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स�पादन तथा �काशन सिमित
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल, सव��च अदालत    - अ�य�
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल, सव��च अदालत    - सद�य
म�ुय रिज��ार �ी नपृ�वज िनरौला, सव��च अदालत     - सद�य
नायब महा�यायािधव�ा �ी पदम�साद पा�डेय, �ितिनिध, महा�यायािधव�ाको काया�लय - सद�य
रिज��ार �ी नारायण�साद प�थी, सव��च अदालत     - सद�य
अिधव�ा �ी ���साद पो�ेल, कोषा�य�, नेपाल बार एसोिसएसन   - सद�य
व�र� अिधव�ा �ी खगे���साद अिधकारी, अ�य�, सव��च अदालत बार एसोिसएसन - सद�य
�ा.डा.�ी िवजय िसहं िसजापित, िडन, ि�भवुन िव�िव�ालय, कानून संकाय  - सद�य
सहरिज��ार �ी ह�रराज काक� / �ी भीमकुमार �े�, सव��च अदालत      - सद�य सिचव

�काशन िमित  : २०७७

�काशन स�ंया  : १००० �ित
सवा�िधकार  : सव��च अदालत
म�ुण  : नव ि��ट सोलसुन

स�पादन समूह
स�पादक �ी �वुकुमार ढकाल / �ी राम�साद पौडेल
शाखा अिधकृत �ी दवेीकुमारी चौधरी
शाखा अिधकृत �ी ने��साद पौडेल
शाखा अिधकृत �ी नरशे काक�

भाषा स�पादन
भाषािवद ्�ी रामच�� फुयाल

क��युटर सेिटङ / िडजाइनर
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदी















िवषयसूची

�.स.ं िवषय प� / िवप� आदेश िमित पृ�

१ परमादेश
अिधव�ा पूण� राजवशंी िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
२०७६।११।१९ १

२ परमादेश
अिधव�ा िव�ण ु लइुटेँल िव. �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत
२०७६।१२।१७ ३

३ उ��ेषण
अिधव�ा मकुु�द अिधकारी िव. �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत
२०७६।१२।२१ ४

४
अ�त�रम 

आदेश जारी 
ग�रपाउँ

सव��च अदालत बार एसोिसएसनको तफ� बाट अिधव�ा 
प�ुपराज पौडेलसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
२०७६।१२।२४ ६

५
अ�त�रम 

आदेश जारी 
ग�रपाउँ

अिधव�ा िमना खड्का ब�नेतसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत

२०७६।१२।२५ १०

६
ब�दी 

��य�ीकरण
िदपक िम�रङिसङ िव. महानगरीय �हरी व�ृ गौशलासमेत २०७६।१२।२७ १३

७ परमादेश
अिधव�ा सोम�साद लइुटेँलसमेत िव. �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत
२०७७।१।४ १९

८ उ��ेषण
अिधव�ा �काशमिण शमा�समेत िव. �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत
२०७७।१।५ २१

९
ब�दी 

��य�ीकरण
अिधव�ा अजय शकंर झा "�पेस" िव. कैलाली िज�ला 

अदालत, कैलाली धनगढी
२०७७।१।१४ २५

१०
ब�दी 

��य�ीकरण
अिधव�ा तेज�साद खराल िव. उ�च अदालत पोखरा, 

बागलङु इजलाससमेत
२०७७।१।१४ ३७

११
ब�दी 

��य�ीकरण
�ानबहादरु शाहीसमेत िव. िज�ला �शासन काया�लय, 

लिलतपरु, मानभवन, लिलतपरुसमेत
२०७७।१।१६ ३३

१२ उ��ेषण
अिधव�ा मिणराम उपा�यायसमेत िव. �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत
२०७७।२।४ ४४

१३ उ��ेषण
अिधव�ा शैले���साद ह�रजनसमेत िव. �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत
२०७७।२।४ ४५

१४ उ��ेषण
डा.िशतलकाजी �े� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
२०७७।२।८ ४६

१५ उ��ेषण
अिधव�ा स�तोष भ�डारीसमेत िव. �वा��य तथा 

जनसं�या म��ालय, काठमाड�समेत
२०७७।२।१३ ४८



�.स.ं िवषय प� / िवप� आदेश िमित पृ�

१६
ब�दी 

��य�ीकरण
अिधव�ा अजय शंकर झा "�पेस" िव. भोजपरु िज�ला 

अदालत
२०७७।२।१४ ५०

१७ उ��ेषण
अिधव�ा अजय शकंर झा "�पेस" िव. �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत
२०७७।२।१४ ५७

१८ परमादेश
सव��च अदालत, म�ुा तथा �रट महाशाखा िव. अिधव�ा 

महे�र �े�
२०७७।२।१५ ५८

१९ उ��ेषण
अिधव�ा डा.प�ुय�साद खितवडासमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत

२०७७।२।१८ ९४

२०
ब�दी 

��य�ीकरण
�ितक च�द िव. िज�ला �हरी काया�लय, िसराहासमेत २०७७।२।२३ ९६

२१ परमादेश
अिधव�ा डा.प�ुय�साद खितवडासमेत िव. म�ुय 
रिज��ारको काया�लय, सव��च अदालत, काठमाड�समेत

२०७७।२।२५ ९९

२२ उ��ेषण
अिधव�ा डा.प�ुय�साद खितवडासमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत

२०७७।२।२५ १०२

२३
ब�दी 

��य�ीकरण
अिधव�ा दलबहादरु धामी िव. कैलाली िज�ला 

अदालतसमेत
२०७७।२।२६ १०६

२४
ब�दी 

��य�ीकरण
अिधव�ा अजय शंकर झा "�पेस" िव. खोटाङ िज�ला 

अदालत
२०७७।२।२६ ११२

२५ परमादेश
अिधव�ा रोशनी पौडेलसमेत िव. �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत
२०७७।२।२७ ११७

२६ उ��ेषण
अिधव�ा िसज�ना अिधकारीसमेत िव. अथ� म��ालय, 

िसहंदरबार, काठमाड�समेत
२०७७।२।२८ १२०

२७
ब�दी 

��य�ीकरण
मदनबहादरु काक� िव. कारागार काया�लय, जग�नाथदेवल, 

काठमाड�
२०७७।२।२९ १२३

२८
ब�दी 

��य�ीकरण
अिधव�ा अजय शंकर झा "�पेस" िव. काठमाड� िज�ला 

अदालतसमेत
२०७७।२।३२ १२७

२९
ब�दी 

��य�ीकरण
अिधव�ा अजय शंकर झा "�पेस" िव. काठमाड� िज�ला 

अदालतसमेत
२०७७।२।३२ १३३

३०
ब�दी 

��य�ीकरण
रामस�ुदर राय भरसमेत िव. उ�च अदालत पाटनसमेत २०७७।२।३२ १३८

३१ परमादेश
अिधव�ा आलोक पोखरलेसमेत िव. �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत
२०७७।२।३२ १४४

३२ परमादेश
सोम�साद लइुटेँल िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
२०७७।३।१ १४५



�.स.ं िवषय प� / िवप� आदेश िमित पृ�

३३ उ��ेषण
अिधव�ा डा.प�ुय�साद खितवडासमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत

२०७७।३।१ १४७

३४ उ��ेषण
अिधव�ा डा.प�ुय�साद खितवडासमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत

२०७७।३।१ १४८

३५ परमादेश
अिधव�ा दलबहादरु धामीसमेत िव. �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत
२०७७।३।१ १४९

३६ उ��ेषण
अिधव�ा �काशमिण शमा�समेत िव. �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत
२०७७।३।२ १५०

३७ परमादेश
अिधव�ा सीतादवेी �े�समेत िव. �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत
२०७७।३।४ १५२

३८
ब�दी 

��य�ीकरण
अिधव�ा दलबहादरु धामी िव. उ�च अदालत िदपायल, 

राजपरु िदपायल, डोटीसमेत
२०७७।३।५ १५३

३९ उ��ेषण
अिधव�ा स�तोष भ�डारीसमेत िव. �वा��य तथा 

जनसं�या म��ालयसमेत
२०७७।३।८ १५९

४०
ब�दी 

��य�ीकरण
अिधव�ा प�ुपराज पौडेल िव. सखु�त िज�ला अदालत २०७७।३।११ १६१

४१
ब�दी 

��य�ीकरण
अिधव�ा अजय शंकर झा "�पेस" िव. काठमाड� िज�ला 

अदालतसमेत
२०७७।३।१५ १६८

४२
ब�दी 

��य�ीकरण
अिधव�ा अजय शकंर झा "�पेस" िव. लिलतपरु िज�ला 

अदालत
२०७७।३।१५ १७४

४३ उ��ेषण
म�ुय म��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, �दशे १, 
िवराटनगर िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, 

िसहंदरबार, काठमाड�समेत
२०७७।४।१५ १८०

४४ परमादेश
गोपाल िसवाकोटी (िच�तन) समेत िव. �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत
२०७७।४।१९ १८१

४५
उ��ेषण / 
परमादेश

अिधव�ा रोशनी पौड्यालसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत

२०७७।४।२१ २२०

४६
ब�दी 

��य�ीकरण
नाम प�रवित�त (ख) िव. उ�च अदालत पाटन, हेट�डा 

इजलास, मकवानपरु, हेट�डासमेत
२०७७।५।२४ २५८

४७
उ��ेषण / 
परमादेश

अिधव�ा केशरजगं के.सी.समेत िव. नेपाल सरकार, 
�वा��य तथा जनसं�या म��ालय, काठमाड�

२०७७।६।१५ २६४

४८ उ��ेषण
शैले���साद अ�बेडकरसमेत िव. लोक सेवा आयोग, 

अनामनगर, काठमाड�
२०७७।६।२९ २८०





1

सव��च अदालत, एक �यायाधीशको इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.

आदेश िमित : २०७६।११।१९
०७६-WO-०८५४ 

िवषय : परमादेश

िनवेदक : अिधव�ा पूण� राजवंशी ----------------------------------------------------------------------------------
िव��

िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत --------------------------------

आदेश
यसमा �रट िनवेदनसिहतको िमिसल संल�न कागजातह� अ�ययन गरी िनवेदकतफ� बाट उपि�थत 

ह�नभुएका िव�ान्   अिधव�ाह� �ी अन�तराज लइुटेँल, �ी ब�लभराज ब�नेत, �ी िवकास भ�राई, �ी धने�� 
�े�, �ी �वनकुमार चौधरी, �ी टेकबहादरु पौडेल, �ी स�तोष भ�डारी, �ी गोमा सवेुदी, �ी सपना सवुेदी, �ी 
उ��वल िघिमर,े �ी ल�मी थापा र िनवेदक �वयं पूण� राजवंशीले गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�न ुनपन� कुनै आधार, कारण भए सबदु �माणसिहत �याद सूचना पाएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� िवप�ीह�ले महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी आदेश र िनवेदनको 
�ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ 
िनयमानसुार गरी पेस गनू� ।

��ततु िवषयमा �यव�थापक�य प�मा अ�त�रम आदशे माग भएको स�ब�धमा िवचार गदा�, िनवेदकको 
िजिकर नाजायज पिन देिखदँैन भने सरकार पिन संवेदनशील नै रहेको देिख�छ । िनवेदकले उठाएको (कोिभड-
१९) कोरोना भाइरस सङ्�मणको भयावह कुनै एक भूगोलमा मा� सीिमत रहेको िवषय नरहेको �प� छ । यसबाट 
जोिगन र सङ्�मण देशमा िभि�नै निदन िवपदपू्व�को जोिखम �यव�थापन समयमै ह�न अित आव�यक छ । लोक 
क�याणकारी �जाताि��क �यव�थामा सरकार, दशे र जनता�ित उ�रदायी िज�मेवार र �यस�ित ग�भीर भएको 
र रहेको नै ह�ने गछ� , यसमा केही शंका ग�ररहन ुपद�न । यसको रोकथाम र िवपदपू्व�को जोिखम �यूनीकरणको 
लािग रा�यतफ� बाट �िमक �पमा तयारी र �यव�थापन भइरहेको पिन छ । यो रोगको सङ्�मणले भौगोिलक �े� 
िव�तार ग�ररहेको र नेपालमा पिन यो सङ्�मणको �वेशको स�भावनालाई कुनै पिन अव�थामा नजर अ�दाज 
गन� नह�ने र यसबाट अगावै सरुि�त ह�न र रा�यले पिन ग�रिदन नेपालको सिंवधानको धारा १६(१) (३०) (३५) 
�ारा �द� मौिलक हक, सङ्�ामक रोग ऐन, २०२० को दफा २, िवपद ्जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन 
ऐन, २०७४ को दफा ५, ८, ११ जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४८, ४९  लगायतका कानून �द� 
हकिहतलाई सिंवधानको धारा १३३(२) (३) को आधारमा संर�ण एवं र�ा गन� हेत ुकोरोना भाइरस (कोिभड-
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१९) को स�भािवत सङ्�मण र �यसबाट फैिलने स�ने महामारीज�तो िवपद जोिखम �यूनीकरणको िनिम� 
िवपदपू्व�को जोिखमको िव�लेषण, मू�याङ्कन, िवपद ् रोकथाम र �यि�को �यूनीकरणस�ब�धी पूव�तयारीका 
कामह� गरी नसकेको भए त�काल गरी र गन� लगाई सङ्�मण फैिलए िवपद�्ित काय� र �यव�थापनका 
काय�ह� �भावकारी ढंगले गनु�  गराउन,ु देशको उ�र र अ�य सीमाबाट नेपालमा �वेश ग�रने �थलमाग� र ि�भवुन 
अ�तरा�ि��य िवमान�थलबाट �यि�ह� �वेश गन� नाग�रक (िवदशेीसमेत) ह�को अिनवाय� �पमा कडाईका 
साथ द� जनशि�सिहतको �वा��य जाचँको �भावकारी उपकरणको �यव�था, कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) 
को ग�भीर सङ्�मण फैिलएका दशेह� (चीन, जापान, दि�ण को�रया, बहराइन, इरान आिद) बाट सोझै र 
�ाि�जट भएर ि�भवुन अ�तरा�ि��य िवमान�थलमा अवतरण ह�ने अ�तरा�ि��य उडानका अव�था र प�रि�थितको 
ग�भीरताको सू�म मू�याङ्कन गरी आम जनताको �वा��यस�ब�धी राि��य िहतलाई �यानमा राखी केही िदन 
र मिहनाको लािग अ�तरा�ि��य िवमान�थलमा अवतरण ह�ने अ�तरा�ि��य उडानमा रोक लगाउने र ती देशका 
नाग�रकलाई �वा��य परी�णिवना �वेशमा रोक लगाउनकुो साथै शंका�पद �वदेशी तथा िवदेशी नाग�रकलाई 
त�कालै आइसोलेसन र �वार�ेटाइनमा राखी छु�ै उपचारको �यव�था िमलाउनेलगायत सङ्�मण ला�न र फैिलन 
निदन र साथै यसको कारणबाट बजारमा दैिनक उपभोगका अ�याव�यक खा�ा�नलगायतका िचजव�तहु�को 
अभाव ह�न निदन र �यस स�ब�धमा िनयिमत िनगरानी राखी रहनेलगायतका अ�य आ�त�रक �यव�थापनका 
साथै �यसस�ब�धी सूचना सङ्कलन गरी �यसलाई �वाह र स��ेषण गन� �यव�थाह� त�काल गन� गराउनको 
लािग ��ततु िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नलागेस�मको लािग िवप�ीह�को नाउमँा सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ४९(२)(क) बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको छ । िवषयव�तकुो �कृित, गा�भीय� 
र संवेदनशीलता हेदा�   ��ततु िवषयलाई अ�ािधकार िदई िकनारा लगाउन ुपन� देिखदँा सो कारबाहीको लािग 
अ�ािधकार िदई िनयमानसुार पेस गनू� ।

इित संवत् २०७६ साल फागनु १९ गते रोज २ शभुम् --------------------------------।
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सव��च अदालत, एक �यायाधीशको इजलास
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�

आदेश िमित : २०७६।१२।१७
०७६-WO-०९३३

म�ुा : परमादशे

िनवेदक : अिधव�ा �ी िव�ण ुलइुटेँल ------------------------------------------------------------------------------
िव��

िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत --------------------------------------------

आदेश
यसमा िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   अिधव�ा�य �ी िव�ण ुलइुटेँल र �ी कलमबहादरु ख�ीले 

गनु�भएको बहस सिुनयो ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजम आदशे िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश जारी 

ह�न ु नपन� भए सोको आधार र कारणसिहत बाटोको �यादबाहेक सूचना �याद पाएका िमितले १५ िदनिभ� 
िवप�ीह�को नाउमँा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी ��ततु आदेश र �रट 
िनवेदनको एक एक �ित न�कलसमेत साथै राखी िवप�ीह�का नाउमँा सूचना �याद जारी गरी �यादिभ� िलिखत 
जवाफ पर ेवा अविध �यितत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनू�  ।

�यून आय भएका �मजीवी, दैिनक �यालादारी, मजदरु तथा िवप�न वग�ह�लाई त�काल खा� साम�ी 
राहत उपल�ध गराई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िनवेदन परकेो देिखयो । COVID-19 को महामारीको कारण देश 
ब�दाब�दी (Lockdown) को ि�थितमा रा�ने नेपाल सरकारबाट िनण�य भएको आज ७ िदन �यितत भएको छ । 
यसबाट अित िवप�न दैिनक �याला मजदरुी गरी जीवन िनवा�ह गन� �यि�ह� खान पाउने अिधकारबाट वि�चत 
ह�न परकेो ि�थितको िसज�ना ह�न जाने देिखन आएको छ । य�तो िवषम प�रि�थितमा �य�ता �यि�ह� राहत 
िलन स�पक�  रा�न आफँै आउनभु�दा रा�यका संय��बाटै �य�ता �यि�ह�को पिहचान गरी राहत उपल�ध 
गराई िनजह�को खा�स�ब�धी मौिलक हकको �यावहा�रक �चलन गराउन वा�छनीय देिखएको ह�दँा सबै तहका 
सरकारका िबच सम�वय गरी आव�यक पन� िवशेष �ब�ध िमलाउन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा त�काल यो 
आदशे जारी ग�रिदएको छ । साथै, यस स�ब�धमा नेपाल सरकारबाट खा� सरु�ाका स�ब�धमा भए गरकेा काम 
कारबाहीह�का िववरणह�को �ितवेदन िलई िमित २०७६।१२।२३ गते महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
यस अदालतमा छलफलका लािग उपि�थत ह�न आउन ुभनी िवप�ीह�लाई सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनू� ।

इित संवत् २०७६ साल चै� १७ गते रोज २ शभुम् ---------------------------।
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सव��च अदालत, एक �यायाधीशको इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

आदेश िमित : २०७६।१२।२१
०७६-WO-०९३६

िवषय : उ��ेषण

िनवेदक : अिधव�ा मकुु�द अिधकारी -----------------------------------------------------------------------------
िव��

िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदबारसमेत ---------------------------------------------

आदेश
िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   व�र� अिधव�ा �ी रिव नारायण खनाल, िव�ान्   अिधव�ाह� 

�ी सरु�े� थापा, �ी धन�जय खनाल, �ी क�ित�नाथ शमा�, �ी िवकास भ�राई, �ी अ�बरबहादरु राउत, �ी 
अन�तराज लइुटेँल, �ी यवुराज गौतम, �ी स�तोष भ�डारी, �ी कमल कोइराला, �ी ल�मी नानी थापा, �ी 
�ितभा उ�ेती र िनवेदक अिधव�ा �ी मकुु�द अिधकारीसमेतले गनु�भएको बहस सिुनयो ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? आदेश 
जारी ह�न नपन� भए सोको आधार कारणसिहत यो आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै 
राखी िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना पठाई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
पेस गनू� । 

साथै िनवेदकले अ�त�रम आदेशसमेतको माग गरकेो स�ब�धमा िवचार गदा�, सं�ामक रोगको महामारी 
भएको वा ह�ने स�ने �बल स�भावना भएको अव�थामा नाग�रकह�को जीवनको र�ा गनु�  रा�यको दािय�विभ� 
पद�छ । य�तो दािय�व नेपालको संिवधानको धारा ३५ मा उ�लेख भएको �वा��यस�ब�धी हक र धारा ४२ मा 
उ�लेख भएको रा�यको दािय�विभ� पन� देिख�छ । जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४९ ले सं�ामक 
रोगको पन�, �भािवत �यि�को उपचारको �यव�थापन स�बि�धत �वा��य सं�था वा �वा��यकम�ले त�कालै 
गनु�पन�, �यव�थापनको लािग के��, �देश र �थानीय तहको सम�वय ह�न ुपन�, �वा��य सं�थाले �य�तो िबरामीको 
उपचारको �यव�था िमलाउन ुपन� ज�ता िवषयह� उ�लेख गरकेो देिख�छ । उ� ऐनको दफा ४८ ले आपत् कालीन 
�वा��य सेवा तथा �यव�थापनका स�ब�धमा उ�लेख गरकेो दिेख�छ भने दफा ३३ मा आकि�मक �वा��य 
उपचार कोष �थापनाका स�ब�धमा उ�लेख भएको पाइ�छ । जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ ले 
जन�वा��यस�ब�धी िविभ�न �ावधानह�को प�रभाषा गरकेो पाइ�छ र दफा २(थ) मा �वा��य सं�था भ�नाले 
सरकारी, गैरसरकारी, िनजी, सहकारी वा गैरनाफामूलक सामदुाियक सं�थालाई समेत समेटेको पाइ�छ । 

यस प�र�े�यमा िनवेदकले मूलतः �वा��य सं�थाबाट �वािहत ह�ने (क) आकि�मक �वा��य सेवाको 
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िनयिमत �वाह गनु� , (ख) COVID-19 को परी�ण गराउन चाहने �यि�ह�को परी�ण ४८ घ�टािभ� गरी 
�ितवेदन िदन,ु (ग) देशका सातैवटा �देशबाट COVID-19 को परी�णको �यव�था िमलाउन,ु (घ) ३७.३ FH 
भ�दा बढी �वरो आएका �यि�ह�को परी�ण गनु�  र एका�तवास (Isolation) मा रा�न,ु (ङ) ३७.३ FH भ�दा 
कम �वरो आएका िबरामीलाई स�बि�धत �वा��य सं�थामा नै जाचँ परी�ण गन� �यव�था िमलाउन ु र (च) 
िनयिमत उपचारको �ममा �वा��य सं�थामा उपचार गराउन आएका िबरामी िफता� पठाउने काय� रो�न ुभ�ने 
िवषयमा अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी माग गरकेो देिखयो ।

साथै बहसको �ममा उपि�थत िव�ान्   व�र� अिधव�ा तथा अिधव�ाह�ले १९ March २०२० मा 
जारी भएको WHO को Interim Guideance को काया��वयन तथा नेपालको प�र�े�यमा स�भािवत महामारी 
रो�न िवप�ी �वा��य तथा जनसं�या म��ालयले िलएका Non-Medical �ि�या र Medical �ि�याको तयारी 
र काया��वयन तथा ऐनको दफा २(थ) बमोिजमका �वा��य सं�थाह�ले दफा ४ बमोिजमको आकि�मक उपचार 
दफा ६ बमोिजमको �ेषण (�रफरल) सेवा, दफा १० बमोिजमको सेवा�ाहीलाई �वा��य उपचारको जानकारी 
िदनपुन� �यव�था, दफा १६ बमोिजमको �वा��य सं�थाको दािय�व, दफा १३ बमोिजमको पेसागत आचरण तथा 
NMC को Code of ethics को �भावकारी काया��वयनका स�ब�धमा िवप�ीह�बाट भए गरकेा कामह�को 
�भावका�रताका बारमेा �� उठाएको पाइयो । यसै स�ब�धमा उ� ऐनको दफा ५२ मा भएका कसरुह� मूलतः 
�वा��य सं�थाह�ले उपचार सेवा �दान गन� इ�कार गरमेा �वा��य तथा जनस�ंया म��ालयले के कदम 
चालेको छ भ�ने ��ह�समेत उठेको पाइयो ।

यस अदालतमा यसै �कृितका ०७६-WO-०९३३ र ०७६-WO-०९३४ का िनवेदनह� परी उ� 
िनवेदनह�मा माग भएका अ�त�रम आदेशह�को छलफलका स�ब�धमा िमित २०७६।१२।२३ को िमित तोकेको 
पाइयो । यस िनवेदनमा केही फरक िवषयह� समावेश भए तापिन मूलत: COVID-19 सगँ स�बि�धत नै पाइयो । 
तसथ� मािथ उ�लेख भएका �रट िनवेदकले िनवेदनमा उठाएका र बहसको �ममा उठेका िवषयह�को अव�थाका 
बारमेा िवप�ी �वा��य तथा जनसं�या म��ालयका �व�ालाई र अका� िवप�ी �वा��य सेवा िवभाग, टेकुका 
महािनद�शकले तोकेको �ितिनिधलाई उि�लिखत िवषयको काय� िववरण र योजना �ितवेदनसिहत छलफलमा 
उपि�थत ह�न सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९(३) बमोिजम यो आदेश ग�रिदएको छ ।

अ�त�रम आदेश स�ब�धमा छलफलका लािग िमित २०७६।१२। २३ गतेको पेसी तोक� सोको सूचना 
िवप�ीह�लाई िदन ुर माननीय महा�यायािधव�ालाई समेत �ितर�ाको लािग उपि�थत ह�न सूचना िदनू । साथै 
०७६-WO-०९३३ र ०७६-WO-०९३४ का �रट िनवेदनह� साथै राखी िनयमानसुार पेस गनू� ।

इित संवत् २०७६ साल चै� २१ गते रोज ६ शभुम् ---------------------------।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक� 

माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई
आदेश िमित : २०७६।१२।२४

िवषय : अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाऊँ ।

०७६-WO-०९३३
िनवेदक : अिधव�ा िव�ण ुलइुटेँलसमेत ----------------------------------------------------------------------------

िव��
िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत ---------------------------------

०७६-WO-०९३४
िनवेदक : सव��च अदालत बार एसोिसएसनको तफ� बाट अिधव�ा प�ुपराज पौडेलसमेत ------------------------

िव��
िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत --------------------------------

०७६-WO-०९३६
िनवेदक : अिधव�ा मकुु�द अिधकारी -----------------------------------------------------------------------------

िव��
िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत --------------------------------

म�ुा: परमादशेसमेत ।

आदेश
�या.ह�रकृ�ण काक� : अ�त�रम आदेश छलफलका िनिम� पेस भएको ��ततु �रट िनवेदनह�सिहतको 

िमिसल ६, कागजात अ�ययन ग�रयो । 
िनवेदक अिधव�ा �ी िव�ण ुलइुटेँलसमेत भएको �रट िनवेदनमा िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्   व�र� 

अिधव�ा�य �ी राज ुब�नेत र �ी गोपालकृ�ण िघिमर,े िव�ान्   अिधव�ाह� �ी पिुण�मा �रमाल गरुागाई, �ी 
कलमबहादरु ख�ी, �ी िवकास भ�राई, �ी अन�तराज लइुटेँल, �ी सरोजकृ�ण िघिमर,े �ी स�तोष भ�डारी, �ी 
सजुन नेपाल, �ी ल�मी (नानी) थापा, �ी कमल कोइराला, �ी �ितभा उ�ेती र िनवेदक िव�ान्   अिधव�ा �ी 
िव�ण ुलइुटेँल एवं िनवेदक सव��च अदालत बार एसोिसएसनको तफ� बाट अिधव�ा प�ुपराज पौडेलसमेत भएको 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

�रट िनवेदनमा िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्   व�र� अिधव�ाह� �ी रवी नारायण खनाल, �ी खगे���साद 
अिघकारी, �ी राज ु ब�नेत र �ी गोपालकृ�ण िघिमर,े िनवेदक अिघव�ाह� �ी पिुण�मा �रमाल गरुागाई, �ी 
सरु�े� थापा, �ी राज ुआचाय�, �ी िटकाराम भ�राई, �ी िव�ण ुलइुटेँल, �ी गोिव�द�साद शमा� , �ी ���साद 
नेपाल, �ी क�ित�नाथ शमा� पौडेल, �ी राज ुखड्का, �ी अ�बरबहादरु राउत, �ी िवकास भ�राई, �ी पकंजकुमार 
कण�, �ी भवुन�साद वा�ले, �ी क�याण पोखरले, �ी ल�मीदवेी दाहाल रावल, �ी रमणकुमार कण�, �ी स�तोष 
भ�डारी एव ंिनवेदक अिधव�ा�य �ी प�ुपराज पौडेल र �ी सरोजकृ�ण िघिमर ेतथा िनवेदक अिधव�ा मकुु�द 
अिधकारी भएको �रट िनवेदनमा िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्   व�र� अिधव�ा �ी रवी नारायण खनाल तथा 
िव�ान्   अिधव�ाह� �ी सरु�े� थापा, �ी िटकाराम भ�राई, �ी िव�ण ुलइुटेँल, �ी गोिव�द�साद शमा� ब�दी, �ी 
धन�जय खनाल, �ी ���साद नेपाल, �ी िड�ली मैनाली, डा.�ी िदनमिण पोखरले, �ी क�ित�नाथ शमा� पौडेल, 
�ी अ�बरबहादरु राउत, �ी िवकास भ�राई, �ी अन�तराज लइुटेँल, �ी शा�तीदेवी खनाल, �ी ल�मीदवेी 
दाहाल रावल, �ी सूय�बहादरु ग�ुङ, �ी यवुराज गौतम, �ी स�तोष भ�डारी, �ी सजुन नेपाल, �ी ल�मी (नानी) 
थापा, �ी कमल कोइराला र �ी �ितभा उ�ेती एव ंिनवेदक िव�ान्   अिधव�ा �ी मकुु�द अिधकारी तथा नेपाल 
सरकारको तफ� बाट उपि�थत माननीय महा�यायािधव�ा �ी अ�नी�साद खरले, िव�ान्   नायब महा�यायािधव�ा 
�ी पदम�साद पा�डेय र िव�ान्   सह�यायािधव�ा �ी संिजवराज र�ेमीले गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

यसमा पेस भएका तीनवटा िनवेदनमा िलइएका िजिकरह�मा िवगत केही समयदेिख नेपाललगायत 
िव�भ�र नै फैिलएको कोिभड-१९ को महामारी�ारा िसिज�त प�रि�थितको स�दभ�मा नेपालको संिवधानको धारा 
१६, १८, ३५, ३६ समेत�ारा ��याभूत मौिलक हकह�, िव�मान नेपाल कानून�ारा ग�रएका �यव�थासमेतको 
स�दभ�मा केही पथृकपथृक कोणबाट िजिकरह� गद� अदेश जारी ह�नपुन� माग गर ेतापिन मूल िवषय भने कोिभड-
१९ को महामारीको कसरी समाधान गन�, नाग�रकको सरु�ा के कसरी गन� भ�ने िवषयसगँ स�बि�धत देिखयो ।

सो स�दभ�मा अिधव�ा �ी िव�ण ुलइुटेँलसमेतको िनवेदनमा िमित २०७६।१२।१७ गते, �ी प�ुपराज 
पौडेलसमेतको िनवेदनमा िमित २०७६।१२। १८ गते र �ी मकुु�द अिधकारीको िनवेदनमा िमित २०७६।१२।२१ 
गते भएको आदेशबमोिजम �ा� �ितवेदन र िनण�यह�को अ�ययन ग�रयो । साथै सरकार�ारा भए गरेका 
काय�ह�का स�ब�धमा िव�ान्   महा�यायािधव�ा, िव�ान्   नायब महा�यायािधव�ा तथा िव�ान्   सह�यायािधव�ाले 
गनु�भएको बहस र �वा��य म��ालयका �व�ा डा. िवकास देवकोटा तथा, �वा��य सेवा िवभागका महािनद�शक 
�ी महे���साद �े�ले �वा��य म��ालयबाट भए गरकेो काम कारबाहीबार े इजलाससम� �य� गनु�भएको 
कुराह�समेत सिुनयो । उहाहँ�ले गरकेो िजिकर र पेस भएको िववरणसमेतबाट नेपाल सरकार मि��प�रषद् को 
िमित २०७४।११।१८ को िनण�य हो । ‘नेपाल कोरोना रोग रोकथाम तथा िनय��ण उ�च�तरीय सम�वय सिमित’ 
गठन भई सो सिमितले िमित २०७६।११।१८ देिख हालस�म गरकेा िनण�यह�, सो िनण�यह�को काया��वयनको 
स�ब�धमा संघ, �दशे र �थानीय तह�ारा चािलएका कदमह�को बारमेा, रोगको परी�ण, �वार�ेटाइन, 
आइसोलेसन, उपचार तथा राहत िवतरणह�समेतका बारमेा जानकारी �ा� भयो । हाल सरकार�ारा ग�रएको 
िनण�यबमोिजमका काय�ह� तथा लकडाउन र सो कारण �यि�ह�को आवागमन रोिकन गएको कारण महामारी 
िव�तारलाई िनय��णमा रा�न सहयोग पगेुको महससु भएको छ । अदालत सरकार�ारा भएका ती काय�ह�को 
सराहना सद�छ । सरकारी कदमह��ित जन�तरबाट भएको सहयोगको पिन अदालत �शसंा गद�छ । तर यो 
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रोगको िनय��णमा समय अ�य�त मह�वपूण� छ र समयिभ� िनय��णका काय�ह� ह�न नसकेमा भयावहपूण� ि�थित 
िसज�ना ह�न स�ने कुरालाई म�यनजर गद� नेपालको संिवधानको धारा १३३ अ�तग�त देहायबमोिजमको आदेश 
जारी ग�रएको छ :

(क) राहत स�ब�धमा हाल �थानीय तहबाट काय�ह� भएको देिखयो । राहत िवतरण गदा� �म गररे जीवन 
िनवा�ह गन�, लकडाउनको कारण आय आज�न रोिकएका �यि�ह�लाई केि��त गरी र राहतको 
द�ुपयोग नहोस् भनी पारदिश�तासमेत कायम गरी िवतरण गन� । ‘नेपालमा कोही भोको पद�न, कोही 
भोको मद�न” भ�ने सरकार�ारा घोिषत नीितलाई �यवहारमा काया��वयन गन� �य�ता लि�त �यि� तथा 
प�रवारको सही पिहचानमा कमी नआओस् भ�नेतफ�  �यान केि��त गनू�  ।

(ख) �व�र�टाइनको लािग दशेको िविभ�न भागमा हाल २७८१८ बेड खडा ग�रएको भ�ने जानकारी �ा� 
भयो । �वार�ेटाइनको �थापनामा WHO को मापद�ड अनशुरण भए नभएको अनगुमनको �यव�था 
गनु�  साथै िवदेशबाट हवाइजहाज र �थल माग� ह�दैँ नेपाल �वेश गरकेा सबैलाई �वार�ेटाइनमा राखेको 
नपाइदँा �थानीय तहमाफ� त ितनीह�लाई प�ा लगाई उनीह�लाई आव�यकताअनसुार �वार�ेटाइनमा 
रा�ने या त होम �वार�ेटाइनमा िनगरानीसिहत रा�ने बार ेघनीभूत �यास गनू� ।

(ग) परी�णको हकमा हाल सो काय� �देश तहमा िव�तार ग�रएको पाइयो । तर हालस�म १६४५ जनाको 
मा� परी�ण गरकेो पाइयो । यो सं�या अ�य�त �यून देिखदँा परी�ण के��ह� उप�यकाबािहर अ�य 
सहरी के��ह�मा समेत िव�तार गरी परी�णमा धेरभै�दा धेर ैजनताको सहज पह�चँ प�ुयाउनू ।

(घ) नेपालको �ामीण प�रवेश र िवकटतासमेतलाई �ि�गत गदा� सङ्�मणको स�भावना भएका �यि�ह�को 
परी�ण, आइसोलेसन र उपचारसमेतको लािग �थानीय तह र �शासनसमेतसगँ सम�वय गरी 
िछटोभ�दा िछटो उपचार के�� / अ�पतालमा प�ुयाउन हेिलक�टर�ारा एयरिल�ट ह�ने �यव�थासमेत 
गनू� ।

(ङ) कोिभड-१९ बाहेकका अ�य िबरामीह�को आकि�मक �वा��य सेवाका साथै त�कालै गनु�पन� 
आव�यक उपचार �भािवत नह�ने �यव�था िमलाउनू ।

(च) िनजी तवरमा स�चािलत अ�पतालमा काय�रत �वा��यकम�ह�लाई समेत सरुि�त ढंगबाट सेवा सचुा� 
गन� स�ने वातावरण िसज�नाका लािग PPE लगायतका आव�यक �वा��य साम�ीको उपल�धताको 
सिुनि�तता गरी िनजी अ�पताललाई सेवा सचुा� गराउने �यव�था गनु�  र िनजी अ�पताल�ारा �दान 
ग�रएको सेवाको हकमा िमित २०७६।१२।१८ को आदेशको काया��वयनको अव�था िलिखत जवाफ 
पेस ह�दँा �प� गनू� ।

(छ) कृिषज�य काय� किह�यै नरोिकने िनर�तको काय� ह�दँा कृिष �े�मा संल�न िकसानह�को सरु�ा र 
राहतको �यव�था गनू� ।

(ज) हाल मलुकुमा रहेका ICU Bed र भेि�टलेटरसमेतलाई �ि�गत गदा� सो स�ंया नपगु रहेको र सोको 
िव�तार गन� सरकार �यासरत रहेको जानकारी �ा� भयो । महामारीको �कोपलाई �ि�गत गदा� 
भेि�टलेटर र ICU Bed �वा��य िव�ान �ित�ान, �देश तहमा रहेका अ�पतालमा समेत िव�तार गनु�  
र �यहाकँा जनताको पह�चँ शी� बढाउनू ।
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(झ) महामारीले के क�तो �प िल�छ भ�ने कुरा यिकन नभएकोले यी आदेशको काया��यनको अव�था 
हेरी अिघ बढ्न ुआव�यक दिखदँा िलिखत जवाफ पेस ह�दँा सबै कुरा �प� गन�स भनी िवप�ीह�लाई 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त जानकारी िदनू र िलिखत जवाफ परकेो वा पन� अविध नाघेको 
१५ िदनिभ� ��ततु िनवेदनह� सनुवुाइको लािग पेस गनू� । सो ह�दँा �वा��य म��ालयका �व�ा, 
�वा��य सेवा िवभागका महािनद�शक र महा�यायािधव�ासमेतलाई उपि�थितको लािग जानकारी  
िदनू । 

   

 �या.डा.आन�दमोहन भ�राई
इित संवत् २०७६ साल चै� २४ गते रोज २ शभुम् ---------------------------।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक� 

माननीय �यायाधीश डा. �ी मनोजकुमार शमा�
आदेश िमित : २०७६।१२।२५

िवषयः अ�त�रम आदशे जारी ग�रपाऊँ

०७६-WO-०९३२
िनवेदक : अिधव�ा िमना खड्का ब�नेतसमेत---------------------------------------------------------------------

िव��
िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत----------------------------------------------------------

०७६-WO-०९३५
िनवेदक : अिधव�ा मिनषकुमार �े�ठसमेत------------------------------------------------------------------------

िव��
िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत----------------------------------------------------------

म�ुा : उ��ेषण

आदेश
�या.दीपककुमार काक� : अ�त�रम आदेश स�ब�धमा छलफलका लािग पेस ह�न आएको ��ततु �रट 

िनवेदनसिहतको िमिसल अ�ययन ग�रयो ।
िनवेदक अिधव�ा मीना खड्का ब�नेतसमेतले दायर गनु�भएको �रट िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट 

उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्   अिधव�ाह� �ी मीना खड्का ब�नेत, �ी माधवकुमार ब�नेत र �ी सरोजकृ�ण 
िघिमर ेर �रट िनवेदक मिनषकुमार �े�ठसमेत भएको �रट िनवेदनमा िनवेदकह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   
व�र� अिधव�ा�य �ी यदनुाथ खनाल, �ी गोपालकृ�ण िघिमर े तथा िव�ान्   अिधव�ाह� �ी सिुनलकुमार 
पोखरले, �ी माधवकुमार ब�नेत, �ी िवकास भ�राई, �ी पंकजकुमार कण�, �ी अन�तराज लइुटेँल, �ी भेषराज 
प�त, �ी दमनबहादरु च�द, �ी दानबहादरु बढुा, �ी स�तोष भ�डरी, �ी सजुन नेपाल, �ी ल�मी नानी थापा, 
�ी कमल कोइराला तथा  िनवेदक अिधव�ाह� �ी क�ित�नाथ शमा� , �ी रामद�  ओझा, �ी मिनराम उपा�याय, 
�ी िदपकराज जोशी, �ी मिनषकुमार �े�ठ र  �ी देवीकुमारी जोशीले बहस ��ततु गनु�भयो । �यसैगरी िवप�ी 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेतको तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका माननीय महा�यायािधव�ा �ी 
अ�नी खरले, िव�ान्   नायब महा�यायािधव�ा �ी पदम�साद पा�डेय, िव�ान्   सह�यायािधव�ा�य �ी संजीवराज 
र�ेमी, �ी लोकराज पराजलुी  एवं  सदुरु पि�चम �देश, म�ुय म��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयको तफ� बाट 
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उपि�थत ह�न ुभएका िव�ान्   व�र�ठ अिधव�ा �ी िवजयका�त मैनाली, िव�ान्   अिधव�ाह� �ी गोिव�द�साद 
शमा� ब�दी, डा. �ी िदनमिण पोखरलेले गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

अ�त�रम आदेश स�ब�धमा िवचार गदा�, पेस भएका दईुवटै �रट िनवेदनह�म�ये म�ुा नं. ०७६-WO-
०९३२ मा कोरोना भाइरस (COVID-19) सगँ स�बि�धत महामारीको कारण उ�प�न भएको प�रि�थित कारण 
देखाई िवदेशमा रहेको नेपाली नाग�रकलाई नेपालिभ� आउन रो�न नेपाल सरकारलाई कुनै कानूनले अिधकार 
निदएको ह�दँा िवदशेमा रहेका नेपाली नाग�रकह� नेपाल आफँै आउन चाहनेलाई िनवा�ध �पमा �वेश गन� िदन ु
र  नेपाल आउने चाहना भएर पिन आउन नस�नेलाई त�काल उ�ार गनु�  भनी अ�त�रम आदेश माग गरेको 
पाइयो । �यसैगरी म�ुा नं. ०७६-WO-०९३५ मा नेपालको दाचु�ला िज�लाको महाकाली नदी पारी रहेको भारतीय 
भू-भाग धाचु�लामा सात सय नेपाली नाग�रकह� अलप� परेको र  नेपाल सरकारले िनजह�लाई नेपालमा आउन 
रोक लगाएकोले महाकाली पा�रको भारतीय �े�मा रोिकएका नेपाली नाग�रकह�लाई नेपाल �वेश गन� रोक 
नलगाउन ुसाथै उनीह�लाई नेपाल �याई कोरोना सङ्�मणको परी�ण गन�, उनीह�लाई आइसोलेसनमा रा�ने 
वा �वार�ेटाइनमा रा�ने एवं कसैलाई सङ्�मण भएको पाइएमा उिचत उपचारसमेतको �यव�था गनु�  गराउन ुभनी 
अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी �रट दायर भएको पाइयो । साथै नेपाल र भारतिबचको िसमानामा बालक, व�ृ 
र स�ुकेरी मिहलासमेत जोिखमपूण� अव�थामा रहेको भ�ने कुरा बहसको �ममा िव�ान्   कानून �यवसायीह�ले 
उठाउन ुभयो । 

नेपालको सिंवधानको धारा १६(१) ले ��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक �दान गरेको 
र धारा १७(१) ले कानूनबमोिजम बाहेक वैयि�क �वत��ताको हक हनन नह�ने कुराको ��याभूित गरकेो छ । 
�यसैगरी धारा ३५(३) ले ��येक नाग�रकलाई �वा��य सेवामा समान पह�चँको हक ह�ने र धारा १८(१) ले सबै 
नाग�रक कानूनको �ि�मा समान भएकोले कसैलाई पिन कानूनको समान संर�णबाट वि�चत ग�रने छैन भ�ने 
�यव�था गरकेो छ । स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हकअ�तग�त सबै नाग�रकलाई जीवनको हक ह�ने र संिवधानले 
��याभूत गरकेा अ�य सबै हकभ�दा जीवनको हक (Right to Life) को �थान सव��च ह�ने कुरा िनिव�वाद रहेको 
देिख�छ ।

नेपालको सिंवधानको धारा ५ मा उ�लेख भएबमोिजम नेपाली नाग�रकको हक िहतको र�ा गनु�  रा�यको 
कत��य ह��छ । नेपालका नाग�रकह� ससंारको जनुसकैु भू-भागमा रहे बसेको भए पिन उनीह�लाई भोक र रोगले 
मन� अव�था आउन निदन र उनीह�को जीवनको सरु�ा �दान गनु�  रा�यको कत��य ह�न आउछँ । कुनै पिन 
अव�थामा रा�य यो दािय�वबाट िवमखु रहन स�दैन । सं�ामक रोगको महामारीको समयमा सङ्�मणलाई 
समदुायमा फैिलन निदन सरकारले अवल�बन गरकेो िविधमा अिनवाय� �पमा सहभागी भई सरकारी िनद�शनको 
पूण� पालना गरी सहयोग गनु�  ��येक नाग�रकको कत��य ह�न आउछँ, िवदेशबाट आउने स�भा�य सं�िमत नाग�रकले 
सरकारले तोकेको समयाविधस�म प�रवार र समाजमा घलुिमल नभई सरकारले तोकेबमोिजमको �वार�ेटाइनमा 
ब�न ुपन� ह��छ ।

कोिभड-१९ का कारण नेपाललगायत िव� नै लकडाउनको अव�थामा रहेको समयमा नेपाल आ�नो 
नाग�रकको सरु�ामा �य�नशील रहे पिन �यो �यास �या� रहेको देिखन आएन । यस लकडाउन (Lockdown) 
को अव�थामा नेपालका नाग�रकह� िव�को जनुसकैु कुनामा रहेको भए तापिन िनजह�ले खान, ब�न र 
�वा��य उपचारको अभावमा ब�न ुनपरोस् भ�ने कुरालाई म�यनजर रा�दै यस लकडाउन (Lockdown) को 
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अविधस�मका लािग िवदेशमा रहेका नेपाली नाग�रकह�को सरं�णका स�ब�धमा त�काल देहायबमोिजम गनु�  
गराउन ुभनी नेपालको संिवधानको धारा १३३ अ�तग�त नेपाल सरकारको नाममा दहेायबमोिजमको आदेश जारी 
ग�रिदएको छ । आदशेको जानकारी िवप�ीह�लाई गराउनू ।

१. िवदेशमा खान, ब�न र �वा��य उपचारको अभाव झेिलरहेका वा िवपद ्मा परकेा नेपाली नाग�रकह�को 
पिहचान गरी नेपाल फक� न चाहने इ�छुक नेपाली नाग�रकह�लाई स�बि�धत मलुकुसगँ कुटनीितक 
मा�यमबाट सम�वय गरी नेपाल �याउने आव�यक �यव�था गनु�  गराउन,ु उ� काय� स�भव नभएको 
अव�थामा िनजह�लाई तत् तत् �थानमा खान, ब�न र �वा��य उपचारको यथोिचत �ब�ध गरी 
नाग�रकह�को हक िहतको र�ा गन� �यव�था िमलाउन आव�यक पहल गनू� ।

२. यसरी सोबमोिजम नेपालीह� िवदेशबाट नेपाल आएको अव�थामा आएका स�पूण� �यि�ह�को नाम, 
थर, वतनसिहतको अ�ाविधक लगत राखेर मा� नेपाल �वेश गराउने �यव�था िमलाउनू । िनजह�लाई 
�वार�ेटाइनमा रा�नू ।

३. नेपाल भारतको सीमामा रहेका नेपाल आउन इ�छुक नेपाली नाग�रकह�लाई नेपालमा �याई िनि�त 
समय �वार�ेटाइनमा रा�ने �यव�था िमलाउन,ु �य�तो �ब�ध गन� त�काल स�भव नभएमा भारत 
सरकारसगँ सम�वय गरी लकडाउन अविधस�मका लािग िनजह�लाई खाने, ब�ने तथा उपचारको 
यथोिचत �यव�था िमलाउन पहल गनू� ।

४. �वार�ेटाइनमा रहेका �यि�ह�लाई WHO को मापद�डअनसुार �वा��य उपचारलगायतका सेवा 
�दान गन� �यव�था गरी �वार�ेटाइनलाई �यवि�थत तवरले स�चालन गन� �यव�था िमलाउनू ।

५. िवदेशमा रहेका नेपालीह�को िभसा समा� भएको वा राहदानीको �याद समा� भएको कारणबाट 
कुनै सम�या पन� अव�था भएमा �य�ता नेपाली नाग�रकह� रहेको मलुकुसगँ सम�वय गरी नेपाली 
नाग�रकह�को बसाई िनयिमत गन� �यव�था िमलाउनू ।

�या.डा.मनोजकुमार शमा�

इित संवत् २०७६ साल चै� २५ गते रोज ३ शभुम्------------------।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल
आदेश िमित : २०७६।१२।२७

०७६-WH-०३२१

िवषय : ब�दी��य�ीकरण

प� / िनवेदक : िदपलाल िम�रङिसङ भ�ने िदपक िम�रङिसङको छोरा महो�री िज�ला, गौशाला नगरपािलका वडा 
नं. १ रामनगर �थायी घर भई हाल लिलतपरु िज�ला महाल�मी नगरपािलका वडा नं.५ िटकाथलीमा 
अ�थायी �पमा ब�दै आई हाल महानगरीय �हरी व�ृ गौशालामा थुनामा रहेको बादल िम�रङिसङको 
हकमा बबुा िदपलाल िम�रङिसङ भ�ने िदपक िम�रङिसङ.......................................................१

िव��
िवप�ी / ��यथ� : महानगरीय �हरी व�ृ, गौशाला ............................................................................१
 महानगरीय �हरी प�रसर, टेकु ........................................................................................१
 िवशेष सरकारी विकलको काया�लय, माइतीघर काठमाड� ......................................................१
 उ�च अदालत पाटन .....................................................................................................१
 काठमाड� िज�ला अदालत, बबरमहल................................................................................१

आदेश
�या.ई�र�साद खितवडा : नेपालको सिंवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यस अदालतको 

�े�ािधकारिभ�को भई दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं��त त�य एवं ठहर यस�कार छ : 

त�य ख�ड
१. मेरो छोरा बादल िम�रङिसङले वैदिेशक रोजगारीमा जान इ�छुक २ जना �यि�लाई वैदेिशक रोजगारस�ब�धी 

काम गन� मेनपावर क�पनीसगँ िचनाजानी गराई िदएको रहेछ । रोजगारीका लािग पठाउन िव��यापी �पमा 
देिखएको कोरोना रोग सङ्�मणको कारण केही िढलो ह�न गएको भ�ने कुरा मेनपावर क�पनीले जनाउदँा 
ती �यि�ह�ले उ� मेनवापर क�पनीसगँ लिगिदने तपाइ ँ नै हो, �यसको िज�मेवारी तपाइलेँ नै िलनपुछ�  
भनी महानगरीय �हरी व�ृ सो�ख�ेुमा मेरो छोरा िव��मा उजरु गरी सो�ख�ेु �हरी व�ृबाट मेरो छोरालाई 
०७६/११/२२ गतेमा प�ाउ गरी �यहा ँलगी िनजबाट �.५,५०,०००/- रकम ितन� कवलसिहतको कागज 
गराउनकुो साथै सोही बखत िमित २०७६/११/२७ गतेको िमित रा�न लगाई �.१०,००,०००/- को 
चेकसमेत बल-जबरज�ती काट्न लगाएको रहेछ । सो कुरा छोरा सो�ख�ेु �हरी काया�लयबाट फक� र 
आएप�ात् घरमा बताएको िथयो । िमित २०७६/११/२७ गते �हरी आई छोरालाई तपाइकँो िव��मा 
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ब�िकङ कसरुको अपराधमा जाहेरी परकेो छ भ�दै प�ाउ गरी लगी िनजलाई थुनामा राखी म�ुा अनसु�धान 
गन�का लािग कानूनले चािहने मनािसब मािफकको आधार र कारण बेगर नै िनजलाई �याद थपको अनिुमत 
िदइएको छ । कोरोना भाइरसको �भावबाट सरुि�त रहन म�ुा अनसु�धानको लािग प�ाउ ग�रएका 
�यि�लाई म�ुाको ग�भीरता र िवषयव�तकुो आधारमा हािजरी जमानीलगायतका िवक�पह� अवल�बन 
गन� महा�यायािधव�ाको काया�लयबाट िमित २०७५।१२।६ गते िनण�य भएको छ । सोअनसुार प�ाचार 
भइरहदँासमेत िवप�ह��ारा आधार र कारणिवना १९ िदनदिेख िनर�तर थुनामा रािखएकोले छोरा बादल 
िम�रङिसङलाई गैरकानूनी थुनाबाट म�ु गन� गरी हािजरी जमानीमा राखी म�ुाको अनसु�धान तहिककात 
गनु�  भनी िवप�ीह�का नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िदपक 
िम�रङिसङको िनवेदन । 

२. यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? 
आदेश जारी ह�न ुनपन� कुनै आधार र कारण भए सोसमेत संल�न गरी म�ुा अनसु�धानको �ममा उठाइएको 
�माणह�को �मािणत �ितिलिपसिहत बाटाको �यादबाहेक ५ (पाचँ) िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश र िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै राखी 
िवप�ीह�लाई सूचना पठाई िलिखत जवाफ आए वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७६।१२।१७ को आदेश ।

३. यस अदालतबाट िनवेदकलाई प�ाउ गन�का लािग प�ाउ अनमुित िदएको वा प�ाउ प�रसकेपिछ ज�री 
प�ाउ पजु�को समथ�न गरकेो र �याद थप गरकेो यस अदालतमा रहेको उि�लिखत प�ाउ अनमुित, 
ज�री प�ाउ पजु�को समथ�न र �याद थपसमेतका अिभलेख रकेड�बाट नदेिखएकोले िनवेदक सफा हात 
अदालत �वेश गरकेो देिखदैँन । आफूलाई जे जनु अदालतको अनमुितबाट िहरासतमा रािखएको हो भनी 
िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरकेो बेहोरा छ सो बेहोरा कतैबाट नै पिु� ह�न आएको छैन । यस अदालतबाट 
िनवेदकका हकमा कुनै पिन काय� नभएको अव�था ह�दँा यस अदालतलाई िवप�ी बनाई दायर भएको 
औिच�य नै नरहेको ह�दँा िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत पाटनको िलिखत 
जवाफ ।

४. िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरकेो ज�तो िनज बादल िम�रङिसङलाई यस काया�लयबाट ब�िकङ कसरु 
म�ुामा कुनै पिन काम कारबाही नग�रएको अव�थामा झ�ुा बेहोरा उ�लेख गरी िवप�ी नै बनाउन ुनपन� यस 
काया�लयलाई िवप�ी बनाइएको र िनवेदकको कुनै पिन हक हनन गन� काय� यस काया�लयबाट नभएको ह�दँा 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िवशेष सरकारी विकल काया�लय काठमाड�को िलिखत 
जवाफ । 

५. जाहेरवाला आकाशकुमार खड्का वैदेिशक रोजगारको लािग िवदेश जाने भनी ब�ुदा िनज िवप�ी बादल 
िम�रङिसङसगँ काठमाड� सामाखसुीमा भेट भई कुराकानी ह�दँा िनजले आफूले क�स�टे�सी स�चालन 
गद�छु । मेरो क�स�टे�सीसगँ िवदेशमा रा�ो सम�वय छ । वैदिेशक रोजगारको लािग िवदशे जाने भए 
साइ�स भ�ने देशमा वेइटरमा अफर आएको छ । तलब ८८० यरुो पाउछँ भनेकाले मैले जानको लािग 
के कित रकम ला�दछ भनी सो�दा िनजले िभसा �ोसेसको लािग त�काल �.५,५०,०००।- (अ�रिेप 
पाचँ लाख पचास हजार) िदनपुछ�  । बाकँ� जानेबेला िदए ह��छ, ज�मा ८,५०,०००/- (अ�रिेप आठ लाख 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

पचास हजार) ला�छ भनेकोले जान इ�छुक भएकाले िनजले मेरो नामको राहदानीलगायतको डकुमे�ट 
पेपरको छायाकँपी िलई रकम माग गरकेोले मेरो साथमा रकम नभएकोले मेरो नाममा एन.आई.िस. एिसया 
बैक िल.को खाता नं. ४९८७९७६४४९३५२४०१ को चेकबाट रकम िद�छु भ�दा िनजले ह��छ चेक 
भए चेकबाट रकम िदन ुभनेकोले मैले उ� ब�क खाताको चेक नं. २०६०१९७९ सन् २०२०/०२/१७ 
रािखिदएको �. १,००,०००।- (एक लाख) को चेक िनज बादल िम�रङिसङ नाममा िदएको र पनुः थप 
रकम माग गरकेोले फे�र चेक २०६०१९८१ सन् २०२०/०२/२४ िमित राखी �.४,००,०००।- (चार 
लाख) र सोही ब�कको खाताको चेक नं. २०६०१९८२ बाट सन् २०२०/०२/२५ मा �.५०,०००।- 
(पचास हजार) को २ थान चेक बादल िम�रङिसङको नाममा काटी िदएकोमा उि�लिखत चेकह�बाट 
�ितवादीले रकम िलइसकेपिछ जाहेरवालाको नाममा िभसा आयो भनी िभसा पेपरसमेत िदई अब िछ�ै 
जाने �लेन िटकट पिन िद�छु भनी िव�ास िदलाई नेपालबाट कतार दोहा �ाि�जट ह�दँै जाने भनी �लेन 
िटकट नं.१५७-३३१९६०२५१७ को सन् २०२०/०३/०३ समेत िदए तापिन मेरो नाममा �म पेपर 
निदएकोले जान नपाएकोले मैले आ�नो रकम ज�मा �.५,५०,०००।- (पाचँ लाख पचास हजार) रकम 
िफता� माग गदा� आज भोिल भ�दै स�पक� िवहीन भएकोले िनजले मलाई साइ�स देशमा विक� ङ िभसामा 
पठाई वेइटरमा काम लगाई िद�छु भनी आकष�क तलबको �लोभनमा पारी िव�ास िदलाई आफूलाई लाभ 
िलई बेइमानीपूव�क झ�ुकाई �.५,५०,०००।– (पाचँ लाख पचास हजार) रकम िलई खाई मलाई हािन 
प�ुयाई ठगी गरकेोले ठिगएको �.५,५०,०००।- (पाचँ लाख पचास हजार) �पैयाकँो सावँा �याजसमेत िनज 
�ितवादी बादल िम�रङिचङबाटै िदलाई भराई पाउ ँभनी आकाशकुमार खड्काले यस प�रसरमा जाहेरी 
दरखा�त पेस गरकेो ह�दँा यस काया�लयको अपराध कसरु दता�  िकताब (म.ुद.नं.९१४) मा ठगीस�ब�धी 
कसरु म�ुा दता�  गरी �रट िनवेदक बादल िम�रङिचङलाई खोजतलास गन� �ममा िमित २०७६/१२/०४ 
गते िज�ला काठमाड� का.म.न.पा. वडा नं. १२ टेकुमा फेला पारी त�काल ज�री प�ाउ पजु� िदई �हरीको 
�ितवेदनसाथ दािखला गरकेो ह�दँा िनज �रट िनवेदक बादल िम�रङिसङलाई थनुवुा पजु� िदई िमित 
२०७६/१२/०५ गते स�मािनत काठमाड� िज�ला अदालत काठमाड�बाट ज�री प�ाउ पजु� सदर गरी 
�याद थपको लािग स�बि�धत स�कल िमिसल कागजातह�सिहत िज�ला सरकारी विकल काया�लय, 
काठमाड�माफ� त स�मािनत काठमाड� िज�ला अदालतमा उपि�थत गराइएकोमा िमित २०७६/१२/०४ 
गतेबाट लागू ह�ने गरी पिहलो पटक िदन ५ �याद थप र ऐ. ९ गतेबाट लागू ह�ने गरी दो�ो पटक िदन ७ को 
�याद थप भई आएकोमा सो अविधमा �ितवादी बादल िम�रङिसङसमेतको बयान कागज गन�, एन.आई.
िस. एिसया ब�कलाई प�ाचार गन�लगायतको स�पूण� अनसु�धान काय� पूरा ग�रएको छ । िवप�ी �रट िनवेदक 
बादल िम�रङिसङउपर यस काया�लयबाट ब�िकङ कसरु अपराध म�ुा दता� नभएको, ठगी म�ुा दता� गरी 
अनसु�धान भएको अव�थामा िनज �ितवादी बादल िम�रङिसङले आफूले गरकेो अपराधबाट उ�मिु� 
पाउने मनसाय राखी कपोलकि�पत एवं मनगढ�ते कुराह� उ�लेख गरी यस प�रसरसमेतलाई िवप�ी बनाई 
अदालतसम� दायर गरकेो ब�दी��य�ीकरण �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको महानगरीय 
�हरी प�रसर काठमाड�को िलिखत जवाफ ।

६. िनवेदक बादल िम�रङिसङ यस काया�लयको िहरासतमा नरहेकोले थनुाम�ु ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको महानगरीय �हरी व�ृ गौशाला, काठमाड�को िलिखत जवाफ ।
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७. यसमा िवप�ी महानगरीय �हरी प�रसर काठमाड�का �मखुको िलिखत जवाफको बेहोरा हेदा�, िनवेदक 
बादल िम�रङिसङलाई काठमाड� िज�ला अदालतबाट ज�री प�ाउ पजु� सदर गरी दईु पटक �याद थप 
गरी अनसु�धानको लािग िहरसतमा राखेको भ�ने देिखन आएको, तर काठमाड� िज�ला अदालतलाई 
िवप�ी बनाएको नदेिखएकोले सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३४ (४) बमोिजम िमित 
२०७६।१२।२७ गतेिभ� िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी काठमाड� िज�ला अदालतलाई आदेश र िनवेदनको 
�ितिलिप साथै राखी �याद सूचना पठाई िमित २०७६।१२।२७ मा िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७६।१२।२५ को आदेश ।

८. आकाशकुमार खड्काको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी वादल िम�रङिसङ भएको ठगीस�ब�धी 
कसरु म�ुामा महानगरीय �हरी प�रसर काठमाड�को च.नं.१३२९८ िमित २०७६।१२।०५ को प�ानसुार 
प�ाउ पजु� समथ�न माग भई आएकोमा मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा 
(६) बमोिजम प�ाउ पजु� सदर ग�रिदएको हो । िज�ला सरकारी विकल काया�लयको च.नं. ५७०१३ िमित 
२०७६/१२/०५ को प�मा २०७६/१२/०४ देिख लागू ह�ने गरी पिहलो पटक िदन ७ (सात) को �याद 
थप माग भई आएकोमा िदन ५ (पाचँ) तथा च.नं.५८०४६ िमित २०७६/१२/०९ को प�बाट माग भएको 
दो�ो पटक िदन ७ (सात) मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १४(६) बमोिजम �याद 
थप ग�रएको ह�दँा यस अदालतबाट भएको स�पूण� काम-कारबाही कानूनबमोिजम छ । यस अदालतबाट भए 
गरकेो काय�ले िनवेदकको संवैधािनक एव ंकानूनी हक अिधकारमा कुनै आघात परकेो नदिेखदँा �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको काठमाड� िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ ।

आदेश ख�ड
९. िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनसिहतको 

िमिसल अ�ययन गरी िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   अिधव�ाह� �ी अजयशंकर झा, �ी प�ुपराज 
पौडेल र �ी पंकजकुमार कण�ले िनवेदकलाई कोिभड-१९ को कारण ब�दाब�दीको अव�थामा समेत 
गैरकानूनी थनुामा राखेको ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी थनुा म�ु ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु 

 गनु�भयो । िवप�ीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   उप�यायािधव�ा �ी �ान�साद भषुालले िनवेदकले ठगीको 
कसरु अपराध गरकेोले कानूनबमोिजम �याद थप गरी पपु��को �ममा रहेकोले ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�न ुपन� होइन, िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

१०. अब यसमा िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�नपुन� हो वा होइन ? भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य िदनपुन� दिेखयो ।

११. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदकले वैदिेशक रोजगारी तथा चेक अनादरस�ब�धी िवषयमा प�ाउ गरकेो र 
वत�मान कोिभड-१९ सङ्�मणको अव�थामा थनुामा रा�न नह�ने भनी िजिकर गरकेो देिखयो । िमिसल 
संल�न कागजातबाट ब�दी बादल िम�रङिसङले िवदशे जान इ�छुक �यि�लाई वैदिशक रोजगारीस�ब�धी 
काम गन� मेनपावर क�पनीसगँ स�पक�  गराई िदएको, वैदेिशक रोजगारीमा पठाउन ला�ने खच� भनी केही रकम 
िलएको, जाहेरवालाको नाममा िभसा �ा� भएको, साइ�सका लािग जहाजको िटकटसमेत िलइसकेको 
अव�थामा कोिभड-१९ को कारणबाट �म �वीकृित �ा� ह�न नसकेको कारणबाट वैदेिशक रोजगारीका 
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लािग त�काल पठाउन नसकेको त�य देिखन आएको छ । यसरी भिनएअनसुार िवदेश पठाउन नसकेको 
ह�दँा िलएको रकम िफता� गन� चेक काटेको, तर ब�क खातामा चेकअनसुारको रकम नभएको भनी चेक 
अनादर भएको भ�नेसमेत घटना�म देखाइएको पाइयो । उि�लिखत त�यह� स�ब�धमा िवप�ी �हरी 
काया�लयको तफ� बाट अ�यथा िजिकर ग�रएको देिखदँनै । यसबाट ब�दी बादल िम�रङिसङउपर वैदेिशक 
रोजगारी तथा चेक अनादरस�ब�धी कसरुको िवषयमा जाहेरी उजरुी परकेो देिख�छ । यिद उि�लिखत 
काय�लाई कसरु मािनएको अव�थामा पिन िनज बादल िम�रङिसङले चेक अनादर (ब�िकङ कसरु) तथा 
वैदेिशक रोजगारीस�ब�धी कसरु गरेको भ�न ुपन� ह��छ । यस �कारको म�ुामा सनुवुाइ गन� �े�ािधकार 
कानूनले िज�ला अदालतलाई �दान गरकेो दिेखदँैन । वैदेिशक रोजगार कसरुस�ब�धी म�ुा हेन� �े�ािधकार 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट र ब�िकङ कसरुस�ब�धी म�ुा उ�च अदालतको वािण�य इजलासबाट 
हे�रने गरी तोिकएको पाइ�छ । तर ��ततु िववादका स�दभ�मा अनसु�धानका लािग बादल िम�रङिसङलाई 
िहरासतमा रा�न अनमुित िदने (�याद थप गन�) काय� िज�ला अदालतबाट भएको पाइयो । 

१२. नेपालको संिवधानको धारा २० को उपधारा (३) मा “प�ाउ ग�रएको �यि�लाई प�ाउ भएको समय 
तथा �थानबाट बाटोको �यादबाहके चौिबस घ�टािभ� म�ुा हने� अिधकारीसम� उपि�थत गराउनु 
पन�छ र �य�तो अिधकारीबाट आदेश भएमा बाहके प�ाउ भएको �यि�लाई थनुामा रािखन े छैन” 
भनी उ�लेख भएको छ । यहा ँ�य�ु “म�ुा हेन� अिधकारी” भ�नाले कानूनबमोिजम सो कसरुस�ब�धी म�ुा 
हेन� �े�ािधकार�ा� अिधकारी भ�ने बिुझ�छ । कुनै म�ुा हेन� अि�तयारी छ भ�दैमा जनुसकैु अिधकारीले 
जनुसकैु म�ुामा प�ाउ परेको �यि�लाई थनुामा रा�न अनमुित िदन वा �याद थप गन� स�दैन, �यसो गन� 
पिन ह�दैँन । सो कसरुस�ब�धी म�ुा हेन� �े�ािधकार �याद थप गन� अिधकारीलाई कानूनले �दान गरकेो ह�न ु
अिनवाय� छ । ��ततु िववादका स�दभ�मा हेदा� िनवेदक बादल िम�रङिसङलाई िहरासतमा रा�न अनमुित 
िदने (�याद थप गन�) काय� स�बि�धत म�ुा हेन� अिधकारीले गरकेो भ�ने दिेखएन । 

१३. यसका अित�र� ��ततु िववादका स�दभ�मा अक� पिन िवचारणीय प� रहेको पाइयो । अिहले COVID-19 
को सङ्�मणबाट उ�प�न असहज प�रि�थित रहेको कुरामा िववाद छैन । यस अव�थामा कुनै �यि�लाई 
प�ाउ गरी ब�दी बनाउदँा कसरुको ग�भीरतातफ�  पिन िवशेष �पमा संवेदनशील भई �ि� प�ुयाउन ु
आव�यक देिख�छ । ग�भीर �कृितका कसरुमा अिभय�ुलाई प�ाउ गरी थनुामा राखेर कानूनबमोिजम 
कारबाही चलाउन ुपन� अव�था अव�य नै रह�छ । केबल रोग सङ्�मणको कारण दखेाएर ग�भीर �कृितका 
कसरु गन�ले कानूनी प�रणाममा छुट वा सिुवधा पाउन स�दैन । तर सामा�य �कारको कसरुको िवषयमा 
भने �यावहा�रक िकिसमको काय� �णाली अपनाउन ुवत�मान समय-सा�दिभ�क र मनािसब दिेख�छ । मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५ (१) मा “यस ऐनबमोिजम अनुस�धानको िसलिसलामा 
िहरासतमा रहकेो कुनै �यि�लाई िहरासतमा रािखरहनु आव�यक वा उपयु�� नदेिखएमा अनसु�धान 
अिधकारीले सरकारी विकलको सहमित िलई वा त�काल �य�तो सहमित िलन सिकने अव�था 
नभएमा कारणसिहतको पचा� खडा गरी �य�तो �यि�बाट धरौट वा जमानत िलई वा िनजलाई कुनै 
माथवर �यि�को िज�मामा हािजर जमानीमा छाड्न वा ता�रखमा रा�न स�नेछ” भनी उ�लेख भएको 
छ । यसको ता�पय� सबै �कारका अिभय�ुलाई अनसु�धानको िसलिसलामा िहरासतमा नै रा�नपुद�छ 
भ�ने पिन कानूनी अिनवाय�ता देिखदँैन । “िहरासतमा रािखरहनु आव�यक वा उपयु�� नदेिखएमा” 



कोिभड - १९ िवशेषाङ्क

18

�य�तो �यि�बाट धरौट वा जमानत िलएर वा हािजर जमानीमा राखेर पिन अनसु�धानको काय� गन� सिकने 
 देिख�छ । �रट िनवेदक बादल िम�रङिसङउपर परकेो उजरुीको �कृितका �ि�ले हेदा� िनजलाई अनसु�धानका 

स�दभ�मा थुनामा नै रा�न ु पन�स�मको कुनै उिचत कारण दिेखएन । िनजका हकमा मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १५ बमोिजमको �ि�या अपनाएर अनसु�धानको काय� गन� सिकने नै 
देिखयो ।

१४. अतः �रट िनवेदक बादल िम�रङिसङलाई वैदेिशक रोजगार वा चेक अनादर (ब�िकङ कसरु) स�ब�धी म�ुा 
हेन� अिधकारीले थनुामा रा�न अनमुित िदएको नदिेखएको, �े�ािधकार नभएको िनकायबाट �याद थप गन� 
काय� भएको र मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५ बमोिजमको �ि�या अपनाएर पिन 
अनसु�धानको काय� गन� सिकने अव�था रहेको दिेखदँा अिहलेको प�रि�थितमा िनज बादल िम�रङिसङलाई 
थनुामा रािखएको काय�लाई कानूनअनकूुल मा�न िमलेन । िनजउपर िववािदत वैदेिशक रोजगार वा चेक 
अनादर (ब�िकङ कसरु) स�ब�धी म�ुामा अनसु�धान गनु�पन� भए िनजलाई तारखेमा राखी कानूनबमोिजम 
अनसु�धानस�ब�धी काय� गन�, गराउने गरी नेपालको सिंवधानको धारा १३३(२) र (३) तथा सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयमबमोिजम थनुाबाट म�ु गरी िदन ु भनी ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ग�रएको छ । िनवेदक बादल िम�रङिसङलाई थनुाबाट म�ु गन� महानगरीय �हरी प�रसर, 
टेकु, काठमाड�मा लेखी पठाउन ुभनी यस इजलासबाट भएको संि�� आदेशअनसुार िनज थनुाबाट म�ु 
भइसकेको दिेखदँा अब यसमा थप केही ग�ररहन परने । ��ततु आदेशको जनाउ महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई िदई िनवेदनको दायरी लगत क�ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई 
िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु । 
�या.ह�र�साद फुयाल

