय र 

समानतास�ब�धी मह�वपूण� फैसलाह�को सँगालो 141 

 

 सं�वधान �ार�भ भएप�छको नाग�रकता �ा�� र समा��स�ब�धी सं�वधानको धारा ९ (१) (२) मा 

उि�लिखत �यव�था अन�ुपनै नेपाल नाग�रकता ऐन, २०२० को दफा ३ मा �यव�थाह� रहे 

भएको प�न पाई�छ। तसथ� सं�वधानको धारा ९ को उपधारा (१) र (२) तथा नेपाल नाग�रकता 

ऐन, २०२० को दफा ३ को उपधारा (१), (४) र (५) मा भएको बाब ुनेपाल� नाग�रक भएको 

आधारमा मा� वंशजको नाग�रकता �लन स�कने �यव�थाह� तथा सं�वधान तथा ऐनको 

उि�लिखत �यव�थालाई काया��वयन गन� �नमा�ण गर�एको नेपाल नाग�रकता �नयमावल�, २०४९ 

को �नयम ३ तथा ३क मा वंशजको आधारमा नाग�रकता �दने स�ब�धमा तो�कएको ���या र 

सोसँग स�बि�धत अनसूुची १ र २ मा बाबलेु �ा� गरेको नेपालको नाग�रकताको अधारमा मा� 

वंशजको नाग�रकता �लन स�कन े गर� �नधा�रण गरेको �नवेदनप�को ढाँचा स�ब�धी �यव�था 

समेत भेदभावपूण� भएकोले सं�वधानको धारा ११ (१) (२) (३) �ारा �द� समानताको हकसँग 

बािझएको भ� स�कने अव�था देिखएन।  

 नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ९ (१) र (२) नेपाल नाग�रकता ऐन, २०२० 

को दफा ३ (१) (४) (५) तथा नपेाल नाग�रकता �नयमावल�, २०४९ को �नयम ३.३ क र 

सोह� �नयमको अनसूुची १ र २ समेतका �यव�थाह� भेदभावपूण� भई सं�वधानको धारा ११ (१) 

(२) र (३) सँग बािझएको भ� स�कने अव�था नदेिखएकोले �ववादमा �याइएका संवैधा�नक तथा 

कानूनी �यव�थाह� �नवेदकको मागबमोिजम अमा�य तथा बदर घो�षत गर� परमादेशलगायतको 

कुनै आदेश समेत जार� हनु ुपन� अव�था नदेिखने।  

(�करण नं. १४ देिख १६) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी राम�साद �े� 

माननीय �यायाधीश �ी परमान�द झा 

 

�वषय: उ��षेण परमादेश। 

अ�धव�ा अ�यूत�साद खरेल �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 नाबालकको �पत�ृवको ठेगाना नै नलगाई नाबालकलाई सदाको ला�ग नेपाल� आमाबाट ज�मेको 

आधारबाट �वतः नेपालको नाग�रकता पाउने �वषय सै�ाि�तक र नी�तगत�पमा रा��य ��त�ा एवं 

मया�दा र रा�बासीको नै�तकता एवं धा�म�क मा�यता सहुाउँदो मा� न�म�ने।  

(�करण नं. १०) 

 �पत�ृवको ठेगाना नलागेस�म सो नाबालकलाई वंशजकै नाताले नेपालको नाग�रक मा�नने गर� 

हा�ो कानूनले �वीकारेको हनुाले �पत�ृवको ठेगाना नलागेस�मको नाबालकलाई नाग�रकता�वह�न 

ग�रराखेको अव�था देिखन नआउन।े  

(�करण नं. ११) 

 मात�ृवको आधारमा कुमार� आमाबाट जि�मएका नाबालकलाई अ�सरह नाग�रकता �दन �रट 

जार� ग�रपाऊँ भ� े�नवेदन िज�करसँग सहमत हनु नस�कने।  

(�करण नं. १३) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आदेश �म�तः 

२०६१।१२।१० 

म�ुा/�रट नं.: स�वत २०६१ सालको �र.नं. 

३५०४ 

�नण�य नं. 

७५३३ 
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी अनपुराज शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी शारदा�साद पि�डत 

माननीय �यायाधीश �ी अजु�न�साद �संह 

 

�वषयः परमादेशसमेत। 

अ�धव�ा टेक ता�ाकारसमेत �व�� �ी ५ को सरकार, म��ीप�रष� सिचवालयसमेत।  

  

 �नवेदनप�मा बाबकुो ठेगान नभएकै कारणले वाद� म�हलाह�बाट ज�म भएका नाबालकह�को 

ज�मदता� गन� र �नजह�ले नाग�रकता �ा� गन� नसकेको भ� ेिज�कर �लएको प�र��ेयमा मा�थ 

ग�रएको �ववेचनाबाट �य�तो गनु� सं�वधान तथा कानून स�मत हनुे नदेिखएकोले बाबकुो ठेगान 

नभएको भ� ेमा� कारणले वाद� म�हलाह�बाट जि�मएका बालबा�लकाको ज�मदता� गन� पाउने 

कानूनी तथा नाग�रकता �ा� गन� स�न े संवैधा�नक तथा कानूनी हकबाट वि�चत नगर� �य�ता 

�यि�ले कानूनबमोिजमको ���या पूरा गर� ज�मदता� तथा नाग�रकताको ला�ग �नवेदन गन� 

आएमा कानूनबमोिजम ज�मदता� गन� तथा नाग�रकता �दान गन� न�म�ने भ� नस�कने।  

(�करण नं. 32) 

 ज�म, म�ृय ुतथा अ�य �यि�गत घटना (दता� गन� ) ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा (१) 

को ख�ड (क) मा रहेको “ज�म तथा म�ृयकुो सूचना प�रवारको म�ुय �यि�ले र �नजको 

अनपुि�थ�तमा प�रवारको उमेर पगेुको प�ुषह�म�ये सबैभ�दा जेठो �यि�ले” भ� े �यव�थामा 

रहेको “प�ुषह�म�ये” भ� ेवा�ांश सं�वधानको धारा १३१ अनसुार �नि��य हनुे।  

 वाद� समदुायका बालबा�लकाह�लगायत बाबकुो ठेगान नलागेको सबै बालबा�लकाह�लाई 

बाबकुो ठेगान नभएको भ� े कारणले �नजह�को ज�म दता� गन� इ�कार नगनु� तथा �य�ता 

बालबा�लकालाई नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ९ को उपधारा (२) तथा नेपाल 

नाग�रकता ऐन, २०२० को दफा ३ को उपदफा (४) बमोिजम नेपालको नाग�रकता �दान गन� 

अ�वल�ब आव�यक �यव�था गर� �य�ता �यि�ह�लाई नेपालको नाग�रकता �दान गन� 

�वप�ीह�को नाममा परमादेश जार� हनुे।  

(�करण नं. ३४ 

आदेश �म�तः २०६२।५।३० म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६० सालको �रट नं. 

१२१ 

�नण�य नं. ७५५० 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी व��कुमार ब�नेत 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

 

�वषयः उ��षेण परमादेश। 

प�ुयवती पाठकसमेत �व�� �ी ५ को सरकार, पररा� म��ालयसमेत।  

  

 राहदानी ऐन तथा �नयमावल� एवं सं�वधानको धारा ११ र १२ ले म�हलाह�को हकमा मा� 

अ�भभावकको सहम�त नभई राहदानी �ा� गन� नस�न े सत� तो�ने अ�धकार �ी ५ को 

सरकारलाई �दान गरेको नदेिखँदा मि��प�रष�को �म�त २०५२। ९। १० को �नण�यले तोकेको 

उ� सत� संवैधा�नक र कानूनी �यव�थातफ�  �यान न�दई मि��प�रष�ले �योग गन� पाउन े

काय�का�रणी अ�धकारभ�दा बा�हर गएर ग�रएको �नण�य मा�ुपन�।  

(�करण नं. २३) 

 म�हलावग�लाई प�ुषलाई भ�दा वढ� Hardship हनुे गर� ग�रएको कुनैप�न काय�का�रणी �नण�य 

जसको ज�तसकैु bona fide intention भए प�न �य�तो �नण�यलाई कानूनी राजको मा�य �स�ा�त 

�वपर�त discriminatory, excess of power र arbitrary �नण�य मा�ुपन�।  

(�करण नं. २३) 

 हा�ो कानूनमा संय�ु रा�सघको �व�भ� सभामा भाग �लन जान, एिशयाल� �वकास व�कमा भाग �लन जान, 

साक� मा भाग �लन जान र अ� अ�तरा���य स�मेलनमा भाग �लन जान र नेपाल� राजदूतावासमा नेपाल� 

��त�न�ध र �नयोग �मखु भएर जान अ�ययन गन� जान राहदानी जार� हनुे �यव�थाबाट नै राहदानी भनेको 

प�ुषसरह नै म�हला नेपाल� नाग�रकह�ले प�न धारा १२ को �वत��ताह�को उपभोगको �योजनको 

ला�ग जार� हनुे Document हो भ� े�मािणत ह�ुछ। उ� ऐनमा म�हला र प�ुष छु�ाएको छैन। मा�थ 

उि�लिखत स�ठनह�मा नेपालले �लएको अ�तरा���य स�ठनह�को सद�यताह�को ��त�न�ध�व 

नाग�रकबाट नै ह�ुछ। नाग�रक भनेको म�हला प�ुष दवुै हनु।् य�द म�हला नाग�रकह� 

२०५२।९।१० को मि��प�रष�को �नण�यको सत�को कारण अ�भभावकको अभावमा राहदानी जार� 

भएन भने एका�तर रा�को ��त�न�ध�व हनु स�दैन भने अक��तर म�हलाह�ले हा�ो सं�वधानले �दएको 

धारा १२ का आ�ना �वत��ताह� उपभोग गन�बाट वि�चत हनुपुन� ह�ुछ। हा�ो राहदानी स�ब�धी 

आदेश �म�तः २०६२।८।१३ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६० सालको �रट नं. 

३३५५ 

�नण�य नं. ७५८५ 
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कानूनी �यव�थाह�बाट रा�यको ��त�न�ध�वका स�ब�धमा होस वा आ�नो �नजी �योजन र उ�े�यका 

ला�ग होस ् नाग�रकह�ले राहदानीको मा�यमबाट सं�वधान र ICCPR ले �दएको �वत��ताह�को 

उपभोगमा नै अनिुचत ब�देज ला�न स�ने हनुाले सोबमोिजमको काय�का�रणी �नण�य गन� न�म�न।े  

(�करण  नं. २७) 
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी रामन�गना �संह 

माननीय �यायाधीश �ी राम�साद �े� 

माननीय �यायाधीश �ी िखलराज रे�मी 

 

�वषयः उ��षेण परमादेश। 

अ�धव�ा मीरा ढंुगानासमेत �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

 

 बालबा�लका स�ब�धी ऐन, २०४८ का �ावधानह� बालवा�लकाको हक �हतसँग स�बि�धत 

भएको र �नबेदकह�ले अमा�य घो�षत गराई मा�न िज�कर �लएको उ� ऐनको दफा ३(१) को 

�ावधान बालवा�लकाको नाम रा� े स�ब�धमा काय��व�ध �यवि�थत गन� कुरा प�रचया�मक 

�कृ�तको हनुे, य�तो कुरा प�रवारमा आपसी स�लाह समझदार�बाट हनुे �यवहार �चलनको �वषय 

रहेको तथा �वप�ी म�हला बालबा�लका तथा समाज क�याण म��ालयको �लिखतजवाफमा 

अ�तरा���य महास�धीह�को अनमुोदनप�ात ् �वभेदज�य देिखएका कानूनह�मा संशोधन गन� 

स�ब�धमा उ�च�तर�य स�म�त गठन भई सो स�म�तले पेस गरे अन�ुप �वभेदपूण� देिखएका 

कानूनह�को पनुरावलोकन गर� संशोधन गन� �ममा रहेको भ� े उ�लेख भएकोले �नवेदकले 

िज�कर �लएको कानूनमा प�न समायानकूुल संशोधन हनु स�न ेअव�थासमेत रहेकोले �रट �नवेदन 

मागबमोिजम बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ३(१) को �ावधानलाई अमा�य घो�षत 

ग�ररहन ुनपन�।  

(�करण नं. १५) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

माननीय �यायाधीश �ी पवनकुमार ओझा 

 

�वषयः उ��षेण, परमादेश, ��तषधेलगायत जो चा�हन ेआ�ा आदेश वा पजु� जार� ग�रपाऊँ। 

स�ुनलबाब ुप�त �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 देहायका �वषयमा संवैधा�नक वा कानूनी �� �न�पण गनु�पन� �ववाद भएमा Public Interest 

Litigation को �ववाद मा� स�कने 

 रा�यको �ढलाइ वा Inaction को कारण �व�भ� वग�, जातजा�त, �ल�, समूह, भाषा भाषी आ�द 

नाग�रकको �व�भ� समूह सं�वधानको भाग ३ ले �दान गरेको मौ�लक हक उपभोग गन�बाट 

वि�त हनु ुपरेको �वषय, रा�यले �मशः लाग ुगन� �नद�शक �स�ा�तलाई बेवा�ता गरेको कारण 

मौ�लक हक उपभोग गन�बाट वि�त हनु ुपरेको �वषय,  

 रा�यको तफ� बाट वत�मान सं�वधानको ��तावना खास गर� ��तावनाको चौथो �करणको �यव�था 

र भावना �वपर�त हनुे काय� भएको अव�थामा,  

  �यायपा�लकाको �वत��ता र सं�वधानबमोिजम �वत�� भएर काम गनु�पन� अ�य संवैधा�नक 

�नकायको �वत��तामा ह�त�ेपस�ब�धी �वषय,  

  वातावरण �दूषणस�ब�धी �वषय,  

 सं�वधानको धारा १३(३) को ��तब�धा�मक वा�ांशमा उ�लेख भएका �वशेष �यव�था गर� 

संर�ण र सश�ीकरण गन� स�कन ेजातजा�त वा �यि� वा वग�को हक�हतस�ब�धी �वषय,  

 सं�वधानको भाग ३ र ४ मा उि�लिखत अ�य �यि� वा समूह वा वग�को हक�हतस�ब�धी �वषय,  

 नेपालको �ाकृ�तक �ोत स�पदा ज�तैः साव�ज�नक ज�गा, नद�नाला, वनज�ल आ�द Public Trust 

Doctrine अ�तग�त पन� �वषय,  

 नेपालको सां�कृ�तक स�पदास�ब�धी ऐ�तहा�सक र परुाताि�वक �वषयह� ,  

 काय�पा�लकाले आ�नो संवैधा�नक कत��य पालना नगरेको कारणबाट नाग�रकह�को कुनै वग� वा 

समूह वा जातजा�त पी�डत हनु परेको �वषय आ�द।  

(�करण नं.२) 

आदेश �म�तः २०६४।९।६ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६४ सालको �रट 

न�वर ९१७ 

�नण�य नं. ७९५८ 
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 ब�चा ज�मदँा एउटा �ल�ीमा ज�मेको भए प�न जै�वक (Biological) र �ाकृ�तक (Natural) 

���याअनसुार ज�मदाभ�दा अक� �ल�ीमा �वकास भई ज�मँदाको भ�दा फरक �ल�ीमा लै��क 

�व�प प�रवत�न हनु स�छन।् य�तो प�रवत�न हुँदैमा �तनीह� मानव जा�त वा नाग�रक नै होइनन ्

भ� न�म�ने।  

 म�हला र प�ुषबाहेक अ�य ते�ो �ल�ीलगायतका �यि�ह�लाई यौन अ�भमखुीकरण (Sexual 

Orientation) का आधारमा भेदभाव गन� न�म�ने।  

 रा�यले म�हला र प�ुषबाहेकका ते�ो �ल�ी �ाकृ�तक �यि� नाग�रकह�को अि�त�वलाई 

�वीकार गर� उनीह�लाई प�न सं�वधानको भाग ३ �ारा �द� मौ�लक हकह�बाट वि�त गन� 

न�म�ने।  

(�करण नं.४) 

 कानूनले �नधा�रण गरेको उमेर पूरा गरेका �यि�ह�ले कसर� यौन स�पक�  (Sexual Intercourse) 

रा�दछन ् र �य�तो स�पक�  �ाकृ�तक अ�ाकृ�तक के हो भनी �� गन� अ�धकार कसैलाई प�न 

�ा� हनु नहनुे।  

 म�हला र प�ुषह� (�वपर�त �ल�ी) ले गन� यौन स�पक� मा गोपनीयताको हक सरुि�त छ �य�तो 

अ�धकार फरक लै��क प�हचान र यौन अ�भमखुीकरण भएका ते�ो �ल�ी �यि�ह�को हकमा 

प�न समान �पमा आक�ष�त हनुे।  

 यौ�नक ��याकलापलाई अ�ाकृ�तक भनी सम�ल�ी र ते�ो �ल�ीह�को लै��क प�हचान र यौन 

अ�भमखुीकरणलाई अ�वीकार गन� स�कन े अव�था हनु ु हुँदैन। जब कुनै प�न �यि�ले आ�नो 

�वअनभु�ूत अनसुारको लै��क प�हचान हा�सल गद�छ, त�प�ात ् उसको जै�वक �ल� के हो ? 

�नजले क�तो यौन साथी रो�न ुपन� हो, क�तो �यि�सँग वैवा�हक स�ब�ध कायम गनु�पन� हो भ� े

कुराको �नधा�रण अ� �यि�, समाज, रा�य वा कानूनले ग�र�दने होइन। यो �नता�त �पमा 

�य�तो �यि�को वैयि�क आ�म�नण�यको अ�धकारअ�तग�त पन�।  

 मा�नसको �वत��ता, ��त�ा र आ�मस�मानमा चोट प�ु याउने खालका कुनै प�न �यव�थाह� 

मानव अ�धकारको ���कोणबाट मा�य हनु स�दैनन।् धम�, सं�कृ�त, पर�परा, मू�य मा�यता ज�ता 

कुनै प�न आधारमा �यि�को आधारभतू अ�धकारलाई स�ुचन गन� नहनुे।  

 सं�वधानको भाग ३ का मौ�लक हक र नेपालले ह�ता�र गर� नेपाल कानूनसरह लाग ुभएका 

मानव अ�धकारस�ब�धी �व�भ� महासि�धह�ले �दएको अ�धकार आ�नै प�हचानमा उपयोग गन� 

नपाउने काननुी �यव�था छ भने �य�तो �यव�थालाई �वे�छाचार� (Arbitrary), आधारह�न 
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(Unreasonable) र भेदभावय�ु (Discriminatory) मा�ुपन� ह�ुछ र �य�तो कानून काया��वयन 

गन� रा�यको काय� प�न Arbitrary Unreasonable र discriminatory न ैमा�ुपन�।  

 आ�नै प�हचान कायम राखी मौ�लक हक र �वत��ताको उपभोग गन� नपाउने कानूनलाई 

भेदभावकार� कानून मा�ुपन�।  

 नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोिजम ICCPR/ICESCR समेत नेपाल कानूनसरह 

भएको हुँदा LGBT ह�ले आ�नोपनको अ�धकार (Right to have one's own identity) को 

आधारमा �वना भेदभाव आ�नै प�हचानस�हत नेपाल कानूनले �दएको हकह� अ�सरह �नवा�ध 

�पमा उपभोग गन� पाउन ुपन�। सरकारले आव�यक अ�ययन गर� फरक लै��क प�हचान र यौन 

अ�भमखुीकरण भएका �यि�ह�ले समेत अ�सरह नै �वना भेदभाव आ�नो अ�धकार उपभोग गन� 

पाउन ेगर� उपय�ु कानून बनाउन ुवा भैरहेको कानून संशोधन गर� आव�यक �ब�ध गनु� भनी 

नेपाल सरकारको नाउँमा �नद�शना�मक आदेश जार� हनुे। एउटा सावालक �यि�ले अक� 

सावालक �यि�सँग राजीखसुी म�जरु�ले आ�नो चाहना अन�ुप वैवा�हक स�ब�ध रा� पाउन ु

उसको नैस�ग�क हक र अ�धकार हो। सम�ल�ी �ववाहलाई स�बि�धत �यि�ह�को हक अ�धकार 

र सामािजक पा�रवा�रक ��� सबै प�बाट हे�रनपुन�।  

(�करण नं. ६) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी अनपुराज शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

 

�वषयः उ��षेण। 

न�ल� महज�नसमेत �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९ (१) अनसुार संसदबाट अनमुोदन, सि�मलन, �वीकृ�त वा 

समथ�न भई नेपाल अ�धरा�य वा नेपाल सरकार प� भएको कुनै सि�धको कुरा �च�लत 

कानूनसँग बािझएमा सो सि�धको �योजनको ला�ग बािझएको हदस�म �च�लत कानून अमा�य हनुे 

र तत ्स�ब�धमा सि�धको �यव�था नेपाल कानून सरह लाग ुहनुेछ भ� ेकानूनी �यव�था रहेबाट 

उि�लिखत अ�तरा���य महासि�धह�को प� रा�को है�सयतले नेपालले उ� महासि�ध अ�तग�तको 

दा�य�व �नवा�ह गनु� रा�यको कत��य हनु आउन।े  

(�करण नं. ८) 

 अ�तरा���य महासि�धह�को साथै नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा ८(२) एवं नेपाल 

नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) बमोिजम कुनै �यि�को ज�म हुँदा �नजको वाव ु वा 

आमा नेपालको नाग�रक रहेछ भने �य�तो �यि� वंशजको नाताले नेपालको नाग�रक हनुे कानूनी 

�यव�था रहेबाट समेत �ल� वा ववैा�हक ि�थ�तको आधारमा �नवेदकलाई भेदभाव गर� 

नाग�रकताको �माणप� �लनबाट वि�त हनुे गर� �वप�ी नगरपा�लकाबाट �सफा�रस न�दने गर� 

भएको काय�लाई कानूनस�मत भ� न�म�ने।  

(�करण नं. ९) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी गौर� ढकाल 

माननीय �यायाधीश �ी राजे���साद कोइराला 

 

�वषयः परमादेश। 

रि�त थापासमेत �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा नेपाल प� भएको कुनै सि�धको कुरा �च�लत 

कानूनसँग बािझएमा सो सि�धको �योजनको ला�ग बािझएको हदस�म �च�लत कानून अमा�य 

हनुेछ र त�स�ब�धी सि�धको �यव�था नेपाल कानूसरह लाग ु हनुे छ भ� े �यव�था भएबाट 

नेपालले अनमुोदन गरेका उपयु�� सि�ध स�बि�धत �यव�थाह� नेपालका ला�ग प�न कानूनसरह 

मा�य भई नेपालको ला�ग ब�धनकार� हनुे। नाग�रकता �ा��स�ब�धी नेपालको अ�त�रम सं�वधान, 

२०६३ को �यव�था नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ एवं नेपाल नाग�रकता �नयमावल�, २०६३ 

मा भएका �यव�थाह� मानव अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य अनबु�ध अनकूुल भई नाग�रकता �ा� 

गन� काय�मा म�हला र प�ुष�बच कुनै भेदभाव रहेको भ� न�म�ने।  

(�करण नं. ७) 

 बाब ुवा आमाम�ये दवुलैाई वंशज मानी बाब ुवा आमाम�ये कुनै एकको नामबाट नाग�रकताको 

�माणप� �लने अ�धकार नेपाल नाग�रकता �नयमावल�, २०६३ को �नयम ३ समेतले �दान 

ग�रसकेको बाबआुमाको अलगअलग वतन भए प�न �नवेदकले रोजेको बाब ु वा आमाको 

ठेगानाम�ये कुनै एक �थानमा स�बि�धत �नकायको �सफा�रससाथ तो�कएको काय��व�ध पूरा गर� 

नाग�रकताको �माणप� माग गन� आएमा रोजेको बाब ु वा आमाको ठेगानाम�ये एक �थानबाट 

नाग�रकताको �माणप� �ा� गन� स�ने।  

(�करण नं. ८) 
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

माननीय �यायाधीश �ी भरतराज उ�तेी 

माननीय �यायाधीश �ा.डा. �ी भरतबहादरु काक� 

 

�वषयः उ��षेणसमेत। 

अ�धव�ा सरोजनाथ �याकुरेलसमेत �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 मतदान गन� र सं�वधानसभा वा �वधा�यका अथा�त ् संसद र �थानीय �नकायमा उ�मे� वार ब� े

अ�धकार नाग�रकलाई मा� �ा� ह�ुछ। लामो समयदेिख वसोवास गद�आएको भए प�न नेपाल� 

नाग�रक भ� ेप�रचय गराउने �माण नेपाल� नाग�रकताको �माणप� हो। सं�वधानसभा वा संस� 

वा �थानीय �नकायह�मा उ�मे� वार ब� े वा मतदान गन� दवु ै अ�धकार Political Right हो। 

Political Right केवल नाग�रकलाई मा� �ा� हनुे।  

(�करण नं. ३) 

 नाग�रक भनी िचनाउन ेनाग�रकताको �माणप�को अभावमा स�बि�धत �यि� खास देशमा लामो 

समयदेिख बसोबास ग�रआएको हो भ� े िचनाउन ेअ�य जनुसकैु प�रचयप�को आधारमा मतदान 

गन� अ�धकार�ा� हुँदैन। �यसर� बसोबास गरेको भ� े�माण वा नाग�रकता �ा� गन�स�ने भ�े 

यो�यताले नाग�रकताको �माणप�लाई Substitute वा Replace गन� स�ैन। नाग�रक र 

राजनी�तक अ�धकार �योग गन� अ�धकार नाग�रकले मा� �ा� गद�छ। �य�तो अ�धकार �योग 

गन� नाग�रकताको �माणप� �ा� गरेको हनुपुन�।  

(�करण नं. १०) 