इजलास अिधकृत:- अि�बका�साद दाहाल
क��यटुर अपरटेर:- मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल चै� २७ गते रोज ५ शभुम् ..........................................................................।
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सव��च अदालत, एक �यायाधीशको इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

आदेश िमित : २०७७।१।४
०७६-WO-०९४०

िवषय : परमादेश

िनवेदक : अिधव�ा सोम�साद लइुटेँलसमेत ----------------------------------------------------------------------
िव��

िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत --------------------------------

आदेश
िनवेदकह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   व�र� अिधव�ा�य �ी �काशमिण शामा�, �ी नारायण�साद 

�साई तथा िव�ान्   अिधव�ाह� थी सोम�साद लइुटेँल, �ी स�तोष भ�डारी, �ी नर�े��काश खनाल, �ी सिुदप 
देवकोटा, �ी ल�मी (नानी) थापा र �ी �कृित काक�ले गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? मागबमोिजमको 
आदेश जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार कारण भए सबदु �माणसिहत �याद सूचना पाएका िमितले १५ (प��) 
िदनिभ� िवप�ीह�ले महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदशे र िनवेदनको 
�ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना जारी गनू� । 

साथै अ�त�रम आदेशको माग भएको स�ब�धमा िवचार गदा� �रट िनवेदकले कोरोना (COVID-19) को 
महामारीले नेपालको अथ�त��मा ठुलो टेवा िदई वैदेिशक रोजगारीमा रहेको तर: हाल रोजगारसमेत गमुाई अ�य�त 
जोिखम अ�व�थ, असरुि�त अव�थामा रहेको नेपाली नाग�रकको जीवनको हक, �वा��य उपचारको पह�चँको 
हक, िवनाभेदभाव र िवना �व�छाचारी दशे फक� न पाउने र उ�ारको हकमा समेत असर पन� गएको अ�य�त, 
ग�भीर �� उठाउन ुभएको देिख�छ ।

आ�नो नाग�रक आ-आ�नो दशेमा िवनाभेदभाव फिक� न पाउने, उ�च �तरको मानिसक, शारी�रक, 
�वा��यको संर�णको अिधकार �यि�को मानव अिधकार हो । नेपालको संिवधानको धारा१६ ले स�मानपूण� 
त�रकाले बा�ँन पाउने हकको साथै संिवधानको धारा १८ ले नाग�रकिबच िलङ्ग, आिथ�क, सामािजक, धम�, 
भाषा, िवचार, राजनीित "शारी�रक �वा��यको आधारमा समेत भेदभाव गन� नह�ने" हकको सिुनि�तता गरकेो छ ।

वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७५ ले "नेपाली कामदार रहेको मलुकुमा य�ु, महामारी, 
�ाकृितक �कोपपिछ कामदारह�लाई त�काल िफता� गनु�पन� भएमा नेपाल सरकारले कुटनीितक िनयोग वा �म 
सहचारीमाफ� त कामदार िफता� गन� �यव�था गनु�पन�" कानूनी �यव�था रहेको छ । यसै ऐनको दफा ३३(ख) ले ऐ. 
ऐनको दफा ७५ को �यव�थाबाट कामदारलाई �वदेश िफता� गराउन, �ितपूित� िदन वा िफता� आएमा कामदार वा 
िनजको प�रवारलाई आिथ�क सहायताको लािग वैदिेशक रोजगार क�याणकारी कोषको �योग गन� पाउने �यव�था 
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गरकेो छु ।
(COVID-19) को महामारीले आज िसङ्गो िव� नै अ�य�त किठन अव�थामा रहेको छ । यसको 

िसधा असर जीवन, िव� अथ�त�� तथा रोजगारीमा पिन परकेो छ । यसै अव�थामा नेपालको अथ�त��लाई ठुलो 
टेवा िदइरहेको वैदिेशक रोजगारीमा रहेका नेपालीह�ले रोजगारी गमुाई अ�य�त नाजकु, असरुि�त, अ�व�थ 
अव�थामा ब�न ुपरकेो छ । य�तो यथाथ�तालाई रा�य अनदेखा गन� स�दैन । एकाितर उनीह�मा सङ्�मणको 
जोिखमता रहेको छ भने अक�ितर सं�िमत ह�दँा उपचारमा पह�चँ छैन । केही देशले वैदेिशक रोजगारीमा रहेका 
नेपालीलाई िफता�  लैजान दबाब िदइरहेको र कितपय वैदेिशक रोजगारीमा रहेका नेपाली घर फका�ई िदन आ�नो 
सरकार गहुारी रहेको भनी �रट िनवेदकले उठाएको िवषयमा रा�यले टुलटुुल ुहेररे ब�न स�ने देिखदैँन । य�तो 
महामारीको अव�थामा सरकारले आ�नो नाग�रकको सरु�ा र �वा��यको लािग िविभ�न उपाय अवल�बन गदा� 
गद� पिन वैदेिशक रोजगारीमा गएका नाग�रकको हकमा त�काल पया�� र �भावकारी थप �यास गन� आव�यक 
देिखएको छ । सबै नाग�रकको �वा��य, सरु�ा वा अ�य आव�यकताको स�बोधन रा�यको वैध सरोकारको िवषय 
हो ।

तर सरकारले त�काल केही नगदा� वैदेिशक रोजगारमा रहेका नेपाली नाग�रकको मानिसक, शारी�रक 
�वा��य तथा जीवन मा� जोिखममा नरही िनजमा आि�त रहेका प�रवारको समेत जीवन जोिखममा प�ुन 
जाने ह�दँा नेपालबािहर वा नेपालिभ� जहा ँरहे बसे पिन उनको िज�मेवारी रा�यको �ाथिमकताको िवषय रहेको 
ह��छ । तसथ� कोरोना �भािवत (COVID-19) महामारी फैिलएको मलुकुह�मा वैदेिशक रोजगारीमा रहेका नेपाली 
नाग�रकको नेपाली राजदूतावास वा �म सहचारीमाफ� त कोरोना भाइरस सं�िमत नेपाली नाग�रकको �वा��य 
ि�थित �ितवेदन त�कालै तयार गन� लगाई WHO को मापद�डबमोिजम �वा��य सेवा / उपचार भेदभावरिहत 
त�रकाले �ा� गन� पररा�� म��ालयमाफ� त कुटनीितक स�चार र सम�यवय गन� तथा वैदेिशक रोजगारीमा रहेको 
अ�य�त जोिखममा रहेको नेपाली नाग�रकको अिनयि��त र अ�यवि�थत नेपाल �वेशबाट ह�ने थप जोिखमताबाट 
सरं�ण गन� नाग�रकको �यि�गत अिधकार (Individual Right of Citizen) तथा बह�सं�यक जनताको 
(Interest of Larger population) “जीवन, �वा��य र सरु�ाको िहतलाई समेत स�तिुलत त�रकाले सरं�ण 
गद� सू�म, ग�भीर एवं संवेदनशील त�रकाले िवनाभेदभाव, िवना�व�छाचारी, िववेकपूण� त�रकाले िनयमन र 
िनय��णको सत� ब�देजसिहत िफता� �याउने / उ�ारको लािग आव�यक �शासिनक, आिथ�क र �यव�थापक�य 
पहल गन� िवप�ीह�को नाउमँा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ बमोिजम अ�त�रम आदेश 
जारी ग�रिदएको छ ।

साथै यसै िवषयका स�बि�धत अ�य �रट िनवेदनह� ०७६-WO-०९३२, ०७६-WO-०९३३, ०७६-
WO-०९३४ र ०७६-WO-०९३६  नं. का यसै अदालतसम� िवचाराधीन रहेको  ह�दँा साथै राखी िनयमानसुार 
पेस गनू� । 

इित संवत् २०७७ साल वैशाख ४ गते रोज ५ शभुम् ---------------------------।
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
 माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
आदेश िमित : २०७७।१।५

  ०७६-WO-०९३८

म�ुा : उ��ेषण

िनवेदक : जनिहत संर�ण म�चको तफ� बाट आ�नो हकमा समेत व�र�ठ अिधव�ा �काशमिण शमा�समेत----------१
िव��

िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत--------------------------------१

आदेश
यसमा अ�त�रम आदेश छलफलका लािग पेस भएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकका तफ� बाट 

उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्   व�र�ठ अिधव�ा�य �ी �काशमिण शमा� र �ी िदनेश ि�पाठी, िव�ान्   अिधव�ाह� 
�ी खगे�� सवेुदी, �ी केशरमिण अया�ल, �ी स�तोष भ�डारी, �ी कमल कोइराला, �ी ल�मी (नानी) थापा, 
�रट िनवेदक �ी संजय अिधकारी तथा िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्   सह�यायािधव�ा �ी 
सिंजवराज र�ेमीले गनु�भएको बहस सिुनयो ।

यसमा िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुन� हो वा होइन भ�ने स�दभ�मा हेदा�, ��ततु िनवेदन 
कोिभड-१९ को स�दभ�मा ग�रएको लकडाउन / ब�दाब�दीको कारण िसिज�त प�रि�थितलाई िलएर साव�जिनक 
सरोकारको िनवेदन भनी नेपालको संिवधानको धारा ४६, १३३(२) र १३३(३) अ�तग�त दता� भएको देिखयो । 
िनवेदनमा मूलतः काठमाड� उप�यकालगायत नेपालका सहरी �े�मा रोजगारी, �यवसाय, दैिनक �यालादारी गरी 
खाने तथा िनजी �े�का होटल, र�ेटुर�ेट आिद �े�मा काम गन� मजदरु र िव�ाथ�लगायतका हाल रहेको ठाउमँा 
आ�नो घरबास नह�ने र नेपाल सरकार�ारा घोषणा गरकेो लकडाउन / ब�दाब�दीका कारण आ�नो घर फिक� न 
नपाएका तर घर जान इ�छुक �यि�ह�को हकमा उनीह�लाई त�काल सरुि�त तवरले आ�नो घर फिक� न पाउने 
�यव�था ग�रनपुन� भ�ने माग िलइएको दिेखयो । यस िहसाबले ��ततु िनवेदन नेपालको सिंवधानको धारा १६, 
१८, ३५, ३६, ४३ समेत�ारा �द� हकह�को �चलन र उपभोगसगँ स�बि�धत दिेखयो ।

कोिभड-१९ को महामारीको कारण हाल नेपालसमेत आ�ा�त छ । महामारीको कारण नेपालिभ� रहेका 
हरके �यि�को स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक, पेसा रोजगारीको हक, खा�स�ब�धी हक, �वा��यस�ब�धी 
हक, आवासको हक, सामािजक सरु�ाको हकसमेत �भािवत भइरहेको अव�था छ । िव�मान प�रि�थितको 
कारण मिहला, बालबािलका, िवप�न, अश� र असहाय, अपांगता भएका �यि�ह�को हक संर�णको कुरा 
थप चनुौतीपूण� ब�न पगेुको छ । यो िसिज�त प�रि�थितको सामना गन� रा�य सयं�� प�रचािलत भइरहेको पिन 
देिख�छ । संघ, �देश र �थानीय तहको अगवुाई, िचिक�सा �े�को अ�सरता र सरु�ा िनकायसमेतको सहभािगतामा 
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केही उपलि�धह� हािसल भएका छन् । यो कुरा ब�ुन सिक�छ । तर िदनिदनै प�रि�थित बदिलइरहेको अव�था 
पिन छ । यो महामारीको रोकथाम र िनय��णमा हामीलाई कित समय �ा�त छ र �ा�त समयको सही िकिसमबाट 
सदपुयोग ह�न सकेको छ वा छैन यो �� पिन िवचारणीय छ । लकडाउन / ब�दाब�दीको उ�े�य, यसको उपयोिगता, 
सामािजक दरुी कायम गन�लगायतका जनता�ारा पालन ग�रन ुपन� कत��यको पालन भई रा�य र जनताको तहबाट 
सम�वया�मक र उ�रदायी�पमा पारदश� िकिसमले काय� ह�न स�दा मा� यो अ��य श�ू िव��को य�ु िजितने 
हो । 

महामारीको �भाव �वाभािवक �पले सबैलाई परकेो छ तर ब�दाब�दीको कारण िसिज�त प�रि�थितको 
चक� मारमा सहरमा आ�नो घर वा सरुि�त आवासको �यव�था नह�ने रोजगारी गमेुको िवप�न वग�, उनीह�मा 
आि�त �यि�ह� र अ�ययनका लािग बसेका िव�ाथ�ह�लाई बढी परकेो छ । हाल काठमाड�लगायतका सहरी 
�े�बाट आ�नो घरबास भएको िज�लामा पैदलै जान बा�य िदनरात देिखने जनताको लक�ले यो यथाथ�तालाई 
�दिश�त गरकेो छ । हाल िसिज�त प�रि�थितको स�दभ�मा साव�जिनक सरोकारको िवषय भनी दायर ग�रएको 
��ततु �रट िनवेदनमा उठाइएका कुराह�, नेपालको संिवधान तथा नेपाल प� रहेका मानव अिधकारस�ब�धी 
महासि�धका �यव�थाह��ारा ��याभूत जीवन, जीिवका, �वा��य, समानता, स�मान र सरु�ासमेतका 
हकह�लाई म�यनजर गदा� त�काल दहेायबमोिजम ह�नपुन� देिखएकोले नेपालको संिवधानको धारा १३३ तथा 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ समेत बमोिजम देहायबमोिजमको अ�त�रम आदेश जारी 
ग�रएको छः-

क. िवक�पको अभावमा बा�यतामा परकेा र हाल काठमाड�लगायत अ�य िविभ�न सहरी �े�ह�बाट आ�नो 
�थायी बसोबास रहेको गाउ ँ/ नगरको िनिम� पैदलै ��थान ग�रसकेका जनताह�लाई सरुि�त �पमा 
उनीह�को ग�त�यमा प�ुयाउने रा�यको �ाथिमक कत��य हो । यी वग�को तथा समूहको �यि� र बहृत् 
समाजको िहतलाई समेत �यानमा राखी �थानीय �पमा हाल प�रचािलत �वा��य परी�णस�ब�धी 
जनशि�को मोबाइल समूहह� प�रचालन गरी उनीह�को �यािपड टे�ट गद� सरु�ाको लािग अपनाउन ु
पन� सबै आव�यक उपायह� अवल�बन गद� अ�य�त �ाथिमकताको साथ उनीह�लाई सरकारको 
काय�मा आ�व�थ ह�ने गरी अिवल�ब सबै राजमाग�ह�बाट सवारी साधनह�को िन:श�ुक �यव�था गरी 
उनीह�को ग�त�य �थानमा प�ुयाई िदनू । सो गदा� मिहला, बालबािलका, �ये�ठ नाग�रक, शारी�रक 
�पमा अ�व�थ �यि�ह�को िवशेष सरु�ा गनु�  र �ाथिमकता �ममा रा�नू । यी �यि�ह�को परी�ण गदा� 
कोिभडको आशंका भएका �यि�ह�लाई आव�यकताअनसुार त�काल �वार�ेटाइन / आइसोलेसनमा 
रा�ने �यव�था गरी िनको भएपिछ वा शंकाबािहर आएपिछ मा�ै उनीह�को ग�त�यमा सरुि�त तवरले 
प�ुयाई िदने �यव�था गनु� , गराउनू ।

ख. हाल ��थान गरी नसकेका काठमाड� उप�यकालगायत सहरी �े�मा रहेका मािथ उि�लिखत समूहका 
आ�नो �थायी बसोबास भएको िज�ला, गाउ ँ/ नगरपािलकामा जान चाहने �यि�ह�को हकमा िनजह� 
हाल रहेको वडा�ारा टेिलफोनमाफ� त जान चाहने िज�ला, गाउ ँ / नगरपािलका र वडासमेत ख�ुने 
गरी प�ृठभूिमसमेत �मािणत ह�ने िकिसमबाट लगत संकलन गनु�  गराउनू । त�प�चात् �यािपड टे�टको 
मा�यम�ारा िनजह�को �वा��य परी�ण गरी र सरु�ा सयं��समेतको संल�नतामा िव�व �वा��य 
सगंठनको मापद�डबमोिजम सवारी साधनलाई �यािनटाइज गरी अ�य आव�यक �वा��य सरु�ाको 
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उपायह� अपनाई स�बि�धत वडा-वडाबाट िनजह� जान चाहने �दशे, िज�ला र पािलकासमेतसगँ 
सम�वय गरी सो �थानह�मा पगेुपिछ आव�यकताअनसुार �वार�ेटाइनमा रा�ने �ब�धसमेत 

 िमलाउनू ।
ग. कोिभड-१९ को सङ्�मणमा परकेा, जोिखममा रहेका र पेसा रोजगार गमुाई तनावमा रहेका 

जनताह�लाई केि��त गरी उनीह�को मानिसक �वा��यसमेतलाई िवचार गरी उपय�ु मा�यम�ारा 
सघन मनोसामािजक परामश�को �यव�था गनु� , गराउनू ।

घ. यसरी आ�नो �थायी बसोबास भएको �े�मा पगेुका त�काल राहतको आव�यकता ह�ने �यि�ह�लाई 
राहत �दान गन� र �वारे�टाइनसमेतका �वा��य सेवाह� �दान गन� आव�यक पन� �ोत, साधन 
�थानीय तहलाई उपल�ध गराउनू । साथै हालको महामारीलगायत �थानीय जनताको �वा��यस�ब�धी 
हक सिुनि�त गन� िज�ला अ�पतालमा समेत आई.सी.य.ु बेड र �तरीय �वा��य सेवा �दान गन� स�ने 
जनशि� िव�तार गनू� । जनताको �वा��यस�ब�धी हकको �भावकारी काया��वयनको लािग जन�वा��य 
सेवा ऐन, २०७५ अ�तग�त िनमा�ण गनु�पन� िनयमावली त�काल िनमा�ण गरी लागू गनु� , गराउनू ।

ङ. कोिभड-१९ को सङ्�मणको स�ंया हाल पिन िनय��णबािहर रहेकोसमेत स�दभ�मा स�भािवत 
जोिखमलाई म�यनजर गरी भरपद� परी�णको दायरा त�काल बढाउन ुआव�यक देिख�छ । िपिसआर 
(PCR) मेिसन�ारा परी�ण गन� हाल �थािपत के��ह�बाहेक पिन जनघन�व बढी भएका र �वा��य 
सेवाको पह�चँको िहसाबले समेत आव�यक र उपय�ु दिेखएका सहरी �े�ह�मा परी�ण के��ह� थप 
गनु�  आव�यक देिखदँा �ाथिमकताका साथ परी�ण के��ह� �थापना गनू� । �वा��यस�ब�धी मेिसन, 
साम�ी र औषधीसमेत ख�रद गदा� िव�व �वा��य संगठनको मापद�डअनकूुल ह�ने गरी ख�रद गनु� , 
गराउनू ।

च. हाल उ�ोग, कलकारखाना ब�द रहेको र रोजगारी गमेुको कारण �ामीण �े�मा फिक� एका जनताह�को 
उपल�धतालाई कृिष �े�को पनुजा�गरणको अवसरको �पमा �योग गन� सिकने ह�दँा �थानीय तहमा िबउ 
िबजन, मल, कृिष औजार आिद अव�थाअनसुार िन:श�ुक वा सह�िलयत दरमा सहज �पमा उपल�ध 
गराउने र कृिष बाली र पशधुनसमेतको िबमामाफ� त �ामीण अथ�त��लाई �वाबल�बी अथ�त��को �पमा 
िवकास गन� �देश र �थानीय तहसमेतको सम�वयमा आव�यक काय� अिवल�ब गनु� , गराउनू ।

छ. आ�नै गाउ ँ समाज र प�रवारको सद�यह� सहरबाट फक� आएकोमा सं�िमत भएको वा नभएको 
हेरी थप सङ्�मण नह�न र सरु�ाको िनिम� तोिकएको िनयमन एवम् िनय��णको सत� पालन भएको 
छ वा छैन हेरी पालना ह�ने कुरा सिुनि�त गरी सहरबाट फिक� एका आ�नो समदुायका सद�यह�लाई 
स�मानपूण� सामािजक पनु:एक�करणको वातावरणको सिुनि�तता गन� �दशे र �थानीय सरकारसगँ 
सम�वय गरी काया��वयन गनु� , गराउनू ।

कोिभड-१९ कै स�ब�धमा यसअिघ यस अदालतमा िविभ�न �रट िनवेदनह� दता� भई ती �रट 
िनवेदनह�मा िविभ�न इजलासह�बाट आदेशह� भएको अव�था छ । यो महामारीले कुन �प िल�छ, यसलाई 
हामी कसरी परा�त गन� स�छ� सोबार ेसमी�ा गन� र सघं, �देश तथा �थानीय एवम् जन�तरबाट भइरहेका 
काय�ह�मा के क�ता कमी कमजोरी रह�छन् सो हेरी आव�यक आदेशह� जारी गनु�पन� ह��छ । नेपालको 
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सिंवधानले अङ्गीकार गरकेो लोकताि��क �यव�था, िविधको शासन र ��याभूत मौिलक हकसमेतको संर�णको 
िनिम� एक�कृत �पमा आव�यक आदेशह� जारी गनु�  यस अदालतको कत��य भएको र ��ततु आदशे पिन सोही 
स�दभ�मा जारी ग�रएकोले ��ततु �रट िनवेदन र यस अदालतमा िवचाराधीन रहेका ०७६-WO-०९३२, ०७६-
WO-०९३३, ०७६-WO-०९३४, ०७६-WO-०९३६ र ०७६-WO-०९४० का �रट िनवेदनह� साथै राखी 
एकैसाथ पेस गनू� । साथै ��ततु आदेशको जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई िदनू ।

इित संवत् २०७७ साल वैशाख ५ गते रोज ६ शभुम् -------------------------
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

माननीय �यायाधीश डा. �ी मनोजकुमार शमा� 
फैसला िमित : २०७७।१।१४

०७६-WH-०३२९

म�ुाः- ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : कैलाली िज�ला कैलाली गाउपँािलका वडा नं.२ घर भई हाल बाल सधुार के�� डोटी िसलगढीमा रहेका 
प�रवित�त नाम ७१ धनगढी ६५ को हकमा साव�जिनक �ितर�क समाज नेपाल (PDF-Nepal) सगँ 
आब� अिधव�ा अजय शंकर झा “�पेस”

िव��
िवप�ी : कैलाली िज�ला अदालत, कैलाली, धनगढी

आदेश
�या. सपना �धान म�ल : नेपालको संिवधानको धारा १३ ३(३) बमोिजम यस अदालतको असाधारण 

अिधकार �े�अ�तग�त दायर भई िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� 
त�य एवं आदेश यस�कार रहेको छ ।

िनवेदकको िनवेदन बेहोरा
बाल िब�याइँंकता� प�रवित�त नाम ७१ धनगढी ६५ ले मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा २१९ 

को उपदफा (१) र (२) बमोिजमको कसरु अपराधमा िनजलाई सोही संिहताको दफा २१९ को उपदफा (३) 
देहाय (ख) बमोिजम ह�ने सजायमा िनजको उमेर वारदातको समयमा १७ वष� ११ मिहना देिखन आएको ह�दँा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोिजम सजाय तथा मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को 
दफा २२८ बमोिजम पीिडतलाई �ितपूित�समेत िदलाई भराई पाउन िनज िव�� कैलाली िज�ला अदालतमा 
जबरज�ती करणीस�ब�धी कसरुमा अिभयोग प� दायर भएकोमा जबरज�ती करणी नभई बालयौन द�ुपयोगको 
कसरु देिखदँा िनजलाई २ वष� कैद र �.२०,०००।- ज�रवाना ह�ने तथा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को 
दफा ३६ (४) बमोिजम १ वष� ४ मिहना कैद र �.१३,३३३।- ज�रवाना ह�ने ठह�याई िमित २०७६।६।२९ 
गतेदेिख नै िनज �हरीको िनय��णमा र �यसप�ात् बाल सधुार के��मा अ�ोपरा�त ६ मिहनाभ�दा बढी थनुामा 
रहेको हो । िव��यापी �पमा महामारीको �पमा फैिलएको कोरोना भाइरसको �कोपबाट ब�न तथा बचाउन 
�यायालयलगायतका रा�यका सबै अगं तथा िनकायह� काय�योजना बनाई ि�याशील रही तदनसुार काय� 
ग�ररहेको अव�थामा सव��च अदालतको िमित २०७६।१२।७ गते बसेको पूण� बैठकको िनण�यसमेतका अधीनमा 
रही खोजेको बखत उपि�थत गराउने गरी प�रवित�त नाम ७१ धनगढी ६५ लाई िज�मा लगाई पाउन िनजको 



कोिभड - १९ िवशेषाङ्क

26

सरं�कले कैलाली िज�ला अदालतसम� िदएको िनवेदनमा कुनै कानूनी आधार र कारणिवना नै िज�मामा िदन 
निम�ने गरी भएको आदशेबाट िनज नाबालक हाल थनुामा ब�न बा�य भएको र यसबाट संिवधानले �दान गरेको 
बाल �याय अनकूुलको हक, �व�छ सनुवुाइको हक, यातना तथा अ�य �ूर अमानवीय �यवहार िव��को हक, 
�व�छ वातावरणको हक, �वा��यस�ब�धी हक, खा�स�ब�धी हक र सामािजक �यायको हकमा आघात प�ुन 
गएको र िज�ला अदालतको उ� आदशेको िव��मा लकडाउनको कारण सािधकार उ�च अदालत िदपायलसम� 
उपि�थत भई िनवेदन गन� स�ने अव�थासमेत नरहनकुो साथै �भावकारीसमेत नह�ने ह�दँा िनज प�रवित�त नाम 
७१ धनगढी ६५ लाई खोजेको बखत उपि�थत गराउने गरी त�काल िनजको बबुाको िज�मा जमानीमा छोड्ने 
गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी थुना म�ु ग�रपाऊँ । साथै य�तै �कृितका अ�य िनवेदनह�को हकमा 
समेत बालबािलकाको उ�चतम िहतलाई �यानमा राखी कानूनको �ि�या प�ुयाई आव�यक िनण�य िलन ुभ�ने 
उपय�ु आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िनवेदनप� ।

यस अदालतको �ारि�भक आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश िकन जारी ह�न नपन� 

हो ? आदेश जारी ह�न ुनपन� भए सोको आधार र कारणसिहत बाटोको �यादबाहेक सूचना �याद पाएका िमितले 
३ िदनिभ� (िवप�ी कैलाली िज�ला अदालत भएको र वत�मान Lockdown को प�रवेशलाई समेत िवचार गदा�) 
इमेलबाट महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी ��ततु आदेश र �रट िनवेदनको 
एक / एक �ित न�कलसमेत साथै राखी िवप�ीका नाममा �याद सूचना पठाई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर ेवा 
अविध �यितत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतको िमित २०७६।१।७ को आदेश ।

कैलाली िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ
िवप�ी �रट िनवेदक प�रवित�त नाम ७१ धनगढी ६५ ले मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा 

२१९ को उपदफा (१) र (२) बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो ह�दँा सोबमोिजम सजाय तथा �ितपूित�  िदलाउन 
जबरज�ती करणीस�ब�धी कसरुमा अिभयोगप� दायर भएकोमा िनजलाई १ वष� ४ मिहना कैद र �.१३,३३३/- 
ज�रवाना ग�रएकोमा सो आदेश र फैसलाउपर िच� बझुाई पनुरावेदनसमेत गरकेो छैन । िनजको हकमा संर�क 
बबुा राम�साद चौधरीले कोरोना भाइरसको सङ्�मण फैिलरहेको अव�थामा बाल िहतको लािग अदालतले 
खोजेका बखत उपि�थत गराउने गरी िज�मा लगाई पाउन िनवेदन गरकेोमा िनजलाई अिभभावकका िज�मा छोड्न 
निम�ने भनी भएको आदेशउपर िच� नबझुेमा पनुरावेदन स�ुने अदालतमा िनवेदन िदन ुपन�मा सो निदई सािधकार 
िनकायबाट कानूनबमोिजम फैसला भइसकेको िवषयमा उपचारको वैकि�पक बाटो छँदाछँदै ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ग�रपाउ ँभनी िदन ुभएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको कैलाली िज�ला 
अदालतको िलिखत जवाफ ।

यस अदालतको अि�तम आदेश
उपयु��ानसुारको त�य भएको ��ततु िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   अिधव�ा एवम् 

िनवेदक �वयम् �ी अजय शंकर झा, िवदषुी अिधव�ा �ी िवमला यादव तथा िव�ान्   अिधव�ा �ी पकंजकुमार 
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कण�ले प�रवित�त नाम ७१ धनगढी ६५ िव�� कैलाली िज�ला अदालतमा जबरज�ती करणीस�ब�धी कसरुमा 
अिभयोगप� दायर भएकोमा जबरज�ती करणी नभई बालयौन द�ुपयोगको कसरुमा १ वष� ४ मिहना कैद र 
�. १३,३३३।- ज�रवाना ह�ने ठह�याई बाल सधुार के��मा थनुामा रहेको हो । िव��यापी �पमा महामारीको 
�पमा फैिलएको कोरोना भाइरसको �कोपबाट ब�न तथा बचाउन सामािजक दरुी कायम राखी जीवनको सरं�ण 
गन� सव��च अदालतको िमित २०७६।१२।७ को पूण� बैठकको िनण�यसमेतका अधीनमा रही खोजेको बखत 
उपि�थत गराउने गरी प�रवित�त नाम ७१ धनगढी ६५ लाई िज�मा लगाई पाउन िनजको संर�क बबुाले कैलाली 
िज�ला अदालतमा िनवेदन िदएको हो । उ� अदालतबाट िनजको संर�क बबुाको िज�मामा िदन निम�ने गरी 
आदशे भएको हो । सो आदशेबाट िनज नाबालक थुनामा ब�न बा�य भएको र यसबाट संिवधानले �दान गरेको 
बाल �यायअनकूुलको हकलगायतका अ�य हकमा समेत आघात प�ुन गएको ह�दँा िनज प�रवित�त नाम ७१ 
धनगढी ६५ लाई खोजेको बखत उपि�थत गराउने गरी त�काल िनजको बबुाको िज�मा जमानीमा छोड्ने गरी 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी थनुा म�ु ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   सह�यायािधव�ा �ी संिजवराज र�ेमीले �रट 
िनवेदकलाई जबरज�ती करणीस�ब�धी कसरुमा अिभयोगप� दायर भई िनजलाई १ वष� ४ मिहना कैद र 
�.१३,३३३/- ज�रवाना ह�ने फैसला भएको हो । िनवेदकले सो फैसलामा िच� बझुाई पनुरावेदनसमेत गरेको 
छैन । िनजको संर�क बबुा राम�साद चौधरीले अदालतले खोजेका बखत उपि�थत गराउने गरी िज�मा लगाई 
पाउन िदएको िनवेदनमा भएको आदशेउपर िच� नबझुेमा पनुरावेदन स�ुने अदालतमा िनवेदन िदन ुपन�मा सो 
निदई सािधकार िनकायबाट कानूनबमोिजम फैसला भइसकेको िवषयमा उपचारको वैकि�पक बाटो छँदाछँदै 
ब�दी��य�ीकरणमा आएको ��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी छ तर पिन COVID-19 को अव�थामा सामािजक 
दरुी कायम रा�ने हेत ुिनवेदकको माग िवचारणीय नै देिख�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

िव�ान्   अिधव�ाह� तथा िव�ान्   सह�यायािधव�ाले गनु�भएको उि�लिखत बहससमेत सनुी िनवेदन 
बेहोरासिहतको िमिसलसमेत अ�ययन गरी हेदा�  िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी ह�नपुन� हो, होइन सोही िवषयमा 
िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदक प�रवित�त नाम ७१ धनगढी ६५ िव�� जबरज�ती करणीस�ब�धी 
कसरुमा अिभयोगप� दायर भएकोमा कैलाली िज�ला अदालतबाट बालयौन द�ुपयोगको कसरु ठह�याएको हो । 
सो कसरुमा १ वष� ४ मिहना कैद र �. १३,३३३।- ज�रवाना ह�ने ठह�याई बाल सधुार के��मा थनुामा रहेकोमा 
कोरोना भाइरसको �कोपबाट ब�न तथा बचाउन सव��च अदालतको िमित २०७६।१२।७ को पूण� बैठकको 
िनण�यसमेतका अधीनमा रही खोजेको बखत उपि�थत गराउने गरी प�रवित�त नाम ७१ धनगढी ६५ लाई िज�मा 
लगाई पाउन िनजको सरं�क बबुाले कैलाली िज�ला अदालतमा िनवेदन िदएकोमा िनजको सरं�क बबुाको 
िज�मामा िदन निम�ने गरी आदेश भएको हो । सो आदेशबाट िनज नाबालक थनुामा ब�न बा�य भएको र यसबाट 
सिंवधानले �दान गरकेो बाल �यायअनकूुलको हकलगायतका अ�य हकमा समेत आधात प�ुन गएको ह�दँा िनज 
प�रवित�त नाम ७१ धनगढी ६५ लाई खोजेको बखत उपि�थत गराउने गरी त�काल िनजको बबुाको िज�मा 
जमानीमा छोड्ने गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी थनुा म�ु ग�रपाउ ँभ�ने दाबी गरी िनवेदकले �रट 
िनवेदन दायर गरकेो देिखयो ।

�रट िनवेदकलाई जबरज�ती करणीस�ब�धी कसरुमा अिभयोगप� दायर भई िनजलाई १ वष� ४ मिहना 
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कैद र १३,३३३/- ज�रवाना ह�ने फैसला भएको हो । िनवेदकले सो फैसलामा िच� बझुाई पनुरावेदनसमेत गरेको 
छैन । िनजको संर�क बबुा राम�साद चौधरीले अदालतले खोजेका बखत उपि�थत गराउने गरी िज�मा लगाई 
पाउन िदएको िनवेदनमा भएको आदशेउपर िच� नबझुेमा पनुरावेदन स�ुने अदालतमा िनवेदन िदन ुपन�मा सो 
निदई सािधकार िनकायबाट कानूनबमोिजम फैसला भइसकेको िवषयमा उपचारको वैकि�पक बाटो छँदाछँदै 
ब�दी��य�ीकरणमा आएको भ�नेसमेतको िवप�ीको भनाइ रहेको पाइयो ।

िनवेदकको मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने वा नह�ने स�ब�धमा िवचार गदा� , िनवेदक 
प�रवित�त नाम ७१ धनगढी ६५ लाई मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१) र (२) 
बमोिजमको कसरु अपराधमा सोही सिंहताको दफा २१९ को उपदफा (३) देहाय (ख) बमोिजम ह�ने सजायमा 
िनजको उमेर वारदातको समयमा १७ वष� ११ मिहना देिखन आएको ह�दँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ 
को दफा ३६(४) बमोिजम सजाय तथा मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा २२८ बमोिजम पीिडतलाई 
�ितपूित�समेतको मागदाबी िलई कैलाली िज�ला अदालतमा जबरज�ती करणीस�ब�धी कसरुमा अिभयोग 
प� दायर भएकोमा जबरज�ती करणी नभई बालयौन द�ुपयोगको कसरुमा िनज िनवेदकलाई २ वष� कैद र 
�.२०,०००।- ज�रवाना ह�ने तथा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (४) बमोिजम १ वष� ४ 
मिहना कैद र �.१३,३३३।- जरीवाना ह�ने ठह�याई भएको फैसलाबमोिजम िमित २०७६।६।२९ गतेदेिख नै िनज 
�हरीको िनय��णमा र �यसप�ात् बाल सधुार के��मा थुनामा रहेको देिख�छ । कोरोना भाइरसको सङ्�मणबाट 
बा�ँन पाउने पिहलो �ाथिमकता रहेको ह�दँा िनवेदकको बबुा राम�साद चौधरीले कैलाली िज�ला अदालतमा 
िमित २०७६।१२।१० गते द.नं. २७६४ माफ� त खोजेको बखत उपि�थत गराउने गरी त�काल िज�मा लगाई 
पाउन सव��च अदालतको िमित २०७६।१२।०७ को िनण�य बुदँा ५ को आधारमा िनवेदन गरकेो दिेख�छ । उ� 
िनवेदनउपर कैलाली िज�ला अदालतबाट नाबालकलाई बालयौन द�ुपयोगको कसरुमा १ वष� ४ मिहना कैद ह�ने 
गरी िमित २०७६।९।२४ मा फैसला भइसकेको ह�दँा िनज प�रवित�त नाम ७१ धनगढी ६५ लाई अिभभावकको 
िज�मामा छोड्न िम�ने देिखएन भ�ने आदशे गद� िनजलाई थुनामा रािखएको देिख�छ ।

हाल नोबेल कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) िव�का १६८ भ�दा बढी देशह�मा फैिलई २,०९,८३९ 
मािनसह� �भािवत भइसकेको र ८,७७८ जनाको म�ृय ुभइसकेको अव�थामा थप सङ्�मणबाट िसज�ना ह�न 
स�ने "महामारी" को अव�थाबाट ब�न पूव�तयारी �व�प अपनाउनपुन� सावधानीका स�ब�धमा इजलासबाट 
समेत COVID-19 बाट बढेको जोिखम �यूनीकरण गरी रोकथामको पूव�तयारीको लािग अ�य�त सवंेदनशील भई 
�यि�को मानव अिधकार र मौिलक अिधकारको संर�ण गनु�पन� देिख�छ ।

नेपालको संिवधानको धारा १६(१) मा “��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउन ेहक ह�नेछ” भनी 
बा�ँन पाउने अिधकारलाई ��याभूत गरकेो छ । धारा ३९ उपधारा ८ ले “��येक बालबािलकालाई बालअनुकूल 
�यायको हक ह�नेछ” भनी बालबािलकाको सव��म िहतसिहतको �यायको अिधकारलाई सिुनि�त गरेको
पाइ�छ । धारा ३९(९) ले जोिखममा रहेको बालबािलकाको रा�यबाट िवशेष सरं�ण र सिुवधा पाउने हक 
��याभूत गनु�पन� दािय�व िदइएको तथा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १६(१) ले बालबािलकासगँ 
स�बि�धत काय� गन� ��येक िनकाय तथा स�ंथाका अिधकारीह�ले काम कारबाही गदा� बालबािलकाको 
सव��म िहतलाई �ाथिमकता िदई आव�यक बालमै�ी �ि�या अपनाउनु पन� तथा ऐ. दफा १६(२) मा 
जीवन जोिखममा भएका बालबािलकालाई त�काल सहयोग गनु� सबैको दािय�व ह�नेछ भनी कानूनी �यव�था 
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रहेको पाइ�छ ।
कोरोना भाइरस (COVID-19) को महामारीको कारणले िवषम प�रि�थित िसज�ना भई देश ब�दाब�दी 

(Lockdown) को अव�थामा रहेको छ । ब�दाब�दीको उ�े�य सङ्�मणको जोिखमलाई �यून गन� ��येक 
नाग�रकको, समूहको तथा बहृत् नेपाली र नेपालको िहतको सरु�ाको िनिम� शारी�रक सामािजक दरुी रा�न ुरहेको 
देिख�छ । य�तो महामारीको सङ्�मणको जोिखमबाट सधुार गहृमा रहेको बालबािलकालाई पिन जोगाउन ुपन� 
देिख�छ । कोिभडको सङ्�मण रोकथाम गन� र जोिखम �यूनीकरण गन� रणनीितमूलक ढङ्गबाट रा�यको हरके 
िनकायले हेनु�  आव�यक छ । यस अव�थामा अ�य�त जोिखममा रहेका वग�ह� ज�तै कैदी, थनुवुा तथा सधुारगहृमा 
रहेका �यि�ह�को सामािजक दरुीको पिन सिुनि�तता गन� आव�यक देिख�छ ।

महामारीको कारणले �यि�को वैकि�पक उपचारको हक पिन अव�� भई ब�दी��य�ीकरणको 
�रटअ�तग�त आएको िनवेदनको स�दभ�मा िवचार गदा� वैकि�पक उपचारको हकसमेत अवरोध भएको आजको 
ब�दाब�दीको प�रणाम �यायमा पह�चँमा समेत अवरोधको ि�थित िसज�ना भएको छ । ब�दाब�दी (Lockdown)
को अव�थामा कुनै पिन मौिलक हक िनलि�बत नभई उपचारको हक (Right to Remedies) समेत जीव�त 
रहेको अव�था छ । उपचारको हक जीव�त रहने तर ब�दाब�दीले त�काल �यायको पह�चँमा अव�� ह�दँा 
बा�ँन पाउने �यि�को अ�तरिनिहत मानव अिधकारमा नै हनन ह�ने ि�थित आउँदछ । यसथ� कोिभड-
१९ को स��ासबाट बृहत् जनताको िहत, जीवन र �वा��यको सरं�ण गन� आव�यक सतक� ता अपनाउनु 
पद�छ । यो जवाफदेिहता रा�यको हरके अङ्ग र िनकायमा रहकेो छ । यो जवाफदेिहताबाट अदालत अलग 
रहन स�दैन । �यसैले अदालतकै आदेशबाट थुनामा, कारागारमा वा सधुारगहृमा रहकेा थुनुवा ब�दीह�को 
हकमा अदालतमा आएको ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनलाई िवचार गरी उपयु� आदेश गनु�पन� नै 
देिखयो । संिवधानको धारा १३३(३) ले असाधारण अिधकारअ�तग�त ब�दी��य�ीकरण, परमादेश, उ��ेषण, 
�ितषेध, अिधकारप�ृछालगायत अ�य उपय�ु आदेश जारी गन� स�ने �यव�थासमेत रहेकै दिेख�छ ।

य�तो अव�थामा सधुारगहृमा रहेका बालबािलकाको पिन संिवधानको धारा १६ �ारा �द� जीवनको 
अिधकार तथा �वा��य संर�णको अिधकार रा�दछन्, जसको संर�ण गनु�पन� दािय�व रा�यमा रहेको छ । 
हाल सधुारगहृको �मताभ�दा बढी बालबािलकाह� रहेको कारण सधुारगहृमा सामािजक शारी�रक दरुी राखी 
सरुि�त �यव�थापनको अव�था नरहेको र ब�दाब�दीको उ�े�यअन�ुप सरुि�त �वा��यको उपयोिगताको 
सिुनि�तता ह�न नस�ने अव�थामा कैलाली िज�ला अदालत, धनगढीबाट भएको िमित २०७७।१।९ को िनण�य 
बालबािलकाको जीवन, �वा��य र सव��म िहत सरं�णको िनिम� �यायोिचत भएको नदेिखदँा उ��ेषणको 
आदशेले बदर ग�रिदइएको छ ।

कुनै पिन �यि� जो थनुा, सधुारगृह वा कारागारमा रहकेा छन,् ियनीह�लाई सजाय भो�न पठाउनुको 
अथ� जीवन नै जोिखममा रा�न वा मन� पठाइएको नभई आफूले गरकेो ग�तीमा कसुरको मा�ाअनु�प ग�ती 
अनुभूत गन� सजाय भो�नस�म पठाइएको हो । बालबािलकाको हकमा बाल सुधारगृहमा पठाउनुको अथ� 
सुधारका िनि�त उपायह�समते अवल�बन गनु� हो ।

कैदको सजाय भनेको अि�तम िवक�प हो । कानूनले कैद सजायबाहके अ�य िवक�पह� पिन 
िदइएको छ । िनण�यकता�ले महामारीको िवषम प�रि�थितमा स��ास छाएको अव�थामा सङ्�मणको रोकथाम 
र जोिखम �यूनीकरणको िनिम� कानूनबमोिजमको उपयु� िवक�प खो�नुपद�छ । बालबािलकास�ब�धी 
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ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) मा "बाल अदालतले उपदफा (२), (३) वा (४) बमोिजम सजाय ह�ने ठहर भएको 
बालबािलकाको उमेर, िलङ्ग, प�रप�वता, कसुरज�य काय�को �कृित र �य�तो काय� गदा�को प�रि�थितसमेतलाई 
िवचार गरी सत� तोक� वा नतोक� िनजलाई भएको सजाय �थगन गन� वा सजाय �व�प देहायका कुनै उपयु� 
िनण�य गन�छन् भनी ऐ. को ख�डह�मा 

(क) प�रवारका कुनै सद�य वा संर�क�ारा असल मानवीय �यवहारका स�ब�धमा बालबािलकालाई 
स�झाउन तथा बुझाउन लगाउने,

(ख) सेवा �दान गन� सं�था वा �यि�बाट बालबािलकालाई अिभमुखीकरण गराउन लगाउने,
(ग) एकल, सामूिहक वा पा�रवा�रक मनोसामािजक परामश� सेवा उपल�ध गराउने,
(घ) प�रवारका कुनै सद�य, संर�क, िव�ालय, सेवा �दान गन� �यि� वा सं�थाको िनगरानीमा  िनधा��रत 

सत�ह� पालन गन� गरी िनि�त अविधका लािग उनीह�सँगै रा�न लगाउने,
(ङ) सेवाको �कृित र अविध तोक� बालबािलकाको उमेर सुहाउँदो सामुदाियक सेवामा पठाउने,
(च) िनजलाई भएको सजायभ�दा बढी अविध नह�ने गरी बाल सुधार गृहमा ब�न लगाउने ।

भ�ने कानूनी �यव�था उ�लेख भएको पाइ�छ । िनवेदक रहेको सधुारगहृ नै अिहले कोिभड-१९ को 
महामारीको कारणले असरुि�त छ र बालबािलकाको हकमा अिभभावकले िज�मा िलई सजाय �थगत गन� स�ने 
कानूनी �यव�था छ भने बालबािलकाको िहत र जीवनको र�ाथ� सजायको अ�य कानूनबमोिजमको िवक�पह�म�ये 
हालको कोिभड-१९ को महामारीको स�दभ�मा उपय�ु िवक�पह� रहेकै दिेख�छ ।

अतः य�तो अव�थामा सधुार गहृमा ब�नपुन� जोिखममा रहेको बालबािलकाको सव��म िहत तथा 
सम� बालबािलकाको �वा��य र जीवन सरं�णको लािग प�रवित�त नाम ७१ धनगढी ६५ लाई खोजेको बखत 
उपि�थत गराउन म�जरु गरमेा आव�यक �ि�या प�ुयाई अिभभावकको िज�मा लगाउन स�ने कानूनी �यव�था 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) अ�तग�त रहे भएको दिेखदँा यी िनवेदकको स�ब�धमा 
कानूनबमोिजमको उपय�ु िवक�पसिहत पनुः उपय�ु िनण�य गनु�  भनी कैलाली िज�ला अदालतको नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ग�रिदएको छ । ब�दी��य�ीकरणको हकमा केही बोिलरहन परने ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.डा.मनोजकुमार शमा�

इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��यटुरः सर�वती दाहाल
इित संवत् २०७७ साल वैशाख १४ गते रोज १ शभुम् ।
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

सव��च अदालत,सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

माननीय �यायाधीश डा.�ी मनोजकुमार शमा� 
फैसला िमित : २०७७।१।१४

०७६-WH-०३३०

म�ुाः- ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : �याङ्जा िज�ला सािबक तलुसी भ��याङ गा.िव.स.वडा नं.७ हाल प�रवित�त ग�याङ न.पा.वडा नं.११ 
घर भई हाल कारागार काया�लय �याङ्जामा कैदमा रहेको िबमल खनालको हकमा कानून �यवसायी 
अिधव�ा तेज�साद खराल.............................................................................................१

िव��
िव�� :  िज�ला अदालत बागलङु................................................................................................१
 उ�च अदालत पोखरा, बागलङु इजलास..............................................................................१
 कारागार काया�लय �याङ्जा.............................................................................................१

आदेश
�या.सपना �धान म�ल : नेपालको संिवधानको धारा ४६ तथा 13 ३ बमोिजम यस अदालतको 

असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त दायर भई िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको सिं�� त�य एवं आदेश यस�कार रहेको छ ।

१. िनवेदकको िनवेदन बेहोराः-
िनवेदक िबमल खनाललाई बागलङु िज�ला अदालतबाट १ वष� कैद र �.५०।- ज�रवाना ह�ने ठहरी 

भएको फैसलाउपर परकेो पनुरावेदनमा उ�च अदालत पोखरा, बागलङु इजलासबाट स�ु सदर ह�ने गरी फैसला 
भई िनजलाई �याङ्जा िज�ला �हरी काया�लयले प�ाउ गरी अनसु�धानका �ममा थनुामा बसेको िदन १० बाहेक 
०/११/२० िदन कैद २०७६/१०/१७ दिेख लागू ह�ने गरी िमित २०७७/१०/०७ मा कैदबाट छुिट जान पाउने 
गरी �याङ्जा िज�ला अदालतबाट २०७६/१०/१७ दिेख कारागार काया�लय �याङ्जामा कैदमा बसी आएको 
हो । िनवेदकले मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहताको दफा १५५ बमोिजम कैदबापत रकम दािखला गरी कैदबाट 
छुिट जाने सिुवधा पाउन िज�ला अदालत बागलङुमा िनवेदन दता� गरकेोमा उ� आदेश गन� िमलेन भनी भएको 
आदशेउपर िदएको िनवेदनमा उ�च अदालत पोखरा, बागलङु इजलासबाट उ� आदेश सदर भएको हो । मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १५५ र सव��च अदालतको पूण� बैठकको िनण�यबमोिजमको िमित 
०७६/१२/०७ को �ेस िव�ि�को बुदँा नं. ६ मा उ�लेिखत �यव�थासमेतको बिख�लाप ह�ने गरी गैरकानूनी �पमा 
िनवेदक िवमल खनाल थुनामा रहेकाले बागलङु िज�ला अदालतबाट िमित २०७६/१२/२१ र उ�च अदालत 
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पोखरा, बागलङु इजलासबाट िमित २०७७/०१/०२ मा भएको आदेश बदर गरी बाकँ� कैदबापत लागेको रकम 
िलई ब�दी��य�ीकरणको आदेश�ारा थुना म�ु ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िनवेदनप� ।

२. यस अदालतको �ारि�भक आदेशः-
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न नपन� हो ? आदेश जारी 

ह�न ुनपन� भए आधार र कारण खलुाई ३ िदनिभ� इमेलबाट (वत�मान Lockdown को प�रवेशसमेतलाई िवचार 
गदा�) महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी ��ततु आदशे र �रट िनवेदनको एक / 
एक �ित न�कलसमेत साथै राखी िवप�ीह�का नाममा आजै इमेलमाफ� त �याद सूचना पठाई उ� अदालतलाई 
�याद सूचना पठाएको जानकारी टेिलफोनमाफ� त गराई शी� तामेल गन� लगाई ��ततु �रट िनवेदन सनुवुाइको 
लािग िमित २०७७।१।१२ गतेको पेसी तोक� िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतको िमित 
२०७७।१।८ को आदेश ।

३. बागलुङ िज�ला अदालतको िलिखत जवाफः-
िनज िबमल खनालले मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५५ बमोिजम कैदबापतको 

रकम बझुाई कैदबाट छुटकारा पाउन बागलङु िज�ला अदालतमा िनवेदन िदएकोमा िनवेदन मागबमोिजम आदेश 
गन� िमलेन भनी भएको आदेश बदर गरी पाउन िदएको िनवेदनमा उ�च अदालत पोखरा, बागलङु इजलासबाट 
िज�ला अदालतबाट भएको आदेश सदर भएको देिख�छ । तत् प�ात् िनज िबमल खनालले मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १५५ बमोिजम कैदबापतको रकम ितरी कैदमा ब�न नपन� गरी आदेश 
गरी पाउन �याङ्जा िज�ला अदालतमा पनुः िमित २०७६।१२।२१ द.नं.१०६२ मा िनवेदन दता� गरकेोमा 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश गन� िमलेन भनी पनुः आदेश भएको र सो आदेशउपर पिन िनज िनवेदकले 
पनुः उ�च अदालत पोखरा, बागलङु इजलासमा द.नं.०७६-AP-००४४ िमित २०७६।१२।२६ मा िनवेदन दता� 
गरकेोमा �याङ्जा िज�ला अदालतको आदेशलाई पनुः सदर गरकेो देिखदँा यस अदालतबाट कानूनबमोिजम भए 
गरकेा काम कारबाहीबाट िनवेदकको सवंैधािनक र कानूनी हक अिधकार हनन नभए / नग�रएको ह�दँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको बागलङु िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ ।

४. उ�च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासको िलिखत जवाफः-
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५५ मा कुनै कसरुमा पिहलो पटक कसरुदार 

ठहरी एक वष� वा एक वष�भ�दा कम सजाय भएको म�ुामा कसरुदारको उमेर, कसरुको गि�भरता, कसरु गरेको 
त�रका, आचरणसमेतलाई िवचार गदा� कारागारमा रा�न उपय�ु नदेिखएको समेतको आधारमा कसरुदारलाई 
कैदबापतको रकम िलई कैदमा ब�न ुनपन� गरी आदेश िदन स�ने कानूनी �यव�था रहेको तर सव��च अदालतको 
िमित २०७६।१२।७ को प�रप�मा मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ७३ लाई स�बोधन 
गरकेो नदेिखएको, िनवेदक �ये� नाग�रक नरही वष� ३० को रहेको देिखएको, अिहलेको महामारीको �पमा रहेको 
नोबेल कोरोना भाइरस (COVID-19) लाई �भािवत प�ुयाउने खालको िबरामी रहेको भ�ने िनवेदकले िनवेदनमा 
देखाउन नसकेको, िनवेदक िकत� म�ुामा कसरुदार ठहरी कैदमा रहेको देिखएको र ियनै िनवेदकले मलुकु� फौजदारी 
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काय�िविध संिहताको दफा १५५ बमोिजम कैदमा ब�न ुनपन� गरी आदशे ग�रपाउन िदएको िनवेदनमा एक पटक 
स�ु अदालतबाट भएको आदशेलाई यसै अदालतबाट मनािसब ठह�याई आदेश भइसकेको प�र�े�यमा �यायका 
मा�य िस�ा�तको �ितकूल ह�ने गरी यसै अदालतबाट आदशे गन� निम�नेसमेत भएकाले स�ु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७६।१२।२१ मा भएको आदेश सदर ह�ने गरी यस अदालतबाट िमित २०७७।१।२ मा आदशे भएको 
हो । यस अदालतको कानूनबमोिजम स�पािदत उ� काम कारबाहीबाट िनवेदकको कुनै संवैधािनक र कानूनी हक 
अिधकार हनन नभए / नग�रएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत 
पोखरा, बागलङु इजलासको िलिखत जवाफ ।

५. यस अदालतको अि�तम आदेशः-
उपयु��ानसुारको त�य भएको ��ततु िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ाह� 

�ी तेज�साद खराल, �ी स�तोष भ�डारी र �ी ल�मीनानी थापाले िनवेदक िबमल खनाललाई बागलङु िज�ला 
अदालतबाट १ वष� कैद र �.५०।- ज�रवाना ह�ने ठहरी भएको फैसलाउपर परकेो पनुरावेदनमा उ�च अदालत 
पोखरा, बागलङु इजलासबाट स�ु सदर ह�ने गरी फैसला भई �याङ्जा िज�ला �हरी काया�लयले प�ाउ गरी 
िमित २०७७/१०/०७ मा कैदबाट छुिट जान पाउने गरी �याङ्जा िज�ला अदालतबाट २०७६/१०/१७ देिख 
कारागार काया�लय �याङ्जामा कैदमा बसी आएको हो । िनवेदकले मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहताको दफा 
१५५ बमोिजम कैदबापत रकम दािखला गरी कैदबाट छुिट जाने सिुवधा पाउन िज�ला अदालत बागलङुमा 
िनवेदन दता� गरकेोमा उ� आदेश गन� िमलेन भनी भएको आदेशउपर िदएको िनवेदनमा उ�च अदालत पोखरा 
बागलङु इजलासबाट उ� आदेश सदर भएको हो । मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५५ 
र सव��च अदालतको पूण� बैठकको िनण�यबमोिजमको िमित ०७६/१२/०७ को �ेस िव�ि�को बुदँा नं. ६ मा 
उ�लेिखत �यव�थािवपरीत ह�ने गरी गैरकानूनी �पमा िनवेदकलाई थनुामा रािखएको छ । कारागार काया�लय 
�याङ्जामा ५५ जना कैदी रा�ने �मता रहेकोमा हाल १५४ जना कैदी रहेको अव�था छ । मलुकु� ऐन, द�ड 
सजायको दफा ११(क) मा समेत कैदबापत रकम दािखला गरी कैदबाट छुिट जाने सिुवधाको �यव�था भएको ह�दँा 
िनवेदकबाट बाकँ� कैदबापत लागेको रकम िलई ब�दी��य�ीकरणको आदशे�ारा थुनाम�ु ह�नपुद�छ भनी बहस 
��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी संिजवराज र�ेमीले िनज िबमल 
खनालले मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १५५ बमोिजम कैदबापतको रकम बझुाई कैदबाट 
छुटकारा पाउन बागलङु िज�ला अदालतमा िनवेदन िदएकोमा मागबमोिजमको आदेश नभएको हो । उ� आदेश 
बदर गरी पाउन िदएको िनवेदनमा उ�च अदालत पोखरा, बागलङु इजलासबाट िज�ला अदालतबाट भएको 
आदशे सदर भएको हो । तत् प�ात् िनज िबमल खनालले �याङ्जा िज�ला अदालतमा पनुः िमित २०७६।१२।२१ 
द.नं.१०६२ मा िनवेदन दता� गरकेोमा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश नभएको र सोउपर पिन िनज िनवेदकले 
पनुः उ�च अदालत पोखरा बागलङु इजलासमा द.नं.०७६-AP-००४४ िमित २०७६।१२।२६ मा िनवेदन दता� 
गरकेोमा �याङ्जा िज�ला अदालतको आदेशलाई पनुः सदर गरकेो हो । सव��च अदालतको िमित २०७६।१२।७  
को प�रप�मा मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५५ बमोिजम िनवेदन परमेा कैदबापत रकम 
िलई छोड्न िम�ने �यव�था भए तापिन मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५५ मा कुनै 
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कसरुमा पिहलो पटक कसरुदार ठहरी एक वष� वा एक वष�भ�दा कम सजाय भएको म�ुा भ�ने उ�लेख भएकोमा 
िनज िनवेदकको हकमा १ वष� कैद र �.५०।- ज�रवाना ह�ने ठहरी फैसला भएको ह�दँा िज�ला र उ�च अदालतबाट 
कारण देखाई िनवेदकको िनवेदन माग अ�वीकार गरकेो हो । साथै मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा १५५ लाई अिधकारको �पमा िलन नपाइने ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

िव�ान् अिधव�ाह� तथा िव�ान् सह�यायािधव�ाले गनु�भएको उ�लेिखत बहससमेत सनुी िनवेदन 
बेहोरासिहतको िमिसलसमेत अ�ययन गरी हेदा�  िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी ह�नपुन� हो, होइन सोही िवषयमा 
िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदक िबमल खनाललाई बागलङु िज�ला अदालतबाट १ वष� कैद र �.५०।- 
ज�रवाना ह�ने ठहरी भएको फैसलामा उ�च अदालत पोखरा बागलङु इजलासबाट समेत स�ु सदर भई िमित 
२०७७/१०/०७ मा कैदबाट छुिट जान पाउने गरी िमित २०७६/१०/१७ देिख कारागार काया�लय �याङ्जामा 
कैदमा बसी आएको हो । िनवेदकले मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहताको दफा १५५ बमोिजम कैदबापत 
रकम दािखला गरी कैदबाट छुिट जाने सिुवधा पाउन िज�ला अदालत बागलङुमा िदएको िनवेदनमा िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे नभएकोमा सोउपर िदएको िनवेदनमा उ�च अदालत पोखरा बागलङु इजलासबाट समेत 
सदर भएको हो । मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५५ र सव��च अदालतको पूण� बैठकको 
िनण�यबमोिजमको िमित ०७६/१२/०७ को �ेस िव�ि�को बुदँा नं. ६ मा उ�लेिखत �यव�थािवपरीत ह�ने गरी 
गैरकानूनी �पमा िनवेदकलाई थनुामा रािखएको ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी थुनाम�ु ग�रपाउ ँ
भ�ने दाबी गरी िनवेदकले �रट िनवेदन दायर गरकेो दिेखयो ।

मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५५ मा कुनै कसरुमा पिहलो पटक कसरुदार 
ठहरी एक वष� वा एक वष�भ�दा कम सजाय भएको म�ुामा कसरुदारको उमेर, कसरुको गि�भरता, कसरु गरेको 
त�रका, आचरणसमेतलाई िवचार गदा� कारागारमा रा�न उपय�ु नदेिखएको समेतको आधारमा कसरुदारलाई 
कैदबापतको रकम िलई कैदमा ब�न ुनपन� गरी आदशे िदन स�ने कानूनी �यव�था रहेको भए तापिन सव��च 
अदालतको िमित २०७६।१२।७  को प�रप�मा मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा ७३ लाई 
स�बोधन गरकेो नदिेखएको, िनवेदक �ये� नाग�रक  नभएको, अिहलेको महामारीको �पमा रहेको नोबेल कोरोना 
भाइरस (COVID-19) लाई �भािवत प�ुयाउने खालको िबरामी रहेको भ�ने िनवेदकले िनवेदनमा देखाउन सकेको 
छैन । िनवेदक िकत� म�ुामा कसरुदार ठहरी कैदमा रहेको र ियनै िनवेदकले मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहताको 
दफा १५५ बमोिजमको िदएको िनवेदनमा एक पटक स�ु अदालतबाट भएको आदेशलाई उ�च अदालतबाट 
सदर भइसकेको अव�थामा पनुः स�ु िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।१२।२१ मा भएको आदशे सदर ह�ने 
गरी उ�च अदालत पोखरा बागलङु इजलासबाट िमित २०७७।१।२ मा भएको आदेशबमोिजम स�पािदत काम 
कारबाहीबाट िनवेदकको कुनै संवैधािनक र कानूनी हक अिधकार हनन्  भएको छैन भ�नेसमेतको िवप�ीको भनाई 
रहेको पाइयो । 

िनवेदकको मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने वा नह�ने स�ब�धमा िवचार गदा� , �.
ना.िन. छवबहादरु घत�को जाहेरी �ितवेदनले वादी नेपाल सरकार तथा �ितवादी िबमल खनाल भएको िकत� 
म�ुामा िनवेदकलाई बागलङु िज�ला अदालतबाट िमित २०७३/०९/०३ मा १ वष� कैद र �. ५०।- ज�रवाना ह�ने 
गरी भएको फैसलाउपर िनवेदकको पनुरावेदन परी उ�च अदालत पोखरा बागलङु इजलासबाट स�ु सदर भई 



35

सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

अि�तम भएको ह�दँा िनजलाई �याङ्जा िज�ला �हरी काया�लयले िमित २०७६/१०/१७ मा प�ाउ गरी �याङ्जा 
िज�ला अदालतमा पेस गरकेाले फैसलाबमोिजम लागेको ज�रवाना �.५०।- दािखला गरी अनसु�धानका �ममा 
थनुामा बसेको िदन १० बाहेक ०/११/२० िदन कैद लागू ह�ने गरी िमित २०७७/१०/०७ मा कैदबाट छुिट 
जान पाउने गरी िमित २०७६/१०/१७ देखी कारागार काया�लय �याङ्जामा कैदमा बसेको दिेख�छ। िनवेदकले 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहताको दफा १५५ बमोिजम कैदबापत रकम दािखला गरी कैदबाट छुिट जाने 
सिुवधा पाउन िज�ला अदालत बागलङुमा िनवेदन दता�  गरकेोमा िनवेदन मागबमोिजम आदेश गन� िमलेन भ�ने 
आदशेउपर परकेो िनवेदनमा उ�च अदालत पोखरा बागलङु इजलासबाट समेत सदर भएको देिख�छ । सव��च 
अदालतको िमित २०७६/१२/०७ मा बसेको पूण� बैठकको िनण�यबमोिजम जारी ग�रएको �ेस िव�ि�को बुदँा 
नं. ६ मा उ�लेख ग�रएको बेहोरासमेतका अिधनमा रही िनवेदकले �याङ्जा िज�ला अदालत तथा बागलङु 
िज�ला अदालतमा कैदबापत रकम दािखल गरी कैदमा ब�न नपन� गरी आदेश जारी गरी पाउन पनुः िनवेदन 
िदएकोमा उ�च अदालत पोखरा बागलङु इजलासबाट पनुः मागबमोिजमको आदेश जारी गन� िमलेन भनी िमित 
२०७७।१।२ मा आदेश भएको देिख�छ । 

��ततु िनवेदनमा िनवेदकको माग स�ब�धमा िवचार गदा� सव��थमतः िव�मा फैिलएको कोरोना भाइरस 
(COVID-19) को महामारीको अव�था तथा हाल नेपालको कारागारमा थनुवुा ब�दी रा�ने �मता स�ब�धमा 
�यान िदनपुन� दिेख�छ । हाल कोरोना भाइरस (COVID-19) को महामारीले िव� नै आ�ा�त भएको छ । नेपाल 
पिन यसै कारणबाट अ�य�त नाजकु अव�थामा रहेको र कोरोना भाइरसको सं�मणका कारण बढी मािनस 
िभडभाड ह�न नह�ने, सामािजक दरुी कायम नगरी ब�दा एकापसमा रोगको सं�मण ह�ने भएकोले हाल नेपालमा 
पिन ब�दाब�दी (Lockdown) को अव�था रहेको छ । साथै य�तो अव�थामा िनवेदक थनुामा बसेको �याङ्जा 
कारागार काया�लयमा प�ुष ३५ र मिहला १५ गरी ज�मा ५० जना थनुवुा ब�दी रा�ने �मता रहेकोमा हाल उ� 
कारागार काया�लयमा प�ुष १४० र मिहला १४ गरी ज�मा १५४ जना थनुवुा ब�दी रहेको जानकारी स�बि�धत 
काया�लयको आिधका�रक �ोतबाट �ा� भएको अव�था छ । यसरी कारागारमा �मताभ�दा बढी कैदीह� ह�दँा 
अ�यािधक भीडभाडको अव�था िसज�ना भई कैदीह�मा कोरोना भाइरसको सं�मणको जोिखम बढ्ने अव�था 
रहेको देिख�छ ।

मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५५ मा “कुनै कसरुमा पिहलो पटक कसरुदार 
ठहरी एक वष� वा एक वष�भ�दा कम कैदको सजाय भएको म�ुामा कसुरदारको उमरे, कसुरको गि�भरता, 
कसुर गरकेो त�रका, आचरणसमेतलाई िवचार गदा� कारागारमा रा�न ुउपयु� नदेिखएमा तथा िनजलाई 
छोड्दा साव�जिनक शाि�त, कानून र �यव�थामा खतरा पु�नेसमेत नदेिखएमा �यसको कारण खुलाई 
अदालतले िनजलाई कैदमा रा�नुको स�ा �यसबापत रकम िलई कैदबाट छािडिदन उपयु� ठह�याएमा 
कैदबापतको रकम ितरी कैद ब�नु नपन� गरी आदेश िदन स�नेछ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । 
उि�लिखत �यव�थाबमोिजम एक वष�भ�दा कम कैद सजाय भएको म�ुामा कैदबापत रकम ितरी कैदमा ब�न ुनपन� 
आदशे गन� सिकने नै देिखयो । ��ततु िनवेदनमा िनवेदकलाई िकत� म�ुामा एक वष� कैद र �.५०।- ज�रवाना 
ह�ने ठहरी फैसला भएबमोिजम िनजलाई लागेको ज�रवाना �.५०।- र.नं. २९१३ बाट दािखला भइसकेको भ�ने 
िमिसलबाट देिख�छ । कैदबापत रकम ितन� �यव�थाले ज�रवाना लागेको रकमसमेत ित�रसकेको अव�थामा 
अ�यथा भ�न सिकने देिखएन ।



कोिभड - १९ िवशेषाङ्क

36

यसरी कोरोना भाइरसको महामारीले ज�माएको िवषम प�रि�थितमा कारागारमा कैदी ब�दीको 
भीडभाड कम गन� �योजनाथ� �योग गन� भिनएको मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहताको दफा १५५ अ�तग�त 
��ततु िनवेदन पेस भएकोमा कोरोना भाइरसको महामारीले देश नै ब�दाब�दी (Lockdown) को अव�थामा 
रहेको र ब�दाब�दीको उ�े�य शारी�रक दरुी कायम गरी महामारीबाट बचाउन ुभएको तथा ब�दाब�दीको िवशेष 
प�रि�थितबाट ब�दी��य�ीकरणबाहेक अ�य उपचारको हकह�समेत अव�� भएको फरक िवशेष अव�थामा 
पिन िमित २०७६।१०।२२ को बागलङु िज�ला अदालतको र िमित २०७६।११।२९ को उ�च अदालत पोखरा, 
बागलङु इजलासको पूव�आदशेह� कायम नै रहेको अव�थामा उ� आदेशह� िवपरीत गन� निम�ने भिनएको िमित 
२०७६।१२।२१ को बागलङु िज�ला अदालतको आदेश र सो आदेशलाई सदर गन� गरकेो िमित २०७७।१।२ 
को उ�च अदालत पोखरा, बागलङु इजलासको आदशे कानूनसङ्गत देिखएन । 

अतः उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट बागलङु िज�ला अदालत र उ�च अदालत पोखरा, बागलङु 
इजलासबाट भएका आदशेह�मा मािथ उ�लेिखत िवषयह�का स�ब�धमा िवचार नग�रएबाट उ� आदेशह� 
�ूिटपूण� देिखदँा उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको छ । आज िसङ्गो देश ब�दाब�दी (Lockdown) को ि�थितमा 
रहेको अव�थामा कारागारमा रहेको थनुवुा / कैदीको पिन अ�य नाग�रकसरह जीवनको सरु�ा, �वा��यको 
सरु�ा तथा सं�मणको जोिखमबाट सरुि�त रा�न ुपन� दािय�व रा�यमा रहेको छ । थनुवुा / कैदीको हकमा पिन 
�यूनतम मानवीय �यवहार गनु�पन� ह��छ । कारागारको �मताभ�दा बढी कैदी रहेको भनी िनवेदनमा नै उ�लेख 
भएको र बहसको �ममा तथा स�बि�धत काया�लयको आिधका�रक �ोतबाट समेत �ा� त�याङ्कबाट पिन 
देिखएको अव�थामा ब�दाब�दी (Lockdown) मा भीड कम गद� शारी�रक दरुी कायम गरी सं�मणको जोिखमबाट 
ब�नको लािग �वा��यको सरु�ाको उपयोिगतालाई �यानमा राखेर मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ 
को दफा १५५ अ�तग�तको उपय�ु आदेश गनु�  भनी बागलङु िज�ला अदालत तथा उ�च अदालत पोखरा, 
बागलङु इजलासको नाममा परमादेशको आदेश जारी ग�रिदएको छ । जानकारीको लािग आदेशको �ितिलिप 
महा�यायािधव�ाको काया�लय र िवप�ी अदालतह�लाई पठाई िदनू । ��ततु िनवेदनको आदेशको िव�तुीय�ित 
अपलोड गरी दायरी लगत क�ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई िदनहुोला ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.डा.मनोजकुमार शमा�

इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��पटुर : सर�वती दाहाल
इित संवत् २०७७ साल वैशाख १४ गते रोज १ शभुम्.......................................।
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

माननीय �यायाधीश डा. �ी मनोजकुमार शमा�
आदशे िमित : २०७७।१।१६

०७६-WH-०३३६

म�ुा: ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : ज�ुला िज�ला, िस�जा गाउपँािलका वडा नं. ३ घर भई हाल लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु महानगरपािलका 
वडा नं. २७ सनुाकोठी ब�ने �ाने�� शाही भ�ने �ानबहादरु शाही ....................………….…….१ 

 लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु महानगरपािलका वडा नं. २७ सनुाकोठी ब�ने शि�राज शाहीसमेत जना 
दईुको हकमा अिधव�ा ई���साद अया�ल ………........................................................……१

िव��
िवप�ी :  िज�ला �शासन काया�लय लिलतपरु, मानभवन, लिलतपरु………….......………………………१ 
 महानगरीय �हरी प�रसर , जावलाखेल, लिलतपरु…………………….....…………………......१
 महानगरीय �हरी व�ृ, चापागाउ,ँ लिलतपरु…………………………………………………….१

आदेश
 �या.डा.मनोजकुमार शमा� : नेपालको संिवधानको धारा १३३(२)(३) बमोिजम यसै अदालतको 
�े�ािधकारिभ�को भई दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं��त त�य एवम् ठहर यस�कार छः- 

त�य ख�ड
१. �रट िनवेदकह�ले िव�भर फैिलएको कोिभड -१९ रोगको महामारीका कारण नेपाल सरकारले ब�दाब�दी 

(Lockdown) को घोषणा गरकेो र नेपाल सरकारले ब�दाब�दीको समयाविध िनर�तर�पले बढाएकाले 
दैिनक �यालादारीमा काम गरी प�रवारको पालनपोषण गन� नाग�रकतािवहीन मजदरु, िव�ाथ�, असहाय 
ग�रब, दःुखीलाई नेपाल सरकारले पया��त�पले राहत उपल�ध नगराएको कारण खान नपाई नेपालको 
संिवधानले संर�ण गरकेो स�मानपूव�क बा�ँन पाउने अिधकारको उ�लङ्घन ह�न जाने अव�था रहेकाले 
िनवेदकह�ले िविभ�न सहयोगीह�को सहयोगमा लिलतपरु महानगरपािलका वडा नं. २७ मा बसोबास गन� 
क�रब २०० जनालाई राहत िवतरण गरकेा िथए ।

 नेपालको संिवधानबमोिजम नाग�रकको स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक र खा�स�ब�धी हकको संर�णकै 
लािग राहत िवतरण ग�ररहेको स�दभ�लाई िलएर िमित २०७७।०१।०९ मा िनवेदकह�लाई िवप�ी 
महानगरीय �हरी व�ृ चापागाउलेँ केही सो�न ु छ भनी िलएर गई िवप�ी महानगरीय �हरी प�रसर, 
लिलतपरुमा पगेुपिछ िवप�ी व�ृको अभ� �यवहारको ज�री पजु� र िवप�ी महानगरीय �हरी प�रसरको 
प�ाउ पजु� िदइएको िथयो । ब�दीह�ले िवप�ीह� कसैलाई पिन अभ� �यवहार गनु�भएको िथएन । 
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संकटको बेला मानवीय सहयोग नै मानव धम�को मूलसार हो । कोिभड -१९ को महामारीको कारणबाट 
पीिडत भई भोकभोकै रहेका ग�रब, दीनदःुखी, दैिनक �यालादारीमा काम गरी प�रवारको पालनपोषण गन� 
मजदरु, िव�ाथ�, असहायलाई राहत िवतरण गन� काय�बाट कोही कसै�ित अभ� �यवहार ह�ने होइन । तसथ� 
ब�दीह�ले राहत िवतरण गरी मानवीय सेवा गरकेो काय�लाई अभ� �यवहारको कसरुको नामाकरण गरी 
िमित २०७७।०१।०९ गते प�ाउ गन� एवं ७ िदने �याद थप गन� काय� नेपालको सिंवधानको धारा १६, १७, 
१८(३), ३५, ३६, ४१, ४२(२),४२(३), ४८ को िवपरीत एव ंगैरकानूनी भएको �प� छ । 

 �चिलत नेपाल कानूनले अभ� �यवहारको कसरु मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५ 
र फौजदारी कसरु अनसु�धान िनयमावलीको िनयम २५ बमोिजम जमानतबाट अनसु�धान ह�ने अव�था 
रहेको छ । िव�भर फैिलएको कोिभड १९ को स�दभ�मा नेपाल रा�यका महा�यायािधव�ाको काया�लयले 
िमित २०७७।०१।०४ गते मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५ र फौजदारी कसरु 
अनसु�धान िनयमावलीको िनयम २५ बमोिजम म�ुाको अनसु�धान कारबाही गन� भनी िवप�ीह�समेतलाई 
िनद�शन िदइएको िथयो। यस िनद�शनबमोिजम अनसु�धानमा रहेको आशंिकतलाई देशैभ�र जमानी / तारखेमा 
छोड्ने ग�रएको अव�था छ । ब�दीह�ले मानवीयता एवं मानव धम�बमोिजम राहत िवतरण गरी िवप�ीको 
गैरकानूनी धाकध�क� नमानेको कारण हाल ब�दीह�लाई गैरकानूनी�पमा अभ� �यवहारको कसरुमा 
िहरासतमा रािखएको छ । यसरी िवप�ीले ब�दीह�लाई िहरासतमा रा�ने काय�मािथ उि�लिखत फौजदारी 
काय�िविध संिहता एवं फौजदारी कसरु अनसु�धान िनयमावली, नेपाल रा�यको महा�यायािधव�ाको 
काया�लयको िमित २०७७।०१।०४ को िनद�शन एवं नेपालको सिंवधानको धारा १८ एवं नेपाल प� भएका 
िविभ�न मानवअिधकार सि�ध, अिभसि�धले सरुि�त एवं सरं�ण ग�रएको समानताको एवं अिवभेदको 
िस�ा�त िवपरीत रही गैरकानूनी रहेको ह�दँा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३३ तथा 
नेपालको संिवधानको धारा ४४ र १३३(२) समेतका आधारमा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको िनवेदक�य �ाने�� शाही भ�ने �ानबहादरु शाही र शि�राज शाहीको हकमा अिधव�ा 
ई���साद अया�लको िनवेदन । 

२. "यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदशे जारी 
ह�न ुनपन� भए आधार र कारण खलुाई साथै मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५(१) 
बमोिजम वत�मान COVID-19 को कारण ब�दाब�दी भएको अव�थामा िनवेदकलाई हािजर जमानीमा 
छाड्न वा ता�रखमा रा�न िकन नसिकने हो ? सोसमेतको कारण िलिखत जवाफमा �प� खलुाई २४ 
घ�टािभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गन� भनी ��ततु आदेश र �रट 
िनवेदनको एक / एक �ित �ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�का नाममा आजै �याद सूचना जारी गरी 
शी� तामेल गन� लगाई ��ततु �रट िनवेदन सनुवुाइको लािग िनयमानसुार पेस गनू� । साथै उ� पेसीका िदन 
उि�लिखत ब�दी दवुै जनालाई उपि�थत गराउनू र ��ततु िनवेदनसगँ स�बि�धत अनसु�धानको �ममा 
तयार भएको स�कल फाइलसमेत इजलाससम� देखाई िफता� लैजाने गरी िलई आउन ुभनी िवप�ीह�लाई 
जानकारीसमेत िदनू" भ�ने यस अदालतको िमित २०७७।०१।१४ को आदेश । 

३. हाल िव��यापी महामारीको �पमा फैिलएको कोरोना भाइरस (COVID-19) नेपालमा पिन सङ्�मण 
ह�नस�ने अव�थालाई म�यनजर गरी सोको रोकथामको लािग आम नाग�रकको लािग िहड्ँडुलमा िनय��ण 
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गन� नेपाल सरकारले िमित २०७६।१२।११ गतेदेिख ब�दाब�दी (Lockdown) घोषणा गरकेोमा र सो 
ब�दाब�दीको अव�थामा �याला मजदरुी द:ुखी असहाय, ग�रबी तथा दैिनक� जीिवकोपाज�नमा सम�या 
परकेा �यि�ह�लाई राहत िवतरण गन�को लािग िविभ�न संघ, सं�था तथा �यि�ह�ले सहयोग तथा राहत 
िदन चाहेमा सम�यामा परकेा �यि�ह�को पिहचान गरी राहत िवतरण गन� रा�यको एक�ार �णालीअन�ुप 
�थानीय तहबाट राहत िवतरण गन� भनी नेपाल सरकारबाट िनद�शन भएको िथयो । राहत िवतरण गन� 
चाहने �यि�, संघ, सं�थाह�लाई स�बि�धत ए�रयाका �थानीय तहह�सगँ स�पक� , सम�वय गरी �थानीय 
तहमाफ� त राहत िवतरण गनु�  भनी यस प�रसर तथा िज�ला �शासन काया�लय लिलतपरुसमेतबाट स�ब� 
सबैलाई जानकारी गराइएकोमा �रट िनवेदक �ाने�� शाही भ�ने �ानबहादरु शाही र शि�राज शाहीसमेतले 
िमित २०७७।०१।०७ का िदन अ�दाजी १६:०० बजेको समयमा िबना पास बा.१० च ४९६८ न�बरको 
�ाइभेट गाडीमा ब�दाब�दी (Lockdown) को अव�ा गरी लिलतपरु महानगरपािलका वडा नं. १३ मा 
िविभ�न �यि�ह�लाई �यि�गत�पमा राहत िवतरण गरकेो र सरकार तथा �थानीय िनकायलाई ��ाचारी 
तथा अपराधी भ�दै सरकार�ित घणृा, �ेष वा अपहेलना फैलाउने काम गरकेो, कानूनबमोिजम िनय��णमा 
िलन खो�दा ड्यटुीमा खिटएका सरु�ाकम�को प�रचयप� ता�ने र अपश�द �योग गरी अभ� �यवहार 
गरकेाले मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को अनसूुची ९ (दफा ९ को उपदफा ६) ले िदएको 
अिधकार �योग गरी त�कालै ज�री प�ाउ पजु� र थुनवुा पजु� िदई िज�ला �शासन काया�लय लिलतपरुबाट 
िमित २०७७।०१।१० गते ज�री प�ाउ पजु� समथ�न गरी िमित २०७७।०१।०९ गतेबाट लाग ु ह�ने 
गरी �हरी िहरासतमा राखी थप अनसु�धान गन�को लािग पिहलो पटक िदन ७ को �याद थप अनमुित 
भएकोमा उ� अविधमा घटना�थल मचु�ुका, �ितवादीह�को बयान गन�, बिुझएका �यि�ह�को घटना 
िववरण कागज गन�लगायतको अनसु�धान काय� स�प�न भएको अव�था छ । िनवेदकह�ले सरु�ा कम�को 
प�रचयप� थतेुको र कसरुमा सािबती भई बयान गरकेाले यी िनवेदकह�लाई मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा १५(१) बमोिजम हािजरी जमानीमा छाड्न वा तारखेमा रा�न नसिकने र रा�� 
सेवक सरु�ा कम�चारीउपर अभ� �यवहार गरकेो होइन भ�ने त�यमा कुनै स�यता नभएकाले आधारहीन 
एवं का�पिनक �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको महानगरीय �हरी प�रसर जावलाखेल, 
लिलतपरुको तफ� बाट यस अदालतमा दायर ह�न आएको िलिखत जवाफ ।  

४. हाल िव��यापी महामारीको �पमा फैिलएको कोरोना भाइरस (COVID-19 ) नेपालमा पिन सङ्�मण ह�न 
स�ने अव�थालाई म�यनजर गरी सोको रोकथामको लािग आम नाग�रकको लािग िहंड्डुलमा िनय��ण 
गन� नेपाल सरकारले िमित २०७६।१२।११ गतेदिेख ब�दाब�दी (Lockdown) घोषणा गरकेो र सो 
ब�दाब�दीको अव�थामा �याला मजदरुी द:ुखी असहाय, ग�रबी तथा दैिनक� जीिवकोपाज�नमा सम�या 
परकेा �यि�ह�लाई राहत िवतरण गन�को लािग िविभ�न संघ, सं�था तथा �यि�ह�ले सहयोग तथा राहत 
िदन चाहेमा सम�यामा परकेा �यि�ह�को पिहचान गरी राहत िवतरण गन� रा�यको एक�ार �णालीअन�ुप 
�थानीय तहबाट राहत िवतरण गन� भनी नेपाल सरकारबाट िनद�शन भएको िथयो । राहत िवतरण गन� 
चाहने �यि�, संघ सं�थाह�लाई स�बि�धत ए�रयाका �थानीय तहह�सगँ स�पक� , सम�वय गरी �थानीय 
तहमाफ� त राहत िवतरण गनु�  भनी तालकु िज�ला �शासन काया�लय लिलतपरु तथा महानगरीय �हरी 
प�रसर, लिलतपरुसमेतबाट जानकारी गराइएकोमा िवप�ी �रट िनवेदक �ाने�� शाही भ�ने �ानबहादरु 
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शाही र शि�राज शाहीसमेतले िमित २०७७।०१।०७ गतेका िदन अ�दाजी १६:०० बजेको समयमा 
िबना पास बा. १० च ४९६८ न�बरको �ाइभेट गाडीमा ब�दाब�दी (Lockdown) अव�ा गरी लिलतपरु 
महानगरपािलका वडा न�बर १३ ि�थत िविभ�न �यि�ह�लाई �यि�गत�पमा राहत िवतरण गरकेो ह�दँा 
िवप�ी �रट िनवेदकह� �ाने�� शाही भ�ने �ानबहादरु शाही र शि�राज शाहीसमेतलाई आफूखसुी 
�यि�गत�पमा राहत िवतरण गरी िहडेँको र सरकार तथा सरकारका �थानीय िनकायलाई ��ाचारी तथा 
अपराधी भ�द ैसरकार�ित �थानीय जनताको घणृा, �ेष वा अपहेलना फैलाउने ज�ता वचन बोलेको र 
ड्यटुीमा खिटएका सरु�ाकम�को प�रचयप� ता�ने, अपश�द �योग गरी ह�ल ह��जत गरी अभ� �यवहारसमेत 
गरकेोले मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को अनसूुची ९ (दफा ९ को उपदफा ६) ले िदएको 
अिधकार �योग गरी त�कालै ज�री प�ाउ पजु� िदई र सोही सिंहताको अनसूुची १० (दफा १३ को उपदफा 
२ सगँ स�बि�धत) थनुवुा पजु� िदई िज�ला �शासन काया�लय लिलतपरुबाट िमित २०७७।०१।१० गते 
ज�री प�ाउ पजु� समथ�न र िमित २०७७।०१।०९ गतेबाट लाग ुह�ने गरी �हरी िहरासतमा राखी थप 
अनसु�धान गन�को लािग पिहलो पटक िदन ७ को �याद थप अनमुित िलई महानगरीय �हरी प�रसर 
लिलतपरुको िहरासतमा रािखएको र आधारहीन एव ंकपोलकि�पत ब�दी��य�ीकरण �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको महानगरीय �हरी व�ृ चापागाउ,ँ लिलतपरुको तफ� बाट यस अदालतमा दायर 
ह�न आएको िलिखत जवाफ ।

५. �रट िनवेदकह�लाई यस िज�लाका �मखु िज�ला अिधकारीले िविभ�न िकिसमको ध�क� एवं गाली गलौज 
गन� काय� भए गरकेो छैन । COVID-19 को सङ्�मणको कारणले नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको 
स�दभ�मा नेपाल सरकारले असंगिठत दिैनक �याला मजदरुी गन� �यि�ह�को पिहचान गरी राहत िवतरण 
गन� एक�ार �णालीअनसुार �थानीय तहसगँ सम�वय गरी राहत िवतरण गन� भनी िनण�य भएकोमा �रट 
िनवेदकह�ले नेपाल सरकारको िनण�यको उ�लङ्घन गद� लकडाउनको अविधमा िबना पास �ाइभेट सवारी 
साधन चलाई लकडाउनको अव�ा गरकेोमा उ� िवषयमा नेपाल सरकारको िनण�य काया��वयन गराउने 
�ममा �मखु िज�ला अिधकारीबाट स�झाई बझुाई गदा�  कुनै वा�ता नगरी सामािजक स�जालमाफ� त नेपाल 
सरकारको काम कारबाहीको िनराधार वा अ�मािणत कुरा रची सरकार तथा �थानीय िनकायलाई ��ाचारी 
अपराधी भनी सरकार�ित घणृा �ेष वा अपहेलना फैलाउने ज�ता श�द बोली �हरीलाई समेत जथाभावी 
बोली ह�लह��जत गरी अभ� �यवहार गरकेो भनी महानगरीय �हरी प�रसर जावलाखेल लिलतपरुबाट अभ� 
�यवहारस�ब�धी म�ुामा मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ दफा १४ बमोिजम अनसु�धान काय�को लािग 
�याद थप ग�रपाउ ँभनी �याद थपको लािग माग ग�रएकोमा िनजलाई मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ दफा 
१४(६) बमोिजम िमित २०७७ बैशाख ९ गतेदिेख लाग ुह�ने गरी पिहलो पटक ७ (सात) िदनको �याद थ�ने 
काय� भएको । सोबाहेक �रट िनवेदकह�ले िनवेदनमा उ�लेख गरअेनसुार �रट िनवेदकह�लाई गैरकानूनी 
�पमा थुनामा रा�ने, प�ाउ गन� आदशे यस काया�लयबाट भए गरकेो नदिेखएकोले कपोलकि�पत झठुा 
िववरण उ�लेख गरी यस काया�लयलाई िवप�ी बनाई स�मािनत अदालतमा िदएको �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�ने िज�ला �शासन काया�लय लिलतपरुको तफ� बाट यस अदालतमा दायर ह�न आएको िलिखत 
जवाफ । 
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ठहर ख�ड
६. िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी ��ततु �रट िनवेदन िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु 

िनवेदनको िमिसलसलं�न �माण कागजातह� अ�ययन ग�रयो ।
७. िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत व�र� िव�ान्  अिधव�ाह� �ी बोण�बहादरु काक�, �ी नारायण िघिमर,े डा. �ी 

सरु�े� भ�डारी, िदनेश ि�पाठी र िव�ान्  अिधव�ाह� �ी सरु�े� िव�म के.सी., �ी सिुनलकुमार पोखरले, 
�ी िव�ण ुलइुटेँल, �ी केशरमिण अया�ल, �ी थाने�र का�ले, �ी गणेशबहादरु ख�ी, �ी िडलह�र शमा�, �ी 
�योितदवे पने�, �ी िदवस�साद खड्गी, �ी िवकास भ�राई, �ी पकंजकुमार कण�, �ी पशु�राम िघिमर,े �ी 
क�याण पोखरले, �ी ई���साद अया�ल, �ी तेजबहादरु रावल, �ी भवुने�र थापा, �ी प�ुषो�म अिधकारी, 
�ी ब�ी�साद भसुाल, �ी स�मरबहादरु ब�नेत, �ी स�तोष भ�डारी, �ी �ाने��राज आरण, �ी सजुन 
नेपाल, �ी ल�मी नानी थापा, �ी कमल कोइराला र �ी आिशष काक�ले िवप�ीह�ले ब�दीह� �ाने�� 
शाही भ�ने �ानबहादरु शाही र शि�राज शाहीले कोिभडको िव��यापी महामारी भइरहेका अव�थामा हा�ो 
देशमा पिन िमित २०७६।१२।११ गतेदेिख सरकारले लकडाउन जारी गरकेाले ग�रब, िनमखुा, मजदरु 
तथा असहायह� भोकभोकै परकेो र सरकारबाट राहतसमेत पाउन नसकेको अव�थामा यी िनवेदकह�ले 
�य�ता नाग�रकको जीवन र�ाका लािग राहत िवतरण गरकेोमा िवप�ीह�ले �यसरी राहत िवतरण नगर 
भनी गैरकानूनी धाकध�क� िदएको र सो धाकध�क� िनवेदकह�ले नमानेको कारण हाल ब�दीह�लाई 
गैरकानूनी �पमा अभ� �यवहारको कसरुमा िहरासतमा रािखएको ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

८. िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी संिजवराज र�ेमी र उप�यायािधव�ा �ी 
�ान�साद भसुालले िव�मा महामारीको �पमा फैिलएको कोरोना भाइरस (COVID-19) नेपालमा 
पिन सङ्�मण ह�नस�ने अव�थालाई िवचार गरी सोको रोकथामको लािग नेपाल सरकारले िमित 
२०७६।१२।११ गतेदेिख ब�दाब�दी (Lockdown) घोषणा गरकेोमा र यी िनवेदकह�ले तोिकएको 
एक�ार �णालीअनसुार राहत िवतरण िबनापास बा.१० च ४९६८ न�बरको �ाइभेट गाडीमा ब�दाब�दी 
(Lockdown) अव�ा गरी आफूखसुी �यि�गत�पमा राहत िवतरण गरकेो र िनजह�ले ड्यटुीमा रहेका 
सरु�ाकम�ह�को प�रचयप�समेत तानी थुती अपश�द �योग गद� ह�ल ह��जतसमेत गरी अभ� �यवहार 
गरकेो ह�दँा कानूनबमोिजम प�ाउ गरी अनसु�धानको काय� भइरहेको अव�थामा िनजह�को मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�नपुन� होइन �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहस सिुनयो ।

९. अब, ��ततु �रट िनवेदनसिहतको िमिसल कागजात अ�ययन गरी िव�ान्  व�र� अिधव�ाह�, अिधव�ाह� 
र िव�ान्  सह�यायािधव�ा तथा उप�यायािधव�ाह�को बहस सनुी ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने हो वा होइन ? सोही िवषयमा िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।

१०. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, कोिभड-१९ को महामारीको कारणबाट पीिडत भई भोकभोकै रहेका ग�रब, 
दीनदःुखी, दिैनक �यालादरीमा काम गरी प�रवारको पालनपोषण गन� मजदरु, िव�ाथ�, असहायलाई राहत 
िवतरण गन� काय� कोही कसै�ित अभ� �यवहार ह�ने होइन । िवप�ीह�ले राहत िवतरणज�तो मानवीय 
सेवा गरकेो काय�लाई अभ� �यवहारको कसरुको नामाकरण गरी िमित २०७७।०१।०९ गते प�ाउ गन� र 
�याद थप गन�ज�तो काय� नेपालको सिंवधानको धारा १६, १७, १८(३), ३५, ३६, ४१, ४२(२),४२(३), 
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४८ समेत िवपरीत गैरकानूनी रहेको ह�दँा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३३ तथा 
नेपालको संिवधानको धारा ४४ र १३३(२) समेतका आधारमा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन मागदाबी रहेको र िव�मा महामारीको �पमा फैिलएको कोरोना भाइरस (COVID-19) 
नेपालमा पिन सङ्�मण ह�नस�ने अव�थालाई िवचार गरी सोको रोकथामको लािग नेपाल सरकारले 
िमित २०७६।१२।११ गतेदेिख ब�दाब�दी (Lockdown) घोषणा गरकेोमा र यी िनवेदकह�ले तोिकएको 
एक�ार �णालीअनसुार राहत िवतरण िबनापास बा.१० च ४९६८ न�बरको �ाइभेट गाडीमा ब�दाब�दी 
(Lockdown) अव�ा गरी आफूखसुी �यि�गत�पमा राहत िवतरण गरकेो र िनजह�ले ड्यटुीमा रहेका 
सरु�ाकम�ह�को प�रचयप�समेत तानी थुती अपश�द �योग गद� ह�ल ह��जतसमेत गरी अभ� �यवहार 
गरकेो ह�दँा कानूनबमोिजम प�ाउ गरी अनसु�धानको काय� भइरहेको अव�थामा िनजह�को मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�नपुन� होइन �रट िनवेदन खारजे खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ीह�को एकै 
िमलानको अलगअलग िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।

११. सो स�दभ�मा िवचार गदा� यी िनवेदकह� �ाने�� शाही भ�ने �ानबहादरु शाही र शि�राज शाहीलाई 
�यि�गत �पमा राहत िवतरण गरकेो भनी िमित २०७७।०१।०९ मा िवप�ीम�येका महानगरीय �हरी व�ृ, 
चापागाउ,ँ लिलतपरुबाट खिटएको �हरी टोलीले प�ाउ गरकेो भ�ने त�यमा िववाद देिखन आएन । 

१२. यी िनवेदकह�ले ब�दाब�दीको अव�थामा नेपाल सरकारले लाग ुगरकेो राहत िवतरणको एक�ार �णाली 
पालना नगरी आफूखसुी �यि�गत�पमा राहत िवतरण गरकेो र ड्यटुीमा खिटएका रा�� सेवक �हरी 
कम�चारीह�को प�रचयप� तानी थुती अपश�द बोलेको भनी यी िनवेदकह�लाई महानगरीय �हरी प�रसर 
चापागाउकँो िमित २०७७।०१।०९ मा प�ाउ ग�रएको र सोही िमितको  च.नं. २९५४ बाट िदएको ज�री 
प�ाउ पजु� जारी ह�दँा सं�ामक रोग ऐन, २०२० स�ब�धी कसरुमा प�ाउ पजु� जारी भएको देिख�छ भने 
सोहीअनसुार िनवेदकह�लाई थुनवुा पजु� िदएकोमा �याद थप ह�दँाको अव�थामा अभ� �यवहारतफ� को 
कसरु भनी �याद थप भएको भ�ने त�य िमिसलसलं�न कागजातह�बाट दिेख�छ । 

१३. िमित २०७६।१२।११ देिख कोरोनाको महामारीका कारण पूर ै देश लकडाउनमा रहेको अव�थामा 
िनवेदकह�ले िमित २०७७।०१।०७ का िदन लिलतपरु महानगरपािलकाको वडा नं.१३ मा नाग�रकतािवहीन 
मजदरु, ग�रब, दःुखी, असहाय र िव�ाथ�लगायतलाई राहत िवतरण गरकेो र िवप�ीह�ले सो राहत िवतरण 
गन� काय� एक�ार �णालीअ�तग�त गनु�पन� भनी िजिकर िलएको भए पिन �रट िनवेदकह�ले लकडाउनका 
समयमा खान नपाएका नाग�रकता िविहन उि�लिखत वग�ह�लाई �यसरी राहत िवतरण गनु�  भनेको मानवीय 
�ि�कोणले प�रि�थितअनकूुल मा�नपुन� नै ह��छ । 

१४. मलकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १४(९) मा "म�ुा हने� अिधकारीले िहरासतमा 
रा�ने आदेश िददँा कारणसिहतको पचा� खडा गनु�पन�छ" भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । िमिसल 
संल�न कागजातह� हेदा� �रट िनवेदकह�लाई अनसु�धानको लािग थुनामै राखी अनसु�धान गनु�पन� कारण, 
अव�था खलेुको दिेखदैँन भने सािधकार िनकायबाट �याद थप ह�दँासमेत �याद थप गनु�पन�,  थनुामै रा�नपुन� 
उिचत कारण र कारणसिहत पचा� खडा भएको समेत देिखन आउदैँन । 

१५. कानूनको उिचत �ि�या अवल�बन नगरी तथा कानूनबमोिजम औिच�यपूण� कारण र आधारबाहेक 
नाग�रकको �वत��ताको हक अपहरण गन� िम�दैन । संिवधान�ारा ��याभूत गरकेो अिधकारको उपभोग 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

गन�बाट वि�चत गन� कानून�ारा िनषेिधत काय� गरकेो त�यगत आधार देिखन ुपन� ह��छ । कानून�ारा िनषेिधत 
कसरु गरकेो देिखने भरपद� र िव�वसनीय आधारिबना �यि�लाई �वत��ताको हक उपभोग गन�बाट 
वि�चत गनु�  कानूनी रा�यको अवधारणािवपरीत ह�न जा�छ । यसरी उिचत र पया��त आधारिबना गैरकानूनी 
थनुाबाट नाग�रकको संिवधान �द� मौिलक हकको संर�ण गनु�  यस अदालतको कत��य र दािय�वसमेत ह�न

 आउछँ । 
१६. यस ि�थितमा िनवेदकह�लाई तारखेमा राखेर पिन म�ुाको बाकँ� अनसु�धान ह�नस�ने अव�था िव�मान 

ह�दँाह�दँै कानूनबमोिजमको �ि�या नै पूरा नगरी थनुामा नै रा�नपुन�स�मको कारणिबना नै िनजह�लाई 
�व�ृ धारणाबाट थुनामा राखेको देिखएबाट कुनै पिन नाग�रकले केही कुरामा असहमित जनाउन ुर आ�ना 
कुरा �य� गनु�  आफ� मा िवचारणीय ��न रहेको स�दभ�मा �ि�या पूरा नगरी भएको िवप�ीह�को सो काय�ले 
कानूनी मा�यता �ा�त गन�स�ने नदेिखदँा यी �रट िनवेदकह�का हकमा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
गनु�पन� देिखन आयो ।

१७. तसथ�ः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट िनवेदकह� �ाने�� शाही भ�ने �ानबहादरु शाही र शि�राज 
शाहीलाई उिचत र पया��त आधारिबना पूवा��ह राखी �व�ृ धारणाबाट ज�री प�ाउ पजु� जारी गरी प�ाउ 
गरी �याद थप गरी राखेको उ� थनुा गैरकानूनी देिखएकोले सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
३७ बमोिजम थनुा म�ु गरी िदन ुभनी ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ग�रिदएको छ । यस अदालतको 
यसै इजलासबाट भएको िमित २०७७।०१।१६ को संि��त आदेशानसुार िनवेदकह� �ाने�� शाही भ�ने 
�ानबहादरु शाही र शि�राज शाही थुनाम�ु भइसकेको देिखदँा केही ग�ररहन ुपरने । ��ततु �रट िनवेदनको 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.प�ुषो�म भ�डारी

इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७७ साल वैशाख १६ गते रोज ३ मा शभुम् ।
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सव��च अदालत ,संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

आदेश िमित : २०७७।२।४
०७६-WO-०९४५

िवषय : उ��ेषण

िनवेदक : अिधव�ा मिणराम उपा�यायसमेत-----------------------------------------------------------------------
िव��

िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत ---------------------------------------------------------

आदेश
अ�त�रम आदशे छलफलका लािग पेस ह�न आएको सिहतको िमिसल अ�ययन ग�रयो । �रट िनवेदकको 

तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्   अिधव�ाह� �ी मिणराम उपा�याय, �ी पदमबहादरु �े�, �ी िवकास 
भ�राई, �ी िव�ण�ुसाद भ�डारी, �ी स�तोष भ�डारी, �ी ल�मी नानी थापा, �ी कमल कोइराला, �ी क�ित�नाथ 
शमा�, �ी प�षो�म अया�ल, �ी धम�राज खनाल, �ी य�ुमान महज�न, �ी पारसमिण भ�राई, �ी सवुास िव�कमा� 
र �ी सिुनल महज�नले बहस ��ततु गनु�भयो । �य�तै िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेतको 
तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका सह�यायािधव�ा �ी संजीवराज र�ेमीले गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

यसमा �रट िनवेदकह�ले िवदशेबाट फलफूल तथा तरकारीह� चेकजाचँ परी�ण िवना िनवा�ध �पले 
नेपालिभ� �वेश भइरहेकोले सो काय� नगनु�  नगराउन ुभनी िवप�ीह�को नाउमँा अ�त�रम आदशे जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने माग गरकेो भए तापिन सो स�ब�धमा िवचार गदा� नेपालको संिवधानको धारा १६, ३६ तथा ४४ समेतले 
��याभूत गरकेो अिधकार संर�ण गन� �योजनको िनिम� भारतलगायत अ�य दशेह�बाट आयात ह�ने फलफूल 
तथा तरकारी ज�ता व�तहु�मा पाइने िवषािद तथा COVID-19 को उपल�ध भएस�मका परी�ण सिुवधा 
�योग गरी मा� आयात गनू� । साथै आ�त�रक �पमै उ�पादन भएका फलफूल तथा तरकारीह�को िवषािद तथा 
COVID-19 को समेत उपल�ध भएस�मका परी�ण सिुवधा �योग गरी िवतरणको �यव�था गनू� । उपभो�ा 
सरं�ण ऐन, २०७५ को दफा ३१ समेतको अिधकार �योग गरी उपभो�ास�म प�ुने गरी उ�पादक तथा उ�पादन 
�थलह�बाट उपपभो�ास�म िवतरणको �यव�था गनु�  गराउन ुभनी सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ४९ बमोिजम िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम आदेश ।

इित संवत् २०७७ जे�ठ ४ गते रोज १ शभुम् ---------------------------।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

आदशे िमित :२०७७।२।४
०७६-WO-०९४८

िवषय : उ��ेषण

िनवेदक : अिधव�ा शैले���साद ह�रजनसमेत--------------------------------------------------------------------
िव��

िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत ---------------------------------------------------------

आदेश
अ�त�रम आदेश छलफलका लािग पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनसिहत िमिसल अ�ययन ग�रयो । 

�रट िनवेदकह�को तफ� बाट अिधव�ा �ी िदनेश ि�पाठी, िव�ान्   अिधव�ाह� �ी िमरा ढंुगाना, �ी अजयशकंर 
झा, �ी िवकास भ�राई, �ी स�तोष भ�डारी, �ी ल�मी नानी थापा, �ी कमल कोइराला, �ी केशरमिण अया�ल 
र �ी क�ित�नाथ शमा�ले बहस ��ततु गनु�भयो । �य�तै िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेतको 
तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका सह�यायािधव�ा �ी संजीवराज र�ेमीले गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

अ�त�रम आदेश स�ब�धमा िवचार गदा� िमित २०७६ चै� १९ गतेबाट लागू ह�ने गरी नेपाल सरकारले 
असंगिठत �े�मा काय�रत �िमक वग� तथा असहायह�लाई उपल�ध गराइने राहतस�ब�धी मापद�ड, २०७६ 
जारी गरी उ� मापद�ड लकडाउन घोषणा गरकेो अविधस�म मा� लागू ह�ने भ�ने �यव�था गरकेो पाइ�छ । सोही 
मापद�डको दफा ३ सगँ स�बि�धत अनसूुची १ को बुदँा नं. ८ मा राहत पाउने �यि�सगँ नेपाली नाग�रकताको 
�माणप�को �ितिलिप वा ग�रब घरप�रवार प�रचयप�को �ितिलिप वा सवारी चालक अनमुितप�को �ितिलिप वा 
अ�य भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । महामारी परकेो अव�थामा पिन रा�यले ��येक �यि�को स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने अिधकारको स�मान गनु�पन� र य�तो अव�थामा िदने कुनै राहत िबना भेदभाव िदन ुपन� भ�ने स�ब�धमा 
कुनै िववाद रहेको देिखदँनै । यस प�र�े�यमा उ� मापद�डको बुदँा नं. २ को प�रभाषा ख�डको (क) र (ख) 
मा उ�लेख भएका असंगिठत �े�मा काय�रत �िमक वग� तथा असहायको प�रभाषािभ� परकेा �यि�ह�लाई 
नेपालको संिवधानको धारा १६(१) तथा १८(२) को आिथ�क अव�था को आधारमा समेत भेदभाव ग�रने छैन 
भ�ने �ावधान तथा धारा ३६ को खा�स�ब�धी हक तथा स�बि�धत �यि�मा अ�तरिनिहत मानवीयता िनजको 
आव�य�ा र प�रि�थितसमेतलाई म�यनजर गरी अनसूुची १ को बुदँा नं. ८ को (क) (ख) र (ग) मा उ�लेख गरेको 
कागजात नभए तापिन त�काल राहत उपल�ध गनु�  गराउन ुभनी सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
४९ बमोिजम िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको छ । यो आदशेको जानकारी िवप�ीह�लाई 
िदई िनयमानसुार गनू� ।  

इित संवत् २०७७ साल जेठ ४ गते रोज १ शभुम् ---------------------------।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल 

आदेश िमित : २०७७।२।८
०७६-WO-०९४७

म�ुाः- उ��ेषण

िनवेदक : डा. िशतलकाजी �े�--------------------------------------------------------------------------------------
िव��

िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत-----------------------------------------------------------

आदेश
यसमा िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्   व�र�ठ अिधव�ा �ी रिवनारायण खनाल, िव�ान्   

अिधव�ा �ी मकुु�द अिधकारी, िव�ान्   अिधव�ा �ी िटकाराम भ�राई, िव�ान्   अिधव�ा �ी अमर राउत, 
िव�ान्   अिधव�ा �ी महे�र �े�, िव�ान्   अिधव�ा �ी स�तोष भ�डारी, िव�ान्   अिधव�ा �ी कमल कोइराला 
र िव�ान्   अिधव�ा �ी ल�मी (नानी) थापाले ��ततु �रटमा अ�त�रम आदेश जारी होस ्भनी गनु�भएको बहस 
तथा िवप�ीह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   नायब महा�यायािधव�ा �ी पदम�साद पा�डेयले काय�पािलकाले 
सोस�ब�धी काय� ग�ररहेकोले �रट र अ�त�रम आदेशको औिच�य नरहेको भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

आज अ�त�रम आदेश छलफलका लािग बोलाइएको ��ततु िनवेदनमा पश ुअिधकारका लािग भेटेरीनरी 
सेवालाई पिन आव�यक सेवामा समावेश गनु�  भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादशेलगायतको आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन िजिकर र नेपाल सरकारले पश ुसेवालाई आव�यक सेवामा समावेश गन�का लािग गहृकाय� ग�ररहेको 
ह�दँा आदेश जारी ग�ररहन ुपद�न भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफ रहेको स�दभ�मा अ�त�रम आदेश जारी गनु�पन� 
नपन� िवषयमा आदेश गनु�पन� भयो l 

आव�यक सेवा स�चालन ऐन, २०१४ को दफा २ को ख�ड (क) मा आव�यक सेवाह� तोिकएको भए 
पिन भेटेरीनरी सेवा आव�यक सेवामा समावेश भएको दिेखएन भने सोही ऐन र दफाको ख�ड (क) कै उपख�ड 
(७) मा नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गरी अ�य सेवालाई पिन आव�यक सेवाअ�तग�त रा�न 
स�ने कानूनी �यव�था भएको पाइयो ।  

आज िव� समदुाय नै COVID-19 को महामारीले आ�ा�त भइरहेको अव�थामा नेपाल पिन ब�दाब�दी 
(Lockdown) को अव�थामा अछुतो रहनसकेको अव�था छैन भने नेपाल कानूनअनसुार आव�यक सेवामा 
नसमेिटएको भेटेरीनरी सेवालाई ब�दाब�दीले ग�भीर �पमा असर गरी पश ु�वा��य तथा पश ुसेवामा नकारा�मक 
�भाव प�ररहेको देिख�छ l प�रणामत: World Organization for Animal Health तथा नेपाल सरकारले 
अनमुोदन गरकेो पश ुक�याण िनद�िशका, २०७३ मा उि�लिखत ५ वटा िस�ा�तह�म�ये रोग र पीडाबाट मिु� 
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(Freedom from pain and desease) को सिुनि�तता गन� नसिकएको तथा पश ु�वा��य तथा पश ुसेवा 
ऐन, २०५५ ले नै पौि�क भोजन तथा �वा��यको �ि�कोणबाट पिन पशपुालन �यवसायलाई हेनु�पन� कानूनी 
दािय�वको पिन प�रपालना ह�न नस�ने अव�था िसज�ना भएको देिख�छ l  

यसै स�दभ�मा, कृिष तथा पशपु�ंी िवकास म��ालयको िलिखत जवाफमा नै िमित २०७७/०१/२८ 
गते मि���तरीय िनण�य गरी भेटेरीनरी सेवालाई आव�यक सेवामा समावेश गन�का लािग गहृ म��ालयमा प� 
पठाइसिकएको भिनए तापिन हालस�म आव�यक सेवाको सूचीमा भेटेरीनरी सेवालाई समावेश गरकेो नदेिखएकोले 
ब�दाब�दीको समयमा पिन पश ु �वा��य �योगशालाको स�चालनको लािग भेटेरीनरी सेवालाई आव�यक 
सेवाको सूचीमा रा�न आव�यक �यव�था त�कालै िमलाउन ुभनी िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम आदेश जारी 
ह�ने ठहछ�  l यो आदेश काया��वयनका लािग महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त अ�त�रम आदेशको जानकारी 
िवप�ीह�लाई िदनू l 

इित संवत् २०७७ साल जे� ८ गते रोज ५ शभुम्---------------------------------------।
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सव��च अदालत, एक �यायाधीशको इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.  

आदशे िमित : २०७७।२।१३
०७६-WO-०९५७

िवषयः उ��ेषण

िनवेदक : अिधव�ा स�तोष भ�डारीसमेत -------------------------------------------------------------------------
िव��

िवप�ी : �वा��य तथा जनसं�या म��ालय, काठमाड�समेत ------------------------------------------------------

आदेश
िनवेदकह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   व�र� अिधव�ाह� डा. �ी िदनेश ि�पाठी, �ी गोपालकृ�ण 

िघिमर ेतथा िव�ान्   अिधव�ाह� �ी सरु�े� िव�म के.सी., डा. प�ुय�साद खितवडा, �ी ख�मबहादरु खाती, �ी 
अजयशंकर झा, �ी क�ित�नाथ शमा� पौडेल, �ी िवकास भ�राई, �ी पकंजकुमार कण�, �ी अन�तराज लइुटेँल, 
�ी प�ुपराज पौडेल, �ी छिवलाल िघिमर,े �ी पारसमिण भ�राई, �ी िदपकिव�म िम�, �ी �ाने��राज आरण, 
�ी िव�ण�ुसाद भ�डारी, �ी िदपक दवेु, �ी �वल िस�ध ुग�ु, �ी स�तोष भ�डारी, �ी सजुन नेपाल, �ी शैले�� 
अ�बेडकर, �ी रगे��मान िसंह �धान, �ी �ितभा उ�ेती, �ी कमला कोइराला, �ी ल�मी (नानी) थापा र �ी 
नवराज पा�डेले गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�न ुनपन� कुनै आधार कारण भए सबदु �माणसिहत �याद सूचना पाएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
१५ िदनिभ� िवप�ीह�ले महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश र 
िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा अविध 
नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनू� ।

अ�त�रम आदेश माग भएको स�ब�धमा िवचार गदा� , िनवेदनसाथ संल�न रहेको �वा��य तथा जनस�ंया 
म��ालयबाट िमित २०७७।२।२ मा आर.डी.टी. परी�णबाट परी�ण गन� अनमुित िदनेस�ब�धी अ�त�रम िनद�िशका, 
२०७७ को बुदँा (८) मा “आर.डी.टी. परी�णको शु�क ख�रद मू�यको २०% (बीस �ितशत) नबढ्ने गरी 
िलन पाउन ेछ” भ�ने �यव�था गरकेो छ भने सोही म��ालयले जारी गरकेो ज�री सूचनामा “िन:शु�क परी�ण 
गराउने िक स-शु�क परी�ण गराउन ेभ�ने �यि�को इ�छामा भर पन� कुरा हो” भनी उ�लेख भएको ह�दँा 
उ� नीितगत बुदँा हाल सामािजक �यायको �ि�कोणबाट वािष�क दईु लाख स�री हजारभ�दा कम आय भएका, 
ग�रबीको रखेामिुन भएका, दशेको भूिम सीमाबाट लिुकिछपी र समूहगत �पमा �वेश गरी कोरोनाको जोिखममा 
परकेा समूहका �यि�, सोको ल�ण दिेखएका िज�लािभ�को कुनै �े�का समूहका �यि�ह� र भारतबाहेक ते�ो 
मलुकु िवदेशबाट आउने वािष�क �पमा �. सात लाख असी हजारभ�दा कम आय भएका �िमक वग�ह�को 
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लािग उ� नीित सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ (२) (१) बमोिजम त�काल काया��वयन 
नगरी यथाि�थितमा राखी अ�य बाकँ� �े� र िवषयव�तकुो स�दभ�मा उपयु�� िनद�िशका एवं सूचना नेपालको 
सिंवधानको धारा ३५, ४२, ५१ को (ज) को (६) र स�ंामक रोग ऐन, २०२० र जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ 
को दफा ३(४) को स�दभ�मा के क�तो अव�था, प�रि�थित र तहका जनताको लािग के के आधारह�मा उ� 
नीित �याउन लागेको र काया��वयन ह�ने हो ? सो स�दभ�मा दवैु प�लाई राखी छलफल गन� उपय�ु ह�ने देिखदँा 
सोको छलफलको लािग सो �े�मा आ�नो नीितगत कुरा िलिखत �पमा नै िलई िमित २०७७।२।१८ गतेका िदन 
आउन ुभनी ��यथ�ह�लाई �याद सूचना जारी गरी हािजर भए वा गजुारपेिछ िनयमानसुार पेस गनू� ।

 

इित संवत् २०७७ साल जेठ १३ गते रोज ३ शभुम्................................................।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

आदशे िमित : २०७७।२।१४
०७७-WH-०३५९

म�ुा: ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : भोजपरु िज�ला, सािबक तङ्ुगेछा गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ८ घर भई हाल बाल सधुार गहृ भ�परुमा 
रहेका प�रवित�त नाम तङ्ुगेछा 'एस'  को हकमा अिधव�ा अजयशंकर झा “�पेस” ------------------------------१

िव��
िवप�ी : भोजपरु िज�ला अदालत --------------------------------------------------------------------------------१ 

आदेश
�या.तेजबहादुर के.सी.: नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) बमोिजम यसै अदालतको 

�े�ािधकारिभ�को भई दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं��त त�य एवम् ठहर यस�कार छः- 

त�य ख�ड
बाल िब�याइकँता� प�रवित�त नाम तङ्ुगेछा 'एस'  िव�� भोजपरु िज�ला अदालतमा दायर भएको 

०७१-CR-०००५ को "जबरज�ती करणीस�ब�धी बाल िब�याइ"ँ म�ुामा िनजलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १, २ र ३(१) नं. को कसरुमा ऐ. ऐनको ३(१) नं. र हाडनाता करणीको महलको २ नं. र 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) नं. बमोिजम जबरज�ती करणीतफ�  ५ वष� कैद र हाडनाता 
करणीतफ�  १ वष� ६ मिहना कैदसमेत गरी ज�मा ६ वष� ६ मिहना कैद सजाय ह�ने र �ितवादीबाट �.२५,०००।- 
�ितपूित� भराई िदने भनी िवप�ी भोजपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।०९।०८ मा भएको फैसलाउपर 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत धनकुटामा पनुरावेदन गदा� स�ुले गरकेो फैसलालाई नै सदर गरी फैसला भई 
म�ुा अि�तम भएको र उ� फैसलाले लागेको कैद सजाय भ�ुानको �ममा िनज हाल बाल सधुार गहृ भ�परुमा 
रहेकामा िनजलाई भएको कैद सजायम�ये ७ मिहना मा� बाकँ� रहेको अव�था छ ।

हाल कोरोना भाइरसको सङ्�मणबाट बा�ँन पाउने �यि�को पिहलो �ाथिमकता रहेको ह�दँा आमा बबुाको 
�वीकृितले िनजको सानीआमा रखेकुमारी जोगीले िवप�ी भोजपरु िज�ला अदालतमा िमित २०७६।१२।२४ मा 
बाल सधुार गहृमाफ� त खोजेका बखत उपि�थत गराउने गरी त�काल िज�मा लगाई पाउन िनवेदन िदएको र 
िमित २०७६।१२।२८ मा सो िनवेदनमा सनुवुाइ ह�दँा �ितवादीउपर परकेो म�ुाको गा�भीय� र �ितवादीले गरेको 
कसरुसमेतबाट यी �ितवादीलाई अिभभावकको िज�मा लगाई पठाउन िम�ने देिखएन भ�ने आदेश भएको र 
उ� आदशेउपर मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा ७३ नं. बमोिजम िवप�ी उ�च अदालत 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

िवराटनगर, धनकुटा इजलासमा िदएको िनवेदनमा सनुवुाइ ह�दँा "स�म अदालतबाट अि�तम फैसला भई सजाय 
भ�ुान ग�ररहेको स�दभ�मा िनवेदनमा उ�लेख गरबेमोिजम मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
७३ तथा �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा १५ मा ग�रएको कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने देिखएन । भोजपरु 
िज�ला अदालतबाट अिभभावकलाई िज�मा लगाई पठाउन िम�ने अव�था देिखएन भनी भएको आदेशमा थप 
िवचार गनु�पन� देिखएन" भ�ने आदेश भएकाले बाल सधुार गहृ, भ�परुमा रहेका िनज नाबालकलाई घर जान 
नपाउने गरी बाल सधुार गहृमा नै ब�न बा�य पा�रएको अव�था छ ।

सोही बाल सधुार गहृमा रहेका केही बालबािलकालाई कोरोनाले छुन स�ने र यी प�रवित�त नाम तङ्ुगेछा 
'एस' लाई नछुने भ�ने सोच कदािप पिन िववेकस�मत छैन । िनज प�रवित�त नाम तुङ्गेछा 'एस' सगँ ��य� सरोकार 
रा�ने नेपालको संिवधानको धारा ३९ (बालबािलकाको हक) को उपधारा २ ले "��येक बालबािलकालाई प�रवार 
तथा रा�यबाट िश�ा, �वा��य, पालन पोषण, उिचत �याहार, खेलकुद, मनोर�जन तथा सवा�ङ्गीण �यि��व 
िवकासको हक ह�नेछ" भ�ने र रा�यबाट उिचत �याहारको अिधकारलाई ��याभूत गनु�को साथै उपधारा ८ 
ले "��येक बालबािलकालाई बालअनकूुल �यायको हक ह�नेछ" भ�दै बालबािलकाअनकूुल र उसको सव��म 
िहतसिहतको �याियक अिधकारलाई सवंैधािनक �यव�थाले सिुनि�त गरकेो छ ।

कोरोना भाइरसको �भावबाट पन� जाने असहज प�रि�थितमा बा�ँन पाउने अिधकारलाई सव�प�र 
मानी स�मािनत सव��च अदालतको िमित २०७६।१२।०७ को पूण� बैठकबाट नाबालकह�लाई खोजेको बखत 
उपि�थत गराउने गरी अिभभावकले िनवेदन िदएमा आव�यक िनकासा िदने गरी भएको उ� पूण� बैठकको 
िनण�यबमोिजम िमित २०७६।१२।२० गतेस�ममा भ�परुबाट ५३ जना, बाकेँबाट ३३ जना, मोरङबाट २० 
जना, �प�देहीबाट १८ जना, डोटीबाट १७ जना, का�क�बाट १५ जना, पसा�बाट १२ जना र मकवानपरुबाट 
५ जना बालबािलका गरी कूल १७७ बालबािलका छुटी गएको अव�था छ । िनज प�रवित�त नाम तङ्ुगेछा ''एस' ' 
लाई लागेको कसरुसरहकै आरोपमा दोषी ठहर भएको र कैदबापत ६ मिहनाजित मा� बाल सधुार गहृमा बसी १० 
मिहना कैद भ�ुान गन� बाकँ� रहेका प�रवित�त नाम ७१ धनगढी ६५ को हकमा स�मािनत अदालतसम� परेको 
�रट नं.०७६-WH-०३२९ मा भएको िनद�शना�मक आदेशअनसुार Parental Custody मा जानपाउने तर 
आफूलाई लागेको कैदको ७ मिहना मा� भ�ुान गन� बाकँ� रहेका यी प�रवित�त नाम तङ्ुगेछा 'एस' ले उ� सिुवधा 
नपाउन ुसमान कानूनको �योगमा भेदभावज�य काय� हो, जनु संिवधानत: नै अ�वीकाय� रहेको छ ।

बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(१) मा "कसरुज�य काय� गदा� बालबािलकाको उमेर..." 
भ�ने �योग भएको श�दावली र सोही ऐनको दफाले ३२ मा "म�ुाको कारबाहीको �ममा बालबािलकाको उमेर 
अठार वष� पूरा भए पिन �य�तो म�ुा बाल अदालतबाटै कारबाही, सनुवुाइ र िकनारा गनु�पन�छ" भनी गरकेो कानूनी 
�यव�थाले बालबािलकासगँ स�बि�धत म�ुामा कसरु गदा�को उमेर हेनु�पन� र सोही म�ुाको कारबाहीको �ममा �यो 
�यि� साबालक ह�न गए पिन बाल अदालतबाट म�ुा हेनु�को अथ� बालबािलकास�ब�धी ऐनकै �यव�था लागू ह�ने 
ह�दँा म�ुा कारबाहीको �ममा �यि� साबालक भइसकेको ह�दँा बालबािलकास�ब�धी ऐनअनसुार अिभभावकको 
िज�मामा छोड्न िम�दैन भनी िवप�ी उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासले आदेश गदा�को �ममा उ�लेख 
गरकेा कुराह� �ूिटपूण� तथा कानूनिवपरीत रहेको छ । प�रवित�त नाम ७१ धनगढी ६५ को हकमा अिधव�ा अजय 
शकंर झा "�पेस" िव�� कैलाली िज�ला अदालत रहेको ०७६-WH-०३२९ को ब�दी��य�ीकरणको म�ुामा 
स�मािनत अदालतबाट �ितपादन भएको �याियक िस�ा�त तथा िनद�शनसमेत भएको अव�था छ ।
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यसरी प�रवित�त नाम तङ्ुगेछा ''एस'' लाई अिभभावकको िज�मा नलगाई थनुामा नै रा�ने गरी भएको 
उ� आदशे कानूनी मनसायिवपरीत ह�न गई कानूनको समान संर�णसमेत िवपरीत रही गैरकानूनी रहेको र 
�यसबाट िनजलाई नेपालको संिवधानको धारा १७(१), १८(१)(२) र (३), २०(९), २२(१), ३०(१), ३५(३)
(४), ३६(२) र ३९(२)(८) समेतका अिधकारह� हनन् ह�न गएको छ । �य�तै संिवधानको धारा ३९(९) ले 
जोिखममा रहेका बालबािलकालाई रा�यबाट िवशेष सरं�ण र सिुवधा पाउने हक ��याभूत गरकेो अव�था छ भने 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १६(१) ले बालबािलकासगँ स�बि�धत काय� गन� ��येक िनकाय तथा 
स�ंथाका अिधकारीले हरके काम कारबाही गदा� उनीह�को सव��म िहतलाई �ाथिमकता िदइनपुन� �यव�था 
रहेको र उपदफा (२) ले जीवन जोिखममा भएका बालबािलकालाई त�काल सहयोग गनु�  सबैको दािय�व ह�ने भ�ने 
कानूनी �यव�था भएकाले सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३४ अनसुार ��ततु िनवेदनमा सनुवुाइ 
गरी ऐ. िनयम ३७ तथा नेपालको सिंवधानको धारा १३३(२) बमोिजम िनज प�रवित�त नाम तङ्ुगेछा ''एस'' लाई 
खोजेको बखत उपि�थत गराउने गरी त�काल िनजको अिभभावकलाई िज�मामा छाड्ने गरी ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी गरी थनुा म�ु ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िनवेदक प�रवित�त नाम तङ्ुगेछा ''एस'' को हकमा 
अिधव�ा अजयशंकर झा "�पेस" को यस अदालतमा पन� आएको िनवेदनप� । 

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ु नपन� कुनै आधार, कारण भए सबदु �माणसिहत थनुामा रा�दा िलएका 
आधार, �माण कागजातह�को �ितिलिपसमेत साथै राखी ३ (तीन) िदनिभ� इमेलमाफ� त (वत�मान ब�दाब�दीको 
प�रवेशसमेतलाई िवचार गदा�) महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी ��ततु आदेश 
र िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�लाई इमेलमाफ� त �याद सूचना पठाई िवप�ीह�को हकमा स�बि�धत 
अदालतलाई �याद सूचना पठाएको जानकारी टेिलफोनमाफ� त समेत गराई �याद सूचना शी� तामेल गन� लगाई 
िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�" भ�ने यस अदालतको िमित २०७७।२।५ को 
आदशे ।

स�मािनत सव��च अदालतको िमित २०७६।१२।७ को पूण� बैठकको िनण�य नं. ५ लाई आधार िलई 
अिभभावकको िज�मा लगाई पाउ ँभनी िनवेदक तुङ्गेछा ''एस'' को हकमा िनजक� सानीआमा रखेकुमारी जोगीले 
भोजपरु िज�ला अदालतमा पेस गरकेो िनवेदनमा िवप�ी िनवेदकलाई अिभभावकको िज�मा लगाउन िम�ने 
देिखएन भनी भोजपरु िज�ला अदालतले गरकेो आदेशउपर फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा 
७३ बमोिजम बेरीतको आदशे बदर ग�रपाउ ँभनी यस इजलासमा िमित २०७४।१।१२ मा िनवेदन �ा�त भई 
इजलाससम� पेस ह�दँास�म अदालतबाट अि�तम फैसला भई सजाय भ�ुान ग�ररहेको स�दभ�मा िनवेदनमा 
उ�लेख गरेबमोिजम मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ७३ तथा �याय �शासन ऐन, २०७३ 
को दफा १५ मा ग�रएको कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने देिखएन । भोजपरु िज�ला अदालतबाट अिभभावकलाई 
िज�मा लगाउन पठाउन िम�ने अव�था देिखएन भनी आदेशमा कैिफयत �ितवेदनसमेत माग गरी भोजपरु िज�ला 
अदालतबाट भएको आदेश स�ब�धमा थप िवचार गनु�पन� दिेखएन, िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको 
यस इजलासबाट २०७७।१।१४ मा आदेश भएको अव�था छ ।

फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ७३ मा थुनछेक वा तोिकएको धरौट जमानत वा ब�क 
जमानतमा िच� नब�ुने प�ले एक तहस�म पनुरावेदन स�ुने अदालतमा िनवेदन िदन स�नेछ भ�ने कानूनी 
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�यव�था रहेको पाइ�छ । �रट िनवेदक िवप�ी थुनछेक आदेशको कारणले थनुामा रहेको नभई अदालतको 
फैसलाबमोिजम बाल सधुार गहृमा रहेको अव�थामा िनजका हकमा उि�लिखत कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने 
होइन । िवप�ीले �रट िनवेदनमा उ�लेख गरकेो स�मािनत सव��च अदालतसम� दायर भएको �रट नं.०७६-
WH-०३२९ मा भएको िनद�शना�मक आदेश बालबािलकाको हकको �योजनका िनिम� जारी भएको हो । यी 
िनवेदक िवप�ी स�ु भोजपरु िज�ला अदालतबाट फैसला ह�दँा िमित २०७१।९।८ मा १४ वष�भ�दा मािथ १६ 
वष�भ�दा कम उमेरका भएको भनी उ�लेख भएको दिेखदँा हाल िनवेदक १८ वष� नािघसकेका अथा�त् पूण��पमा 
साबालक भइसकेको देिखदँा यी िनवेदकका हकमा उि�लिखत िनद�शना�मक आदेश एवं स�मािनत सव��च 
अदालतको िमित २०७६।१२।०७ को पूण� बैठकको िनण�य नं. ५ आकिष�त ह�ने होइन । स�मािनत सव��च 
अदालतबाट ०७६-WH-०३२९ को �रट िनवेदनमा जारी भएको िनद�शना�मक आदेश एव ंउि�लिखत िमितको 
पूण� बैठकको िनण�यलाई आधार िलई यस इजलासलाई िवप�ी बनाई ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदन दता� गन� 
िनवेदकलाई हकदैयासमेत नभएको ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न ुपन� होइन । �रट िनवेदन खारजे 
ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासको तफ� बाट यस अदालतमा दायर ह�न 
आएको िलिखत जवाफ ।

प�रवित�त नाम तङ्ुगेछा 'ए' को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र �ितवादी प�रवित�त नाम तुङ्गेछा 'एस'  
भएको म�ुा नं. ०७१-CR-०००५ को जबरज�ती करणी म�ुामा �ितवादी प�रवित�त नाम तङ्ुगेछा 'एस' ले पीिडत 
प�रवित�त तङ्ुगेछा 'बी' लाई जबरज�ती करणी र हाडनातामा करणी गरकेो ह�दँा िनज �ितवादी प�रवित�त नाम 
तङ्ुगेछा 'एस'  लाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम जबरज�ती करणीतफ�  ५ वष� 
कैद र हाडनाता करणीमा १ वष� ६ मिहना कैदसमेत गरी ज�मा ६ वष� ६ मिहना कैद ह�ने ठहरी यस अदालतबाट 
िमित २०७१।९।८ मा फैसला भएको र त�कालीन पनुरावेदन अदालत धनकुटाबाट सो फैसलालाई िमित 
२०७३।४।२४ सदर गरी अि�तम भएको अव�था छ । िवप�ी �रट िनवेदकले अदालतबाट भएको फैसलाबमोिजम 
सजाय भ�ुानको लािग बाल सधुार गहृमा रािखएकोमा �य�तो �यि�लाई अिभभावकको िज�मा नलगाई थनुामा 
नै रा�ने गरी भएको आदेशलाई कानूनिवपरीत आदशे गरकेो भनी कानूनमा भएको �यव�थाभ�दा बािहर गई �रट 
िनवेदन दता� गरकेो ह�दँा िवप�ीको �रट िनवेदन खारेज ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको भोजपरु िज�ला अदालतको 
तफ� बाट यस अदालतमा दायर ह�न आएको िलिखत जवाफ ।

ठहर ख�ड
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनको िमिसल 

सलं�न �माण कागजातह�को अ�ययन ग�रयो ।
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह� �ी अजयशंकर झा "�पेस", �ी पंकजकुमार कण� र 

�ी िवमला यादवले प�रवित�त नाम तङ्ुगेछा 'एस'  िव�� भोजपरु िज�ला अदालतमा दायर भएको "जबरज�ती 
करणीस�ब�धी बाल िब�याइ"ँ म�ुामा िनजलाई जबरज�ती करणीतफ�  ५ वष� कैद र हाडनाता करणीतफ�  १ वष� ६ 
मिहना कैदसमेत गरी ज�मा ६ वष� ६ मिहना कैद सजाय ह�ने र िनजबाट �. २५,०००।- �ितपूित� भराई िदने भनी 
भोजपरु िज�ला अदालतबाट फैसला भएकोमा सो फैसलालाई सदर गन� गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
धनकुटाको फैसला अि�तम भएको र सो कैद सजाय भ�ुानको लािग िनवेदक बाल सधुार गहृ भ�परुमा थनुामा 
रहेको अव�था छ । वत�मान कोिभड-१९ को महामारी वा कोरोना भाइरसको सङ्�मणको जोिखम बाल सधुार 
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गहृमा ह�न स�ने अव�था रहनकुा साथै सामािजक तथा शारी�रक दरुी राखी सरुि�त �यव�थापनको अव�थासमेत 
नरहेको र यी िनवेदकले आफूलाई लागेको कैद सजाय भ�ुान गरी ७ मिहना मा� भ�ुान गन� बाकँ� रहेको 
छ । स�मािनत अदालतको िमित २०७६।१२।७ को पूण� बैठकको िनण�य नं.५ र प�रवित�त नाम ७१ धनगढी 
६५ को हकमा अिधव�ा अजयशंकर झा "�पेस" िव�� कैलाली िज�ला अदालत रहेको ०७६-WH-०३२९ 
को ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनमा �ितपादन भएको �याियक िस�ा�त तथा िनद�शनबमोिजम यस �रट 
िनवेदनमा पिन ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

�यसैगरी िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी रािधका सवुालले �रट िनवेदक 
थनुछेक आदेशको कारणले थुनामा रहेको नभई अदालतको फैसलाबमोिजम बाल सधुार गहृमा रहेको अव�था हो । 
िवप�ीले �रट िनवेदनमा उ�लेख गरकेो �रट नं.०७६-WH-०३२९ मा भएको िनद�शना�मक आदेश बालबािलकाको 
हकको �योजनका िनिम� जारी भएको हो । यी िनवेदक िवप�ी स�ु भोजपरु िज�ला अदालतबाट फैसला ह�दँा 
१४ वष�भ�दा मािथ १६ वष�भ�दा कम उमेरका भएको भनी फैसलामा उ�लेख भएको र हाल िनज १८ वष� 
नािघसकेका अथा�त् पूण��पमा साबालक भइसकेको ह�दँा स�मािनत अदालतको िमित २०७६।१२।०७ को पूण� 
बैठकको िनण�य नं.५ आकिष�त ह�ने अव�था छैन । स�मािनत सव��च अदालतबाट ०७६-WH-०३२९ को �रट 
िनवेदनमा जारी भएको िनद�शना�मक आदेश यी िनवेदकका हकमा लागू ह�ने अव�था नह�दँा ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ह�नपुन� होइन । �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

अब, ��ततु �रट िनवेदनसिहतको िमिसल कागजात अ�ययन गरी िव�ान्  अिधव�ाह� र िव�ान्  
उप�यायािधव�ाको बहस सनुी ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने हो वा
होइन ? सोही िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

िनण�यतफ�  िवचार गदा�, प�रवित�त नाम तङ्ुगेछा 'एस' िव�� भोजपरु िज�ला अदालतमा दायर भएको 
"जबरज�ती करणीस�ब�धी बाल िब�याइ"ँ म�ुामा िनजलाई जबरज�ती करणीतफ�  ५ वष� कैद र हाडनाता 
करणीतफ�  १ वष� ६ मिहना कैदसमेत गरी ज�मा ६ वष� ६ मिहना कैद सजाय ह�ने र िनजबाट �.२५,०००।- �ितपूित�  
भराई िदने भनी भोजपरु िज�ला अदालतबाट फैसला भई सो फैसलालाई सदर गन� गरकेो त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत धनकुटाको फैसला अि�तम भएको र सो कैद सजाय भ�ुानको लािग िनवेदक बाल सधुार गहृ भ�परुमा 
थनुामा रहेको अव�था छ । वत�मान कोिभड-१९ को महामारी कोरोना भाइरस बालबािलकाह�मा सङ्�मणको 
जोिखम रहेको कारण बाल सधुार गहृमा सामािजक शारी�रक दरुी राखी सरुि�त �यव�थापनको अव�था नरहेको 
र यी िनवेदकले आफूलाई लागेको कैदम�ये ७ मिहना मा� भ�ुान गन� बाकँ� रहेको र स�मािनत अदालतको िमित 
२०७६।१२।७ को पूण� बैठकको िनण�य नं. ५ र प�रवित�त नाम ७१ धनगढी ६५ को हकमा अिधव�ा अजयशकंर 
झा "�पेस" िव�� कैलाली िज�ला अदालत रहेको ०७६-WH-०३२९ को ब�दी��य�ीकरणको �रटमा स�मािनत 
अदालतबाट �ितपादन भएको �याियक िस�ा�त तथा िनद�शनबमोिजम यस िनवेदनमा पिन ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय िनवेदन मागदाबी रहेकोमा िवप�ी �रट िनवेदक थनुछेक आदेशको कारणले 
थनुामा रहेको नभई अदालतको फैसलाबमोिजम बाल सधुार गहृमा रहेका छन् । िवप�ीले �रट िनवेदनमा उ�लेख 
गरकेो �रट नं.०७६-WH-०३२९ मा भएको िनद�शना�मक आदेश बालबािलकाको हकको �योजनका िनिम� 
जारी भएको हो । यी िनवेदक िवप�ी स�ु भोजपरु िज�ला अदालतबाट फैसला ह�दँा १४ वष�भ�दा मािथ १६ 
वष�भ�दा कम उमेरका भएको भनी फैसलामा उ�लेख भएको र हाल िनज १८ वष� नािघसकेकाले पूण��पमा 
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साबालक भइसकेको ह�दँा िनवेदकका हकमा स�मािनत अदालतको िमित २०७६।१२।०७ को पूण� बैठकको 
िनण�य नं. ५ आकिष�त ह�ने अव�था छैन । ०७६-WH-०३२९ को �रट िनवेदनमा जारी भएको िनद�शना�मक 
आदशे िनवेदकका हकमा लागू ह�ने अव�था नह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�नपुन� होइन । हकदैयािवहीन 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ीह�को एकै िमलानको िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।

हाल कोरोना भाइरसको महामारीले ज�माएको िवपदक्ो प�रि�थितका स�दभ�मा यस अदालतको िमित 
२०७६।१२।७ को पूण� बैठकको िनण�यानसुार यस अदालतबाट �ेस िव�ि�त जारी भएप�ात् उ� बैठकको 
िनण�यका आधारमा ��ततु िनवेदन दता� भएको अव�था रहेको देिख�छ । वत�मान समयमा कोरोना भाइरसको 
महामारीले देश नै ब�दाब�दी (Lockdown) को अव�थामा रहेको र मूलतः ब�दाब�दीको उ�े�य सामािजक एवम् 
शारी�रक दरुी कायम गरी नाग�रकह�लाई सो महामारीबाट बचाउने नै हो ।

िनवेदकउपर भएको सजायको मा�ालाई हेदा�  िनजलाई ज�मा कैद ६ वष� ६ मिहना भएकोमा िनवेदक 
िमित २०७७।१०।१० मा छुटी जाने भएकोमा िनजले अिधकांश कैद सजाय भ�ुान ग�रसकेको त�य िमिसल 
सलं�न कागजातह�बाट देिख�छ । िनवेदक नाबालक भएको अव�था र हाल सम� िव� नै कोरोनाको महामारीको 
चपेटामा परकेो ि�थितमा हा�ो िसङ्गो दशे नै ब�दाब�दी (Lockdown) को अव�थाबाट गिु�रहेको र बाल 
सधुार गहृमा रहेका बालबािलकाह�को पिन अ�य नाग�रकसरह जीवनको र�ा, �वा��यको सरु�ा तथा सं�ामक 
रोगह�बाट ितनीह�लाई सरुि�त रा�नपुन� दािय�व रा�य �वयम् को ह�न आउछँ ।

यी िनवेदक नाम प�रवित�त तङ्ुगेछा 'एस'  बाल सधुार गहृ, सानोिठमी, भ�परुमा थनुामा रहेको र 
उ� बाल सधुार गहृमा �मताभ�दा बढी बालबािलकाह� रहेको भ�ने त�य बहस बुदँाह�बाट देिखन आएको 
छ । कोिभड १९ को महामारीका कारण अिहले पूर ैदेश नै ब�दाब�दी (Lockdown) बाट गिु�एको अव�थामा 
िभडभाड कम गद� शारी�रक दरुी कायम गरी कोरोना सङ्�मणको जोिखमबाट संर�णको लािग बाल सधुार 
गहृ, सानोिठमी, भ�परुमा �वा��य सरु�ाको उपयोिगतालाई �यानमा राखी मानवीय संवेदनशीलतालाई समेत 
�ि�गत गरी आदेश गनु�पन�मा सोतफ�  िवचार नै नगरी भोजपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।९।८ मा यी 
िनवेदक �ितवादी प�रवित�त नाम तङ्ुगेछा 'एस' लाई ग�भीर �कृितको कसरु ठहर भई सजायसमेत िनधा�रण 
भएकोले यी िनवेदक �ितवादी ठहर भएको सजाय भ�ुानको लािग बाल सधुार गहृमा बिसरहेको देिखदँा म�ुाको 
गा�भीय�, यी �ितवादीले गरकेो कसरुसमेतलाई म�यनजर गरी हेदा�  हाल िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम यी 
िनवेदकलाई अिभभावकको िज�मा लगाई पठाउन िम�ने अव�था देिखएन भनी भोजपरु िज�ला अदालतले िमित 
२०७६।१२।२८ मा गरकेो आदेशलाई सदर गन� गरकेो उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासको िमित 
२०७७।०१।१४ मा भएको आदशे िमलेको देिखन आएन ।

यस प�रि�थितमा िनवेदक बाल सधुार गहृ, भ�परुमा रहेको र सो बाल सधुार गहृमा �मताभ�दा बढी 
बालबािलकाह� रहेको भ�ने त�यसमेत �थािपत ह�न आएको छ । िनवेदकको िनवेदनमा उि�लिखत वत�मान िवषम 
प�रि�थितलाई म�यनजर गदा� ब�दाब�दी (Lockdown) मा िभडभाड कम गद� शारी�रक दरुी कायम गरी बाल सधुार 
गहृमा रहने बालबािलकालाई पिन कोरोना भाइरसको सङ्�मणको जोिखमबाट बचाउन ितनीह�को संर�णको 
लािग उनीह�लाई आव�यक पन� �वा��य सरु�ाको उपयोिगतालाई �यानमा राखी मानवीय संवेदनशीलतालाई 
समेत �ि�गत गदा� �य�ता बालबािलकाको समेत �यूनतम मानवीय �यवहार गनु�पन� दिेखएबाट यी �रट िनवेदकका 
हकमा उपय�ु आदेश जारी गनु�पन� देिखन आयो ।
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तसथ�ः मािथ िववेिचत आधार र कारणह�समेतबाट �ितवादी नाबालकलाई अदालतको फैसलाले 
तोिकएको ६ वष� ६ मिहना कैदम�ये अिधकांश कैद भ�ुान गरी अब केवल ७ मिहना मा� बाकँ� रहेको र साथै 
वत�मान समयमा आकि�मक�पमा पन� आएको कोरोना भाइरसको महामारीले िवषम प�रि�थित िसज�ना गन�स�ने 
नकारा�मक असरह�लाई िवचार नै नगरी भोजपरु िज�ला अदालतले िमित २०७६।१२।२८ मा गरकेो आदशेलाई 
सदर गन� गरकेो उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासको िमित २०७७।१।१४ को आदशे िमलेको 
नदिेखदँा बदर ग�रिदएको छ । िनवेदकलाई जबरज�ती करणीस�ब�धी बालिब�याइ ँकसरुमा सजाय भई िमित 
२०७१।४।११ दिेख िमित २०७७।१०।१० स�मको कैद सजाय भएकोमा िनजको कैद सजायम�ये अिधकांश 
समय �यितत गरी अब केही मिहना मा� बाकँ� रहेको देिखदँा िनजलाई हाल अिभभावकको िज�मा लगाउदँा पिन 
�यायको मकसद पूरा ह�ने ह�दँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५)(घ) मा केि��त रहेर बाकँ� 
कैद पिछ असलु गन� वा नगन� गरी पनुः यी िनवेदक प�रवित�त नाम तङ्ुगेछा 'एस' हकमा आदेश गनु�  भनी भोजपरु 
िज�ला अदालतको नाममा यो आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । आदेशको जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िवप�ीह�लाइ� िदई ��ततु म�ुाको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइ� िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ह�र�साद फुयाल

इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७७ साल जेठ १४ गते रोज ४ शभुम् ।
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सव��च अदालत, एक �यायाधीशको इजलास
माननीय �यायाधीश डा.�ी  मनोजकुमार शमा� 

आदशे िमित : २०७७।२।१४
०७६-WO-०९५६

म�ुाः उ��ेषण

िनवेदक : साव�जिनक �ितर�क समाज नेपालको तफ� बाट समेत अिधव�ा अजय शंकर झा “�पेस” समेत -----१
िव��

िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत--------------------------------------------------------१

आदेश
यसमा िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्   व�र� अिधव�ा �ी िदनेश�साद ि�पाठी र िव�ान्   अिधव�ाह� 

�ी क�ित�नाथ शमा�, �ी पंकजकुमार कण�, �ी �यामकुमार िव�कमा�, �ी िवमला यादव, �ी इ���साद अया�ल, �ी 
ल�मी नानी थापा, �ी नवराज पा�डे, �ी स�तोष भ�डारी र �ी िदपक दवेुले गनु�भएको बहस सिुनयो ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आधार र कारण 
भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश�ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� िवप�ीह� १, २, ३, ४, 
५ र ६ का हकमा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त र िवप�ी ७ का हकमा आफँै वा कानूनबमोिजमको आ�नो 
�ितिनिधमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश र िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�को 
नाउमँा �याद सूचना पठाई सोको जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर े
वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू�  ।

यसमा अ�त�रम आदेशको माग स�ब�धमा िवचार गदा� अ�पताल भना� भई उपचार गराई रहेका 
COVID-19 रोगबाट सं�िमत �यि� �वयम् मानिसक �पमा �तािडत रहने भएकोले �य�ता �यि�ह�लाई रा�ो 
�यवहार गरी उनीह�को उ�च मनोबल बढाउन सहयोग गनु�पन� अव�था रहेको छ । य�तो अव�थामा रोगबाट 
स�ंिमत �यि�ह�मा �ास उ�प�न गन� तवरबाट िहंसा�मक काम कारबाही ह�ने वा ह�लदङ्गा ह�ने आशंका भएको 
काय� रो�न बनेको कानून �थानीय �शासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को �योग गरी सं�िमत �यि� भा�न 
खोजेमा आव�यकताअनसुार बल �योग गद� िनय��णमा िलने भनी िवप�ी िज�ला संकट �यव�थापन के�� 
पसा�को िमित २०७७।२।१ को बैठकको िनण�य नं.३ लाई संशोधन गद� िमित २०७७।२।२ मा उ� के��बाट 
भएको िनण�य काया��वयन नगनु�  नगराउन ुतथा कोरोना भाइरस (COVID-19) स�ब�धी �वारे�टाइन स�चालन 
तथा �यव�थापन गन� बनेको मापद�ड-२०७६ बमोिजम स�पूण� �वार�ेटाइनको �यव�थापन �भावकारी �पमा 
काया��वयन गनु�  गराउन ुभनी सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९(२) बमोिजम अ�त�रम आदेश 
जारी ग�रिदएको छ । सोको जानकारी िवप�ीह�लाई िदनू । ��ततु �रट िनवेदनलाई यस अदालतमा यसअिघ 
दायर भएको COVID-19 सगँ स�बि�धत �रट िनवेदनसगँ साथै राखी िनयमानसुार गनू� ।

इित संवत् २०७७ साल जेठ १४ गते रोज ४ शभुम्---------------------------------
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सव��च अदालत, बहृत् पूण� इजलास 
स�माननीय �.�यायाधीश �ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�
माननीय �यायाधीश �ी मीरा खडका

माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक� 
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा

माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िसं�हा 

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी.
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े� 
माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान 
माननीय �यायाधीश �ी �काशकुमार ढंुगाना
माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा 

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

माननीय �यायाधीश डा.�ी मनोजकुमार शमा� 
आदशे िमित : २०७७।२।१५

िवषयः  ब�दाब�दी (Lockdown) को अविधमा हद�याद, �याद, तारखेलगायतका िवषयमा परकेो अडबडको 
िनकासा पाउ ँभ�ने ।

०७६-RE-०३९२
�ितवेदक : सव��च अदालत, म�ुा तथा �रट महाशाखा

िवषय : परमादशे ।
०७६-WO-०९४४ 

िनवेदक : झापा िज�ला गौरादह नगरपािलका घर भई हाल काठमाड� महानगरपािलका वडा नं.१० ब�ने अिधव�ा 
िटकाराम भ�राईको वारसे भई आ�नो हकमा समेत काठमाड� महानगरपािलका वडा नं.१५ ब�ने 
अिधव�ा महे�र �े�
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आदेश
�या.ई�र�साद खितवडा : यसमा ब�दाब�दी (Lockdown) को अविधमा म�ुाको हद�याद, �याद, 

ता�रखलगायतका िवषयमा काया��वयनमा आइपरकेो अडबडको िनकासा ह�न सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम २२ बमोिजमको �ितवेदन संय�ु इजलाससम� पेस भई कानूनी ��को जिटलता र मह�व 
िवचार गरी यस अदालतको संय�ु इजलासको आदेशबमोिजम यस बहृत् पूण� इजलाससम� पेस ह�न आएको 
�ितवेदन तथा नेपालको संिवधानको धारा १३३ अ�तग�त आदशे जारी ग�रपाउ ँभनी परकेो ०७६-WO-०९४४ 
को �रट िनवेदनसमेतको संि�� त�य र यस इजलासको आदेश िन�नानसुार छः

�ितवेदनको बेहोरा
१. िव�भ�र महामारीको �पमा फैिलदँै गएको कोरोना भाइरस (कोिभड - १९) को सङ्�मण नेपालमा समेत 

फैिलदैँ छ । नेपाल सरकारबाट सङ्�मण िनय��णका लािग िविभ�न िनण�यह� भएका छन् । अदालतको 
काय� जनसाधारणको ठुलो उपि�थित र िभडभाड ह�ने �कृितको भएकोले महामारीको ि�थितलाई �ि�गत 
गरी अदालतको काम कारबाही र सेवा �वाहको �यव�थापन गनु�पन� अव�था आएको छ । यसरी सेवा �वाह 
�यव�थापन गन� �ममा सव��च अदालतको िमित २०७६।१२।०७ मा बसेको पूण� बैठकको िनण�यअनसुार 
िमित २०७६।१२।०९ देिख ऐ. २१ गतेस�म िनयिमत सेवा �थगन गरी ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन, 
अिभयोगप� दता�, बयान र थनुछेक, प�ाउ पजु� अनमुित र ज�री प�ाउ पजु�को समथ�न, �याद थप तथा 
महामारीसगँ स�बि�धत ग�भीर �कृितका िनवेदनह�उपरको सनुवुाइ, रकम ितरी कैदबाट छाड्न िदइने 
िनवेदन, बालबािलका िज�मा िदनेस�ब�धी िनवेदनउपर सनुवुाइ गन� गरी अ�य काम कारबाही �थगन / ब�द 
ग�रएको िथयो । यसपिछ नेपाल सरकारले िमित २०७६।१२।१० मा सं�ामक रोग ऐन, २०२० अनसुार 
कोिभड-१९ को सङ्�मण फैलन स�ने स�भावना देिखएको भनी िविभ�न आदेशसिहत पिहलो पटक िमित 
२०७६।१२।११ देिख ऐ. १८ गतेस�म ब�दाब�दी (Lockdown) घोषणा गन� िनण�य गरकेो िथयो । यसपिछ 
पटकपटक अविध थप गद� हालस�म ब�दाब�दीको अव�था कायम रहेको छ । यसिबच यस अदालतको पूण� 
बैठकह� बसी सेवा-�वाहको कुरामा केही सामा�य हेरफेर ग�रएको छ । यस अविधमा आम सेवा�ाहीका 
लािग अदालतबाट �वाह ह�ने सामा�य वा िनयिमत सेवा ब�द रहेको छ । म�ुा, पनुरावेदन, म�ुासरहका 
िनवेदन दता� गन�, पेसी तोिकएका म�ुाह�को सनुवुाइ गन�, ता�रख िदनेलगायतका काय�ह� स�चालन 
भएका छैनन् ।

२. मलुकु� देवानी काय�िविध सिहता, २०७४ को दफा ५१ मा हद�याद प�ुने अि�तम िदन साव�जिनक िबदा 
परमेा �य�ता िबदापिछ लग�ै अड्डा खलेुको पिहलो िदन िफराद दता� गन� सरोकारवालाले माग गरमेा 
अदालतले �य�तो िफरादप� दता�  गनु�पन� छ भ�ने, दफा ५२ मा नाबालक, होस ठेगाना नरहेको �यि�को 
हद�याद �ार�भ ह�ने कुरा, दफा ५३ मा हकवालाको हद�याद �ार�भ ह�ने कुरा उ�लेख छ । दफा ५८ मा 
केही खास-खास अव�थामा हद�याद ग�ेुको हद�याद नाघेपिछ पिन िफरादप� दता� ह�ने �ावधान छ । तर 
यसमा लामो अविधको ब�दाब�दीको अव�थामा गिु�एको हद�याद था�न सिकने ��ट वा िकटानी �ावधान 
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समावेश भएको देिखदैँन । मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १६९क. मा �चिलत 
कानूनबमोिजम हद�याद तोिकएकोमा सोहीबमोिजम र नतोिकएकोमा जिहलेसकैु म�ुा गन� सिकने छ भ�ने 
उ�लेख छ । उ� ऐनको दफा ५९ को उपदफा (५) को �ितब�धा�मक वा�यांशमा काबबुािहरको प�रि�थित 
उ�प�न भएमा केही सीिमत अव�थामा �याद था�न सिकने �यव�था रहेको छ । तर हद�याद था�ने, थािमन 
स�ने कुरा मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ मा उ�लेख भएको देिखदैँन । सोही संिहताको 
दफा ८५ मा अदालतबाट कुनै कामका लािग उपि�थत ह�न ता�रख तोिकएकोमा तोिकएको ता�रखका 
िदन अिभय�ु वा �ितवादी अदालतमा उपि�थत ह�नपुन�, तर तोिकएको ता�रखका िदन काबबुािहरको 
प�रि�थित उ�प�न भई अदालतमा उपि�थत ह�न नसकेको कारण देखाई म�ुाका कुनै प�ले िनवेदन िदएमा 
र �य�तो  बेहोरा मनािसब देिखएमा अदालतले बढीमा दईु पटकस�म ए�काइस िदनस�मको ग�ेुको ता�रख 
थािमिदने आदेश िदन स�ने �यव�था रहेको देिख�छ । मलुकु� देवानी काय�िविध सिहता, २०७४ को दफा 
२२३ मा पिन कुनै म�ुामा आ�नो काबबुािहरको प�रि�थित उ�प�न भई तोिकएको �याद वा ता�रखका िदन 
अदालतमा उपि�थत ह�न नसक� �याद वा ता�रख ग�ेुकोमा गजुान� प�ले �यादको हकमा प�� िदनस�म एक 
पटक र ता�रखको हकमा बढीमा दईुपटक ए�काइस िदनस�म थमाउन स�ने �यव�था रहेको छ । यसका 
अित�र� दफा २२५ मा समेत केही िवशेष काबभु�दा बािहरको प�रि�थितमा ता�रख थािमन स�ने �यव�था 
छ । तर महामारीको अव�थामा भएको ब�दाब�दीको कारणबाट लामो समय ता�रखमा हािजर नभएको 
अव�थामा के ह�ने भ�ने स�ब�धमा ��ट �यव�था रहेको देिखदँनै ।

३. िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ मा िवशेष अदालतमा परकेो म�ुामा र सो अदालतको फैसलाउपर 
परकेो पनुरावेदनका स�दभ�मा �याद ता�रख था�न काबबुािहरको प�रि�थित परकेो कारण र आधार खलुाई 
िनवेदन परमेा एक पटकमा बढीमा प�� िदनस�मको �याद ता�रख था�न सिकने �यव�था छ । संि�� 
काय�िविध ऐन, २०२८ को दफा ८क. मा प�को काबभु�दा बािहरको प�रि�थितले गदा� �याद वा ता�रख 
ग�ेुको भ�ने अदालतलाई लागेमा एकै पटक वा दईु पटकस�म गरी ज�मा प�� िदनस�मको �याद ता�रख 
था�न सिकने �यव�था रहेको छ । सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ५५, उ�च अदालत 
िनयमावली, २०७३ को िनयम ४९ र िज�ला अदालत िनयमावली, २०७५ को िनयम ३८ मा काबबुािहरको 
प�रि�थितमा प�� िदनस�म ग�ेुको �याद ता�रख था�ने �ावधान रहेका छन् । 

४. सं�ामक रोग ऐन, २०२० मा नेपालभर वा यसको कुनै भागमा मािनसमा कुनै सं�ामक रोग उ�जेमा वा 
फैिलने स�भावना देिखएमा सो रोग िनमू�ल गन� वा रोकथाम गन� नेपाल सरकारले आव�यक कारबाही गन� 
र सव�साधारण जनता वा कुनै �यि�ह�को समूहउपर लागू ह�ने गरी आदशे जारी गन� स�नेलगायतका 
�यव�थाह� गरकेो पाइ�छ । िवपद जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २ को 
प�रभाषा ख�डमा गैर�ाकृितक िवपदक्ो प�रभाषा गरी अ�य कुराको अित�र� महामारी, क�ट वा सू�म 
जीवाण ुआतङ्क, िविभ�न �कारका �ललुाई समेटेको पाइ�छ । तर यी ऐनह�मा समेत िवपद ्वा महामारीको 
समयमा ग�ेुको हद�याद, �याद वा ता�रखको स�ब�धमा कुनै कुरा उ�लेख भएको देिखदँनै ।

५. �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोिजम अदालतले तीन िदन वा सोभ�दा बढी अविधको लािग 
अदालत ब�द रहने भएमा �य�तो िबदाको अविधमा पिन अदालत खलुा गरी ब�दी��य�ीकरणस�ब�धी 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

िनवेदनको सनुवुाइ गन� �यव�था छ । नेपाल सरकारले जारी गरकेो २०७६ साल चै� १० गतेको 
ब�दाब�दीको आदेशबाट समेत सरकारी काया�लय पूण�तः ब�द ह�ने भ�ने देिखदँनै । सव��च अदालतको पूण� 
बैठकका िनण�यह�बाट अदालतह� पूण�तः ब�द रािखएको नभई अिधकांश काम-कारबाही तथा सेवा-�वाह 
�थगनस�म भएको अव�था छ । 

६. उि�लिखत स�दभ�मा हेदा� मलुकु� दवेानी काय�िविध संिहता, २०७४ ले केही अव�थाह�मा हद�यादिभ� 
िफराद िदन नपाई काबबुािहरको प�रि�थितमा बढीमा प�� िदनस�मको अविधस�म थािमन स�ने �यव�था 
गरकेो देिख�छ भने मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ मा �याद ता�रख थािमने �यव�था रहेको भए 
पिन महामारी वा अ�य �ाकृितक िवपद्लगायतका कुनै पिन अव�थामा हद�याद थािमन स�ने �ावधान रहेको 

 देिखदँैन । िव�व�यापी �पमा फैिलएको महामारीको यस अव�थामा �याय �ब�ध �यव�थापनको लािग 
कुनै िवशेष ऐन जारी भएको दिेखदैँन । उि�लिखत प�र�े�यमा देहायका िवषयमा �प�ताको आव�यकता 
भएकाले िवषयको जिटलता र मह�वलाई �ि�गत गरी बाधा अड्काउ फुकाउन साधसोधका लािग �ितवेदन 
पेस ग�रएको छः 
क. सव��च अदालतको पूण� बैठकबाट िमित २०७६/१२/७ र �यसपिछ भएका िनण�यबाट अदालतह�को 

काम कारबाही �थगन, सेवा �वाह ब�द गरकेो अविधमा हद�याद, �याद, ता�रख नग�ुने मानी 
ब�दाब�दी खलेुपिछ बाटाको �यादबाहेक १० िदनिभ� उपि�थत ह�न आएमा म�ुा दता�लगायतका 
अ�य काम कारबाहीको �यव�थापन गन� भ�ने िनण�य भएको छ । मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
संिहतामा हद�याद नग�ुने �यव�थाबार े केही उ�लेख भएको दिेखदैँन । हद�यादस�ब�धी िवषय 
म�ुाको स�ु कारबाही िकनारा गन� अदालतबाट स�ुमा नै िन�पण ह�नपुन�; सो स�ब�धमा स�बि�धत 
प�ले पिछ ��न उठाउन नपाउने; सोको त�काल िन�य�ल नग�रएमा हद�यादका स�ब�धमा िविभ�न 
अदालतबाट फरक-फरक �ि�कोण ब�न स�ने ह�दँा एक�पताका लािग आव�यक िनकासा ह�न ुपन�;

ख. ब�दाब�दी खलेुपिछ दश िदनिभ� यस अविधका पेसी, ता�रखमा आउने �यि�, म�ुा दता�लगायतका 
काम-कारबाहीमा अदालतमा आउने प�, सरोकारवालालगायतको सङ्�या सव��च अदालत तथा 
काय�बोझ बढी भएका अदालतह�मा अ�यिधक ह�ने भई सङ्�मणको जोिखम रहने खतरा ह�ने ह�दँा 
तत् स�ब�धमा आव�यक िनकासा ह�न ुपन�; 

ग. मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, मलुकु� दवेानी काय�िविध संिहता, िवशेष अदालत ऐन, संि�� 
काय�िविध ऐन तथा अदालतका िनयमावलीह�मा गिु�एको �याद ता�रख था�ने स�ब�धमा एक�पता 
नभई िविवधता रहेको ह�दँा उ�प�न वत�मान महामारीको स�दभ�मा �योगमा �प�ता कायम ह�न ुपन�; 

घ. एकै पटक नेपाल रा�यभर ब�दाब�दी नखलुी आिंशक वा �े�गत�पमा खलेुको अव�थामा सबैितर 
साव�जिनक यातायातको साधन सचुा� नह�ने ह�दँा य�तोमा हद�याद र �याद ता�रखको गणना कसरी 
गन� भ�ने स�ब�धमा िनकासा ह�न ुपन�;

ङ. िविभ�न कानूनमा भएका �याद ता�रख था�ने अविधस�ब�धी �यव�था पिन ब�दाब�दी आंिशक 
खलेुको अव�थामा अपया�� ह�न स�ने भएबाट सो स�ब�धमा  िनकासा ह�न ुपन�; 

च. काबभु�दा बािहरको प�रि�थित परी ग�ेुको �याद ता�रख था�ने स�ब�धमा काबबुािहरको प�रि�थित 
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परकेो �माणसिहत िनवेदन िदनपुन� कानूनी �यव�था रहेको, यसबाट प�लाई अनाव�यक झ�झट 
ह�ने तथा महामारीको अव�थामा अदालतह�मा िभडभाड थप बढ्न जाने भएकाले सो स�ब�धमा 
िनकासा ह�न ुपन�; 

छ. फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ८(२) मा "सजाय िनधा�रण 
गदा� कसरुदार ठह�रएको तीस िदनिभ� िनधा�रण ग�रस�नपुन� छ" भ�ने �यव�था रहेको, ब�दाब�दीको 
अव�थामा सो सेवा �थिगत रहेकोले सो स�ब�धमा आव�यक िनकासा ह�न ुपन�;

ज. लामो समय भएको ब�दाब�दीका कारण अदालतको फैसला काया��वयनका �ममा िदइने िनवेदनह� 
(फैसला काया��वयनको िनवेदन, फौजदारी म�ुामा फैसलाले लागेको कैद तथा ज�रवाना छुटको 
िनवेदनलगायत) मा �याद ग�ुन जाने अव�था रहेकाले �य�ता िवषयह�समेतका स�दभ�मा ि�िवधा 
पन� स�ने भएबाट �प� िनकासा ह�नपुन� । 

यस अदालतको �ारि�भक आदेश
७. ��ततु �ितवेदनमा उि�लिखत म�ुामा समावेश ह�ने वा भएको कानूनी ��को जिटलता र मह�वको िवचार 

गरी ��ततु �ितवेदन बहृत् पूण� इजलासमा पेस ह�न आव�यक दिेखएको ह�दँा सो �योजनाथ� सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम २२ को उपिनयम (२) को दहेाय (च) बमोिजम स�माननीय 
�धान�यायाधीश�यूसम� पेस गनू�, साथै िवषयव�तकुो गा�भीय�, मह�व तथा समावेश भएका कानूनी 
��लाई िवचार गदा� अदालतको सहयोगीको �पमा महा�यायािधव�ा, नेपाल बार एसोिसएसन तथा 
सव��च अदालत बार एसोिसएसनका अ�य�ह�लाई तीन िदनिभ� िलिखत बहसनोट इमेलमाफ� त पठाई 
एक / एकजना �ितिनिधसमेत उपि�थत ह�न लेखी पठाई आएपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने िमित 
२०७७/१/२४ को यस अदालत, सयं�ु इजलासको आदशे । 

िव�ान ्  महा�यायािधव�ा �ी अि�न�साद खरलेबाट ��तुत िलिखत बहस-नोटको सिं�� बेहोरा   
८. सव��च अदालतको िमित २०७६/१२/०७ को पूण� बैठकको िनण�यका आधारमा लकडाउन खलेुको १० 

िदनिभ� म�ुा दता�  गन� सिकने अव�था रहेपिन यसको कानूनी आधार कमजोर छ । मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा १६९क. ले �चिलत कानूनबमोिजम हद�याद तोिकएकोमा सोहीबमोिजम ह�ने 
�यव�था गरकेो देिख�छ । यसमा कुनै कारण हद�याद ग�ुन गएमा थप ह�नस�ने प�रक�पना ग�रएको 

 देिखदँैन । सव��च अदालतको िमित २०७६/१२/२८ को पूण� बैठकको िनण�यअनसुार नेपाल सरकार 
वादी ह�ने फौजदारी म�ुाको हकमा २०७६ चै� २८ देिख अिभयोगप� दता� गन� काय� भइरहेको ह�दँा �य�ता 
म�ुाको हकमा हद�यादको सम�या ह�ने अव�था छैन । �यि�वादी फौजदारी म�ुाको हकमा ब�दाब�दीपिछ 
हद�याद समा� ह�ने भएमा के गन� भ�ने �� छ । दफा ५९ को �यव�था हद�यादको िवषय नभई िवश�ु 
�यादको िवषय भएकोले सो �यव�थाका आधारमा हद�याद थप गन� कानूनी आधार देिखदैँन । ब�दाब�दी 
खलेुको िदनमा म�ुा दता�  गन� सिकने कुरास�म कानूनस�मत ह�ने देिख�छ । कानूनी आधार िबना हद�याद 
ग�ुन गएको फौजदारी म�ुा दता� गन� सिकने देिखदँनै । हद�याद स�ब�धमा ऐनले ��ट गरकेो अव�थामा 
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�या�या�ारा बढाउनेतफ�  सतक�  ह�नपुन� देिख�छ (ने.का.प. २०७०, अङ्क ४, िन.नं. ९००७) । वारदात 
भएको िमितले यित िदन भनेकोमा यो वा �यो आधारमा हद�याद बढाउन सिकने कुरा िवचारणीय 

 ह��छ । साव�जिनक िबदा परकेोमा वा यातायात नचलेको वा काबबुािहरको प�रि�थितमा हद�याद ग�ुन 
गएको अव�थामा अड्डा खलेुको िदन म�ुा दता� गन� सिकने कानूनी �यव�था रहेको छ । सोही आधारमा 
म�ुा दता� गन� सिकने अव�था देिख�छ । अ�यथा कानूनमा प�रवत�न नगरी हद�याद बढाउन सिकने अव�था 
ह�दँनै । राज ु चापागाई िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ् काया�लयसमेत (ने.का.प. २०७३, अङ्क २, 
िन.नं.९५४७) को म�ुामा हद�याद िनधा�रण गदा� कसरी र कित िनधा�रण गन� भ�ने स�ब�धमा अपराधको 
गा�भीय�, समसामियक प�रवेश, देशको सामािजक तथा भौगोिलक अव�था तथा अ�तरा�ि��य कानून र 
अ�याससमेतलाई िवचार ग�रनपुन� ह��छ । यो िवषय िवधाियक� िववेकको िवषय भएकोले यित नै हद�याद 
िनधा�रण गनु�  उपय�ु ह��छ भनी अदालतले िदन िकटान ग�रिदन भने िम�दैन भनी �या�या भएको छ ।

९. मलुकु� दवेानी काय�िविध संिहता, २०७४ मा काबबुािहरको प�रि�थितका कारण हद�याद ग�ुन गएकोमा 
थप ह�न स�ने �यव�था दफा २२५ मा छ । सो �यव�था फौजदारी म�ुामा लागू ह�न स�ने देिखदैँन । मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध िनयमावली, २०७५ को िनयम ३४ मा हद�याद प�ुने अि�तम िदन साव�जिनक िबदा 
परमेा �य�तो िबदापिछ अदालत खलेुको पिहलो िदन अदालतमा उपि�थत भएमा हद�याद ग�ेुको मािनने 
छैन भ�ने �यव�था रहेको छ । ब�दाब�दीको अव�थालाई नेपाल सरकारले तोकेको सूचनाले साव�जिनक 
िबदासरह मानेको अव�था छ । ब�दाब�दीपिछ अदालत खलेुकोमा खलेुको िदन म�ुा दता� गदा� हद�याद 
ग�ुने अव�था ह�दँैन । एकै िदन म�ुा दता� गन� नसिकने अव�था भएमा कसरी �यव�था गन� भ�ने �� 
�यव�थापक�य िवषय पिन हो । यसका लािग िनयमावलीको उ� �यव�था सव��च अदालतबाट संशोधन 
गरी वा �ितब�धा�मक �यव�था थप गरी िवशेष अव�थामा (कोिभड १९ ज�ता महामारी) हद�याद ग�ुन 
गएकोमा था�न सिकने यथोिचत अविध थप गन� सिकने िवक�प �योग गन� सिक�छ । यो िवक�प उपय�ु र 
कानूनस�मत ह�ने देिख�छ ।  

१०. ब�दाब�दी खलेुपिछ बढी काय�बोझ ह�ने अदालतमा �यव�थापन गन� िवषय कानूनीभ�दा पिन �यव�थापक�य 
�� हो । सूचना �िविधको �योगबाट �याद ता�रख था�न सिक�छ,  सेवा�ाहीलाई म�ुाको �कृित वा म�ुा नं. 
को आधारमा कुन िदन, कुन �कृितका म�ुाको �याद ता�रख था�न िनवेदन गन� हो भ�ने अि�म जानकारी 
गराउने, दिैनक �दान ग�रने सेवाको सङ्�या िनधा�रण गन�, सङ्�मणको जोिखम कम गन� अदालतमा 
�वा��य सरु�ाका उपायह� अपनाउने गन� सिक�छ । 

११. कोिभड-१९ महामारीको अव�थामा ब�दाब�दी ग�रएको र साव�जिनक यातायात नचलेको ह�दँा यसलाई 
काबबुािहरको प�रि�थित मा�न सिक�छ । म�ुाका प�लाई बढी सहज ह�ने र सिुवधा िदने गरी �या�या गनु�  
कानूनस�मत ह��छ । �े�गत वा आिंशक �पमा साव�जिनक यातायात खलेुकोमा प�को सहजताअनसुार 
�याद ता�रख था�न सिक�छ । कुनै िज�ला पूर ैखलेुको, कुनै िज�लाको कुनै भाग मा� खलेुको वा अक� 
िज�लाबाट आउन ुपन�मा सो िज�ला खलेुको तर म�ुा दता� गनु�पन� िज�ला नखलेुको वा म�ुा दता� गनु�पन� 
िज�ला खलेुको, तर बसोबास गरकेो िज�ला नखलेुको ज�ता अव�थामा म�ुाको प�लाई सहज ह�ने �या�या 
गनु�  उपय�ु ह��छ ।
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१२. कानूनमा काबबुािहरको प�रि�थित उ�प�न भएको �माण पेस गनु�पन� �यव�था छ । यो सबै अव�थामा 
लागू ह�ने िनरपे� �यव�था होइन । कोिभड-१९ महामारीका कारण ब�दाब�दीको आदेश जारी भएको र 
साव�जिनक यातायात स�चालनमा पूण� रोक लगाएको ह�दँा म�ुाका प�ह�का लािग यो काबबुािहरको 
प�रि�थितको अव�था हो । नेपाल राजप�, भाग ५, िमित २०७६।१२।९ मा ब�दाब�दीको सूचना �काशन 
भएको छ । यो �याियक जानकारीमा िलने िवषय हो । 

१३. फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा (२) अनसुार 
कसरुदार ठह�रएको तीस िदनिभ� सजाय िनधा�रण ग�रस�न ुपन� �ावधानअनसुार सजाय िनधा�रणका लािग 
ता�रख तोिकएको, तर ब�दाब�दीको कारणबाट सजाय िनधा�रण ह�न नसकेको कुरालाई ता�रख ग�ेुसरह 
मानेर ब�दाब�दी खलुी अदालत सचुा� भएप�ात् अक� सनुवुाइको ता�रख तोक� सजाय िनधा�रण गनु�  
कानूनस�मत् ह��छ । पनुरावेदन, पनुरावलोकन र दोहो�याई हे�रपाउ ँभ�ने िनवेदन, फैसला काया��वयनका 
िनवेदनह�, सजाय वा ज�रवाना छुटका िनवेदनह�मा पिन �याद ता�रख थामेर िनकासा िदन सिक�छ । 

अदालतका सहयोगी (Amicus Curiae) को �पमा नेपाल बार एसोिसएसनका तफ� बाट अ�य� िव�ान ्  
व�र� अिधव�ा �ी च�डे�र ��ेबाट ��तुत िलिखत बहस-नोटका सिं�� बेहोराः
१४. कोिभड–१९ सङ्�मण िव��यापी�पमा फैिलएको र िव� �वा��य संगठनले नेपाललाई अ�य�त जोिखमको 

सूचीमा राखेको छ । यस अव�थामा अदालतह�मा िनयिमत सेवा स�चालन गदा� �वाभािवक�पमा मानवीय 
िभडभाड ह�ने भई रोग सङ्�मणको अिधक जोिखम बढ्न स�ने कुरालाई महससु गरी िमित २०७६।१२।४ 
मा नेपाल बार एसोिसएसनले अदालतमा िलिखत �यानाकष�ण गराएको, िमित २०७६।१२।७ को 
अदालतको पूण� बैठकबाट भएको िनण�यबमोिजम वैयि�क �वत��ता र अित आव�यक�य सेवाबाहेक म�ुा, 
�रट तथा िनवेदनह�का पेसी, ता�रख र सनुवुाइलगायतका िनयिमत�पमा स�चालन ह�ने सबै सेवाह� 
िमित २०७६।१२।९ देिख ऐ. २१ गतेस�म ब�द ग�रएको िथयो । िमित २०७६।१२।९ मा नेपाल सरकारले 
घोषणा गरकेो ब�दाब�दी (Lockdown) तथा अदालतको पूण� बैठकबाट भएका िनण�यह�समेतका 
आधारमा हालस�म अदालतका िनयिमत सेवाह� पूण��पमा ब�द रहेको अव�था छ । ब�दाब�दी खलेुपिछ 
िनयिमत�पमा अदालतबाट सेवा�ाहीले पाउनपुन� कानूनी उपचारका लािग �चिलत कानूनमा रहेका 
�यव�थाह�को सकारा�मक �या�या गरी �ितवेदकको मागबमोिजम िनकासा िदन, िनयमावलीमा आव�यक 
संशोधनसमेत गरी सेवा �वाहलाई सरुि�त र �यवि�थत गन� िनद�शना�मक आदेशसमेत जारी गन� सिकने 
नेपाल बार एसोिसएसनको �प� धारणा रहेको छ ।

१५. नोबल कोरोना (COVID-19) रोगको सङ्�मण स�ुमा िछमेक� मलुकु चीनमा जनवरी २२, २०२० मा 
देिखएकोमा सङ्�मण रो�नका लािग २३ जनवरी, २०२० बाट ब�दाब�दी (लकडाउन) स�ु गरकेो ५९ 
िदनपिछ मा� खकुुलो पा�रएको भए पिन हालस�म थप नया ँ िबरामी देिखइरहेको छ । भारतमा कोरोना 
सङ्�मण फे�ूअरी १५, २०२० मा देिखएको र अिहलेस�म सङ्�मणबाट म�ृय ुह�नेको सङ्�या िनर�तर 
बिढरहेको छ । नेपालमा माघ १० मा हवाइजहाजबाट आएका िव�ाथ�मा सङ्�मण भएको देिखएको 

 िथयो । अिहले सङ्�मणका िबरामीह� बढ्दो अव�थामा रहेका छन् । रोग परी�णका लािग आव�यक 
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�वा��य उपकरणह�को अभावले परी�ण िव�तार ह�न सकेको छैन, सं�िमतह� सङ्�या बढेर जाने 
ि�थित छ । काम िवशेषले एक ठाउबँाट अ�य� (िविभ�न िज�ला र िवदेशमा) गएका मािनसह� ब�दाब�दीको 
कारण आ�नो ठाउमँा फिक� न सिकरहेका छैनन् । कितपय िबचबाटोमा छन्, कोही Quarantine मा रहेका 
छन्, हवाइउडान नह�दँा कितपय िवदेशमै रहेका छन् ।  लकडाउनले क�रब दईु मिहना घरिभ� रहेका कारण 
काम र खा�ा�नको अभावले कितपय मानिसक तनावमा रहेका छन् । देशबािहर गएका नेपाल फक� न चाहने 
नेपालीह� फक� न पाइरहेका छैनन् । सरकारले अिहलेस�म पिन देशिभ� फका�ई न�याएको र जहा ँजनु 
देशमा रहेको हो �यही ँनै ब�न भिनएको छ । यो ि�थितमा, लकडाउन खिुलसकेप�ात् पिन, घरिभ� रहेका 
मािनसह�लाई मानिसक �यव�थापनकै लािग पिन समय ला�न स�ने ि�थित छ । साव�जिनक यातायातका 
सवारी साधन पूण��पमा स�चालनमा नआएस�म िभडभाडका कारण आ�नो घर-ठाउमँा प�ुन ह�� ला�न 
स�ने अव�था छ । उ�ोग �यवसाय, पेसा रोजगारी एवम् आिथ�क ि�थित डरला�दो ढङ्गले िगन� अव�था 
छ । ब�दाब�दीको समाि�पिछ पिन कोरोना सङ्�मणको भयबाट देशले मिु� पाउन लामो समय ला�न 
स�ने आकँलन भइरहेको छ । य�ता महामारीसगँ स�बि�धत �याय �शासनलगायतका नया ँकानूनह� 
िनमा�ण ह�न ुआव�यक िथयो । सरकारले स�ुमै संघीय ससंद ्चिलरहेको बेलामा ससंद ्बाटै संि�� काय�िविध 
अपनाई यसस�ब�धी कानून िनमा�ण ह�नपुद��यो, संसद ्को बैठक अ��यप�ात् पिन अ�यादशेमाफ� त यसको 
स�बोधन गन�  सिक��यो । अिहले संघीय संसद ्को अिधवेशन चाल ुरहेको अव�था ह�दँा संि�� काय�िविध 
अवल�बन गरी कोिभड-१९ ज�ता महामारीसगँ स�बि�धत िवषयमा आव�यक छाता कानून (Umbrella 
Acts) तजु�मा गनु�पन� टड्कारो आव�यकता छ । कदािचत त�काल ससंद ्बाट कानून िनमा�ण वा संशोधन 
ह�न सकेन भनेपिन स�मािनत अदालतबाटै �याय �शासनमा देिखएका अडबडका िवषयह�मा िव�मान 
संिवधान र कानूनकै आधारमा �यायोिचत �या�या गरी िनकासा िदन सिक�छ र िनकासा िदन ुआव�यक   
छ ।

१६. लामो समय लकडाउनका कारण कितपयको कानूनले तोकेको हद�याद �यितत भइसकेको ि�थित ह�न स�छ; 
कितपय सेवा�ाहीह� घरमा फिक� न नसिकरहेको, सबदु �माण जटुाउन, अदालती द�तरुको जोरजाम गन� 
र अदालतमा पेस ग�रने कागज तयारीका लािग कानून �यवसायी मकुरर गन� नसकेका ज�ता प�रि�थितह� 
पिन ह�न स�दछन् । य�तो ि�थितमा सेवा �वाह ब�द भएको िमित २०७६।१२।७ गतेदेिख लकडाउन 
हटाइएको अव�थास�मको अविध हेदा� सेवा �वाहका लािग १० िदनको समय पया�� ह�नस�ने दिेखदँैन । 
यसबाट महामारी अविधको �याय (Pandemic Period Justice) मा ग�भीर असर प�ुन स�ने दिेख�छ । 
अदालतमा (िवशेष गरी सव��च अदालतमा) मिहन�देिख �थिगत रहेका म�ुा दता� , हजार� म�ुाह�को पेसी, 
�याद, ता�रख आिदको �यव�थापनमा किठनाइ छ । हद�याद, �याद वा ता�रखका लािग पिहले तोिकएको 
१० िदनको समयाविध अिहलेको अव�थामा �यायमा पह�चँका �ि�ले िबलकुलै अपया�� ह�ने देिख�छ ।

१७. हद�यादको स�ब�धमा मलुकु� दवेानी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ५८ को देहाय (क) देिख (च) 
स�म हद�याद नग�ुने / थािमने अव�थाह� उ�लेख छ । उ� सिंहताको दफा ५८ (ग) मा "कुनै कारणले 
साव�जिनक यातायात ब�द भएकोमा साव�जिनक यातायातको साधन चलेको िमितले बाटोको �यादबाहेक 
प�� िदन" र दफा ५८(ङ) मा "िवपद ्परकेो भए �य�तो िवपद ्परकेो िमितले बाटोको �यादबाहेक दश 
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िदन" कानूनले तोकेको हद�याद नग�ुने �यव�था गरकेो छ । दफा ५९ अनसुार िववादका प�ले हद�याद 
गिु�एको कुराको प�्ुयाइकँा लािग आव�यक �माणसिहत िनवेदन िदनपुन� र िनवेदनसाथ �माण पेस गन� 
नस�ने अव�था देखाई िनवेदन िदएमा प�� िदनमा नबढाई उपय�ु ठहराएको �याद िदनस�ने �यव�था 
रहेको देिख�छ । सो कानूनी �यव�थाअनसुार दफा ५८(ग) को अव�थामा "बाटोको �यादबाहेक प�� िदन" 
र दफा ५९(२) को अव�थामा बढीमा प�� िदनस�मको हद�याद नगिु�ने देिखएबाट सोअनसुार बढीमा ३० 
िदनस�म हद�याद िव�तार ह�ने गरी सिुवधा �दान गन� सिकने िवधाियक� मनसाय रहेको देिख�छ । मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ मा हद�यादका िवषयमा केही उ�लेख भएको देिखदँैन । मिहन�को 
लामो अविधस�म सव�साधारणले घरिभ� ब�नपुन� र बािहर आवत-जावत गन� नह�ने; उ�ोग, �यवसाय, 
काया�लय, साव�जिनक यातायात, हवाई यातायात ठ�प रहने गरी िव�भर नै सङ्�मण फैिलन स�ने कुराको 
आकँलन गररे सिंहताह�मा ती िवषय समेिटएको देिखदँनै । यो आकँलन गन� स�ने कुरा पिन होइन । �याद 
वा ता�रख ग�ेुको अव�थामा केही िदन थमाउने स�ब�धमा मलुकु� देवानी तथा फौजदारी दवैु संिहताह�मा 
�यव�था रहेका छन् । लामो समयस�म ब�दाब�दी रहेको कारण �यायको ढोका ढकढकाउन अदालत वा 
�याियक िनकायस�म प�ुन नसकेका �यि�ह�लाई संिवधान र कानूनले ��याभूत गरकेो �याियक तथा 
कानूनी उपचारको हकको �चलनमा सरल र सहज त�रकाले अदालत �वेश गन� र पपु�� गन� पाउने कुराको 
सिुनि�तता ह�ने गरी कानूनको �या�या�ारा उिचत माग� �स�त गनु�पन� गहन िज�मेवारी अिहले अदालतमा 
रहेको छ । 

१८. �यायस�ब�धी हक �यि�को नैसिग�क हक हो । यो �यि�को �ाकृितक हक पिन हो । यो हकलाई नेपालको 
संिवधानले समेत मौिलक हकको �पमा ��याभूत गरकेो छ । �व�छ सनुवुाइको आधारमा �वत��, िन�प� 
र स�म अदालत वा �याियक िनकायबाट �याियक उपचार �ा� गन� पाउने हकबाट कुनै पिन �यि� वि�चत 
नह�ने गरी कानूनको �या�या ह�नपुद�छ । संिवधानको धारा १२६ ले नेपालको �यायस�ब�धी अिधकार 
संिवधान, अ�य कानून र �यायका मा�य िस�ा�तबमोिजम अदालत तथा �यायािधकरणह�बाट �योग ग�रने 
�यव�था गरकेो छ । धारा १२८ मा सिंवधान र कानूनको अि�तम �या�या गन� अिधकार सव��च अदालतमा 
िनिहत रहेको कुरा उ�लेख छ । धारा १३३(२) ले संिवधान�ारा �द� मौिलक हक �चलनका लािग 
वा अक� उपचारको �यव�था नभएको वा अक� उपचारको �यव�था भए तापिन �य�तो उपचार अपया�� 
वा �भावहीन देिखएको अ�य कुनै कानूनी हकको �चलनका लािग वा साव�जिनक हक वा सरोकारको 
कुनै संवैधािनक वा कानूनी ��को िन�पणका लािग आव�यक उपय�ु आदेश जारी गन�, उिचत उपचार 
�दान गन�, �य�तो हकको �चलन गराउने असाधारण अिधकार सव��च अदालतलाई �दान गरकेो छ । 
संिवधानको धारा २० �ारा �द� �यायस�ब�धी हक, �यायमा सहज पह�चँका लािग सव��च अदालतबाट 
ग�भीर भएर सही िदशा िनद�श गनु�पन� टड्कारो आव�यक देिखएको छ । 

१९. कोरोना भाइरसको महामारीस�ब�धी िवपद् �यव�थापनका लािग सेवा �वाह ब�द भएको, साव�जिनक 
यातायातका साधन स�चालन नभएको; महामारीको ि�थित कामय रहेको; मलुकु� देवानी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा २८७ ले उ� संिहताको काया��वयन गदा� अदालती काय�िविधका स�ब�धमा कुनै बाधा 
अड्चन परमेा सव��च अदालतको पूण� बैठकले �य�तो बाधा अड्काउ फुकाउन आव�यक �यव�था गन� 
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स�ने �यव�था गरकेो; तथा मलुकु� फौजदारी काय�िविध िनयमावली, २०७४ को िनयम ९९ मा "ऐन र यस 
िनयमावलीमा लेिखएदेिख बाहेक अ�य अदालती काय�िविधका िवषयमा ऐन र यस िनयमावलीको �ितकूल 
नह�ने गरी अदालत आफँैले �यवि�थत गन� स�ने छ" भनी उ�लेख भएको; महामारीको वत�मान समयमा 
केबल ब�दाब�दी खलेुको भ�ने सूचनालाई मा� पूण��पले िवपद ् समा� भएको भ�ने िन�कष� िनका�न 
नसिकने भएको ह�दँा कसैको पिन �याय �ाि�को माग� अव�� नह�ने र �यायमा सहज पह�चँ कायम ह�ने 
गरी कानूनको बहृत् �या�या�ारा िनकासा ह�न आव�यक छ । �चिलत कानूनमा रहेको "िवपद"् श�दको 
िव�ता�रत �या�या ग�रनपुद�छ । 

२०. महामारीको अव�था किहलेस�म रह�छ भ�ने कुनै िनि�त छैन । सरकारले घोषणा गरकेो ब�दाब�दीको 
समाि�पिछ पिन त�काल िवपदक्ो अव�था समा� भइहा�ने देिखदँैन । िवपदक्ो अव�था सामा�य नभएस�म 
ब�दाब�दीको अविध समा� भएकै िमितबाट १० िदनिभ� ब�दाब�दीको कारण देशिभ� र दशेबािहर रहेका 
सेवा�ाहीह� अदालतमा उपि�थत ह�न स�ने अव�था छैन । म�ुाको चाप भएका अदालत वा �याियक 
िनकायह�ले सोही समय सीमािभ� सहज�पमा सेवा �वाह गन� स�ने स�भावना पिन छैन । �याद ता�रखमा 
उपि�थत ह�नपुन� वा म�ुा, उजरुी, िनवेदन दायर गनु�पन� �यि� �वयं �वार�ेटाइन वा आइसोलेसनमा 
ब�नपुरकेो पिन ह�न स�दछ । �य�ता �यि�को कानूनी उपचारको हक अव�� नह�ने गरी �या�या

 ह�नपुद�छ । 
२१. नाग�रकको कानूनी उपचारको माग� नै अव�� ह�ने गरी कानूनको �या�या ह�न स�दैन । कोिभड-१९ 

महामारीको जोिखमबाट �यायाधीश, कानून �यवसायी, अदालतका कम�चारी र सेवा�ाहीसमेतलाई जोगाउने 
पिव� उ�े�यबाट सेवा �वाह ब�द ग�रएको हो । �यायको अपे�ा िलएर अदालतमा �वेश ग�रसकेका वा �वेश 
गन� चाहने �यि�ह� उपचारिवहीन ह�न ह�दँैन । ब�दाब�दी खोलेको अव�थामा िवदेश वा �वदशेको अ�य� 
�थानमा रहेकाह�लाई घरमा फक� न समय ला�ने अव�था भएको; रोजगारी, खा�ा�नको जोहो गनु�पन� 
मानिसक तनावबाट मिु� पाउन समय आव�यक पन� भएको ह�दँा मलुकु� दवेानी काय�िविध संिहताको दफा 
२८७ र नेपालको संिवधानको धारा १२८, धारा १३३(२) को अिधकार �योग गरी देहायबमोिजम ह�ने गरी 
बाधा अडकाउ फुकाइनपुद�छः 
क. देशभर स�पूण��पमा ब�दाब�दी (Lockdown) खलुा भएको, देशभरका स�पूण� �े�मा साव�जिनक 

यातायातका साधन एवम अ�तरा�ि��य / राि��य हवाई उडान स�चालन भएको र नेपाल सरकारबाट 
कोरोना सङ्�मणको जोिखमबाट रा�� म�ु भएको घोषणा भएको अव�थालाई हद�याद, �याद वा 
ता�रखको �योजनका लािग "लकडाउन खलेुको िमित" भनी प�रभािषत ग�रनपुद�छ;

ख. लामो समयको ब�दाब�दीका कारण मािनसह�मा महामारीको डर�ास रिहरहने भएको, िफरादप� 
दायर गदा� अदालतमा पेस गन� िलखत �माण जटुाउन, तयार गन� समय ला�ने भएको ह�दँा पिन १० 
िदनिभ� म�ुा दायर गन� सिकने अव�था देिखदँैन । तसथ�, "सेवा-�वाह ब�द भएको अविध" लाई 
"महामारी-अविध" कायम गरी ब�दाब�दी पूण��पमा खलेुको िमितबाट प�को िनवेदनिबना नै ३० 
िदनिभ� उजरुी िनवेदन, िफरादप� दता� गन� �याएमा हद�याद ग�ेुको नमािनने गरी बाधा अड्काउ 
फुकाउन ुउपय�ु ह��छ; 
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ग. फौजदारी म�ुा मािमलाह�मा काबबुािहरको प�रि�थित पदा� हद�याद नग�ुने �यव�था कानूनमा नरहेको 
भ�ने स�दभ� उठेको छ । िवपदक्ो कारण �याियक उपचारको माग� समा� भएको भनी �या�या गदा� 
नेपालको संिवधानको धारा २० ले ��याभूत ग�रएको �यायको हक नै समा� ह�न जा�छ । िवधाियकाले 
कानून िनमा�ण गदा� कुनै िवपद ्परकेो कारणबाट �याियक उपचारको लािग अदालत �वेश गन� माग� 
समा� ह��छ भ�ने कुराको प�रक�पना गररे फौजदारी िववादमा हद�याद था�ने �यव�था संिहतामा 
समावेश नगरकेो होला भ�ने स�झन िम�दैन । महा-िवपि�को िवशेष प�रि�थितमा अदालतको सेवा 
�वाह ब�द भएको कारणबाट �यि�का कानूनी उपचारको माग� अव�� गन� िवधाियकाको मनसाय 
होइन । काय�िविध कानूनमा भएको �र�तालाई अदालतबाट ह�ने �या�याले पूण�ता िदन सिक�छ । सबै 
�कारका म�ुामा काबबुािहरको अव�थामा हद�याद, �याद र ता�रख नगिु�ने गरी कानूनको �या�या 
ग�रन ुउपय�ु ह��छ । अ�यथा �यि�को �याय �ा� गन� हक नै समा� ह�न जा�छ । मलुकु� दवेानी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा २८७ ले उ� सिंहताको काया��वयन गदा� अदालती काय�िविधका 
स�ब�धमा कुनै बाधा अड्चन परमेा सव��च अदालतको पूण� बैठकले �य�तो बाधा अडकाउ फुकाउन 
आव�यक �यव�था गन� स�ने �यव�था गरकेो र मलुकु� फौजदारी काय�िविध िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ९९ मा "ऐन र यस िनयमावलीमा लेिखएदेिख बाहेक अ�य अदालती काय�िविधका िवषयमा 
ऐन र यस िनयमावलीको �ितकूल नह�ने गरी अदालत आफँैले �यवि�थत गन� स�ने छ" भनी उ�लेख 
भएको ह�दँा सेवा-�वाह नभएको अविधभरको हद�याद, �याद र ता�रख नग�ेुसरह मानी “उदार तथा 
समि�वत” (Beneficial & harmonious Construction) िस�ा�तको आधारमा देवानी म�ुासरह 
फौजदारी म�ुामा पिन ग�ेुको हद�याद था�न पाउने �यव�था सिुनि�त ग�रनपुद�छ । देवानी म�ुामा 
ग�ेुको हद�याद था�न िम�ने �यव�था गन�‚ फौजदारी म�ुामा �यस िकिसमको �यव�था नरा�नकुो 
कुनै तक� सङ्गत आधार (Rationale) देिखदैँन । तसथ� देवानी म�ुासरह नै फौजदारी म�ुाको हकमा 
पिन हद�याद नगिु�ने �यव�था ग�रन ुयिु�सङ्गत ह��छ ।

घ. कोिभड-१९ महामारी स�ब�धमा सव��च अदालत पूण� बैठकबाट भएको िनण�य र सोप�ात् नेपाल 
सरकारले गरकेो ब�दाब�दीको घोषणा (२०७६।१२।९ को नेपाल राजप�मा �कािशत) भएको 
कुरालाई �माण ऐन, २०३१ को दफा ५ बमोिजम अदालतले �वतः जानकारीमा िलन स�ने भएकोले 
उ� बेहोरा जनाई उपि�थत ह�न आएका प�ह�बाट अ� कुनै �माण वा िनवेदन निलई म�ुा दता� गन�, 
ता�रख िदन वा �याियक सेवा-�वाह गराउनमा कुनै बाधा अड्चन पद�न ।

२२. ब�दाब�दी खलेुपिछ केही समयस�म अदालतमा सेवा�ाहीह�को भीड �वाभािवक ह�ने भएकोले सो 
अव�थामा अदालतका अ�य सेवाह�मा �यूनता �याई यथास�भव थप �थानको �ब�ध गरी भएको 
जनशि�लाई सरुि�त तवरले अिधक �पमा यसैमा मा� केि��त ह�ने गरी सरु�ाका अ�य आव�यक 
�ब�धसिहत आलोपालो सेवा �वाह गन� सिकने �यव�था गनु�  उपय�ु ह��छ ।

२३. िवपद ्परकेा कारणले हद�याद, �याद र ता�रख था�नेस�ब�धी �यव�था मलुकु� देवानी काय�िविध संिहता, 
२०७४ तथा मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ मा मा� रहेको र िवशेष अदालत ऐन, २०५९ 
एवम् संि�� काय�िविध ऐन, २०२८ र अदालतस�ब�धी िनयमावलीलगायतमा अ�यथा उ�लेख नभएको 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

अव�थामा ती म�ुाह�मा पिन मलुकु� देवानी तथा फौजदारी काय�िविध संिहतामा भएको �यव�था लागू ह�ने 
कुरामा कुनै स�देह छैन । अ�य कानूनमा उ�लेख नभएको काय�िविधको स�ब�धमा यसै ऐनमा लेिखएको 
काय�िविध लागू ह�ने भनी मलुकु� देवानी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (२) र मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (२) मा �प� �पमा उ�लेख छ । िवशेष 
अदालत ऐन, २०५९ को दफा १२ एवम् संि�� काय�िविध ऐन, २०२८ को दफा ८(१) को ख�ड (ख) मा 
समेत उ� ऐनमा उ�लेख नभएको कुरामा मलुकु� देवानी तथा फौजदारी काय�िविध संिहता लागू ह�ने भनी 
उ�लेख भएकोले पिन वत�मान िवपदक्ो अव�थालाई उपयु��बमोिजमको कानून र बाधा अडकाउ फुकाउने 
आदेश िनद�शनबमोिजमकै काय�िविध लागू ह�ने �यव�था ह�नपुन� देिख�छ । अदालतको फैसला काया��वयनसगँ 
स�बि�धत िनवेदनका हकमा पिन मािथ उि�लिखत हद�याद, �याद र ता�रख नगिु�ने �यव�थासरह �या�या

 गनु�पद�छ ।
२४. कुनै �देशमा ब�दाब�दी नखलेुको र यातायातका साधन सचुा� नभएको कुरा नेपाल सरकार वा �देश 

सरकार र �थानीय सरकारको सूचनामा नै उ�लेख ह�ने भएकोले सो कुरालाई �याियक जानकारीको �पमा 
िलएर नेपाल रा�यमा पूण��पमा ब�दाब�दी समा� भई स�पूण� यातायातसमेत सचुा� भएको िमितदेिख मा� 
उपयु��बमोिजमको िस�ा�त लागू ह�ने गरी स�पूण� अदालत र �याियक िनकायह�मा हद�याद वा �याद 
ता�रख नगिु�ने �यव�था गनु�पन� देिख�छ । 

२५. ब�दाब�दी आंिशक खलेुको आधारमा मा� अदालतको स�पूण� िनयिमत काम कारबाही सचुा� गनु�  उपय�ु 
ह�दँनै । य�तो अव�थामा �रट, ब�दी तथा थनुवुास�ब�धी म�ुाह� मा� सनुवुाइ गन� �यव�था गरी पूण��पमा 
ब�दाब�दी नखलेुको �े�मा वा तत् �े�मा बसोबास रहेको प�ह�को हकमा उपयु��अनसुार ब�दाब�दी 
नखलेुस�म हद�याद, �याद र ता�रख नगिु�ने गरी उपयु��बमोिजमको िस�ा�तअन�ुप सिंहताह�मा रहेको 
�यव�थाह�को �या�या ग�रनपुद�छ । 

२६. िवपदक्ो कारणबाट अदालतको काम कारबाही सूचा� ह�न नसकेको ह�दँा तोिकएको अविधमा स�प�न ह�न 
नसकेको कामलाई पूण�ता िदन ुगैरकानूनी ह�दैँन । ब�दाब�दी खलेुको िमितबाट ३० िदनिभ� सजाय िनधा�रण 
गन�को िनिम� पेसी ता�रख तो�ने �यव�था िमलाउन िनद�शन िदने गरी �या�या ग�रन ुउपय�ु ह��छ ।

२७. ब�दाब�दी कायम रहेको अव�थामा हद�याद बाकँ� नै रही ब�दाब�दी ख�ुनासाथ �य�तो हद�याद वा 
�याद समा� ह�ने अव�थालाई मािथ उि�लिखत देवानी तथा फौजदारी काय�िविध संिहताको �या�या 
गरकेो आधारमा मा� �यायमा पह�चँको सिुनि�तता ह�न स�दनै । लामो समय घरबाट बािहर िन�कन 
नपाएका �यि�ह�ले १/२ िदन वा केही िदनमा िफरादप�, �ितउ�रप� पेस गन�, �माण जटुाउन र कानून 
�यवसायीसगँ स�पक�  गरी िलखतह� तयार गन� स�भव ह�दैँन । उदाहरणको लािग जेठ ५ गते ब�दाब�दी 
खलेु पिन जेठ ६ वा ७ गते कानूनले तोकेको हद�याद वा �याद समा� ह�ने �यि�ले त�कालै उि�लिखत 
कागजातह� तयार गरी आ�नो कानूनी उपचार अवल�बन गन� स�भव ह�न नस�ने भएकोले य�तो ग�भीर 
िवषयव�तलुाई स�बोधन गरी �यायमा पह�चँको सिुनि�तता �दान गन� ब�दाब�दी रहेको समयाविधलाई 
शू�य िदन मानी ब�दाब�दी खलेुको िदनबाट ३० िदनिभ� आएमा हद�याद वा �याद ता�रख ग�ेुको नमािनने 
सिुनि�त गरी िनकासा िदन ुआव�यक देिख�छ ।
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२८. अतः कानून िनमा�ताले अिहलेको महामारी ज�ता िवषम प�रि�थितको प�रक�पना गरी कानून िनमा�ण गरेको 
नभए पिन नेपालको संिवधानको धारा १२६, १२८ र १३३(२) र कानून तथा �यायका मा�य िस�ा�तसमेतको 
आधारमा अदालतको काम-कारबाही �यवि�थत गरी सेवा�ाही, अदालतका �योगकता�लगायतका नेपाली 
नाग�रकह�ले �याियक उपचारबाट वि�चत ह�न नपन� गरी कानूनको उदार, �यायोिचत र सकारा�मक 
�या�या गनु�पद�छ र  म�ुा तथा �रट महाशाखाको �ितवेदनउपर आव�यक िनकासा िदइनपुद�छ । 

अदालतका सहयोगी (Amicus Curiae) को �पमा सव��च अदालत बार एसोिसएसनका अ�य� िव�ान ्  
व�र� अिधव�ा �ी खगे���साद अिधकारीबाट ��तुत िलिखत बहस-नोटको सिं�� बेहोरा:
२९. नेपालको संिवधानको धारा २७३ को उपधारा (१) ले �ाकृितक िवपद् वा महामारीको प�रक�पना गरकेो भए 

तापिन अदालत एवम् �याय �शासनसगँ स�ब� फौजदारी एव ंदेवानी कानूनमा महामारीको अव�थालाई 
स�बोधन गरकेो देिखदैँन । ब�दाब�दीको कारणबाट �थगन ह�न पगेुका �याियक तथा अध��याियक काम 
कारबाहीलाई म�ुा मािमलास�ब�धी �योजनका लािग ब�द भएकोसरह मानी पूण��पमा ब�दाब�दी खलेुका 
िमितदेिख लागू ह�ने गरी १ मिहनािभ� आएमा हद�याद, �याद र ता�रख थामी म�ुा मािमला दता� र अ�य 
कारबाही ह�न स�ने गरी त�कालका लािग आव�यक �यव�था गनु�पन� देिख�छ । हाल भइरहेको कानूनी 
�यव�थाका आधारमा महामारीबाट उ�प�न प�रि�थितको �याियक �यव�थापन ह�न स�ने देिखदैँन । 
भारतको सव��च अदालतले हद�याद स�ब�धमा संिवधानको धारा १४१ र १४२ �योग गरी �यायका 
लािग वत�मान महामारीका स�दभ�मा हद�यादस�ब�धी �ब�ध गरकेो छ । नेपालको सव��च अदालतबाट 
पिन  नेपालको संिवधानको धारा १२६, १२८ र १३३ समेतका रोहमा उपय�ु आदेश जारी भई हद�याद, 
�याद, ता�रख एवं  म�ुाको सनुवुाइ र सजाय िनधा�रणस�ब�धी अ�त�रम �यव�थापन गनु�  समय-सा�दिभ�क 
देिख�छ ।

३०. कोिभड-१९ को महामारीबाट देशिभ� ब�दाब�दीको अव�था छ । अ�य रा��ह�ले गरकेो ब�दाब�दी एवं 
नेपालतफ�  आउने वायसेुवालगायतका यातायात सेवाह� �थिगत गरकेा कारणले म�ुाका प�का �पमा 
रहेका िवदेशी  र नेपाली नाग�रकह�समेत नेपालमा आउन सकेका छैनन् । त�काल नेपालमा ब�दाब�दी 
खलेुकै अव�थामा पिन नेपालमा त�काल आउन स�ने अव�था छैन । अ�य मलुकुह�ले कोिभड-१९ को 
महामारीको कारण ग�रएको ब�दाब�दीको कारणबाट आ�ना देशको आिथ�क, सामािजक, जन-जीिवकाको 
�े�मा पन�स�ने असरलाई �यूनीकरण गन� �े�गत�पमा ब�दाब�दीलाई �मशः ख�ुला गद� जाने िनण�य 
गरकेा छन् । नेपाल सरकारले िमित २०७७।१।२३ गतेको मि��प�रषदक्ो बैठकबाट नेपालमा ब�दाब�दीलाई 
िवषयगत आधारमा ख�ुला गरकेो छ । नेपालमा पिन आव�यकताको आधारमा ब�दाब�दीलाई �े�गत�पमा 
केही भूभाग ख�ुला गन� एवं केही भू-भाग पूण��पले ब�द ग�रएको अव�थामा ब�द ग�रएको �े�का 
मािनसह�को आवागमनमा पूण��पले िनषेध ग�रने ह�दँा ती मािनसह�ले सहज �ि�याबाट अदालतमा 
आई हद�याद, �याद ता�रख था�न थमाउन नस�ने �प� छ । यसबाट िवदशेमा ब�दाब�दीको कारण नेपाल 
आउन नसकेका �यि�ह� एवं देशिभ�कै ब�दाब�दीको कारण हािजर ह�न नसकेको �यि�ह�का स�ब�धमा 
समेत छु�ै िवशेष �ब�ध ह�नपुद�छ । नेपालको संिवधानको धारा १२६, १२८ र १३३ ले नेपालको �याय 
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�यव�थापनका लािग नेपालको सव��च अदालतलाई अि�तयारी िदएको ह�दँा यही संवैधािनक िज�मेवारी र 
सीमाका आधारमा अिहलेको महामारीबाट उ�प�न प�रि�थितको �यव�थापनका लािग �याियक सि�यता 
अपनाउनपुद�छ ।

३१. लि�बएको लकडाउन, काय�बोझ र मानव �वा��यसमेतलाई �यानमा राखी क�तीमा एक मिहनाको �याद 
कायम गन� ह�न उपय�ु ह��छ । देशैभर ब�दाब�दी पूण��पले अ��य भएको अव�थामा मा� �याद गणना ह�ने 
गरी �यव�था ग�रनपुद�छ । नेपालमा ब�दाब�दी खलुा भए पिन अ�य रा��मा ब�दाब�दी कायमै रहेको वा 
ब�दाब�दी नरहे पिन हवाइजहाजलगायतका यातायातका साधनह� च�न नसक� नेपाल आउन नस�ने 
एवं �चिलत नेपाल कानूनबमोिजम रीतपूव�क वारसे अि�तयारनामासमेत िलन, िदन नस�ने अव�थाको 
स�भावना देिख�छ । य�तो अव�थामा िवदेशमा रहेका �यि�ह� (नेपाली नाग�रक तथा िवदशेीह�समेत) 
ले नेपालको अदालत तथा �याियक िनकायह�बाट सेवा िलइरहेका वा िलन चाहनेको हकमा ती देशको 
ब�दाब�दी समा� भई नेपालमा आउने अव�था भएपिछ मा� हद�याद, �यादको गणना गन� �यव�था  
गनु�पद�छ ।

३२. नेपालको �चिलत कानूनबमोिजम धेर ैम�ुाह� िज�ला �शासन काया�लय, मालपोत काया�लय, भूिमसधुार 
काया�लय, वन काया�लय, भ�सार काया�लय, आ�त�रक राज�व िवभाग, स�पि� श�ुीकरण िवभाग, 
गाउपँािलका, नगरपािलका ज�ता अध��याियक िनकायह�मा उठान / दता�  ह�ने र कोिभड-१९ को महामारीका 
कारण नेपालका अदालत र �याियक िनकायह�मा समेत हद�याद, �याद र ता�रख था�ने थमाउने काय� 
गनु�पन� अव�था िसज�ना भएको ह�दँा सो स�ब�धमा समेत नेपालको संिवधान धारा १२६, १२८ (२) (३), 
र धारा १३३(२), (३) बमोिजम िनकासा िदइनपुद�छ ।  

३३. कोिभड १९ रोगको हालस�म पिन औषिध एव ंखोप प�ा लागी नसकेको र हालस�मको कोिभड १९ 
महामारीको �कृितको आधारमा भ�नपुदा� यस महामारी जिहलेसकैु जनुसकैु बेला फैलन स�ने र यसको 
रोकथामको लािग सरकारले पटकपटक ब�दाब�दी गन�स�ने भएकाले हद�याद, �याद र ता�रख था�ने 
थमाउनेस�ब�धी यस अदालतबाट जारी ह�ने आदेशह� भिव�यमा समेत �भावी ह�ने गरी आदेश जारी 
ग�रनपुद�छ ।

३४. अतः िमित २०७६ चैत ७ गतेस�म नेपालका अड्डा अदालत ख�ुला रहेका र चै� ८ गते शिनबारदिेखका 
हद�याद, �याद र ता�रख थमाउने �योजनका लािग सव��च अदालतको �यव�थापनिभ�का सबै अड्डा 
अदालतह� सव��च अदालतको िमित २०७६।१२।७ को िनण�यले पूण��पमा ब�द रहेको अव�था 
ह�दँा ग�ेुको हद�याद, �याद र ता�रख, मलुकुभर लकडाउनको अ��य भई प�रि�थित सहजीकरण 
भएको िमितले एक मिहनािभ� थािमने गरी आदेश�ारा आव�यक �ब�ध गरी �याियक �यव�था गन� पन� 

 देिख�छ । साथै अदालत स�ब� िनयमावली सव��च अदालतले सशंोधन गन� र नेपालको फौजदारी 
एवं देवानी कानूनह�को हालको हद�याद, �याद र ता�रखस�ब�धी �यव�थालाई िमित २०७६।१२।८ 
देिख नै लागू ह�ने गरी भूतल�ी असर िदई सोही आदशेसगँ िमलान ह�ने गरी संशोधन गन� नेपालको संघीय 
�यप�थािपका (ससंद ्), नेपाल सरकार मि��प�रषद ्र नेपाल सरकार कानून, �याय तथा संसदीय मािमला 
म��ालयसमेतका नाममा परमादेश वा िनद�शना�मक आदेश जारी गनु�  उपय�ु ह��छ ।
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िनवेदक िटकाराम भ�राईसमते भएको ०७६-WO-०९४४ को �रट िनवेदनको सिं�� बेहोरा
३५. िव��यापी�पमा फैिलएको कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) ले महामारीको �प �हण गरपेिछ नेपाल 

सरकारले नेपालमा पिन िमित २०७६।१२।११ देिख ब�दाब�दी (लकडाउन) को घोषणा गरकेो छ । यसरी 
ब�दाब�दीको घोषणा भएका कारणले अदालतको काम कारबाहीसमेत �भािवत ह�न गएको छ । यसबाट 
उ�प�न असहज प�रि�थितले देशभरका संिवधानको धारा १२७ बमोिजम �थािपत सबै �याियक िनकायह�, 
संिवधानको धारा १५२ बमोिजम �थािपत िवशेष अदालत र �यायािधकरणमा िवचाराधीन म�ुामा संल�न 
प�ह� वा ती अदालतमा उपचार खो�ने �ममा रहेका �यायका याचकह� वा सबै �कारका ता�रख, 
सूचना, �याद, हद�याद �ा� गनु�पन� प�ह� वा ितनलाई �याद, सूचना र ता�रख तो�ने कत��य भएका �याय 
�शासनमा काय�रत कम�चारीह�, प�को तफ� बाट �ितिनिध�व गन� कानून �यवसायीह�समेतले �चिलत 
कानूनले तोिकिदएका कत��य वा अिधकार पालना गन� वा �योग गन� वि�चत भएको अव�था छ । म�ुाका 
प�ह�को �याद वा हद�याद गिु�एको, ग�ुने �ममा रहेको र महामारीको अ��यको कुनै िनि�ततासमेत 

 छैन । यसबाट �याद, हद�याद, ता�रख वा सूचनाको अविध िनर�तर �भािवत ह�ने देिखएकोले यस स�ब�धमा 
स�मािनत अदालतबाटै उपय�ु �याियक िनकास ह�न ुअिनवाय� भएको र यस स�ब�धमा अ�य कुनै वैकि�पक 
उपचारको हकसमेत नभएकाले नाग�रकको मौिलक, कानूनी र संवैधािनक हकको िनवा�ध �योग, �चलन र 
अ�यासका लािग नेपालको संिवधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोिजम देहायबमोिजमको आदेश वा अ�य 
उपय�ु आदेश जारी गरी पाउन अनरुोध गद�छ� भ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदनः
क. �चिलत कानूनले तोकेका �याद, हद�याद, ता�रख र सूचनाको अविध अक� �यव�था नभएस�मको 

लािग वा नेपाल सरकारले महामारीको अ��य भएको औपचा�रक घोषणा गरकेो १५ िदनस�मका 
लािग नग�ुने �यव�था ह�न र सो अविधमा पिन प�ह� आउन स�ने भए उपि�थत प�लाई �वयम् 
अदालतमा उपि�थत भई वा आ�नो पायक पन� निजकको कुनै पिन अदालतमा गई िव�तुीय 
�िविध�ारा ता�रख िलन पाउने �यव�था गन�;

ख. मौिलक हकसगँ जोिडएका िनवेदनह�को दता� र सनुवुाइ, िलिखत जवाफ पेस गन� �याद वा थमाउने 
�यादका स�ब�धमा हाल �चिलत कानूनी �यव�थाको स�ा छोटो िविध र �ि�याको अक�  अ�त�रम 
कानूनी �यव�था गन� गराउन;

ग. महामारीको कारणले साधारण अव�थाको पेसी �यव�थापन र म�ुाको सनुवुाइसगँ स�बि�धत 
�यव�था यथा-अव�थामा सचुा� ह�न नस�ने, तर अक�तफ�  यही अविधमा पिन नाग�रकका मौिलक 
हक तथा कानूनी हकको संर�ण गन� दािय�वबाट �यायपािलका िवमखु ह�न नस�ने भएकोले नेपाल 
बार एसोिसएसनसमेतको परामश�मा म�ुाको सनुवुाइ, पेसीको �यव�थापन, काय��थलको सरु�ा 
गन�का लािग उिचत �ब�ध िमलाई म�ुाको दता� र सनुवुाइका लािग अ�त�रम �यव�थाको �ब�ध गन� 
गराउन; 

घ. प�को तफ� बाट �ितिनिध�व गन� कानून �यवसायी वा ता�रखमा रहने वारसे र अदालतमा काय�रत 
जनशि�लाई ब�दाब�दीको अविधमा पिन स�बि�धत अदालत र स�बि�धत बार एकाइले उपल�ध 
गराएको अनमुित वा पासको आधारमा आवत-जावतमा रोक नह�ने �यव�था गन� सव��च अदालतको 
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म�ुय रिज��ारमाफ� त स�बि�धत सरु�ा िनकायमा प�ाचार गरी सो �यव�था काय��वयन गन� गराउन; 
ङ. कानून बनाउने एकलौटी अिधकार �यव�थािपकाको भएकोले यस स�ब�धमा सव��च अदालतसमेतको 