 नेपाल� नाग�रक हनु यो�यता पगेुको सबैले नेपाल� नाग�रकताको �माणप� �लनै पछ� भनी बा�य 

गन� नस�ला तर कसैले नेपालको नाग�रकको है�सयतले यो देशमा आ�नो Voting Right माफ� त 

Political Right Exercise गन� हो भने आफूलाई प�रचय गराउन नाग�रकताको �माणप� 

�लनपुन�।  

(�करण नं. २०) 

आदेश �म�तः 
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 मतदाता नामावल�स�ब�धी ऐन, २०६३ को उपदफा (१) मा “नाग�रकताको �माणप�” भ�े 

श�दावल� �प� हुँदाहुँदै नाग�रकताको �माणप�लाई नै Substitute गन� गर� अ�य कागजात 

�वधा�यकाले थ�न स�ैन। मतदाता नामावल�मा नाम दता� गन� नाग�रकताको �माणप�को 

अप�रहाय�तालाई कायमै राखी नाग�रकताको �माणप� केह� गर� अ�प� वा ���वधाजनक देिखएमा 

नाग�रकताको �माणप�को Corroboration र Verify को ला�ग मा� ज�गाधनी �माणपूजा�लगायत 

उपदफा (१) र (२) मा उ�लेख भएका अ�य कागजप�ह� नाम दता� अ�धकार�ले माग गन� 

स�ने।  

(�करण नं. २३) 

 सं�वधानले प�रक�पना गरेको संवैधा�नक सव��चताको �स�ा�तलाई �यवहारमा काया��वयन गन�का 

ला�ग धारा १०७ �ारा यस अदालतलाई �द� असाधारण अ�धकारको Pivotal Role रहेको छ। 

यस अदालतको उ� असाधारण अ�धकारलाई �वधा�यकाले बनाएको कुनै प�न कानूनले �नय��ण 

वा सी�मत गन� नस�ने।  

(�करण नं. २५) 

 मतदाता नामावल�का �वषयमा �नवा�चन आयोगले गरेको कामकारबाह�उपर कुनै अदालतमा कुनै 

�� उठाउन स�कन ेछैन भनी मतदाता नामावल�स�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा २५ मा उ�लेख 

भएको �यव�थाले सं�वधानको धारा १०७ �ारा यस अदालतलाई �द� असाधारण ��ेा�धकारलाई 

उपे�ा (Ignore) गन�, अनादर (Dishonour) गन�, �न�तेज त�ुयाउन ेवा कुनै प�न �पबाट सी�मत वा 

�नयि��त गन� नस�ने।  

(�करण नं. २६) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

माननीय �यायाधीश �ी भरतराज उ�तेी 

 

�वषयः परमादेशसमेत। 

स�वना दमाईसमेत �व�� नपेाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 नाग�रकताको �माणप� सं�वधान र कानूनले नाग�रक हनु यो�यता पगेुको �यि�लाई मा� �दान 

ग�र�छ। सं�वधान र कानूनले नाग�रक हनु तोकेको यो�यता नपगेुको �यि� ज�तसकैु लामो 

अव�ध बसोवास गरेको भए प�न नाग�रक ब� नस�ने।  

(�करण नं. ४) 

 ��येक �यि�को ला�ग नाग�रकताको �माणप� मह�वपूण� ह�ुछ। नाग�रक नभई कसैले प�न यो 

देशको राजनी�तक अ�धकार �योग गन� नपाउने।  

 तो�कएको अ�धकार�ले सं�वधान, कानून र मानव अ�धकारस�ब�धी Covenant नबझेुर वा कानूनको 

गलत तक�  र अथ� गरेर कुनै नाग�रक नाग�रकताको �माणप� पाउनबाट बि�त हनु स�दैन। 

नाग�रकताको �माणप� �ा� गन� क�ठनाइ (Hardship) को सामना गन� पन� कुरा �वीकाय� नहनुे।  

(�करण नं. १०) 

 बाब ु वा आमाम�ये कुनै एक मा� नेपालको नाग�रक भए प�न �य�तो �यि�ले नेपालको 

नाग�रकता �ा� गन�स�न।े  

(�करण नं. ११) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी �गर�श च�� लाल 

 

�वषयः ब�द���य�ीकरण। 

�मेकुमार� नेपाल� �व�� रा��य म�हला आयोगसमेत।  

 

 यौना�को �हसाबले शार��रक �पको प�हचान एउटा भए प�न यौ�नक अ�भमखुीकरणको �हसाबले 

शार��रक प�हचानभ�दा फरक �वृि� रहेको छ भने �य�तो अ�भमखुीकरण वा �वृ�त �वयं �नषेध 

गन� न�म�ने।  

(�करण नं. २) 

 सं�वधानले उपल�ध गराएका हकह� ते�ो �ल�ी वा सम�ल�ीको हकमा आक�ष�त नहनु े

संवैधा�नक ब�देज रहेको नदेिखँदा सं�वधानले उपल�ध गराएका हकह� म�हला, प�ुष, ते�ो �ल�ी 

वा सम�ल�ी जोसकैुले सं�वधान र �च�लत कानूनबमोिजम समान �पमा उपभोग गन� स�ने।  

(�करण नं. ४) 

 �ववाह गरेको भ� ेआधारमा प�ीको वैयि�क अ�धकार र �वत��तालाई सी�मत गन� अ�धकार 

�नता�त प�तमा �न�हत ह�ुछ भनी कानूनतः भ� न�म�ने।  

(�करण नं. ५) 

 �च�लत कानूनले बिज�त नगरेको र सं�वधानले उपल�ध गराएको हकसँग सा��यता रा� े

अ�धकारको उपभोगलाई सामािजक मा�यताको कारणले बि�त गन� न�म�न।े  

(�करण नं. ७) 

 कुनै म�हला वा प�ुषले अक� सम�ल�ी म�हला वा प�ुषसँग ब�न वा जीवन �बताउन चाह�छ भने 

अदालतले �यसमा कानूनतः रोक लगाउन स�ने अव�था नहनुे।  

(�करण नं. ९) 

 “ब�द�” श�दले कुनै प�न �यि�लाई �च�लत सं�वधान तथा कानूनले उपल�ध गराएको वैयि�क 

�वत��ताको हक उपभोग गन� न�दई �नजलाई �नय��णमा रा� ु भ� े जनाउँछ। चाहे �य�तो 

�नय��ण सरु�ा �नकायको, कुनै संघ सं�थाको वा �यि� �वशेषको नै �कन नहोस।् यस 
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प�र�े�यमा “ब�द�” श�दको �व�तार �हर� �हरासत वा कारागारमा थनुेर रा�सु�म मा� नभई सो 

श�दले जनुसकैु �कारको कानून�वपर�तको वैयि�क �वत��ताको �नय��ण र स�ुचन गर� 

ब�द�सरहको अव�थामा प�ु याएको ि�थ�तसमेत जनाउने ह�ुछ। �हर� काया�लय, सरकार� 

पदा�धकार�, �यि�, कुनै सरकार� वा गैरसरकार� सं�था वा स�ठन नै �कन नहोस,् कसैलाई 

कानून�वपर�त �नय��णमा रा�े अ�धकार हुँदैन। य�द राखेको देिख�छ भने �य�तो अव�थामा 

ब�द���य�ीकरणको �रट �नवेदन आक�ष�त हनुे।  

(�करण नं. १२) 

 कसैको वैयि�क �वत��तामा �नयि��त गन� गर� कुनै प�न असल वा खराब �नयतले कुनै �पमा 

सी�मत गन� न�म�ने हनुाले �य�तो भौ�तक �नय��ण प�न ब�द�सरहकै ि�थ�तमा रहन जाने हनुाले 

कुनै सं�थाले पनु�था�पक�य संर�णमा राखेको काय�समेत कानूनसंगत भ� न�म�ने।  

(�करण नं. १६) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



सव��च अदालतबाट भएका लै��क �याय र 

समानतास�ब�धी मह�वपूण� फैसलाह�को सँगालो 157 

 

 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी वै�नाथ उपा�याय 

 

�वषयः परमादेश 

�डल ुबदुजुा �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

 

 मे�सन �रडेबल राहदानी (MRP) कुनै एउटा देशसँग मा� सरोकार रहने �कृ�तको �लखत नभै 

अ�तरा���य�तरको �लखत हो। य�तो �कृ�तको �लखतमा प�रवत�न गदा� सो स�ब�धमा अ�य 

�थानमा पन� असरसमेतलाई ���गत गर� प�रवत�त गनु� पन� ह�ुछ। �रट �नवेदक �डल ु बदुजुा 

ते�ो�ल�ी भएको र �नजले ते�ो�ल�ी प�हचानको नाग�रकता �ा� ग�रसकेको भ� ेकुरामा दईु मत 

छैन। �नजले ते�ो�ल�ी प�हचानको नेपाल� नाग�रकताको �माणप� �ा� गर� सकेको अव�था 

हुँदा र नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १२(१) र १३(१), तथा ऐ. को उपधारा 

२ अनसुार सबैलाई समानताको हक ��याभतू गर� जा�त, �ल� र वग�को आधारमा �वभेद नगन� 

भ� ेसं�वधानमा उ�लेख भएको आधारमा �नजलाई ते�ो�ल�ीको प�हचानस�हतको राहदानी �दान 

गन� कत��यसमेत ��यथ�ह�ले पूरा गन�पन� ह�ुछ। तथा�प राहदानीस�ब�धी �वषय अ�तरा���य 

�कृ�तको हुँदा यस स�ब�धमा प�रवत�न वा हेरफेर गदा� अ�तरा���य संरचना �ब�न न�दनेतफ�  सचेत 

रहन ु पन� हुँदा अ�तरा���य नाग�रक उ�यन स�ठनको �लखत, ९३०३ ले तोकेको 

मापद�डबमोिजमको मे�सन �रडेबल राहदानी जार� गनु� अ�नवाय� भएकोले यसको Software हाल 

ब�नसकेको भए ताप�न �नवेदकको लै��क प�हचान र संवैधा�नक हकको बहाल�का 

�नि�त Software मा थपथाप वा प�रवत�न वा जे ज�तो उपायह� अपनाउन ु पन� हो सोसमेत 

अपनाई ते�ो�ल�ीलाई समेत प�हचानस�हतको राहदानी �दलाउन राहदानी �नयमावल�, २०६७ को 

�नयम ७ को उप�नयम १ सगँ स�बि�धत अनसूुची २ मा संशोधन गर� यथाशी� ते�ो�ल�ीय 

प�हचान हनुे गर� राहदानी �दने �यव�था गद� जान ुभनी �वप�ीह�को नाममा �नद�शना�मक आदेश 

जार� हनुे।  

(�करण नं. ८) 
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संय�ु इजलास 

स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश �म� 

 

�वषयः परमादेश। 

स�दा सापकोटासमेत �व�� नपेाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

 

 जहाँस�म �नवेदकह�का बाब ु �वदेशी वा �वदेशी के हो भ�े आधारमा नाग�रकताको �माणप� 

न�दएको भ� े �वप�ीको भनाइलाई हेदा� सं�वधान तथा कानूनले नेपाल� नाग�रक आमाबाट 

नेपालमा ज�म भई नेपालमा नै बसोबास ग�ररहेका �यि�ह�ले आमाको नामबाट नाग�रकता �ा� 

गन�स�ने भनी �यव�था ग�रसकेको अव�थामा बाब ु �वदेशी वा �वदेशी हो भ� े �� उठाई 

सं�वधान र कानूनबमोिजम नाग�रकता �ा� गन� यो�यता पगेुका �यि�ह�लाई नाग�रकताको 

�माणप� �दन इ�कार गर� नाग�रकता�वह�न बनाउन ुकानून अनकूुलको काय� मा� स�कएन। 

बाब ु �वदेशी वा �वदेशी नखुलेको भनी �नवेदकह�लाई नाग�रकता न�दन ु नेपालको अ�त�रम 

सं�वधान, २०६३ को धारा १३(१), (२) र धारा २०(१) समेतको �व�� हनु जा�छ। उ� 

धारा १३(१) मा सबै नाग�रक कानूनको ���मा समान हनुे भ� े र उपधारा (२) मा �ल�को 

आधारमा कुनै नाग�रकलाई भेदभाव गन� नपाउने भ� े �यव�था रहेको देिख�छ। �य�तै धारा 

२०(१) मा म�हला भएकै कारणले मा� म�हलालाई कुनै �कारको भेदभाव गन� नपाइने भनी 

मौ�लक हकको �पमा �वीकार ग�रसकेको अव�थामा �नवेदकह�क� आमा अ�नता सापकोटा 

नेपालको नाग�रक भ� ेकुरा �नजको नेपालको नाग�रकताको �माणप�बाट �मािणत हुँदाहुँदै बाब ु

�वदेशी वा �वदेशी भ� ेनखलेुको आधार देखाई नेपालको नाग�रकताको �माणप� जार� नगरेको 

�वप�ीह�को काय�ले म�हला भएकै आधारमा �नवदेकह�क� आमामा�थ �वभेद गरेको भ�ेसमेत 

देिखँदा �वप�ीह�को सो काय� संवैधा�नक �यव�थालाई परा�त गन� �कृ�तको देिखएको।  

(�करण नं. ७) 

 उि�लिखत संवधैा�नक एवम ्कानूनी �यव�था तथा निजर �स�ा�तअनसुार नेपाल� नाग�रक बाब ुवा 

आमाबाट नेपालको कुनै भ-ूभागमा जि�मएको �यि�ले �यह� िज�लाबाट नेपालको नाग�रकताको 

�माण प� �ा� गन� अ�धकार रा�दछ। नाग�रक नभई कसैले प�न यो देशको राजनी�तक तथा 

नाग�रक अ�धकार �योग गन�, अचल स�पि� �ा� गन�, कुनै चनुावमा भाग �लन ेवा मतदान गन� 

आदेश �म�तः २०७२।१२।२ म�ुा/�रट नं.: ०६८-WO-०७३१ �नण�य नं. 9627 



सव��च अदालतबाट भएका लै��क �याय र 

समानतास�ब�धी मह�वपूण� फैसलाह�को सँगालो 159 

 

अ�धकार वा नेपाल� नाग�रकले मा� �योग गन� पाउन ेकुनै प�न हक तथा अ�धकार �योग गन� 

पाउन ेहुँदैन। नेपाल रा�यमा ज�मेको कारण नेपाल� नाग�रक हनु यो�यता पगेुप�छ र आव�यक 

र�त प�ु याई कानूनमा तो�कएको ढाँचामा आवेदन गरेप�छ सहज र सरल त�रकाले नेपालको 

नाग�रकताको �माणप� �ा� गन� ��येक यो�यता पगेुको �यि�को अ�धकार हो। तर 

कानूनबमोिजमको �यूनतम ���या प�ु याई नाग�रकता �ा��को ला�ग आवेदन परेको अव�थामा 

यस अदालतबाट ��तपा�दत उ� �स�ा�तसमेतको आधारमा नाग�रकता ज�तो संवेदनशील ��मा 

सौहा��तापूव�क सहयोग गनु�पन�मा य�तो र �य�तो बहाना गर� नाग�रकताको �माणप� �दन इ�कार 

गर� �वप�ीह�ले �नवेदकह�लाई झलुाउन े काय� गरेको देिखदा य�तो काय�लाई िज�मेवारपूण� 

एवम ्  कानून  स�मत काय� मा� नस�कने।  

(�करण नं. ९) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलु� 

माननीय �यायाधीश �ी गो�व�दकुमार उपा�याय 

 

�वषयः परमादेश। 

�वपना ब�नेतसमेत �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष� को काया�लयसमेत।  

 

 �नवेदक �रने�सको ज�म हुँदाका बखत �नजको बाब ु वा आमा नेपालको नाग�रक देिखएकोले 

उपयु�� संवैधा�नक �यव�थाबमोिजम �य�तो �यि� वंशजको आधारमा नाग�रक ठहन�मा 

�ववाद देिखँदैन। नेपालको सं�वधानको धारा १२ मा “वंशीय आधार तथा लै��क प�हचानस�हतको 

नाग�रकता भ� े �यव�था अ�तग�त यो सं�वधानबमोिजम वंशजको आधारमा नेपालको नाग�रकता 

�ा� गन� �यि�ले �नजको आमा वा बाबकुो नामबाट लै��क प�हचानस�हतको नेपालको 

नाग�रकताको �माणप� पाउन स�नेछ” भ� ेउ�लेख भएको पाइ�छ। उि�लिखत संवैधा�नक र 

कानूनी �यव�थाको अ�ययनबाट म�हलालाइ� प�ुषसरह समान अ�धकार �दान भएको र 

“तो�कएको अ�धकार�ले सं�वधान, कानून र मानव अ�धकारस�ब�धी Covenant नबझेुर वा कानूनको 

गलत तक�  र अथ� गरेर कुनै नाग�रक नाग�रकताको �माणप� पाउनबाट वि�त हनु स�दैन। 

नाग�रकताको �माणप� �ा� गन� क�ठनाइ (Hardship) को सामना गनु�पन� कुरा �वीकाय� नहनुे। 

बाब ु वा आमाम�ये कुनै एक मा� नेपालको नाग�रक भए प�न �य�तो �यि�ले नेपालको 

नाग�रकता �ा� गन� स�ने” भनी यस अदालतबाट (�नवेदक स�वना दमाइ�समेत �व�� नेपाल 

सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष� को काया�लयसमेत भएको म�ुा परमादेशसमेत �न.नं. 

८५५७) �स�ा�त कायम गरेको देिखँदा �नवेदकले उ�लेख गरेका आधारमा आमाको नामबाट 

नाग�रकता �लन चाहेमा नेपालको नाग�रकता �लन स�ने नै देिखएको छ। �नवेदक �रने�सले 

बाबकुो नाम, थर, उ�लेख गर� नाग�रकता �लन चाहेको अव�थामा आमाले सो कुरा अ�ामा 

सनाखत गन�समेत तयार रह� रहेको देिखएप�छ वंशजको आधारमा नाग�रक हनुे अव�थाको 

�व�मानता देिखए बाबकुो नाम उ�लेख गन� कानूनी आधार र �माण हेर� वंशजको आधारसमेतमा 

स�बि�धत अ�धकार�ले नाग�रकता जार� गन� स�ने नै ह�ुछ। साथै मा�थ �ववेिचत �नवेदन स�वना 

दमाइ� भएको म�ुामा आमाको नामबाट वंशजका आधारमा नाग�रकता पाउने भइ� आमाको थर 

ले� स�ने अव�था देिखएबाट बाबकुो नाम, थर लेिखएकै कारणले मा� आमाको थर ले� 
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नपाउने भ� े �प� संवैधा�नक र कानूनी आधार देिखँदैन। यसर� नेपालको सं�वधान, कानून र 

निजरसमेतले बाब ु वा आमाको नामबाट नाग�रकता �लन स�ने गर� कानूनी �यव�था गरेको र 

स�तानको ला�ग बाबआुमा समान वंशीय आधार भएकोले बाबकुो नामथर ले� चाहेको कारणले 

मा� आमाको प�हचानको थर ��ततु �नवेदनमा “ब�नेत” ले� नपाउन ेगर� रोक लगाउँदा अथा�त ् 

बाबकुो थर मा� ले�पुछ� भनी बाब ु वा आमाको थरमा �वभेद �यवहार देिखने ह�ुछ। साथै 

�य�तो �न�कष�मा प�ुदा �नवेदक �रने�सको वंशीय आधारको थर छनौटको अ�धकार (Right to 

choose the family name) �व�� हनुकुो साथै म�हला र प�ुषको समान अ�धकार �व��समेत हनुे 

देिखयो। कानूनबमोिजम अ�धकार�ा� �नकाय वा अ�धकार�ले कुनै प�न उिचत आधार र कारण 

नखलुाइ� नाग�रकता न�दने काय� कानूनस�त र उपय�ु �यवहार मा� न�म�न े हुँदा कानूनी 

�यव�थाबमोिजम नाग�रकलाई नाग�रकता �दान गन� काय�मा सहजीकरण र सरल�करणका 

उपायह� खोजी गनु�पन� र कारणस�हतको �नण�य�वना नाग�रकता �दान नगन� वा नाग�रकता 

�दने/न�दने �नण�य गन� �ढलाई गन� काय� कानून काया��वयनको उिचत माग� हनु नस�न े हुँदा 

नेपालको सं�वधान, नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ र नेपाल नाग�रकता �नयमावल�, २०६३ 

समेतबमोिजम जो जे ब�ुनपुछ� यथाशी� बझुी �नवेदकले खलुाएको वा दाबी �लएको बेहोरा 

अ�यथा नदेिखए �नवेदन मागबमोिजम �नवेदकको ज�मदता� र �माणप�मा उि�लिखत आमाको थर 

“ब�नेत” ले� चाहेकै आधारमा मा� नेपाल� नाग�रकताको �माणप� �दन वि�त नगर� अ�वल�ब 

नाग�रकता स�ब�धमा �नण�य गनु� भनी �वप�ी िज�ला �शासन काया�लय काठमाड�का नाउँमा 

परमादेशको आदेश जार� हनुे ठहछ�।  

(�करण नं. ५) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायधीश डा. आन�द मोहन भ�राई 

माननीय �यायधीश �ी �काशमान �संह राउत 

 

�वषयः परमादेश। 

सजृन खरेल �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

 

 नाग�रकताको �माणप�ले नै �यि�लाई खास देशको नाग�रक भ� ेप�हचान गराउँदछ। नाग�रक 

नबनीकन राजनी�तक अ�धकार उपभोग गन� स�कँदैन। राजनी�तक एवं आ�थ�क अ�धकार उपभोग 

गन� र नाग�रक भ� ेिचनाउन नाग�रकताको �माणप� अ�याव�यक ह�ुछ। मौ�लक हक उपभोग 

गन�, रोजगार �ा� गन�, साव�ज�नक पद धारण गन�, राजनी�तक अ�धकार उपभोग गन�, सामािजक 

सरु�ा �ा� गन� र मतदान गन� आ�द �व�भ� मौ�लक हक रा�यले आ�ना नाग�रकलाई �दान 

गद�छ। राजनी�तक हक नाग�रक बाहेक अ�य �यि�लाई �ा� हुँदैन। नाग�रकता �यि�को 

�यि�गत प�हचानसँग जो�डएको अ�य�त संवेदनशील �वषय हुँदा सारभतू�पमा नाग�रक हो भ� े

देिखएको ि�थ�तमा काय��व�धको स-सानो अ�ो थापेर सम�यामा पानु� �यायपूण� हुँदैन।  

(�करण नं. ९) 

 यस अदालतबाट स�वना दमाईसमेत �व�� नेपाल सरकार भएको (�रट नं. ०६७-WO-०७०३ 

ने.का.प.२०६८ �न.नं. ८५५७ अ� २ प�ृ २४७) �रट �नवेदनमा यस अदालतबाट आमाको 

नामबाट नाग�रकता �दान गनु� भ�ेसमेत िज�ला �शासन काया�लयको नाउँमा परमादेश जार� 

भएको देिख�छ। त�प�ात ् सो आदेश काया��वयनको ला�ग मि��प�रष� बाट �म�त २०६८।६।६ 

गहृ म��ालयलाई र गृह म��ालयबाट �म�त २०६८।५।५ को प�माफ� त सबै िज�ला �शासन 

काया�लय तथा स�बि�धत �नकायलाई सो आदेशको काया��वयनको ला�ग प�रप� ग�रसकेको 

भ�ेसमेत �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयको �लिखत जवाफबाट देिखयो। �य�तै गर� 

भोला नगरकोट�समेत �व�� नेपाल सरकार भएको (�रट नं. २०६९-WO-०८८०) �नवेदनमा 

प�न यस अदालतबाट आमाको नामबाट नाग�रकता �दान गनु� भ�ेसमेत जार� भएको देिख�छ। 

रि�जता थापाको �नवेदनमा भएको �नण�य मा�थ उ�लेख भएकै छ। यसर� यस अदालतबाट 

यसपूव� नै नेपाल� नाग�रक आमाको नाउँबाट नाग�रकता पाउन स�ने भ� े कुरा �था�पत 

भइसकेकोसमेत देिखन आयो। आमाको नामबाट नाग�रकता पाउँ भ� े�नवेदकको माग भएकोबाट 
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बाब ुकहा ँगयो वा के भयो भ� ेकुरा �ासा��क नै देिखएन। आमाको नामबाट नाग�रकता �लन 

स�कन े �यव�था हुँदाहुँदै �नवेदकलाई नाग�रकता �ा� गन�बाट वि�त गनु� भनेको कानूनको 

बिख�लाप काय� गरेको मा�नन आउँदछ। कानूनी अ�धकार�ा� अ�धकार��ारा आ�नो कानूनी 

कत��य पूरा गनु�पन� ह�ुछ। सो नगनु� समानता �व�� मा� होइन सम�यायको समेत बिख�लाप हनुे 

देिख�छ। �नवेदकले िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�मा �नवेदन �दएको भनेबाट �वप�ी 

काया�लय आफ�  संवेदनशील भई यो �वषय व�तलुाई हेनु� वा�छनीय देिख�छ।  

(�करण नं. १२) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 | रा��य �या�यक ��त�ान 

 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी द�पककुमार काक� 

माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक� 

 

�वषयः परमादेश। 

स�ुनलबाब ुप�तसमेत �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष� को काया�लयसमेत।  

 

 कुनै प�न �यि�ले आ�नो प�हचानस�हतको आ�मस�मानपूव�क बाँ�न पाउन ु �नजको आधारभतू 

मानव अ�धकारको �वषय हो। य�तो अव�थामा फरक लै��क प�हचान र यौन अ�भमखुीकरण 

भएका �यि�ह�ले प�न आ�नो �वत�� प�हचानस�हत आ�मस�मानपूव�क बाँ�न पाउन ु �नजको 

मानव अ�धकार तथा संवैधा�नक हक हनुे।  

(�करण नं. ४) 