परामश�मा िनि�त अविधप�ात् �वतः िनि��य ह�ने �कृितको (sun set) कानून बनाउन कानून 
�याय तथा संसदीय �यव�था म��ालयसमेतलाई यो िनवेदनको सनुवुाइबाट अदालतले गन� 
आदेशको �ितिलिप पठाउने �यव�थासमेत ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िनवेदक अिधव�ा िटकाराम 
भ�राईसमेतको यस अदालतमा िमित २०७७/०१/२८ मा पन� आएको ०७६-WO-०९४४ को 
िनवेदन ।

३६. यसमा ०७६-RE-०३९२ को �ितवेदनसमेत साथै रा�न ु भनी �रट न�बर ०७६-WO-०९४४ को 
िनवेदनमा यस अदालतको एक �यायाधीशको इजलासबाट िमित २०७७।१।२९ मा भएको आदेश ।

आदेश ख�ड
३७. िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �ितवेदन तथा �रट 

िनवेदनसमेतको अ�ययन ग�रयो । िमित २०७७/०२/०५ गते ग�रएको सनुवुाइको �ममा “अदालतका 
सहयोगी” (Amicus Curiae) को �पमा उपि�थत नेपाल बार एसोिसएसनका अ�य� िव�ान्   व�र� 
अिधव�ा �ी च�डे�र �े�ले गनु�भएको बहस िजिकर सिुनयो । उहालेँ ब�दाब�दीको अव�था हटेपिछ 
हद�याद, �याद, ता�रख, सजाय िनधा�रणसमेतका कुरामा कानूनी जिटलता र �यावहा�रक सम�याह� 
पैदा ह�ने अव�था छ, सेवा �वाहका कितपय कुरामा समेत किठनाइ आउन स�दछ । कोिभड-१९ 
महामारीको कारणबाट �याियक �ि�यामा उ�प�न ह�ने सम�याको पूण� समाधानका लािग �चिलत ऐन 
तथा िनयमावलीह�मा उपायह� �यवि�थत छैनन् । भएका �ावधानह� अपया�� छन् । ब�दाब�दीको 
कारणबाट जनताको �याय �ा� गन� हक तथा �यायमा पह�चँको कुरामा आघात पन� िदन ुह�दँैन । नेपालको 
संिवधानको धारा १२६, १२८ तथा १३३ मा रहेका �ावधानका आधारमा सव��च अदालतको बहृत् 
पूण� इजलास यस िवषयमा िनकास िदन स�म छ । यसरी िनकास िददँा ब�दाब�दी खलेुको अव�थालाई 
�यावहा�रक�पमा प�रभािषत ग�रनपुद�छ, आंि�क�पमा खलेुकोलाई ब�दाब�दी खलेुको मा�न ह�दँनै । 
ब�दाब�दीको अविधलाई शू�य समयाविध मानेर �यव�थापन ग�रनपुद�छ भ�नेसमेतका िजिकर गद� नेपाल 
बारको धारणा िलिखत बहस-नोटमा ��ततु गरकेो कुरा उ�लेख गनु�भयो । अदालतका सहयोगीको �पमा 
नेपाल बार एसोिसएसनको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   व�र� अिधव�ा �ी ह�रहर दाहालले म�य�थता ऐन, 
म�य�थता िनयमावलीलगायत िविभ�न नेपाल कानूनह�ले हद�याद, �याद र ता�रख स�ब�धमा गरेको 
�यव�थालई बहृ�र�पमा समेट्ने गरी आदेश ह�नपुद�छ । ब�दाब�दी खलेुपिछ एक मिहना समय �ा� ह�ने 
गरी हद�याद, �याद आिद कायम ग�रनपुद�छ । ब�दाब�दीको कारणबाट यातायात मा� ब�द भएको नभएर 
मािनसको गितिविध नै सीिमत ह�न पगेुको अव�थातफ�  पिन िवचार प�ुनपुद�छ । भूक�प, �वालामखुी ज�ता 
िवपद ्भ�दा कोरोना भाइरसको महामारी फरक िकिसमको संकट हो । संिवधानमा रहेका �ावधानह�का 
आधारमा अिहले दखेा परकेो किठनाइको स�बोधन ग�रनपुद�छ र यसरी समाधान िदन अदालत स�म छ 
भ�नेसमेत बहस िजिकर ��ततु गनु�भयो । 
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३८. अदालतका सहयोगीको �पमा उपि�थत सव��च अदालत बार एसोिसएसनका अ�य� व�र� अिधव�ा 
�ी खगे���साद अिधकारीले वत�मान सम�याको समाधान गदा� �याय �णाली स�ब�धमा पिन िवचार 
प�ुयाइनपुद�छ । �याय �शासनलाई जीव�तता �दान गन� अिधकार सव��च अदालतमा अ�तरिनिहत 
रहेको ह�दँा यही अिधकार �योग गररे वत�मान जिटलताको स�बोधन ग�रनपुद�छ । भारतीय सव��च 
अदालतको हालैको िनण�यको ��ा�त ��ततु गद� िवशेष प�रि�थितमा �यायमा पह�चँ कायम गन� 
सव��च अदालतले �याियक सि�यता अपनाउन ु पन� ह��छ भनी िजिकर गनु�भयो । उहालेँ अिहलेको 
स�दभ�मा आव�यकताको िस�ा�त आकिष�त ह��छ, यसलाई साव�जिनक सरोकारको िववादको �पमा 

 हे�रनपुद�छ । देवानी संिहतामा हद�याद थािमन स�ने �यव�था रहेको सापे�तामा फौजदारी काय�िविधलाई 
पिन हे�रनपुद�छ । बाधा अड्काउ परकेो कुरामा त�कालका लािग सव��च अदालतबाट आदेश जारी 
ह�नपुद�छ र सरकारका नाउमँा पिन आदेश जारी ह�नपुछ�  । िलिखत बहस-नोटमा अ�य कुराह� उ�लेख 
गरकेो कुरा उ�लेख गद� सं�ामक रोग ऐनलगायत �चिलत नेपाल कानूनबाट मा� वत�मान किठनाइको 
समाधान नह�ने भएकाले आव�यक आदशे जारी होस भनी बहस गनु�भयो । अदालतका सहयोगीको �पमा 
सव��च अदालत बार एसोिसएसनका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   व�र� अिधव�ा �ी श�भ ुथापाले वत�मान 
छलफलको कुरालाई कानून बनाउने िवषयको �पमा होइन, �याय �शासन सचुा� गन� िवषयको �पमा 

 हे�रनपुद�छ । संिवधानको धारा २७३ अनसुार महामारीलाई संकटकालको �पमा पिन हेन�  सिक�छ, यो 
सामा�य अव�था होइन । हद�याद, �याद र ता�रखलगायत �याियक �ि�याका िवषयमा देखा परकेा कानूनी 
�र�तालाई कोिभड-१९ महामारीको �कृितको स�दभ�मा हे�रनपुद�छ । यसमा अ�य कुराका अित�र� 
मािनसको �वा��यस�ब�धी हक पिन जोिडएको छ । वत�मान जिटलतालाई स�बोधन गन� कानूनको शाि�दक 
�या�या गररे ह�दँनै, �या�याको �विण�म वा रचना�मक िनयम अपनाउनपुद�छ । िवशेष प�रि�थितमा �यायमा 
पह�चँ कायम गन� िवषय भएकाले यसलाई कानून िनमा�णको अथ�मा बिुझन ुह�दैँन । ग�रबी तथा अभावका िबच 
रहेका सेवा�ाही रोगबाट बढी �भािवत ह�ने अव�था भएकाले �यस अव�थाका सेवा�ाहीको मनोिव�ान�ित 
�यान िदनपुद�छ र सेवा�ाहीको �यायमा पह�चँ कायम रहने गरी उदारतापूव�क �या�या ग�रनपुद�छ भनी बहस 
िजिकर गनु�भयो ।

३९. ०७६-WO-०९४४ का िनवेदक िव�ान्   अिधव�ा �ी िटकाराम भ�राईले िनवेदनमा उ�लेख ग�रएका 
कुराह�का स�दभ�मा िजिकर गद� वत�मान अड्बडको िवषयमा �ितवेदनको आधारमा नभएर �रट 
िनवेदनका स�दभ�मा आदेश ग�रनपुद�छ । यसरी आदेश गदा� �याियक तथा �थानीय तहलगायत अध�-
�याियक िनकायका स�ब�धमा पिन स�बोधन ग�रनपुद�छ । यसका अित�र� लोक सेवा आयोगमा बढुवा 
िनण�यउपर ग�रने उजरुी, म�य�थतालगायतका िविवध नौवटा िवषयह�मा ग�रने उजरुी स�बि�धत �यादको 
िवषयमा पिन िवचार गनु�पन� अव�था छ । अिहले “महामारी िविधशा�” (Pandemic Jurisprudence) 
िनमा�णको अव�था आएको छ । अिहलेको अव�थालाई कानूनमा �हण (eclipse) लागेको अव�थाको 
�पमा हे�रनपुद�छ र अ�त�रम �कृितको बाधा अडकाउ फुकाउने गरी आदेश ह�नपुद�छ । सव��च अदालतले 
�याद र हद�याद प�को सिुवधाको लािग हो भनी िवगतमा �या�यासमेत गरकेो छ, अिहले ियनै कुराह�लाई 
प�को िहत �ितकूल ह�ने अव�थामा आउन िदन ुह�दँनै । तसथ�, लकडाउनको अविधलाई शू�य समय मानेर 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

प�लाई सिुवधा िदने गरी आदशे जारी ह�नपुद�छ भनी बहस िजिकर गनु�भयो । �रट िनवेदकको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्   अिधव�ा �ी गोिव�द शमा� ब�दीले �याियक �ि�यालाई सहज र सेवा�ाहीको िहतअनकूुल 
कायम गन� अदालतले �वयम् (Suo motu) साव�जिनक िहत कायम गन� गरी आदेश गनु�पद�छ भनी बहस 
गनु�भयो । िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   अिधव�ाह� �ी रमेश बडाल, �ी अ�बरबहादरु राउत, 
�ी सरोजकृ�ण िघिमर,े �ी मकुु�द अिधकारी, �ी प�ुपराज पौडेलसमेतले गनु�भएको बहस िजिकरसमेत   
सिुनयो । 

४०. महा�यायािधव�ाको काया�लयको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   सह�यायािधव�ा �ी स�जीवराज र�ेमीले 
��ततु िवषयमा महा�यायािधव�ाको काया�लयको �ि�कोण िलिखत बहस-नोटमा नै उ�लेख ग�रएको 

 छ । हद�याद बढाउने कुराका लािग कानूनी आधार कमजोर देिख�छन् । केही िवषयमा अदालत स�बि�धत 
िनयमावलीह�मा संशोधन गररे पिन हद�यादस�ब�धी केही िवषयलाई स�बोधन गन� सिक�छ भनी गनु�भएको 
बहस िजिकरसमेत सिुनयो ।  

४१. िमित २०७७/०२/०५ गते सनुवुाइ भई आज िनण�य सनुाउने गरी तोिकएको ��ततु िवषयमा अब 
यस अदालतको म�ुा तथा �रट महाशाखाको �ितवेदन तथा ०७६-WO-०९४४ को �रट िनवेदनका 
स�दभ�मा कोिभड-१९ महामारीको कारणबाट ग�रएको ब�दाब�दीको अविधमा गिु�एको हद�याद, �याद, 
ता�रखलगायतका �याियक �ि�या स�ब� �यव�थापनका कुरामा देखा परकेो र पिछ पन� स�ने अ�प�ता र 
ि�िवधाको कुरामा �प�ता कायम गन�; तथा ब�दाब�दीको कारणबाट सेवा�ाहीलाई पन� जाने किठनाइ हटाई 
�यायमा पह�चँ कायम गन� कुरामा सहजीकरण गन� आव�यक आदेश, िनद�शन जारी गन� िम�छ वा िम�दैन ? 
यिद �यस�कारको आदेश जारी गन� िम�ने हो भने के-क�ता आदशे जारी ह�ने हो ? भ�ने ��को िन�पण 
गनु�पन� ह�न आएको छ ।

४२. िनण�यतफ�  िवचार गदा� कानूनी ��को िन�पण गनु�भ�दा पिहले सव��थम कोिभड-१९ को सङ्�मण 
र यसबाट मानव जीवनमा परकेो असर स�ब�धमा केही त�य उ�लेख गनु�  सा�दिभ�क देिख�छ । 
�सङ्गअनसुार “नोवल-कोरोना”, “कोरोना-भाइरस”, “कोिभड-१९” भनी उ�लेख गन� ग�रएको यो महामारी 
(Pandemic) को �ार�भ सन् २०१९ को िडसे�बर अि�तम सातादेिख दिेखन थालेको मािनएको छ । 
यो कोिभड-१९ महामारी स�ु भएको अिहले क�रब ६ मिहना भएको छ र अिहलेस�म िव�भर (�ायः 
सबै देशमा) फैिलन पगेुको छ । अिहले यो आदेश तयार गदा�को अव�थास�म कोिभड-१९ बाट िव�भर 
५७,८८,७८२ जना मािनस सं�िमत ह�न पगेुका र �यसम�ये अिहलेस�म ३,५७,४२५ �यि�ले म�ृय-ु
वरण गरकेो कुरा साव�जिनक भएका त�याङ्कबाट दिेख�छ1 । नेपालमा अिहलेस�म ९०१ जना मािनसमा 
सङ्�मण देिखएको र �यसम�ये ५ जनाको म�ृय ुभएको त�याङ्क छ । सङ्�मण बढ्ने �म िनर�तर 
कायम छ । यसको अ��य ह�ने समयको अिहले नै आकँलन गन� सिकने अव�था छैन । दिैनक ठूलो मानवीय 
�ित भइरहेको छ, तर िनरोधा�मक वा िनवारणका भरपदा� उपायह� अझै वै�ािनक खोजी र चनुौतीको 
िवषय बिनरहेको छ । अित-सू�म यो कोिभड-१९ भाइरसको सङ्�मण सन� िसलिसला मािनसको सामा�य 
बझुाइभ�दा फरक र भयावह िकिसमको देिखएको छ । यसले साना-ठुला, बालबािलका, यवुा-यवुती, व�ृ-
व�ृा, धनी-ग�रब सबै मािनसलाई गाजेँको छ । कितपय �वा��यकम� / िचिक�सकह� �वयम् पिन यस 

1 https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1? - Accessed on:2077/02/15  at 7:30 AM
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महामारीको चपेटामा परकेा छन् र �यान गमुाउन पगेुका छन् । कुन मािनसबाट, कहा,ँ कसरी यो सङ्�मण 
सन� हो भ�ने कुराको सही अनमुान गन� �ायः किठन भएको छ । सङ्�मण भएको थाहा नै नपाउदँै शरीरमा 
फैिलन प�ुने र थाहा पाउदँा उपचारका लािग िढलो भइसकेको ह�ने गरकेा ��ा�तह� पिन �स�तै छन् । 
यसको स�ुवात ६ मिहना अगािड भयो, अ��य किहले ह��छ, थाहा छैन । अिहले हामी सङ्�मणको चरम 
अव�थामा छ� वा अझ धेर ैमानव िवनासको िवभीिषका बेहोन� बाकँ� छ भ�ने पिन यिकन छैन । सं�ेपमा भ�दा 
अिहले महामारीको भयावह अव�था रहेको छ ।  

४३. मािनसको अ��य-श�ूको �पमा फैिलएको कोिभड-१९ महामारीको कारणबाट धनी, ग�रब सबै देशको अथ�-
�यव�थामा ग�भीर असर परकेो छ । यस सङ्�मणको कारणबाट मािनसको सामािजक, धािम�क, सां�कृितक 
जीवनमा समेत ठुलो असर परकेो छ । थल, जल, हवाई यातायात ब�द भएका छन; �कुल कलेज ब�द छन्; 
उ�ोग-ध�दा, �यापार �यवसाय क�रब ठ�प ह�न पगेुका छन्; मि�दर, मि�जद, ग�ुबा, िगजा�घर, ग�ु�ारा आिद 
ब�द ग�रएका छन् । कोिभड-१९ बाट सं�िमत मा� नभएर अ�य सामा�य िबरामीह�को उपचारमा पिन 
जिटलता र किठनाइ थिपदँै आएको छ । ब�दाब�दी (Lockdown) को कारणबाट मािनस घरिभ� ब�न िववश 
छ; सामािजक स�ब�धह� टाढा भएका वा पातिलदैँ गएका छन् । आ�ना ि�यजनको म�ृय ुह�दँा पिन आ-आ�नो 
सं�कारअनसुार अ��यि� गन� तथा शोक-वरण गन� किठनाइ पैदा भएको छ । कसैको मलामी जान सीिमत 
कोटािभ� पनु�पद�छ, कसैको मलामी जान िहजोस�मका ि�य-�वजनह� पिन पीडाबोधका साथ अ�वीकार गन� 

 गद�छन् । �थािपत कितपय सं�कार भि�कएको छ । जीवन-प�ित खलबिलएको छ । अिहले धेर ै
मािनसको दैिनक� ब�दाब�दी, िशलब�दी, सीमाब�दी, �वा�र�टाइन, सामािजक दरुी, मा�क, 
सेिनटाइजर, सरसफाइ, उपचार �ोटोकल, सं�िमतको गणना आिदको रटानमा िबतेको छ । यो �म 
थिपद ै जादँा अझ कित असिजलाह� थप ह�न आउने ह�न !! यी सम� कुराबाट सामािजक, आिथ�क, 
राजनीितक, सां�कृितक, धािम�क आिद िविवध प�मा पन� दरुगामी असरको अनमुान लगाउन सिजलो 

 छैन । अिहले हामी ियनै �ितकूलताह�का िबचमा छ�; हा�ो �याय �णालीमा पिन यी �ितकूलताका असरह� 
�वाभािवक �पमा परकेा छन् । स�भवतः िवधाियकाबाट कानून िनमा�ण ग�रदँा यस�कारको प�रि�थितको 
प�रक�पना गन� सिकने अव�था पिन िथएन ।

४४. �ितकूलतािभ� पिन अनकूुलताको खोजी गनु�  र िसज�नशीलताको माग�मा अगािड बढ्न ुमानवीय �वभाव  
हो । अिहले महामारीको सम�या छ, यो यथाथ� हो । यो महामारीबाट मानवजाितको र�ा गनु�  चनुौतीपूण� भए 
पिन द�ुकर काय� भने अव�य होइन । िवगतमा पिन बेला-बखत मानवजाितले महामारीका चनुौतीह�को 
सामाना सफलतापूव�क गरकेो छ । यसका लािग नचाहदँा नचाहदँ ै पिन केही मू�य चकुाउन ुपन� ह��छ । 
अिहलेको ब�दाब�दीलाई पिन य�तै एउटा मू�य चकुाएको अथ�मा िलन सिक�छ । सङ्�मण िनय��ण गन�, 
फैलन निदन, सरोकारवालाह�को �वा��य सरु�ा कायम गन� तथा सेवा�ाहीलाई ब�दाब�दीको समयमा 
अदालतस�मको पह�चँमा आउने किठनायको स�बोधन गन� यसिबच अदालतबाट �वाह ह�ने गरकेा �ायः सबै 
सेवाह� (अपवादबाहेक) ब�द गनु�पन� अव�था आएको देिख�छ । यो बा�या�मक प�रि�थितको कारणबाट 
�याियक सेवा �भािवत भएको छ । यसरी परकेो �भावबाट सेवा�ाहीह�को �वाभािवक र वैध अपे�ालाई 
�यायोिचत तवरबाट स�बोधन गनु�  अ�याव�यक देिखएको छ ।  
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४५. स�भवतः मानवजाितले अझ केही लामो समय कोिभड-१९ सगँ ज�ुन ु र बा�ँन ु पन� ह��छ । यसिबच 
लामो अविधस�म रा��को सामािजक, आिथ�क, धािम�क, सां�कृितक ि�याकलापह�लाई ठ�प 
राखेर मा�ै �यवहार च�न किठन होला । दईु मिहनाभ�दा बढी अविधदेिख कायम रहेको ब�दाब�दीको 
कारणबाट उ�ोगध�दा, �यापार �यवसाय, रोजगारी, कृिष �यवसायलगायतका िविवध आिथ�क गितिविध 
र ि�याकलापमा ग�भीर असर परकेो ह�न ु �वाभािवक छ । स�भवतः महामारी समा� नह��जेलस�म 
य�ता आिथ�क ि�याकलाप ब�द गररे लामो अविध ब�न पिन �यावहा�रक नठािनएला !! कोिभड-१९ 
महामारीको समाि� नह�दैँको अव�थामा पिन कितपय काम कारबाही र ि�याकलाप स�चालन गनु�पन� 
अव�था आउलान् !! अदालतको सेवा �वाह खलुा गन� अव�था पिन यसिबच आउने नै छ । यस 
अव�थामा �वा��य सरु�ा कायम गन�, सामािजक / भौितक दरुी रा�ने चनुौतीह� पिन थप ह�नेछन् । 
काय�-फछ् य�टका सीमाह� िनधा�रण ह�न प�ुनेछन् । यी सबै कुराको �यव�थापन हाल उपल�ध साधन, �ोत 
र जनशि�बाट गनु�पन� कुरा �वाभािवक देिखदैँछ । अक�तफ�  लामो अविधको ब�दाब�दीका कारणबाट 
सि�चत ह�न पगेुका काय�ह�समेत एकै पटक थप ह�न आउने छन् । यी काय�ह�को �यव�थापन असहज 
मा� नभएर िनकै चनुौतीपूण� ह�ने देिख�छ । अदालतका स�दभ�मा भ�ने हो भने �यायाधीश, कम�चारी, 
कानून �यवसायी, सेवा�ाहीलगायतका सबै सरोकारवालाह�का अ�ठ्यारो किठनाइह� एकसाथ अगािड 
आउने अव�था दिेख�छ । सव��च अदालतमा हाल चाल ुअव�थाका २३ हजारभ�दा बढी िववाद रहेको 

 देिख�छ । िवगत दईु मिहनादेिख रहेको ब�दाब�दीको कारणबाट अदालतमा �वेश ह�न नपाई रोिकएका 
कुराह�लाई पिन अदालतमा �वेश िदन ु पन� अव�था छ । ब�दाब�दी ह�न ु अगािडस�म दैिनक सरदर 
४०० / ५०० थान म�ुा पेसीमा चढ्ने गरकेो र यो �म दईु मिहनादेिख रोिकएको ह�दँा यी सबै कामको 
चाप पिन एकै पटक पन� आउने ि�थित छ । यस �ि�ले हेदा� ब�दाब�दी खलेुपिछ अदालतमा केही 
अविध केही हजारको सङ्�यामा सेवा�ाहीह�को भीड ज�मा ह�ने अव�था देिख�छ । �यसमा थप 
�याियक जनशि� र कानून �यवसायीह�को �वाभािवक उपि�थितले सङ्�या अझ बढी ह�न प�ुदछ । 
धेर ै काय�बोझ रहेका उ�च अदालत तथा िज�ला अदालतह�मा पिन यही �कारको चनुौती रहने 

 देिख�छ । �यस अव�थाको �यव�थापन�ित वाि�छत सवंेदनशीलता नअपनाई, �यावहा�रक किठनाइलाई 
अ�देखा गरी ब�दाब�दी खलुा ह�नासाथ सबै कुरा द�ु�त भयो वा ह��छ भनी स�झन ुबिु�म�ापूण� कुरा   
ह�दँनै । 

४६. स�भवतः देशभर ब�दाब�दी एकै पटक खलुा नहोलान् । कुनै शहर वा िज�लामा ब�दाब�दी हटाइयो, कुनै ठाउमँा 
कायम र�ो वा त�प�ात् पिन सेवा�ाहीले  �वार�ेटाइनमा ब�न ुवा उपचारमा रहन ुपरकेो अव�थामा तत् तत् 
�थान वा अव�थाका सेवा�ाहीह�का स�ब�धमा अपनाउने �ि�कोण िनमा�ण गनु�  पिन आव�यक देिख�छ । 
�चिलत कानूनमा तोिकएको हद�यादिभ� िफरादप�, तथा �यादिभ� िनवेदन, पनुरावेदन आिद गन� अदालत 
खलेुको िदन हािजर ह�न आउनपुद�छ भ�ने मा�यता रा�ने हो भने देशका िवकट दगु�म �थानह� वा यातायातको 
सहज सिुवधा नभएको �थानह�बाट आएर अदालत खलेुकै िदन सेवा �ा� गन� कसरी स�भव होला ! दगु�म वा 
असहज �थानमा रहेका वा �वार�ेटाइनमा बसेका मािनसको �यायमा पह�चँ कसरी कायम रहला !! कागजात 
किहले, कसरी तयार होला, कानूनी सहायता कसरी �ा� होला !! य�ता किठनाइका फेह�र�त लामो ह�न 
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 स�दछ । यो िवषयलाई कानूनमा लेिखएका श�दह� तथा कानूनी िस�ा�तको सीिमत र सतही �योगको 
�ि�ले मा� नभएर �यावहा�रक �पमा आव�यक र उपयोगी �याियक �यव�थापनका �ि�ले पिन        
हे�रनपुद�छ । 

४७. अब “हद�याद, �याद र ता�रख”2 था�ने िवषयमा रहेका कानूनी �ावधान स�ब�धमा उ�लेख गनु�  सा�दिभ�क 
ह�न आएको छ । मलुकु� देवानी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा ५१ मा “हद�याद प�ुने अि�तम 
िदन साव�जिनक िबदा परमेा �य�तो िबदापिछ लग�ै अदालत खलेुको पिहलो िदन िफरादप� दता� गन� 
सरोकारवालाले माग गरमेा अदालतले �य�तो िफरादप� दता� गनु�पन�छ” भनी उ�लेख भएको देिख�छ । 
यसमा �य�ु “िबदापिछ लग�ै अदालत खलेुको पिहलो िदन” भ�ने वा�यांशले समय-सीमा तोकेको छ र यो 
�ावधानअनसुार िबदापिछ अदालत खलेुको पिहलो िदन (एक िदन) मा� िफराद दता� गन� सिकने अव�था 
रहने दिेख�छ । 

४८. मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहतामा हद�याद नगिु�ने (गिु�एको हद�याद था�न पाउने) कानूनी �ावधान 
रहेको देिखदँनै । देवानी काय�िविध संिहताको दफा ५८ मा भने देहायबमोिजमको �ावधान रहेको पाइ�छः

दफा ५८. “हद�याद नगु�नेः कसैको देहायबमोिजमको काबबुािहरको प�रि�थित उ�प�न भई 
हद�यादिभ� िफरादप� दता�  गन� नसक� हद�याद ग�ेुको कुरा उ�लेख गरी िनजले दहेायको अविधिभ� 
िफरादप� दता� गन� �याएमा यस प�र�छेदमा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ५९ को 
अधीनमा रही अदालतले �य�तो िफरादप� दता� गनु�पन�छः
क. िफरादप� दता� गनु�पन� �यि�को कोही म�ृय ु भई पर�पराअनसुार िनज आफँै िक�रया वा 

िक�रयासरहको शोक-वरण गरी ब�नपुरकेो भए �य�तो �यि�को म�ृय ुभएको प�� िदन पगेुको 
िमितले बाटोको �यादबाहेक सात िदन,

ख. िफराद दता� गनु�पन� �यि� मिहला भई स�ुकेरी भएको भए स�ुकेरी भएको िमितले बाटाको 
�यादबाहेक साठी िदन,

ग. खोलो, पिहरो वा िहउलेँ बाटो ब�द भई वा क�यु�  घोषणा भएको वा अ�य कुनै कारणले 
साव�जिनक यातायातको साधन नचलेको भए बाटो खलेुको वा साव�जिनक यातायातको साधन 
चलेको िमितले बाटोको �यादबाहेक प�� िदन,

घ. िफराद दता�  गनु�पन� �यि�लाई कसैले अपहरण गरी लगेको वा शरीर ब�धक बनाएको भए 
�य�तो अपहरण वा ब�धकबाट म�ु भएको िमितले बाटोको �यादबाहेक प�� िदन,

ङ. भूक�प वा �वालामखुी आिद ज�ता िवपद ्परकेो भए �य�तो िवपद ्परकेो िमितले बाटोको 
�यादबाहेक दश िदन,

2 �चिलत नेपाल कानूनमा  “हद�याद”, “�याद” र “ता�रख” श�दह�को छु�ै प�रभाषा ग�रएको देिखदँैन । यसको �योग वा �योजनतफ�  �ि�गत गदा� स�पि�, 
पद, अिधकार, वा कसुरस�ब�धी दाबी गरी �याियक उपचारका लािग अिधकार�ा� अदालत वा म�ुा हेन� अिधकारीसम� िफरादप�, अिभयोगप�, िनवेदनप� वा 
सोसरहको दाबी-प� पेस गन�  कानून�ारा तोिकएको समयाविधलाई “हद�याद” भिन�छ । “�याद” श�दले कसैउपर परेको िफरादप�, अिभयोगप�, िनवेदनप� वा 
सोसरहको दाबी-प�अनसुारको िवषयमा �ितवाद वा बयान गन� अदालत वा म�ुा हेन� िनकायसम� �ितउ�रप� पेस गन� वा बयान िदन उपि�थत ह�नका लािग 
तोिकएको वा �दान ग�रएको समयाविधलाई जनाउदँछ । यो “�याद” श�दले पनुरावेदन गन�, म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँभनी िनवेदन गन�, पनुरावलोकनको अनमुितका 
लािग िनवेदन गन�, कानूनी कारबाहीको िसलिसलामा �ितदाबी वा िलिखत जवाफ पेस गन�, फैसला काया��वयनका लािग िनवेदन गन� ज�ता काय�का लािग कानून�ारा 
तोिकएको वा िनधा�रण ग�रएको समयाविधलाई समेत जनाउदँछ । “ता�रख” श�दले अदालत वा म�ुा हेन� िनकायले कुनै खास काम वा �योजनका लािग उपि�थत ह�न 
(हािजर ह�न) भनी िववादका प�ह�लाई तोकेको िदनमा उपि�थत (हािजर) ह�ने कुरालाई जनाउँदछ ।



79

सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

च. कुनै दघु�टनाको कारण अचेत वा िहड्ँडुल गन� नस�ने भई वा अचानक कुनै कडा रोग लागेको 
कारण िहड्ँडुल गन� नसकेकोले अ�पतालमा भना� भई उपचाररत रहन ुपरकेो अव�थामा �यसरी 
भना�  भएको िमितले बाटोका �यादबाहेक प�� िदन” ।

४९. मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ५९ तथा मलुकु� दवेानी काय�िविध संिहता, २०७४ 
को दफा २२२, २२३, २२४ र २२५ मा �याद वा ता�रख गजुान� नह�ने, तथा ग�ेुको �याद, ता�रख 
था�नेस�ब�धी �यव�थाह� रहेका देिख�छन् । उपयु�� कानूनी �ावधानह�मा काबबुािहरको प�रि�थितको 
�पमा िक�रया वा शोक-वरण गरी ब�नपुरकेो, स�ुकेरी भएको, खोलो पिहरो, िहउ,ँ क�यु�ले बाटो ब�द 
भएको, भूक�प, �वालामखुी ज�ता िवपद ् परकेो, अपहरण वा शरीर ब�धकमा परकेो दघु�टनामा परी 
अ�पताल भना� भई उपचार गराएको आिद कुरालाई समेटेको देिख�छ । यसरी काबबुािहरको अव�था परमेा 
तत्-तत् कुराका लािग तोिकएअनसुारका िदन गिु�एको �याद वा ता�रख था�न, थमाउन सिकने अव�था 
छ । यसरी गिु�एको �याद वा ता�रख थमाउनका लािग िनवेदन िदनपुन� र िनवेदनसाथ काबबुािहरको 
प�रि�थित उ�प�न भएको बेहोरा पिु� गन� आव�यक पन� �माण संल�न गनु�पन� �यव�थासमेत रहेकोछ । 
यी �यव�थाह�ले कोिभड-१९ बाट उ�प�न िवशेष प�रि�थितलाई समिुचत �पमा स�बोधन गन� स�ने 

 देिखदँैन । मलुकु� देवानी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा २८७ मा बाधा अड्काउ फुकाउन आव�यक 
�यव�था गन� सिकने �ावधान रहेको स�दभ�मा पिन ��ततु िवषयलाई हेनु�  पन� देिख�छ ।

५०. सव��च अदालत, उ�च अदालत तथा िज�ला अदालतस�ब�धी तत्-तत् िनयमावलीह�मा 
ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमा एकपटक मा� बढीमा सात िदन र अ�य �कारका �रट िनवेदनमा एक 
पटक मा� बढीमा प�� िदनस�मको �याद ता�रख थमाउन सिकने �यव�था रहेका छन् । यसका अित�र� 
िक�रयामा ब�न ुपरकेो, स�ुकेरी भएको, यातायातको साधन नचलेको, भूक�प ज�ता दैवी �कोप परेको 
कुराका लािग केही सीिमत अविध (सामा�यतयाः १५ िदन) ता�रख थमाउन सिकने �यव�था रहेको 

 देिख�छ । म�य�थता (अदालती काय�िविध) िनयमावली, २०५९ को िनयम १४ मा काबभु�दा बािहरको 
अव�थामा बाटोको �यादबाहेक सात िदनिभ� ग�ेुको �याद वा तारखे थािमन स�ने �यव�था रहेको 

 छ । िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ अनसुार सो अदालतमा परकेो म�ुामा र सो अदालतको 
फैसलाउपर परकेो पनुरावेदनमा �याद तारखे था�न काबबुािहरको प�रि�थित परकेो कारण र आधार खलुाई 
िनवेदन परमेा सो बेहोरा मनािसब ठह�रएमा एकपटक बढीमा प�� िदनस�मको �याद तारखे था�न सिकने 
�ावधान रहेको पाइ�छ । सिं�� काय�िविध ऐन, २०२८ को दफा ८ मा समेत प�को काबभु�दा बािहरको 
प�रि�थितले गदा� �याद वा ता�रख ग�ेुको अव�थामा बढीमा प�� िदनस�मको �याद ता�रख था�न सिकने 
�यव�था रहेको छ । कोिभड-१९ बाट उ�प�न िवशेष प�रि�थितको समिुचत �पमा स�बोधन ह�ने गरी 
उि�लिखत कानूनह�मा �ावधान समावेश भएको देिखदँनै । मलुकु� फौजदारी काय�िविध िनयमावली, 
२०७५ को िनयम ९९ मा मलुकु� फौजदारी काय�िविध ऐन, २०७४ र यस िनयमावलीमा लेिखएदेिख 
बाहेकका अ�य अदालती काय�िविधका िवषयमा ऐन र यस िनयमावलीको �ितकूल नह�ने गरी अदालत 
आफँैले �यवि�थत गन� स�नेछ भनी उ�लेख भएको छ ।

५१. �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा २६ मा तीन िदन वा सोभ�दा बढी अविधको लािग अदालत ब�द रहने भएमा 
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�य�तो िबदाको अविधभर अदालत खलुा गरी ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनउपर सनुवुाइ गन� �यव�था रहेको 
 छ । सं�ामक रोग ऐन, २०२० मा नेपालभर वा यसको कुनै भागमा मािनसमा कुनै सं�ामक रोग उ�जेमा 

वा फैिलने स�भावना दिेखएमा सो रोग िनमू�ल गन� वा रोकथाम गन� नेपाल सरकारले आव�यक कारबाही 
गन� र सव�साधारण जनता वा कुनै �यि�ह�को समूहउपर लागू ह�ने गरी आदेश जारी गन� स�नेलगायतका 
�यव�थाह� रहेको दिेख�छ । िवपद ्जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २ ले 
“गैर �ाकृितक िवपदक्ो प�रभाषा गरी अ�य कुराको अित�र� महामारी, क�ट वा सू�म-जीवाण ुआतङ्क, 
िविभ�न �कारका �ल”ु लाई समेटेको पाइ�छ । यी ऐनह�मा िवपद ्वा महामारीको प�रक�पना गरकेो भए 
तापिन �य�को �भाव रहेको समय वा अविधमा हद�याद, �याद, तारखे ग�ेुको अव�थाका लािग कुनै 
�ावधान समावेश रहेको देिखदैँन ।

५२. यस�कार देवानी तथा फौजदारी संिहता तथा अ�य केही कानूनमा “काबबुािहरको प�रि�थित” भएमा 
केही िदन �याद, ता�रख थािमन स�ने �यव�था रहेका छन् । यहा ँ�य�ु “काबबुािहरको प�रि�थित” भ�ने 
वा�यांशले “आ�नो िनय��णभ�दा बािहरको अव�था” लाई समेटेको देिख�छ । सामा�यतयाः “काबबुािहरको 
प�रि�थित” लाई �यि�गत प�रि�थितको �पमा ब�ुने ग�रएको छ र यही मा�यताका आधारमा “काबबुािहरको 
प�रि�थित” परकेो कुराको �माण प�ुयाउने िज�मेवारी स�बि�धत प�मा रहने कुरा कानूनले नै िनिद�� गरेको 
छ । तथािप काबबुािहरको प�रि�थित सबै �यि�गत �कृितका मा�ै ह�दँैनन् । “खोलो, पिहरो, िहउ,ँ क�यु� , 
यातायात ब�द, भूक�प, �वालामखुी” ज�ता िवपदक्ो अव�था केवल �यि�गत �कृितका प�रि�थित मा�ै 
होइनन् । यसको असर वा �भाव �थानीय, �े�ीय वा राि��य �तरमा पिन परकेो ह�न स�दछ । दवेानी 
संिहताको दफा ५८ को देहाय (ङ) मा “भूक�प वा �वालामखुी आिद ज�ता िवपद.्..” भनी �योग भएको 
श�दावलीले भूक�प वा �वालामखुीबाहेकका अ�य स�भािवत िवपदक्ा प�रि�थित आउन स�ने कुरालाई 
समेटेको अथ�मा ब�ुन सिक�छ । यस�कारका श�दावली अ�य कानूनमा पिन �योग भएको देिख�छ । तथािप 
उि�लिखत अिभ�यि�ले गरकेो िवपदक्ो प�रक�पनामा सो िवपदक्ो “आिद र अ��य” अथवा “स�ुवात 
र समाि�” को एउटा ता�कािलक (Tentative) समयाविधको अनमुान गरकेो छ । कोिभड-१९ स�ब�धी 
िवपद ्वा महामारीको “स�ुआत वा �ार�भ” भएको िमित वा समय भ�न सिकने भए पिन सोको अ��य वा 
समाि�को कुनै पूवा�नमुान गन� नसिकने भएबाट �चिलत कानूनमा समेत �यस�कारको प�रक�पना गरी 
तदनसुार �ावधान समावेश भएको दिेखदँैन । 

५३. कोिभड-१९ महामारी असाधारण र अक�पनीय अव�थाको �पमा देखा परकेो छ । यसको अ��य किहले 
ह��छ तथा यसको िनय��ण ह�दँाको अव�थास�म कित मानवीय �ित ह��छ भनी अिहले नै अनमुान गन� 
सिकने अव�था छैन । मलुकु� दवेानी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ५८ को देहाय (ङ) मा “भूक�प 
वा �वालामखुी आिद ज�ता िवपद”् भ�ने श�द �योग ग�रएको छ । यसमा �य�ु “आिद ज�ता िवपद्” भ�ने 
वा�यांशलाई कानून �या�याको सहायक िस�ा�त (Ejusdem Generis rule) �योग गरी कोिभड-१९ 
�ारा िसिज�त प�रि�थितलाई स�बोधन गन� सिक�छ भ�ने तक�  पिन गन� सिकएला !! तर उ� �ावधानमा 
िवपद ्स�ु ह�ने र अ��य ह�ने िनि�त समयको प�रक�पना गरी दश िदनस�म मा� हद�याद थािमन स�ने 
�यव�था गरकेो; सो कानूनी �ावधान देवानी म�ुाह�सगँ मा� स�बि�धत दिेखएको; र सो दफाले िवपद्को 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

�माण पेस गन� दािय�व स�बि�धत �यि�मा नै रहने �यव�था गरकेो  कारण कानून �या�याको उि�लिखत 
िस�ा�तको �योग गरी दफा ५८(ङ) को �या�या गररे मा� वत�मान प�रि�थित वा जिटलताको स�बोधन गन� 
सिकने देिखदँनै । सं�ेपमा भ�दा मलुकु� देवानी संिहताको दफा ५८(ङ) ले िव��यापी महामारीको �व�प 
िलएको कोिभड-१९ को िवपदल्ाई पिन समेटेको छ भ�न िम�ने देिखएन3 । �यसैले मलुकु� देवानी तथा 
फौजदारी काय�िविध संिहतालगायतका �चिलत अ�य कानूनमा रहेका हद�याद थपस�ब�धी �यव�थाले 
वत�मान िवपद ् वा महामारीको कारणबाट पैदा ह�ने जिटलतालाई पया�� �पमा स�बोधन गरकेो देिखन 
नआएकाले वत�मान अव�थामा �चलनमा रहेका ऐन वा सिंहतामा रहेको �ावधानको �या�या गररे मा� यो 
िवपद ्प�रि�थितको कारणबाट उ�प�न जिटलताको स�बोधन ह�नस�ने अव�था देिखएन ।

५४. मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ का िवषयगत भाग वा प�र�छेदह�मा कसरुको �कृित, ग�भीरताका 
आधारमा िविभ�न अविधका हद�याद तोिकएका छन् । फौजदारी काय�िविध संिहतामा हद�याद था�न 
सिकने स�ब�धमा कुनै कुरा उ�लेख भएको देिखदैँन । हद�यादको सीमा-ब�दजे कायम ग�रएन र 
अन�तकालस�म म�ुा गन� सिकने अव�था कायम र�ो भने अिन�य र अ�यायपूण� ि�थितको िसज�ना ह�न 
जा�छ । यसलाई रो�न ुिवधाियक� धम� पिन हो । तसथ� िनि�त समयमा हद�याद समा� ह�ने सीमा-रखेा 
कानूनमा िनधा�रण ग�रनपुद�छ । तर यसको ता�पय� �वाभािवक मानवीय �यवहार बािहरको किठनाइ वा 
असाधारण प�रि�थितमा पिन सामा�य अव�थामा जसरी नै हद�याद स�ब�धमा कठोर �ि�कोण नै अपनाई 
रहनपुद�छ भ�ने होइन । एकै समयमा जारी भएका सिंहताह�म�ये देवानी संिहताले हद�यादिभ� िफराद 
दता� गन� नसिकने “काबबुािहरको प�रि�थित” पछ�  भ�ने मा�यता राखेर तत् स�ब�धमा �ावधानह� समावेश 
गरकेो देिख�छ भने फौजदारी संिहतामा सो स�ब�धमा कुनै कुरा उ�लेख भएको देिखदँैन । यसको तािक� क 
आधार के हो भ�ने पिन ��ट छैन । काबबुािहरको प�रि�थित देवानी, फौजदारी सबै �कारका िववादका 
प�मा आइपन� स�दछ । देवानी िवषयमा हद�याद थािमन स�छ, फौजदारी म�ुामा थािमन स�दनै भिनदँा 
असमान �यवहारको ि�थित पैदा ह�न जाने अव�था रह�छ । कितपय अव�थामा एउटै िववादको िवषयव�तमुा 
देवानी र फौजदारी त�वह� (component) समािहत रहेका पिन ह��छन् । यस अव�थामा देवानी िवषयमा 
हद�याद थािम�छ, फौजदारी िवषयमा थािमदँनै भिनयो भने �यायको �ि�बाट उिचत देिखदैँन । “�याद” का 
स�ब�धमा मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ५९ (५) मा काबबुािहरको प�रि�थितको 
प�रक�पना गरी �याद थािमन स�ने �ावधान समावेश ग�रएको छ । �यस�कारको काबबुािहरको प�रि�थित 
हद�यादको स�दभ�मा पिन उ�प�न ह�न स�छन् । मलुकु� दवेानी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ५८ मा 
रहेको �ावधानसरहको मापद�ड फौजदारी म�ुाका स�दभ�मा पिन अपनाउदँा �यायोिचत नै ह�ने िथयो । तर 
उि�लिखत िवषयमा अिहले कानूनी �र�ता देखा परकेो छ । 

५५. वत�मान स�दभ�मा हेदा� मलुकु� अपराध संिहताका िविभ�न प�र�छेदह�मा उ�लेख भएको हद�यादम�ये 
“जिहलेसकैु म�ुा ला�न स�ने” भिनएको, वा हद�याद नै िकटान नग�रएको, वा नेपाल सरकार वादी भएको, 
वा लामो अविधको हद�याद तोिकएको कुरामा अिहले त�काल कुनै सम�या पैदा भएको वा जिटलताको 
अव�था रहेको दिेखदैँन । तर िनि�त, सीिमत वा छोटो अविधको हद�यादको �यव�था रहेका �यि� वादी ह�ने 

3 सं�ामक रोग ऐन, २०२० वा िवपद् जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ मा िवपद ्स�ब�धमा केही �यव�था गरकेा छन् । तर यसबाट कोिभड-१९ 
महामारीका िवषयमा समिुचत �पमा स�बोधन ह�न स�ने अव�था देिखदँनै ।
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म�ुाह�का स�दभ�मा कोिभड-१९ महामारीका कारणबाट जिटल, असाधारण र अ�यायपूण� प�रि�थित पैदा 
ह�ने अव�था देिखएको छ । वत�मान महामारीको स�दभ�मा �याद वा ता�रखको हकमा पिन कानूनी अ�प�ता 
र जिटलता पैदा भएका र ह�ने अव�था दिेखएका छन् । कोिभड-१९ को अव�थालाई स�बोधन ह�नेगरी 
�याद वा ता�रख था�ने �यव�थाह� पिन कानूनमा समिुचत �पमा समावेश ग�रएको देिखदँैन । यस�कारको 
कानूनी शू�यताको असहज प�रि�थितलाई �यायोिचत �पमा स�बोधन गनु�  वा�छनीय देिख�छ ।

५६. अिधव�ा िटकाराम भ�राईसमेतले दायर गनु�  भएको िनवेदनमा नेपालको संिवधानको धारा १२६ र 
धारा १२८ को अिधकार �योग गद� धारा १३३ बमोिजम आदेश जारी गनु�पन� कुरा उ�लेख ग�रएको 
देिख�छ । ��ततु �सङ्गमा म�ुा तथा �रट महाशाखाको �ितवेदनसमेत िवचाराधीन छ र �ितवेदनका 
आधारमा कानूनको �या�या गरी �र�ता-पूित� गन� ह��छ वा ह�दँैन भ�ने �� पिन उठाइएको दिेख�छ । 
महा�यायािधव�ाको काया�लयका तफ� बाट ��ततु बहस-नोटमा हद�याद, �याद, ता�रखका स�ब�धमा 
सव��च अदालतको िमित २०७६/१२/७ को पूण� बैठकको िनण�यका आधारमा लकडाउन खलेुको 
१० िदनिभ� म�ुा दता� गन� सिकने अव�था रहेपिन “यसको कानूनी आधार कमजोर छ” भनी उ�लेख 
ग�रएको पाइयो । िव�ान्   सह�यायािधव�ा �ी स�जीवराज र�ेमीले अिहले छलफलका लािग िनधा��रत 
�सङ्ग म�ुाको िवषय (Case or controversy) होइन, यस अव�थामा संिवधान वा कानूनको �या�या 
गरी हद�याद, �याद वा ता�रखको िवषयमा कानूनमा उ�लेख भएकोभ�दा िभ�न �यव�था कायम ह�ने 
गरी िनकासा िदन ह�दैँन भनी िजिकर गनु�भएको पाइयो । अदालतका सहयोगीको �पमा उपि�थत िव�ान्   
व�र� अिधव�ाह� �ी च�डे�र �े�, �ी ह�रहर दाहाल, �ी खगे���ाद अिधकारी तथा �ी श�भ ुथापाले 
��ततु िवषयमा आव�यक �यायोिचत िनकास िदन यो इजलास स�म छ र िनकास िदनपुद�छ भनी बहस 
िजिकर गनु�भएको छ । ��ततु िवषयलाई नेपालको संिवधानको धारा १३३ का स�दभ�मा हेनु�  आव�यक 

 देिख�छ । तसथ� नेपालको संिवधान, �चिलत कानून तथा हा�ो �याियक अ�यासका स�दभ�मा यो ��को 
िन�पण गनु�पन� ह�न आएको छ । 

५७. उि�लिखत िजिकरह�का स�दभ�मा िवचार गदा� हाल िवचाराधीन �ितवेदन तथा अिधव�ा िटकाराम 
भ�राईसमेतले दायर गनु�भएको �रट िनवेदनमा हाल िविभ�न तहका अदालत वा �याियक िनकायमा 
प�ररहेका वा पन� स�ने म�ुाको स�दभ�लाई िलएर आदेशको माग ग�रएको ह�दँा यस िवषयलाई म�ुा मािमलाको 
रोहमा हे�रएको होइन भ�न ुव�तपुरक देिखदँनै । नेपालको संिवधानको धारा १२६ को उपधारा (२) मा 
“म�ुा मािमलाको रोहमा” अदालतले िदएको आदेश वा िनण�यको सबैले पालन गनु�पन� कुरा उ�लेख छ भने 
धारा १२८ को उपधारा (४) मा “म�ुा मािमलाको रोहमा” सव��च अदालतले गरकेो संिवधान र कानूनको 
�या�या वा �ितपादन गरकेो कानूनी िस�ा�त सबैले पालन गनु�पन� कुरा उ�लेख छ । उि�लिखत वा�यांशले 
वैयि�क �कृितको कुनै खास म�ुालाई मा� इङ्िगत गरकेो नभएर �याियक �या�याको स�दभ�का अ�य 
प�रि�थितलाई पिन समेट्ने देिख�छ । यहा ँउठाइएको िवषय प�रकि�पत िवषय (Hypothetical matter) 
होइन; यो अदालतमा पन� र प�ररहेका म�ुाका स�दभ�मा उठेको जिटलताको िवषय हो । यस अथ�मा यो 
साव�जिनक िहत, चासो र सरोकारको िवषय पिन हो । साव�जिनक िहत, चासो वा सरोकारका िवषयमा 
उ�चतम् �यायालयले कितपय िवषयलाई �वयम् जानकारीमा िलई (Suo motu) �याियक उपचार �दान 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

गरकेा र कानूनी िस�ा�तह� �ितपादन गरकेा ��ा�तह� छन् । यस�कारका आम जनसमदुायको िहत र 
सरोकार रहने िवषयमा पिन स�बि�धत पीिडत प� नै वादी वा िनवेदक भएर अदालतमा �वेश गरकेो ह�नपुद�छ, 
अ�यथा �याियक उपचारको माग� ब�द रह�छ भ�ने ज�ता िविधशा�ीय मा�यता अब परुानो भइसकेको 

 छ । अदालतका पदािधकारीबाट पेस भएको �ितवेदनउपर सनुवुाइ ग�रनलुाई अदालतले िवषयलाई �वयम् 
(suo motu) जानकारीमा िलएको अथ�मा पिन ब�ुन सिक�छ । मह�वपूण� साव�जिनक सरोकारको िवषयमा 
वा �याियक स�ुयव�थाका लािग आव�यकता र औिच�यका आधारमा suo motu आदेश गन� अ�यास 
अमे�रका, भारत आिद दशेका �यायपािलकाले पिन गरकेो पाइ�छ । कोिभड-१९ महामारीको कारण िसिज�त 
असाधारण प�रि�थितको प�र�े�यमा आव�यकता र औिच�यका आधारमा संिवधानको �ावधान �ितकूल 
नह�ने गरी यस अदालतले पिन मह�वपूण� साव�जिनक सरोकारको िवषयमा �याियक स�ुयव�था कायम गरी 
िववादका प�को हक अिधकार संर�ण ह�ने अव�था कायम गन�का लािग suo motu आदशे गन� स�ने नै 
देिख�छ । तसथ� �ि�यागत �ि�ले ��तुत िवषयमा िवचार गन� र आव�यक िनकास िदनमा कुनै बाधा देिखन 
आएन ।

५८. कानूनको �यायशील र उ�े�यमूलक �योगको स�दभ�मा Equitable Tolling को िस�ा�त पिन �चलनमा 
रहेको देिख�छ । प�को सदाशयपूण� �यासका बाबजदु पिन �यायका लािग आव�यक पूव�तयारी पूरा गन� 
नसकेको अव�थामा केबल हद�यादलाई �याय-�ाि�को माग�मा बाधक ब�न िदन ुह�दँैन भ�ने धारणा रहेको 

 छ4 । यस अवधारणाले िनजी वा वैयि�क कमजोरीको प�रणाम�व�प समयमा काम ह�न नसकेको कुरामा 
पिन केही सह�िलयत �दान गद�छ भने वत�मान कोिभड-१९ सङ्�मणको अव�थामा रा�य �वयम् का तफ� बाट 
ग�रएको ब�दाब�दीको प�रणाम�व�प हद�याद, �याद, ता�रख ज�ता कुरामा परकेो �भावबाट सेवा�ाहीलाई 
संरि�त गनु�  �यायको रोहमा अनिुचत मािनदँैन । �ा�सको सव��च �यायालय (Court of Cassation) का 
President ले कुनै कानूनको �या�या र �योग गदा� मािनसको आधिुनक जीवन प�ित, मानवीय भावना वा 
�ि�कोण�ित उदार-भाव रा�न ुपन� कुरा उ�लेख गरकेो पाइ�छ5 । �वीस कानून �णालीका स�दभ�मा पिन 
कानूनमा कुनै िवषयको अभाव वा असङ्गित रहेको ि�थित छ भने �यस स�ब�धमा िवधाियकाले अिहले 
कानून िनमा�ण गरकेो भए के �यव�था गद��यो होला भ�ने कुरा िवचार गररे �याय िन�पण गन� सिक�छ 
भ�ने धारणा रािखएको पाइ�छ6 । अिहलेको कोिभड-१९ सङ्�मणकै स�दभ�लाई िलएर भारतीय सव��च 
अदालतले प�रि�थितको �वयम् जानकारी राखेर (Suo Motu) हद�याद बढाउने गरी आदेश जारी गरेको 

4 The Doctrine that the statute of limitations will not bar a claim if the plaintiff, despite diligent efforts, did not discover the injury until 
after the limitations period had expired - (Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 8th ed. Thomson West, USA 2005, page 460) 

5 “When a text expressed in imperative language is clear, precise, unambiguous, the judge must apply its literal meaning.…But 
when the text is ambiguous, when there are doubts as to its meaning and intent, when it can be either restrained or extended 
or even contradicted by some other text, then, in my opinion, the judge has the widest power of interpretation; he must not then 
stubbornly (inflexible) attempt to ascertain what the original thought of the draftsmen of the Civil Code was 100 years ago; he must 
rather ask himself what their intention would be were that provision to be drafted by them today-in the face of all the changes which 
have come about in the last century in ideas, social manners, institutions, the economic and social condition of France, he must 
say to himself that justice and reason require that the text be liberally and humanely adapted to the realities and requirements of 
modern life”. (Rene David et.al., An Introduction to the Comparative Study of Law, 3rd ed., Stevens & Sons, at 120 (1985).

6 Konrad Zweigert et. al., Introduction To Comparative Law, 3rd ed., Oxford, at 18 (1998)
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देिख�छ7 । यसरी अ�य�का �यायपािलकाले गरकेो अ�यासका �ि�ले हेदा� पिन िवशेष प�रि�थितमा �याियक 
�या�या�ारा हद�याद, �याद, ता�रखज�ता कुराका स�ब�धमा उिचत �यव�थापन गन� सिकने नै दिेख�छ ।

५९. अिहले िवचाराधीन िवषय केबल हद�याद, �याद ता�रखको िवषय मा� नभएर यसमा �व�छ सनुवुाइ, 
�यायमा पह�चँ, �भावकारी उपचार, �वा��य सरु�ा तथा अदालत र म�ुा �यव�थापनका िवषयह� पिन 
अ�यो�याि�त �पमा जोिडएका देिख�छन् । िवशेष प�रि�थितमा उि�लिखत िवषयह�को �यव�थापनका 
लािग आदशे जारी ह�न ुकुनै अ�वाभािवक कुरा ह�दँनै । कानूनमा िव�मान उपचार अपया�� वा �भावहीन 
देिखएको अव�थामा सिंवधान �द� हकको �चलन िनिम� संिवधानको धारा ४६ र धारा १३३ (२), (३) 
अ�तग�त यस अदालतले उिचत उपचार �दान गन� उपय�ु आदशे जारी गन� स�ने नै ह��छ । व�ततुः “उिचत 
उपचार” सा�य र साधन दवैु हो अथा�त् यो सारभूत �ाि� र सो �ाि�को लािग तय ग�रने सरल, सहज र 
उपय�ु माग� दवुै हो । �वत�� �यायपािलकाको अवधारणािभ� यसले �दान गन� �भावकारी उपचारका साथै 
सो �ममा अ�तरिनिहत अिधकारको �योग गद� �वयलें िनधा�रण गरकेा कितपय �याियक �ि�याह� तथा 
�यव�थापनका कुराह� पिन पद�छन् । धारा ४६ र धारा १३३ को �यव�थाले यसै मा�यतालाई आ�मसात् 
गछ�  । पिछ�लो अविधमा िवधाियका�ारा िनिम�त कानूनमा अदालतका सामा�य र आ�त�रक �कृितका 
काय�िविधगत िवषयह�समेत समावेश गन� िसलिसला देखापरकेो छ । तर यसको ता�पय� अब अदालतले 
�याियक �ि�या �यव�थापनका स�दभ�मा कुनै �र�ताको पूित�  गन� स�दैन भिनयो भने �यो कुरा अ�यावहा�रक 
मा� नभएर �वत�� र स�म �यायपािलकाको अवधारणा �ितकूलसमेत ह�न जा�छ । कोिभड-१९ को 
महामारीकै �ममा संय�ु रा�य अमे�रकाका कितपय रा�यह�मा गभ�नरको काय�कारी आदशे वा अदालतको 
आदेशबाट महामारीको अविधको हद�यादलगायत अदालती काम कारबाहीको �यव�थापन ग�रएका 

 छन्8 । लामो सवंैधािनक अ�यास गरकेो �जाताि��क शासन �णाली अपनाएको मलुकुमा केबल काय�कारी 
आदेशबाट हद�यादलगायतका िवधाियकाले बनाएका कानूनका कुराह� िनल�बन ग�रदँा न यसलाई 
कानूनी �पमा आधार कमजोर भिनएको छ, न त रा��पित, गभन�र वा अदालतले सिंवधान, कानूनउपरको 
िथचोिमचो गरकेो ठािनएको छ । यस अव�थामा यस अदालतले आ�नो संवैधािनक अि�तयारी �योग गररे 
िवपदक्ो �याियक �यव�थापनका लािग आदेश ग�रएको र ग�रने कुरा�ित कुनै �कारको संशय वा ि�िवधा 
रा�न ुपन� कारण दिेखदँैन । 

६०. नेपालको सिंवधानको ��तावनामा “स�म �यायपािलका” भ�ने श�दावलीको �योग भएको छ । यो अ�य�त 
मह�वपूण� श�दावली हो र यसले धेर ै गिहरो िविधशा�ीय अथ� रा�छ । “स�म �यायपािलका” भ�ने 

7 “To obviate difficulties and to ensure that lawyers / litigants do not have to come physically to file such proceedings in respective 
Courts / Tribunals across the country including this Court, it is hereby ordered that a period of limitation in all such proceedings, 
irrespective of the limitation prescribed under the general law or Special Laws whether condonable or not shall stand extended 
w.e.f. 15th March 2020 till further order/s to be passed by this Court in present proceedings” भनी २३ माच� २०२० मा सव��च अदालतबाट 
आदेश जारी भएको पाइ�छ । (https://ibclaw.in/sou-motu-writ-petition-civil-nos-3-2020-in-congnizance-for-extension-of-limitation-
sc-23-03-2020/)

8 यसरी जारी ग�रएको आदेशको एउटा नमनुा उदाहरण यस�कार छः  
 “I hereby suspend, for the duration of this public health and civil preparedness emergency, unless earlier modified or terminated’ 

by me, all statutory (1) location or venue requirements; (2) time requirements, statutes of limitation or other limitations or deadlines 
relating to service of process, court proceedings or court filings; - Executive Order No. 7G (https://jud.ct.gov/HomePDFs/Executive-
Order-No-7G.pdf)
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अिभ�यि�मा लोकत��का मूलभूत मा�यताह�को अनशुरण गरी संिवधान�ारा ��याभूत अिधकारह�को 
र�ा गन� कानूनको �यायपूण� �या�या र �योग गन� स�म �यायपािलका भ�ने भाव अ�तिन�िहत छ । कानूनी 
�र�ताको कारणबाट दखेा पन� मािनसका मौिलक वा कानूनी हक अिधकारह�को �याियक उपचारिवहीनताको 
अव�था हटाई संिवधानको मम�अन�ुप िनकास िदने र �ाकृितक वा काबबुािहरको प�रि�थितलाई केबल 
�यि�को िनजी दभुा� �यमा प�रणत ह�न निदई �याियक िन�पणको माग� खलुा राखेर “कानूनी रा�यको 
अवधारणा” लाई साकार त�ुयाउने काय�समेत “स�म �यायपािलकाको” बहृ�र अवधारणािभ� समािहत 

 छ । यही अवधारणालाई आ�मसात् गरी मलुकु� देवानी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १२ मा “कानून 
अपया�� वा अ�प� भएको आधार िलई म�ुाको िनण�य गन�बाट पि�छन” नपाउने र “कानून र �यायका 
मा�य िस�ा�तका आधारमा िनण�य गनु�पन�” �ावधान समावेश भएको देिख�छ । नेपालको संिवधानको 
धारा १२८(२) अनसुार “संिवधान र कानूनको �या�या गन� अि�तम अिधकार” भएको कारणबाट पिन 
यस अदालतले उपचारिवहीनताको अव�थालाई ग�भीरतापूव�क िलई संिवधानको ��तावनामा उि�लिखत 
“स�म �यायपािलका” को भूिमका िनवा�ह गनु�  वा�छनीय ह�न आउदँछ ।

६१. कोिभड-१९ महामारीको स�दभ�मा देखा परकेो हद�याद, �याद, ता�रख र य�तै अ�य केही कानूनी 
जिटलतालाई नेपालको संिवधानको धारा २० को उपधारा (९) को प�र�े�यमा समेत हेनु�पन� देिख�छ । उ� 
धारामा “��येक �यि�लाई �वत��, िन�प� र स�म अदालत वा �याियक िनकायबाट �व�छ सनुवुाइको 
हक ह�नेछ” भनी उ�लेख ग�रएको छ । मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा १० मा पिन �व�छ 
सनुवुाइको हक स�ब�धमा �यव�था ग�रएको छ । �व�छ सनुवुाइको हकिभ� �यायमा पह�चँसिहतको अथ�पूण� 
एवम् �भावकारी �याियक उपचारको हक पिन समािहत रह�छ । व�ततुः �व�छ सनुवुाइका लािग �यायमा 
सहज पह�चँ सिुनि�त गनु�  पिन आव�यक ह��छ । आफूलाई असर पन� वा आ�नो प�मा �योग गन� सिकने 
कागजात �ा� गन�, आ�नो कानूनी हक वा �ितर�ाको रणनीित तय गन�, कानूनी परामश� गन�, कानूनी 
सहायता �ा� गन�, आव�यक द�ताबेजसमेत तयार गन�, अदालतमा प�ुने र म�ुा, �ितवाद, पनुरावेदन, 
िनवेदन आिद दता� गन� हकसमेत �यायमा पह�चँका िवषय ब�दछन् । �यि�को आ�नो दोष, कमी-कमजोरी, 
लापबा�ही, उदासीनता वा अकम��यताको कारणबाट उ�प�न प�रि�थितमा बाहेक कुनै �यि�को अदालत 
वा �याियक िनकायमा पह�चँ पाउने कुरा नै अव�� ग�रएमा िनजको सिंवधान �द� �व�छ सनुवुाइ पाउने 
हकमा आघात प�ुन जा�छ । कोिभड-१९ महामारीको कारणबाट हद�याद, �याद वा ता�रख स�ब�धमा 
उ�प�न ह�न गइरहेका जिटलताह� �यि�का िनजी प�रि�थित वा वैयि�क दभुा� �य मा�ै होइनन् । सव��च 
अदालतको पूण� बैठकको िमित २०७६/१२/७ को िनण�य तथा नेपाल सरकारको िमित २०७६/१२/९ 
को िनण�यसमेतको प�रणाम�व�प अदालत, अ�य �याियक तथा अध��याियक िनकायह� ब�दाब�दीको 
अव�थामा पगेुका ह�न् । यस ब�दाब�दीको अविधमा सरकारी काया�लय, �कुल, कलेज, औ�ोिगक �ित�ान, 
यातायातलगायतका िविवध गितिविध ब�द रहेका छन् । कानूनी सेवा �दान गन� कानून �यवसायीह�को 
सेवासमेत अव�� छ । यस अव�थामा कानूनमा �प� �यव�था नभएको, कानूनले सहयोग नगरकेो वा 
कानूनी मौनता रहेको कुरालाई टेकेर अदालत वा अ�य कुनै �याियक वा अध�-�याियक िनकायमा पह�चँको 
हकबाट वि�चत गनु�  धारा २० �ारा ��याभूत �व�छ सनुवुाइको हक �ितकूल ह�न जा�छ । यस �ि�ले 
हेदा�समेत वत�मान िवषम प�रि�थितबाट उ�प�न जिटलता वा किठनाइह�को िववेकपूण� समाधान ह�ने गरी 
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आव�यक आदेश जारी गनु�  यस अदालतको कत��य ब�न गएको दिेखयो ।
६२. आदेश जारी गन� संवैधािनक स�मताको �ि�ले हेदा� नेपालको सिंवधानको धारा १३३ मा “यस संिवधान�ारा 

�द� मौिलक हकको �चलनका लािग वा अक� उपचारको �यव�था नभएको वा अक� उपचारको �यव�था 
भएपिन �य�तो उपचार अपया�� वा �भावहीन दिेखएको अ�य कुनै कानूनी हकको �चलनका लािग वा 
साव�जिनक हक सरोकारको कुनै िववादमा समावेश भएको कुनै संवैधािनक वा कानूनी ��को िन�पणका 
लािग आव�यक र उपय�ु आदेश जारी गन�, उिचत उपचार �दान गन�, �य�तो हकको �चलन गराउने 
वा िववाद टंुगो लगाउने असाधारण अिधकार सव��च अदालतलाई ह�नेछ” भनी उ�लेख ग�रएको छ । 
धारा १३३ को उपधारा (३) मा “असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त सव��च अदालतले ब�दी��य�ीकरण, 
परमादेश, उ��ेषण, �ितषेध, अिधकारप�ृछालगायत अ�य उपय�ु आदेश जारी गन� स�नेछ” भनी उ�लेख 
छ । उि�लिखत धारा १३३ को उपधारा (३) बमोिजम आदेश जारी गदा�  उपधारा (२) मा उि�लिखत 
अव�थाह� देिखन ुपया�� ह��छ । सो अव�था कसको �ितवेदन वा �रट िनवेदनबाट देिखयो भ�ने कुरा 
सामा�य �ि�यागत र गौण िवषय हो । कोिभड-१९ को महामारी साव�जिनक सरोकार र चासोको िवषय हो 
भ�ने कुरामा िववाद छैन । िवपदक्ो यस अव�थाका लािग �यि�को मौिलक तथा कानूनी हकको िनवा�ध 
�योग गन� कुरालाई कानूनी �यव�थाले नसमेटेको वा सबै प�मा पया�� स�बोधन नभएको अव�थाका बारमेा 
मािथ नै िववेचना ग�रसिकएको छ । मौिलक तथा कानूनी हक �भािवत भएको वा ह�न जाने अव�था रहेको 
वत�मान स�दभ�मा साव�जिनक िहत, चासो र सरोकारको संर�णका लािग नेपालको संिवधानको धारा ४६ 
तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) का आधारमा आव�यक आदेश जारी गनु�  यस अदालतको कत��य 
नै ब�दछ । यसलाई अदालतमा अ�तिन�िहत अिधकार (Inherent power) को �पमा पिन िलन सिक�छ र 
यसलाई िवपदक्ो प�रि�थितबाट िसिज�त कानूनी जिटलतालाई स�बोधन गन� एउटा संिवधानस�मत माग�को 
�पमा �हण गनु�  मनािसब ह��छ । सव��च अदालतलाई सिंवधानको धारा १३३ बमोिजम �दान ग�रएको 
“असाधारण अिधकार” को �योग कोिभड-१९ वा य�तै �कृितका “असाधारण प�रि�थित” बाट िसिज�त 
कानूनी �र�ता तथा जिटलताको स�बोधन गन�का लािग वा�छनीय ह�ने कुरामा िवमित रा�न ुपन� उिचत 
कारण देिखदँनै ।

६३. ��ततु िवषयका स�दभ�मा कानून नै िनमा�ण गरी स�बोधन गनु�पन� िवषयमा अदालत आफँैले िवधाियक� 
�कृितको आदेश गनु�  कित उिचत ह��छ भनी छलफलका �ममा �कारा�तरले �� उठाइएको पिन देिखएको 

 छ । व�ततुः यो �� शि�-पथृक�करणको अवधारणासगँ स�बि�धत रहेको देिख�छ । नेपालको संिवधानले 
शि�-पथृक�करणको अवधारणालाई आ�मसात् गरी रा�य शि�को बाडँफाटँ गरकेो छ । रा�यका ��यक अङ्ग 
र िनकायह�ले संिवधान�ारा िनधा��रत प�रिधिभ� रही आ-आ�नो अिधकारको �योग र िज�मेवारीको िनवा�ह 
गनु�पद�छ । यस कुरामा िववाद ग�ररहन ुपन� कुनै कारण छैन । �यायपािलका संिवधान�ारा िनधा��रत सीमा र 
प�रिधिभ� रही आ�नो भूिमका र िज�मेवारी पूरा गन� �ितव� छ । आ�नो सवंैधािनक सीमा र िज�मेवारी�ितको 
संवेदनशीलता यस अदालतबाट िवगतमा पिन कितपय िववादका स�दभ�मा �ि�कोण ��ट पा�रएको पिन 

 छ । �यायपािलका �वयम् आ�नो संवैधािनक सीमािभ� रहने र अ�य अंङ्गह�लाई पिन तत् ततत् 
सीमािभ� रा�न भूिमका िनवा�ह गन� कुरामा �यायपािलका सजग र सचे� रही आएको पिन छ । �यसैले पिन 
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अिहलेको �सङ्गमा आदेश जारी गदा� कुनै संवैधािनक सीमा उ�लङ्घन होला िक भनी स�झन ुपन� कारण 
देिखदँैन । यसै स�दभ�मा अक� के कुरा पिन िवचारणीय छ भने वत�मान कोिभड-१९ महामारीको कारणबाट 
�याियक �ि�या र �यव�थापनमा दखेा परकेा र पन� किठनाइ, अ�ठ्यारो वा �र�तालाई स�बोधन ह�ने गरी 
आव�यक कानूनी �ावधान �यव�थापक�य मा�यमबाट िनमा�ण भएको अव�था ह���यो भने यस अदालतले 
��ततु िवषयमा िवचार ग�ररहन ुपन� आव�यकता नै रहने िथएन । ��ततु आदेश जारी ह�दँाको अव�थास�म 
�य�तो कानूनको िनमा�ण भइसकेको छैन । यो सनुवुाइ कुनै, रहर, लहड वा मह�वाकां�ा राखेर, वा बौि�क 
िवलासका लािग सनुवुाइको �ि�या अपनाइएको होइन भ�ने कुरा िवषय-स�दभ�बाट नै ��ट देिख�छ । 
व�ततुः ��ततु िवषय िवधाियका�ारा िनिम�त कानूनमा प�रवत�न गन�, संशोधन वा खारेज गन� वा कुनै कुरा 
िव�थापन गन� कुरा�ित पिन लि�त छैन । यसबाट कसैको नभएको हक अिधकार िसज�ना ह�ने वा भएको 
हक अिधकार समा� ह�ने वा कुनै हक दािय�व पैदा ह�ने अव�था पिन छैन । यो अदालत संिवधान�ारा 
िनधा� �रत सीमािभ� रही �याियक आ�मसयंमता अपनाई आ�नो संवैधािनक भूिमका िनवा�ह गन� �ितव� 
र संवेदनशील रही आएको छ । ��ततु सनुवुाइ केवल कोिभड-१९ महामारीको �ितकूल प�रि�थितका 
कारणबाट उ�प�न भएको र िनकट भिव�यमा आइपन� कानूनी जिटलता वा किठनाइलाई स�बोधन गरी 
�यायमा सेवा�ाहीह�को पह�चँ कायम गन�, सरोकारवालाह�को �वा��य सिुवधा कायम रा�ने, �व�छ 
सनुवुाइको ��याभूित िदने र साव�जिनक हक िहत र सरोकारको र�ा गन� कुरामा स�म प�रलि�त छ । 
अिहलेको �ितकूल प�रि�थितमा �यायको ढोका खलुा नराखी �ािविधक �पमा कानूनी अड्चन दखेाएर 
�यायका सेवा�ाहीह�को वैध अपे�ालाई कोरोनाको कहरसगँ नै अलप� छािडिदने कुरा िववेकपूण� ह�दैँन 
भ�ने यो इजलासको �प� मत रहेको छ । 

६४. पूव� अ�यासका �ि�ले हेदा� पिन यस अदालतले बेला-बखत कानूनी जिटलता वा असाम�ज�यताको ि�थितमा 
आदेशह� जारी गरी कानूनी जिटलता फुकाएका र कानूनी ब�देजह� (Normative Provisions) को 
�यव�था गरकेा ��ा�तह� देिख��न् । सूचनाको हक काया��वयन स�ब�धमा रहेका कानूनी अभाव-पूित� गन� 
र सूचनाको हक �चलनका लािग यस अदालतबाट आव�यक िनयमनकारी आदेश जारी भएको छ9 । पीिडत 
मिहला, बालबािलका तथा एच.आई.िभ. / एड्स सं�िमत मािनसह�को �याियक �ि�याका स�दभ�मा 
पिहचानमा गोपनीयता कायम गन� स�ब�धमा यस अदालतबाट जारी ग�रएको आदेशबाट त�कालीन कानूनी 
�र�ता-पूित� गन� काम भएको देिख�छ10 । यसैगरी, साव�जिनक सरोकारको िववाद अदालतमा �याउने, 
यसको सनुवुाइ गन�लगायतका िविवध िवषयमा यस अदालतबाट जारी ग�रएको आदशे / माग�दश�न �वयम् मा 
पिन कानूनी ब�देजसरहका देिख�छन्11 । �यािबन र�े�र�ेटस र डा�स बारमा काम गन� मिहलाह�को स�मान 
र संर�णको लािग यस अदालतले केही कानूनी ब�देजसिहतको आदेशह� जारी गरकेो छ ।12 उि�लिखत 
��ा�तह�बाट �यि�को हक अिधकार संर�ण गन� तथा साव�जिनक सरोकारका िवषयमा �यूनतम 
कानूनी ब�दोब�त िमलाउन यस अदालतबाट आदेशह� गन� अ�यास गरी आएको देिख�छ । कानूनले 

9 गोपाल िसवाकोटीसमेत िव. अथ� म��ालयसमेत ने.का.प. २०५१, अङ्क ४, िन. नं. ४८९५ 
10 मिहला, कानून र िवकास म�चका तफ� बाट अि�तयार�ा� साथै आ�नो तफ� बाट समेत अिधव�ा सपना �धान म�ल िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत ने.का.प. २०६४, अङ्क ९,  िनण�य नं. ७८८० 
11 भीमसेन पोखरलेसमेत िव. �यव�थािपका संसद् सिचवालयसमेत ने.का.प. २०७०, अङ्क १, िन.नं.८९४० (पूण� ई.)
12 जनिहत सरं�ण म�चको तफ� बाट �काशमिण शमा�समेत िव. मिहला, बालबािलका तथा समाज  क�याण म��ालयसमेत, ने.का.प.२०६५, िन.नं.८००५, प.ृ ९९९ 
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सबै प�रि�थितको आकँलन गन� नसकेको वा कानूनको �योग गदा� �प�तः अ�याय ह�ने ि�थित रहेको 
अव�थामा कानूनको शाि�दक, सङ्कुिचत र �ािविधक �या�या नगरी “उ�े�यमूलक �या�या” (Purposive 
interpretation of law) गरी �यायपूण� अव�था कायम गनु�  यस अदालतको दािय�व पिन हो । यो दािय�व 
िनवा�ह गन�बाट अदालत िवमखु ह�न स�दैन13 । हद�याद वा �याद, तारखे थामी िदने िवषय म�ुाका प�लाई 
पन� गएको सम�या िनराकरणका लािग �दान ग�रएको कानूनी सिुवधा भएकाले सो �यव�थाको द�ुपयोग 
गरकेो देिखएमा बाहेक सामा�यतयाः यो �यव�थाको लाभ स�बि�धत प�लाई िदनपुद�छ । कुनै �ािविधक 
सम�या उठाई �याय पाउने �यि�को सारभूत िवषयबाट नै िवमखु पान� �याियक �ि�या र �णालीको उ�े�य 

 होइन । हद�याद, �याद, ता�रख था�न िदनकुो एउटा उ�े�य �यायमा सहज पह�चँ कायम गन� र �यसको 
अनभूुित सेवा�ाहीलाई िदलाउने भ�ने पिन हो । प�ले कसरी �याय पाउन स�छन्, �य�तोमा सानाितना 
�ािविधक कुराह�ले के कित मा�ामा बाधा अवरोध खडा गन� गरकेा छन्, सो स�ब�धमा आव�यक 
अनसु�धान गरी �य�ता �कारका सम�याको िनराकरणतफ�  �यायपािलकाले आफूलाई अ�सर गराउनै 
पद�छ भनी यस अदालतबाट �या�या भएकोसमेत दिेख�छ14 । 

६५. अतः नेपालको संिवधानको ��तावनामा उ�लेख भएको “�वत��, िन�प� र स�म �यायपािलकाको” 
अवधारणा, धारा २०(९) बमोिजमको सेवा�ाहीको �यायमा पह�चँ तथा �व�छ सनुवुाइस�ब�धी हक, 
संिवधानको धारा ३५ बमोिजमको नाग�रकको �वा��यस�ब�धी हक र धारा ४६ �ारा ��याभूत संवैधािनक 
उपचारको हकसमेतको  संर�णका लािग साव�जिनक चासो र सरोकारको ��ततु िवषयमा �यायपािलकामा 
अ�तिन�िहत अिधकार तथा सिंवधानको धारा १२६, १२८ तथा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोिजमका 
अिधकारको समेत �योग गरी कोिभड-१९ को कारणबाट उ�प�न किठनाइ, अ�ठ्यारो र असहजतालाई 
उिचत �पमा स�बोधन गरी �यव�थापन गनु�पन� आव�यकता देिखएको र अब आइपन� स�ने महामारी वा 
ग�भीर संकटको अव�थालाई समेत िवचार गरी दहेायबमोिजमका कुरामा दहेायबमोिजम गन�, गराउने गरी 
यो आदेश जारी ग�रएको छः
क. यस अदालतको पूण� बैठकबाट िमित २०७६/१२/७ मा भएको िनण�यअनसुार अदालतबाट �दान 

ह�ने िनयिमत सेवा-�वाह ब�द ग�रएको िमित २०७६ साल चै� ९ गतेदेिख ब�दाब�दी (Lockdown) 
खलेुको िमितस�मको अविधलाई �याियक काम कारबाहीको �योजनका लािग “शू�य अविध” (Zero 
Period) मा�ने । यो “शू�य अविध” लाई हद�याद, �याद, ता�रख वा य�तै अदालतमा वा कुनै �याियक 
वा अध� �याियक िनकायमा ��ततु गनु�पन� िफरादप�, �ितउ�रप�, अिभयोगप�, पनुरावेदनप�, कुनै 
खास �याद वा अविधमा िदन ुपन� भनी िकटान ग�रएका िनवेदन, िलिखत जवाफ फैसला काया��वयनका 
लािग िदने िनवेदन आिद सबै �कारका कानूनी काम कारबाही �योजनका लािग गणना नगन� ।

13 उ�े�यमूलक �या�या स�ब�धमा िन�न भनाइह� उ�ृत गनु�  सा�दिभ�क देिख�छः  
१. “Whenever the strict interpretation of a statute gives rise to an absurd and unjust situation, the judges can and should use 

their good sense to remedy it – by reading words in, if necessary - so as to do what Parliament would have done, had they 
had the situation in mind”. - (Lord Denning in Nothman v Barnet London Borough Council [1978] 1 All ER 1243); 

2. “To apply the words literally is to defeat the obvious intention of the legislature and to produce a wholly unreasonable result. 
To achieve the obvious intention and to produce a reasonable result we must do some violence to the words…” -  (Lord Reid 
in Luke v IRC [1963] AC 557).

14 यमनुादेवी चौधरीसमेत िव�ो� च��का�त म�डलसमेत, ने.का.प. २०६६ चैत, अङ्क १२, िन.नं. ८२८४, प�ृ २०२७ 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

ख. अदालतबाट �वाह ह�ने सेवा ब�द ग�रएको िमित २०७६/१२/९ गतेस�म कुनै िफरादप�, अिभयोगप�, 
�ितउ�रप� दायर गन�, �ितउ�रसरहको बयान गन�, पनुरावेदन वा िनवेदन गन� अदालत वा म�ुा हेन� 
िनकायमा उपि�थत ह�ने हद�याद वा �याद बाकँ� रहेको भई ब�दाब�दीको अविधमा सो हद�याद, 
�याद वा यसिबचको ता�रख गिु�एकाह�को हकमा ब�दाब�दी खलेुको िमितले बाटोको �यादबाहेक 
३० (तीस) िदनिभ� िफराद, �ितउ�र, अिभयोगप�, �ितउ�रसरहको बयान, पनुरावेदन वा िनवेदन 
आिद िदन आएमा वा ता�रखमा ब�न आएमा सोलाई हद�याद वा �यादिभ� दायर गन� �याएको 
तथा ता�रख नगिु�एको मानी अ� कुराको रीत पगेुको भए कानूनबमोिजम कारबाही र सनुवुाइ गन� । 
अव�था र स�दभ�अनसुार यो �यव�था देवानी, फौजदारी, �रट िनवेदनलगायत सबै �कृितका काम 
कारबाहीमा लागू ह�नेछ ।

�प�ीकरणः 
अ. िवषय वा स�दभ�ले अक� अथ� नलागेमा यो आदेशको उपयु�� �करण ६५ (ख) को �योजनका 

लािग “िनवेदन” भ�नाले िफरादप�सरहको िनवेदन, म�ुामा भएका थुनछेक आदेश वा अ�तरकालीन 
आदेशउपर पनुरावेदन स�ुने अदालतमा ग�रने िनवेदन, म�ुा दोहो�योई हे�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन, 
पनुरावेदन गन� अनमुित पाउ ँभ�ने िनवेदन, पनुरावलोकनस�ब�धी िनवेदन, फैसला काया��वयनका 
लािग िदइने िनवेदन, द�ड ज�रवानामा छुट सिुवधा पाउ ँभ�ने िनवेदन वा य�तै �कृितका �याियक 
�ि�याका स�दभ�मा िनि�त समयाविधिभ� अदालतमा पेस गनु�पन� अ�य िनवेदनह�लाई समेत 
जनाउने छ ।

आ. यस आदेशको �योजनका लािग “ब�दाब�दी खलेुको” भ�नाले दहेायको अव�थामा देहायबमोिजम 
ह�नेछः
१. कुनै सेवा�ाही बसोबास गरी आएको िज�लामा ब�दाब�दी खलेुको तर सेवा �ा� गनु�पन� 

िज�ला वा गाउपँािलका वा नगरपािलकामा ब�दाब�दी कायम रहेको अव�थामा िनजको हकमा 
ब�दाब�दी खलेुको मािनने छैन ।

२. सेवा�ाही बसोबास गरी आएको िज�ला / गाउपँािलका / नगरपािलका तथा सेवा �ा� गन� 
िज�ला / गाउपँािलका / नगरपािलका दवैु ठाउमँा ब�दाब�दी खलेुको भएपिन सेवा�ाही रहेको 
िज�लाबाट सेवा �ा� गन� िज�लामा जादँा िबचमा अ�य िज�ला भई जान ुपन� रहेछ र �य�तो 
िबचको (बाटोमा पन�) िज�लामा ब�दाब�दी कायम रहेको भए �य�ता सेवा�ाहीको �योजनका 
लािग ब�दाब�दी खलेुको मािनने छैन । उदाहरणका लािगः दाङका सेवा�ाहीले क�चनपरुमा 
सेवा �ा� गनु�पन� अव�थामा बाकेँ, बिद�या वा कैलालीमा ब�दाब�दी कायम रहेको रहेछ भने 
िनजको हकमा ब�दाब�दी खलेुको मािनने छैन ।

३. दशेभर वा िज�ला�तरमा ब�दाब�दी खलेुको आदेश जारी भएको, तर �थानीय गाउपँािलका 
वा नगरपािलका वा सोको कुनै भाग वा वडा-�े�लाई िसलब�दी गररे वा य�तै अ�य आदेशबाट 
आवत-जावत वा िहडँडुल गन� �ितब�ध लगाइएको अव�था भएमा �य�तो �े�मा बसोबास 
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ग�रआएका सेवा�ाहीको हकमा सो �थानमा ब�दाब�दी खलेुको िमितले उपयु�� �करण ६५ 
(ख) मा उ�लेख भएबमोिजमको ३० (तीस) िदनको अविध �ार�भ ह�नेछ । 

४. घरमा ब�न ुपन�, िहड्ँडुल गन� नपाउने ज�ता कुरामास�म ब�दाब�दी खलेुको तर साव�जिनक 
यातायात स�चालन नभएको अव�थालाई ब�दाब�दी खलेुको मािनने छैन ।

५. कुनै गाउ ँवा नगरपािलकामा वा िज�लामा वा देशभर ब�दाब�दी खलेुकोमा पनुः सो ठाउमँा ३० 
(तीस) िदनिभ� ब�दाब�दी लागू ग�रयो भने पिहलेदेिख नै िनर�तर ब�दाब�दी कायम रहेको 
सरह मानेर यो आदशेबमोिजमको सिुवधा आनषुङ्िगक �पमा �दान गनु�पन�  छ ।

६. उपयु�� �करण (१), (२), (३) वा (४) बमोिजम सिुवधा पाउने अव�थाका सेवा�ाही वा िनजको 
कानूनबमोिजमको �ितिनिध अदालत खलुा रहेको अव�थामा सेवा �ा� गन� आएमा िनजलाई 
कानूनबमोिजमको �याियक सेवा �दान गन� कुनै कानूनी बाधा पन� छैन ।  

ग. ब�दाब�दीको अव�था �ार�भ ह�नभु�दा अगािड नै (िमित २०७६/१२/०९ गतेभ�दा अगािड) 
ता�रख गजुारकेो र कानूनबमोिजम था�न थमाउन पाउने अव�था बाकँ� नरहेकाह�का हकमा 
यो आदेशबमोिजमको सिुवधा �दान ग�रने छैन । सोबाहेक ब�दाब�दीको कारणबाट ता�रख 
गिु�एकाह�का हकमा ब�दाब�दी खलुा भएको िमितले बाटोको �यादबाहेक ३० (तीस) िदनिभ� 
अदालत वा स�बि�धत �याियक वा अध��याियक िनकायमा हािजर ह�न आएमा ता�रख नगिु�एको 
मानी िनजलाई ता�रखमा राखी म�ुामा अ� काम कारबाही ग�रनेछ ।

घ. यस अदालतको पूण� बैठकको िनण�य तथा नेपाल सरकारको िमित २०७६/१२/९ को नेपाल 
राजप�मा �कािशत सूचनाबमोिजम ब�दाब�दी भएको ह�दँा यस िवषयलाई �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ५ को उपदफा (१) को ख�ड (च) तथा उपदफा (२) बमोिजम स�बि�धत अदालत वा म�ुा हेन� 
िनकायले �वयम् �याियक जानकारीमा िलन ुपन�छ । यस िवषयमा मलुकु� दवेानी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा ५९, दफा २२५(२), मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ५९ 
वा अ�य �चिलत कानूनमा रहेका सोही �कृित र �योजनका लािग ब�दाब�दीको कारणबाट हद�याद, 
�याद वा ता�रख ग�ेुको कारण खलुाई स�बि�धत प�ले �माण पेस गनु�पन� छैन र सो �योजनका लािग 
िनवेदनसमेत िदन ु/ िलन ुअिनवाय� ह�ने छैन ।

ङ. ब�दाब�दी स�ु भएको िमितभ�दा अगािड �माणीकरण भएका र ब�दाब�दी �ार�भ भएको िमित 
२०७६/१२/९ स�म पनुरावेदन गन� �याद रहेका वा ब�दाब�दीको अविधमा �माणीकरण भएका 
फैसलाउपर मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १३१ तथा मलुकु� दवेानी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा २०५ समेतका �चिलत नेपाल कानूनबमोिजम पनुरावेदन गन� 
�योजनका लािग ब�दाब�दी खलेुको िमितलाई �माणीकरण भएसरह मानेर तदनसुार �याद कायम 
गरी पनुरावेदन दता� गनु�पन�छ ।

च. म�ुा दता� ह�दँाको अव�थामा आिथ�क असमथ�ताको कारणबाट त�काल कानूनबमोिजम ला�ने कोट� फ� 
दािखल गन� नस�ने प�ह�को हकमा िववादको �कृित, म�ुामा उ�लेख भएको िबगो अङ्कलगायत 
त�काल ��ततु ह�न आएका िफरादप�, िनवेदनप�समेतका कागजात हेरी �यायोिचत �पमा औिच�य 
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िवचार गरी मनािसब दिेखएमा कमजोर आिथ�क अव�थाको प�्ुयाइकँा लािग कुनै िनकायबाट 
िसफा�रस ग�रएको नभए पिन पिछ म�ुामा फैसला भएपिछ ठहरबेमोिजम ह�ने गरी त�काल कोट� फ� 
रकम दािखल गनु�  नपन� सिुवधा िदन सिकनेछ । 

छ. ब�दाब�दी खलेुको िमितले ३० (तीस) िदनभ�दा पिछस�म कुनै सेवा�ाहीको हद�याद, �याद वा 
ता�रख कायम रहने अव�था रहेछ भने िनजको हकमा �चिलत कानूनबमोिजमको (अथा�त् ब�दाब�दी 
खलेुको िमितले ३० िदनभ�दा पिछस�मको) हद�याद, �याद कायम रहनेछ ।  

ज. ब�दाब�दीको स�दभ�मा िववादका प� (सेवा�ाही) लाई �दान ग�रएको यस आदशेबमोिजमको 
सिुवधाको कारणबाट िनजले �चिलत कानूनबमोिजम था�न थमाउन पाउने हद�याद, �याद वा 
ता�रखको कुरामा असर पन� छैन । �चिलत कानूनअनसुार पाउने समय, मौका, अवसर वा सिुवधा 
िनजलाई �दान गनु�पन�छ ।   

झ. यो आदशेमा उ�लेख भएअनसुारको सिुवधा िवषय र स�दभ�अनसुार देवानी, फौजदारी, �रट 
िनवेदनलगायत सबै �कारका �याियक तथा अध��याियक िनकायबाट हे�रने कानूनी िववादमा �दान 
ग�रनेछ ।

ञ. ��ततु आदशेमा उ�लेख भएको कुनै कुराले कुनै फौजदारी म�ुामा प�ाउ ग�रएको �यि�लाई 
बाटोको �यादबाहेक २४ घ�टािभ� म�ुा हेन� अिधकारीसम� उपि�थत गराउने, िनजको अनमुितले 
मा� थनुामा रा�न सिकने, कानूनमा तोिकएबमोिजम िहरासतमा रा�ने िनि�त अविधभ�दा बढी थुना 
/ िहरासतमा रा�न नपाउने ज�ता कुराह�लाई अ�यथा �ितकूल असर पान� छैन । यस�कारका 
िवषयमा �चिलत कानूनमा उ�लेख भएअनसुारको �याद / अविधअनसुार नै ह�नेछ ।    

ट. यो आदेशबमोिजमको सिुवधा अव�थानसुार अदालत-�ेिषत मेलिमलाप तथा म�य�थतास�ब�धी 
काम कारबाहीका िवषयमा समेत स�दभ�अनसुार �दान गनु�पन�छ ।  

ठ. फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ बमोिजम सजाय िनधा�रणका 
लािग छु�ै सनुवुाइ गनु�पन� म�ुामा तीस िदनिभ� सनुवुाइ ग�रस�न ुपन�मा ब�दाब�दीको कारणबाट 
सनुवुाइ ह�न नसकेको अव�थाका स�दभ�मा सोस�ब�धी सबै म�ुामा सजाय िनधा�रण गन� म�ुाको पेसी 
तो�नेलगायतका काय�तािलका िनधा�रण गरी ब�दाब�दी खलेुको िमितले ३० (तीस) िदनिभ� सनुवुाइ 
काय� स�प�न ग�रस�नपुन� छ । तर ता�रखमा रहेका कुनै �यि� (�ितवादी) को हकमा सजाय िनधा�रण 
गनु�  पदा� िनज अदालतमा ता�रख िलन उपि�थत भएको िमितले ३० िदनिभ� सजाय िनधा�रण 
गन�स�ब�धी काय� पूरा गनु�पन� छ ।

ड. कुनै सेवा�ाही िवदशेमा रहेको र कोिभड-१९ महामारीको कारण सो मलुकुमा ब�दाब�दी भएको 
वा साव�जिनक यातायातको साधन स�चालन नभएको अव�था भएमा िनज नेपाल आउन स�ने 
यातायातको साधन स�चालन भएको िमितले ३० (तीस) िदनिभ� िवदेशमा रहेको र सो �थानस�म 
यातायातको साधन स�चालन नभएको प�्ुयाइकँो लािग आव�यक �माणसिहत िनवेदन िदन आएमा 
यो आदेशबमोिजमको सिुवधा �दान गनु�पन�छ ।

ढ. ब�दाब�दी खलेुको ३० िदनिभ� अदालतमा उपि�थत ह�नपुन� कुनै �यि� अदालतमा उपि�थत ह�न 
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नपाउदँ ैब�दाब�दी खलेुको ३० िदन िबचको अविधमा कोरोना भाइरसको कारणबाट �वार�ेटाइन 
वा आइसोलेसनमा ब�न ुपरकेो रहेछ भने �वार�ेटाइन वा आइसोलेसनमा बसेको र �यहाबँाट फुस�द 
पाएको कुराको पिु� ह�ने स�बि�धत िचिक�सकको िसफा�रस वा य�तै अ�य सरकारी काया�लयबाट 
�मािणत िलखतसिहत सो अव�थाबाट फुस�द पाएको िमितले बाटाको �यादबाहेक १५ (प��) 
िदनिभ� िनज हािजर ह�न आएमा िनजको हद�याद, �याद वा ता�रख गिु�एको मािनने छैन ।

ण. यस आदेशमा उ�लेख नभएको �याियक वा अध��याियक काम कारबाहीको िवषयमा कुनै ि�िवधा, 
अ�प�ता वा काया��वयनमा किठनाइ पैदा ह�न आएमा यस आदेशमा उ�लेख भएका कुराह�को 
सव�मा�यता �ितकूल नह�ने गरी आनषुङ्िगक �पमा काया��वयन गन� सिकने छ ।

त. कोिभड-१९ स�ब�धी महामारीको कारणबाट प� वा िनजको कानूनबमोिजमको �ितिनिध म�ुा परेको 
अदालतमा उपि�थत ह�न नस�ने अव�था भएमा िव�तुीय मा�यम�ारा पिन स�बि�धत अदालतमा 
िफरादप�, �ितउ�रप� वा िनवेदनप� पेस गन� र अदालतबाट िव�तुीय मा�यम�ारा ता�रख िदने गरी 
आव�यक �यव�था िमलाउन सिकनेछ । यसस�ब�धी आव�यक �ि�या, काय��णाली िनधा�रण गरी 
काया��वयनमा �याउन अदालत �शासनलाई यसै आदेश�ारा िनद�िशत ग�रएको छ ।

थ. ब�दाब�दी खलेुपिछ स�भािवत �पमा सेवा�ाहीह�को ठूलो सङ्�या अदालतमा आउन स�ने कुरा 
िवचार गरी सेवा �वाहलाई �यवि�थत गन� ��येक अदालतले सेवा �वाहको काय�तािलकासिहतको 
काय� योजना िनमा�ण गरी काया��वयन गनु�पन�छ । ब�दाब�दी खलेुको पिहलो तीन िदन सेवा �वाहको 
लािग आ�त�रक आव�यक पूव�तयारी काय� गन� र �यसपिछ �यवि�थत र िनयिमत �पमा काय� 
स�चालनको �यव�था िमलाउन ुपन�छ । यसरी िनमा�ण ग�रएको काय�तािलका सरोकारवालाह�को 
जानकारीका लािग उपय�ु मा�यमबाट �काशन, �शारण गराउन ुपन�छ । यस स�ब�धमा आव�यक 
�यव�था िमलाउन अदालत �शासनलाई यसै आदशे�ारा िनद�िशत ग�रएको छ ।

६६. म�ुा तथा �रट महाशाखाको �ितवेदन तथा �रट िनवेदनमा उ�लेख भएका �शासिनक �कृितका अदालत 
तथा म�ुा �यव�थापनसगँ स�बि�धत काम कारबाहीको िवषय �शासिनक �यव�थापनको तहबाट नै ह�ने / 
गन� सिकने �कृितको देिखदँा सोतफ�  यस इजलासबाट िवचार ग�ररहन परने ।

६७. ��ततु िवषयमा सनुवुाइका लािग साव�जिनक सरोकारको िनवेदन गनु�  ह�ने िनवेदकह�, �ितवेदकह�, 
अदालतको सहयोगी (Amicus Curiae) को �पमा िलिखत बहसनोट पेस गनु�  ह�ने िव�ान्   महा�यायािधव�ा 
तथा िलिखत बहसनोट पेस गरी इजलाससम� उपि�थत भई बहससमेत गनु�  ह�ने िव�ान्   व�र� अिधव�ाह�, 
िव�ान्   अिधव�ाह�, िव�ान्   सह�यायािधव�ा �ी स�जीवराज र�ेमी, िलिखत बहसनोट उपल�ध गराई 
सहयोग गनु�  ह�ने िव�ान्   अिधव�ा �ी ई�री�साद भ�राई तथा सनुवुाइ �ि�या र आदेश तयारीको काय�मा 
सहजीकरण गनु�  ह�ने म�ुय रिज��ार �ी नपृ�वज िनरौला, रिज��ारह� �ी लालबहादरु कँुवर र �ी 
नारायण�साद प�थी, सहरिज��ारह� �ी नारायण�साद र�ेमी, �ी िवमल पौडेल, �ी ने��काश आचाय� र 
�ी वेद�साद उ�ेती र इजलास अिधकृतह� �ी भीमबहादरु िनरौला, �ी �ूवराज काक�, �ी उ�व�साद 
गजरुलेसिहत स�बि�धत सबै रा��सेवक कम�चारीह�लाई यो इजलास हािद�क ध�यवाद �ापन गद�छ ।

६८. यो आदशेको जानकारी मातहतका सबै उ�च अदालत, िज�ला अदालत, िवशेष अदालत, �यायािधकरणह�, 
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महा�यायािधव�ाको काया�लय, नेपाल बार एसोिसएसन तथा सव��च अदालत बारलाई िदनू । साथै, 
�याियक काम कारबाही गन� िविभ�न िनकाय वा काया�लय (अध��याियक िनकाय) ह�को जानकारीका लािग 
ती िनकायह� स�ब� म��ालयह�मा समेत लेखी पठाई िदनू ।

६९. �ितवेदन तथा �रट िनवेदनसमेतको दायरी लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई 
िदनू । 

उपयु�� रायमा हा�ो सहमित छ ।
�.�या.चोले�� श�शेर ज.ब.रा.
�या.दीपककुमार काक�
�या.मीरा खडका
�या.ह�रकृ�ण काक�
�या.िव��भर�साद �े�
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई
�या.अिनलकुमार िस�हा
�या.�काशमान िसंह राउत
�या.सपना �धान म�ल
�या.तेजबहादरु के.सी.
�या.प�ुषो�म भ�डारी
�या.बमकुमार �े�
�या.टंकबहादरु मो�ान
�या.�काशकुमार ढंुगाना
�या.स�ुमालता माथेमा
�या.कुमार र�ेमी
�या.ह�र�साद फुयाल
�या.डा.मनोजकुमार शमा�

इित  सवंत् २०७७ साल जे� १५ गते रोज ५ शभुम् ।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
आदशे िमित : २०७७।२।१८

०७६-WO-०९५८

िवषयः अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाऊँ । 

िनवेदक : अिधव�ा डा. प�ुय�साद खितवडासमेत .............................................................................
िव��

िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबार काठमाड�ंसमेत ........................................

म�ुा : उ��ेषण

आदेश
�या.�काशमान िसहं राउत : यसमा अ�त�रम आदेश छलफलको लािग पेस भएको िनवेदनसिहतको 

िमिसल संल�न कागजातह� अ�ययन ग�रयो ।
िनवेदकह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   व�र� अिधव�ाह� �ी मकुु�द शमा�  पौडेल, डा. �ी िदनेश 

ि�पाठी तथा िव�ान्   अिधव�ाह� डा. प�ुय�साद खितवडा, �ी सरु�े� िव�म के.सी., �ी िव�ण ुलइुटेँल, �ी 
नारायण�साद दवुाडी, �ी िव�ण�ुसाद भ�डारी, �ी िवकास भ�राई, �ी िकत�नाथ शमा� पौडेल, �ी अन�तराज 
लइुटेँल, �ी िचरि�जवी ढकाल, �ी �ाने��राज आरण, �ी कमल कोइराला, �ी िवशालकुमार उपा�याय, �ी 
जग�नाथ िम�, �ी पारसमिण भ�राई, �ी च���साद गरुागाई, �ी �वल िस�ध ुग�ुा, �ी िदपक दवेु, �ी स�तोष 
भ�डारी, �ी सजुन नेपाल, �ी उ�मबहादरु �े�ठ, �ी �मोदकुमार थापा, �ी केशरमिण अया�ल, �ी तुलसीबहादरु 
काक�, �ी िदपक िव�म िम�, �ी ल�मी (नानी) थापा, �ी चि�डका ढकाल, �ी छोनाम मो�ान, �ी ह�रकृ�ण 
�े�ठ र �ी नवराज पा�डेले तथा िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   सह�यायािधव�ा �ी स�जीवराज 
र�ेमीले गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

��ततु �रट िनवेदन िव�व नै आतङ्िकत बनाएको कोरोना भाइरस महामारी (COVID-19) सगँ स�बि�धत 
रहेको दिेखएकोले वत�मान अव�थामा यसको शी�ाितशी� िनय��ण तथा रोकथाम गरी यसको द�ु�भावबाट आम 
नाग�रकको जीवन र�ा गनु�पन� भएको छ । कोरोना भाइरसले हा�ै मलुकुमा पिन हजारभ�दा मािथको सङ्�यालाई 
सङ्�िमत बनाइसकेको र सोही कारण केहीले म�ृयसुमेत वरण गन� परकेो द:ुखद ्र अि�य हालको अव�थामा 
रा�य, सरकार तथा सिंवधान कानूनबमोिजमका स�पूण� िनकाय, सं�था र नाग�रक सबै बढी िज�मेवार ह�नै पन� 
भएको छ । कोरोना भाइरसबाट िसिज�त कैय� घटनाको कारण कितपय �यि�  बेसहारा र िबच�लीमा  परी आ�नो 
जीवनको र�ा खाितर रा�य, सरकार र सबैसगँ अननुय िवनय गरकेो का�िणक, कहािलला�दो र अमानवीय 
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��यह�ले हा�ो मनोिव�ान नै �िसत ह�न पगेुको छ ।
नेपालको सिंवधानको धारा १६ मा ��येक नाग�रकलाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक ह�नेछ र धारा 

३५(१) मा ��येक नाग�रकलाई आधारभूत �वा��य िनःश�ुक �ा�त गन� हक ह�नेछ र कसैलाई पिन आकि�मक 
�वा��य सेवाबाट वि�चत ग�रने छैन भनी सवंैधािनक �ावधान रहेको पाइ�छ । य�तो बा�ँन पाउने संिवधान 
�द� मौिलक हकअ�तग�त नाग�रकको अमू�य जीवनको र�ा गन� सिकएन भने उसका लािग रा�य, सरकार र 
सिंवधानको कुनै अथ� ह�दैँन । अ�य�त असहज, किठन र िवषम प�रि�थितमा नाग�रकले आ�नो रा�य र सबै तहको 
सरकार तथा सबै िज�मेवार िनकायबाट साथ�क सहयोगको अपे�ा रा�नलुाई अनिुचत भ�न पिन िम�दैन । अ� 
जेसकैु भए पिन मािनसको बा�ँन पाउने हकमा रा�य र सरकार उदासीन ह�न स�दैन र पाउदैँन । नाग�रकको बा�ँन 
पाउने मौिलक हक र मानव अिधकार�ित रा�य सवंेदनशील ह�न सकेन भने आघात पगेुको संिवधान �द� मौिलक 
हक �चलनको र�ाथ� यस अदालतबाट आ�नो सवंैधािनक सीमा र �यायको मा�य िस�ा�तको अ�तरिनिहत 
अिधकारअ�तग�त उपय�ु र �यायोिचत आदेश िदन ुपन� ह��छ । तसथ�, कोरोना भाइरसले मलुकु आ�ा�त भएको 
किठन र असहज अव�थामा आम नेपाली नाग�रकको जीवन र�ाको खाितर अिवल�ब देहायबमोिजमको काय� 
स�पादन गनु�  भनी सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ बमोिजम िवप�ीह�को नाउमँा यो 
अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको छः

१. िव�व �वा��य सगंठनले िनधा�रण गरकेो मापद�डअनसुार ��य� र अि�म पङ्ितमा रहेर �वा��य सेवा 
उपल�ध गराउने िचिक�सक, नस�, �वा��य सेवामा खिटएका कम�चारीह�, सफाइकम�ह� तथा आम 
जनसमदुायसगँ ��य� स�पक� मा रहने सरु�ाकम�लाई आव�यक पन� पोसाक, व�त,ु उपकरणलगायतका 
स�पूण� साम�ीह� पया��त मा�ामा िनःश�ुक अिवल�ब उपल�ध गन� �यव�था गनु� , गराउनू ।

२. �वार�ेटाइनमा रहेका स�पूण� �यि�ह�को अिवल�ब PCR िविधबाट िनःश�ुक �वा��य परी�ण गनु� , 
�वार�ेटाइनमा रािखएको �यि�ह�को हकमा िनजह�लाई आव�यक पन� �वा��य सेवा र सरु�ाको 
यथोिचत �ब�ध िमलाउन ु र सामािजक दरुीको मा�यतालाई कायम राखी गम�को मौसम भएकाले 
लामख�ेुलगायतबाट ह�न स�ने सङ्�मणबाट जोगाउन आव�यक �यव�था गनु�  एवं �वार�ेटाइनको 
अविधभर �वार�ेटाइनमा बसेका �यि�ह�लाई िनःश�ुक भोजन, पानीको अित�र� सामािजक दरुी 
कायम गरी उिचत तवरले ब�ने, स�ुने र शौचको �ब�ध अिवल�ब िमलाउनू ।

३. आधारभूत �वा��य सेवा संिवधानमा नै मौिलक हकको �पमा रही िनःश�ुक भएको, स�वा रोगलाई 
आधारभूत सेवािभ� पारी िनःश�ुक रहेको भ�ने कुरा जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३(४)(ग) 
मा पिन उ�लेख भएको र कोरोना भाइरस स�वा रोग भएको ह�दँा अ�याव�यक िसटामोललगायतका 
औषधीह�, मा�क र िचिक�सक�य मा�कह�, गणु�तरीय हा�ड �यािनटाइजरह� िनःश�ुक �पमा 
आव�यक पन� �यि�लाई अिवल�ब उपल�ध गनु� , गराउनू ।

४. ��ततु आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई यथाशी� िदई िनयमानसुार गरी पेस गनू� ।

�या.कुमार र�ेमी

इित संवत् २०७७ साल जे� १८ गते रोज १ शभुम् --------------------------------।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
आदशे िमित : २०७७।२।२३

०७६-WH-०३७१

िवषय : ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : च�बहादरु ख�ीको हकमा �ितक च�द ...............................................................................
िव��

िवप�ी : िज�ला �हरी काया�लय, िसराहासमेत ..................................................................................

आदेश
यसमा िनवेदनप�सिहतका िमिसल कागजात अ�ययन गरी िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   व�र� 

अिधव�ा �ी एकराज भ�डारी तथा िव�ान्   अिधव�ाह� �ी कमल कोइराला, �ी स�तोष भ�डारी, �ी का�तीराम 
ढंुगाना, �ी सजुन नेपाल र �ी ल�मी (नानी) थापा तथा िवप�ीह�का तफ� बाट िव�ान्   उप�यायािधव�ा �ी 
शाि�त�साद लइुटेँलले गनु�भएको बहससमेत सिुनयो । 

ब�दी च�बहादरु ख�ीलाई िमित २०७६।१।२ मा िज�ला �हरी काया�लय, खोटाङले प�ाउ गरी अभ� 
�यवहारमा म�ुा चलाई िज�ला �शासन काया�लय, खोटाङबाट �.५,०००।- (पाचँ हजार �पैया)ँ धरौट माग 
भएकोमा सो रकम ितन� नसक� थुनामा रहेको र फैसलाले तोकेको कैद क�ी भएपिछ पिन थनुाबाट म�ु नगरी िमित 
२०७६।१२।२८ देिख पिन िनवेदक ब�दीलाई थनुामा राखी िविभ�न म�ुा लगाइएको र िनवेदकलाई थनुा म�ु गनु�  
भनी यस अदालतबाट िमित २०७७।१।२८, िमित २०७७।२।२ र िमित २०७७।२।१५ मा आदेश जारी भएकोमा 
थनुाबाट म�ु नगरी फरक िवचार र आ�थाको कारण िनवेदकलाई थनुामा राखेको ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी गरी िनवेदकलाई थनुा म�ु ग�रपाउ ँभनी ब�दी च�बहादरु ख�ीको हकमा �ितक च�दले दायर गरेको 
��ततु �रट िनवेदन आज इजलाससम� पेस ह�न आएको दिेखयो ।

िनज च�बहादरु ख�ीलाई अभ� �यवहार गरकेो म�ुामा प�ाउ गन�को लािग अनमुित िदइएको र उ� 
म�ुामा �ितवादीलाई िहरासतमा राखी अनसु�धानलगायतको काय� स�प�न गन� िमित २०७७।०२।१६ बाट लागू 
ह�ने गरी पिहलो पटक िदन १० (दश) को �याद थप गरी िज�ला �हरी काया�लय, िसराहाको िहरासतमा रािखएको 
भ�ने बेहोराको िलिखत जवाफ िज�ला �शासन काया�लय, िसराहाबाट िफराएको देिख�छ ।

राि��य मानव अिधकार आयोग के��ीय काया�लय, ह�रहरभवन, लिलतपरुले ियनै िनवेदक ब�दीको 
थनुाको िवषयमा पटक पटक प�ाउ गन� काय� त�काल ब�द गरी मानव अिधकारको स�मान र सरं�ण गन� नेपाल 
सरकारको �यानाकष�ण गराइएको िमित २०७७।२।१७ को �ेस िव�ि�त िमिसल सामेल रहेको देिख�छ ।

िनवेदक ब�दीको थुना गैरकानूनी, �व�ृ भएको भनी िमित २०७७।०१।२८, िमित २०७७।०२।०२ र 
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िमित २०७७।०२।१५ मा ियनै िनवेदक ब�दीलाई म�ु गनु�  भनी िवप�ीका नाउमँा पटक पटक यस अदालतबाट 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी भएको दिेखयो । तथािप ब�दी म�ु भएको देिखएन र हाल पिन अभ� �यवहारको 
आरोपमा ब�दीलाई िहरासतमा नै रािखएको भ�ने िलिखत जवाफ रहेको देिख�छ । कोरोना भाइरस (COVID-19) 
को कारणबाट मलुकु नै ब�दाब�दी (Lockdown) मा रहेको र सोही समयमा यस अदालतबाट �हरी िहरासतमा 
रहेका यी ब�दीलाई थुना म�ु गनु�  भनी पटकपटक आदेश जारी ह�दँा पिन थनुाबाट म�ु नगरकेो र िनर�तर 
थनुामा रहेका अव�थामा यी ब�दी िनवेदकले अभ� �यवहार गरकेो भ�ने िवप�ीको िलिखत जवाफ त�य र 
कानूनस�मत देिखएन । यी िनवेदक ब�दीलाई थनुामा रा�नपुन�स�मको तथा �याद थप गनु�पन�स�मको औिच�यपूण� 
कारण र आधार पिन पाइएन । यस अदालतबाट जारी भएको िमित २०७७।१।२८, िमित २०७७।२।२ र िमित 
२०७७।२।१५ को आदेशमा यी िनवेदकको थनुा गैरकानूनी, �व�ृ रहेको भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ र सोही 
थनुालाई िनर�तरता िदइएको दिेखदँा िनवेदकको हालको थुना गैरकानूनी र �व�ृ नै दिेखन आयो ।

यो मलुकु संिवधानले शािसत मलुकु हो । नेपालको सिंवधानको धारा १६ मा ��येक �यि�लाई 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक ह�नेछ र धारा १७ मा कानूनबमोिजम बाहेक कुनै पिन �यि�लाई वैयि�क 
�वत��ताबाट वि�चत ग�रने छैन र धारा १८ मा सबै नाग�रक कानूनको �ि�मा समान ह�ने छन् र कसैलाई पिन 
कानूनको समान संर�णबाट वि�चत ग�रने छैन भ�ने सवंैधािनक �ावधान रहेको पाइ�छ । िनवेदक ब�दीको 
थनुाको स�ब�धमा पटकपटक जारी भएको आदेश हेदा� कतै यस अदालतको आदशे छ�ने, अव�ा गन� र िन�तेज 
पान� �यास त ग�रएको होइन भ�ने आशंकाको आभाष ह�न पगेुको छ । कानूनी शासन भएको मलुकुमा अदालतको 
आदशे छ�ने तथा िन�तेज पान� काय� कुनै पिन अव�थामा �वीकाय� ह�न स�दैन ।

अदालतको आदेश छ�ने, िन�तेज पान�, अव�ा गन� अिभ�ायअ�तग�त �यि�लाई िनर�तर थनुामा राखी 
वैयि�क �वत��ताको उपभोगबाट वि�चत ग�रयो भने नेपालको संिवधानले �थापना गरकेो संघीय लोकताि��क 
गणत��ा�मक शासन �णालीको मम� र भावनािवपरीत ह�न प�ुछ, िविधको शासनको उपहास ह��छ, नाग�रकको 
अदालत�ितको जनआ�था डगमगाउन था�छ र शि� पथृक�करणको िस�ा�तअ�तग�त िनवा�ह गनु�पन� �वत�� 
�यायपािलकाको भूिमका, ग�रमा र मया�दामािथ नै �� िच� उठ्न स�छ । �यि�को वैयि�क �वत��ता कुि�ठत 
भएमा सोको �चलन, उपभोग र संर�ण गन�का लािग असाधारण अिधकार �े� �योग गरी उपय�ु आदशे जारी 
गरी यस अदालतले संवैधािनक दािय�व िनवा�ह गनु�पन�स�मको संिवधानले नै संवैधािनक ब�दोब�त गरेको 
पाइ�छ । िनवेदक ब�दीले संिवधान �द� वैयि�क �वत��ताको िनवा�ध उपभोग गन� नपाएको िवषयव�त ु र 
यस अदालतबाट पटकपटक जारी भएका आदेशको पालना नभएको नग�रएको स�दभ�मा यो इजलास ग�भीर 
र संवेदनशील भएको छ । यस अदालतबाट जारी भएको आदेशको उ�लङ्घन भइरहेमा नेपालको संिवधानको 
धारा १२८(४) र �याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को अधीनमा रही यस अदालतले िवप�ीका नाउमँा 
आव�यक र उपय�ु आदेश जारी गनु�पन� अव�थाको िसज�ना ह�न स�नेतफ�  समेत नेपाल सरकार र मातहतका 
िनकायह� तथा िज�मेवार पदािधकारीह�को ग�भीर �यानाकष�णसमेत यसै स�दभ�मा गराइएको छ ।

अतः �व�ृ भावना राखी िनवेदक ब�दीलाई गैरकानूनी थनुामा रािखएको देिखएको र यस अदालतबाट 
पटकपटक यी ब�दीलाई थुनाबाट म�ु गन� आदशे जारी ह�दँा पिन िनर�तर थुनामा रािखएको देिखदँा िनवेदक 
ब�दीलाई िज�ला �हरी काया�लय, िसराहा वा िनज जहा ँथुनामा रहेको भए पिन राि��य मानव अिधकार आयोग, 
के��ीय काया�लय, ह�रहरभवन, लिलतपरुसम� िमित २०७७।२।२५ मा उपि�थत गराई मानव अिधकार 
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आयोगका माननीय अ�य� वा माननीय सद�यको रोहवरमा ब�दी च�बहादरु ख�ीलाई थुना म�ु गनु�  भनी 
िवप�ीको नाउमँा यो ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ग�रिदएको छ र िनवेदकलाई थनुा म�ु गरपे�ात् िनजको 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने तथा वैयि�क �वत��ता उपभोग गन� पाउने स�दभ�मा मानव अिधकार आयोगले नै 
अनगुमन गनु�  भ�ने आदेशसमेत जारी ग�रिदएको छ । यो आदेशको जानकारी िवप�ीह�लगायत राि��य मानव 
अिधकार आयोग, के��ीय काया�लय, ह�रहरभवन लिलतपरुसमेतलाई िदनू । ��ततु आदेशको पूण� पाठ तयार गन� 
समय ला�ने ह�दँा यो संि�� आदेश तयार ग�रिदएको छ । 

इित संवत् २०७७ साल जे� २३ गते रोज ६ शभुम् --------------------------------।
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सव��च अदालत, एक �यायाधीशको इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा

आदशे िमित : २०७७।२।२५
०७६-WO-०९५५

म�ुा : परमादशे

�रट िनवेदक : ओखलढंुगा िज�ला िचशंखगुढी गाउपँािलका वडा नं. ६ ब�ने अिधव�ा डा. �ी प�ुय�साद 
 खितवडा....................................................................................................................१ 
 काठमाड� िज�ला नागाजु�न नगरपािलका वडा नं. ५ ब�ने अिधव�ा �ी िदपक िव�म िम� ........... १

िव��
िवप�ी :  म�ुय रिज��ारको काया�लय, सव��च अदालत, रामशाहपथ, काठमाड� .................................... १
 �शासन महाशाखा, सव��च अदालत, रामशाहपथ, काठमाड� ................................................ १

आदेश
नेपालको संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि��त 

त�य एवं आदेश यस�कार छ:
नेपालको संिवधानको धारा १८ मा समानताको हक ��याभूत ग�रएको र धारा ४६ मा संवैधािनक 

उपचारको हकको �यव�था ग�रएको छ । मौिलक हकह�को �चलनका लािग धारा १३३ बमोिजम संवैधािनक 
उपचार पाउने हक �दान ग�रएको छ । य�ता हकह� धारा २७३(१) बमोिजम संकटकालीन अव�थाको घोषणा 
भएको वा आदेश जारी गरकेो अव�थामा मा� धारा २७३ बमोिजम िनल�बन गन� सिकने �यव�था छ । िमित 
२०७७।१।१४ मा बसेको सव��च अदालतको पूण� बैठकबाट िमित २०७७।१।१६ देिख �रट िनवेदन दता� र 
सनुवुाइ गन�समेतको िनण�य भएको सूचना िमित २०७७।१।१५ मा जारी �ेस िव�ि�मा उ�लेख िथयो । सो 
सूचनामा िव�भ�र महामारीको �पमा फैिलएको कोरोना भाइरसको सङ्�मण फैिलन निदई सङ्�मणको 
जोिखम �यूनीकरण गन� िमित २०७६।१२।७ तथा सोपिछ िविभ�न िमितमा बसेको पूण� बैठकको िनण�यबमोिजम 
अदालतह�को काम कारबाही र सेवा �वाहमा सीिमततासिहतको �यव�थापन ह�दैँ आएकोमा संिवधान �द� 
मौिलक हकको संर�ण र �चलन गनु�पन� संवेदनशीलतालाई िवचार गरी सव��च अदालतमा िमित २०७७।१।१६ 
देिख �रट िनवेदन दता� र सोको सनुवुाइसमेतको काय� गन� उ�लेख ग�रएको िथयो । िमित २०७७।१।२८ को 
सव��च अदालतको पूण� बैठकबाट भएको िनण�य जानकारी गराउनका लािग �कािशत सव��च अदालतको �ेस 
िव�ि�मा नेपाल सरकार िनवेदक भएको म�ुा दोहो�याई पाउ ँभ�ने िनवेदन, पनुरावेदनको अनमुितको िनवेदन 
र िवप�ी िझकाउने आदशे भई नसकेका नेपाल सरकारको तफ� बाट परकेो पनुरावेदन तथा साधक जाचँका 
लािग आएका म�ुाको िमित २०७७।१।२९ गतेबाट सनुवुाइ �ार�भ गन� भ�ने िनण�य भएको भिनएको िथयो । 
उपयु�� िमित २०७७।१।१४ र िमित २०७७।१।२८ को पूण� बैठकका िनण�यह� हालस�म पूण��पमा काया��वयन 
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नग�रएको ह�दँा उ� बैठकको िनण�यबमोिजम सबै �कारका �रट िनवेदनह�लाई दता� गन� गराउने काय� गनु�  गराउन ु
साथै दरिपठ आदशे बदरका लािग िदइने सबै �कारका िनवेदनह�लाई मूल िनवेदनसरहको �ाथिमकतामा राखी 
पेसी चढाउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा अ�त�रम आदेश जारी गरी ��ततु �रट िनवेदनलाई अ�ािधकार िदई 
सिंवधान�ारा �द� मौिलक हकस�ब�धी संवैधािनक उपचारका �रट िनवेदनह� दता� गरी सनुवुाइ गनु�  गराउन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशलगायतका उपय�ु आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िनवेदन ।

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी िदनेश ि�पाठी र िव�ान्  अिधव�ाह� �ी सरु�े� िव�म के.सी., डा.�ी 
प�ुय�साद खितवडा, �ी कृितनाथ शमा� पौडेल, �ी इ���साद अया�ल, �ी ह�रकृ�ण �े�, �ी िदपक िव�म 
िम� र �ी ल�मी नानी थापाले सव��च अदालतको िमित २०७७/१/१४ को पूण� बैठकबाट सबै �कारका �रट 
िनवेदनह� दता� तथा सनुवुाइ गन� भनेर िनण�य ग�रसकेको र िमित २०७७/१/२८ को पूण� बैठकबाट नेपाल 
सरकार पनुरावेदक / िनवेदक भएका केही िनवेदन पनुरावेदनसमेत सनुवुाइ गन� भनी सूचना िन�केकोमा सव��च 
अदालत �शासनबाट समयमा �रट िलन नमा�ने गरकेो र कित �रट िनवेदनह� दता�को �ममा थ�काएर रािखएको 
ह�दँा पूण� बैठकको िनण�यबमोिजम िनवेदन दता� तथा सनुवुाइ �ि�या अिवल�ब अगािड बढाउन ुभनी आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

अब यसमा िनवेदन मागबमोिजम आदशे जारी गनु�पन�स�मको गर े िबराएको देिखने (Prima Facie) 
अव�था दिेख�छ वा देिखदँनै ? िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� हो, होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
िदनपुन� देिखयो ।

िनण�यतफ�  िवचारगदा� कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) महामारीको अव�थालाई �ि�गत गरी यस 
अदालतको पूण� बैठकको िनण�यबमोिजम अदालतबाट �वाह ग�रने सेवामा केही कटौती वा सीिमतता कायम 
गनु�  परकेो कुरामा िववाद गनु�पन� देिखदँनै । नेपाल सरकारले देशभर ब�दाब�दी (Lockdown) को घोषणा गरेको 
कारणबाट आम साव�जिनक सेवा �वाहमा असर परकेो त�यसमेत �वयम् मा ��ट नै छ । ब�दाब�दीको अव�थामा 
पिन िनयिमत �पमा सबै �कारका �याियक सेवा �दान गन� काय� भइरहन ुपद�छ भ�ने कुरा उिचत, �यावहा�रक 
र िववेकपूण� ह�दँैन । यो िवशेष अव�था हो र यसलाई हेन� �ि�कोण पिन फरक िकिसमको ह�न ु�वाभािवक छ । 
महामारीको कारणबाट ग�रएको ब�दाब�दीको कुरालाई नेपालको संिवधानको धारा २७३ बमोिजम जारी ह�ने 
सकंटकालीन अव�था र सो अव�थामा आकिष�त ह�ने कानूनी प�रणामसगँ दाजँेर सोही मापद�डका आधारमा हेन� 
िम�दैन । यी दईु फरक अव�थाह� ह�न् । ब�दाब�दीलाई सामा�य अथ�मा हेदा�  सेवा �वाह गन� िनकाय, सं�था, 
काया�लय आिदको काम कारबाही वा ि�याकलाप स�चालन नगरी �थिगत ग�रने अव�थाको �पमा बिुझन ु
पद�छ । कुनै रहर, लहड वा अकम��यताको कारणबाट ब�दाब�दी घोषणा ग�रएको नभएर कोिभड-१९ महामारीको 
�कोपबाट आम जनताको �वा��य सरु�ा गन� एउटा बा�यकारी उपायको �पमा ब�दाब�दी ग�रएको देिख�छ । 
यस अव�थामा अमकु �कारको �याियक सेवा �वाह ग�रएन वा कुनै खास म�ुा / िनवेदन पेसी सूचीमा चढाइएन 
भनी �� खडा गरी यसलाई �याियक िन�पणको िवषय बनाउन ु उिचत र तक� पूण� देिखदँनै । ब�दाब�दीको 
अविधमा म�ुा �यव�थापनका काम कुरामा यिद कुनै सामा�य �ूिट रहेको भए पिन सो कुरालाई �शासिनक वा 
�यव�थापन �ि�याबाट नै सधुार गन� सिकने ह��छ । तसथ� ब�दाब�दीको अव�थामा म�ुामा सनुवुाइ गन�स�ब�धी 
खास �कारको सेवा �वािहत ग�रएन भनी ग�रएको िजिकर मनािसब देिखदँैन ।
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ब�दाब�दीको अव�थामा अदालतबाट �दान ह�ने िनयिमत सेवा रोिकन,ु �थिगत गनु�  वा स�चालन 
नग�रन ु �वाभािवक िथयो । तथािप ब�दाब�दीको अव�थाकै अविधमा पिन यस अदालतबाट सबै �कारका 
�याियक सेवा ब�द ग�रएको भने अव�य नै िथएन, छैन । नाग�रकको वैयि�क �वत��तास�ब�धी िवषय जोिडएका 
ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन तथा कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत �रट िनवेदनह�उपरको सनुवुाइ 
ब�दाब�दीको अविधमा पिन िनयिमत र िनवा�ध �पमा ग�रएको त�य �वयम् �याियक जानकारीमा रहेको िवषय 
देिख�छ । नाग�रकको वैयि�क �वत��ता तथा िवषयव�तकुो सवंेदनशीलतालाई हेररे ब�दाब�दीको �ितकूल 
अव�थामा पिन यस अदालतबाट सेवा �वाह गन� काय� िनर�तर �पमा भई आएको िथयो र छ । ब�दाब�दीको 
�ारि�भक अव�थामा �थिगत ग�रएका सेवाह�म�ये कितपय सेवा काय�ह� पिछ�ला िदनह�मा �मशः स�चालन 
ग�रएको त�यसमेत �रट िनवेदनमा उ�लेख भएको पाइयो । समय समयमा यस अदालतको पूण� बैठक बसेर िनण�य 
गरी �रटह�को दता� र सनुवुाइ गन�, दरिपठ आदशेह�उपर सनुवुाइ गन�, प� तारखेमा नरहने �कृितका नेपाल 
सरकार िनवेदक भएका म�ुा, दोहो�याई पाउ ँभ�ने िनवेदन, पनुरावलोकनस�ब�धी िनवेदन, िवप�ी िझकाउने 
आदशे नभएका (एकप�ीय सनुवुाइ ह�ने �कृितका) नेपाल सरकारको तफ� बाट परकेा पनुरावेदन, िनवेदन तथा 
साधक जाचँका लािग आएका म�ुाह� आिदको सनुवुाइ काय�लाई यसिबच पिन स�चालन ग�रएको र िनर�तरता 
िदइएको पाइ�छ । महामारीको यस िवषम प�रि�थितमा पिन सेवा �वाहका कितपय काय�ह� भइरहेका छन् । 
ब�दाब�दी भएको, साव�जिनक यातायातको साधन स�चालनमा नरहेको अव�थामा सेवा�ाहीह� अदालतमा 
आ�नो म�ुामा �ितर�ाथ� उपि�थत ह�न नस�ने प�रि�थितलाई हेररे केही सेवा �वाह काय� �थिगत ग�रएको 
बा�या�मक प�रि�थितलाई अनदखेा गररे अिहले यसलाई �याियक िन�पणको िवषय बनाउन ुसव�था अनिुचत र 
अिववेकपूण� ह�न जा�छ । �याियक �ि�यालाई बौि�क-िवलासको िवषय बनाउन ुउिचत होइन । �यायकम�, कानून 
�यवसायीलगायत आम सेवा�ाहीको �वा��य सरु�ा�ित वाि�छत सवंेदनशीलता अपनाउन ु यस अदालतको 
समेत कत��य ब�दछ । ब�दाब�दीको िवषम प�रि�थित�ित िववेकपूण� �ि�कोण नअपनाई केवल भावना�मक �पमा 
अमकु कानूनी �ावधानको सतही अथ� लगाएर अदालतबाट स�पादन भई आएका र स�पादन ग�रने काय�ह�को 
स�ब�धमा यस �कारको �� उठाउनकुो कुनै कानूनी औिच�य वा सा�दिभ�कता देिखदँैन ।

अतः िनवेदकले उ�लेख गरकेो िजिकरका स�दभ�मा हेदा� गर-ेिबराएको ज�तो देिखने अव�था (Prima 
Facie Case) नदिेखएकाले िवप�ीह�का नाउमँा कारण देखाउ आदेश जारी गनु�  परने । िनवेदन बेहोराबाट 
�थम�ि�मा नै सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४६(१) बमोिजम िनवेदन िजिकर उिचत र 
कानूनसङ्गत नदेिखएको अथा�त् कारण देखाउ आदेश जारी गनु�पन�स�मको पूवा�व�था िव�मान रहेको नदेिखएको 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । यो आदशेको जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदन,ु साथै यो 
आदशे िव�तुीय �णालीमा �िव� गराई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई 
िदनू ।

इजलास अिधकृत:- ���साद अया�ल
क��यटुर अपरटेर:- मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७७ साल जे� २५ गते रोज १ शभुम्  ................  ।
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सव��च अदालत, एक �यायाधीश इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ई�वर�साद खितवडा

आदशे िमित : २०७७।२।२५
०७६-WO-०९६८

म�ुा : उ��ेषण

�रट िनवेदक : ओखलढंुगा िज�ला िचशंखगुढी गाउपँािलका वडा नं. ६ ब�ने अिधव�ा डा. �ी प�ुय�साद 
 खितवडा.....................................................................................................................१ 
 काठमाड� िज�ला, नागाजु�न नगरपािलका वडा नं. ५ ब�ने अिधव�ा �ी िदपक िव�म िम� ...........१

िव��
िवप�ी :  नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, काठमाड� ...................................... १
 माननीय उप�धानम��ी तथा र�ाम��ी �ी ई�र पोखरलेको संयोजक�वमा गिठत कोिभड-१९ 

सङ्�मण, रोकथाम तथा िनय��ण उ�च�तरीय सम�वय सिमित, काठमाड� .............................. १
 िश�ा, िव�ान तथा �िविध म��ालय, काठमाड� .................................................................. १
 �वा��य तथा जनसङ्�या म��ालय, काठमाड�.................................................................. १ 
 गहृ म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड� ................................................................................ १
 नेपाल सरकार, राि��य परी�ा बोड�, परी�ा िनय��ण काया�लय, क�ा १०, सानोिठमी, भ�परु ..........१

आदेश
नेपालको संिवधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोिजम दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि��त 

त�य एवं आदेश यस�कार छः
राि��य परी�ा बोड� परी�ा िनय��ण काया�लय, सानोिठमीले िव.सं.२०७६ को SEE परी�ा िमित 

२०७६ चै� ६ गतेदेिख मलुकुभर एकैसाथ स�ु गरी चै� १७ गते स�प�न गन� जनाएको िथयो । कोरोना भाइरस 
(COVID-19) को कारणबाट SEE परी�ा �थिगत गन� भनी िमित २०७६ चै� ५ गते बेलकुा मा� नेपाल 
सरकारबाट िनण�य ग�रयो । �यसैगरी हाल स�चालनमा रहेका तथा आगामी िदनमा ह�ने गरी िनधा�रण ग�रएका 
CTEVT र िव�िव�ालय तहका स�पूण� परी�ाह� अक� सूचना नभएस�मका लािग �थिगत गन� र सरकारी, 
सामदुाियक तथा िनजी �े�बाट स�चािलत सबै �कारका बाल िवकास के��ह�, आधारभूत तथा मा�यिमक 
िव�ालयह�, शैि�क �ित�ानह� र िव�िव�ालयह�को पठनपाठन २०७६ चैत मसा�तस�म ब�द गन� भनी 
िनण�य भएको छ । िवशेष प�रि�थित उ�प�न भएको कारण जनाई SEE को परी�ा नै नगन�, अिनि�तकालका लािग 
सान�, एकै िदन वा दईु िदनमै सबै िवषयको परी�ा िस�याउने, सै�ाि�तक िवषयको परी�ा िलने तर �ािविधक वा 
�योगा�मक िवषयको परी�ा निलई अङ्क िदने, कुनै पिन िवषयको परी�ा नै निलई सबैलाई उ�ीण� गराउने आिद 
तक� ह� सिुनने गरकेा छन् । तर �य�ता काय�ह� सवंैधािनक तथा कानूनी आधारिवहीन छन् । य�तो अव�थामा, 
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एस.ई.ई. परी�ाका स�ब�धमा अ�यथा �यव�था गन� �चिलत कानूनमा संशोधन वा नया ँकानूनी �यव�था नै 
गनु�पन� ह��छ । हतारमा य�तो �यव�था गदा� �ूिट ह�ने धेर ैस�भावना रह�छ र �यसको दीघ�कालीन असर ह�न 
प�ुछ । SEE लगायतका परी�ाह� यथाशी� स�चालन गनु�  अ�याव�यक भएको स�दभ�मा नेपालको संिवधानको 
धारा ३१ िश�ास�ब�धी हक, धारा ३२ भाषा तथा स�ंकृितको हक, धारा ३९ बालबािलकाको हकसमेतको 
�चलनका लािग धारा ४६ तथा धारा १३३ (२), (३) बमोिजम िनवेदनसिहत उपि�थत भएका छ� ।

परी�ालाई कोिभड-१९ कै कारण देखाएर अिनि�त अविधका लािग �थगन गन� काय� आव�यकता 
र औिच�यको �ि�कोणबाट समेत पिु� ह�ने खालको छैन । कोरोनाको अि�त�व त�ु�तै सिकने र आरामले 
परी�ालगायतका काय�ह� गर�ला भ�ने ि�थित छैन । ब�दाब�दीको नाममा अिनि�त अविधका लािग SEE 
�थगन गन� गरी भएको COVID-19 सङ्�मण रोकथाम तथा िनय��ण उ�च�तरीय सम�वय सिमितको िमित 
२०७६।१२।५ को बैठकको बुदँा नं.१२ मा उ�लेख भएको २०७६ चैत ६ गतेदेिख स�चालन ह�न गइरहेको 
Secondary Education Examination (SEE) हाल स�चालनमा रहेका तथा आगामी िदनमा ह�ने गरी िनधा�रण 
ग�रएका िसिटइभीटी र िव�िव�ालय तहका स�पूण� परी�ाह� अक� सूचना नभएस�मका लािग �थिगत गन� भ�ने 
िनण�य र िमित २०७७।२।१८ गते माननीय िश�ा, िव�ान तथा �िविध म��ीले जारी गनु�भएको �ेस िव�ि�को बुदँा 
नं. २ मा COVID-19 महामारीको कारणबाट SEE समेतका परी�ाह� स�चालन नगन� नगराउने वा �थगन गन� 
गरी कुनै नीित तजु�मा, िनण�य, िसफा�रस वा आदशे ग�रएको भए सोसमेत िझकाई �य�ता सबै गैरसंवैधािनक एवं 
गैरकानूनी नीित, िनण�य तथा िसफा�रस, आदशेसमेत उ��ेषणको आदेश�ारा अमा�य र बदर घोिषत ग�रपाऊँ । साथै, 
SEE �थगनसमेतका काय�ह�बाट परी�ाथ�, अिभभावक र बालबािलकाह�लगायत आम नेपाली नाग�रकह� 
र सम� �पमा रा��लाई नै ग�भीर तथा अपरुणीय �ित प�ुने स�भावना रहेको, यसरी अिनि�त अविधका लािग 
एसईईलगायतका परी�ाह� �थिगत गन� काय� राि��य िहतअनकूुलसमेत नह�ने भएकोले �यसको िनराकरण गन�का 
लािग एसईईको परी�ा लकडाउनकै अविधमा यथाशी� स�चालन गदा� बढी सरुि�तसमेत ह�ने भएकोले िनवेदनको 
�थम सनुवुाइ भएकै िमितदेिख रा�यले िनःश�ुक �पमा �भावकारी तवरले काया��वयन गन� गराउने गरी सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९(२)(क) बमोिजम िवप�ीह�का नाममा त�ु�त दईु िस�टमा परी�ा 
स�चालन गन�, क�ा कोठा तथा यातायातका साधनसमेत िनम�लीकरण गन�, सामािजक दरुी कायम गन�समेत 
गरी सरुि�त र भयम�ु वातावरणमा परी�ा स�चालन ह�ने वातावरण िमलाउन ु भनी अ�त�रम आदेश जारी 
ग�रपाऊँ । भिव�यमा आइपन� स�भािवत सम�याह�समेतलाई म�यनजर गद� स�भािवत सम�याको त�काल 
िन�पण गन� �योजनका लािग उ�रदायीपूण� तथा �भावकारी ढङ्गको एक उ�च�तरीय िव� सिमितको समेत 
�थायी �पमा गठन गरी काम गनु�  भ�नेसमेतको परमादेशलगायतका उपय�ु आदेशह� िवप�ीह�का नाममा 
जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िनवेदन ।

िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनमा िनवेदकको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी िदनेश ि�पाठी र िव�ान्  अिधव�ाह� �ी सरु�े� िव�म के.सी., डा. 
�ी प�ुय�साद खितवडा, �ी कृितनाथ शमा� पौडेल, �ी इ���साद अया�ल, �ी ह�रकृ�ण �े�, �ी िदपक िव�म 
िम� र �ी ल�मी नानी थापाले नेपाल सरकारले कोरोना (कोिभड-१९) को बहानामा नाग�रकको िश�ास�ब�धी 
हकमा ब�देज ह�ने वा आघात पन� गरी SEE तहको परी�ा �थिगत गरकेो छ । िश�ाको फलामे ढोकाको �पमा 
िचिनएको तथा शैि�क यो�यतास�ब�धी कागजात पेस गनु�पन� सेवा, पेसाका लािग आवेदन गदा� अिनवाय� �पमा पेस 
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गनु�पन� आधारको �पमा रहेको SEE तहको परी�ा रोिकँदा िव�ाथ�को भिव�य अ�यौल बनेको छ । किहलेस�म 
कोरोनाको महामारी अ��य ह�ने भ�ने िनि�त नभएको स�दभ�मा SEE परी�ा तथा पठनपाठन रो�न ुिव�ाथ�को 
सवंैधािनक हकिवपरीत भएको ह�दँा आव�यक �यव�था गरी तु��त SEE परी�ा स�ु गनु�  भनी आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

अब यसमा िनवेदन मागबमोिजम आदशे जारी गनु�पन�स�मको गर े िबराएको देिखने (Prima Facie) 
अव�था दिेख�छ वा देिखदैँन ? SEE समेतका परी�ा स�चालन गन� िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� 
हो, होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखयो ।

िनण�यतफ�  िवचार गदा� SEE परी�ा स�चालनलगायतको पठनपाठनको िवषय उठान गरी �रट िनवेदन 
परकेो देिखयो । िनवेदन लेखाइबाट नै िव�मै महामारीको �पमा फैिलएको कोरोना भाइरस (COVID-19) 
सङ्�मणको कारणबाट देशभर ब�दाब�दी भएको, मािनसमा सामािजक दरुी कायम गनु�पन� अव�था आएको र 
जन�वा��यमा ग�भीर चनुौती दखेा परकेो भ�ने देिखएको छ । िनवेदकले SEE परी�ा नगराउने वा अिनि�तकालका 
लािग सान� अथवा एकै िदनमा सय� परी�ा िस�याउने ज�ता ह�ला चलेको भनी केही प�रि�थित, आशंका र 
ह�लाका कुरासमेतलाई िलएर �रट िनवेदन परकेो पाइयो । िनवेदकले एस.ई.ई. परी�ा स�चालन त�काल गनु�पन�, 
परी�ा स�चालन गदा� अपनाउन ुपन� सावधानीका उपायह�सिहत शैि�क गितिविधस�ब�धी िविवध प�मा गनु�पन� 
काय�का फेह�र�तसिहत �रट आदशे जारी ह�नपुन� भनी उ�लेख गरकेो देिखयो ।

सामा�यतयाः सबै तहका शैि�क गितिविध िनयिमत �पमा िनधा��रत काय�तािलकाअनसुार स�चालन 
ह�नपुद�छ । यस हदमा िववाद र धेर ैचचा�-प�रचचा� ग�ररहन ुपन� आव�यकता देिखदँैन । तर यस�कारका शैि�क 
गितिविधका कुरालाई सधै ँएउटै मापद�डबाट हेन� र िनरपे� �पमा �योगमा �याउने कुरा पिन तक� पूण� देिखदँैन । 
कोिभड-१९ महामारीबाट शैि�क गितिविध मा� नभएर सामािजक, आिथ�क, धािम�क, सां�कृितक आिद राि��य 
जीवनका िविवध प�मा ग�भीर असर परकेो दिेख�छ । �वभावतः यसबाट शैि�क गितिविधमा समेत असर परेको 
छ । तर यसरी असर प�यो भ�दमैा महामारीबाट िसिज�त जोिखम�ित उदासीन भई सबै �कारका साव�जिनक 
गितिविध स�चालन गनु�  पद�छ भ�न ुउिचत ह�दँैन । ब�दाब�दी रहेको, साव�जिनक यातायातका साधनह� िनयिमत 
�पमा स�चालन नभएको, सङ्�मणको �म िनर�तर बढ्द ैआएको, सामािजक दरुी कायम गन� कुरामा अझ बढी 
सचे� रहन ुपन� अव�था रहेको, र आम-जन�वा��यमा चनुौती थप ह�दँ ैआएको वत�मान अव�थामा लाख�को 
स�ंयाका छा�छा�ाह� सामेल ह�ने एस.ई.ई. परी�ा स�चालन त�काल गनु�पछ�  भ�ने कुरा मनािसब देिखदँनै । 
यसका अित�र� िनवेदकले उठाएका �� वा िवषयह� अिनि�त, अ�प� (Vague) देिखयो; �याियक िन�पण 
र �याियक �यव�थापनका लािग उपय�ु िवषय (Judicially manageable िवषय) भ�ने देिखएन । महामारीबाट 
पैदा भएको प�रि�थित, जिटलता, काय� स�चालनको स�भा�यता वा अनकूुलता, जन�वा��यउपरको 
चनुौतीज�ता कुराह� मू�याङ्कन गन� कुरा आधारभूत �पमा �ािविधक िवषयह� ह�न् । परी�ा किहले, कुन 
िमितमा स�चालन ग�रन ु पद�छ, परी�ाको �यव�थापन कसरी ग�रन ु पद�छ, पठन-पाठन कसरी स�चालन गन� 
हो भ�ने ज�ता िवषयह� सरकारको स�ब� िनकायका िश�ािवदह्�बाट िनधा�रण ग�रन ु पन� कुराह� ह�न् । 
स�बि�धत िनकायबाट कानूनबमोिजम गनु�पन� काय� नगरेको वा कानूनबमोिजम गन� नह�ने काय� गरकेो कारणबाट 
कसैको मौिलक वा कानूनी हक अिधकारमा आघात परकेो भ�ने दिेखने अव�थामा शैि�क गितिविध स�चालनको 
िवषय पिन �याियक िन�पणको िवषय ब�न स�छन् । �यस �कारको अव�था नदेिखएस�म यस �कारका शैि�क 
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गितिविध स�चालनको कुरालाई �याियक िन�पणको िवषय बनाउन ुकेवल बौि�क िवलास वा �ाि�क स�तिु�को 
अ�यास ह�न जा�छ । पठनपाठन तथा परी�ा स�चालन गन� कुरा प�रि�थितको मू�याङ्कन गररे नेपाल सरकारका 
स�ब� िनकायलगायतका शैि�क सं�थाह�बाट उिचत समयमा उिचत िनण�य ह�ने कुरामा अिहले नै अ�यथा 
सो�न ुपन� कारण देिखदँैन । तसथ� �रट िनवेदकले उ�लेख गरकेा कुरालाई �याियक परी�णको िवषय बनाउन ु
मनािसब देिखएन ।