 कुनै प�न �यि�ले आ�नो �वअनभु�ूत अनसुारको लै��क प�हचान हा�सल गनु� �नजको �नता�त 

वैयि�क आ�म�नण�यको अ�धकारअ�तग�तको �वषय हो। यसमा अ� �यि� समाज रा�य वा 

कानूनले जै�वक �ल� के हो भनी �नधा�रण गनु� सा�द�भ�क हुँदैन। मा�नसको �वत��ता, ��त�ा र 

आ�मस�मानमा चोट प�ु याउने खालका कुनै प�न �यव�थाह� मानव अ�धकारको ���कोणबाट 

समेत मा�य हनु नस�ने।  

(�करण नं. ६) 

 सं�वधान, नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३, नेपाल नाग�रकता �नयमावल�, २०६३ तथा यौ�नक तथा 

लै��क अ�पसं�यक समदुायका �यि�ह�लाई �ल�को महलमा अ�य जनाई नाग�रकता जार� 

गन�स�ब�धी �नद�िशका, २०६९ समेतले ते�ो �ल�ीको अि�त�वलाई �वीकार गर� �य�ता 

समदुायको हकअ�धकार��त ��तब�ता जनाइसकेको अव�थामा आ�नो यौ�नक प�हचान नै थाहा 

नभएको अव�थामा जै�वक अ�को आधारमा �ा� गरेको नाग�रकता �माण प� संशोधन गर� 

आ�नो वा�त�वक लै��क प�हचानस�हतको नाग�रकता �माण प�मा संशोधन गन� �म�दैन भ� ु

�नवेदकह� ज�ता लै��क अ�पसं�यक समदुायका �यि�ह�को अि�त�व �वीकार गन�बाट इ�कार 

गनु� समान हनुे।  

(�करण नं. ७) 
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 लै��क अ�पसं�यक समदुायह� आ�नो वा�त�वक प�हचानभ�दा फरक प�रचयप�का साथ रहन 

पदा� आ�मस�मानमा चोट प�ुनकुा साथै सामदुा�यक अपन�वलाई समेत कमजोर त�ुयाउने ह�ुछ। 

आ�नो अनभु�ूतभ�दा फरक�पमा आ�नो प�रचय लकुाई �ासपूण� तथा अ��य जीवन िजउन बा�य 

पानु� य�ता यौ�नक अ�पसं�यकह�को मानव अ�धकारको उ�ल�नसमेत हनु जाने।  

(�करण नं. ८) 

 क�तपय अव�थामा आ�नो लै��क प�हचान �ढलो गर� मा� थाहा पाउने र �य� गन�स�ने हुँदा 

य�तो अव�थामा प�हले शार��रक जै�वक अ�को आधारमा पाएको नाग�रकता �माण प�मा 

संशोधन गन� पाउने अ�धकार कानूनतः सरुि�त गनु�पन�।  

(�करण नं. ९) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी अ�नलकुमार �स�हा 

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 

 

�वषयः नाता कायम ग�रपाऊँ। 

नारायणमणी ला�मछान े�व�� स�रता �े�।  

 

 �नण�यतफ�  �वचार गदा� �म�त २०६५/४/१६ मा ��तवाद� नारायणमणी ला�मछानेले वाद� स�रता 

�े�लाई �ववाह गर� �ीमती �वीकार गरेको कागज कानून�वपर�त छ। अमूक म�हलालाई 

�वा�नी �वीकाछु� भनी गराइएको घरसारको कागजले कानूनी मा�यता �ा� गन� स�दैन भ� े

पनुरावेदन िज�करका स�ब�धमा हेदा�, �म�त २०६५/४/१६ को कागजमा म नारायणमणी 

ला�मछाने र स�रता �े��बच �म�त २०५६/१/१५ मा िज�ला घरेल ुतथा साना उ�ोग �वकास 

काया�लयमा प�हलो पटक िचनजान भई उ� िचनजान �मे स�ब�धमा प�रणत भई पटक पटक 

शार��रक स�ब�ध कायम हनु गए ताप�न वैधा�नक�पमा मूलघरमा �भ�याउन नसकेको हुँदा �नज 

�ीमतीकै डेरा कोठामा उपि�थत भई �ववाह गर� तप�सल सा�ीह�को रोहवरमा स�हछाप ग�र�दए ँ

भनी कागज गरेको देिख�छ। सा�ीमा वाद� प�का २ जना र ��तवाद� प�का २ जना राखेको 

भ� ेदेिख�छ। ��तवाद�ले उ� कागज करकापसँग गराएको स�हछाप मेरो होइन भनी अ.ब. ७८ 

नं. बमोिजम बयान गरेको हुँदा उ� �लखतको ह�ता�र र �या�चे रा��य �व�ध �व�ान 

�योगशालाबाट पर��ण ��तवेदन आएको देिख�छ। उ� कागजमा भएको �या�चे यी ��तवाद� 

नारायणमणी ला�मछानेको �या�चेसँग �मलेको भनी वै�ा�नक पर��णको ��तवेदन आएको 

देिख�छ। औठंाछाप नै �म�लसकेको अव�था छ। जसलाई सा�ीह�ले गरेको बकप�बाट प�न 

प�ु� भएको छ। उ� कागज करकापसँग गराएको हो भने �नजले करकाप गर� कागज गराए 

भनी स�बि�धत �नकायमा उजरु� �दएको प�न देिखँदैन। यो कागज २०६५।४।१६ मा गरेको 

देिखएकोले ���को समयमा डर धाक ध�क� �दएर ग�रएको भ� े िज�करसँग सहमत हनु 

स�कएन। प�ी हो भनी �वीकारेको सा�ी राखी ग�रएको कागजले �ववाहको कानूनी मा�यता नै 

ह�ुछ भ� े प�न होइन तर उ� कागजले वैवा�हक स�ब�धमा रहेको आ�मीय र सामािजक 

स�ब�धको �वीकारोि� गरेको छ। �ववाह दता� गनु�पन� कानून रहे ताप�न नेपालमा हालस�म 

�यि�गत घटना दता� ऐनको �भावका�रता नरहेको अव�थामा �मे �ववाह सामािजक सां�कृ�तक 
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�ववाहलाई अ�यथा भ� �म�दैन। प�तप�ी भनी लामो समयस�म स�ब�धलाई �काश ग�रसकेप�छ 

स�ब�धको इ�कारप�छ नै �फराद� नाताको वैधा�नकताको ला�ग अदालतको शरणमा आएको र 

�म�त २०६५।४।१६ को कागजसमेत पेस गरेको अव�थामा उ� कागजलाई अ�यथा भ� 

स�कँदैन। अदालतले �माणको �पमा �लिखत, मौिखकलगायत कुनै स�ेत, िच�, नोटबकु, फोटोिच� 

आ�द आव�यक पन� जनुसकैु िचज प�न �लन स�छ। प� �वप��बच म�जरु� सहम�तले सा�ी 

राखी ग�रएको �लखतले �माणको कुनै मा�यता �ा� गन� स�दैन भनी मा� स�कँदैन। हनुत 

शार��रक स�ब�ध हुँदैमा �ववाह भयो भ� स�कँदैन तर वाद�ले २०५६ सालदेिख नै शार��रक 

स�पक�  भएको भनी �फरादमा उ�लेख गरेको तथा लो�ने�वा�नी भई बसेको र ��तवाद�ले उ� 

कुरा २०६५।४।१६ को कागजमा �वीकार ग�रसकप�छ ��तउ�र �फराउँदा मैले शार��रक 

स�पक�  गरेको छैन लो�ने�वा�नीको स�ब�ध छैन र वाद�सँग सामा�य िचनजान मा� भएको हो 

भनी उि�लिखत बेहोरा कुनै प�न �माणबाट प�ु� हनुे सकेको छैन।  

(�करण नं. २) 

 जहाँस�म �म�त २०६५।५।१७ मा �नयिु�को फारम भदा� प�तको नाम नराखेको र नाग�रकता 

लो�नेको नामबाट �कन न�लएको भ� े ��मा म�हलाले कुन थर �लने उसको �व�नण�यको 

अ�धकार रहेको, म�हला अ�धकारस�ब�धी महासि�ध (CEDAW) को धारा १६ ले पा�रवा�रक 

नामथर छा�े �यि�को �यि�गत अ�धकार हो (same personal right choose a family name) भ� े

मा�यता �थापना भएको अव�थामा आ�नो �वत�� प�हचानस�हतको पा�रवा�रक जीवनको हक 

रहेको ह�ुछ। तसथ�, नाग�रकतामा वा �नयिु�को फारममा प�तको नाम उ�लेख नगन� वा प�तको 

नामबाट नाग�रकता न�लनकुो अथ� �ीमती होइन भ� े प�ु�को आधार हनु स�दैन। �ववाह 

नगरेक� एक म�हलाले कुनै स�पक�  वा स�ब�ध नै नरहेको कुनै प�ुषलाई हा�ो�बचमा �मे 

स�ब�ध भई शार��रक स�पक�  भएको त�य �ीमान ्�ीमतीको �पमा रहेर ��तवाद�को सतधम�मा 

रहेक� छु अ�य कोह� कसैसँग स�ब�ध स�पक�  छैन भ�ेस�म उ�लेख गनु�पन� अव�था रह�। 

“�मे �ववाह गर� लो�ने�वा�नी भई नबसेको भए �यसर� आ�नो च�र�को ह�या हनुे गर� वाद�सँग 

�मे �ववाह गरेको मेरो लो�ने हो भनी देखाउने अव�था रह� (ने.का.प. २०४६, अ� ११, �न.नं. 

३९८५, प�ृ १११३) भनी �स�ा�तसमेत ��तपादन भएको अव�थामा कुनै अ�ववा�हत नार�ले मैले 

यो प�ुषसँग करणी लेनदेन गरेको �ीमान ् �ीमतीको �पमा सँगसाथमा रहे बसेको र समाजमा 

अ�य �यि�ह�लाई �ीमान ् �ीमतीको �पमा िचनजान गराएको र प�ुषको सतमा रहेको भनी 

भ� ुपन� अव�था देिखने।  

(�करण नं. ४) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी द�पकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 

 

�वषयः परमादेश/उ��षेण। 

उमा �संह (भ�राई)समेत �व�� िज�ला �शासन काया�लय, मोरङसमेत।  

 

 नेपाल प�धर म�हला �व�� सबै �कारको भेदभाव अ��य गन� महासि�ध, १९७९ को धारा 

९(२) ले स�तानलाई नाग�रकता �दने सवालमा म�हलालाई प�ुषसरह समानताको अ�धकारको 

स�ुनि�तता गनु�पन� �यव�था गरेको छ। सोह� महासि�धको धारा १ ले वैवा�हक ि�थ�तको 

कारणले म�हलालाई प�ुषसरहको समानताको अ�धकारमा �वभेद गन� नपाइने र अ� कुनै प�न 

�क�समको ब�ह�करण, ��तब�ध वा फरक �यवहारले प�ुषसरह समानताको अ�धकारमा म�हलाको 

मानव तथा मौ�लक �वत��ताको मा�यता, �योग वा उपभोगमा ��त प�ु याउने वा शू�यतामा 

प�ु याउन े कामलाई �वभेद मा�नएको छ। बाब ु बेप�ाको ि�थ�तमा रहेको, �थायी ठेगाना थाहा 

नभएको आमा जो आफ�  यो देशको वंशजको नाग�रक �छन ्जो वा�त�वकता हो, यथाथ�ता हो। 

स�तानह�सँगै रहेको अव�थामा आमाको नामबाट स�तानले नाग�रकता �ा��मा अवरोध खडा 

ग�रएमा यसले आमाको नेपाल� नाग�रकसरहको समानताको हक तथा उनको प�रवारको हक, 

वास�थान चयनको हकमा समेत असर पन� जा�छ। साथै नेपाल बाल अ�धकारस�ब�धी 

महासि�धको प�धरको नाताले बाल अ�धकारस�ब�धी महासि�धको धारा ७ तथा ८ अनसुार हरेक 

बालबा�लकाको रा��यता �ा�ी गन� अ�धकार रहने, नाग�रकताको अ�धकारमा गैरकानूनी ह�त�ेप 

गन� नहनुे �यव�था गरेको छ। अ�तरा���य कानूनले रा�य�वह�नता �वीकाय� नगन� तथा ��येक 

बालबा�लकाको प�हचान संर�ण गन� पन� दा�य�व रा�यप�को हनुे।  

(�करण नं. ५) 

 �नवेदकह�ले आमाको नाउँबाट नाग�रकताको �माणप� पाउँ भ� नेतफ�  हेदा� नेपालको सं�वधानको 

धारा १२ मा “यो सं�वधानबमोिजम वंशजको आधारमा नेपालको नाग�रकता �ा� गन� �यि�ले 

�नजको आमा वा बाबकुो नामबाट लै��क प�हचानस�हतको नेपालको नाग�रकताको �माण प� 

पाउन स�ने छ” भ� े संवैधा�नक �ावधान रहेको देिख�छ भने नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ 

समेतले �नजको ज�म हुँदा बाब ु वा आमा नेपालको नाग�रक रहेको छ भने �य�तो �यि� 

आदेश �म�तः २०७४।५।५ म�ुा/�रट नं.: ०७३-WO-०८५२ �नण�य नं. ९८४१ 
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वंशजको आधारमा नेपालको नाग�रक हनुे �यव�था गरेबाट बाब ु वा आमा जोसकैुको 

नाग�रकताको आधारमा नेपाल� नाग�रकता पाउन स�ने देिखएकोछ। सो �ावधानबाहेक प�न 

नेपालको सं�वधानको धारा १८ �ारा �द� समानताको हकको धारमा समेत नाग�रकता �दान 

गन� कुरामा प�ुष (बाब)ु वा म�हला (आमा) �बचमा �वभेद गन� न�म�न े अव�था देिख�छ भने 

नेपालको सं�वधानको धारा ३८(१) ले ��येक म�हलालाई लै��क भेदभाव�वना समान वंशीय हक 

हनुेछ भ� ने �यव�थासमेत गरेबाट वंशजको नामकरण वा प�हचानको मा�मलामा म�हलालाई समान 

हक �दएको देिखएकोले �नज म�हलाका स�तानलाई नाग�रकता �दने �वषयमा म�हला (आमा) 

प�ुष (बाब)ु �बच �वभेद गनु� मौ�लक हकको �ावधानसमेत �वपर�त हनु जाने।  

(�करण नं. ६) 

 नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३, नेपालको सं�वधानको धारा ११(२), १२ समेतको मा�थ �ववेिचत 

�ावधानह�ले समेत �प� ट�पमा आमा वा बाबकुो नामबाट नेपालको नाग�रकताको �माण प� 

पाउन स�ने �प� ट �यव�था गरेबाट तथा य�तै �कृ�तको �ववादमा “बाब ुवा आमाम�ये कुनै एक 

मा� नेपालको नाग�रक भए प�न �य�तो �यि�ले नेपालको नाग�रकता �ा� गन� स�ने” भनी 

सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त (ने.का.प. २०६८, अ� २, �न.नं. ८५५७) समेतको 

आधारमा �नज �रट �नवेदकह�लाई आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नेपाल� नाग�रकताको 

�माण प� �दनबाट इ�कार गन� स�कने अव�था देिखँदैन। साथै नेपालको सं�वधानको धारा 

११(५) ले नेपालको नाग�रक आमाबाट नेपालमा ज�म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र 

बाबकुो प�हचान हनु नसकेको �यि�लाई वंशजको आधारमा नाग�रकता �दान गन� स�न े

�यव�था रहेको तर बाब ु�वदेशी �यि� भएको ठह�रएमा �य�तो �यि�को नाग�रकता अ�ीकृतमा 

प�रणत हनुे �यव�थासमेत रहेको छ। बाबकुो प�हचान हनु नसकेको अव�थामा त नेपालको 

सं�वधानले नेपाल अ�धरा�य�भ� फेला परेको नाबालकलाई वंशजको नाग�रकताको �यव�था गरेको 

छ भने यस म�ुामा बाब ुबेप�ा भएको घर ठेगाना प�हचान नभएको अव�था रहेको छ। आमा 

वंशजको आधारमा नेपाल� नाग�रक र स�तानको ज�म र बसोबाससमेत नेपालमै छ। नेपालको 

सं�वधानको धारा १८ ले नाग�रक नाग�रक�बच �ल�, वैवा�हक ि�थ�त, गभ� धारण वा अ�य कुन ै

आधारमा �वभेद �व��को हक स�ुनि�तता गरेको छ। यी संवैधा�नक �यव�थाको स�दभ�मा 

आमाको नामबाट स�तानलाई नाग�रकतामा ��तब�ध लगाउन ुसं�वधानको मम��वपर�त हनुे।  

(�करण नं. ७) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका 

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान �संह राउत 

 

�वषयः परमादेश। 

िज�ला �शासन काया�लय ब�द�याका �मखु िज�ला अ�धकार� �व�� �तेा �ीवा�तव।  

 

 परमादेशको आदेश साव�ज�नक �कृ�तको ह�ुछ। कानूनबमोिजम पूरा गनु�पन� कत��य भएका 

साव�ज�नक पदा�धकार�, �शास�नक �नकाय वा पदा�धकार�ले आफूलाई कानूनबमोिजमको 

तो�कएको कत��य पूरा नगरेको अव�थामा उ� कानूनी कत��य पालना गराउन परमादेशको 

आदेश जार� गन� ग�र�छ। �रट �नव�ेदकाले नेपालको नाग�रकताको �माणप� पाउँ भनी 

पनुरावेदक �वप�ीसम� �नवेदन �दएकोमा कानूनबमोिजम आव�यक कारबाह� गर� �नजले माग 

गरे बमोिजमको नेपाल� नाग�रकताको �माणप� �दन �म�ने वा न�म�ने �नण�य समयमै गर� �दन 

�म�ने भए नाग�रकताको �माणप� �दनपुन� र �दन न�म�ने �नण�य भएको भए सोको जानकार� 

�नवे�दकालाई �दनपुन� कानूनी दा�य�व यी पनुरावेदक �वप�ीउपर रहेको छ।  

 यी पनुरावेदक �वप�ीले आफूलाई कानूनले तोकेको कत��य बमोिजम नाग�रकता �दन �म�ने वा 

न�म�ने स�ब�धमा आव�यक छान�बन गर� �नण�य �दनपुन�मा सो नगरेको देिखएकोले 

पनुरावेदकलाई तो�कएको कानूनी कत��य पूरा गराउनका ला�ग पनुरावेदन अदालत राज�वराजबाट 

परमादेशको आदेश जार� भएको देिखँदा सो आदेश �मलेको देिखन आएको।  

 �नवे�दकाले नाग�रकताको �माणप� पाउँ भनी पनुरावेदक �वप�ी काया�लयमा �दएको �नवेदनका 

स�ब�धमा कानूनको तोकेको कत��य पूरा नगर� नाग�रकता �दने वा न�दने स�ब�धमा �नण�यसमेत 

भएको नपाइएकोले नाग�रकतास�ब�धी �वषयको संवेदनशीलतालाई �यानमा राखी �नवे�दकाको 

नाग�रकता पाउँ भ� े�वषयको �नण�य ग�र�दन ुभनी �वप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेश जार� 

गरेको पनुरावेदन अदालत नेपालग�को �म�त २०७२/११/५ को आदेश �मलेकै देिखँदा सदर 

हनुे।  
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश डा. आन�दमोहन भ�राई 

माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान 

 

�वषयः उ��षेण/परमादेश। 

समुन प�त �व�� गहृ म��ालय, अ�यागमन �वभाग, �ड�ल�बजारसमेत।  

 

 सं�वधानमा �य�ु “�यि�” वा “नाग�रक” भ� े श�दह� लै��क�पमा �नरपे� श�द हनु।् यी 

श�दले प�ुष मा� वा म�हला मा� भनी बझुाउँदैनन।् तसथ� सं�वधान�ारा ��याभूत मौ�लक 

हकह� प�ुष वा म�हलालाई मा� �ा� त ह�ुछन,् प�ुष वा म�हलाको पर�परागत वग�मा नपन� वा 

आफूलाई सो वग�मा रा� न नचाहने अ�य वग�का �यि�ह�लाई ��याभूत ग�रएका होइनन;् 

सं�वधानको समान संर�ण उनीह�लाई �ा� त छैन भनी भ� न र �यसर� ��याभतू ग�रएका 

हकह�बाट उनीह�लाई वि�त गन� न�म�ने।  

 सं�वधानले ��येक �यि�लाई ��याभूत गरेको स�मानपूव�क बाँ�न पाउन े हकअ�तग�त �यि�को 

�पमा उसको प�हचानको हक प�न पछ�। �यि�को �पमा उसको भौ�तक अि�त�व र 

प�हचानलाई न�वीकारेस�म स�मानको कुरा आउँदैन। �य�तैगर� �यि�को �पमा जीवनलाई पूण� 

बनाउने �वाय�ताको स�मान नगरेस�म उसको स�मानलाई �वीकार ग�रएको भ� न �म�दैन। यस 

�ि� टबाट सं�वधान �द� हकह�सँग न�म�ने कानून, नी�त र �यवहारह�ले मा�यता पाउनस�न े

अव�था नहनु।े  

 (�करण नं. ६) 

 मानव अ�धकार कानूनको बृहत ् प�रवेश र हा�ो सं�वधानले गरेको मौ�लक हकस�ब�धी 

�यव�थाको आलोकमा लै��क तथा यौ�नक अ�पसं�यकउपर ग�रने सबैखाले �वभेदह�, चाहे कुनै 

काय� (action) हनु ् वा काय� नग�रएको ि�थ�त अथा�त ् अकम��यता (Omission) हनु,् गैरकानूनी 

देिखने। �ल�, शार��रक ि�थ�त, ववैा�हक ि�थ�तसमेतको आधारमा भेदभाव गन� नपाइने तथा 

सामािजक वा सां�कृ�तक �पले �पछ�डएको लै��क तथा यौ�नक अ�पसं�यक लगायतका समूहको 

अि�त�व, प�हचान र स�मानमा वा चाहनामा ��तकूल असर पन� वा अ�धकारको उपभोग वा 

�चलन �न�तेज वा �नरथ�क हनुे गर� परहेज, व�ना वा ��तब�धको ि�थ�त सजृना गन� कुनै 

�क�समबाट प�न �म�ने नदेिखने।  

(�करण नं. १३) 

आदेश �म�तः २०७४।७।६ म�ुा/�रट नं.: ०७३-WO-१०५४ �नण�य नं. ९९२१ 
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 नेपाल� नाग�रकसँग वैवा�हक स�ब�ध भएको दाबी गन� �वदेशीले �ववाह दता�को �माणप� पेस 

गछ� भने र उसँग �ववाह गन� नेपाल� नाग�रकले �भसाको �नवेदनमा मैले �ववाह गरेको �यि� 

यह� हो भनी सनाखत गछ� भने नेपाल� नाग�रकसँग वैवा�हक स�ब�ध कायम गरेको �वदेशी 

नाग�रकलाई गैरपय�टक�य �भसा जार� गन� इ�कार गन� न�म�न।े कुनै �वषयमा कुनै �यि�को 

हक अ�धकारको �� न आउँछ �य�तोमा कानूनले �प� टतः �नषेध गरेको अव�थामा बाहेक 

�यि�लाई अ�धकार �ा� त छ भ�तेफ�  नै सबैको सोच ब� नपुन�। सं�वधान अ�धकारको द�ताबेज 

मा� नभई �यायको द�ताबजे प�न हो। सं�वधानले लै��क तथा यौ�नक अ�पसं�यकको अलग 

प�हचान �वीकार गर� �ल�को आधारमा �वभेद गन� नपाइने कुराको ��याभ�ूत गरेको छ र 

अ�यागमन ऐन वा �नयमले �य�तो प�हचानलाई अ�वीकार गरेको छैन भने दरखा�त फाराममा 

उ�लेख भएको प�त/प� नी भ� े श�दले सं�वधान �द� हक �न�तेज गनु� अ�यायपूण� हुँदा 

�वप�ीबाट सं�वधान�वपर�त गैरपय�टक�य �भसा जार� गन�बाट ग�रएको अकम��यता (Omission) 

�वीकारयो�य नदेिखने।  

(�करण नं. १८)



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भाग ५ 

�ववाह तथा पा�रवा�रक स�ब�ध 
 





 

�वशेष इजलास 

स�माननीय �धान�यायाधीश �ी केशव�साद उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी कृ�णजंग रायमाझी 

माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी कृ�णकुमार वमा� 

माननीय �यायाधीश �ाइ��बहादरु �े� 

 

�वषयः नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा २३। ८८(१) र ८८(२) अनसुार उ��षेणय�ु 

परमादेश वा जो चा�हन ेअ�य आ�ा आदेश वा पजु� जार� ग�रपाऊँ। 

तारादेवी पौडेल �व�� मि��प�रष� सिचवालयसमेत।  

 

 सामा�य कानून मलुकु� ऐनका क�तपय �यव�थाह�मा धम�शा�का �भाव प�न रहेको कुरा य�को 

��तावनाको अ�ययनबाट बोध ह�ुछ। �ववाद नभएको हाडनाता करणी गन�को १०क. ले आ�नो 

जात र कूलमा चल� आएको चलनलाई मा�यता �दएको छ। �च�लत पर�पराको मया�दा राखी 

सनातनदेिख चल� आएको आ�नो धम�को अवल�बन र अ�यास गन� �वत��ताको हक हनुेछ भनी 

धम�स�ब�धी हक नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा १९ ले �यि�लाई मौ�लक 

हकको �पमा �दएको पाइ�छ। हाडनातामा करणी गन�को ४ नं. को �यव�थाको अ�भ�ाय 

समाजमा �य�भचार रो�न ुहो र य�ता कुरामा �वधा�यकाको ब�ु� �ववेकमा अदालतबाट ह�त�पे 

ग�रन ुसामा�यतया उपय�ु नहनुे।  

 नेपालको कानूनी �यव�था अ�तग�त लो�ने मरेप�छ लो�नेको हक दा�य�व �वधवा �वा�नी मा�नसमा 

सन� र अंिशयारको है�सयतबाट अंश �ा� गन� स�ने प�रवारको सद�य हुँदा लो�नेको स�यमा 

रहेस�म लो�ने �वा�नीको नाता स�ब�ध र�हरहने ह�ुछ। लो�नेसँग नाता स�ब�ध र�हरहेका 

अव�थामा लो�नेको सहोदर भाइ देवरसँग �वधवा भाउजूको प�हलेकै ज�तै भाउजू नाता नरहेको 

भ� कानूनसंगत हनुे देिखंदैन। �ीमतीको म�ृयपु�छ �वधरु प�ुषले �ीमतीको ब�हनीसँग �ववाह 

गन� �नषेध नगरेको कारण आधारमा उ� ४ नं. को �यव�था प�ुष र म�हला�बच भेदभाव पूण� छ 

भ� े�नवे�दकाको �नवेदन िज�करतफ�  �वचार गदा�, परलोक भएको �ीमतीक� �य�ती ब�हनी �वधरु 

प�ुषको प�रवार�भ�को कुनै �क�समको हक प�ुन े सद�य तथा सगो�ी रहेको हुँदैनन।् अथा�त ्

आदेश �म�तः २०५८।४।१८ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०५५ सालको �रट 

नं. ३३१३ 

�नण�य नं. ७०१६ 
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�वधरु प�ुष र �वधवा म�हला यस कुरामा समान ि�थ�तको मा� �म�ने अव�था देिखएन। 

सामािजक, धा�म�क र पर�परागत मा�यता र चलनबाट �भा�वत कानूनी �यव�थाह�बाट यस 

स�ब�धमा दवुैको समान ि�थ�त भ� े देिखंदैन। समानताको हक भ�ाले समानह�का �बचमा 

कानूनको समान �योग र समान संर�ण भ� ेहो। असमानह�का �बचमा कानूनको समान �योग 

र समान संर�ण भ� ेहोइन। उ� कानूनी �यव�था प�ुषह�का �बचमा असमान हनु ेगर� बनेको 

छ भ� े �नवे�दकाको िज�कर प�न होइन। य�तो कसरुमा जानी जानी सहभागी हनुे म�हलासमेत 

सजायको भागी हनुे �ववाद नभएको �वहावार�को १ नं. र हाडनातामा करणी गन�को १० नं. मा 

�यव�था रहेको देिख�छ। �नवे�दकाको �नवेदन दाबी िज�करबमोिजम हाडनातामा करणी गन�को ४ 

नं. ले मौ�लक हकमा अनिुचत ब�देज लगाएको भ� स�कने �प� कानूनी आधार रहेको देिखन 

आएन। तसथ� उि�लिखत आधारह�बाट हाडनातामा करणी गन�को ४ नं. सं�वधानको धारा ११ 

(१) (२) (३) को ��तकूल भई भेदभावपूण� छ भ� �मलेन। मलुकु� ऐनको हाडनातामा करणी 

गन�को ४ नं. को उ� �यव�था सं�वधानको धारा ८८ (१) बमोिजम अमा�य घो�षत गर� उपचार 

पाऊँ भनी परेको �नवेदनबाट �नवेदन िज�करबमोिजम आदेश जार� हनुे अव�था नदेिखने।  

 दता� भएको �फराद दाबीबमोिजम साव�ज�नक मह�व र सरोकारको �वषय रहे नरहेको, �फराद 

कानूनको र�त पगुी दता� भए नभएको तथा वाद�लाई �नवे�दकासमेत �व�� हाडनाता करणी म�ुा 

दायर गन� हकदैया रहे नरहेको भ�सेमेतको �वषयह�मा ��तउ�र िज�कर समेत हेर� म�ुाको त�य 

कानून र सवदु �माणह�का आधारमा �या�यक �नण�य गन� िज�ला �यायाधीशबाट �याय �न�पण 

गदा� �ववेचना हनु स�न े �वषय हो। य�तो अव�थामा यस अदालतले असाधारण अ�धकार�े�को 

�योगबाट िज�ला अदालतमा �वचाराधीन म�ुामा ह�त�ेप गन� �याय संगत नहनुे।  

(�करण नं. २० देिख २२) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



सव��च अदालतबाट भएका लै��क �याय र 

समानतास�ब�धी मह�वपूण� फैसलाह�को सँगालो 177 

 

 

�वशेष इजलास 

स�माननीय का.म.ु �धान �यायाधीश �ी भैरव�साद ल�साल 

माननीय �यायाधीश �ी मीनबहादरु रायमाझी 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

 

�वषयः नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान २०४७ को धारा २३, ८८(१)(२) बमोिजम उ��षेणय�ु 

परमादेशलगायत उपय�ु आ�ा आदेश वा पजु� जार� ग�रपाऊँ। 

अ�धव�ा च��का�त �वाल�समेत �व�� �ी ५ को सरकार, �धानम��ी तथा म��ीप�रष�को 

काया�लयसमेत।  

  

 अ�धकारको �पमा �यवि�थत कुरालाई समान अव�थाका म�हला र प�ुषका �बच कुनै खास खास 

कारण�ारा �वभेद गन� नहनुे।  

 समानता �नरपे� नहनुे भ� े र सकारा�मक �वभेद गन� स�कन े भ� े आधारकै भरमा असमान 

�यवहार गरे ज�तो देिखन ु�यायोिचत र �ववेकस�मत नहनुे।  

(�करण नं. २०) 

 उह� अव�थामा लो�ने मा�नसले �वा�नी जी�वत हुँदै र स�ब�ध�व�छेद नहुँदै अक� �ववाह गन� 

पाउन ेवा अक� �वा�नी रा� पाउन ेतर �वा�नीमा�नसले �ववाह गरेमा वा अक� लो�ने राखेमा 

सजायको भा�ग हनुपुन� �यव�थालाई वैवा�हक �वभेदकार� �यव�थाको सं�ा �दनपुन�।  

(�करण नं. २१) 

 मलुकु� एघार� संशोधन�ारा समेत संशो�धत �वहावर�को ९ नं. को ससता��मक�पमा लो�ने 

मा�नसले मा� बह�ुववाह गन� पाउने कानूनी �यव�था म�हला र प�ुष�बच वैवा�हक �पमा ग�रएको 

�वभेद �प��पमा देिखन आउने।  

(�करण नं. २४) 

 कुनै कानूनी �यव�था समा�य तक�  र �व�ेषणको आधारमा अमा�य नहनुे।  

(�करण नं. २५) 

 जनुसकैु कानून �नमा�ण वा संशोधन नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ११ �ारा 

��याभूत समानताको हकको �वपर�त हनु ु हुँदैन। यस अदालतमा परेका पा�रवा�रक र स�पि� 

कानूनस�ब�धी �ववादमा म�हला र प�ुष वा छोरा छोर��बचमा �वभेद नहनुे गर� समाजका �व�भ� 

आदेश �म�तः २०६१।११।२ म�ुा/�रट नं.: २०६१ सालको �रट नं. ३७ 
 

�नण�य नं. ७४५९ 
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वग�का �बच छलफल बहस गर� हा�ो सामािजक मा�यता, मू�य र आचरण समेतका कुरालाई 

�व�षेण र �वचार गर� कानून �नमा�ण, संशोधन, खारेज गन� उपय�ु �यव�था गनु� भनी आदेश जार� 

गरेको छ। �नवेदक अ�धव�ा सपना �धान म�ल �व�� म��ीप�रष� सिचवालयसमेत भएको 

नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोिजम सं�वधानसँग बािझएको कानून 

अमा�य र बदर घो�षत ग�रपाउँ भनी परेको �रट �नवेदनमा �नवे�दकाले उठाएको अपतुाल�स�ब�धी 

कानूनी �यव�था र पा�रवा�रक र स�पि�स�ब�धी �वषयमा समाजशा�ी समेतका �व�भ� 

��त�न�धको एक �वशेष� स�म�त वनाई सं�वधान र मानव अ�धकारस�ब�धी नेपालले अनमुोदन 

गरेका महासि�धसँग वांिझएको ऐन �नयमह�को प�हचान गर� सो स�ब�धमा अ�ययन गर� गराई 

�व�मान ऐन कानूनमा संशोधन गन� वा नयां कानून यथोिचत समयमा लाग ु गन� �यव�था गन� 

�धानम��ी तथा म��ीप�रष�को काया�लयका नाउँमा �नद�शना�मक आदेश जार� हनुे।  

(�करण नं. २८) 
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद �गर� 

माननीय �यायाधीश �ी िखलराज रे�मी 

माननीय �यायाधीश �ीमती शारदा �े� 

 

�वषयः नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोिजम सं�वधानसंग 

बािझएको कानून अमा�य र बदर घो�षत गन� आदेश जार� ग�रपाऊँ। 

अ�धव�ा मीरा ढंुगानासमेत �व�� �ी �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 नपुंसकता (Impotency) र �नःस�तान वा बाँझोपन (Infertility) श�द एउटै नभई फरकफरक 

अव�था र अथ�बोध �दने श�दह� हनु ्भ� े��ट हनुे।  

(�करण नं. १२) 

 व�ततुः �ववादमा �याइएको “�ववाह भएको १० वष��भ� �वा�नीको कारणबाट स�तान नभएको 

भ� े �ी ५ को सरकारबाट मा�यता �ा� मे�डकल बोड�बाट �मािणत भएमा लो�नेले 

स�ब�ध�व�छेद गन� पाउने” भनी मलुकु� ऐन लो�न े�वा�नीको महलको १ नं. को देहाय (१) मा 

उि�लिखत �ावधान नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ तथा नेपाल प� भएका मानव 

अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य महासि�धह�को ��तकूल रहेको छ, छैन भ� े कुरा नै �वचारणीय 

�वषय रहेको छ। नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ११ मा सबै नाग�रक कानूनको 

���मा समान हनुे, कसैलाई प�न कानूनको समान संर�णबाट वि�त नग�रने, सामा�य कानूनको 

�योगमा कुनै प�न नाग�रकमा�थ धम�, वण�, �ल�, जात, जा�त वा वैचा�रक आ�था वा तीम�ये कुन ै

कुराको आधारमा रा�यबाट भेदभाव नग�रने �यव�थाका अ�त�र� म�हला, बालक, वृ� वा 

शार��रक वा मान�सक �पले अश� �यि� वा आ�थ�क, सामािजक वा शैि�क ���ले �पछ�डएको 

वग�को संर�ण वा �वकासको ला�ग कानून�ारा �वशेष �यव�था गन� स�कने भनी उ�लेख भएको 

छ। �नवेदकले लो�ने �वा�नीको महलको १ नं. को देहाय (१) को �यव�थालाई �य�तो हकसँग 

जोडेर प�ुषलाई �वा�नीमा�नसको कारणले �ववाह भएको १० वष��भ� स�तान नभएमा लो�नेले 

स�ब�ध�व�छेद गन� पाउने तर लो�नेको कारणले १० वष�स�म स�तान नभएमा �वा�नीमा�नसको 

ला�ग स�ब�ध�व�छेद गन� पाउन े आधार कानूनमा उ�लेख नभई �ल�को आधारमा लो�न े र 

आदेश �म�तः २०६२।१२।१७ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६१ सालको 

�वशेष �रट नं. ६४ 
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�वा�नी�बच भेदभाव ग�रएको भनी दाबी �लनभुएको अव�थामा सरसत� हेदा� म�हलाह�को हकमा 

�यस �क�समको �यव�था भएको पाइँदैन। एउटै �वषयमा �यसर� ग�रने अलग अलग �यवहार 

समानताको आध�ुनक �स�ा�तसमेतबाट सम�थ�त हनु स�दैन। सं�वधानले त अझ म�हलाह�का 

हकमा म�हला उ�थान र �वकासका ला�ग �वशेष कानून बनाई म�हलाह�लाई �वशेष संर�ण गन� 

स�ने सकारा�मक �वभेदको �स�ा�तलाई समेत अ�ीकार गरेको छ। म�हला सश�ीकरण र 

�तनीह�को �वकासको ला�ग म�हलालाई �वशेष संर�ण गनु�पन� रा�यको दा�य�व भएकोमा �वशेष 

संर�ण ग�रनकुो स�ा लो�न े वा �वा�नी मा�नस दवुैमा हनु स�न े स�तान उ�पादन गन� �मता 

केवल �वा�नीमा�नससँग मा� ह�ुछ, लो�नेमा�नसमा हुँदैन भ� ेआशय आउने �कृ�तको कानून 

�नमा�ण गनु� र लाग ुगनु� �न�य नै मा�थ उि�लिखत संवैधा�नक �ावधान र समानताको �स�ा�त 

अनकूुल नहनुे। लो�ने र �वा�नी�बच �प��पमा भेदभावज�य �यवहार �दिश�त मा�नने।  

(�करण नं. १४) 

 मलुकु� ऐन (एघार� संशोधनस�हत) भाग ३, महल १२, लो�ने �वा�नीको १ नं. का देहाय (१) 

मा रहेको �ावधानम�ये “वा �ववाह भएको दश वष��भ� �वा�नीको कारणबाट स�तान नभएको 

भ� े�ी ५ को सरकारबाट मा�यता�ा� मे�डकल बोड�बाट �मािणत भएमा” भ� े�ावधान नेपाल 

अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोिजम अमा�य र बदर घो�षत हनुे।  

(�करण नं. २२) 
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी मीनबहादरु रायमाझी 

माननीय �यायाधीश �ी शारदा�साद पि�डत 

माननीय �यायाधीश �ी ब��कुमार ब�नेत 

 

�वषयः नेपाल अ�धरा�यको सं�वधानको धारा ८८(१)(२) बमोिजम उ��षेण परमादेशलगायत उपयु�� 

आ�ा आदेश जार� ग�रपाऊँ। 

अ�धव�ा �ी सपना �धान म�लसमेत �व�� नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत।  

  

 मलुकु� ऐन एघार� संशोधन�ारा �ववाह स�ब�धमा भएको �वहावर�को महलमा �वहावर� गदा� 

म�हला र प�ुषको उमेर संर�कको म�जरु� भए १८ वष� र म�जरु� नभए २० वष� नपगुी �वहावर� 

गन� गराउन हुँदैन भ� े देिख�छ। सो �यव�था र �ववाह दता� ऐनको दफा ४(३) को 

�यव�थासमेत एक आपसमा �म�न �भ�न आएको नदेिखने।  

 मलुकु� ऐन एघार� संशोधन�ारा ग�रएको �ावधानबमोिजम संर�कको म�जरु�बेगर नै २० वष� 

उमेर पगेुप�छ �ववाह गन� पाउनेमा दता� �ववाहको लागी सोह� �यि�लाई अयो�य मा�नरहन ु

य�ुसंगत नदेिखने।  

(�करण नं. २२) 

 मलुकु� ऐन �वहावर�को महलको २ नं. को �यव�था र �ववाह दता� ऐन, २०२८ को दफा ४(३) 

को �यव�था एक आपसमा तादा�यता नदेिखएकोले उ� कानूनह�मा साम��यता र एक�पता 

�याउनपुन� अव�था देिखन आएकोले ती कानूनह�मा साम��यता र एक�पता �याउने गर� कानून 

संशोधन गनु�का साथै बाल�ववाहका स�ब�धमा बाल�ववाह भै रहेको भ� ेकुरा देिखन आएकोले सो 

काय� रो�न सरकारले �यसतफ�  �यान �दन ुअ�त ज�र� भएकोले त�स�ब�धी कानूनको �भावकार� 

काया��वयन गनु� गराउन ुभनी �वप�ीह�को नाममा �नद�शना�मक आदेश जार� हनुे।  

(�करण नं. २४) 
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आदेश �म�तः २०६३।९।२६ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६२ सालको �रट नं. 

२६७९ 

�नण�य नं. ७७६३ 

 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी िखलराज रे�मी 

माननीय �यायाधीश �ी शारदा�साद पि�डत 

 

�वषयः उ��षेणय�ु परमादेश। 

अ�धव�ा �नम�ला उ�तेी �व�� नेपाल सरकार, कानून �याय तथा संसद�य �यव�था म��ालयसमेत।  

 

 व�ततुः नेपाल सरकार, कानून, �याय तथा संसद�य �यव�था म��ालयसमेतको पहलमा देवानी 

सं�हता मसौदा भै २०६३ सालको जेठ म�हनामा नै प�ुतकको �पमा �काशनमा �याइएको 

पाइ�छ, जो हा�ो जानकार�मा आई उपल�धसमेत भएको छ। �यसको प�र�छेद-६ मा धम�प�ु 

तथा धम�प�ुी स�ब�धी �यव�था गर� म�यौदा ��ता�वत ग�रएको पाइ�छ। सा�बक मलुकु� ऐन 

धम�प�ुको महलमा भएका �यव�थाह�मा थपघट एवं प�रमाज�न गर� ��ततु म�यौदा ��ताव 

ग�रएको देिखन आउँछ। नेपाल सरकार �वयंले प�न धम�प�ु तथा धम�प�ुीस�ब�धी सा�बकको 

कानूनी �यव�थामा समयानकूुल प�रवत�न गनु�पन� कुरा महससु गरेको अव�था देिखएको छ। यस 

प�र�े�यबाट �वचार गदा� नेपाल सरकारले धम�प�ु वा धम�प�ुीस�ब�धी कानूनी �यव�थालाई सधुार 

र प�रमाज�न गन� नचाहेको भ� �म�दैन। देवानी सं�हताको म�यौदा २०६३ सरकारको 

�वचाराध◌ीन अव�थामा रहेको र एक �कारले सझुावकै ला�ग भन� साव�ज�नक �पमा �काशनमा 

�याएको पाइँदा बाल अ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ (Convention on the rights of the 

Child 1989) समेतका अ�तरा���य सि�ध स�झौता तथा अ�तरा���य मापद�डलगायतका 

द�ताबेजह� एवं अ�य �च�लत �स�ा�तह�समेतलाई म�यनजर राखी सोको अ�ययन गर� गराई 

�नवेदकले उठाएका धम�प�ु तथा धम�प�ुीको हक�हत संर�णको �वषयमा समेत उि�लिखत देवानी 

सं�हता मसौदामा जो जे प�रमाज�न गनु� उपय�ु ह�ुछ ? �यस स�ब�धमा उपय�ु कानूनी �यव�था 

�मलाउनेतफ�  आव�यक पहल गनु� भनी �वप�ीका नाउँमा �नद�शना�मक आदेश जार� हनुे।  

(�करण नं. ११) 
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी अनपुराज शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी राम�साद �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गौर� ढकाल 

 

�वषयः उ��षेणय�ु परमादेश। 

अ�धव�ा सपना �धान म�लसमेत �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 अ�तरा���य द�ताबेजह�मा �य� ग�रएका ��तब�ताह�लाई �यवहारमा अनवुाद गन�का ला�ग 

रा�यका अ�य कानूनह�मा प�न तदन�ुपका �यव�थाह� समावेश गद� लैजान ुपन�।  

(�करण नं. ६) 

 �यायपा�लकाले �या�यक पनुरावलोकन गन� अ�धकारको �योग गदा� �यसले �सज�ना गन� स�ने 

कानूनी �र�ता र सोको पू�त� गन� उपायह�समेतको मू�या�न गनु�पन�।  

(�करण नं. ९) 

 रा�यको मूल कानूनले �य� गरेको ��तब�ता र अ�तरा���य द�ताबेजह�ले गरेको अपे�ालाई 

रा�यले नजरअ�दाज गर� म�हलाह�ले भेदभावको अनभु�ूत गन� खालका कानूनी �ावधानह�लाई 

�नर�तरता �दन न�म�ने, �य�ता �ावधानह�मा समयानकूुल प�रवत�न, संशोधन र प�रमाज�न गद� 

जानपुन� र �यस �ममा सं�वधान र आफूसमेत प� रहेका अ�तरा���य महासि�धह�का साथै 

मलुकुको सामािजक, सां�कृ�तक एवं पा�रवा�रक संरचनासमेतलाई ���गत गनु�पन�।  

(�करण नं. १०) 

 मलुकु� ऐन, �वहावार�को महलको ९ नं. र ९क नं. का �ावधानह�लाई नेपालको अ�त�रम 

सं�वधान, २०६३ तथा नेपालसमेत प� रहेको म�हला �व�� हनुे सबै �कारको भेदभाव उ�मूलन 

गन� महासि�ध (CEDAW) को �ावधानसँग साम��य कायम गद� लो�ने�वा�नीका �बचमा 

भेदभावको अनभु�ूत नहनुे गर� सो कानून संशोधन गर� उपय�ु कानूनी �ब�ध गनु� पन�।  

(�करण नं. ११) 
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार�साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी गौर� ढकाल 

माननीय �यायाधीश �ी �मे शमा� 

 

�वषयः उ��षेणलगायत जो चा�हने आ�ा आदेश जार� ग�रपाऊँ। 

अ�धव�ा अ�यूत�साद खरेल �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 कुनै प�न सेवामा रहेर गनु�पन� काय�सँग स�ब�ध नै नरा� े�वषयलाई सेवाको सत� बनाइन ु�या�यक 

र �यावहा�रक कुनै प�न ���कोणबाट उिचत र �ववेकस�मत ्मा� न�म�ने।  

 हरेक साव�ज�नक सेवाका सत�ह� पर�पर �भ�ता रा� े हनु स�छन।् कामको �कृ�तअन�ुप 

अलग–अलग सेवाका सत�ह� माग गनु� प�न �वाभा�वकै मा�पुद�छ। तर हरेक सेवाको ला�ग 

�नधा�रण ग�रएका सेवाका सत�ह� �य�ता सेवा समूह�भ� रह� स�पादन ग�रने कामसँग व�त�ुन� 

�पमा स�बि�धत देिखनपुद�छ। य�द �य�ता सेवाका सत�ह� स�बि�धत सेवाको कुनै प�न पदमा 

रह� स�पादन गनु�पन� काय�सँग स�ब�ध रा� े �कृ�तका देिखन नआई कुनै वग� वा समदुायका 

मा�नसह�को आ�मस�मान वा भावनामा ��य� �पमा चोट प�ु याउने, जातीय वा लै��क आधार 

समेतबाट भेदभावपूण� हनुे �कृ�तका देिखन आउँछन ्भने �य�ता �वषयह�ले सं�वधानको धारा १२ 

को उपधारा (१) �ारा �द� स�मानपूव�क बाँ�न पाउने हकलाई कुि�ठत गरेको मा�ुपन�।  

(�करण नं. ४) 

 सै�नक सेवा�भ� सबै कामह� एकै �कृ�तका नहनु स�दछन।् य�ुको अ�ीम मोचा�मा रह� सै�नक 

कारबाह�मा सामेल हनुे र अ�य �यव�थापक�य काय�मा सघाउने काय�लाई एउटै मापद�ड�भ� 

समावेश गनु� उिचत हनु स�दैन। �यसमा प�न एउटै काय�स�पादन गन�को ला�ग म�हला र 

प�ुषको ला�ग फरक–फरक यो�यता र अयो�यताका सत�ह� �नधा�रण ग�र�छ भने �यसको 

आधारसमेत �प� र बोधग�य हनु ुअपेि�त हनुे।  

(�करण नं. ५) 

 म�हला भएकै कारणबाट सो सेवामा बहाल रहन लामो समय �ववाह गन� नपाउन े गर� ब�देज 

लगाइनलेु नेपाल� म�हलाह�लाई उ� सेवामा �वेश नगन� वा सेवा �वेश गरेको पाँच वष�स�म 

�ववाह नगन� भ� े दईु �वक�पह�म�ये एक �वक�प छनौट गनु�पन� बा�या�मक अव�था �सज�ना 
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गरेको देिख�छ। ��यथ�ह�को �लिखत जवाफमा म�हलाह� सो सेवामा �वेश नगन� �वत�� 

रहेको भ� े िज�कर ग�रएको देिखएबाट नै �याराचटु म�हला फो�डर��त लै��क ���कोणबाट 

भेदभावज�य �यवहारको स�ेत गद�छ। �ल� भनेको �ाकृ�तक कुरा भएकोले कुनै खास �ल�मा 

ज�मन ुनै कसैको दोष वा अयो�यताको मूलभूत मापद�ड हनु नस�ने।  

(�करण नं. ९) 

 म�हला वग�लगायतका �पछ�डएका वग�को �वकास वा सश�ीकरण गन� नाममा सामा�य रोजगार� 

�ा� गन� �वषयमा नै अनाव�यक र अनिुचत सत� वा ब�देज लगाइ�छ भने �य�तो काय�लाई� 

संवैधा�नक �यव�थाअन�ुप मा� न�म�ने।  

(�करण नं. १२) 

 सं�वधानले �जनन ् तथा �जनन ् �वा��यको हकलाई मौ�लक हकको �पमा �यव�था गन�, तर 

कानूनले उमेर पगेुका म�हलालाई पाँच वष�स�म �ववाह गन� नपाउने �यव�था गनु� सं�वधानस�मत ्

हनु नस�ने।  

(�करण नं. १४) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी तपबहादरु मगर 

माननीय �यायाधीश �ी भरतराज उ�तेी 

 

�वषयः ब�द���य�ीकरण। 

�ाथ�ना रायमाझीको हकमा स�वता के.सी ंरायमाझी �व�� रामबहादरु रायमाझीसमेत।  

 

 मलुकु� ऐन, लो�ने �वा�नीको महलको ३ नं. मा ५ वष� म�ुनका र ५ वष� उमेर प�ुगसकेका 

नाबालक पा�ने �वषयमा �यव�था गरेको पाइ�छ। उ� नं. को देहाय १ मा पाँच वष� म�ुनका 

नाबालकलाई पाँच वष�को उमेर नपगेुस�म आमाले आफ�  पा�न चाहेमा �नजैले र �नजले पा�न 

नचाहेमा बाबलेु पा�नपुछ� भ� े�यव�था रहेको छ। �यसै गर� बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ 

को दफा ४ ले बालकको पालनपोषण, िश�ा, �वा��योपचारको अ�धकार, दफा ८(१) ले वैवा�हक 

स�ब�ध �व�छेद भई वा अ� कुनै कारणबाट बाब ु र आमा �भ� बसेको अव�थामा बाबसुँग 

वसेको बालकलाई आमासँग र आमासँग बसेको बालकलाई बाबसुँग समय समयमा भेटघाट गन� 

वा केह� समयको �न�म� साथ ब�न �दनपुन�छ भ� े�यव�था गरेको छ। नाबालकको पालनपोषण 

र संर�णमा �वशेष सतर◌क्ता अपनाउन पन� ह�ुछ। यस �सँगमा बाब ुर आमा कुनै कारणवश 

अलग अलग ब�ने भएमा मात ृवा�स�यको आव�यकता ठा�नएक� नाबा�लकाले �नजक� आमाको 

काखमा हकु� न पाउन े र आमाको �तनपान गन� पाउन े बालकको ज�म�स� तथा बाँ�न पाउन े

अ�धकारसँग गाँ�सएको �वषयलाई आ�मसात गर� मलुकु� ऐन लो�ने �वा�नीको महलको ३ नं. 