अतः िनवेदकले उ�लेख गरकेो िजिकरका स�दभ�मा हेदा� िवप�ीह�का नाउमँा कारण दखेाउ आदेश 
जारी गनु�पन�स�मको गर-ेिबराएको ज�तो देिखने अव�था (Prima Facie Case) देिखएन । िनवेदन िजिकरबाट 
�थम�ि�मा नै सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४६(१) बमोिजम िनवेदन िजिकर उिचत र 
कानूनसङ्गत नदेिखएको अथा�त् कारण देखाउ आदेश जारी गनु�पन�स�मको पूवा�व�था िव�मान रहेको नदेिखएको 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । यो आदशेको जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदन,ु साथै यो 
आदशे िव�तुीय �णालीमा �िव� गराई दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई 
िदनू ।

इजलास अिधकृत:- ���साद अया�ल
क��यटुर अपरटेर:- मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७७ साल जे� २५ गते रोज १ शभुम् ...............................।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय �धान �यायाधीश �ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
आदशे िमित : २०७७।२।२६

०७६-WH-०३६८

म�ुाः ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : प�रवित�त नाम ७१(ग) को हकमा अिधव�ा दलबहादरु धामी..................................................१
िव��

िवप�ी :  कैलाली िज�ला अदालत................................................................................................१
 बाल सधुार गहृ, िसलगढी, डोटी.......................................................................................१ 

आदेश
�.�या.चोले�� श�शेर ज.ब.रा.: नेपालको संिवधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोिजम पन� 

आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं�� त�य एवं आदेश यस �कार रहेको छः

त�य ख�ड
१. िनवेदकउपर कैलाली िज�ला अदालतमा चलेको महेश भ�को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी 

प�रवित�त नाम ७१(ग) समेत भएको कत��य �यान तथा �यान मान� उ�ोग म�ुामा उ� अदालतको िमित 
२०७५।११।६ को आदशेानसुार प�रवित�त नाम ७१(ग) र ७१(ङ) लाई पपु��को िसलिसलामा बाल 
सधुार गहृमा रािखएकोमा हाल मलुकुमा कोिभड-१९ को महामारीको िवपद ्ज�य प�रि�थितको िसज�ना 
भई िनजह�को �यान कोरोना भाइरसको सं�मणको कारण जोिखममा रहेको ह�दँा नेपालमा महामारीको 
�पमा रहेको कोिभड-१९ को रोकथाम तथा �यव�थापन स�ब�धमा सव��च अदालत, पूण� बैठकको िमित 
२०७६।१२।७ को िनण�यानसुार बालबािलकाको �वा��य जोिखमको आकँलन गरी बाल सधुार गहृमा रहेका 
बालबािलकाका अिभभावकले आ�ना बालबािलकालाई खोजेका बखत उपि�थत गराउन म�जरु गरी िनवेदन 
िदएमा आव�यक �ि�या वा आदेश गरी �य�ता बालबािलकालाई अिभभावक वा संर�कको िज�मा लगाउने 
�यव�था िमलाउने भ�ने उ�लेख भएबमोिजम िनज प�रवित�त नाम ७१(ग) लाई खोजेका बखत उपि�थत 
गराउने गरी िज�मा बिुझिलन पाउ ँभनी िनजको संर�क आमा सिुशला कडायतले िमित २०७६।१२।९ मा 
कैलाली िज�ला अदालतमा िनवेदन िदएकोमा िनवेदन मागबमोिजम प�रवित�त नाम ७१ (ग) ७१ (ङ) लाई 
अिभभावकको िज�मा िदन िम�ने देिखएन भनी उ� अदालतको िमित २०७६।१२।१३ मा भएको आदेशबाट 
सिंवधानको धारा १७(१), धारा २०(९), धारा २४(१), धारा ३९ �ारा �द� हकमा आघात प�ुन गएकोले 
िनवेदक प�रवित�त नाम ७१(ग) लाई खोजेको बखत उपि�थत गराउने गरी त�काल िनजको अिभभावकको 
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िज�मा जमानीमा छोड्ने गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेशलगायत अ�य उपयु�� आदेश जारी गरी थुना म�ु 
ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको �रट िनवेदन । 

२. यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�न ुनपन� कुनै आधार कारण भए सबदु �माणसिहत थनुामा रा�दा िलइएका आधार �माण 
कागजातह�को �ितिलिपसमेत साथै राखी ३ (तीन) िदनिभ� इमेलमाफ� त (वत�मान ब�दाब�दीको 
प�रवेशसमेतलाई िवचार गदा�) महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी ��ततु 
आदशे र िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�लाई इमेलमाफ� त �याद सूचना पठाई िवप�ीह�को 
हकमा स�बि�धत अदालतलाई �याद सूचना पठाएको जानकारी टेिलफोनमाफ� त समेत गराई �याद सूचना 
शी� तामेल गन� लगाई िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको 
िमित २०७७।२।१८ को आदेश । 

३. महेश भ�को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी प�रवित�त नाम ७१(ग) समेत भएको कत��य �यान तथा 
�यान मान� उ�ोग म�ुामा कैलाली िज�ला अदालतको िमित २०७५।११।६ गतेको आदेशानसुार प�रवित�त 
नाम ७१ (ग) र ७१ (ङ) लाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २४ को उपदफा (२) बमोिजम म�ुा 
पपु��को िसलिसलामा यस बालसधुार गहृमा रािखएको हो । िनवेदकको मौिलक हक हनन ह�ने गरी यस सधुार 
गहृबाट कुनै कामकारवाही नभएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने िवप�ी बालसधुार गहृ, डोटीको 
िलिखत जवाफ ।  

४. महेश भ�को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी प�रवित�त नाम ७१(ग) समेत भएको कत��य �यान तथा 
�यान मान� उ�ोग म�ुामा बालसधुार गहृमा रहेका प�रवित�त नाम ७१(ग) को हकमा िनजको संर�क आमा 
सिुशला कडायतले कोरोना भाइरसको सं�मण फैिलरहेको अव�थामा सव��च अदालत, पूण� बैठकको िमित 
२०७६।१२।७ को िनण�यानसुार अदालतले खोजेको बखत उपि�थत गराउने गरी अिभभावकको िज�मा 
लगाई पाउ ँभनी िमित २०७६।१२।९ मा यस अदालतमा िनवेदन पेस गरकेोमा ��ततु म�ुामा प�रवित�त 
नाम ७१(ग) र ७१ (ङ) ले मौकामा तथा अदालतमा गरकेो बयान, कसरुको �कृित, िनजको ��ततु म�ुामा 
सलं�नता एवं वारदातमा �योग भएको च�कुसमेतका आधारमा िनज प�रवित�त नाम ७१(ग) र ७१(ङ) 
लाई अिभभावकका िज�मा छोडन िम�ने देिखएन" भनी यस अदालतबाट िमित २०७६।१२।१३ मा आदेश 
भएको हो । उ� आदेशउपर िच� नबझुे मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा ७३ बमोिजम 
पनुरावेदन स�ुने अदालतमा िनवेदन िदन ुपन�मा निदई उपचारको वैकि�पक बाटो छँदाछँदै ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ग�रपाउ ँभनी िदनभुएको �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने कैलाली िज�ला अदालतको िलिखत  
जवाफ ।

आदेश ख�ड
५. िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 

िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा �ी दलबहादरु धामीले िवप�ी कैलाली िज�ला अदालतको 
िमित २०७६।१२।१३ को आदेश नेपालको संिवधानको धारा १६(१), ऐ. को धारा ३९(९) ले ��याभूत गरेको 
सवंैधािनक हक तथा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १६(१), (२)  र २४ (१) ले �दान गरेको 
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कानूनी हकिवपरीतको ह�दँा उ� िमितको आदेश गैरकानूनी भएकोले त�काल िनज नाबालकलाई अदालतले 
खोजेका बखत उपि�थत गराउने सत�मा अिभभावकको िज�मा लगाउने गरी ब�दी��य�ीकरणलगायतको 
अ�य उपयु�� आदेश जारी ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

६. उपयु��बमोिजम िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् कानून �यवसायीले गनु�भएको बहस सनुी �रट 
िनवेदनसिहतको िमिसल कागजात अ�ययन गरी िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� हो ? वा होइन 
सो स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।

७. िनण�यतफ�  िवचार गदा� महेश भ�को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी प�रवित�त नाम ७१(ग) समेत 
भएको कत��य �यान तथा �यान मान� उ�ोग म�ुामा कैलाली िज�ला अदालतको आदेशानसुार म�ुा पपु��को 
िसलिसलामा बाल सधुार गहृमा रहेका प�रवित�त नाम ७१(ग) र ७१ (ङ) लाई मलुकुमा कोिभड-१९ को 
महामारीको िवपद ्ज�य प�रि�थितमा बालसधुार गहृमा िभड्भाड बढ्न गई हाल िनजह�को �यान कोरोना 
भाइरसको सङ्�मणको कारण जोिखममा रहेको ह�दँा अदालतले खोजेका बखत उपि�थत गराउने गरी 
अिभभावकको िज�मा लगाई पाउ ँभनी िनवेदकको हकमा िनजको अिभभावकको तफ� बाट िमित २०७६।१२।९ 
मा कैलाली िज�ला अदालतमा िनवेदन परकेो दिेख�छ । िनवेदकलाई अिभभावकको िज�मा िदन निम�ने 
गरी कैलाली िज�ला अदालतको िमित २०७६।१२।१३ को आदेशबाट नेपालको सिंवधानको धारा १७ 
(१), धारा २० (९) तथा  धारा ३९ �ारा �द� मौिलक हकमा आघात प�ुन गएको र बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०७५ को दफा १६, दफा २४ को कानूनी हकिवपरीत भएकोले अदालतले खोजेको बखत उपि�थत 
गराउने सत�मा अिभभावकको िज�मा जमानीमा छोड्ने गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेशलगायत अ�य उपयु�� 
आदशे जारी गरी थुनाम�ु ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन िजिकर िलई प�रवित�त नाम ७१(ग) को हकमा ��ततु 
िनवेदन पन� आएको देिख�छ । प�रवित�त नाम ७१(ग) र ७१ (ङ) ले मौकामा तथा अदालतमा गरकेो बयान, 
कसरुको �कृित, िनजह�को ��ततु म�ुामा संल�नता एवं वारदातमा �योग भएको च�कुसमेतका आधारमा 
िनज प�रवित�त नाम ७१(ग) र ७१(ङ) लाई अिभभावकको िज�मा छोडन िम�ने देिखएन भ�ने िवप�ीको 
िलिखत जवाफ रहेको पाइयो ।

८. एउटै म�ुाका �ितवादीम�ये प�रवित�त नाम ७१ (क) र ७१ (ख) लाई कैलाली िज�ला अदालतले अिभभावकको 
िज�मा लगाएको र प�रवित�त नाम ७१ (ग) र ७१ (ङ) लाई कसरुको �कृित र िनजह�को ��ततु म�ुामा 
सलं�नतासमेतका आधारमा अिभभावकको िज�मा छोड्न िम�ने देिखएन भनी िमित २०७६।१२।१३ मा 
कैलाली िज�ला अदालतबाट आदशे भएको देिख�छ । कैलाली िज�ला अदालतको उ� िमितको आदेश 
बदरको माग दाबी िलई अिभभावकको िज�मा लगाई पाउ ँभनी िनवेदक प�रवित�त नाम ७१ (ग) को तफ� बाट 
��ततु �रट िनवेदन पन� आएको दिेखयो ।

९. नेपालको संिवधानको धारा १६ ले स�मानपूव�क बा�ँन पाउने र धारा ३९(९) ले जोिखममा रहेका बालबािलकाको 
रा�यबाट िवशेष संर�ण र सिुवधा पाउने हक ��याभूत गरकेो छ । �यसैगरी बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ 
को दफा १६(१) मा बालबािलकासगँ स�बि�धत काय� गन� ��येक िनकाय तथा सं�थाका अिधकारीह�ले 
काम कारबाही गदा� बालबािलकाको सव��म िहतलाई �ाथिमकता िदई आव�यक बालमै�ी �ि�या अपनाउन ु
पन�, ऐ. दफा १६(२) मा "जीवन जोिखममा भएका बालबािलकालाई त�काल सहयोग गनु�  सबैको दािय�व ह�ने, 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

ऐ. दफा २४ (३) को �ितब�धा�मक वा�यांशमा बालबािलकाको शारी�रक तथा मानिसक अव�था, उमेर, 
कसरु गदा�को प�रि�थितलाई �यानमा रा�दा िनजलाई बाल सधुार गहृमा रा�न उपय�ु नह�ने भ�ने कुरा बाल 
अदालतलाई लागेमा सत�ह� तोक� िनजको बाब,ु आमा र प�रवारका अ�य सद�य वा संर�क र िनजह� 
नभए बालबािलकाको हक िहतको संर�ण गन� काय�मा सलं�न सामािजक सं�था वा बाल सधुार गहृको िज�मा 
लगाउन बाधा पन� छैन भ�ने कानूनी �यव�था भएको दिेख�छ ।

१०. कैलाली िज�ला अदालतको उ� िमितको आदेशउपर असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त वैकि�पक उपचारको 
माग गरी ��ततु ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदन पन� आएको दिेख�छ । ��ततु िनवेदनको स�दभ�मा िवचार 
गदा� हाल मलुकुमा कोरोना भाइरस (COVID-19) को महामारीको कारणले िवषम प�रि�थित िसज�ना भई 
देश ब�दाब�दी (Lockdown) को अव�थामा रहेको छ । ब�दाब�दीको उ�े�य स�ंमणको जोिखमलाई �यून 
गन� ��येक बालबािलका, नाग�रक वा नाग�रक समूह तथा बहृद ्नेपाली र नेपालको िहतको सरु�ाको िनिम� 
शारी�रक तथा सामािजक दरुी कायम रा�न ुआव�यक ह��छ । य�तो महामारीको सं�मणको जोिखमबाट 
बाल सधुार गहृमा रहेका बालबािलकालाई पिन जोगाउन ु पन� देिख�छ । महामारीको कारणले �यि�को 
वैकि�पक उपचारको हकपिन अव�� भएको र आजको ब�दाब�दीको प�रणाम �व�प �यायको पह�चँमा 
समेत अवरोधको ि�थित िसज�ना भएको छ । ब�दाब�दीको अव�थामा कुनैपिन मौिलक हक िनलि�बत नभई 
उपचारको हकसमेत जीव�त रहने संवैधािनक र कानूनी �यव�था छ । उपचारको हक जीव�त रहने तर 
ब�दाब�दीको कारणले �यायको पह�चँ अव�� ह�दँा बा�ँन पाउने �यि�का अ�तरिनिहत मौिलक अिधकारकै 
हनन ह�ने ि�थित आउदँछ । यसथ� कोिभड-१९ को स��ासबाट बहृद ्जनताको िहत, जीवन र �वा��यको 
सरं�ण गन� आव�यक सतक� ता अपनाउन ुपद�छ । यो जवाफदेिहता रा�यको हरके अगं र िनकायमा रहेको 
कुरा मािथ उि�लिखत संवैधािनक र कानूनी �यव�थाले ��ट पारकेो छ । यो संवैधािनक र कानूनी हकबाट 
अदालत अलग रहन स�दैन । �यसैले बाल सधुार गहृमा जोिखमय�ु अव�थामा रहेका बालबािलकाको 
हकमा ��ततु ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमा अ�य उपय�ु आदेश जारी गन� मनािसब नै देिखयो ।

११. बाल सधुार गहृमा रहेका बालबािलकाले पिन संिवधानको धारा १६ �ारा �द� जीवनको अिधकार तथा 
�वा��य सरं�णको अिधकार रा�दछन् जसको सरं�ण गनु�पन� दािय�व रा�यको हो । हाल िनवेदक पपु��को 
लािग बाल सधुार गहृमा रहेको र उ� सधुार गहृमा �मताभ�दा बढी बालबािलका रहेको कारण सामािजक 
शारी�रक दरुी कायम राखी सरुि�त �यव�थापनको अव�था रहेको देिखएन । जो कुनैपिन बालबािलका थुना 
वा सधुार गहृमा रहेका छन् ियनलाई सजाय भो�न पठाउनकुो अथ� जीवननै जोिखममा रा�न पठाइएको 
नभई फौजदारी कानूनको िव��यापी िस�ा�तअनसुार आफूले गरकेो ग�तीमा सधुारका िनि�त उपायह� 
अवल�बन गन� पिन हो । बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २० (३) को �ितब�धा�मक वा�यांशले 
पपु��को िसलिसलामा बालबािलकालाई बाल सधुार गहृमा रा�नबुाहेक अ�य िवक�प पिन िदएको छ । 
िनण�यकता�ले महामारीको िवषम प�रि�थितले स��ास छाएको अव�थामा स�ंमणको रोकथाम र जोिखम 
�यूनीकरणमा आव�यक उपय�ु िवक�प खो�न ुपद�छ भनी यस अिघ पिन यस अदालतबाट ०७६-WH-
०३२९ को म�ुामा िमित २०७७/१/१४ गते �रट जारीसमेत भइसकेको अव�था छ । उ� �रट िनवेदन 
जारी गदा� यस अदालतबाट सधुार गहृमा ब�नपुन� जोिखममा रहेका बालबािलकाको सव��म िहत तथा 
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सम� बालबािलकाको शारी�रक अव�थालाई �यानमा राखी िनजलाई बालसधुार गहृमा रा�न उपय�ु नह�ने 
भ�ने कुरा बाल अदालतलाई लागेमा सत�ह� तोक� अिभभावकको िज�मा लगाउन स�ने कानूनी �यव�था 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) अ�तग�त रहेभएको देिखदँा िनवेदकको हकमा पनुः 
िनण�य गन� कैलाली िज�ला अदालतको हकमा परमादेशको आदेश जारी भएको दिेख�छ । उ� म�ुामा फैसला 
भइसकेको अव�था छ भने ��ततु म�ुामा िनवेदकलाई पपु��को िसलिसलामा बाल सधुार गहृमा रा�न 
पठाइएको अव�थाको िभ�नता देिखए तापिन बाल सधुार गहृको िवक�पको �पमा अिभभावकको िज�मा 
लगाउने स�ब�धमा ०७६-WH-०३२९ को म�ुामा अवलि�बत आधार र कारण समान रहेकाले ��ततु 
िनवेदनमा समेत आकिष�त ह�ने दिेखयो ।

१२. प�रवित�त नाम ७१ (क), ७१(ख), ७१(ग) र ७१(ङ) लाई एउटै कसरुमा एउटै अिभयोग लगाई कैलाली 
िज�ला अदालतमा म�ुा दायर भएकोमा प�रवित�त नाम ७१(क), ७१(ख) को हकमा अिभभावकलाई िज�मा 
लगाउने गरी र प�रवित�त नाम ७१(ग) को हकमा अिभभावकको िज�मा लगाउन िम�ने देिखएन भनी कैलाली 
िज�ला अदालतबाट भएको आदेश संिवधानको धारा १८ को समानताको हकिवपरीत दिेखन आयो । 
प�रवित�त नाम ७१ (ङ) को हकमा िवचार गदा� िनजले स�ु अदालतको थनुछेक आदेशउपर िनवेदन िदएको 
देिखदँनै । बाल सधुार गहृमा कोिभड-१९ को सं�मणको जोिखम रहेकाले सरुि�त रहनका लािग खोजेका 
बखत उपि�थत गराउने गरी अिभभावकको िज�मा लगाई पाउ ँभनी िनज नाबालक प�रवित�त नाम ७१ (ङ) 
को अिभभावक भाउजूले कैलाली िज�ला अदालतमा िनवेदन गरकेो देिख�छ । तथािप ��ततु िनवेदनमा 
चार जना नाबालक कसरुदारम�ये तीन जनालाई अिभभावकको िज�मा लगाउने आदेश ह�ने र एक जनाको 
हकमा िनवेदन नपरकेो कारण म�ुा पपु��का लािग थनुामा ब�न ुपन� अव�था आएमा िनजको हकमा नेपालको 
सिंवधानको धारा १८ �ारा �द� समानता ह�ने संवैधािनक हक कुि�ठत ह�ने दिेखन आयो । समानह�का 
िबच असमान �यवहार गन� िम�दैन । उ� संिवधानको धारा १८ �ारा �द� सवंैधािनक हक �चलन र 
सरं�णका लािगसमेत यस अदालतले अिभभावक�य भूिमका िनवा�ह गनु�पन� ह�दँा प�रवित�त नाम ७१ (ङ) ले 
िनवेदन नगरकेो भए पिन �यायको रोहमा िनजको हकमा समेत हेन� मनािसब देिखएकाले िनज �ितवादीको 
हकमा समेत पनुः आदशे गन� कैलाली िज�ला अदालतको नाउमँा परमादशेको आदेश जारी गन� �यायोिचत 
नै दिेखयो ।

१३. तसथ�, मािथ उि�लिखत संवैधािनक एवं कानूनी आधार, कारण एव ंनोबल कोरोना भाइरस (COVID-19)  
बाट िसिज�त असामा�य तथा असहज प�रि�थित र बालबािलकाको सव��म िहतलाई म�यजनर रा�दा एउटै 
कसरुमा एउटै अिभयोग लगाइएका समान ि�थितका िनवेदकह�का हकमा कैलाली िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७६।१२।१३ मा भएको आदेश िवभेदपूण� तथा समानताको हकिवपरीतको भई �यायस�मत् नदेिखदँा 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदइएको छ । अब, बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा  १६(१), (२) 
तथा २४(३) अनसुार प�रवित�त नाम ७१(ग) र ७१(ङ) लाई खोजेको बखत अदालतमा उपि�थत गराउन 
िनजह�को अिभभावकले म�जरु गरमेा प�रवित�त नाम ७१(ग) र ७१(ङ) को हकमा आव�यक �ि�या प�ुयाई 
अिभभावकको िज�मा लगाउने स�ब�धमा पनुः उपय�ु िनण�य गनु�  भनी कैलाली िज�ला अदालतको नाममा 
परमादेश जारी ह�ने ठहछ�  । उ� आदेशानसुार िनवेदक र प�रवित�त नाम ७१(ङ) को हकमा अिभभावकको 
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िज�मा लगाउने स�ब�धमा पनुःिनण�य गन�समेत कैलाली िज�ला अदालतको नाममा संि�� आदेश जारी भई 
च.नं.७७३-३-३३३९७९ िमित २०७७।२।२७ मा प�ाचार भइसकेको अव�था छ । ब�दी��य�ीकरणको 
हकमा केही गनु�  परने । ��ततु िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा 
बझुाइ िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या. सपना �धान म�ल

इजलास अिधकृत : जग�नाथ पौडेल
क��यटुर :  िवकेश गगुाराई  
इित संवत् २०७७ साल जेठ २६ गते रोज २ शभुम् ।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय �धान �यायाधीश �ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
आदेश िमित : २७७।२।२६

०७६-WH-०३६४

म�ुाः ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : सांकेितक नाम एम. कुमारको हकमा अिधव�ा अजय शंकर झा "�पेस"......................................
िव��

िवप�ी : खोटाङ िज�ला अदालत..................................................................................................

आदेश
�या. सपना �धान म�ल: नेपालको संिवधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोिजम पन� आएको 

��ततु �रट िनवेदनको सिं�� त�य एवं आदशे यस�कार रहेको छः 
१. िनवेदकउपर िवप�ी खोटाङ िज�ला अदालतमा चलेको वादी नेपाल सरकार र �ितवादी सांकेितक 

नाम एम.कुमार भएको जबरज�ती करणी म�ुामा खोटाङ िज�ला अदालतको िमित २०६७।९।१३ को 
फैसलानसुार आरोिपत नाबालक एम. कुमारलाई जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेो ठह�याई मलुकु� 
अपराध सिंहता, २०७४ को दफा २१९ (३)  (घ)  तथा दफा ३४ (३)  र बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०७५ को दफा ३६ (४) अनसुार ३ वष� ४ मिहना कैद सजाय भई िनजले बाल सधुार गहृमा बसी कैद 
भ�ुान ग�ररहेको, हाल मलुकुमा  COVID-19 को महामारीको िवपद् ज�य प�रि�थित रहेकोले िनजको 
�यान कोरोना भाइरसको सङ्�मणको कारण जोिखममा रहेको ह�दँा िव��यापी महामारी कोिभड-१९ को 
रोकथाम तथा �यव�थापनस�ब�धी स�मािनत सव��च अदालत पूण� बैठकको िमित २०७६।१२।७ को 
िनण�यबमोिजम िनज नाबालक एम. कुमारलाई खोजेका बखत उपि�थत गराउने गरी िज�मा बिुझिलन पाउ ँ
भनी िनजको अिभभावक दाज ुसरुशे राईको िमित २०७६।१२।१६ मा खोटाङ िज�ला अदालतमा िनवेदन 
परी उ� िनवेदनमा त�काल िनजलाई अिभभावकको िज�मा लगाई थनुाबाट म�ु गन� िमलेन भनी खोटाङ 
िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०७६।१२।२० को आदशेबाट िनवेदकलाई नेपालको संिवधानको धारा 
१७ (१), १८ (१) (२) र (३), २० (९), २२ (१), ३० (१), ३५ (३) (४), ३६ (२) र ३९ (२) (८) �ारा 
�द� मौिलक हकमा आघात प�ुन गएकोले सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३४ ऐ. को 
िनयम ३७ बमोिजम िनज सांकेितक नाम एम. कुमारलाई खोजेको बखत उपि�थत गराउने गरी त�काल 
िनजको अिभभावकको िज�मा जमानीमा छोड्ने गरी ब�दी��य�ीकरणलगायतको अ�य उपयु�� आदेश 
जारी गरी थुना म�ु ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको �रट िनवेदन । 
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२. यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश िकन जारी ह�न नपन� 
 हो ? आदशे जारी ह�न नपन� भए सोको आधार र कारणसिहत ३(तीन) िदनिभ� वत�मान ब�दाब�दी 

(Lockdown) को प�रवेशलाई िवचार गदा� िवप�ीलाई इमेलबाट महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी ��ततु आदेश र �रट िनवेदनको एक-एक �ित न�कलसमेत साथै राखी 
िवप�ीका नाममा �याद सूचना इमेलबाट पठाई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर े वा अविध नाघेपिछ 
महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई पेसीको सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित 
२०७७।२।१४ को आदशे । 

३. सांकेितक नाम जे. कुमारको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी सांकेितक नाम एम.कुमार भएको 
जबरज�ती करणी म�ुामा यस अदालतको िमित २०७६।९।१३ को फैसलानसुार आरोिपत नाबालक 
िनज एम. कुमारले जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेो ठहरी िनजलाई मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा २१९ (३)  (घ)  तथा दफा ३४ (३)  र बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (४) 
अनसुार ३ वष� ४ मिहना कैद सजाय भई बाल सधुार गहृमा नै बसी भ�ुान ग�ररहेकोमा िनजको �यान 
कोरोना भाइरसको सङ्�मणको कारण जोिखममा रहेको ह�दँा िव��यापी महामारी कोिभड-१९ को 
रोकथाम तथा �यव�थापनस�ब�धी स�मािनत सव��च अदालत पूण� बैठकको िमित २०७६।१२।७ को 
िनण�यबमोिजम िनज नाबालक एम. कुमारलाई खोजेका बखत उपि�थत गराउने गरी िज�मा बिुझिलन 
पाउ ँभनी िनजको अिभभावक दाज ुसरुशे राईले िमित २०७६।१२।१६ मा यस अदालतमा िनवेदन िदन ु
भएकोमा पूण� बैठकको उ� िनण�यको भावनाबमोिजम अिभभावकको िनवेदन परपेिछ स�बि�धत बाल 
सधुार गहृको त�कालीन अव�था, बालबािलकाह�मा सङ्�मणको जोिखम र जोिखम िनय��ण तथा 
�यूनीकरणस�ब�धी �ब�धह�को बारमेा बाल सधुार गहृलाई सोिधएकोमा बाल सधुार गहृले हालस�म 
कसैलाई सङ्�मण नदिेखएको, सङ्�मणको जोिखमलाई िनय��ण गन� सधुार गहृमा बा� �वेशलाई 
िनय��ण ग�रएको र अिभभावकह�को भेटघाट समेतमा रोक लगाइएको छ भनी लेखी आएको ह�दँा त�काल 
िनज नाबालकलाई बाल सधुार गहृबाट म�ु गरी अिभभावकको िज�मा लगाउन ुनपन� भनी यस अदालतबाट 
िमित २०७६।१२।२० मा आदेश भएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भ�ने बेहोराको खोटाङ िज�ला 
अदालतको िलिखत जवाफ । 

४. िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   अिधव�ा�य �ी अजय शकंर झा "�पेस" र �ी पकंजकुमार कण�ले 
खोटाङ िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।९।१३ मा भएको फैसलानसुार िनधा�रण भएको कैद सजाय 
िनज बालकले बाल सधुार गहृ बसी भ�ुान ग�ररहेका, सांकेितक नाम एम. कुमारको �यान हाल कोरोना 
भाइरसको सङ्�मणको कारण जोिखममा रहेको ह�दँा खोजेका बखत उपि�थत गराउने गरी िनजको 
अिभभावकले िदएको िनवेदनमा िनजलाई अिभभावकको िज�मा नलगाई थनुासरह बाल सधुार गहृमा नै 
रा�ने गरी भएको िमित २०७६।१२।२० को आदशे सिंवधान तथा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को 
भावनािवपरीतको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुछ�  भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

५. उपरो�बमोिजम िव�ान्  कानून �यवसायीले गनु�  भएको बहस सनुी ��ततु �रट िनवेदनको िमिसलसमेत 
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अ�ययन गरी  िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी  ह�नपुन� हो ? वा होइन सो स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
देिखन आयो । 

६. िनण�यतफ�  िवचार गदा� साङ्केितक नाम जे. कुमारको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी िनवेदक 
साङ्केितक नाम एम. कुमार भएको जबरज�ती करणी म�ुामा खोटाङ िज�ला अदालतको िमित 
२०७६।९।१३ को फैसलानसुार िनवेदकलाई जबरज�ती करणीको उ�ोगको कसरु गरकेो ठह�याई ३ वष� 
४ मिहना कैद सजाय भएको र िनवेदक हाल बाल सधुार गहृमा रहेको �रट िनवेदन बेहोरा एवं खोटाङ िज�ला 
अदालतको िलिखत जवाफबाट दिेख�छ । उ� अदालतको फैसलानसुार िनधा�रण भएको कैद सजाय िनज 
नाबालकले बाल सधुार गहृमा बसी भ�ुान ग�ररहेको अव�थामा COVID-19 को महामारीको िवपद ्ज�य 
प�रि�थितमा सव��च अदालत पूण� बैठकको िमित २०७६।१२।७ को िनण�यानसुार बालबािलकाको 
�वा��य जोिखमको आकँलन गरी बाल सधुार गहृमा रहेका बालबािलकाका अिभभावकले आ�ना 
बालबािलकालाई खोजेका बखत उपि�थत गराउन म�जरु गरी िनवेदन िदएमा आव�यक �ि�या वा आदेश 
गरी �य�ता बालबािलकालाई अिभभावक वा संर�कको िज�मा लगाउने �यव�था िमलाउने भ�ने उ�लेख 
भएबमोिजम त�प�ात् िनज नाबालक एम. कुमारलाई खोजेका बखत उपि�थत गराउने गरी बाल सधुार 
गहृबाट अिभभावकको िज�मा लगाई पाउ ँभनी िनजको अिभभावक सरुशे राईले िमित २०७६।१२।१६ 
मा खोटाङ िज�ला अदालतमा िनवेदन िदएको देिख�छ । िनज नाबालकलाई त�काल बाल सधुार गहृबाट 
म�ु गरी अिभभावकको िज�मा लगाउन ुनपन� भनी खोटाङ िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।१२।२० मा 
आदेश भएउपर उ� िमितको आदेश बदरको माग गरी अिभभावकको िज�मा लगाई पाउ ँभनी िनवेदकको 
तफ� बाट ��ततु �रट िनवेदन पन� आएको देिखयो ।

७. उ� आदेशउपर पन� आएको ��ततु �रट िनवेदनको स�दभ�मा िवचार गदा� हाल कोरोना भाइरस (COVID 
१९) को महामारीको कारणले िवषम प�रि�थित िसज�ना भई देश ब�दाब�दी (Lockdown) को अव�थामा 
रहेको छ । ब�दाब�दीको उ�े�य सङ्�मणको जोिखमलाई �यून गन� ��येक बालबािलका, नाग�रक वा 
नाग�रकको समूहको तथा बहृत् नेपाली र नेपालको िहतको सरु�ाको िनिम� शारी�रक सामािजक दरुी कायम 
रा�न ुरहेको दिेख�छ । य�तो महामारीको सङ्�मणको जोिखमबाट सधुार गहृमा रहेका बालबािलकालाई 
पिन जोगाउन ु पन� देिख�छ । नेपालको संिवधानको धारा ३९(९) मा जोिखममा रहेका बालबािलकाको 
रा�यबाट िवशेष संर�ण र सिुवधा पाउने हक ��याभूत ग�रएको, बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को 
दफा १६(१) ले बालबािलकासगँ स�बि�धत काय� गन� ��येक िनकाय तथा सं�थाका अिधकारीह�ले काम 
कारबाही गदा� बालबािलकाको सव��म िहतलाई �ाथिमकता िदई आव�यक बालमै�ी �ि�या अपनाउन ुपन� 
तथा ऐ. दफा १६(२) मा "जीवन जोिखममा भएका बालबािलकालाई त�काल सहयोग गनु�  सबैको दािय�व 
ह�नेछ भ�ने उ�लेख भएको, ऐ. दफा ३६(५) मा  "बाल अदालतले उपदफा (२) (३) वा (४)  बमोिजम सजाय 
ह�ने ठहर भएको बालबािलकाको उमेर, िलङ्ग, प�रप�वता, कसरुज�य काय� गदा�को प�रि�थितसमेतलाई 
िवचार गरी सत� तोक� वा नतोक� िनजलाई भएको सजाय �थगन गन� वा सजाय �व�प कुनै उपयु�� िनण�य 
गन� स�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ ।

८. महामारीको कारणले �यि�को वैकि�पक उपचारको हक पिन अव�� भई ब�दी��य�ीकरणको �रटअ�तग�त 
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आएको ��ततु िनवेदनको स�दभ�मा िवचार गदा�  वैकि�पक उपचारको हकसमेत अवरोध भएको आजको 
ब�दाब�दीको प�रणाम �यायको पह�चँमा समेत अवरोधको ि�थित िसज�ना भएको छ । ब�दाब�दीको अव�थामा 
कुनै पिन मौिलक हक िनलि�बत नभई उपचारको हकसमेत जीव�त रहेको अव�था छ । उपचारको हक 
जीव�त रहने तर ब�दाब�दीको कारणले �यायको पह�चँ अव�� ह�दँा बा�ँन पाउने �यि�का अ�तरिनिहत 
मानव अिधकारकै हनन ह�ने ि�थित आउदँछ । यसथ� कोिभड-१९ को स��ासबाट बहृत् जनताको िहत, 
जीवन र �वा��यको संर�ण गन� आव�यक सतक� ता अपनाउन ुपद�छ । यो जवाफदेिहता रा�यको हरके अगं 
र िनकायमा रहेको छ । यो जवाफदेिहताबाट अदालत अलग रहन स�दनै । �यसैले सधुार गहृमा जोिखमय�ु 
अव�थामा रहेका बालबािलकाको हकमा ��ततु ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमा उपय�ु आदेश गनु�पन� नै 
देिखयो ।

९. सधुार गहृमा रहेका बालबािलकाले पिन संिवधानको धारा १६ �ारा �द� जीवनको अिधकार तथा �वा��य 
संर�णको अिधकार रा�दछन् जसको संर�ण गनु�पन� दािय�व रा�यमा रहेको छ । हाल पिन िनवेदक 
रहेको सधुार गहृको �मताभ�दा बढी बालबािलका रहेको कारण सामािजक शारी�रक दरुी कायम राखी 
सरुि�त �यव�थापनको अव�था नरहेकोले �वा��य र जीवनको जोिखमको संर�ण ह�न नस�ने अव�थामा 
खोटाङ िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०७६।१२।२० को आदेश COVID-19 को समय सा�दिभ�क 
र �यायोिचत देिखएन् । 

१०. कुनै पिन बालबािलका जो थनुा वा सधुारगहृमा रहेका छन् ियनलाई सजाय भो�न पठाउनकुो अथ� जीवन नै 
जोिखममा रा�न पठाइएको नभई आफूले गरकेो ग�तीमा सधुारका िनि�त उपायह� अवल�बन गन� पिन 
हो । सधुार गहृमा रा�न ुभनेको अि�तम िवक�प हो । बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ ले 
बालबािलकालाई सधुार गहृमा रा�नबुाहेक अ�य िवक�प पिन िदएको छ । िनण�यकता�ले महामारीको िवषम 
प�रि�थितले स��ास छाएको अव�थामा सङ्�मणको रोकथाम र जोिखम �यूनीकरणमा कानूनबमोिजमको 
उपय�ु िवक�प खो�न ु पद�छ भनी यसअिघ यस अदालतबाट ०७६-WH-०३२९ को म�ुामा िमित 
२०७७/१/१४ गते �रट जारी समेत भइसकेको अव�था छ ।

११. तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार र कारण, नोबल कोरोना भाइरस ( COVID-19) का कारण िसिज�त 
आजको असामा�य र असहज प�रि�थितमा खोटाङ िज�ला अदालतको िमित २०७६।१२।२० को आदेश 
�यायस�मत नदेिखदँा उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदइएको छ । य�तो िवषम प�रि�थितको प�रवित�त 
स�दभ�मा जहा ँ महामारीको कारणले �यि�को वैकि�पक उपचारको हक पिन अव�� भएको अव�था 
रहेको ह�दँा सधुार गहृमा जोिखमपूण� अव�थामा  रहेको बालबािलकाको �वा��य र जीवन सरं�णको लािग 
बालबािलकास�ब�धी ऐन,२०७५ को दफा ३६ (५) को �यव�था अनसुार सांकेितक नाम एम.कुमार लाई 
खोजेको बखत उपि�थत गराउन म�जरु गरमेा �थगनको िनिम� आव�यक �ि�या प�ुयाई अिभभावकको 
िज�मा लगाउन यी िनवेदकको स�ब�धमा कानूनबमोिजमको उपय�ु िवक�पह� खोजी पनुः िनण�य गनु�  भनी 
खोटाङ िज�ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । उ� आदशेानसुार िनवेदकका 
हकमा अिभभावकको िज�मा लगाउने स�ब�धमा पनुःिनण�य गन�समेत खोटाङ िज�ला अदालतको नाममा 
संि�� आदेश जारी भई च.नं. ७७३-३-३३३९७८ िमित २०७७।२।२७ मा प�ाचार भइसकेको ह�दँा सो 
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स�ब�धमा र ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनको हकमा केही बोिलरहन ुपरने । ��ततु िनवेदनको दायरीको 
लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।    

उ� रायमा सहमत छु ।
�.�या.चोले�� श�शेर ज.ब.रा.

इजलास अिधकृत :–  जग�नाथ पौडेल
क��यटुर :–  िवकेश गरुागाइ ँ 
इित संवत् २०७७ साल जे� २६ गते रोज २ शभुम्.......................।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
 माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई

माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा
आदशे िमित : २०७७।२।२७

  ०७६-WO-०९६२

म�ुा : परमादशे

िनवेदक : अिधव�ा रोशनी पौडेलसमेत
िव��

िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो सिचवालय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

आदेश
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : यसमा अ�त�रम आदेश छलफलका लािग पेस भएको ��ततु �रट 

िनवेदनमा िनवेदक अिधव�ा�य �ी रोशनी पौडेल, �ी सरोजकृ�ण िघिमर े र िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत 
ह�नभुएका िव�ान्   व�र�ठ अिधव�ाह� �ी ह�रहर दाहाल, �ी राघवलाल वै�, �ी रिवनारायण खनाल, �ी 
खगे���साद अिधकारी, डा.�ी नारायण िघिमर,े �ी शेरबहादरु के.सी., �ी उषा म�ल पाठक, डा.�ी च��का�त 
�वाली, �ी गोपालकृ�ण िघिमर,े िव�ान्   अिधव�ाह� �ी टीकाराम भ�राई, �ी सिुनलकुमार पोखरले, �ी िव�ण ु
लइुटेँल, �ी इ�वरी�साद भ�राई, �ी मेघराज पोखरले, �ी योगे��बहादरु अिधकारी, �ी ख�मबहादरु खाती, �ी 
क�ित�नाथ शमा� पौडेल, �ी िव�णमुाया भषुाल, �ी सर�वती �े�ठ, �ी िवकास भ�राई, �ी अन�तराज लइुटेँल, �ी 
अ�ज ुकाय�थ, �ी �ीधरा कुमारी पडुासैनी, �ी अजयशंकर झा "�पेस", �ी ल�मी पोखरले, �ी िव�ण ुब�याल, 
�ी पनुदेवी महज�न, �ी शाि�तदेवी खनाल, �ी चि�डका शाही, �ी ल�मीदवेी दाहाल, �ी खड्गबहादरु बढुाथोक�, 
�ी र�ा ब�याल, �ी ल�मी थापा खड्का, �ी मकुु�द अिधकारी, �ी रिजता थापा, �ी स�तोष भ�डारी, �ी 
इि�दरा िसलवाल, �ी सजुन नेपाल, �ी ल�मी (नानी) थापा, �ी नवराज पा�डे, �ी कमल कोइराला, �ी राज ु
पौडेल, �ी �ितमा उ�ेती तथा िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्   उप�यायािधव�ा �ी टेकराज 
भषुालले गनु�भएको बहस सिुनयो ।

यसमा अ�त�रम आदेश जारी ह�नपुन� िवषयमा िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्   व�र�ठ अिधव�ा तथा 
िव�ान्   अिधव�ाह�ले मूलतः "नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा िनय��ण उ�च �तरीय सम�वय सिमित" 
मा मिहलाह�को �ितिनिध�व नरहेको, महामारीको �ममा घरले ुिहंसाको घटना बढेको, मिहलाह�को �जनन 
�वा��यको र�ा ह�न नसकेको, सीमा �वेश तथा �वा��य परी�ण र �वारिे�टनह�मा मिहलाह�लाई �ाथिमकता 
निदइएको र अल�गै रहने ब�ने �यव�था नग�रएको आिद कुराह� उठाउन ुभएको छ ।

नेपालको सिंवधानले मिहलाह�समेतको �ितिनिध�व रहने समावेशी रा�य संय��को प�रक�पना गरेको 
छ । संिवधानको ��तावना, धारा १८(३) को �ितब�धा�मक वा�यांश, धारा ३८(४), धारा ४२ र धारा ४३ 
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समेतका �यव�थाह��ारा ��याभूत हकह�का स�दभ�मा कोिभड महामारीसगँ स�बि�धत उ�च �तरीय संय��मा 
मिहलाह�को सहभािगता रहनपुछ�  भ�न ु संिवधानका �यव�थाह��ित रा�य सयं��को पूण� आ�था र समप�ण 
रहनपुछ�  भ�न ुनै  ह�दँा संिवधानको यो अिभ�लाई िवप�ीह�ले हेन� स�ने र नहे�रएमा अि�तम सनुवुाइ ह�दँा िवचार 
ह�न स�ने नै दिेख�छ ।

अ�त�रम आदेश�ारा त�काल स�बोधन ग�रनपुन� कुराह�मा म�ुय �पमा �जनन �वा��यको र�ा, 
सरु�ा र गो�यतासगँ स�बि�धत िवषय उठाइएकाले सोही िवषयह�सगँ सीिमत रही संिवधानको धारा १३३ 
र सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ समेतबमोिजम देहायबमोिजम गन�, गराउनको लािग 
अ�त�रम आदेश जारी ग�रएको छः-

क. कोिभड १९ को महामारीको स�दभ�मा यसअिघ िविभ�न िमितह�मा यस अदालतबाट िविभ�न 
आदशेह� जारी भएका छन् । ती आदेशह�को म�ुय �योजन महामारीबाट �भािवत जनताह�को 
के कसरी �भावकारी �पमा र�ा गन� सिक�छ भ�ने नै हो । संिवधान �द� हकह�को र�ा गनु�  
यस अदालतको कत��य हो । संिवधानको र�ा गदा� नै सिंवधानले हामी सबैको र�ा गन� स�छ भ�ने 
मा�यतामा आदेशह� जारी भएका ह�न् । ती कुनै �याियक मह�वाकां�ा वा लहडका उपज होइनन् । 
यसै �ममा िमित २०७७।१।५ मा आदेश जारी ह�दँा पैदलै घर फिक� रहेका �यि�ह�लाई सरु�ापूव�क 
र िनःश�ुक यातायातको �यव�था गरी घर प�ुयाउन ुभनी आदेश गन� �ममा "मिहला, बालबािलका, 
�ये� नाग�रक, शारी�रक �पमा अ�व��य �यि�ह�को िवशेष सरु�ा गनु�  र �ाथिमकतामा रा�न"ु 
भ�नेसमेत उ�लेख भएकै छ । यसो भ�नकुो म�ुय कारण कोिभड भाइरसले कसैलाई नछाड्ने भए पिन 
यसको �भाव भने सबैमा बराबर नह�ने भएर नै हो । महामारीबाट मिहला र िवशेषतः स�ुकेरी, गिभ�णी वा 
स-साना बालबािलकासिहतका मिहला, व�ृ तथा अ�व�थ अव�थामा रहेका �यि�ह�को िवशेष �पमा 
र�ा गनु�पन� ह�दँा �य�ता �यि�ह�लाई नेपालको सीमामा �वेश गदा�को अव�थादेिख �वारिे�टन वा 
आइसोलेसमा रहदँा सरु�ासाथ अलग राखी िवशेष हेरचाहको �यव�था गनू� ।

ख. ब�दाब�दीको अव�थामा मिहलाह�ले िवशेष �पमा घरले ुर अ�य �कारका िहंसाह� भो�नपुरकेा कुरा 
उठेका छन् । नेपालको संिवधानको धारा ३८ को उपधारा (३) ले िहसंाज�य काय� र शोषणलाई द�डनीय 
घोिषत गरकेो छ । यो हकको उपयोग मिहलाह�लाई �यायमा सहज पह�चँ सिुनि�त ह�दँा मा� ह�न 
स�ने ह��छ । तसथ�ः ब�दाब�दीको कारण देखाई घरले ुिहसंा (कसरु र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा 
४ बमोिजम पन� उजरुी िलन र �यसमा गनु�पन� कानूनबमोिजमको अनसु�धान कारबाही आिद नरो�न ु
भनी िवप�ीह�लाई सूिचत गनू� । साथै सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) बमोिजम उजरुी पन� 
आए त�काल दता� गरी कानूनबमोिजम त�कालै आव�यक काय� गनु�  भनी सबै िज�ला अदालतह�लाई 
सव��च अदालतबाट लेखी पठाउनू ।

ग. मिहलाउपर ह�ने िहंसाका स�दभ�मा राि��य मिहला आयोगमा एउटा ११४५ नं. को हे�प लाइन टेिलफोन 
रहेको तर सो हे�प लाइनबाट कुनै कारबाही ह�न नसकेको भ�ने िजिकर बहसमा उठ्यो । तसथ� यसमा 
के कसो भएको हो हेनु�  र मिहलाह�को सरु�ा, िहत र�ामा कुनै पिन �ितकूल �भाव पन� निदन ु र 
म��ालयको तहबाट थप हे�प लाइनको �यव�था गनु�  भनी िवप�ी मिहला बालबािलका तथा �ये� 
नाग�रक म��ालयलाई लेखी पठाउनू ।
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घ. कोिभड-१९ को कारण मिहलाह�को �जनन �वा��यमा �ितकूल असर परेको भ�ने कुरा िनवेदनमा 
उठाइएको छ । नेपालको संिवधानको धारा ३८(२) ले सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��यलाई मिहलाको 
हकको �पमा ��याभूत गरकेो छ । यो हकको �चलन सहज �पमा ह�नपुछ�  र कुनै पिन हालतमा रोिकन ु
ह�दैँन । गभ�वती मिहलाह�को समय समयमा ग�रनपुन� �वा��य परी�ण र उनीह� तथा नाबालक िशश ु
बालबािलकाह�ले िलनपुन� खोप तथा सइुह� �ा�त गन� कुरालाई कुनै �पमा पिन �भािवत ह�न निदनू ।

ङ. िनवेदनमा �भािवत �यि�को गो�यताको हकको कुरा पिन उठेको छ । एकातफ�  �यि�को गो�यताको हक 
अनित��य छ भने अक�तफ�  सरकार�ारा जनिहतमा सूचनाह� जारी गनु�पन� ह��छ । तसथ� �भािवत 
�यि� तथा िनजको प�रवारमा पन� स�ने असरसमेतलाई िवचार गरी स�बि�धत �यि�को सहमितले मा� 
�यि�गत सूचनाह� �चार �सार गनु� , गराउनू ।

िनवेदनमा उठाइएका र बहसमा िजिकर िलइएका अ�य कैय� कुराह�मा यसअिघ यस अदालतबाट 
०७६-WO-०९३३, ०७६-WO-०९३८, ०७६-WO-०९५८ लगायतका �रट िनवेदनह�मा िविभ�न िमितमा 
आदशे भइसकेका र ��ततु आदशेलाई पिन आनषुङ्िगक �पमा हेरी काया��वयन गनु�  गराउन ु भनी ��ततु 
आदशेको जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई िदई िनयमानसुार पेस गनू� ।

�या.स�ुमालता माथेमा

इित संवत् २०७७ साल जेठ २७ गते रोज ३ शभुम् ---------------------------------------------------------------।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
 माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा
माननीय �यायाधीश डा. �ी मनोजकुमार शमा�

आदशे िमित : २०७७।२।२८

म�ुा : उ��ेषण

०७६-WO-०९६६
िनवेदक : अिधव�ा िसज�ना अिधकारीसमेत----------------------------------------------------------------------१

िव��
िवप�ी : अथ� म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत -------------------------------------------------------------१

०७६-WO-०९७४
िनवेदक : अिधव�ा थाने�र का�लेसमेत-------------------------------------------------------------------------१

िव��
िवप�ी : आ�त�रक राज� िवभाग, लािज�पाट, काठमाड�समेत --------------------------------------------------१

आदेश
�या.अिनलकुमार िस�हा : आज अ�त�रम आदेशको छलफलको लािग पेस भएको िनवेदन नं.०७६-

WO-०९६६ मा िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी �काशबहादरु के.सी. तथा 
अिधव�ाह� सव��ी मेघराज पोखरले, �ी राज ुपौडेल, �ी सरोजकृ�ण िघिमर,े �ी सजुन नेपाल, �ी स�तोष 
भ�डारी एव ंिनवेदक�य �ी शैले�� उ�ेती तथा अिधव�ा �ी िसज�ना अिधकारी र िनवेदन नं.०७६-WO-०९७४ 
मा िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा �ी सिुशलकुमार प�त र िनवेदक�य अिधव�ा �ी थाने�र 
का�ले र �ी ह�रबहादरु खड्का एवं  दवैु िनवेदनह�मा िवप�ीतफ� बाट उपि�थत िव�ान्   सह�यायािधव�ा �ी 
ह�र�साद जोशीले गनु�भएको बहस सिुनयो ।

यसमा नेपाल सरकार, अथ� म��ालय, आ�त�रक राज� िवभागको वेबसाइट www.ird.gov.np मा 
रािखएको तथा प�पि�कामा �कािशत सूचना हेदा� सो सूचनामा िव��यापी �पमा फैिलएको कोिभड-१९ को 
सङ्�मणबाट उ�प�न असहज प�रि�थितको कारण करदाताह�ले आविधक �पमा बझुाउन ुपन� कर दािखल 
गनु�पन� �याद ब�दाब�दी समयिभ�ै पन� गरी २०७७ जेठ २५ र जेठ मसा�तस�म थप ग�रएकोमा पनुः सो �याद 
हालको ब�दाब�दी अविध जेठ मसा�तलाई िवचार गरी २०७७ असार ७ तथा १५ गतेस�म थप ग�रएको भ�ने 
देिख�छ । जसरी ब�दाब�दीस�ब�धमा नेपाल सरकारले कुनै िनि�त कानूनको दफाभ�दा पिन  प�रि�थितको माग 
र अप�रहाय�तालाई िवचार गरी िनण�य गरकेो दिेख�छ, �य�तै समयाविधस�ब�धी उ� सूचनाह� स�बि�धत ऐन, 
िनयमको कुनै दफामा सीिमत रही जारी भएको नभई वत�मान िवषम प�रि�थित, �यावहा�रकता र आव�यकतालाई 
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िवचार गरी करदाताह�लाई िववरण एवं कर ितन� वातावरण िसज�ना गन� उ�े�यले �शासक�य िनण�यबाट जारी 
भएको अनभूुित ह��छ । ब�दाब�दीले समयमा करदाताह�ले नेपालको सिंवधानको धारा १७(२)(च) �द� 
अिधकारबमोिजम आ-आ�नो पेसा, रोजगार गन� र उ�ोग �यापार तथा �यवसायको स�चालन गन� सकेको 
अव�था छैन भ�ने स�ब�धमा िववाद ह�न स�दनै । िमित २०७६।१२।९ को नेपाल सरकारको िनण�यले िमित 
२०७६।१२।११ देिख अनवरत �पमा रहेको ब�दाब�दी २०७७ जेठ ३२ प�ात् फुकुवा ह�ने िव�ासमा उ� सूचना 
जारी भएको अनमुान गन� सिक�छ । तथािप लामो ब�दाब�दीप�ात् उ� �यादिभ� करदाताह�ले आ-आ�नो पेसा 
�यापार �यवसाय यथाि�थितमा पूण� स�चालनमा �याई आ�ना कम�चारी एवं िहसाबिकताबह�को �यव�थापन 
गरी स�बि�धत कर िववरण तथा सो िववरणबमोिजम कर ितन� स�ने आव�यक �ब�ध र �यव�था गन� �यावहा�रक 
�पमा त�कालै पूण� स�म ह��छन् भ�ने अनमुान गन� िव�सनीय आधार देिखदँैन ।

सव��च अदालतको �ितवेदन ०७६-RE-०३९२ तथा �रट िनवेदन ०७६-WO-०९४४ मा सनुवुाइ भई 
िमित २०७७।२।१५ मा बहृत् इजलासबाट जारी भएको आदेशमा ब�दाब�दीको कारणबाट तारखे गिु�एकाह�को 
हकमा ब�दाब�दी खलुा भएको िमितले बाटोको �यादबाहेक ३० िदनिभ� अदालत वा स�बि�धत �याियक वा 
अध��याियक िनकायमा हािजर ह�न गएमा ता�रख नगिु�एको मािनने भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । यसबाट 
कानूनले समयसीमा तोकेको अव�थालाई िवचार गदा�  य�तो उ� बाटोको �यादबाहेक ३० िदनिभ� भ�ने 
समयाविधलाई �यायोिचत समयाविधको �पमा �वीकार ग�रएको अव�था छ । कोिभड-१९ महामारीको कारण 
िसिज�त असाधारण प�रि�थितको प�र�े�यमा अ�वाभािवक �पमा दईु मिहनाभ�दा बढी अविधदेिख कायम रहेको 
ब�दाब�दीको कारणबाट उ�ोगध�दा, �यापार �यवसाय, रोजगारी, कृिष �यवसायलगायतका िविवध आिथ�क 
गितिविध र ि�याकलापमा ग�भीर एव ं�ितकूल असर परकेो अव�था रहेकोसमेत उपयु�� आदेशमा उ�लेख 
छ । य�तो अव�थामा केही अपवादबाहेक रा�यलाई सािबकमा समयमै िववरण र कर दािखला गद� आएका 
करदातालाई आजको असहज प�रि�थितमा आइपरकेा �यावहा�रक सम�याह�समेत िवचार गरी  �यायोिचत 
सिुवधा िदनबुाट रा�य पि�छन ुवा�छनीय देिखदँनै । यस �ि�कोणबाट हेदा� आ�त�रक राज�व िवभागको सूचनामा 
उ�लेख भएको समयाविधले करदातालाई सिुवधा िदएको भ�दा पिन स��ास िसज�ना गन� अव�था देिख�छ ।

रा�य संय��ले करदातालगायत स�पूण� जनतालाई अिभभावक�व महससु गराउन ुजनताको वैधािनक 
अपे�ाको िवषय हो । नेपालको सिंवधानको धारा ११५ मा कानूनबमोिजम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने 
छैन भ�ने �यव�थाको पछािड कर उठाउने कानून �यायोिचत र �यावहा�रकसमेत ह�नपुछ�  भ�ने कर िविधशा�को 
मा�यता र अवधारणासमेत समािहत रहेको छ । यस प�र�े�यमा हेदा�  सरल सहज अव�था प�रि�थितमा करदाताले 
रा�यलाई समयानकूुल कर ितन� कत��य ह��छ भने असामा�य र असहज प�रि�थितमा रा�यले जनतालाई सहयोग 
र सिुवधा िदन ुपिन अपेि�त ह��छ । आजको प�रि�थित हेदा� कुनै पूव�अनमुािनत समयमै सबै प�रि�थित सामा�य 
ह��छ र पेसा रोजगार �यापार �यवसायले त�काल गित िलइहा�छ भनी अनमुान गन� स�ने अव�था र प�रि�थित 
देिखदँनै ।

ियनै प�रि�थितह�लाई िवचार गरी ��ततु िनवेदनह�मा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ४९ बमोिजम िवप�ीह�का नाममा िन�नानसुार अ�त�रम आदेश जारी ग�रएको छ ।

१. नेपाल सरकार, अथ� म��ालय, आ�त�रक राज�व िवभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेिभ� कर 
तथा िववरण बझुाउने स�ब�धमा भनी जारी भएको सूचना ब�दाब�दीको अविधस�म काया��वयन नगरी 
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ब�दाब�दी पूण��पमा खलेुप�ात् बाटोको �यादबाहेक ३० िदनिभ� स�बि�धत िववरण र कर बझुाउन 
स�ने गरी आव�यक �यव�था िमलाउनू । ब�दाब�दीप�ात् पिन केही अविधस�म सामािजक दरुीलगायत 
अ�य िविभ�न सरुि�त रहने उपायह� अवल�बन गनु�पन� अव�था प�रि�थितलाई िवचार गरी िववरण र 
कर राज�व दािखल गन� �ि�या र काय�िविधलाई सरलीकृत गनू�  ।

२. ब�दाब�दी पूण��पमा खलेुप�ात् पनु: नया ँप�रि�थित िसज�ना भई दशेभर वा कुनै खास �े�मा �ितकूल 
अव�था देिखएको कारण करदाताह�ले आ-आ�नो पेसा, रोजगार, उ�ोग, �यापार तथा �यवसायको 
स�चालनमा किठनाई देिखन आएमा �यायोिचत तवरले उपयु��बमोिजमको अविधह� पनुरावलोकन 
गरी नया ँसमयाविध तो�नेतफ�  आव�यक �यव�था िमलाउनू ।

�या.डा.मनोजकुमार शमा�

इित संवत् २०७७ साल जेठ २८ गते रोज ४ शभुम् ।
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सव��च अदालत,  सयं�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक�

माननीय �यायाधीश �ी िव�व�भर�साद �े�ठ
आदशे िमित : २०७७।२।२९

०७६-WH-०३७२

म�ुाः ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक / प� : ह�तबहादरु काक�को छोरा, काठमाड� िज�ला, बढुािनलक�ठ नगरपािलका वडा नं.४ घर भइ� हाल 
कारागार काया�लय, जग�नाथदेवल काठमाड�मा कैदमा रहेका वष� ५८ को मदनबहादरु काक� --------१

िव��
��यथ� / िवप�ी : कारागार काया�लय, जग�नाथदेवल, काठमाड� ------------------------------------------------१

आदेश
�या.दीपककुमार काक� : नेपालको सिंवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यसै अदालतको 

�े�ािधकारिभ�को भइ� दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं��त त�य र आदेश यस�कार छः
१. िनवेदकसमेत �ितवादी भएको ०६८-FJ-००७८ नं.को ब�िकङ कसरु म�ुामा त�कालीन पनुरावेदन अदालत 

पाटनबाट िमित २०७१।१।२९ मा भएको फैसलाअनसुार मलाई तीन वष� कैद र सात करोड चौस�ी लाख 
तीन हजार दईु सय चौवालीस �पैया ँसतासी पैसा ज�रवाना भएको छ । सो फैसलाउपर मैले पनुरावेदन गन� 
नपाइ� अ�य �ितवादीह� र नेपाल सरकारसमेतले सव��च अदालतमा पनुरावेदन दता� गरी हाल कारबाही 
चिलरहेको छ । फैसलाबमोिजमको कैद तीन वष� म िनवेदक प�ाउ परकेो िमित २०७३।११।८ देिख 
िमित २०७६।११।७ स�ममा कैदमा बसी लागेको कैद भ�ुान भइसकेको छ । लागेको ज�रवाना ितन� 
नसकेको ह�नाले सोबापत चार वष� कैद भ�ुान गनु�पन�मा िमित २०७६।११।८ गतेदेिख िमित २०८०।११।७ 
गतेस�ममा कैदमा बसी भ�ुान गनु�पन� ह��छ । िमित २०७६।११।८ गतेदेिख िमित २०७७।२।१५ गतेस�म 
तीन मिहना सात िदन कैद भ�ुान भइसकेको र बाकँ� तीन वष� आठ मिहना तेइस िदन ज�रवानाबापत कैद 
भ�ुान गन� हाल कारागार काया�लय, जग�नाथदेवल, काठमाड�मा कैदमा बसेको छु । िमित २०७७।१।२८ 
गते म िबरामी भई वीर अ�पतालमा जचाउने �ममा मलाई आ��ा कुिहएको भनी डा�टरले अ�ेसन गनु�पछ�  
भनेपिछ िवप�ीले वीर अ�पतालमा �याइ िमित २०७७।२।९ गते मेरो अ�ेसन भएको छ । हाल म उि�लिखत 
अ�पतालको मेल सिज�कल वाड� बेड नं.३२० मा उपचार गराइ�  रहेको छु । कारागारमा मेरो आचरण रा�ो 
रहेको छ । भरखर ैमा� आ��ाको अ�ेशन गरकेोले कारागारिभ� खाना, पानी, बसोबाससमेत �व�थकर 
नरहेको र एउटै कोठामा धेर ैमा�छेह� रा�ने गदा� मेरो �वा��यमा �ितकूल असर पन� अव�था छ । नेपालको 
��येक कारागारमा �मताभ�दा धेर ैगणुा बढी कैदी ब�दी रा�ने ग�रएको छ । कारागारिभ� स�ुने ओ�यान 
नै जोिडएर रािखरहेको छ । य�तो अव�थामा रा�यले नै कैदी बनाउने र रा�यले नै �व�थ वातावरणमा 
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सरुि�तसाथ रा�न नस�दा म ज�तो अ�व�थ �यि�लाई हाल िव�भरी फैिलरहेको महामारी कोिभड-१९ 
ले अझ चाडैँ नै सङ्�मण ह�न स�ने �वल स�भावना रहेको छ । फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ अनसुार कैद क�ा ह�ने कानूनी �यव�था काया��वयन गरी सधुार गन� सव��च 
अदालतबाट िमित २०७७।१।१७ मा आदशेसमेत भएको अव�था छ । सव��च अदालतले संिवधानअनसुार 
��येक नाग�रकको बा�ँन पाउने हक िहत तथा �वा��य सरु�ामा सकारा�मक भूिमका खे�दै आएको छ । 
नेपालमा कोिभड-१९ बाट सामा�य जीवनयापन गन� सहज नभएस�म म िनवेदक घरमै बसी घरमा बसेको 
अविधको कैद क�ा गरी कैद भ�ुान गरी पाउनको लािग सिंवधानको धारा १६(१) र १७(१) बमोिजम मेरो 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हकको संर�ण गन� संिवधानको धारा १३३(२)(३) बमोिजम िवप�ीको नाउमँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन । 

२. यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदशे िकन जारी ह�न नपन�       
हो ? आदेश जारी ह�न नपन� मनािसब आधार, कारण र �माण भए सोसमेत खलुाई सूचना �याद �ा� भएको 
िमितले बाटाको �यादबाहेक पाचँ िदनिभ� िनवेदक मदनबहादरु काक� िबरामी भएको देिखदा उपि�थत 
गराइ� रहन ुपन� अव�था नह�दँा िमिसल संल�न कागज �माणह�को �मािणत �ितिलिपह� र िलिखत जवाफ 
महा�यायािधव�ा काया�लयमाफ� त पेस गनु�  भनी यो आदेश र िनवेदन प�को �ितिलिपसमेत साथै राखी 
िवप�ीह�को नाममा �याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा अविध �यितत भएपिछ िनयमानसुार 
पेस गनु�  भ�ने यस अदालतबाट िमित २०७७।२।२० मा भएको आदेश । 

३. िवप�ी �रट िनवेदक मदनबहादरु काक� अिधकार�ा� िनकाय काठमाड� िज�ला अदालतको च.नं.५००८, 
िमित २०७३।११।८ को प�ले ब�िकङ कसरु म�ुामा कानूनबमोिजम यस कारागारमा थनुामा रािखएको ह�दँा 
यस काया�लयको हकमा िनवेदन माग दाबीअनसुारको आदेश जारी ह�ने होइन, �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको ��यथ� कारागार काया�लय जग�नाथदेवल काठमाड�को तफ� बाट पेस भएको िलिखत 
जवाफ ।

४. िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  व�र�ठ अिधव�ा �ी दामोदर खड्का र अिधव�ाह� �ी ल�मण थपिलया, �ी �िमला 
काय�थ र �ी स�तोष भ�डारीले िनवेदकसमेत �ितवादी भएको ब�िकङ कसरु म�ुामा िनवेदकलाइ� तीन 
वष� कैद र सात करोड चौस�ी लाख तीन हजार दईु सय चौवािलस �पैया ँसतासी पैसा ज�रवाना ह�ने गरी 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलाअनसुार िनवेदक कैदमा बसी लागेको कैद भ�ुान 
भइसकेको छ । हाल लागेको ज�रवानाबापत कैदमा बसी रहेकोमा िनजको आ��ाको अ�ेसन गरकेोले 
कारागारिभ� खाना, पानी, बसोबाससमेत �व�थकर नरहेको र हाल िव�भरी फैिलरहेको कोिभड-१९ ले 
अझ चाडैँ नै सङ्�मण ह�न स�ने स�भावना रहेको छ । संिवधानअनसुार िनवेदकको स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने हकको संर�ण गन� नेपालमा कोिभड-१९ बाट सामा�य जीवनयापन गन� सहज नभएस�म िनवेदक 
घरमै बसी कैद क�ा ह�ने गरी कैद भ�ुान गरी पाउन िवप�ीको नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

५. ��यथ� कारागार काया�लय, जग�नाथदवेलको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी शा�ती�साद 
लइुटेँलले ब�दी��य�ीकरणको �रट कुनै पिन �यि�लाइ� गैरकानूनी थनुामा राखेको अव�थामा मा� जारी 
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ह�न स�दछ । ��ततु �रट िनवेदनको स�दभ�मा िनवेदक ब�िकङ कसरुको म�ुामा अदालतको फैसला अनसुार 
लागेको कैद र ज�रवानाबापत कारागारमा कैदमा बसेको अव�था हो । यसरी फैसलाअनसुार कैदमा बसेको 
�यि�ले �वा��य तथा हाल िव�वभरी फैिलएको कोिभड-१९ को कारण देखाइ�  घरमा बसी कैद भ�ुानी 
गन� संवैधािनक तथा कानूनी �यव�था नह�दँा िनवदेन मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने होइन, �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

६. िनवेदकसमेत �ितवादी भएको ब�िकङ कसरु म�ुामा िनवेदकलाइ� तीन वष� कैद र सात करोड चौस�ी लाख 
तीन हजार दईु सय चौवािलस �पैया ँ सतासी पैसा ज�रवाना ह�ने गरी त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट २०७१।१।२९ मा भएको फैसलाअनसुार िनवेदक कैदमा बसी लागेको कैद भ�ुान भइसकेको 
छ । हाल लागेको ज�रवानाबापत कैदमा बिसरहेकोमा िनवेदकको आ��ाको अ�ेसन गरेकोले कारागारिभ� 
खाना, पानी, बसोबाससमेत �व�थकर नरहेको र हाल िव�भरी फैिलरहेको कोिभड-१९ ले अझ चाडैँ नै 
सङ्�मण ह�न स�ने स�भावना रहेको ह�दँा संिवधानअनसुार िनवेदकको स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हकको 
संर�ण गन� नेपालमा कोिभड-१९ बाट सामा�य जीवनयापन गन� सहज नभएस�म िनवेदक घरमै बसी कैद 
क�ा गरी कैद भ�ुान गरी पाउनको लािग िवप�ीको नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
िनवेदन मागदाबी रहेको देिखयो । �रट िनवेदकलाइ� अिधकार �ा� िनकाय काठमाड� िज�ला अदालतको 
प�ले ब�िकङ कसरु म�ुामा कानूनबमोिजम यस कारागारमा कैदमा रािखएको ह�दँा िनवेदन दाबीअनसुारको 
आदेश जारी ह�ने होइन, �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने ��यथ� कारागार काया�लय, जग�नाथदवेल, 
काठमाड�को िलिखत जवाफ रहेको पाइयो । 

७. उपयु�� त�य एवम् बहस सनुी िमिसल संल�न कागजातह� अ�ययन गरी हेदा� िनवेदन मागदाबीबमोिजम 
िवप�ीको नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�नपुन� हो होइन ? भ�ने स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� 
देिखन आयो ।

८. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदकसमेत �ितवादी भएको ब�िकङ कसरु म�ुामा िनवेदकलाइ� तीन वष� कैद र 
सात करोड चौस�ी लाख तीन हजार दईु सय चौवािलस �पैया ँसतासी पैसा ज�रवाना ह�ने गरी त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट २०७१।१।२९ मा फैसला भइ� िनवेदकलाइ� लागेको कैद तीन वष� िमित 
२०७३।११।८ देिख िमित २०७६।११।७ स�म भ�ुान भइसकेको र हाल ज�रवानाबापत कैदमा बसेको 
भ�ने �रट िनवेदनबाट देिखएको छ । अदालतको फैसलाअनसुार कैद तथा ज�रवानाको सजायबापत कैदमा 
बसी रहेका िनवेदकले अ�ेशन गरकेो ह�दँा हाल िव�वभ�र फैिलएको कोिभड-१९ समेतबाट सङ्�मण ह�ने 
भनी घरमैा बसी कैद क�ा ग�रपाउ ँभ�ने िजिकर िलएको दिेख�छ । अदालतको फैसलाअनसुार लागेको कैद 
ज�रवानाबापत कैदमा बसी रहेको �यि�ले �वा��यमा सङ्�मण ह�न स�ने स�भावनाको कारण घरमै बसी 
लागेको कैद क�ा ह�ने संवैधािनक तथा कानूनी �यव�था रहे भएको देिखदँनै । स�म अदालतबाट भएको 
फैसलाअनसुार लागेको कैद र ज�रवानाबापत कैदमा बसेको िवषयले िनवेदकको संवैधािनक एवम् कानूनी 
हक अिधकार हनन ह�ने अव�था ह�दँैन । 

९. अदालतको फैसलाअनसुार कारागारमा कैदमा बसेको कारण �रट िनवेदकको के कुन हक अिधकार के कसरी 
हनन ह�न गएको हो ? ब�दी��य�ीकरणको �रट जारी ह�ने आधार के ह�न स�छ ? सो िवषयमा �रट िनवेदनमा 
�प�ट खलुाउन सकेको पाइदँैन । िस�ा�तत: मौिलक हक एवम् कानूनी हक �चलन गराउन �रट जारी 
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ग�र�छ । ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने स�दभ�मा िनवेदक थुनामा रहेको ह�नपुन� र सो थुना गैरकानूनी 
रहेको ह�नपुछ�  । गैरकानूनी थुना भएको अव�थामा मा� यस �कारको आदेश जारी ग�रने अव�था ह��छ तर 
��ततु �रट िनवेदकको उ� अव�था रहेको देिखदैँन । िनवेदकको अ�ेसन गरकेो र हाल िव�व�यापी �पमा 
फैिलएको कोिभड-१९ को कारण िनजको �वा��यमा सङ्�मण ह�न स�ने स�भावना भएको अनमुान गरी 
कानूनबमोिजम स�म अदालतबाट भएको फैसलाअनसुार लागेको कैद र ज�रवानाबापत कैदमा बिसरहेको 
िनवेदकलाइ� घरमैा बसी कैद भ�ुान गन� आदेश जारी गनु�  ब�दी��य�ीकरणको िस�ा�तिवपरीत ह�न

 जा�छ ।
१०. अत: मािथ िववेिचत आधार कारणबाट स�म अदालतको फैसलाअनसुार यी �रट िनवेदकलाइ�  लागेको कैद 

र ज�रवानाबापत कैदमा बसेको देिख�छ । �यसरी कानूनबमोिजम भएको फैसलाअनसुार कैदमा बसेको 
�यि�ले अ�ेसन गरकेो र हाल िव�वभ�र फैिलएको कोिभड-१९ समेतबाट सङ्�मण ह�न स�ने स�भावना 
रहेको अनमुान गरी घरमैा बसी कैद क�ा गन� संवैधािनक तथा कानूनी �यव�था देिखदँनै । स�म अदालतको 
फैसलाअनसुार कैदमा बसेको अव�थालाइ� गैरकानूनी थनुा मानी िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गनु�पन� अव�था देिखएन। ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । �रट िनवेदनको दायरीको 
लगत क�ा गरी, आदेश िव�तुीय �णालीमा अपलोड गरी, िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाइ�  
िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.िव��भर�साद �े�

इजलास अिधकृत: रामच�� खड्का
इित संवत् २०७७ साल जेठ २९ गते रोज ५ शभुम् ..................................................।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय �धान �यायाधीश �ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
आदशे िमित : २०७७।२।३२

०७६-WH-०३६९

म�ुाः  ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : प�रवित�त नाम काठमाड� २६ लैनचौर १ (ङ) को हकमा अिधव�ा अजय शंकर झा "�पेस"..................
िव��

िवप�ी : काठमाड� िज�ला अदालतसमेत..........................................................................................