को देहाय (१) मा भएको कानूनी �यव�थालाई यस अदालतले नजरअ�दाज गन� नस�न े

(�करण नं. ७) 

 नाबा�लका �ाथ�ना १० म�हनाको रहेको भ� े अव�था देिखएको र आमा स�वता रायमाझीले 

आफूले पा�न इ�कार नगर� पा�न चाहेको ि�थ�तसमेत देिखएको य�तो प�र�े�यमा उपयु�� 

मलुकु� ऐनको लो�ने �वा�नीको महलको ३ नं. को �यव�था र नाबा�लकाको उमेर र उसले 

पाउन पन� मातवृा�स�य एवं आमाको काख र अमतृमय �तनपानसमेतलाई ���गत गदा� 

नाबा�लकालाई सँग साथ रा� पाउन ेकानूनी हक आमामै �नह�त रहेको।  

(�करण नं. ८) 
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 बा�लकाको �ाकृ�तक र कानूनी संर�कलाई य�तो अ�धकारबाट बि�त गरेको काय�लाई उपचार 

�दान गन� मा�यम नै ब�द���य�ीकरणको उपचार हो। नाबा�लका व�चीलाई आमासँग रहन 

न�दई बाबकुो घरमा सी�मत गर� राखेको काय�बाट नाबालक व�चाको कानूनले �दान गरेको ज�म 

�स� मातवृा�स�य एवं �तनपानलगायत सबै �कारको हक गैरकानूनी त�रकाले अपहरण हनुकुा 

अ�त�र� आ�नो आमाको संर�क�वबाट पालनपोषण हनु पाउने हकबाट समेत बि�त हनु गएको 

देिखएको �प� छ। बा�लकालाई �रट �नवे�दकासँग भेटघाट गन� न�दई घरमा राखेबाट प�न यी 

नाबा�लका आमा स�वताको संर�क�वमा रह� पालनपोषण िश�ा �द�ा गन� पाउन ेकानूनी हकबाट 

गैरकानूनी �पबाट बि�त हनु ु परेको देिखन आएको हुँदा आमाको म�जरु� �वना �वप�ीले 

बलज�ती राखेको काय�बाट ब�चीको �वत��तालगायत स�पूण� हक अपहरण भएको देिख�छ। 

�वत��तास�ब�धी हक हनन ् भएको अव�थामा साधारण अ�धकार�े� अवल�बन गनु�पन� भ� े

�वप�ीको िज�कर कानून र �यायका मा�य �स�ा�तसमेतको �वपर�त मा�नने। बालबा�लकालाई 

�नजह�को आमा �ाकृ�तक र कानूनी संर�क हुँदाहदैु �वप�ीले आमाको संर�क�वबाट बि�त 

गर� ज�माउने आमालाई भेटघाट गन�स�म प�न न�दई घरमा सी�मत गर� राखेबाट �नज नाबालक 

ब�चाको कानूनले �दान गरेको �हँडडुल गन� पाउनेलगायतका �वत��ताको हक गैरकानूनी 

त�रकाले अपहरण हनुकुा अ�त�र� आ�नो आमाको संर�क�वबाट पालनपोषण हनुपाउने हकबाट 

समेत वि�त हनु गएको देिखने" भ� े �स�ा�त ��तपादन भएकोले �वप�ीह�को काय� उ� 

�स�ा�तसमेत �वपर�त मा�नन।े  

(�करण नं. ९) 
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संय�ु इजलास 

स�माननीय का.म.ु�.�या.�ी दामोदर�साद शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

 

�वषयः बह�ुववाह। 

�नम�ला ब�नेतको जाहेर�ले नेपाल सरकार �व�� यो�गता भ� ेयोगमाया िचम�रया ब�नेत।  

 

 सामा�यतः कुनै अ�ववा�हत म�हला घरमा �ीमती रहेको �ववा�हत प�ुष हो भ� ेथाहा जानकार� 

हुँदाहुँदै �य�तो प�ुषसँग �ववाह गर� जाने ि�थ�त �ायः हुँदैन। फौजदार� म�ुामा अनमुानकै भरमा 

कसरुदार कायम गनु� �यायोिचत हुँदैन। बह�ुववाहमा नजानी सौता हनु जाने काममा सौता हनु 

जाने म�हला नै अ�जानवश पी�डत हनु पगेुको अव�था प�न ह�ुछ। तसथ�, य�तो ि�थ�तलाई 

साबधानीपूव�क हे�रनपुद�छ। अ�जानवश सौता भई पी�डत हनु पगेुको अव�थामा सबदु �माणको 

अभावमा कसरुदार कायम गर� सजाय गनु�बाट झन ् पीडा थ�पने काय� हनु जा�छ। तसथ�, 

अ�जानमा सौता हनु जाने म�हलालाई उसको हनुे प�तको प�हले नै �ववाह भई अक� �ीमती 

भएको भ� ेत�यको जानकार� उसलाई �थयो भ� े�प� �माणको अभावमा कसरुदार ठहर गर� 

सजाय गन� न�म�न।े  

(�करण नं. ६) 
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद ख�तवडा 

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 

 

�वषयः स�ब�ध �व�छेद। 

�करण राणा �व�� परुण शमशेर ज.ब.रा.।  

 

 �ीमान ् �वयंले �ीमतीलाई घरमा छाडी लगातार तीन वष�भ�दा बढ� समय अलग रहेको 

कारणबाट �नजलाई �ीमतीसँग स�ब�ध �व�छेद गन� अ�धकार ह�ुछ वा हुँदैन ? भ� े �� 

�वचारणीय देिखन आउँछ। सो स�ब�धमा �वचार गदा�, नेपालको कानूनले सबै अव�थामा सरल 

त�रकाले स�ब�ध �व�छेदको अ�धकार �दएको नभई दवुैको म�जरु� हुँदा सकेस�म मेल�मलापको 

वातावरण बनाउन ुपन� कुरा कानूनमा �प� �यव�था रहेको छ भने अ�य अव�थामा सत�स�हतको 

स�ब�ध �व�छेदको मा� �यव�था गरेको छ। अब लगातार ३ वष�स�म अलग रहेमा स�ब�ध 

�व�छेद गन� स�कन े भ� े �यव�थाको स�दभ�मा हेदा� "�वा�नीले लो�नेलाई �नजको म�जरु�बेगर 

लगातार तीन वष� वा सोभ�दा बढ� समयदेिख छोडी अलग ब�ने गरेमा �य�ती �वा�नी�सत 

लो�नेले आ�नो स�ब�ध �व�छेद गन� पाउँछ" भनी लो�ने�वा�नीको १ नं. को देहाय १ मा 

उ�लेख भएको पाइ�छ। ��ततु म�ामा �वयं �ीमान ्ले न ैघर छाडी अलग बसेको भ� े त�य 

तथा �माणबाट देिखन आयो। यसर� आमा, छोरा, छोर� र �ीमतीको र�ा-िश�ाको िज�मेवार�बाट 

उ�क� घरै छोडी �हँ�ने लो�नेले आ�नी �ीमतीसँग �नजको म�जरु� नहुँदा नहुँदै प�न स�ब�ध 

�व�छेद गन� पाउँछ भ� ेमनसाय उ� कानूनी �यव�थाको नभई �ीमतीले �ीमान ्को म�जरु�बेगर 

घर छाडी अलग बसेको हकमा मा� आक�ष�त हनुे हुँदा उ� कानूनी �यव�थाले �नज ��यथ� 

वाद�लाई स�ब�ध �व�छेद गन� छुट �दएको भ� न�म�ने।  

(�करण नं. ३) 

 वाद� ��तवाद��बचमा अंश म�ुा चल� ��तवाद�ले दाबीबमोिजम अंश पाउने ठहर भएको अव�थामा 

वाद� ��तवाद��बचको स�ब�ध �व�छेद हनुे वा नहनुे ��तफ�  �वचार गदा�, प�ीले घर प�रवारको 

(सासू र बालब�चाको) िज�मा �लई घरमा ब�दा घरको आ�थ�क �यवहार �मलाउनका �नि�त अंश 

�लन स�ने तर पा�रवा�रक प�हचान (Identity) र सामािजक सं�कारको �नि�त स�ब�ध �व�छेद 

आदेश �म�तः २०७५।१।२८ म�ुा/�रट नं.: ०६७-CR-०७२६ �नण�य नं. ९९९९ 
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नगर� ब�न स�ने नै ह�ुछन।् अतः प�ीले अंश �लएमा प�तलाई आ�नी प�ीसँग �वहावर�को 

महलको १० नं. ले अक� �ववाह गन� स�ने भ�ुको अथ� स�ब�ध �व�छेद गन� बाटो खलेुको भनी 

अथ� गन� �म�दैन। �च�लत कानूनले यस मा�यतालाई �वीकारेको प�न छैन। अतः अक� �ववाह 

गन�, छु�ी �भ� भई ब�ने र स�ब�ध �व�छेद हनु ुभनेका फरक फरक मा�यता मा�नने।  

(�करण नं. ५)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भाग ६ 

रोजगार�मा समान अ�धकार 
 





फैसला/आदेश �म�त:२०५५।5।29 म�ुा/�रट नं.: २०५५ सालको �रट नं. ३९७५ 

  

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश ल�मण�साद अया�ल 

माननीय �यायाधीश �ी च���साद पराजलु� 

 

�वषयः उ��षेण �मि�त परमादेशसमेत। 

सीता आचाय�समेत �व�� �ी ५ को सरकार, �वा��य म��ालयसमेत।  

 

 नेपाल �नजामती सेवा ऐनमा पर��ण कालमा रहने प�ुष कम�चार� र म�हला कम�चार� भनी 

म�हलाको �वशेष कानूनी �यव�था गरेकोले य�तो �वशेष �यव�थाको प�ृभ�ूममा नेपालले 

अ�तरा���य महासि�धतमा �वीकार गरेका स�झौता अन�ुप �यव�था गनु� पन� हनु आउँछ। तसथ�ः 

उ� महासि�ध, नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, नेपाल �नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १६ मा 

म�हलाको स�दभ�मा भएको �वशेष �यव�था तथा �नवे�दकाह�लाई �वप�ी जन �वा��य काया�लयले 

६ म�हनाको पर��णकाल तोक� �नयिु� �दइएको काय�समेतको आधारमा �नजामती सेवाका 

म�हला कम�चार�को ६ म�हना पर��ण काल र �वा��य सेवाको �कृ�तले फरक हनुेबाहेकका 

कुरामा �ी ५ को सरकारको �नजामती सेवाको पदमा काय�रत म�हला कम�चार� र �वा��य सेवा 

अ�तग�त काय�रत म�हला कम�चार��बचको पर��णकाल �भ� �भ� मानी अथ� गनु� सं�वधानको 

भावना ��तकूल हनु जाने।  
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी ल�मण�साद अया�ल 

माननीय �यायाधीश �ी कृ�णकुमार वमा� 

माननीय �यायाधीश �ी �द�लपकुमार पौडेल 

 

�वषयः उ��षेणय�ु परमदेशलगायतको जो चा�हने आ�ा आदेश वा पजु� जार� ग�रपाऊँ। 

�रना ब�ाचाय�समेत �व�� �ी ५ को सरकार, मि��प�रष� सिचवालयसमेत।  

 

 मन�ुयजा�तमा प�ुष र म�हला दवु ैपद�छन।् अथा�त ्प�ुष प�न मन�ुय हनु,् म�हला प�न मन�ुय नै 

हनु,् �यसैले मन�ुयको नाताबाट �ा� हनुे सबै हक अ�धकार समान �पले म�हला र प�ुषलाई 

उपल�ध हनुपुद�छ भ� ेकुरामा दईुमत हनु स�दैन। यो नैस�ग�क अउ�ल�घनीय �नयम हो। तर 

�व�भ� न मलुकुमा �व�भ� न समयमा यस �नयम �स�ा�तको �योग भने �भ�दा�भ�दै �पले हुँदै 

आएको पाइ�छ। जनु मलुकु र यगुमा यस शा� वत नैस�ग�क �स�ा�तको पालना भएको ह�ुछ �यो 

मलुकु र �यस यगु �विण�म अव�था अथा�त ्स�य मानवोिचत रहन आएको ह�ुछ। यसको ठ�क 

उ�टा जनु मलुकु र यगुमा प�ुष र म�हला �बच कुनै �कारको भेदभाव ग�र�छ �यो अस�यताको 

अ�वक�सतताको सूचक हनु जा�छ। �यसैले आध�ुनक स�यताको �ार�भकाल खास 

गरेर �जाताि��क �यव�था उदयकालदेिख नै नार� �वत��ताको आवाज साथसाथै गिु�जन थालेको 

पाइ�छ। �कन�क �जाताि��क �यव�थाको मटुु नै समानता ह�ुछ। यसर� संसारका �व�भ� न 

�जाताि��क मलुकुह�ले सव�मा�य �पमा मानी आएका मानव अ�धकारलाई �लग अफ नेसन र 

संय�ु रा� संघले मानव अ�धकार भनी घोषणा गर� आ�ना सद�य रा�ह�मा ती अ�धकारको 

��याभ�ूत गराउने दा�य�व बोकेको पाइ�छ। दो�ो �व� व य�ुप�छ घो�षत मानव अ�धकारह�को 

�व� व�यापी घोषणा सन ् १९४८ (Universal Declaration of Human Rights 1948) मानव 

अ�धकारको ला�ग सव�मा�य द�ताबेजको �पमा �व� वमा �वीकार ग�रएको छ। यस घोषणाले 

मानव अ�धकारको प�हचान गर� मानव ��त�ा र नरनार�का समान अ�धकार र �वत��ताको 

�व� व�यापी स�मान र पालना गन� ��त�ा गनु�पन� ज�ता कुराह� ��तावनामा उ�लेख गर� �व�भ� न 

धारामा मानव अ�धकारह�को उ�लेखन गर� सोम�ये धारा २, धारा ७ र धारा २३ ले �मशः 

जा�त, वण�, �ल� .... समेतका आधारमा भेदभाव नग�रने, कानूनको ���मा सबै समान र �बना 

आदेश �म�तः २०५७।२।२६ म�ुा/�रट नं.: स�वत २०५४ सालको �रट 

नं. २८१२ 

�नण�य नं. ६८९८ 
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भेदभाव सबै कानूको समान संर�णको अ�धकार� हनुे र ��येक �यि�लाई काम गन�, नोकर� 

रो�ने, बेकार�बाट र�ा पाउने, समान काय�को ला�ग समान तलब पाउनेसमेतका अ�धकार 

मा�नसले पाउन ुपन� घोषणा गरेको पाइ�छ। यो घोषणा मानव अ�धकारको सामू�हक घोषणाप� 

भएको र समयको ग�तसँगै मानव अ�धकारका �व�वध प�मा�थ �व�भ� न रा�यह�ले आ-आ�नो 

राजनी�तक प�ृभ�ूमका आधारमा �नषेध ब�देज र नयाँ नयाँ अवरोधह� �सज�ना गन� थालेबाट 

�व� व�यापी �पमा �व�भ� न सि�ध महासि�ध �ोटोकल र स�झौता�ारा प�न मानव अ�धकारलाई 

�यवि�थत र संरि�त ग�रएको पाइ�छ। ��ततु �ववाद नार� समानतास�ब�धी भएकोले त�स�ब�धी 

�व� व�यापी �यासह�मा सव��थम १९५२ को नार�को रािजनी�तक अ�धकारस�ब�धी 

महासि�ध (Convention on the Political Rights of Women 1952) रा�संघीय महासभा�ारा 

पा�रत ग�रएको पाइ�छ। जसले नार�ह�लाई मता�धकार �दान गन� कुराह�को �यव�था गरेको 

पाइ�छ। �य�तै म�हला �व�� हनुे सबै �कारको भेदभाव उ�मूलनस�ब�धी महासि�ध १८ 

�डसे�बर १९७९ संय�ु रा�संघीय महासभा�ारा पा�रत भएको र यसले म�हला �व�� भेदभावको 

प�रभाषामा �ल�को आधारमा हनुे कुनै प�न भेदभाव वा ब�ह�कार वा ��तब�ध स�झनपुद�छ भ� े

उ�लेखन गर� म�हलाह�लाई प�ुषसरह ग�रन ु पन� �यवहार र म�हलालाई �नजको �व�भ� न 

अव�थामा ग�रन ु पन� �यवहारलाई उ� बोधन गर� धारा १५ ले �प��पमा कानूनको ���मा 

म�हलालाई प�ुषसरहको समानता गनु�पन� कुरालाई �वीकार ग�रएको छ।  

 नेपालमा �जात��ोतरकालमा मानव अ�धकारलाई मौ�लक अ�धकार, नाग�रक अ�धकारको 

सीमा�भ� रा�दै आएको �थयो। २००७ साल फा�गणु ७ गतेप�छका सं�वधानह�मा समानताको 

हक अ�तग�त लै��क समानताको उ�लेखनस�म भएको र �व�मान कानूनमा भएका द�ड सजाय 

अंश अपतुाल� आ�दमा भएका भेदकार� �यव�थाह� २०२० साल भा� १ गते आएको मलुकु� 

ऐनले सामािजक समानता �थापना गन� कानूनी �यव�था भयो। यस मलुकु� ऐनमा नार� वष�को 

उपल�यमा भएको अपतुाल�, �ी अंशधन आ�द महलह�मा संशोधन गर� नार� �वत��तालाई अिघ 

बढाउन खोजे प�न �स�गो समान भेदमूलक सं�कारमा सं�का�रत भई नै रहेकोले लै��क 

समानताका प� उपेि�त नै रहन गएको �थयो। नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को 

आगमनप�ात ्नार� �वत��ता र समानताको �े�मा प�न फ� को मान� उ�े�य राखेको देिख�छ। 

सं�वधानको ��तावनामा आधारभतू मानव अ�धकार स�ुनि�त गन� उ� घोष र नयाँ सं�वधानको 

आगमन प�ात ् नेपालले केह� मानव अ�धकारस�ब�धी द�ताबेजमा ह�ता�र गरेबाट प�ु� हनु 

आउँछ। ती ह�ता��रत द�ताबेजह�म�ये सव��थम म�हला�व�� हनुे सबै �कारको भेदभाव 

उ�मूलन स�ब�धी महासि�ध १८ �डसे�बर १९७९ लाई नेपालले २२ अ��ल १९९१ मा 
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अनमुोदन सि�मलन गरेको छ। सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९ ले य� ता मानव अ�धकारस�ब�धी 

सि�धलाई सामा�य कानूनको भ�दा मा�थ�लो �ेणीमा राखी �तनको काया��वयनलाई सरल र �छटो 

छ�रतो बनाएको मा� न स�कने।  

 लै��क समानता ज�तो आधारभतू मानव अ�धकारको मह�व प�रणाम, दरुगामी र स�पूण� रा��य 

मानव जीवनको सम�ु न�तसँग अपथृक�य �पले आब� भएको हुँदा लै��क भेदभावको ग�धस�म 

प�न कानून र कानून अ�तग�तका काम कारबाह� आउन �दन हुँदैन �कनक� यो लै��क 

समानताको �वषय स�पूण� मानवताको �वषय हो। सबैको साझा कत��य र चासोको �वषय हनुे।  

(�करण नं. २२) 

 नेपाल वाय ुसेवा �नगमको कम�चार� �नयमावल�को �नयम १६.१.३ को ��तब�धा�मक वा�ांशले 

एयरहो�टेसह�को सेवाको सरु�ा गरेकै हुँदा असमान रहेको भ� न न�म�ने भ� े �वप�ीह�को 

भनाइका स�दभ�मा �वचार गदा� सो �यव�था कम�चार�को अ�धकारको �पमा नरह� �नगमको 

�व�ववेकमा �नभ�र रहने देिखन आउँछ। �यव�थापनको �वे�छामा �नभ�र रहने ससत� र आफूलाई 

पनुः अक� कामको ला�ग यो�य �स� गनु�पन� गर� अवल�बन गरेको �नयमको ��तब�धा�मक 

�यव�थाले उ� अव�धप�छ अक� काममा लगाउन स�कने भ� न �म�ने अव�था देिखएन। यसबाट 

�नवे�दकाह�ले �नगमको सेवाबाट वि�त हनु नपन� �नि� चत बा�या�मक �यव�था रहेको भ� न 

�मलेन। �यसमा प�न सबै एयरहो�टेसले �य�तो स�ुवधा पाउन स�न ेअव�था प�न पन� नस�न ेहुँदा 

�व�ववेकाधीन �क�समबाट बनेको कानूनले समानताको हक र�ा गन� स�दछ भ� न नस�कने हुँदा 

�यो �नि� चत र बा�या�मक �यव�था हो भ� न �मलेन।  

 मा�थ ग�रएको �ववेचनाबाट �नवे�दकाह� �ु वग�का प�ुषसरहका समान कम�चार� भै �नजह�को 

कामको समय, पा�र��मक र मा�थ उ�लेख भएबमोिजम अ�य स�ुवधाह� र सोस�ब�धी सत� 

�वमान प�रचारक (प�ुष) र �वमान प�रचा�रका (म�हला) दवुैको समान रहे भएको भ�मेा �ववाद 

देिखन नआई मा�थ ग�रएको संवैधा�नक �ववेचना अन�ुप �ववा�दत �नयमावल�, २०३१ को �नयम 

१६.१.३ को �यव�था लै��क समानताको �वपर�त भै संवैधा�नक �यव�था ��तकूल रहेको 

मा�नने।  

(�करण नं. २५-२७)  
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फैसला/आदेश �म�त:२०५८।05।20 म�ुा/�रट नं.: २०५७ सालको �रट नं. २७८४ 

 

�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी कृ�णकुमार बमा� 

माननीय �यायाधीश �ी भैरव�साद ल�साल 

माननीय �यायाधीश �ी �द�लपकुमार पौडेल 

 

�वषयः नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ८८ (१) बमोिजम सं�वधानसँग बािझएको 

कानून अमा�य र बदर घो�षत गन� आदेश जार� ग�रपाऊँ। 

अ�धव�ा �मरा ढंुगानासमेत �व�� �ी ५ को सरकार, कानून, �याय तथा संसद�य �यव�था म��ालय।  

 

 सं�वधानको धारा १७ (१) �ारा ��याभूत स�पि�स�ब�धी हक कानूनको अधीनमा रह� 

नाग�रकलाई �ा� हनुे हक हो। कुनै प�न म�हलालाई स�पि� आज�न गन�, भोग गन�, बेच�बखन 

गन� र स�पि�को अ�य कारोबार गन� �य�तो हकमा इजाजत प�वालालाई लाग ुहनुे गर� गरेको 

���यागत कुराले कुनै प�न म�हलाको �य�तो हकलाई भेदभाव हनुे �क�समले अनिुचत ब�देज 

लगाएको देिखँदैन। तसथ�, उपयु�� आधारबाट वैदेिशक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा १२ को 

म�हलास�ब�धी कानूनी �यव�थाले सं�वधानको धारा ११, १२(२)(ङ) र १७(१) �ारा ��याभतू 

मौ�लक हकमा अनिुचत ब�देज लगाई म�हला वग�को �हत �वपर�त लै��क असमान र भेदभावपूण� 

कानूनी �यव�था भएको भ� े�व�ान ्कानून �यवसायीका बहस िज�करसँग सहमत हनु स�कएन। 

सो कानूनी �यव�था म�हला वग�कै संर�ण र �वकासको ला�ग संरि�त कानून �यव�था नै रहेको 

मा�नन।े  
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�वशेष इजलास 

स�माननीय �धान�यायाधीश �ी केदारनाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी �दल�पकुमार पौडेल 

माननीय �यायाधीश �ी राम�साद �े� 

 

�वषयः उ��षेणसमेत। 

अ�धव�ा बस�ुधरा थापा �व�� �ी ५ को सरकार मि��प�रष� सिचवालयसमेत।  

  

 �नवे�दका �वयं आ�दवासी जनजा�त उ�थान रा��य ��त�ान ऐन, २०५८ को दफा २(क) अनसुार 

प�रभा�षत एवं सोसँग स�बि�धत अनसूुचीको ३६ स� न�वरमा अनसूुचीकृत जा�तको म�हला भएको 

भ� ेदेिखएको तथा नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (१) अनसुार 

सं�वधानसँग बािझएका कानून वा �यसको कुनै भाग बदर घो�षत ग�रपाउँ भनी कुनै प�न नेपाल� 

नाग�रकले यस अदालतमा �नवेदन �दन स�न े न ै भएकोले �नवे�दकालाई आ�दवासी जनजा�त 

उ�थान रा��य ��त�ान ऐन, २०५८ को दफा ७(३) को ��तब�धा�मक वा�ांशले लै��क 

असमानताको �यव�था गरेको भनी सं�वधानको धारा ११ सँग बािझएको भ� े िज�कर �लई सो 

कानूनी �यव�थाको संवैधा�नकता �न�पण गराउन यस अदालतमा �नवेदन गन� हक अ�धकार 

(Locus Standi ) रहेकै देिखने।  

 सद�यताको �कृ�त र �व�प अ�य �कारका मनो�नत सद�यको ज�तै समान ि�थ�तमा रहेका 

मनो�नत म�हला सद�यह�को पदाव�ध कम तो�कएको र �नजह� पनुः मनो�नत हनु नस�ने गर� 

अयो�यतासमेत तो�कएको तथा घमुाउरो �क�समले मनो�नत म�हला सद�यह�को ��त�न�ध�वलाई 

दो�ो �ेणीको �प �दएको उ� कानूनी �यव�था �प�तः भेदभावय�ु भएको देिखन आउने।  

 समान है�सयत रा�,े समान अव�थाका अ�य मनो�नत सद�यह�को तलुनामा मनो�नत म�हला 

सद�यह�को पदाव�ध कम तो�कएको र �नजह� पनुः मनो�नत हनु नस�न ेगर� अयो�यतासमेत 

�सज�ना गन� गर� आ�दवासी र जनजा�त म�हलाह�को ��त�न�ध�वका स�ब�धमा भेदभावय�ु 

�यव�था गरेको, आ�दवासी र जनजा�त रा��य उ�थान ��त�ान ऐन, २०५८ को दफा ७ को 

उपदफा (३) को ��तब�धा�मक वा�ांशको �यव�था नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को 

आदेश �म�तः २०६०।२।१५ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०५९ सालको �रट 

नं. ८२ 

�नण�य नं. ७२१७ 



सव��च अदालतबाट भएका लै��क �याय र 

समानतास�ब�धी मह�वपूण� फैसलाह�को सँगालो 199 

 

धारा ११ सँग बािझएको देिखएकोले सं�वधानको धारा ८८(१) बमोिजम असंवैधा�नक भई 

अमा�य हनुे।  

(�करण नं. १७) 
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�वशेष इजलास 

स�माननीय �धान�यायाधीश �ी �दल�पकुमार पौडेल 

माननीय �यायाधीश �ी िखलराज रे�मी 

माननीय �यायाधीश �ी तपबहादरु मगर 

 

�वषयः बािझएको कानून अमा�य घो�षत गर� उ��षेण, परमादेशलगायत जो चा�हने आदेश 

जार� ग�रपाऊँ। 

अ�धव�ा �काशमिण शमा�समेत �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 नेपाल� समाजमा म�हलाह�को अव�था कमजोर रहेको यथाथ�तालाई यस अदालतले यस अिघका 

म�हलासँग स�बि�धत सा�पि�क, पा�रवा�रक वा सजायस�ब�धी �यव�था �लएर परेका �व�भ� 

म�ुाह�बाट सो कुरालाई आ�मसात गद� आएको छ। यथाथ�मा यो अव�थाको �व�मानता 

र�हनैरहेको छ। कूल जनस��याको आधा स��यामा रहेका म�हलाह�को �वशेष संर�ण र 

�वकासको ला�ग प�ुषसरह सबै अ�धकारको सरु�ा गनु�पन� त छँदै छ। यसको ला�ग वत�मान 

प�रि�थ�तमा म�हला वग�को रा��य �वकासमा अ�धका�धक सहभागी बनाउन ेनी�त रा�यले �लनपुन� 

हुँदा म�हलाह�कै �बचमा एकै �कारको �वषयमा �व�भ� �कारको �यव�था हनु ु र रह� रहन ु

म�हला वग�को �वकास र संर�णमा �न�य नै ��तकूल �भाव पान� स�ने।  

(�करण नं. १५) 

 �नवेदकले �नजामती सेवा ऐन, २०४९ ले म�हला कम�चार�ह�को हकमा ६ म�हना 

पर��णकालको अव�धको �यव�था गरेकोले अ� कानूनी �यव�थामा म�हलाको ला�ग छु�ै कानूनी 

�यव�था नभएको भ� े �लएको िज�करकै आधारमा ती कानूनी �यव�थाह�लाई त�काल न ै

असंवैधा�नक घोषणा गन� �म�न े देिखँदैन। तथा�प मा�थ उ�लेख ग�रएको नेपाल अ�धरा�यको 

सं�वधान, २०४७ को धारा ११(३) को ��तब�धा�मक वा�ांशको �यव�था र धारा २५ (७) ले 

अवल�बन गन� नी�त अन�ुप प�न म�हला वग�को �वकास र संर�णको ला�ग �व�भ� �नकायमा 

काम गन� भए प�न समान �क�समको संर�ण हनु ुउिचत र वा�छनीय �वषय हनुे। �न�य नै काम 

र सेवाको �कृ�त अनसुार केह� पथृकता रहने भए प�न पर��णकाल कायम गन� ज�तो �वषयमा 

एक�पता हनु ुज�र� हनु जाने।  

आदेश �म�तः २०६२।१२।१७ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६२ सालको �रट 

नं. ६९ 

�नण�य नं. ७६३४ 
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(�करण नं. १६) 

 म�हला कम�चार�ह�को पर��णकालस�ब�धी �नजामती सेवा ऐन, २०४९ ले सकारा�मक �वभेद र 

म�हला वग�को संर�ण र �वकासको ला�ग पर��णकाल प�ुष कम�चार�ह� भ�दा कम हनुे गर� ६ 

म�हनाको गरे प�न िश�ा �नयमावल�, २०६० समेतका �व�भ� ६ वटा कानूनी �यव�थामा म�हला 

कम�चार�ह�को हकमा पर��णकालस�ब�धी छु�ै �यव�था नगर� पर��णकालस�ब�धी �यव�थामा 

एक�पता रहेको नदेिखँदा यो आदेश �ा� भएप�छ यथास�भव �छटो सबै म�हला कम�चार�ह�को 

पर��णकालमा समान �क�समको �यव�था गर� एक�पता कायम गन� स�ब�धमा आव�यक 

�यव�था �मलाउन ुपन�।  

(�करण नं. १७) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 | रा��य �या�यक ��त�ान 

 

�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी अनपुराज शमा� 

माननीय �यायाधीश �ीमती गौर� ढकाल 

माननीय �यायाधीश �ी ता�हरअ�ल अ�सार� 

 

�वषयः उ��षेणसमेत। 

अ�धव�ा मीरा ढंुगाना �व�� �धानम��ी तथा म��ी प�रष�को काया�लयसमेत।  

 

 साधारण अदालतबाट �याय मा�ने र पाउन े अवसरबाट वि�त ग�र�छ र �यसो गनु�पन� कुन ै

�ववेकपरक र बोधग�य आधार देिख� भने �यो �नि�य न ै भेदभावपूण� र सं�वधानको धारा ११ 

को उपधारा (१) ��तकूल हनुे।  

(�करण नं. १६) 

 समानताको हकस�ब�धी अवधारणाको अक� प� कानूनको समान संर�ण (Equal protection of 

Law) लाई मा�न�छ। �ाकृ�तक, आ�थ�क, है�सयत, सां�कृ�तक तथा धा�म�ककारणले मा�नस असमान 

रहेकोले पूण� �पमा समानताको �योग हनु स�भव हुँदैन। तसथ� समान प�रि�थ�तमा रहेकाह�लाई 

समान र असमान प�रि�थ�तमा रहेकाह�लाई असमान �यवहार ग�रनपुद�छ भ� ेमा�यता रािखने 

हुँदा उ�तै प�रि�थ�तमा रहेका समानह��बच असमान �यवहार ग�रन ुमा� होइन असमानह�का 

�बच समान �यवहार ग�रन ु प�न यो �स�ा�तको ��तकूल रहेको मा�नने। Equal protection of 

Law लाई आ�मसात ् गद� म�हला, द�लत, आ�दवाशी, जनजाती, मधेशी, �कसान, मजदूर वा 

आ�थ�क, समािजक वा सां�कृ�तक ���ले �पछ�डएको वग� वा बालक, वृ� तथा अपा� वा शार��रक 

वा मान�सक �पले अश� ��येक वग� वा समूह�भ� पन� �यि�ह�लाई समान वग�मा राखी �यस 

वग�का �यि�ह�लाई समान स�ुवधा अवसर उपल�ध गराउन े उ�े�य �लएको छ। �यस 

वग�बाहेकका अ�य वग� तथा �यि�ह�ले उ� स�ुवधा र अवसरको उपभोग गन� नपाउन 

स�दछन,् यसलाई असमान �यवहार भयो भ� ेदाबी गन� न�म�ने।  

(�करण नं. १७) 

 समानता पूण� र �नरपे� नभै सापेि�त �वषय हो। य�को सापे�ता लि�त वग�को है�सयतअव�था, 

�मता आ�दसँग स�बि�धत ह�ुछ। उ�तै प�रि�थ�त, उ�तै है�सयत, �मता भएका �यि�ह� एउटा 

आदेश �म�तः २०६४।३।१४ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६३ सालको �रट नं. 

०१– ०६३– ००००१ 

�नण�य नं. ७८५४ 
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वग� हनु।् रा�य�ारा नाग�रकका स�ब�धमा ग�रने �यवहार, उपल�ध हनुे स�ुवधा, अवसर आ�दमा 

�वभेद गन� पाइ� भ� ेनाग�रकको समानताको हक स�ब�धमा एवं समानह�का �बचमा समान र 

असमानह�का �बचमा असमान �यवहार गनु� पद�छ भ� े समान संर�णको मा�यता स�ब�धमा 

�व�ध, �ववेक र व�तपुरक ढ�ले वग� �वभाजन गर� �य�तो एक वग� र अक� वग��बच असमान तर 

स�बि�धत वग�का ��येक �यि� वा व�त�ुबच समान �पमा लाग ु हनुे गर� कानून बनाउन 

स�कन।े  

(�करण नं. १९) 

 �वभेद ग�रने बाहेकका बाँक� अ�य वग� वा�तवमै �भ� देिखने गर� सारभतू �भ�ता (Substantial 

Distinction) मा आधा�रत हनुपुद�छ। साथै �यो साव�ज�नक �हत र औिच�यको ���ले समेत 

उपय�ु हनुपुन�।  

(�करण नं. २०) 

 �यि�ह�का �बचमा �वभेद गन� गर� बनाएको कानूनको उ�े�य र वग�करण वैध (Lawful) 

हनुपुन�।  

(�करण नं. २०) 

 वा�तवमा वग�करणका आधारलाई व�तपुरक �स�ा�तको �पमा वण�न गन� र सं�वधानमा पूव� 

सत�को �पमा उ�लेख गन� स�भव हुँदैन। यो �वधा�यकाको असल �नयतमा भर पद�छ भने 

�या�यक जाँचको �ममा अदालतको स�त�ु� (Subjective Satisfaction) न ैम�ुय आधारको �पमा 

रहने।  

(�करण नं. २२) 

 नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को ��तावना अ�ययन गदा� �थम ���मा यसले औपचा�रक 

समानताको पालन पोषण गरेको भान परेप�न य�को �थम अन�ुछेदमा उि�लिखत 

“नेपाल�जनतालाई िचरकाल पय��त, सामािजक, राजनी�तक एवं आ�थ�क �याय �ा� हनु सकोस्” भ� े

श�दाबल�ह� �योग भएको हुँदा यसले श�ु समानतालाई मा� जोड �दएको देिखँदैन। अ�त 

असमानता र �व�वधता रहेको समाजमा उ�लेख भए बमोिजमको “�याय” ले असमान र �पछ�डएका 

वग�समेतका हकमा �वशेष �यव�था गर� सारभूत �याय �दान गन� ल�य �लएको देिख�छ, जसले 

सकारा�मक �वभेदको �स�ा�तलाई आ�मसात गरेको मा� ुपन�।  

 नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ११(३) र ��तब�धा�मक वा�ांशमा म�हला 

वग�को संर�ण सश�ीकरण वा �वकासको ला�ग कानून�ारा �वशेष �यव�था गन� स�ने कानूनी 

�यव�था गन� स�कन ेतर �तनीह�लाई कम स�ुवधा वा �ा� स�ुवधाबाट वि�त गन� गर� कानून 
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�नमा�ण गन� नस�कने संवैधा�नक ��याभ�ूत भै रहेको प�र�े�यमा केवल �ववाह (�यो प�न �च�लत 

कानून ��तकूल हनुे गर�) भएको आधारमा मा� �ववाह हनुे छोर� र �ववाह नहनुे छोर� तथा 

�ववाह हनुे छोर� र छोरा�बच �वभेद हनुे गर� भएको नेपाल� सेना (�नवृि�भरण, उपदान र अ�य 

स�ुवधा) �नयमावल�, २०३३ को �नयम १० को ��तव�धा�मक वा�ांश त�काल�न नेपाल 

अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ११ को �यव�थासँग मेल खाएको देिखन नआउने हुँदा 

बदर हनुे।  

(�करण नं. २३) 
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सय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी 

माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

 

�वषयः परमादेश। 

अ�धव�ा �काशमिण शमा�समेत �व�� नेपाल सरकार म�हला, बालबा�लका तथा समाजक�याण 

म��ालयसमेत।  

 

 अ�ययन ��तवेदनबाट रा�त �ढलास�म काम गरेको अव�थामा घरस�म प�ु याउन े कुनै सवार� 

साधनको �यव�था नभएको, काय�अव�ध स�ुनि�त नभएको ज�ता अव�था रहेको भ� े देिख�छ। 

अ�ययन ��तवेदनबाट समेत डा�स तथा �ा�बन रे�ुरे�टह�मा काम गन� म�हला कामदारह� 

Sexually Exploit भएको भ� ेदेिख�छ। डा�स तथा �ा�बन रे�ुरे�टह�मा काम गन� म�हलाह�ले 

स�मानपूव�क इ�जतअनसुार र शोषणम�ु वातावरणमा काम गन� पाएको नभई शो�षत र 

अपमा�नत मा� होइन, इ�जत नै सौदामा राखी काम गन� बा�य भएको भ� ेदेिख�छ। सं�वधानले 

नाग�रकलाई समानताको आधारमा स�मानपूव�क बाँ�न पाउने हक �दान गरेको, रोजगार� र 

सामािजक सरु�ाको हक �दान गरेको र सामािजक �याय र शोषण �व��को हकलाई मौ�लक 

हकको �पमा हक �दान गरेको अव�थामा डा�स तथा �ा�वन रे�ुरे�टह� र डा�स बारमा काम 

गरेको भ�दैमा �यस ठाउँमा काम गन� म�हलाह� शो�षत हनु स�दैनन। सरकार मकुदश�क भएर 

ब�ने होइन, �यसमा सरकार जवाफदेह� हनु ुपन�।  

(�करण नं. १६) 

 सं�वधानको उि�लिखत �यव�थालाई काया��वयन गन� उ�े�यले �वषय �वषयमा छु�ाछु�ै र �वशेष 

कानून नभए प�न केह� हदस�म समिुचत र सहज वातावरणमा स�मानपूण� ढ�ले काम गन� 

वातावरणको �सज�नाका ला�ग �म ऐन, २०४८ को �यव�था भै सो ऐनको दफा ४ मा काममा 

लगाउँदा कामदार कम�चार�लाई �नयिु�प� �दएर मा� काममा लगाउन ु पन� ऐ दफा ५ मा 

म�हलालाई काममा लगाउँदा �नजको म�जरु� वेगर �वहान ६ बजेदेिख साँझ ६ बजेस�म बाहेक 

काममा लगाउन नस�कने �यव�था गरेकोछ। ऐ ऐनको दफा २७ ले उ�ोग ��त�ानमा �वा��य 

र सरु�ास�ब�धी �यव�था गनु�पन� कानूनी �यव�था गरेको पाइ�छ। साथै ऐ दफा ४८क ले होटल 

आदेश �म�तः २०६५।८।१३ म�ुा/�रट नं.: स�वत २०६२ सालको �रट 

नं. २८२२ 

�नण�य नं. ८००५ 
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वा �ाभल एजे�सीह�मा कामको �कृ�तको आधारमा �वशेष सरु�ाको �ब�ध गर� म�हलालाई 

अ�य समयमा प�न काममा लगाउन स�न े�यव�था भएको देिख�छ। तर उपयु�� कानून पया�� 

छैन र उ� कानूनले डा�स रे�ुरे�ट तथा मसाज पाल�र ज�ता �यवसायलाई समेटन स�दैन। 

औ�ो�गक �यवसाय ऐन, २०४९ बमोिजम होटल रे�ुरे�ट र �रसोट� दता� गन� �ावधान भएको 

देिख�छ तर डा�स तथा �ा�बन रे�ुरे�ट तथा मसाज पाल�र दता� गन� �यव�था भएको देिखँदैन। 

सरकारले डा�स तथा �ा�वन रे�ुरे�ट तथा मसाज पाल�रलाई Regulate गन� छु�ै र �वशेष कानून 

�नमा�ण गर� अ�वल�ब लाग ुगनु�पन�।  

(�करण नं. १९) 

 �नवेदकको मागबमोिजम कानून बनाउन े�नद�शना�मक आदेश जार� गर� सो कानूनह�को �नमा�ण 

नहुँदास�म अदालतबाट �नद�िशका �नधा�रणगर� �नधा��रत �नद�िशका अबल�बन गनु� गराउन 

भ�सेमेतको परमादेश लागायत जो चा�हने आ�ा आदेश वा पजु� जार� ग�रपाऊँ भ� े�नवेदकको 

म�ुय �नवेदन माग रहेको देिखएको अव�थामा मा�थ �ववेिचत त�यका आधारमा �नवेदकको 

मागबमोिजम �नद�िशका (Guideline) समेत जार� हनुपुन� हो वा होइन सो स�ब�धमा �वचार गदा� 

नेपालमा स�ा�लत डा�स बार, �ा�बन रे�ुरे�ट, डा�स रे�ुरे�ट तथा मसाज पाल�रह�मा काम गन� 

कामदार तथा कम�चार�ह�को मौ�लक हक अ�धकारलाई �यवि�थत गर� सामािजक नै�तकता तथा 

सामािजक सरु�ासमेतलाई �यानमा राखी �यवि�थत एवं मया��दत �पले स�ालन ग�रन ु पन� 

कुरामा दईुमत हनु स�दैन। मा�थ उ�लेख भएबमोिजम यस �वषयमा कुनै कानून बनेको देिखएन। 

कानूनको अभावमा �यवसायह� मया��दत तथा �यवि�थत �पमा स�ालन हनु नस�ने।  

(�करण नं. ३५) 

 अदालत �वयमले कानून �नमा�ण गन� होइन तर यस अदालत नेपालको नाग�रकह�को मौ�लक 

हक र मानव अ�धकारको संर�ण गन� Guardian of the fundamental rights of the citizen भएको 

कारण नाग�रकह�लाई सं�वधान, कानून र �यायका मा�य �स�ा�त तथा नेपाल प� भएका 

�व�भ� अ�तररा��य मानव अ�धकारस�ब�धी कानूनसरह लाग ु हनुे सि�धह��ारा �दान भएको 

हनन ्भएको हक �चलन गराउन यस अदालतले उपय�ु आदेश जार� गन� स�न।े  

(�करण नं. ३६) 
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी राम�साद �े� 

माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार�साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी अवधेशकुमार यादव 

 

�वषयः परमादेशसमेत। 

अ�धव�ा सपना �धान म�लसमेत �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 सश�ीकरण र �वकासको �यास नगन� ब� रोजगार�को ढोका नै ब�द गन� कुरालाई सश�ीकरण 

र �वकासको �पमा �लन नस�कने।  

 वृि� �वकासका थप अवसरह� �दने वा मूल �वाहमा �याउनेभ�दा भएका अवसरह�मा प�न कुनै 

न कुनै आधारमा ब�ना ग�र�छ भने �यसलाई सकारा�मक �वभेद ग�रएको भनी मा� नस�कने।  

(�करण नं. १५) 

 स�बि�धत पेसाको �कृ�तले अ�नवाय� �पमा �नषेध गरेको अव�थामा बाहेक रा�यको साव�ज�नक 

सेवामा �वेश गन�को ला�ग �ल�समेतको आधारमा कुनै �वभेद �सज�ना ग�रएको छ भने �य�तो 

काय� समानताको �स�ा�त सापे� ह�ुछ भ� स�कने आधार कमै ह�ुछ। पर�पराको �वरासतको 

�पमा कुनै �े�मा �य�ता कानून र �चलनह� जी�वत रहेका छन ् भने प�न रा�यले �मशः 

सधुार गद� जान ु�ेय�कर हनुे।  

(�करण नं. १६) 

 गभ�धारण गरेक� म�हलालाई क�ठन शार��रक �म आव�यक पन� सै�नक �हर�को आधारभतू 

ता�लममा सहभागी हनु �दँदा �जनन ् �वा��यमा ��तकूल असर पन� स�ने भै �यस अव�थामा 

समेत रा�यलाई सं�वधानको �ावधान उ�ल�न गरेको आरोप ला�नस�न े देिखँदा उ� दवुै 

�वषयलाई उिचत तवरले समायोजन गर� �ववा�दत कानूनमा समसाम�यक सधुारको आव�यकता 

पन�।  

(�करण नं. २२) 

 मानव अ�धकार र लै��क �यायको प�मा संवेदनशील ठा�नन ेकेह� मलुकुह�को कानूनी �यव�था 

एवं अ�याससमेतको तलुना�मक अ�ययन, देशको सामािजक र सां�कृ�तक अव�थासमेतको सम� 

आदेश �म�तः २०६६।१।१७ म�ुा/�रट नं.: �रट नं. ०६४– WS–०००१ �नण�य नं. ८१८७  
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अ�ययन, म�हलाह�को रोजगार�को अव�थासमेतको सम� �वषयह�मा अ�ययन अनसु�धान गर� 

सै�नक �हर�स�ब�धी �ववा�दत �नयमावल�मा समसाम�यक संशोधन वा सधुार गन� आव�यक पन�।  

(�करण नं. ३८) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भाग-7 

�वशेष संर�णस�ब�धी �यव�था 
 





 

फैसला/आदेश �म�त:२०६१।07।13 म�ुा/�रट नं.: २०६१ सालको �रट नं. ३०५९ 

 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी मीनबहादरु रायमाझी 

माननीय �यायाधीश �ी अनपुराज शमा� 

 

�वषयः उ��षेणय�ु परमादेश। 

�धोष ��ेीसमेत �व�� �धानम��ी तथा म��ी प�रष�को काया�लय।  

 

 �व�भ� जातजा�त वग�मा �वभािजत नेपाल� जनता�बच आ�थ�क, सामािजक र शैि�क ��ेमा रहेको 

असमानताको ठुलो खाडल पनु� �बशेष �यव�था �नता�त आव�यक छ। सम�ीगत�पमा जबस�म 

हाल कायम रहेको असमानताको �यूनीकरण हुँदैन। तबस�म सं�वधानले संक�प गरेको आ�थ�क, 

सामािजक �याय �पछ�डएका समदुाय वा वग�ले अनभुतू गन� स�न े अव�था रहँदैन। संर�ण 

आव�यक भएकालाई कानून�ारा �वशेष �यव�था गन� स�कने �ावधान रहेकोमा सं�वधानको धारा 

११(३) लाई ��याशील गन� सं�वधान लाग ुभएको १४ वष� �ब� ला�दा प�न �वशेष �यव�था गन� 

स�कन ेकानून ब� नस�नलुाई रा�यको �यान �पछ�डएका एवं संर�ण आव�यक भएका वग�तफ�  

पगेुको भ� स�ने ि�थ�त देिखन आएन। पीछ�डएका वग�लाई रा��य �वकासको मूलधारमा �याउन 

ज�त �ढलो ह�ुछ, �य�त नै सामािजक अस�तोष ब�न गई नेपाल� जनताका समान आकां�ालाई 

समेत खलल प�ुन जाने हुँदा यस �वषयमा रा�यको �यान जान ज�र� हनुे।  

 म�हला, बालक वा शार��रक वा मान�सक�पले अश� �यि� वा आ�थ�क, सामािजक वा शैि�क 

���ले �पछ�डएको वग�को संर�ण वा �वकासको ला�ग कानून�ारा �वशेष �यव�था गन� स�कने 

�यव�था गरेकोमा सं�वधान लाग ु भएको य�त लामो अव�ध �ब�तस�दा प�न कानून �नमा�णतफ�  

सरकारको ��� पगुी समयमै कानून �नमा�ण भएको अव�था नदेिखएको �पछ�डएका संर�ण 

आव�यक वग� वा समदुाय म�हलालाई उठाउन रा�यबाट �वशेष �यव�था हनु �नता�त आव�यक 

भएको कुरा मा�थ �व�ततृ �ववेचना गर� स�कएकै हुँदा यसै आ�थ�क वष��भ�मा यथास� चाँडो 

आ�थ�क, सामािजक वा शैि�क ���बाट �पछ�डएको र अश� भ� ेकुरा �न�पणका �प� आधार 

तोक� कानून �नमा�ण गर� �पछ�डएका, संर�ण आव�यक भएका वग� र म�हलाको संर�ण र 

स�त�ुलत �वकासको काय��म स�ालन गनु� भनी �ी ५ को सरकार म��ी प�रष�को नाममा 

�नद�शना�मक परमादेश जार� हनुे।  
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी िखलराज रे�मी 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

माननीय �यायाधीश �ीमती गौर� ढकाल 

 

�वषयः सं�वधानको धारा ८८(१) बमोिजम सं�वधानसँग बािझएको कानून अमा�य र बदर घो�षत गर� 

धारा ८८(२) बमोिजम उ��षेणय�ु परमादेशसमेत जार� ग�रपाऊँ। 

�पक ढकालसमेत �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

 

 सं�वधानको धारा ११(१) मा सबै नाग�रक कानूनको ���मा समान हनुेछन ् र कसैलाई प�न 

कानूनको समान संर�णबाट वि�त ग�रने छैन भ� ेधारा ११(२) मा सामा�य कानूनको �योगमा 

कुनै प�न नाग�रकमा�थ धम�, वण�, �ल�, जात, जा�त वा वैचा�रक आ�था वा तीम�ये कुनै कुराको 

आधारमा भेदभाव ग�रने छैन भ� े र धारा ११(३) मा रा�यले नाग�रकह�का �बच धम�, वण�, 

�ल�, जात, जा�त वा वैचा�रक आ�था वा तीम�ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गन� छैन तर 

म�हला बालक, वृ� वा शार��रक वा मान�सक �पले अश� �यि� वा आ�थ�क, सामािजक वा 

शैि�क ���ले �पछ�डएको वग�को संर�ण र �वकासको ला�ग कानून�ारा �वशेष �यव�था गन� 

स�कनेछ भ� ेउ�लेख भएको पाइ�छ। उ� संवैधा�नक �ावधानम�ये उपधारा (१) र (२) को 

�ावधान औपचा�रक समानता (Formal Equality) सँग स�बि�धत देिख�छन ्भने उपधारा (३) को 

�ावधान सारभूत समानता (Substantive Equality) सँग स�बि�धत देिख�छ। सारभूत समानताले 

�यवहारतः सामािजक, आ�थ�क, शैि�क ���ले पछा�ड परेका वा शार��रक वा मान�सक ���ले 

अस�म वा उमेरको आधारमा बय�क सरहको स�मता �हण गन� नस�न े बालक वा वृ� र 

�पतसृ�ा�मक सामािजक संरचनाको कारणबाट �यि��व �वकासमा पछा�ड परेका म�हला वग�ले 

प�न समानताको हकलाई सामािजक, आ�थ�क वा शैि�क ���ले अगा�ड रहेका �यि� वा 

शार��रक वा मान�सक �पले स�म �यि� वा उमेरको आधारमा वय�क �यि� वा सामािजक 

�वकासमा अ�णी रहेका प�ुषसरह उपभोग गर� रा��य �वकासको मूल �वाहमा सहभागी ब� 

सकून ्भ� ेउ�े�य रा�दछ। यसर� स�मता �नमा�ण गन� अवसर �दान गन� �मखु संय�� भनेको 

कानून नै हो। कानूनले �यि�को हकको स�ुनि�तता गन� भएकोले �पछ�डएका बग�को संर�ण र 

आदेश �म�तः २०६३।२।२५ म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६१ सालको �वशेष �रट नं. 

५५ 

�नण�य नं. ७६७८ 
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�वकासको ला�ग �वशेष �यव�था प�न कानून�ारा नै ग�रन ु पछ� भनी सं�वधानमा �प� उ�लेख 

भएको देिख�छ। तर उपरो�ानसुारको संवैधा�नक �ावधान र �यसको आशय अन�ुप रा�यबाट 

कानून �नमा�ण गर� �वशेष �यव�था हालस�म प�न हनु सकेको पाइँदैन। रा�यले सं�वधानको धारा 

११(३) को �ावधानलाई सह� �पमा काया��वयन गराउने हो भने �यसमा उ�लेख भएका म�हला, 

बालक, वृ� वा शार��रक वा मान�सक ���ले कमजोर वा सामािजक, आ�थ�क वा शैि�क ���ले 

�पछ�डएका वग�को संर�ण र �वकासलाई समे�ने गर� एउटा �व�ततृ, �यापक र बोधग�य 

दायरास�हतको छाता कानून (Comprehensive and umbrella Law) को �नमा�ण गनु� ज�र� हनुे।  

(�करण नं. १४) 

 �नवेदकले �ववादमा �याउन ुभएको छा�विृ� �नयमावल�, २०६० छा�विृ� ऐन, २०२१ को दफा 

१० ले �दएको अ�धकार �योग गर� �नमा�ण ग�रएको देिख�छ। छा�वृि� ऐन, २०२१ नेपाल 

अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ जार� हनुभु�दा अगा�डको ऐन हो। �यसलाई सो सं�वधानको 

अनकूुल हनुे गर� संशोधन ग�रएको प�न देिखँदैन। सोह� ऐनले �दएको अ�धकार �योग गर� 

सा�बकको छा�वृि� �नयमवल�लाई �ी ५ को सरकार�ारा संशोधन गर� नयाँ छा�वृि� 

�नयमावल�, २०६० �म�त २०६०।३।२६ को नेपाल राजप�मा �कािशत गर� लाग ुग�रएको 

अव�था देिखएको छ। व�ततुः �नयमावल� याि��क �पले लाग ुहनुे कानूनी भए प�न सं�वधानले 

�था�पत गन� चाहेको सारभूत समानताको सम� मा�यता र उ�े�यको अनकूुल देिखन आउँदैन। 

सामािजक, आ�थ�क वा शैि�क ���ले �पछ�डएको वग�को �प�, बोधग�य र �ववेकस�मत मापद�ड 

वा आधारबाट प�हचान नगर� सस�त� हेदा� �पछ�डएको ज�तो बोध हनुे गर� कुनै वग�लाई 

छा�वृि�को ला�ग �नि�त ��तशत सरुि�त ग�रन ु हचवुा र �ू�टपूण� ह�ुछ। सव��थम रा�यले 

सं�वधानको धारा ११(३) को ��तब�धा�मक वा�ांशले �वशेष संर�ण गन� भनी तो�कएका वग�को 

व�त�ुन� र वै�ा�नक आधारस�हतको प�हचान गन� नी�त बनाउन ु पन� र सो नी�तको आधारमा 

�वशेष कानून बनाई लाग ुगनु�पन�। �य�तो छु�ै �वशेष कानून �नमा�ण नगर� अ�य संय��बाट गन� 

खोिजएको सरकार� �यास मनोगत एवं हचवुा मा� हनुे। छा�वृि� �नयमावाल�, २०६० को 

�नयम १०(३) र १२ को ��तब�धा�मक वा�ांशलाई यसै प�र��ेयमा हनुपुन� ह�ुछ। यस 

�नयमावल�ले सरकार� छा�वृि�मा म�हला, द�लत र जनजा�तको ला�ग केह� ��तशत �थान 

सरुि�त गरेको भए प�न �यो पूण� छैन र सं�वधानले �लएको उ�े�य र मम� अनकूुलको छैन। 

�कन�क म�हला, द�लत र जनजा�तम�येमा प�न सामािजक, आ�थ�क वा शैि�क ���ले �पछ�डएका 

र स�मका �बच फरक छु�ाई वग�करण गन� �याश ग�रएको छैन। �यवहारमा म�हला, द�लत र 

जनजा�त स�प� र स�म प�न छन ्, �वप� त छँदैछन।् �यसैले �पछ�डएको वग�लाई आधार र 
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कारणस�हत नछु�ाई �स�ो समूहलाई संर�ण �दान गन� खो�दा सारभतू समानता नभै फेर� प�न 

�यवहारमा असमानताकै प�ृपोषण हनु जाने।  

(�करण नं. १५) 

 नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ११ का उपधारा (३) को ��तब�धा�मक 

वा�ाशंको उ�े�य र मम� अनकूुल नहनुकुा अ�त�र� सारभतू समानताको �स�ा�तसमेतको 

अनकूुल नहुँदा छा�वृि� �नयमावल�, २०६० को �नयम १०(३) र १२ को ��तब�धा�मक 

वा�ांशको �ावधानलाई सं�वधानको धारा ८८(१) बमोिजम आजका �म�तदेिख अमा�य र बदर 

घो�षत ग�र�दएको छ। आजका �म�तदेिख ती �ावधान बदर हनुे भएको र आज अिघ सो �ावधान 

बदर नहुँदाका अव�थामा सो अ�तग�त भएगरेका कामकारबाह� र �नण�यलाई कानून �वपर�त भ� 

न�म�ने हुँदा मागबमोिजम उ��षेणको आदेश जार� गन� �म�ने भएन। पर�त ु सं�वधानको धारा 

११(३) मा ��याभूत ग�रएको समानताको हकलाई सारभतू �पमा जन�तरमा काया��वयनका ला�ग 

उ� धारा ११(३) मो ��तब�धा�मक वा�ांशले �न�द�� गरेको म�हला, बालक, वृ� वा शार��रक 

वा मान�सक �पले अस� �यि� वा आ�थ�क, सामािजक वा शैि�क ���ले �पछ�डएको वग�को 

संर�ण वा �वकासको ला�ग आधार र कारणस�हतको �नि�त माप�डको �यव�थासमेत गन� गर� 

कानून बनाउन आव�यक हुँदा तदन�ुपको �यव�था �मलाउन ु भनी मि��प�रष�का नाउँमा 

�नद�शा�मक आदेश जार� हनुे।  

(�करण नं. १७) 
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी मीनबहादरु रायमाझी 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

 

�वषयः उ��षेण परमादेशसमेत। 

श�भ�ुसाद संजेलसमेत �व�� सं�कृ�त पय�टन तथा नाग�रक उ�यन म��ालयसमेत।  

 

 समानताको हक कुनै कानून�ारा �य�तै �तर अव�था र है�सयतका �यि�ह��बच एउटाको 

तलुनामा अक�लाई कुनै �वशेष स�ुवधा वा संर�ण गनु� र अक�लाई �य�तो �वशेष स�ुवधा वा 

संर�णबाट वि�त ग�रन ुसमानतास�ब�धी संवधैा�नक हकको �वपर�त भै उ� कानून सं�वधानको 

समानतास�ब�धी �यव�थासँग अस�गत भएको मा�ुपन�। समानतास�ब�धी कानूनले सबै 

नाग�रकह�लाई एकै �कारको �यवहार ग�रनपुछ� भनी �नरपे� समानता (Absolute Equality) 

लाई अ�ीकार गरेको अथ� गन� प�न न�म�ने।  

 कुनै खास आव�यकताको पू�त�को ला�ग वा कुनै खास सम�याको समाधानका ला�ग कुनै कानून 

बनाइ�छ र सो कानून �य�तै अव�था, है�सयत र �तरका �यि�ह�लाई छु�ै वग�करण गर� 

कसैले बढ� स�ुवधा र संर�ण पाउन ेर तीम�ये कसैले कम स�ुवधा वा संर�ण पाउने वा �य�तो 

स�ुवधा वा संर�णबाट वि�त गन� ग�र�छ भने �य�तो कानून �वभावैले समानताको हक �व��को 

कानून मा�पुन�।  

 कानून बनाउँदा कसैलाई लाग ुहनुे र कसैलाई लाग ुनहनुे गर� बनाउन �य�तो कानून बनाउनकुो 

खास बोधग�य कारण (Intelligible differentia) र सो कानून�ारा �ा� गन� खोिजएको उ�े�यसँग 

�य�तो फरक गनु� पना�को �ववेकपरक स�ब�ध (Rational nexus or objectivity) हनुपुन�।  

 रा�य�ारा नाग�रकका स�ब�धमा ग�रने �यवहार, उपल�ध हनुे स�ुवधा, अवसर आ�दमा 

सामा�यतः �वभेद ग�रन ुह�ु। य�द वग� �वभाजन गन� पन� अव�था भएमा �वभाजन गनु�को वोधग�य 

आधार र �ववेकपरक स�ब�ध छ र सो कुरा �यायका मा�य �स�ा�तह�को �वपर�त छैन वा हुँदैन 

भने मा� नाग�रकलाई समानह�का �बचमा समान र असमानह�का �बचमा असमान �यवहार गनु� 

पद�छ। यस अथ�मा �व�ध, �ववेक र व�तपुरक ढ�ले वग� �वभाजन गर� �य�तो एक वग� र अक� 

आदेश �म�तः २०६४।७।२० म�ुा/�रट नं.: संवत ्२०६३ सालको �वशेष 

�रट नं. WS ००३६ 

�नण�य नं. ७८७६ 
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वग��बच असमान तर, स�बि�धत वग�का ��येक �यि� वा व�त�ुबच समान �पमा लाग ुहनुे गर� 

कानून बनाउन स�कने।  

(�करण नं. ५) 

 �यि�ह�का �बचमा �वभेद गन� गर� बनाएको कानूनको उ�े�य र वग�करण वैध (Lawful) र 

बोधग�य हनु ुपद�छ। �य�तो उ�े�य बोधग�य छैन भने वग�करण औिच�यपूण� नमा�नने।  

 ऐन बनाई �वीकार ग�रएको वग�करण अ�नवाय� �पमा कानूनका �स�ा�तहर◌सूँग मेल खाने हनु ु

पद�छ र कुनै अमकु वग�लाई �य�तो स�ुवधा �ा� गन�बाट रो�ने अथवा कुनै अक� वग�लाई 

अनिुचत भार बहन गराउने एवं काया��वयनको �ममा गैरकानूनी दबाब थोपन� नहनुे।  

(�करण नं. ६) 

 �तरवृ�� र �वशेष बढुवामा के �भ�ता छ सो हेनु�पन� ह�ुछ। �तरवृ�� भ�ाले सोह� पद तह वा 

तह�भ�को एक तह मा�थ�लो �तरमा वृ�� हनुे र सो नाताले तह�भ�को मा�थ�लो तलबस�म 

पाउने अथा�त ्कामको �कृ�त, �वभाव, पद नाम आ�दमा �भ�ता नआउन ेि�थ�तलाई जनाउँछ भने 

�वशेष बढुवा वा बढुवाले त�लो तहबाट मा�थ�लो तह वा पदमा बढुवा पाउने भई �यसबाट 

पदको कामको �कृ�त, �वभाव, पदनामसमेत �भ� भई �भ� तलब भ�ा स�ुवधा पाउने र सो 

अनसुारको अ�धकार र मा�यता पाउन े भई सो पदभ�दा मा�थ�लो पदमा प�छ हनुे बढुवाको 

बाटोसमेत खो�ल�दने।  

(�करण नं. १०) 

 समान अव�था र समान आधारमा सरकार� सेवाबाट �ा�धकरणको सेवामा आएका यी 

�नवेदकह�लाई य�तै अव�था र आधारमा आएका अ�य कम�चार�बाट �कन �भ� �यवहार गनु� 

परेको हो सो नखलुाएको अव�थामा �य�तो ि�थ�तले भेदभावको ि�थ�तलाई दशा�एको छ। व�ततुः 

समानताको म�ुय मम� भनेकै �व�मान सामािजक स�दभ�ह� हेरेर औिच�यको आधारमा समेत 

भेदभावर�हत �यवहार गनु�पन�।  

(�करण नं. ११) 

 �वशेष बढुवाको �यव�था गदा�समेत एउटा मापद�ड र अक�लाई अक� मापद�ड खडा गन�, �यसमा 

प�न �यसको औिच�य प�ु� नगन� हो भने �य�तो �यवहार मनपर� त�रकाले �भ� �यवहार गरेको 

(arbitrary) भ�पुन� ह�ुछ। �� कुन कम�चार� कुन तहको हो भ� ेमह�वपूण� होइन, बढुवाको 

�वशेष �ावधान गदा� लि�त नी�त, वग� र प�रणाम के हो �यो देिखन ु पन� ह�ुछ। नी�तगत 

आधारमा प�न �बना कुनै औिच�य भेदभाव ग�र�छ भने �यो समानताको �स�ा�त ��तकूल 

मा�ुपन�।  
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(�करण नं. १४) 

 समान �स�ा�तको आधारमा �वशेष बढुवाको �स�ा�त लाग ु ग�रएमा प�छ�लो वग�को �हतमा 

��तकूल अव�था �सज�ना हनुे एका�तर देिख� भने अक��तर �वशेष बढुवा ज�तो नी�तगत �पमा 

अपनाइएमा उपचारको समान लाभ त�लो तहको कम�चार�ले समेत पाउन स�न ेहनुपुन�मा �वशेष 

बढुवा भ� ेकुराले �वशेष भेदभाव गन� आधारको काम गन� न�म�ने।  

(�करण नं. १५) 

 त�लो तहको खास काम तो�कएको कारणले मा�ै कानून�ारा न ैनी�तको �पमा अ�ीकार गरेको 

�वशेष बढुवाको �यव�थाबाट बाहेक गनु�पन� उिचत र वैध आधार रहेको नदेिखने।  

 त�लो तहका सीमा�तकृत वग�को ला�ग सकारा�मक �वभेद गर� अ�सरहको �थानमा उका�न 

रा�यलाई सं�वधानको समानतास�ब�धी �ावधानले छुट �दएको प�न छ। त�लो तहमा काय�रत 

वग�लाई प�न कानून वा नी�तबाट उिचत �यवहार (Fair treatment) गरेको हनुपुछ�। अ�य वग�ले 

पाउन ेस�ुवधा, सह�ुलयत वा अवसरबाट बाहेक, बि�त रोकावट वा �नषेध गन� ज�ता काय� गन� 

�न�य नै रोकेको मा�ुपन�।  

 नेपाल नाग�रक उ�यन �ा�धकरण कम�चार�को सेवाका सत� र स�ुवधास�ब�धी (दो�ो संशोधन) 

�नयमावल��ारा मूल �नयमावल�को �नयम ३.६(४) मा भएको “ उप�नयम (३) र (४) मा जनुसकैु 

कुरा लेिखएको भए ताप�न प�हलो तहको प�रचर (�पयन) र ते�ो तहको सवार� चालकको हकमा 

�नयम ६.३ को उप�नयम (६) बमोिजम हनुेछ ” भ� ेवा�ाशं र सोह� आधारमा भएको नेपाल 

नाग�रक उ�यन �ा�धकरण कम�चार�ह�को �वशेष बढुवा स�ब�धी काय��व�ध �नद�िशका, २०६३ 

को �नद�शन नं. ३(१) मा उि�लिखत “प�हलो तहको प�रचर (�पयन) र ते�ो तहको सवार� 

चालक बाहेक” भ� ेवा�ांश र सोको आधारमा जार� भएको नेपाल नाग�रक उ�यन �ा�धकरण 

�वशेष बढुवास�ब�धी काय��व�ध �नद�िशका, २०६३ को �नद�शन नं. ३(१) मा रहेको “ प�हलो 

तहको प�रचर (�पयन) र ते�ो तहको सवार� चालकबाहेक” सा�बक �ी ५ को सरकारको 

कम�चार�बाट �ा�धकरणको कम�चार�मा प�रणत हुँदाको अव�था र हालको �नयमावल�को तह 

एकदेिख तह आठस�मका अ�य पदह�बाट �वशेष बढुवा भएप�छ प�न सा�बकबमोिजमको 

िज�मेवार� तो�न स�ने �ावधानसमेतका आधारमा नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा 

१३(१) �ारा �नवेदकह�लाई ��याभूत समानताको हकको �वपर�त देिखन आएकोले उ� 

�ावधान आजका �म�तदेिख लाग ुहनुे गर� अमा�य र बदर घो�षत हनुे।  

(�करण नं. १८) 
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फैसला/आदेश �म�त:२०६४।09।10 म�ुा/�रट नं.: २०६३ सालको �रट नं. ३५६१ 

 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी िखलराज रे�मी 

माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

 

�वषयः नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान २०४७ को धारा ८८(२) बमोिजम परमादेशलगायत जो चा�हने 

आ�ा आदेश वा पजु� जार� ग�रपाऊँ। 

अ�धव�ा सपना �धान म�लसमेत �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष� 

काया�लयसमेत।  

 

 म�हलाले जबरज�ती करणी, हाडनाता करणी, गभ�पतन, नाताकायम, स�ब�ध �व�छेद ज�ता क�तपय 

म�हला �व��को �हंसाज�य र सोको कारणवश उ�प� सम�याको �पमा थ�ु ैम�ुाह� बेहोनु�परेको 

छ। �य�तै बालक प� वा �वप� भएको म�ुाह� र एच.आई.भी.ए�स सं�मण भएको �यि� 

संल�न भएको म�ुाह� आज प�न नेपाल रा�यभ�रका �व�भ� �हर� काया�लयह� सरकार� व�कल 

काया�लयह�, िज�ला �शासन काया�लयह� अ�य �या�यक अध��या�यक �नकायह�मा अनसु�धान 

तहदेिख अ�भयोग लगाउने, म�ुा दायर गन� वा म�ुा दायर भै म�ुाको पपु�� भई कारबाह�य�ु 

अव�थामा रहेका छन ् वा हनु स�छन।् उपयु��बमोिजमको कानूनी �यव�था भै काया��वयनमा 

नआउ�जेल उपयु�� उि�लिखत �यि�ह� संल�न भएका म�ुाह�मा यो �नण�य हनुपूुव�को 

अव�थामा अपनाई आएका �णाल� नै �नर�तर रहन �दन ुमनुा�सब ह�ुछ वा हुँदैन ? भ� ेकुरामा 

�वचार गनु�परेको छ। यस �नण�यप�ात ् प�न यस इजलासले संवेदनशील अव�थाको भनी 

ठ�याइएका पी�डत म�हला, बालबा�लका तथा एच.आई.भी.ए�स स���मत संल�न रहेका म�ुा 

मा�मलामा गोपनीयताको हकको �नर�तर उ�ल�न भइरहन �दने हो भने �य�तो ि�थ�त र�हरहन 

�दँदा यस आदेशप�छ बनेको कानूनले गोपनीयताको संर�ण �दएमा प�न भइसकेको गोपनीयता 

उ�ल�नबाट �नजह�उपर परेको ��तको ��तपू�त� हनु नस�न े हनुाले �य�तो �यव�था �नर�तर 

र�हरहन �दन वा�छनीय देिखन नआउन ेमा�ै होइन, �य�तो ���यालाई अ�वल�ब रो�न ुअ�नवाय� 

हनुे।  

 �वशेष �कृ�तका म�ुा मा�मलामा पी�डतको �पमा संल�न म�हला, बालबा�लका प� भएका वा 

एच.आई.भी.ए�स स���मत �यि�ह� प� भएको म�ुामा �हर�मा दता� हनुे वा �सधै अदालत वा 

अ�य �नकायमा दता� हनुे ि�थ�तदेिख फैसला गदा� वा �यसप�छको अव�थामा समेत तो�कएको 
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गोपनीयताको �तर कायम रहने गर� स�बि�धत प�को हक र दा�य�वस�हतको कानून �नमा�ण गन� 

�वप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय एवं कानून �याय तथा संसद�य �यव�था 

म��ालयको नाममा �नद�शा�मक आदेश जार� हनुे ठहरेकाले सोबमोिजमको �यव�था नह�ुजेल यसै 

साथ संल�न �नद�िशकाबमोिजमको �यव�थाको पालना गनु� गराउन ुभनी उ� �वप�ीह�का नाममा 

यो आदेश जार� हनुे।  

 उ� कानून नबनेस�मका ला�ग यस अदालतबाट जार� ग�रएको �न�मबमोिजमको �नद�िशका 

मतुा�बक काम कारबाह� गनू�।  
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�वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा प�ह�को गोपनीयता कायम रा�से�ब�धी काय��व�ध 

�नद� िशका, २०६४ 

��तावनाः नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ ले मौ�लक हकअ�तग�त गोपनीयताको हक 

समावेश गर� �या�यक उपचारको हकसमेतको ��याभतू गरेको भए ताप�न सोको संर�णका ला�ग 

�नि�त कानूनी �यव�थाको अभावमा एच.आई.भी.ए�स स���मत �यि�ले आफू स���मत 

भएको ि�थ�तमा, म�हलाले आफु�व�� �हंसा भएको ि�थ�तमा र बालबा�लकाले कानूनसँगको ��� 

बेहोरेको ि�थ�तमा आफूउपर भएको अ�याय�व�� उपचार मा�न वा �यायमा पहुँच पाउन �यवधान 

महससु गरेको अुनभव भइरहेको, म�ुा मा�मलाको अनसु�धान देखी फैसला काया��वयनस�मका 

कारबाह�को �ममा र सोप�ातको अव�धमा समेत �नजह�को �यि�गत प�रचया�मक �ववरण 

गो�य नरािख�दएको कारण आ�मस�मानपूव�क जीवनयापन गन�मा थप स�ट र अस�ुवधा बेहोनु� 

प�ररहेको स�दभ�मा य�ता वग�का �यि�को गोपनीयताको अ�धकारको संर�ण गन� 

काय��व�धस�हतको आव�यक कानूनी �यव�था गन� नेपाल सरकारको नाममा यस अदालतबाट 

�नद�शा�मक आदेश जार� गन� �नण�य भएको र सोबमोिजम आव�यक कानून बनाई �यवि�थत 

नभएस�मका ला�ग पूण� �पमा �याय गर� उिचत उपचार �दान गन� नेपालको अ�त�रम सं�वधान, 

२०६३ को धारा १०७(२) �ारा �द� अ�धकारअ�तग�त यस अदालतको अ�त�न��हत अ�धकार 

�योग गर� उपयु�� �वशेष �कृ�तका म�ुा मा�मलाको कारबाह�का हरेक चरणमा लाग ुहनुे गर� 

गोपनीयताको हक संर�णको ला�ग गोपनीयता कायम रा�से�ब�धी यो �नद�िशका जार� ग�रएको 

छ।  

१. संि�� नाम र �ार�भः 

(१) यस �नद�िशकाको नाम “�वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा प�को गोपनीयता 

कायम रा�से�ब�धी काय��व�ध �नद�िशका, २०६४” रहेको छ।  

(२) यो �नद�िशका आजका �म�तले �तस �दनप�छ �ार�भ हनुेछ।  

२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस �नद�िशकामा,  

(क) ‘म�ुा’ भ�ाले यस �नद�िशकाको �योजनको ला�ग �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य 

रा� ुपन� भनी स�बि�धत अ�धकार�ले �नण�य गर� तो�क�दएका देहायका �कृ�तका म�ुा 

स�झनपुछ�ः–  

(१) म�ुाको �कृ�त र �यसले पी�डतउपर पान� स�न ेअसरको आधारमा गोपनीयता कायम 

गनु� पन� देिखएका बला�कार, गभ�पतन, यौन द�ुय�वहार, मानव बेच�बखन, िजउ 
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मा�नेबे�ने, हाडनाता करणी एवम ् म�हला�व��को �हंसालगायतका म�ुामा पी�डतको 

�पमा म�हला भएका फौजदार� म�ुाह�,  

२) बाल अदालत वा बाल इजलासबाट हे�रने बालबा�लका प� भएका फौजदार� म�ुाह�,  

३) एच.आई.भी.ए�सबाट �भा�वत वा स���मत �यि�ह�सँग स�बि�धत �य�तो �ववरण 

खलेुका म�ुाह�।  

ख) “�यि�गत पिचया�मक �ववरण” भ�ाले,  

१. ख�ड (क) को देहाय (१) मा उि�लिखत म�ुाको हकमा पी�डत म�हलाको नाम, थर, 

वतनलगायतका प�हचान ख�ुने स�पूण� स�ब� �ववरणह�लाई जनाउनेछ।  

२. ख�ड (क) को देहाय (२) मा उि�लिखत म�ुाको हकमा प�को �पमा रहेका 

बालबा�लकाको नाम, थर, वतनलगायतका प�हचान ख�ुने स�पूण� स�ब� �ववरणह�लाई 

जनाउनेछ।  

३. ख�ड (क) को देहाय (३) मा उि�लिखत म�ुाह�को हकमा एच.आई.भी.ए�स �भा�वत 

वा स���मत भएको �यि�को �यसर� �भा�वत वा स��मण भएको प�हचान ख�ुन 

स�नेलगायतका स�पूण� स�ब� �ववरणह�लाई जनाउने छ।  

ग. “स�बि�धत अ�धकार�” भ�ाले िज�ला अदालतको हकमा िज�ला �यायाधीश, पनुरावेदन 

अदालत र सव��च अदालतको हकमा सो अदालतका रिज��ार र अ�य �नकाय वा 

काया�लयको हकमा स�बि�धत काया�लयका काया�लय �मखुलाई जनाउने छ।  

३. �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ुपन�ः 

(१) अपराध अनसु�धानको �न�म� सूचना �ा� भएदेिख तह�ककात, अ�भयोजन, सनुवुाई, 

फैसला, फैसला काया��वयनलगायतका स�पूण� काम कारबाह�का �ममा र फैसला 

काया��वयनप�ात ्प�न अनसु�धान तह�ककात गन� �नकाय, म�ुा हेन� �नकाय र फैसला 

काया��वयन गन� �नकायलगायतका स�पूण� �नकायह�ले दफा २ बमोिजमका म�ुामा 

पी�डत प�को �पमा ��ततु भएका �यि�को �यि�गत प�रचया�मक �ववरणह� गो�य 

रा� ुपन� छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम गो�य रािखएको �यि�गत प�रचया�मक �ववरणलाई �फराद प�, 

��तउ�र प�, उजरु�, �नवेदन, ��तवेदन, पनुरावेदन प�, फैसला वा अदालत वा अ�य 

�नकायले �काशन गन� साव�ज�नक �काशनलगायत स�पूण� अव�थामा गो�य रा� ु पन� 

छ।  
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(३) उपदफा (१) बमोिजम गो�य रािखएको प�रचया�मक �ववरण खलुाउन स�बि�धत 

�यि�लाई बा�य पा�रन ेछैन।  

(४) म�ुाह�को कारबाह�को कुनै प�न चरणमा उपि�थत भई गो�य रािखएको �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरण थाहा पाउने कुनै प� वा �नजको कानून �यवसायी, �वशेष�, 

सा�ी, �यायाधीश, कम�चार�लगायत कसैले प�न �य�तो गो�य रािखएको �ववरण कसैसँग 

प�न �काश गनु� हुँदैन।  

(५) यस �नद�िशकाबमोिजम गो�य रािखएको �ववरणह� म�ुा �कनारा भएप�छ प�न गो�य रा� ु

पन� छ।  

४. गो�य रािखएको �यि�गत प�रचया�मक �ववरण खु�ला गन� स�कनेः गो�य रािखएको �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरण देहायको अव�थामा आव�यक देिखएको हदस�म खु�ला गन� अनमु�त 

�दन स�कनेछ।  

(१) कानूनबमोिजम खु�ला गन� आव�यक ठहरय्ाई गो�य रा� ु पन� अ�धकार�ले अनमु�त 

�दएमा,  

(२) �व�छ �या�यक सनुवुाइको संर�णका ला�ग आव�यक देिखएमा,  

(३) �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ुपन� �यि�ले सो �ववरण गो�य रा� ज�र� 

नभएको भ�न �लिखत �नवेदन �दएमा।  

५. गोपनीयता कायम गन� ���याः  

(१) दफा ३ बमोिजम गो�य रािखएका �यि�गत प�रचया�मक �ववरणह� छु�ै पानामा 

लेखब� एवम ्िशलब�द� गर� गो�य रािखएको �ववरणलाई स�ेत गन� छु�ै प�रचया�मक 

नाम वा स��या वा िच� �दन ुपन�छ र सोको �माणीकरण स�बि�धत अ�धकार�ले गनु� 

पन� छ।  

(२) यस �नद�िशकाबमोिजम �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�का ला�ग कुनै कागज 

�माण गो�य रा� ुपन� भएमा सोलाई िशलब�द� गर� सोको बेहोरा छु�ै पानामा खलुाई 

�म�सल संल�न रा� ुपन� छ।  

(३) गो�य रािखएका �ववरणह�को गो�यता संर�णको ला�ग स�बि�धत अदालत वा 

काया�लयले �य�तो �म�सलह�को छु�ै लगत खडा गन�, स�ेत िच� �दने र अ�भलेख 

संर�ण गन� �यव�था गनु� पन� छ।  

(४) कसैले आ�नो �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य राखी पाउन माग गरेमा 

सोबमोिजम गो�य रा� ेवा नरा� ेभ� ेबारेमा स�बि�धत अ�धकार�ले �नण�य गरेबमोिजम 
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हनुेछ। यसर� माग भएका म�ुामा �यि�गत �ववरण गो�य रा� ु पन� भए �यसको 

कारणस�हतको पचा� खडा गनु� पन� छ।  

६. प�रचयः  

(१) म�ुाको अनसु�धान वा कारबाह�को �सल�सलामा �ववरण गो�य रािखएको �यि�को 

उपि�थ�त भए प�न �नजसँग स�बि�धत प�रचया�मक कुराह� उ�लेख गदा� �नजलाई 

स�ेत गन� �दइएको नाम, न�वर वा िच��ारा न ैग�रने छ। �नजको द�तखतसमेत सोह� 

स�ेत, नाम, न�बर वा िच�बाट गनु� पन� छ।  

(२) यस �नद�िशकाबमोिजम �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गोय रािखएको �यि�लाई 

�नजको स�ेत, नाम, न�बर वा िच� उ�लेख भएको प�रचय प� �दन ुपन� छ।  

७. �याद, सूचना र प�ाचारः �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रािखएका �यि�का नाममा 

समा�ान, इतलायनामा वा सूचना जार� गदा� वा प�ाचार गदा� �नजको स�ेत, नाम, न�बर वा 

िच�बाट गनु� पन� छ। सोस�ब�धी आ�धका�रक प�रचयको ला�ग अक� प�ले माग गरेमा 

गो�य रािखएको �यि�गत प�रचया�मक �ववरण अनाव�यक �पले ख�ुला नहनुे अव�था 

�मलाई िशलब�द� ग�रएको �ववरण खोल� जानकार� �दन ु पन� छ र काम स�कएप�छ पनुः 

िशलब�द� गर� रा� ुपन� छ।  

८. सूचना �काशनमा ब�देजः यस �नद�िशकाबमोिजम गो�य रािखएको �यि�को प�रचय ख�ुने 

�ववरण कुनै प�न मा�यमबाट �काशमा �याउन वा �चार�सार गन� हुँदैन।  

९. गोपनीयता भ� गरेमा कारबाह� हनुेः  

(१) यस �नद�िशका�वपर�त कसैले प�रचया�मक �ववरण गो�य रािखएको �यि�को वा�त�वक 

प�हचान ख�ुने गर� नाम र �ववरणह� साव�ज�नक गरेमा �नजले अदालतको आदेशको 

उ�ल�घन गरेको मानी अदालतको अवहेलनामा कारबाह� चलाइने छ।  

(२) ब�द इजलासको कारबाह�को �सल�सलामा कम�चार�लाई जानकार� हनु आएको गो�य 

रािखएको �यि�गत प�रचया�मक �ववरण वा सूचनाह� ब�द इजलासबा�हर कुनै प�न 

ते�ो प�सम� खलुा गन� पाइने छैन। सो�वपर�त कुनै काम गरेमा उपदफा (१) 

बमोिजम हनु े कारबाह�को अ�त�र� अनशुासनस�ब�धी �वभागीय कारबाह�समेत गन� 

स�कन ेछ।  

१०. उजरु गन� �नकायः यो �नद�िशकाको बिख�लाप काय� गरेकाले कारबाह� ग�रपाऊँ भनी कुनै 

कम�चार�को �व��मा उजरु� �दन ु पन� भएमा कम�चार�को हकमा स�बि�धत काया�लय 
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�मखुसम� र काया�लय �मखुको हकमा एक तह मा�थको स�बि�धत �नकायमा उजरु� �दन ु

पन� छ। यसर� पन� आएको उजरु�को स�ब�धमा ७ �दन�भ� टु�ो लगाइस�न ुपन� छ।  

११. �नद�िशकाको पालनाः यो �नद�िशकाबमोिजम काय� गनु� स�बि�धत काया�लय, अदालत एवं 

स�बि�धत सबैको कत��य हनुेछ।  

१२. �नद�िशकाको काया��वयनस�ब�धी �यव�थाः  

(१) यो �नद�िशका सव�साधारणको जानकार�को ला�ग आमस�ारका मा�यमबाट �चार�सार 

गनु� पन� छ।  

(२) यो �नद�िशका सबै तहका अदालत, �हर� काया�लय तथा सरकार� व�कल काया�लयको 

सूचना पाट�मा टाँ�सन ेछ।  

(३) यो �नद�िशका काया��वयन गदा� बाधा अ�काउ प�ुन गएमा स�बि�धत अ�धकार�ले 

उपय�ु त�रका अपनाई बाधा अ�काउ फुकाउने छ। तर स�बि�धत अ�धकार�बाट 

बाधा अ�काउ फु�न नसकेमा ��तवेदन पेस गर� सव��च अदालतले बाधा अ�काउ 

फुकाई �नकासा �दन ुपन� छ।  

(४) यो �नद�िशकाबमोिजमका �ावधानह� हाल चालू अव�थामा रहेका म�ुाह�मा समेत 

अबको कामकारबाह�मा अनशुरण गनु� पन� छ।  

१३. �च�लत कानूनबमोिजम हनुेः यो �नद�िशकामा �यव�था भएदेिख बाहेकका अ�य कुराह� 

�च�लत कानूनबमोिजम हनुेछ।  
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी मीनबहादरु रायमाझी 

माननीय �यायाधीश �ी अनपुराज शमा� 

 

�वषयः परमादेश। 

अ�धव�ा राज�ुसाद चापागाईँसमेत �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत।  

  

 म�हलालाई यौन एवं भो�य व�तकुो �पमा ��ततु ग�रने �व�ापनको �काशन, �सारणका कारण 

यौन �हंसाको स�भावनालाई म�यनजर रा�दा य�ता अमै�ी लै��क �व�ापनबाट म�हलाको 

संर�णमा सघाउ नप�ुन।े  

 यौन व�तकुो �पमा अध�न�न, अ�ील एवं अमै�ी �व�ापनको �काशन एवं �सारणबाट 

म�हलाह�को आ�मस�मानमा चोट प�ुन जाने र �हंसाका �सकार ब� स�ने खतरालाई 

गैरिज�मेवार ब� न�म�न।े  

(�करण नं. ५) 

 �व�भ� जात-जा�त धम�, वग�, �े�, स��दायका मा�नसह��बच वैमन�य उ�प� गन� तथा 

सा��ादा�यक दभुा�वना फैलाउने र सव�साधारण जनताको सदाचार, नै�तकता र सामािजक मया�दामा 

आघात पन� जाने कुराह� �कताब वा प�प��कामा �काशन गन� नपाइने भनी छापाखाना तथा 

�काशन स�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा १४(घ) (ङ) मा �काशनमा ��तव�ध लगाउने �यव�था 

गरेको देिख�छ। आम स�ारका मा�यमले लै��क संवेदनशीलतातफ�  �यान न�दई उ�पा�दत व�त ु

वा सेवाको �चार �सार गदा� �यस �सा�रत �व�ापनबाट म�हला�व��को �हंसाको �मखु कारकको 

�पमा रहेको दाइजो �थालाई ��य �दइरहेको, सडक पेट�मा रहेका हो�ड�� बोड�ह�मा अध�न�न 

म�हलाको त�वीर �योग गर� म�दराको �चार �सार गरेको भ� ेज�ता कुराह� �न�य नै मा�थ 

उि�लिखत म�हलास�ब�धी संवैधा�नक �यव�था तथा उ� छापाखाना र �काशनस�ब�धी ऐनको 

कानूनी �यव�थाले सा��दा�यक दभुा�वना फैलाउने तथा सामािजक मया�दामा आघात पन� जाने 

ज�ता कुराह� �काशन गन� ��तब�ध लगाउने �वषयअ�तग�त नै प�न पन� स�ने अव�था रहन 

स�छ। क�ता �वषयव�तलेु सा��दा�यक दभुा�वना फैलाउने र सामािजक मया�दामा आघात पन� 

आदेश �म�तः २०६५।५।१६ म�ुा/�रट नं.: संबत ्२०६३ सालको �रट नं. 
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जाने भ� े कुराह�को �नि�त मापद�ड नभए ताप�न �य�ता �नि�त �वषयमा Parameter बनाई 

लाग ुगन� नस�कने भ� न�म�ने।  

(�करण नं. ६) 

 उ�पा�दत �तकुो सेवा �व�तारको ला�ग �व�ापन गर� सोमाफ� त म�हलाह�को अवहेलना हनुे वा 

आपसी स� भाव र साम��यतामा खलल प�ुने ज�ता स�देश �वाह हनुे अव�था �सज�ना हनुे 

�कारका �व�ापनह� �काशन �सारणमा ��तब�ध लगाउन ु पन� हुँदा य�ता �वषयव�तहु� ऐन 

कानूनको �व��मा भए नभएको स�ब�धमा �नर�तर अनगुमन गन� संय�� हनु ु �न�य न ै

सरकारको जनता ��तको जवाफदे�हता र उ�रदा�य�व�भ� पन�।  

(�करण नं. ७) 

 लै��क �यायस�ब�धी �नि�त मापद�ड तथा �नद�िशका �नमा�ण गर� लाग ु गन� र मापद�डको 

प�रपालना भए नभएको अनगुमन गन� संय�� �नमा�ण गनु� गराउन,ु सूचना तथा स�ार �े�को 

द�घ�काल�न नी�त, २०५९ अन�ुप �व�ापन से�सर बोड�को गठन गर� लै��क मै�ी �व�ापन 

स�ब�धमा रहेका कमी कमजोर� हटाई लै��क मै�ी बनाउने स�ब�धमा स�बि�धत ��ेमा 

काय�रत संघ सं�था, सरकार� �नकायका ��त�न�ध एवं लै��क �याय एवं मानव अ�धकारको �े�मा 

काम गन� संघ सं�थासमेतको ��त�न�ध�व हनुे गर� स�म�त गठन गनु� भनी सूचना तथा स�ार 

म��ालयसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जार� हनुे।  

(�करण नं. १०) 
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फैसला/आदेश 

�म�त:२०६६।04।28 

म�ुा/�रट नं.: २०६४ सालको �रट नं. - WO–०१८७ 

 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

माननीय �यायाधीश �ी अवधेशकुमार यादव 

 

�वषयः परमादेशसमेत। 

अ�धव�ा �यो�त ल�साल (पौडेल) समेत �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत।  

 

 UN Resolution 53/144, 1 Dec 1998 ले मानव अ�धकारकम�को सरु�ाको ला�ग 

Declaration जार� गर� आव�यक �यव�था प�न गरेको छ। नेपाल रा�य�भ� सबैको सरु�ा गन� 

नेपाल सरकारको संवैधा�नक कत��य प�न हो। य�ता मानव अ�धकारकम�को सरु�ा गनु� झन ै

आव�यक ह�ुछ। तसथ� य�ता मानवअ�धकार उ�ल�नको छान�वन वा संर�णमा जाँदाको 

अव�थामा उनीह�ले कुनै �कारको सरु�ाको खतरा महससु गर� �हर�सम� सरु�ाको ला�ग 

सूचना गरेमा आव�यक सरु�ा �यव�था ग�र�दन ुभनी नेपाल सरकारका नाउँमा परमादेश जार� 

हनुे।  
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संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी िखलराज रे�मी 

माननीय �यायाधीश �ी �गर�श च�� लाल 

 

�वषयः परमादेशसमेत। 

अ�धव�ा क�वता पाडेँसमेत �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत।  

  

 एकल म�हला (�वधवा) को �कृ�त एवं उनीह�को आ�थ�क, सामािजक, सां�कृ�तक ज�ता 

अवि�थ�तलाई हेदा� उनीह��बच केवल उमेरको हद लगाई कसैलाई सामािजक सरु�ाबापत भ�ा 

उपल�ध गराउने र कसैलाई सो भ�ा उपल�ध नगराउने काय�लाई �यायोिचत�पको मा� 

नस�कने।  

(�करण नं. ५) 

 रा�यको �ोतसाधनले �याएस�म एकल म�हला (�वधवा) को आय�ोत, रोजगार�, �नजको �ी 

स�पि�, प�तको पे�सन वा आ�नो पे�सन आ�द �व�वध प�लाई �वचार गर� एक �नि�त मापद�ड 

�नधा�रण गर� ६० वष�भ�दा कम उमेरका एकल म�हला (�वधवा) लाई प�न सामािजक 

सरु�ाअ�तग�त �दइने भ�ा उपल�ध गराउनतेफ�  �यानाकष�ण गराउने गर� �धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को काया�लयलगायतका �वप�ीह�का नाउँमा �नद�शना�मक आदेश जार� हनुे।  

 एकल म�हला (�वधवा) को वा�त�वक त�या� स�लन गर� उनीह�को उमेर, जनस��या, आ�थ�क, 

सामािजक एवं शैि�क अव�था र वा�त�वक त�या�को य�कन गद� उनीह�को उ�थान र 

�वकासका ला�ग आव�यक काय��म र नी�त बनाउन सहजता �दान गन� उ�े�यले आउन ेरा��य 

जनगणनामा उपयु�� बमोिजमको त�या�समेत स�लन गनु� गराउन ु भनी रा��य योजना आयोग 

तथा के���य त�या� �वभागको नाउँमा समेत �नद�शना�मक आदेश जार� हनुे।  

(�करण नं. ९) 
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फैसला/आदेश 

�म�त:२०६७।03।28 

म�ुा/�रट नं.: २०६४ सालको �रट नं. ०६४-WO- ०१८६ 

 

संय�ु इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

माननीय �यायाधीश �ी भरतराज उ�तेी 

 

�वषयः परमादेश। 

�योती (ल�साल) पौडेल �व�� नेपाल सरकारसमेत।  

 म�हलालाई �ल�को आधारमा भेदभाव गन� नहनुे र �था, पर�परा र �चलनको नाममा म�हलालाई 

म�हला भएकै कारण प�त तथा in-laws ह�बाट कुनै �क�समले शोषण र भेदभाव गन� पाइँदैन। 

म�हला भएकै कारणले गदा� �ामीण म�हलाले पा�रवा�रक आ�थ�क उ��तमा �वना मू�य �म गर� 

योगदान परुय्ाए प�न घर र प�रवारबाट �ामीण म�हला पी�डत र शो�षत भई असमान �यवहार 

ग�रने �च�लत �चलन र पर�परालाई उ�मूलन गर� �ामीण म�हलामा�थ हनुे शोषण र भेदभावलाई 

अ��य गन� देहायबमोिजम गनु� भनी �वप�ी नेपालसरकार मि��प�रष�को नाममा �नद�शना�मक 

आदेश जार� हनुे। 
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�वशेष इजलास 

माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती 

माननीय �यायाधीश �ा.डा.�ी भरतबहादरु काक� 

 

�वषयः सं�वधानसँग बािझएको कानून बदर घो�षत ग�रपाऊँ। 

अ�धव�ा नारायण झा �व�� ��भवुन �व��व�ालय सभा, क��त�परुसमेत। 

  

 �नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (११) मा प�न �नजामती सेवा �वेशमा 

ग�रएको आर�णको �यव�था ��येक दश वष�मा पनुरावलोकन गनु�पन� �यव�था ग�रएको 

पाइ�छ। �नवेदकले बदर माग गरेको �नयम ६.३(६) मा “उप�नयम ३(५) को �योजनको �न�म� 

वग�कृत उ�मेदवार �े�को अथ� र �योग नेपाल सरकारले �कटान गरेको अथ� र �योग 

स�झनपुद�छ” भ� े�यव�था रहेको छ। आ�थ�क, सामािजक, शैि�क वा सां�कृ�तक �े�मा पछा�ड 

परेका कारण रा��य जीवनको मूल �वाहमा समा�हत हनु नसकेका वग� वा समदुायका 

नाग�रकह�लाई सश�ीकरण तथा आर�ण ज�ता सकारा�मक �वभेदका मा�यमबाट रा��य 

जीवनको मूल �वाहमा समा�हत गराउने समावेशीकरणस�ब�धी �स�ा�तको उ�े�य भएको हुँदा 

वि�ती (Deprivation) मा परेका �य�ता वग� वा समदुायको प�हचान गन� दा�य�व रा�य अथा�त ्

नेपाल सरकारमै �न�हत हनुे कुरामा �ववाद हनु स�ैन। सरकारले रा��य�तरमा नी�त बनाई 

प�हचान गरेका �य�ता वग� वा समदुायको उ�थान र �वकासका ला�ग रा�य संय���भ�का सबै 

�नकाय र �े�बाट एक�पताका आधारमा सामू�हक �य�को आव�यकता पन� हुँदा सो स�ब�धमा 

सरकारको रा��य नी�तसँग ताद�यता कायम गन� �यव�था गरेको �नयम ६.३(६) को उ� 

�यव�था सं�वधान �वपर�त रहेको भ� ेदेिखन आएन।  

(�करण नं. १६) 

 यसर� आ�थ�क तथा सामािजक �पबाट �पछ�डएका �यि�ह�लाई आर�णको स�ुवधा उपल�ध 

हनुे कानूनी �यव�था रहेको र सो �योजनका ला�ग “म�हला” लाई एउटा छु�ै वग�को �पमा 

प�हचान गर� ३३ ��तशत आर�ण सरुि�त ग�रस�कएको स�दभ�मा अब अ�य वग�ह� 

(आ�दवासी/जनजा�त, मधेशी, द�लत, अपा�, �पछ�डएको �े�) �भ� प�न म�हलाका ला�ग ३३ 

आदेश �म�तः २०६८।१०।१९ म�ुा/�रट नं.: �रट नं. २०६७– WS–

००३३ 

�नण�य नं. ८७६५ 
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��तशत पद स��या छु�ाउन ेगरेको उ� �नयम ६.३(८) को ख�ड (ख) को �यव�था सारभतू 

समानताको �स�ा�तअनकूुल देिखन आएन। म�हलाको स�ब�धमा ग�रएको य�तो �यव�थाले 

�कारा�तरले म�हलासरह नै वि�ती र ब�ह�करणमा परेका अ�य वग�ह�उपर नै प�न असमान र 

भेदभावपूण� �यवहार हनुजाने प�रणाम �न�कने हनुाले सो अव�था �न�य न ै समानताको 

अवधारणाअनकूुल नहनुे।  

(�करण नं. २३) 

 उ� ख�ड (ग) को दो�ो वा�मा “स�बि�धत वग�बाट उ�ीण� आवेदक नभए समावेशी वग�म�ये 

�नकटतम ्उप�लो वग�को उ�चतम ्अ� �ा� गन� उ�मे�ारको छनौट ग�रनेछ” भ� े�यव�था रहेको 

देिख�छ। आर�ण �दान ग�रएको कुनै एक वग�बाट कुनै प�न उ�मेदवार उ�ीण� हनु नसकेमा 

उ� आरि�त पद अक� आरि�त वग�मा समावेश (थप) गन� गरेको उ� �ावधानबाट सारभतू 

समानता र समावेशीकरणकै प�पोषण भएको देिखँदा उ� �यव�था असंवैधा�नक छ भनी भ� 

न�म�ने।  

(�करण नं. २६) 

 नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १३ तथा २१ ले सारभतू समानता, सामािजक 

�याय र समावेशीकरणको �स�ा�तलाई उ�च �ाथ�मकता �दान गरेको छ। यसर� सं�वधानले 

सारभतू समानता, सामािजक �याय र समावेशीकरणलाई �ाथ�मकता �दान गरेको अव�थामा ख�ुला 

र समावेशी दवुैतफ�  उ�ीण� उ�मे�ारलाई समावेशीतफ� बाटै �सफा�रस गदा� सं�वधानको उपयु�� 

भावनाको प�पोषण नहनुे र �य�ता उ�मेदवारलाई ख�ुलातफ� बाट �सफा�रस ग�रएमा 

समावेशीतफ� का अ� उ�मेदवारले मौका �ा� गन� भई सं�वधानको भावनाअनकूुल हनु .जाने 

देिखँदा ख�ड (च) को उ� �ावधानसमेत सं�वधानअनकूुल रहेको नदेिखने।  

(�करण नं. २७) 
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