आदेश
�या.सपना �धान म�ल : नेपालको संिवधानको धारा ४६ तथा  १३३ (२) र (३) बमोिजम यसै 

अदालतको असाधारण अिधकार�े�िभ� पन� आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य एवं आदेश यस �कार 
रहेको छः- 
१. िवप�ी काठमाड� िज�ला अदालतसमेतको आदशेले बाल सधुार गहृमा रहेका प�रवित�त नाम काठमाड� 

२६ लैनचौर १(ङ) को �यान कोरोना भाइरसको सङ्�मणको कारण जोिखममा रहेकोले स�मािनत 
सव��च अदालतको िमित २०७६/१२/०७ को िनण�यको अधीनमा रही यी प�रवित�त नाम काठमाड� 
२६ लैनचौर १(ङ) लाई खोजेका बखत उपि�थत गराउने गरी िनजका अिभभावकले काठमाड� िज�ला 
अदालतमा िनवेदन िदएका िथए । िनज प�रवित�त नाम काठमाड� २६ लैनचौर १(ङ) लाई अिभभावकको 
िज�मा नलगाई थुनासरह बाल सधुार गहृमा नै रा�ने गरी भएको काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६७/१२/२० आदेश र सो आदेशलाई सदर गन� गरी भएको उ�च अदालत पाटनको िमित २०७७/२/१५ 
आदेश स�मािनत सव��च अदालतको िमित २०७६/१२/०७ को िनण�य तथा कानूनको मनसायिवपरीत 
ह�नकुो साथै कानूनको समान संर�णसमेतको िवपरीत रही गैरकानूनी रहेको छ । यसरी काठमाड� िज�ला 
अदालतको आदशे र उ�च अदालत पाटनको आदेशबाट िनज प�रवित�त नाम काठमाड� २६ लैनचौर 
१(ङ) को नेपालको संिवधानको धारा १७(१), १८(१)(२) र (३), २०(९), २२(१), ३०(१), ३५(३)(४), 
३६(२) र ३९(२)(८) समेतका अिधकारह�मा हनन प�ुन गएको ह�दँा प�रवित�त नाम काठमाड� २६ लैनचौर 
१(ङ) लाई खोजेका बखत उपि�थत गराउने गरी अिभभावकको िज�मामा छाड्ने गरी ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी यस अदालतसम� पेस भएको िमित २०७७/०२/१८ गतेको �रट िनवेदन । 

२. यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदशे िकन जारी ह�न ुनपन� 
हो ? आदेश जारी ह�न नपन� भए आधार कारणसिहत यो आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
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३ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�को नाउमँा यो 
आदेश र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी �याद सूचना पठाई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर ेवा अविध 
नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७७/०२/१९ गतेको आदशे । 

३. यसमा स�ु अदालतको िमित २०७६ आि�न २९ को आदेशअनसुार हाल बाल सधुार गहृ भ�परु, 
सानोिठमीमा रहेका प�रवित�त नाम २६ लैनचौर १(ङ) उपर लागेको हाडनाता जबरज�ती करणीसमेतको 
अिभयोग मागदाबी, पीिडतको उमेर वष� ७ मा� रहेको अव�था, हालस�म सकंिलत िमिसल संल�न 
�माणह�को मू�याङ्कन र अिभयोगबमोिजम कसरु ठहर भएमा िनवेदकलाई ह�न स�ने सजायसमेतका 
सम� व�तिु�थितलाई िवचार गदा� स�ु अदालतबाट िनज िनवेदकलाई अिभभावकको िज�मा लगाउन 
िनम�ने भनी िमित २०७६।१२।२० मा भएको आदेश बेरीतको नदेिखदँा प�रवत�न गन� परने । कानूनबमोिजम 
गनु�  भनी िमित २०७७।२।१५ गते यस अदालतको संय�ु इजलासबाट आदेश भएको छ । यसरी िनवेदन 
संल�न कागज �माणको मू�याङ्कन र िव�ेषण गरी त�य �माण र कानूनको आधारमा संय�ु इजलासबाट 
आदेश भएको अव�थामा यस अदालतको हकमा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� होइन 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको उ�च अदालत पाटनको िमित २०७७/०२/२० गतेको िलिखत 
जवाफ ।

४. िब�याइकँता� प�रवित�त नाम काठमाड� २६ लैनचौर १(ङ) ले ७ वष�क� नाबालक बिहनी नाता पन� प�रवित�त 
नाम काठमाड� २६ लैनचौर १(घ) लाई जबरज�ती करणी गरी मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा 
२१९ को उपदफा (१) र (२) तथा दफा २२० को उपदफा (१) र (२) बमोिजमको कसरुमा सोही संिहताको 
दफा २१९ को उपदफा (३) को दहेाय (क) बमोिजमको सजाय तथा दफा २२० को उपदफा (२)(घ) 
बमोिजम थप सजाय ह�नपुन�मा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (३) बमोिजम 
सजाय ह�न मागदाबी िलई अिभयोग प� दायर भएको िथयो । यस अदालतबाट िमित २०७६।६।२९ मा 
त�काल �ा� �माणबाट यी �ितवादी कसरुदार रहेको दिेखएकोले पिछ �माण ब�ुद ैजादँा ठहरबेमोिजम 
ह�ने गरी यी िब�याइकँता�  काठमाड� २६ लैनचौर १(ङ) लाई म�ुा पपु��को लािग बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०७५ को दफा २४(२)(ख) बमोिजम बाल सधुार गहृ भ�परु सानो िठमी रा�न पठाउन ुभनी भएको 
आदेशानसुार िनज बाल सधुार गहृ सानोिठमी भ�परुमा रहेको देिख�छ । अदालतले खोजेका बखत 
उपि�थत गराउने गरी संर�कको िज�मा लगाई पाउ ँभनी िनजका बबुा चाउर ेकामीको िनवेदन परकेोमा उ� 
िनवेदनउपर आदशे ह�दँा ��ततु म�ुामा िब�याइकँता� काठमाड� २६ लैनचौर १(ङ) को हकमा कसरुज�य 
काय�को �कृित, कसरुको ग�भीरता र ह�न स�ने सधुारा�मक कैद सजायको मा�ासमेतलाई आधार मानी 
िनजको अिभभावकले िनवेदन माग गरअेनसुारको सिुवधा िदन िम�ने देिखएन भनी यस अदालतबाट िमित 
२०७६।१२।२० मा आदेश भएको छ । अतः िमिसल संल�न रहेका �माणह�का आधार यी िब�याइकँता�लाई 
कानूनबमोिजमको �ि�या अवल�बन गरी कानूनबमोिजम नै पपु��को लािग बाल सधुार गहृमा रािखएको 

 हो । िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरबेमोिजम संिवधान तथा कानूनको �ितकूल यी िनवेदक िब�याइकँता�लाई 
थनुामा नरािखएकोले ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�नपुन� अव�था छैन तसथ� िवप�ीको �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०७७/०२/२१ को िलिखत जवाफ । 
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५. िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   अिधव�ाह� �ी अजय शंकर झा "�पेस", �ी पकंजकुमार कण�, �ी 
ल�मी नानी थापा र �ी स�तोष भ�डारीले िवप�ी काठमाड� िज�ला अदालतलको आदेशले बाल सधुार 
गहृमा रहेका प�रवित�त नाम काठमाड� २६ लैनचौर १(ङ) को �यान कोरोना भाइरसको सङ्�मणको 
कारण जोिखममा रहेको तथा िनज रहेको बाल सधुार गहृमा �मताभ�दा बढी बालबािलका रहेको अव�था 
ह�दँा खोजेका बखत उपि�थत गराउने गरी िनजका अिभभावकले िनवेदन गरकेोमा िनजलाई अिभभावकको 
िज�मा नलगाई थनुासरह बाल सधुार गहृमा नै रा�ने गरी भएको काठमाड� िज�ला अदालतको आदेश र 
सो आदेशलाई सदर गन� गरी भएको उ�च अदालत पाटनको आदेश कानूनको मनसायिवपरीत ह�नकुो साथै 
कानूनको समान संर�णसमेतको िवपरीत रही गैरकानूनी रहेको छ । तसथ�  काठमाड� िज�ला अदालत 
र उ�च अदालत पाटनको आदेशलाई बदर गरी िनज प�रवित�त नाम काठमाड� २६ लैनचौर १(ङ) लाई 
खोजेका बखत उपि�थत गराउने गरी अिभभावकको िज�मामा छाड्ने गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

६. �यसैगरी िवप�ीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी संजीवराज र�ेमीले िब�याइकँता� काठमाड� 
२६ लैनचौर १(ङ) लाई त�काल �ा� �माणका आधारमा म�ुा पपु��को लािग बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०७५ को दफा २४(२)(ख) बमोिजम बाल सधुार गहृ भ�परु सानोिठमी रा�न पठाउने गरी काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट आदेश भएको िथयो । िनजलाई अदालतले खोजेका बखत उपि�थत गराउने गरी 
िनजका संर�कको िज�मा लगाई पाउ ँभनी िनजका बाब ुचाउर ेकामीको िनवेदन परकेोमा िब�याइकँता� 
काठमाड� २६ लैनचौर १(ङ) को लाई कसरुज�य काय�को �कृित, कसरुको ग�भीरता र ह�न स�ने 
सधुारा�मक कैद सजायको मा�ासमेतलाई आधार मानी िनजको अिभभावकले िनवेदन माग गरअेनसुारको 
सिुवधा िदन िम�ने देिखएन भनी काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।१२।२० मा भएको आदेश र 
सो आदेशलाई सदर गन� गरी भएको उ�च अदालत पाटनको िमित २०७७।२।१५ को आदेश कानूनस�मत 
ह�दँा सदर ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

७. दवैुतफ� का िव�ान्  कानून �यवसायीह�ले गनु�  भएको बहस सनुी िमिसल संल�न कागजातह�को अ�ययन 
गरी हेदा�  काठमाड� िज�ला अदालतको आदशे र सो आदेशलाई सदर गन� गरी उ�च अदालत पाटनबाट 
भएको आदशे िमलेको छ, छैन ? तथा िनवेदकको माग प�ुछ, प�ुदैन ? भनी िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।

८. िनण�यतफ�  िवचार गरी  हेदा�  प�रवित�त नाम काठमाड� २६ लैनचौर १ (ङ) जबरज�ती करणी र हाडनाता 
करणी म�ुामा बाल सधुार गहृमा पपु��का लािग थुनामा रहेकोमा यस अदालतको फुल कोट�को िमित 
२०७६/१२/०७ को आदेशानसुार िनज प�रवित�त नाम काठमाड� २६ लैनचौर १ (ङ) को बाब ुचाउर े
कामीले खोजेका वखत उपि�थत गराउने सत�मा िज�मा लगाई पाउन काठमाड� िज�ला अदालतसम� 
िनवेदन िदएको देिख�छ । काठमाड� िज�ला अदालतबाट िनवेदन मागबमोिजम िज�मा लगाउन निम�ने 
भनी आदशे भएको र सो आदेशलाई सदर गन� गरी उ�च अदालत पाटनबाट आदशे भएकोले सो आदेशह� 
बदर गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी ��ततु �रट िनवेदन पन� आएको देिख�छ ।

९. प�रवित�त नाम काठमाड� २६ लैनचौर १ (ङ) उपर मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा २१९ 
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को उपदफा (१) र (२) तथा दफा २२० को उपदफा (१) र (२) बमोिजमको कसरुमा सोही संिहताको 
दफा २१९ को उपदफा (३) को दहेाय (क) बमोिजमको सजाय तथा दफा २२० को उपदफा (२)(घ) 
बमोिजम थप सजायमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (३) बमोिजम सजाय 
ह�न मागदाबी िलई काठमाड� िज�ला अदालतसम� अिभयोगप� दायर भएको देिख�छ । यी िब�याइकँता� 
काठमाड� २६ लैनचौर १(ङ) लाई म�ुा पपु��को लािग बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २४(२)
(ख) बमोिजम बाल सधुार गहृ भ�परु सानो िठमी रा�न पठाउने गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७६।०६।२९ मा भएको आदेशानसुार बाल सधुार गहृ सानोिठमी भ�परुमा रहेको देिखयो ।

१०. त�कालीन अव�थामा िव��यापी �पमा नोबेल कोरोना भाइरस (COVID-19) को महामारी फैिलन गई 
नेपालमा समेत यस कोरोना भाइरस (COVID-19) को �कोप फैिलई यसको सङ्�मणबाट िसज�ना 
ह�न स�ने महामारीको अव�थाबाट ब�न पूव�तयारी �व�प अपनाउन ु पन� सावधानीका स�ब�धमा यस 
अदालतको फुल कोट�बाट िमित २०७६/१२/०७ मा "...नेपालका महा�यायािधव�ाको काया�लय तथा 
बाल सधुार गहृको अनरुोध र महामारीको यस िवपद ्ज�य प�रि�थितमा बाल सधुार गहृमा रहेको अ�यिधक 
िभडभाड कम गन� र बालबािलकाह�मा रोग सङ्�मणको जोिखम �यूनीकरण गरी बालबािलकाको सव��म 
िहत सिुनि�त गन� अ�याव�यक देिखएकोले िदशा�तरलगायत थुनाको िवक�पस�ब�धी िव�मान कानूनी 
�यव�थाको काया��वयन गन� । बालबािलका �वा��य जोिखमको आकँलन गरी बाल सधुार गहृमा रहेका 
बालबािलकाका अिभभावकले आ�ना बालबािलकालाई अदालतले खोजेको बखत उपि�थत गराउन म�जरु 
गरी िनवेदन िदएमा आव�यक �ि�या वा आदेश गरी �य�ता बालबािलकालाई अिभभावक वा संर�कको 
िज�मा लगाउने �यव�था िमलाउने....." भनी िनण�य भएको देिखयो ।

११. यसै प�रि�थितमा बाल सधुार गहृमा रहेका प�रवित�त नाम काठमाड� २६ लैनचौर १ (ङ) को बाब ुचाउर े
कामीले द.नं.३३०४६ माफ� त खोजेका बखत उपि�थत गराउने सत�मा िज�मा लगाई पाउन काठमाड� 
िज�ला अदालतसम� िनवेदन िदएको देिख�छ । तर प�रवित�त नाम काठमाड� २६ लैनचौर १ (ङ) लाई 
कसरुज�य काय�को �कृित, कसरुको ग�भीरता र िनजलाई ह�न स�ने सधुारा�मक कैद सजायको मा�ासमेतका 
आधारमा अिभभावकको िज�मा िदई छोड्न िम�ने दिेखएन भनी काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७६।१२।२० मा आदेश भएको दिेखयो । साथै सो आदेश बेरीतको नदेिखएकोले प�रवत�न गनु�  परने भनी 
उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७७/०२/१५ मा आदशे भएको देिख�छ । 

१२. उ� आदेशउपर पन� आएको ��ततु �रट िनवेदनको स�दभ�मा िवचार गदा� हाल कोरोना भाइरस 
(COVID-19) को महामारीको कारणले िवषम प�रि�थित िसज�ना भई दशे ब�दाब�दी (Lockdown) 
को अव�थामा रहेको छ । ब�दाब�दीको उ�े�य सङ्�मणको जोिखमलाई �यून गन� ��येक नाग�रकको 
समूहको तथा बहृत् नेपाली र नेपालको िहतको सरु�ाको िनिम� शारी�रक सामािजक दरुी रा�न ुरहेको 

 देिख�छ । य�तो महामारीको सङ्�मणको जोिखमबाट सधुार गहृमा रहेको बालबािलकालाई पिन जोगाउन ु
पन� देिख�छ । नेपालको संिवधानको धारा ३९(९) ले जोिखममा रहेको बालबािलकाको रा�यबाट िवशेष 
संर�ण र सिुवधा पाउने हक ��याभूत गनु�पन� दािय�व िदइएको छ । �यसैगरी बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०७५ को दफा १६(२) मा जीवन जोिखममा भएका बालबािलकालाई त�काल सहयोग गनु�  सबैको दािय�व 
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ह�नेछ भनी कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । 
१३. महामारीको कारणले �यि�को वैकि�पक उपचारको हक पिन अव�� भई ब�दी��य�ीकरणको 

�रटअ�तग�त आएको िनवेदनको स�दभ�मा िवचार गदा�  वैकि�पक उपचारको हकसमेत अवरोध भएको 
आजको ब�दाब�दीको प�रणाम �यायको पह�चँमा समेत अवरोधको ि�थित िसज�ना भएको छ । ब�दाब�दीको 
अव�थामा कुनै पिन मौिलक हक िनलि�बत नभई उपचारको हकसमेत जीव�त रहेको अव�था छ । 
उपचारको हक जीव�त रहने तर ब�दाब�दीको कारणले �यायको पह�चँ अव�� ह�दँा बा�ँन पाउने �यि�का 
अ�तरिनिहत मानव अिधकारकै  हनन ह�ने ि�थित आउदँछ । यसथ� कोिभड-१९ को स��ासबाट बहृत् 
जनताको िहत, जीवन र �वा��यको संर�ण गन� आव�यक सतक� ता अपनाउन ुपद�छ । यो जवाफदेिहता 
रा�यको हरके अंग र िनकायमा रहेको छ । यो जवाफदेिहताबाट अदालत अलग रहन स�दैन । �यसैले 
सधुार गहृमा जोिखमय�ु अव�थामा रहेका बालबािलकाको हकमा ��ततु ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमा 
उपय�ु आदेश गनु�पन� नै देिखयो ।

१४. सधुार गहृमा रहेका बालबािलकाले पिन संिवधानको धारा १६ �ारा �द� जीवनको अिधकार तथा 
�वा��य सरं�णको अिधकार रा�दछन् जसको सरं�ण गनु�पन� दािय�व रा�यमा रहेको छ । हाल पिन 
िनवेदक रहेको सधुार गहृको �मताभ�दा बढी बालबािलका रहेको कारण सामािजक शारी�रक दरुी राखी 
सरुि�त �यव�थापनको अव�था नरहेकोले �वा��य र जीवनको जोिखमको संर�ण ह�न नस�ने अव�थामा 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०७६।१२।२० को िनण�य तथा उ�च अदालत पाटनबाट 
भएको िमित २०७७/०२/१५ गतेको आदेश COVID-19 को समय सा�दिभ�क र �यायोिचत देिखएन् । 

१५. कुनै पिन �यि� जो थनुा, सधुारगहृ वा कारागारमा रहेका छन्, ियनलाई सजाय भो�न पठाउनकुो अथ� 
जीवन नै जोिखममा रा�न वा मन� पठाइएको नभई आफूले गरकेो ग�तीमा कसरुको मा�ाअन�ुप ग�ती 
अनभूुत गन� सजायस�म भो�न पठाइएको हो । बालबािलकालाई सधुार गहृमा रा�नको अथ� सधुारका िनि�त 
उपायह� अवल�बन गन� पिन हो । कैदको सजाय भनेको अि�तम िवक�प हो । कानूनले कैद सजायबाहेक 
अ�य िवक�पह� पिन िदएको छ । िनण�यकता�ले महामारीको िवषम प�रि�थितले स��ास छाएको अव�थामा 
सङ्�मणको रोकथाम र जोिखम �यूनीकरणमा कानूनबमोिजमको उपय�ु िवक�प खो�न ु पद�छ भनी 
यसअिघ यस स�मािनत अदालतबाट ०७६-WH-०३२९ को म�ुामा २०७७/०१/१४ गते �रट जारीसमेत 
भइसकेको छ ।

१६. तसथ� उि�लिखत आधार र कारण, नोबल कोरोना भाइरस ( COVID-19) का कारण िसिज�त वत�मान 
प�रि�थित तथा यस अदालतको िमित २०७६/१२/०७ को िनण�यसमतेबाट  काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०७६।१२।२० को िनण�य तथा उ�च अदालत पाटनको िमित २०७७/०२/१५ को आदेश 
�यायस�मत नदेिखदँा उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदइएको छ । य�तो िवषम प�रि�थितको प�रवित�त 
स�दभ�मा जहा ँ महामारीको कारणले �यि�को वैकि�पक उपचारको हक पिन अव�� भएको अव�था 
रहेको ह�दँा सधुार गहृमा जोिखमपूण� अव�थामा  रहेको बालबािलकाको �वा��य र जीवन सरं�णको लािग 
बालबािलकास�ब�धी ऐन,२०७५ को दफा ३६(५) को �यव�थाअनसुार प�रवित�त नाम काठमाड� २६ 
लैनचौर १(ङ) लाई खोजेको बखत उपि�थत गराउन म�जरु गरमेा �थगनको िनिम� आव�यक �ि�या 
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प�ुयाई अिभभावकको िज�मा लगाउन यी िनवेदकको स�ब�धमा कानूनबमोिजमको उपय�ु िवक�पह� खोजी 
पनुः िनण�य गनु�  भनी काठमाड� िज�ला अदालतको नाममा यो परमादेशको आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । उ� 
आदेशअनसुार िनवेदकका हकमा अिभभावकको िज�मा लगाउने स�ब�धमा पनुःिनण�य गन�समेत काठमाड� 
िज�ला अदालतको नाममा सिं�� आदेश जारी भइसकेको ह�दँा केही गनु�  परने । ब�दी��य�ीकरणको हकमा 
समेत केही बो�न ुपरने । ��ततु िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु । 
�.�या.चोले�� श�शेर ज.ब.रा.

इजलास अिधकृत: जय�ती अव�थी भ�
क��यटुर सेिटङः िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७७ साल जे� मिहना ३२ गते रोज १ शभुम्....................................... । 



133

सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय �धान �यायाधीश �ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा.

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
आदशे िमित : २०७७।२।३२

०७६-WH-०३७०

िवषयः ब�दी��य�ीकरण
 
िनवेदक : प�रवित�त नाम कमलपोखरी ६९(ग) को हकमा अिधव�ा अजय शंकर झा "�पेस"............................

िव��
िवप�ी : काठमाड� िज�ला अदालतसमेत.........................................................................................

आदेश
�या.सपना �धान म�ल : नेपालको संिवधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोिजम यसै 

अदालतको असाधारण अिधकार�े�िभ� पन� आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य एवं आदेश यस �कार 
रहेको छः-  
१. िवप�ी काठमाड� िज�ला अदालतसमेतको आदशेले बाल सधुार गहृमा रहेका प�रवित�त नाम कमलपोखरी 

६९(ग) को �यान कोरोना भाइरसको सङ्�मणको कारण जोिखममा रहेकोले स�मािनत सव��च अदालतको 
िमित २०७६/१२/०७ को िनण�यको अधीनमा रही यी प�रवित�त नाम कमलपोखरी ६९(ग) लाई खोजेका 
बखत उपि�थत गराउने गरी िनजका अिभभावकले काठमाड� िज�ला अदालतमा िनवेदन िदएका िथए । 
िनज प�रवित�त नाम कमलपोखरी ६९(ग) लाई अिभभावकको िज�मा नलगाई थनुासरह बाल सधुार गहृमा 
नै रा�ने गरी भएको काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६७/१२/१६ आदेश र सो आदेशलाई सदर 
गन� गरी भएको उ�च अदालत पाटनको िमित २०७७/०२/१५ आदेश स�मािनत सव��च अदालतको िमित 
२०७६/१२/०७ को िनण�य तथा कानूनको मनसायिवपरीत ह�नकुो साथै कानूनको समान संर�णसमेतको 
िवपरीत रही गैरकानूनी रहेको छ । यसरी काठमाड� िज�ला अदालतको आदेश र उ�च अदालत पाटनको 
आदेशबाट िनज प�रवित�त नाम कमलपोखरी ६९(ग) को नेपालको संिवधानको धारा १७(१), १८(१)(२) 
र (३), २०(९), २२(१), ३०(१), ३५(३)(४), ३६(२) र ३९(२)(८) समेतका अिधकारह�मा हनन प�ुन 
गएको ह�दँा प�रवित�त नाम कमलपोखरी ६९(ग) लाई खोजेका बखत उपि�थत गराउने गरी अिभभावकको 
िज�मामा छाड्ने गरी ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ग�रपाउ ँभनी यस अदालतसम� पेस भएको िमित 
२०७७/०२/१८ गतेको �रट िनवेदन । 

२. यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदशे िकन जारी ह�न ुनपन� 
हो ? आदेश जारी ह�न नपन� भए आधार कारणसिहत यो आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक 
३ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�को नाउमँा यो 
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आदेश र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी �याद सूचना पठाई �यादिभ� िलिखत जवाफ पर ेवा अविध 
नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७७/०२/१९ गतेको आदशे ।

३. यसमा कसरुज�य काय�को �कृित कसरुको ग�भीरतासमेतका आधारमा िनवेदन मागबमोिजम प�रवित�त नाम 
कमलपोखरी ६९(ग) लाई अिभभावकको िज�मा लगाउन िमलेन भनी काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७६।१२।१६ मा भएको आदेश बेरीतको नदेिखदँा प�रवित�त ग�ररहन परने भ�ने िमित २०७७।२।१५ गते 
यस अदालतको सयं�ु इजलासबाट आदशे भएको छ । यसरी िनवेदन संल�न कागज �माणको मू�याङ्कन 
र िव�ेषण गरी त�य �माण र कानूनको आधारमा संय�ु इजलासबाट आदेश भएको अव�थामा यस 
अदालतको हकमा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� होइन �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत पाटनको िमित २०७७/०२/२० गतेको िलिखत जवाफ ।

४. त�काल �ा� �माणबाट यी बाल कसरुदार  हैनन् भनी भ�न सिकने अव�था देिखएन । बालकको सामािजक 
अ�ययन �ितवेदनमा उि�लिखत बेहोरा पिछ �माणको रोहमा िववेचना ह�ने नै ह�दँा हाल यी बालकलाई 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २४(२)(ख) बमोिजम बाल सधुार गहृ भ�परु राखी म�ुाको 
पपु�� गनु�  भनी यस अदालतबाट िमित २०७६।३।२ मा भएको आदशेानसुार बाल सधुार गहृ सानोिठमी 
भ�परुमा रहेको दिेख�छ । नाबालक छोरा कमलपोखरी ६९(ग) लाई अदालतले खोजेका बखत उपि�थत 
गराउने गरी सरं�कको िज�मा लगाई पाउ ँ भनी िनजका बबुा �रतबहादरु �े�को िनवेदन परकेोमा उ� 
िनवेदनउपर आदशे ह�दँा ��ततु म�ुामा िब�याइकँता� प�रवित�त नाम कमलपोखरी ६९(ग) को हकमा 
कसरुज�य काय�को �कृित, कसरुको ग�भीरता र ह�न स�ने सधुारा�मक कैद सजायको मा�ासमेतलाई 
आधार मािन िनजको अिभभावकले िनवेदन माग गरअेनसुारको सिुवधा िदन िम�ने देिखएन भनी यस 
अदालतबाट िमित २०७६।१२।१६ मा आदेश भएको छ । तसथ� िमिसल संल�न रहेका �माणह�का 
आधार यी िब�याइकँता�लाई कानूनबमोिजमको �ि�या अवल�बन गरी कानूनबमोिजम नै पपु��को लािग बाल 
सधुार गहृमा रािखएको हो । िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरबेमोिजम सिंवधान तथा कानूनको �ितकूल यी 
िनवेदक िब�याइकँता�लाई थनुामा नरािखएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोरोको काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०७७/०२/२१  गतेको िलिखत जवाफ ।

५. िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   अिधव�ाह� �ी अजय शंकर झा "�पेस", �ी पंकजकुमार कण�, 
�ी ल�मी नानी थापा र �ी स�तोष भ�डारीले िवप�ी काठमाड� िज�ला अदालतलको आदेशले बाल 
सधुार गहृमा रहेका प�रवित�त नाम कमलपोखरी ६९(ग) को �यान कोरोना भाइरसको सङ्�मणको कारण 
जोिखममा रहेको तथा िनज रहेको बाल सधुार गहृमा �मताभ�दा बढी बालबािलका रहेको अव�था ह�दँा 
खोजेका बखत उपि�थत गराउने गरी िनजका अिभभावकले िनवेदन गरकेोमा िनजलाई अिभभावकको 
िज�मा नलगाई थनुासरह बाल सधुार गहृमा नै रा�ने गरी भएको काठमाड� िज�ला अदालतको आदेश र 
सो आदेशलाई सदर गन� गरी भएको उ�च अदालत पाटनको आदेश कानूनको मनसायिवपरीत ह�नकुो साथै 
कानूनको समान संर�णसमेतको िवपरीत रही गैरकानूनी रहेको छ । तसथ� काठमाड� िज�ला अदालत र 
उ�च अदालत पाटनको आदशेलाई बदर गरी िनज प�रवित�त नाम कमलपोखरी ६९(ग) लाई खोजेका बखत 
उपि�थत गराउने गरी अिभभावकको िज�मामा छाड्ने गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी 
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बहस ��ततु गनु�भयो ।
६. �यसैगरी िवप�ीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी संजीवराज र�ेमीले िब�याइकँता� 

कमलपोखरी ६९(ग) लाई त�काल �ा� �माणका आधारमा म�ुा पपु��को लािग बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०७५ को दफा २४(२)(ख) बमोिजम बाल सधुार गहृ भ�परु सानो िठमी रा�न पठाउने गरी काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट आदेश भएको िथयो । िनजलाई अदालतले खोजेका बखत उपि�थत गराउने गरी 
िनजका संर�कको िज�मा लगाई पाउ ँभनी िनजका बाब ु�रतबहादरु �े�को िनवेदन परकेोमा िब�याइकँता� 
प�रवित�त नाम कमलपोखरी ६९(ग) को लाई कसरुज�य काय�को �कृित, कसरुको ग�भीरता र ह�न स�ने 
सधुारा�मक कैद सजायको मा�ासमेतलाई आधार मानी िनजको अिभभावकले िनवेदन माग गरअेनसुारको 
सिुवधा िदन िम�ने देिखएन भनी काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।१२।१६ मा भएको आदेश र 
सो आदेशलाई सदर गन� गरी भएको उ�च अदालत पाटनको िमित २०७७।०२।१५ को आदशे कानूनस�मत 
ह�दँा सदर ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

७. दवैुतफ� का िव�ान्  कानून �यवसायीह�ले गनु�  भएको बहस सनुी िमिसल संल�न कागजातह�को अ�ययन 
गरी हेदा�  काठमाड� िज�ला अदालतको आदशे र सो आदेशलाई सदर गन� गरी उ�च अदालत पाटनबाट 
भएको आदशे िमलेको छ, छैन ? तथा िनवेदकको माग प�ुछ, प�ुदैन् ? भनी िनण�य िदनपुन� दिेखन आयो ।

८. प�रवित�त नाम कमलपोखरी ६९(ग)  जबरज�ती करणी र हाडनाता करणी म�ुामा बाल सधुार गहृमा 
पपु��का लािग थुनामा रहेकोमा यस अदालतको फुल कोट�को िमित २०७६/१२/०७ को आदेशानसुार 
िनज प�रवित�त नाम कमलपोखरी ६९(ग)  को बाब ु �रतबहादरु �े�ले खोजेका बखत उपि�थत गराउने 
सत�मा िज�मा लगाई पाउन काठमाड� िज�ला अदालतसम� िनवेदन िदएको देिख�छ । काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िनवेदन मागबमोिजम िज�मा लगाउन निम�ने भनी आदेश भएको र सो आदेशलाई सदर गन� 
गरी उ�च अदालत पाटनबाट आदेश भएकोले सो आदेशह� बदर गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभनी ��ततु �रट िनवेदन पन� आएको देिख�छ ।

९. प�रवित�त नाम कमलपोखरी ६९(ग)  उपर मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा 
(१) र (२) तथा दफा २२० को उपदफा (१) बमोिजमको कसरुमा सोही सिंहताको दफा २१९ को उपदफा 
(३) को दहेाय (क) बमोिजमको सजाय तथा दफा २२० को उपदफा (२)(घ) बमोिजम थप सजायमा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (३) बमोिजम सजाय ह�न मागदाबी िलई 
काठमाड� िज�ला अदालतसम� अिभयोगप� दायर भएको देिख�छ । यी प�रवित�त नाम कमलपोखरी 
६९(ग)  लाई म�ुा पपु��को लािग बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २४(२)(ख) बमोिजम बाल 
सधुार गहृ भ�परु सानो िठमी रा�न पठाउने गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।०३।०२ मा 
भएको आदशेानसुार बाल सधुार गहृ सानोिठमी भ�परुमा रहेको दिेखयो ।

१०. त�कालीन अव�थामा िव��यापी �पमा नोबेल कोरोना भाइरस (COVID-19) को महामारी फैिलन गई 
नेपालमा समेत यस कोरोना भाइरस (COVID-19) को �कोप फैिलई यसको सङ्�मणबाट िसज�ना 
ह�न स�ने महामारीको अव�थाबाट ब�न पूव�तयारी �व�प अपनाउन ु पन� सावधानीका स�ब�धमा यस 
अदालतको फुल कोट�बाट िमित २०७६/१२/०७ मा "...नेपालका महा�यायािधव�ाको काया�लय तथा 
बाल सधुार गहृको अनरुोध र महामारीको यस िवपद ्ज�य प�रि�थितमा बाल सधुार गहृमा रहेको अ�यिधक 
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िभडभाड कम गन� र बालबािलकाह�मा रोग सङ्�मणको जोिखम �यूनीकरण गरी बालबािलकाको सव��म 
िहत सिुनि�त गन� अ�याव�यक देिखएकोले िदशा�तरलगायत थुनाको िवक�पस�ब�धी िव�मान कानूनी 
�यव�थाको काया��वयन गन� । बालबािलकाको �वा��य जोिखमको आकँलन गरी बाल सधुार गहृमा रहेका 
बालबािलकाका अिभभावकले आ�ना बालबािलकालाई अदालतले खोजेको बखत उपि�थत गराउन म�जरु 
गरी िनवेदन िदएमा आव�यक �ि�या वा आदेश गरी �य�ता बालबािलकालाई अिभभावक वा संर�कको 
िज�मा लगाउने �यव�था िमलाउने....." भनी िनण�य भएको देिखयो ।

११. यसै प�रि�थितमा बाल सधुार गहृमा रहेका प�रवित�त नाम कमलपोखरी ६९(ग) को बबुा �रतबहादरु �े�ले 
खोजेका बखत उपि�थत गराउने सत�मा िज�मा लगाई पाउन काठमाड� िज�ला अदालतसम� िमित 
२०७६/१२/१६ मा िनवेदन िदएको देिख�छ । प�रवित�त नाम कमलपोखरी ६९(ग) हकमा कसरुज�य 
काय�को �कृित, कसरुको ग�भीरता र िनजलाई ह�न स�ने सधुारा�मक कैद सजायको मा�ासमेतका 
आधारमा िनजलाई अिभभावकको िज�मा िदई छोड्न िम�ने देिखएन भनी िमित २०७६।१२।१६ मा 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट आदेश भएको दिेख�छ । सो आदेश बेरीतको नदेिखएकोले प�रवत�न गनु�  
परने भनी उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७७/०२/१५ मा आदेश भएको देिख�छ । 

१२. उ� आदेशउपर पन� आएको ��ततु �रट िनवेदनको स�दभ�मा िवचार गदा� हाल कोरोना भाइरस 
(COVID-19) को महामारीको कारणले िवषम प�रि�थित िसज�ना भई दशे ब�दाब�दी (Lockdown) 
को अव�थामा रहेको छ । ब�दाब�दीको उ�े�य सङ्�मणको जोिखमलाई �यून गन� ��येक नाग�रकको 
समूहको तथा बहृत् नेपाली र नेपालको िहतको सरु�ाको िनिम� शारी�रक सामािजक दरुी रा�न ुरहेको 

 देिख�छ । य�तो महामारीको सङ्�मणको जोिखमबाट सधुार गहृमा रहेको बालबािलकालाई पिन जोगाउन ु
पन� देिख�छ । नेपालको संिवधानको धारा ३९(९) ले जोिखममा रहेको बालबािलकाको रा�यबाट िवशेष 
संर�ण र सिुवधा पाउने हक ��याभूत गनु�पन� दािय�व िदइएको छ । �यसैगरी बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०७५ को दफा १६(२) मा जीवन जोिखममा भएका बालबािलकालाई त�काल सहयोग गनु�  सबैको दािय�व 
ह�नेछ भनी कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । 

१३. महामारीको कारणले �यि�को वैकि�पक उपचारको हक पिन अव�� भई ब�दी��य�ीकरणको �रटअ�तग�त 
आएको िनवेदनको स�दभ�मा िवचार गदा� वैकि�पक उपचारको हकसमेत अवरोध भएको आजको ब�दाब�दीको 
प�रणाम �यायको पह�चँमा समेत अवरोधको ि�थित िसज�ना भएको छ । ब�दाब�दीको अव�थामा कुनै पिन 
मौिलक हक िनलि�बत नभई उपचारको हकसमेत जीव�त रहेको अव�था छ । उपचारको हक जीव�त 
रहने तर ब�दाब�दीको कारणले �यायको पह�चँ अव�� ह�दँा बा�ँन पाउने �यि�का अ�तरिनिहत मानव 
अिधकारकै हनन ह�ने ि�थित आउदँछ । यसथ� कोिभड-१९ को स��ासबाट बहृत् जनताको िहत, जीवन 
र �वा��यको संर�ण गन� आव�यक सतक� ता अपनाउन ुपद�छ । यो जवाफदेिहता रा�यको हरके अगं र 
िनकायमा रहेको छ । यो जवाफदेिहताबाट अदालत अलग रहन स�दैन । �यसैले सधुार गहृमा जोिखमय�ु 
अव�थामा रहेका बालबािलकाको हकमा ��ततु ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमा उपय�ु आदेश गनु�पन� नै 
देिखयो ।

१४. सधुार गहृमा रहेका बालबािलकाले पिन संिवधानको धारा १६ �ारा �द� जीवनको अिधकार तथा 
�वा��य सरं�णको अिधकार रा�दछन् जसको सरं�ण गनु�पन� दािय�व रा�यमा रहेको छ । हाल पिन 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

िनवेदक रहेको सधुार गहृको �मताभ�दा बढी बालबािलका रहेको कारण सामािजक शारी�रक दरुी राखी 
सरुि�त �यव�थापनको अव�था नरहेकोले �वा��य र जीवनको जोिखमको संर�ण ह�न नस�ने अव�थामा 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०७६।१२।१६ गतेको िनण�य तथा उ�च अदालत पाटनबाट 
भएको िमित २०७७/०२/१५ गतेको आदेश COVID-19 को समय सा�दिभ�क र �यायोिचत  देिखएन ।

१५. कुनै पिन �यि� जो थनुा, सधुारगहृ वा कारागारमा रहेका छन्  ियनलाई सजाय भो�न पठाउनकुो अथ� 
जीवन नै जोिखममा रा�न वा मन� पठाइएको नभई आफूले गरकेो ग�तीमा कसरुको मा�ाअन�ुप ग�ती 
अनभूुत गन� सजायस�म भो�न पठाइएको हो । बालबािलकालाई सधुार गहृमा रा�नको अथ� सधुारका िनि�त 
उपायह� अवल�बन गन� पिन हो । कैदको सजाय भनेको अि�तम िवक�प हो । कानूनले कैद सजायबाहेक 
अ�य िवक�पह� पिन िदएको छ । िनण�यकता�ले महामारीको िवषम प�रि�थितले स��ास छाएको अव�थामा 
सङ्�मणको रोकथाम र जोिखम �यूनीकरणमा कानून बमोिजमको उपय�ु िवक�प खो�न ु पद�छ भनी 
यसअिघ यस स�मािनत अदालतबाट ०७६-WH-०३२९ को म�ुामा २०७७/०१/१४ गते �रट जारीसमेत 
भइसकेको छ ।

१६. तसथ� उि�लिखत आधार र कारण, नोबल कोरोना भाइरस (COVID-19) का कारण िसिज�त वत�मान 
प�रि�थित तथा यस अदालतको िमित २०७६/१२/०७ को िनण�यसमतेबाट काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०७६।१२।१६ को िनण�य तथा उ�च अदालत पाटनको िमित २०७७/०२/१५ को आदेश 
�यायस�मत नदेिखदँा उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदइएको छ । य�तो िवषम प�रि�थितको प�रवित�त 
स�दभ�मा जहा ँ महामारीको कारणले �यि�को वैकि�पक उपचारको हक पिन अव�� भएको अव�था 
रहेको ह�दँा सधुार गहृमा जोिखमपूण� अव�थामा रहेको बालबािलकाको �वा��य र जीवन संर�णको लािग 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (५) को �यव�थाअनसुार प�रवित�त नाम कमलपोखरी 
६९ (ग) लाई खोजेको बखत उपि�थत गराउन म�जरु गरमेा �थगनका िनिम� आव�यक �ि�या प�ुयाई 
अिभभावकको िज�मा लगाउन यी िनवेदकको स�ब�धमा कानूनबमोिजमको उपय�ु िवक�प खोजी पनुः 
िनण�य गनु�  भनी काठमाड� िज�ला अदालतको नाममा यो परमादेशको आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । उ� 
आदेशअनसुार िनवेदकका हकमा अिभभावकको िज�मा लगाउने स�ब�धमा पनुःिनण�य गन�समेत काठमाड� 
िज�ला अदालतको नाममा संि�� आदशे जारी भइसकेको ह�दँा केही गनु�  परने । ब�द��य�ीकरणको हकमा 
समेत केही बो�न ुपरने । ��ततु िनवेदनको दायरीको लगत कटृा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई      
िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�.�या.चोले�� श�शेर ज.ब.रा.

इजलास अिधकृत: जय�ती अव�थी भ�
क��यटुर सेिटङः िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७७ साल जेठ मिहना ३२ गते रोज १ शभुम्..................................................... । 
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
स�माननीय �धान �यायाधीश �ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
आदशे िमित : २०७७।२।३२

०७६-WH-०३७३

म�ुाः ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : बारा िज�ला, िसमरा उ.म.न.पा.वडा नं १० घर भई हाल िज�ला कारागार काया�लय न�ख ुलिलतपरुमा 
म�ुा पपु��को लािग थनुामा रहेका वष� ३४ को रामस�ुदर राय भर..............................................१

 िज�ला �प�दहेी भैरहवा ओम सितया गा.पा.वडा नं ४ ब�ने वष� ३७ को राकेश पा�डेय ................१
िव��

िवप�ी : उ�च अदालत पाटन................................................................................................ ..... १
 काठमाड� िज�ला अदालत ............................................................................................१
 िज�ला कारागार काया�लय न�ख,ु लिलतपरु.......................................................................१
 राज�व अनसु�धान िवभाग, ह�रहरभवन लिलतपरु ...............................................................१

आदेश
�या. सपना �धान म�ल : नेपालको संिवधानको धारा ४६ र धारा १३३ (२)(३) बमोिजम यस 

अदालतमा दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं�� त�य र आदेश यस�कार छ:-
त�य ख�ड

१. िव�ब�ध ुपौडेलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी रामस�ुदर राय भर र राकेश पा�डेसमेत भएको 
राज�व चहुावट म�ुामा हामी िनवेदकसमेतलाई राज� चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ को 
दफा ३ �ारा िनषेिधत दफा ४ को (क) (ख) र (घ) को कसरुमा सोही ऐनको दफा २३ (१) र (३) बमोिजम 
सजाय गरी पाउन िवप�ी राज�व अनसु�धान िवभागले िवप�ी काठमाड� िज�ला अदालतमा अिभयोग प� 
दायर गरकेो िथयो । िवप�ी काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।०७।२८ मा उ� म�ुामा थनुछेक 
आदेश ह�दँा राज� चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ को दफा २२ बमोिजम राज�व चहुावट 
म�ुालाई िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को काय�िविध अपनाउन ुपन� भएकोले िवशेष अदालत ऐन, २०५९ 
को दफा ७ को दहेाय (ङ) बमोिजम हामी िनवेदकलाई पपु��को लािग थनुामा रा�ने गरी आदेश भएकोले 
हामीलाई थनुामा रा�ने िवप�ी काठमाड� िज�ला अदालतको उ� आदशेउपर मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा ७३ बमोिजम उ�च अदालत पाटनमा बेरीतको आदेश बदर ग�रपाउ ँभनी िनवेदन 
गरकेोमा िवप�ी उ�च अदालत पाटनबाट पिन िमित २०७६।०९।१० मा स�ु अदालतको आदशेलाई 
नै सदर गरकेोले उि�लिखत िवप�ी अदालतह�को आदेशबाट हामीह� गैरकानूनी थनुामा ब�न बा�य 
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भएकोले हा�ो वैयि�क �वत��ताको हक �चलनका लािग अ�य कुनै वैकि�पक �भावकारी उपचारको 
अभाव भएको ह�दँा नेपालको संिवधानको धारा १६, १७, १८, २०, ४६ तथा धारा १३३ बमोिजम ��ततु 
िनवेदन गरकेा छौ ँ । अत: हामी िनवेदकह�लाई काठमाड� िज�ला अदालत र उ�च अदालत पाटनबाट 
थनुामा रा�न गरकेो आदशे नै गैरकानूनी भई अिहलेस�मको थनुामा रा�नेस�ब�धी स�पूण� काम कारबाही 
गैरकानूनी भएकोले उ� आदेशह� बदर गरी गैरकानूनी थनुाबाट त�काल थुनाम�ु गनु�  भनी िवप�ीह�को 
नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेशलगायतको जो चािहने उपय�य�ु आ�ा आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको �रट िनवेदन । 

२. यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न नपन� हो ? आदेश जारी ह�न ु
नपन� भए आधार कारण खलुाई ३ िदनिभ� (वत�मान Lockdown को प�रवेशमा उपय�ु सहजतासमेत 
हेरी आव�यक देिखए इमेलबाट) महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी ��ततु 
आदेश र �रट िनवेदनको एक / एक �ित न�कलसमेत साथै राखी िवप�ीह�को नाउमँा आजै इमेलमाफ� त 
�याद सूचना पठाई उ� �याद सूचना पठाएको जानकारी टेिलफोन माफ� त गराई शी� तामेल गन� लगाई 
िलिखत जवाफ पर े वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भनी यस अदालतबाट भएको िमित 
२०७७/०२/२३ को आदेश ।

३. िव�ब�ध ुपौडेलसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र राम स�ुदर राय भर समेत �ितवादी भई दायर 
भएको राज�व चहुावट म�ुा यस अदालतमा कारबाही य�ु अव�थामा रहेकोमा उ�च अदालत पाटनले 
हेन� गरी राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ ससंोधन भई �कािशत राजप�अनसुार 
सोहीबमोिजम यस अदालतको िमित २०७६।११।०४ मा म�ुा सान� आदेश भई िमित २०७६।११।१२ 
च.नं. २४५२४ को प�माफ� त उ�च अदालत पाटनमा पठाइएको ह�दँा यस स�ब�धमा उ�च अदालत पाटनले 
पेस गन� िलिखत जवाफमा स�पूण� बेहोरा उ�लेख ह�नेछ भ�ने बेहोराले काठमाड� िज�ला अदालतले यस 
अदालतसम� पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।

४. यसमा यी िनवेदक �ितवादीह�को नाममा फम� दता�  रहेको, िनज �ितवादीह�ले �वीकार गरी बयान गरेको 
आधारसमेतलाई उ�लेख गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट �ितवादीह�लाई पिछ ठहरबेमोिजम ह�ने 
गरी पपु��का लािग थुनामा रा�ने गरी गरकेो िमित २०७६।०७।२८ को आदेश बेरीतको नदेिखदँा प�रवत�न 
ग�ररहन ुपरने भनी यस अदालतबाट िमित २०७६।०९।१० गते आदेश भएको छ । यसरी िनवेदन संल�न 
कागज �माणको मू�याङ्कन र िव�ेषण गरी त�य �माण र कानूनको आधारमा आदेश भएको ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराले उ�च अदालत पाटनले यस अदालतसम� पेस गरकेो िलिखत  
जवाफ ।

५. रामस�ुदर राय भरलाई राज�व चहुावट म�ुामा काठमाड� िज�ला अदालतको च.नं. २५७८ िमित 
२०७६।०७।२८ को थनुवुा पजु�अनसुार थुनामा रािखिदन भनी लेखी आएबमोिजम िनजलाई थनुामा 
रािखएको ह�दँा यस काया�लयको नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�न ुनपन� भएकोले ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराले कारागार काया�लय न�खलेु यस अदालतसम� पेस गरकेो िलिखत 
जवाफ ।

६. राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ बमोिजम यस िवभागबाट राज�व चहुावटको 
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कसरुमा अनसु�धान तथा तहिककात स�प�न गरी िज�ला सरकारी विकल काया�लय, काठमाड�बाट भएको 
िनण�यबमोिजम यी िनवेदकह�उपर िमित २०७६/०७/२५ मा काठमाड� िज�ला अदालतसम� ०७६-
CR-०१२२ नं को राज�व चहुावट म�ुाको अिभयोग प� दायर ग�रएको िथयो । अदालतको आदेशबमोिजम 
िनजह�लाई म�ुा पपु��का लािग िज�ला कारागार काया�लय, न�ख,ु लिलतपरुमा थनुामा रािखएको ह�दँा 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराले राज�व अनसु�धान िवभाग, ह�रहरभवनले यस अदालतसम� 
पेस गरकेो िलिखत जवाफ ।

आदेश ख�ड
७. िनयमबमोिजम दैिनक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 

िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह� �ी रशेमकुमार शाही, �ी ल�मी (नानी) थापा, �ी 
स�तोष भ�डारीले यी िनवेदकह�उपर राज� चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ को दफा 
२३ बमोिजम सजाय गरी पाउन िवप�ी राज�व अनसु�धान िवभागबाट काठमाड� िज�ला अदालतमा 
अिभयोग प� दायर भई काठमाड� िज�ला अदालतबाट िवशेष अदालत ऐन,२०५९ को दफा ७ को देहाय 
(ङ) बमोिजम यी िनवेदकह�लाई म�ुा पपु��को लािग थनुामा पठाउने गरी थुनछेक आदशे भएको िथयो । 
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोिजम थनुछेकको आदेश गन� �े�ािधकार काठमाड� िज�ला अदालतलाई 
छैन । काय�िविधका हकमा फौजदारी काय�िविध सिंहता,२०७४ को प�र�छेद-७ नै आकिष�त ह��छ । साथै 
उ�च अदालत पाटन लिलतपरुबाट समेत ��ततु म�ुामा गि�भर कानूनी ��ह�मा िवचार नै नगरी काठमाड� 
िज�ला अदालतको आदेशलाई सदर गन� गरी आदेश भएकोले उि�लिखत अदालतह�को गैरकानूनी 
आदेशबाट यी िनवेदकह� गैरकानूनी थनुामा ब�न बा�य भएको ह�दँा उि�लिखत आदेशह� बदर गरी 
िवप�ीह�का नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ग�रपाउ ँभनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

८. �यसैगरी िवप�ीह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी सिंजवराज र�ेमीले राज�व चहुावट 
म�ुामा यी िनवेदकह�उपर काठमाड� िज�ला अदालतमा म�ुा दायर भएको िथयो । काठमाड� िज�ला 
अदालत र उ�च अदालत पाटनको आदेशानसुार िनज िनवेदकह�लाई म�ुा पपु��का लािग थनुामा 
रािखएको हो । बेरीतको भनी िनवेदकह�ले िजिकर गर ेपिन के कारणले बेरीतको भएको भ�ने कुरा उ�लेख 
ह�न सकेको छैन । कानूनबमोिजमको थनुा गैरकानूनी ह�न स�दैन । तसथ� �रट जारी ह�न पन� होइन भनी बहस 
��ततु गनु�भयो ।

९. दवैु तफ� का िव�ान्  कानून �यवसायीह�ले गनु�  भएको बहस सनुी िमिसल संल�न कागजातह�को अ�ययन 
गरी  हेदा� काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको आदेश र सो आदेशलाई सदर गन� गरी उ�च अदालत 
पाटनबाट भएको आदशे िमलेको छ, छैन ? तथा िनवेदकको माग प�ुन स�छ, स�दैन ? भनी िनण�य िदनपुन� 
देिखन आयो ।

१०. िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदकह� �ितवादी रामस�ुदर राय भर र राकेश पा�डेसमेतउपर राज�व चहुावट 
म�ुामा राज� चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन,२०५२ को दफा ३ �ारा िनषेिधत दफा ४ को (क) 
(ख) र (घ) को कसरुमा सोही ऐनको दफा २३ (१) र (३) बमोिजम सजाय गरी पाउन राज�व अनसु�धान 
िवभागबाट काठमाड� िज�ला अदालतसम� अिभयोग प� दायर भएको जसअन�ुप कसरुको मा�ा हेरी 
तीन वष�स�म कैद ह�न स�ने �यव�था रहेकोमा काठमाड� िज�ला अदालतबाट उ� म�ुामा थुनछेक आदेश 



141

सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

ह�दँा िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ङ) बमोिजम �ितवादीह� राकेश पा�डेय र रामस�ुदर 
राय भरलाई म�ुा पपु��को लािग थनुामा पठाउने भनी िमित २०७६।०७।२८ मा आदेश भएको तथा सो 
आदेशउपर यी िनवेदकह�ले मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ७३ बमोिजम उ�च 
अदालत पाटनमा बेरीतको आदेश बदर ग�रपाउ ँभनी िनवेदन िदएकोमा उ�च अदालत पाटनबाट समेत 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको आदेश सदर ह�ने गरी िमित २०७६।०९।१० मा आदेश भएकोले 
उ� आदेशह�बाट िनवेदकह� गैरकानूनी थनुामा ब�न बा�य भई वैयि�क �वत��ताको हनन भएकोले 
उ� आदशेह� बदर गरी िवप�ीह�का नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ग�रपाउ ँभनी ��ततु �रट 
िनवेदन पन� आएको देिख�छ ।

११. काठमाड� िज�ला अदालतले िमित २०७६।०७।२८ मा आदेश गदा� राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा 
िनय��ण) ऐन, २०५२ को दफा २२ मा उि�लिखत “यस ऐनबमोिजमको कसरुमा म�ुा हेन� अिधकारीबाट 
म�ुाको कारबाही गदा� िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को काय�िविध अपनाउन ुपन� छ” भ�ने �यव�थाका 
आधारमा िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) बमोिजम िनवेदकह�लाई म�ुा पपु��को 
लािग थुनामा रा�ने आदेश गरकेो देिखयो । उ� ऐनको दफा ७ को देहाय (ङ) मा “त�काल �ा� �माणका 
आधारमा अिभय�ुलाई थुनामा राखी पपु�� गनु�पन� पया�� र मनािसब कारण भएमा �चिलत कानूनमा 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िनजलाई थनुामा राखी पपु�� गन�” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । 
राज�व चहुावटस�ब�धी िववादमा राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ को दफा २२ 
मा “यस ऐनबमोिजमको कसरुमा म�ुा हेन� अिधकारीबाट म�ुाको कारबाही गदा� िवशेष अदालत ऐन, २०५९ 
को काय�िविध अपनाउन ुपन�” भ�ने �यव�थाअन�ुप िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ बमोिजमका 
अिधकारको �योग गरी थनुामा रा�ने आदेश गन� िम�छ वा िम�दैन भ�ने ��मा िवचार गदा� िवशेष अदालत 
ऐन, २०५९ को दफा १२ मा म�ुाको कारबाही र िकनारा गदा� “यस ऐनमा लेिखएजितमा यसै ऐनबमोिजम 
र सोबाहकेमा �चिलत कानूनबमोिजम िज�ला अदालतलाई भएसरह अिधकार र काय�िविध �योग गन� 
पाइने” कानूनी �यव�था रहेको दिेख�छ । यस अथ�मा िवशेष अदालत ऐनको दफा ७ मा �यव�था भएको 
िवशेष अदालतको अिधकार तथा सोही ऐनको दफा १२ मा उि�लिखत अ�य अिधकार र काय�िविधलाई 
छुट्याई हेरी िवशेष अदालत ऐनको दफा १२ को िवधाियक� मनसायबमोिजमको �यव�था गनु�पन� 

 देिख�छ । िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १२ ले नै �प� �पमा िज�ला अदालतलाई भएसरह 
अिधकार र काय�िविध �योग गन� पाइने भ�ने �यव�था रहेको अव�थामा राज�व चहुावटस�ब�धी म�ुामा 
िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ बमोिजमको अिधकार �योग गरकेो िमलेको देिखएन । िज�ला 
अदालतले आ�नो अिधकार �े�अ�तग�तको म�ुा हेदा� �योग गन� काय�िविध मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ रहेको र उ� काय�िविधमा थनुछेक धरौट तथा जमानतस�ब�धी प�र�छेद-७ को छु�ै 
�यव�था रहेको अव�थामा थुनछेकको हकमा सोही काय�िविध नै आकिष�त ह�ने देिख�छ । तस�थ थनुछेक 
आदेश गदा� मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को अवल�बन गनु�पन� देिखयो ।

१२. अब मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ दफा ६७ मा अिभय�ुलाई थनुामा रा�ने स�ब�धमा के  
�यव�था छ भनी हेनु�  पन� देिख�छ । सो दफाको उपदफा (१) मा “देहायको कुनै कसरुको अिभयोग लागेको 
अिभय�ु त�काल �ा� �माणबाट कसरुदार दिेखने भएमा वा कसरुदार हो भ�ने िव�ास गन� कुनै मनािसब 
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आधार भएमा अदालतले �य�तो अिभय�ुलाई कारण खलुाई पपु��को लािग थुनामा रा�नेछः-
(क) ज�म कैदको सजाय ह�न स�ने कसरु,
(ख) तीन वष�भ�दा बढी कैदको सजाय ह�न स�ने अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ अ�तग�तका कसरु, वा 
(ग) ख�ड (क) वा (ख) मा उि�लिखत कसरुको उ�ोग, द�ु�साहन वा आपरािधक षड्य�� गरकेो वा 

�य�तो  कसरुमा मितयार भएको कसरु” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ ।
१३. यी िनवेदकह�लाई राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ को दफा २३ उपदफा (१) 

र (३) बमोिजम सजायको मागदाबी िलई अिभयोग दायर भएको देिखयो । संशोिधत उ� ऐनको दफा २३ 
को उपदफा १ मा “राज�व चहुावटको कसरु गन� �यि�लाई िबगोको दो�बरस�म ज�रवाना गरी कसरुको 
मा�ा हेरी तीन वष�स�म कैद ह�नेछ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा ६७ (१) (ख) बमोिजम तीन वष�भ�दा बढी कैदको सजाय ह�न स�ने कसरुको अिभयोग 
लागेको �यि�लाई मा� त�काल �ा� �माणका आधारमा अदालतले म�ुा पपु��का लािग थुनामा रा�न 
स�ने �यव�था रहेको देिख�छ । िनवेदकह�लाई राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ 
को दफा २३ को उपदफा (१) बमोिजम सजाय ह�न मागदाबी िलई म�ुा पपु��का लािग भएको थनुछेक आदेश 
स�ब�धमा िवचार गदा� सजाय मागदाबी िलएको सो दफामा कसरुको मा�ा हेरी कैदको हद तीन वष�स�म 
तोकेको पाइ�छ । तीन वष�भ�दा घटी कैदको सजाय ह�न स�ने म�ुामा पपु��को �ममा सामा�यतया थनुामै 
राखी कारबाही गनु�पन� अव�थाको प�रक�पना मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ६७ 
उपदफा (१) ले गरकेो देिखदैँन ।

१४. मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ दफा ६८ ले दफा ६७ को अव�थामा बाहेक कुनै 
अिभय�ुउपरको अिभयोग �मािणत ह�ने मनािसब आधार भएमा अदालतले धरौटी जमानत िलई तारखेमा 
रा�न स�ने �यव�था गरकेो छ । य�तो िवषयमा िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (ङ) बमोिजम 
राज�व चहुावटको म�ुामा यी िनवेदकह�लाई पपु��का लािग थनुामा रा�ने गरी काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको िमित २०७६।०७।२८ को आदेश र सो आदशे सदर गन� गरी उ�च अदालत पाटनको 
िमित २०७६।०९।१० को आदेश यी िनवेदकह�को हकमा िमलेको देिखएन । तसथ� उ� दवैु आदेश 
उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रिदएको छ । 

१५. अब यी िनवेदकह�लाई म�ुा पपु��का लािग थुनामा रा�ने वा धरौट वा जेथा जमानत िलई छाड्ने स�ब�धमा 
िवचार गदा� िनवेदकह�उपर चलेको राज�व चहुावट म�ुामा िनवेदकह�लाई तीन वष�स�म कैद सजाय ह�न 
मागदाबी िलएको देिख�छ । अिभयोगप�मा नै तीन वष�स�म कैद सजायको मागदाबी भएको अव�थामा 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िवशेष अदालत ऐनको �योग गरी िनवेदकह�लाई म�ुा पपु��का लािग थनुामा 
रा�ने आदेश भएको देिख�छ । तीन वष�स�म कैदको सीमा तोिकएको कानूनी �यव�थाबमोिजम ��ततु 
म�ुाको त�य र अिभयोग मागदाबीको िव�ेषण गरी हेदा� काठमाड� िज�ला अदालतबाट थनुछेक आदेश 
गदा� मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ६८ आकिष�त ह�ने दिेखयो । उ� संिहताको दफा 
६८ मा उपदफा (१) मा “दफा ६७ को अव�थामा ह�नेमा बाहेक कुनै अिभय�ुउपरको अिभयोग �मािणत 
ह�ने मनािसब आधार भएमा अदालतले िनजसगँ धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत िलई ता�रखमा रा�न 
स�नेछ तर बैङ्क जमानत िवना सत�को र अदालतले तोकेबमोिजमको अविधस�म अ�ाविधक ह�न स�ने 
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ह�न ुपन�छ” भ�ने �यव�था तथा उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोिजम धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत 
निदने अिभय�ुलाई अदालतले थनुामा रा�नेछ” भ�ने �यव�था रहेको देिखयो । 

१६. तसथ� उि�लिखत कानूनी �यव�थासमेतका आधार कारणबाट िनज िनवेदकह�ले मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ६८ को उपदफा (१) बमोिजम जनही �.१,००,००० (अ�रिेप 
एक लाख) का दरले नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत वा ब�क जमानत िदए िलई तारखेमा 
राखी ��ततु म�ुामा कारबाही िकनारा गनु�  भनी उ�च अदालत पाटनको नाममा परमादेशको आदेश जारी 
ह�ने ठहछ�  । उ� आदेशअनसुार िनज िनवेदकह�ले नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत वा ब�क 
जमानत ितरमेा थुना म�ु ह�ने गरी उ�च अदालत पाटनको नाममा सिं�� आदेश भइसकेको ह�दँा केही गनु�  

 परने । ब�दी��य�ीकरणको हकमा समेत केही बोिलरहन ुपरने । ��ततु िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी 
िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु । 
�.�या.चोले�� श�शेर ज.ब.रा.

इजलास अिधकृत: जय�ती अव�थी भ�
क��यटुर अपरटेरः रामशरण ितिम�सेना
इित संवत् २०७७ साल जेठ मिहना ३२ गते रोज १ शभुम् ।
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सव��च अदालत, एक �यायाधीशको इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

आदशे िमित : २०७७।२।३२
०७६-WO-०९९१

म�ुाः परमादेश

िनवेदक : अिधव�ा आलोक पोखरलेसमेत -----------------------------------------------------------------------
िव��

िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसहदंरबार, काठमाड�समेत --------------------------------

आदेश
िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   अिधव�ा�य �ी आलोक पोखरले र �ी व�ण िघिमरलेे गनु�भएको 

बहस सिुनयो ।
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजम आदशे िकन जारी ह�न नपन� हो ? आदेश जारी 

ह�न ुनपन� भए सोको आधार र कारणसिहत बाटोको �यादबाहेक सूचना �याद पाएका िमितले १५ िदनिभ� िछटो 
साधन�ारा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा यो आदेश र 
�रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी �याद सूचना पठाई सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदई 
�यादिभ� िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू� ।

अ�त�रम आदेश माग गरकेो स�दभ�मा दवैु प�को उपि�थितमा छलफल ह�न ु उपय�ु देिखदँा िमित 
२०७७।३।४ गते अ�त�रम आदेश स�ब�धमा छलफलको लािग पेसी तोक� िवप�ीह�लाई सूचना िदनू । उ� 
छलफलमा िनवेदकले उठाएका वैकि�पक �णालीबाट िव�ाथ�को िसकाइ सहजीकरण िनद�िशका, २०७७ 
काया��वयन गदा�  इ�टरनेट, रिेडयो, टेिलिभजनलगायतका स�चार मा�यममा पह�चँ नभएका तथा फरक 
�मताय�ु िव�ाथ�ह�का त�याङ्कस�ब�धी िववरणसिहत उपयु�� वैकि�पक �णाली अवल�बन गदा� �य�ता 
िव�ाथ�ह�को संिवधान �द� मौिलक हकको काया��वयनमा पन� असर �भाव र सोको पह�चँबाट वि�चत ह�न 
प�ुने बालबािलकाह�मा पन� स�ने मनोसामािजक असरलाई �यव�थापन गन� स�ब�धमा ग�रएको नीित र सोको 
काया��वयनको िवषयमा आव�यक �ितवेदनसाथ िश�ा, िव�ान तथा �िविध म��ालयका सिचव वा स�बि�धत 
िवषय हेन� महाशाखा �मखुलाई उ� छलफलका िदन उपि�थत ह�ने सूचना िदई िनयमानसुार पेस गनू� ।

इित संवत् २०७७ साल जेठ ३२ गते रोज १ शभुम् ---------------------------।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई

माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल
आदेश िमित : २०७७।३।१

०७६-FN-०५५८ / ०७६-WO-०९४०

म�ुाः िविवध / परमादशे

िनवेदक : सोम�साद लइुटेँलसमेत --------------------------------------------------------------------------------१
िव��

िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत --------------------------------------------------------१

आदेश
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : आज पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत 

िव�ान्   व�र� अिधव�ा �ी नारायण�साद �साई, िव�ान्   अिधव�ाह� �ी सोम�साद लइुटेँल, �ी नर�े��साद 
खनाल, �ी कृ�ण�साद �यौपाने, �ी सिुदप देवकोटा, �ी शोभा काक� र �ी ल�मी (नानी) थापा र नेपाल 
सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   महा�यायािधव�ा �ी अि�न�साद खरले, नायब महा�यायािधव�ा �ी 
पदम�साद पा�डे, सह�यायािधव�ाह� �ी संिजवराज र�ेमी र �ी लोकनाथ पराजलुीले गनु�भएको बहससमेत 
सिुनयो । साथै आदेशबमोिजम उपि�थत �म तथा रोजगार म��ालयका िनिम� सिचव �ी बाबरुाम अिधकारी 
तथा वैदिेशक रोजगार बोड�का काय�कारी िनद�शक राजन�साद �े�ले �य� गनु�भएको कुराह� सिुनयो । 

��ततु िनवेदनमा यस अदालतको एक �यायाधीशको इजलासबाट िमित २०७७।१।४ मा वैदेिशक 
रोजगारीमा रहेका नाग�रकह�लाई WHO को मापद�ड अनशुरण गद� उनीह�को जीवन, �वा��य र सरु�ासमेतलाई 
�ि�गत गरी िफता�  �याउने / उ�ार गन� काय�समेतको लािग अ�त�रम आदशे जारी भएपिछ वैदिेशक रोजगार ऐन, 
२०६४ र वैदेिशक रोजगार िनयमावली, २०६४ को प�रिधिभ� पन� मजदरुह�को हकमा नेपाल सरकारबाट िमित 
२०७७।२।१२ मा “कोिभड-१९ को िव��यापी सङ्�मणको कारणबाट उ�प�न प�रि�थितमा �वदेश आउनै पन� 
अव�थामा रहेका नेपाली नाग�रकलाई �वदशे आउन सहजीकरण गन�स�ब�धी आदेश, २०७७” जारी भएको 
अव�थामा सो आदशेको दफा ७ को देहाय (ग) मा वैदेिशक रोजगारको लािग �म ग�त�यमा रहेका �यि�ह�म�ये 
अ�य �ोतबाट खच� नबेहो�रने �यि�को हकमा सो खच� िनजले बेहोनु�  पन� भनी गरकेो �यव�था वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा २२, ३३, ७५ तथा वैदेिशक रोजगार िनयमावली, २०६४ को िनयम २६ समेतको िवपरीत 
रहेको भ�ने िजिकर िलएको पाइयो ।

नेपालको सिंवधानको धारा ५१ (झ) को (५) मा वैदेिशक रोजगारलाई ‘सरुि�त’ बनाउने भ�ने उ�लेख 
भएको पाइयो । वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३३(१)(ख) मा भएको �यव�थाअनसुार दफा ३२ बमोिजम 
�थािपत 'वैदेिशक रोजगार क�याणकारी कोष' को �योग र स�चालन सो ऐनको दफा ७५ को �योजनको लािग गन� 
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स�ने देिखयो । दफा ७५ मा कामदारलाई �वदेश िफता� गन� �यव�था गद� उपदफा (१) मा करारबमोिजम सिुवधा 
नपाएका कामदारलाई इजाजतप�वालाले �वदेश िफता� गनु�पन�, �यसैगरी उपदफा (२) मा कामदार रहेको मलुकुमा 
‘महामारी’ परी कामदार त�काल िफता� गनु�पन� भएमा नेपाल सरकारले कुटनीितक िनयोग वा �म सहचारीमाफ� त 
िफता� गन� भ�ने �यव�था रहेको पाइयो ।

वैदेिशक रोजगारमा गएका नेपाली नाग�रकह� िनजी आिथ�क उपाज�नको लािग मा� जाने होइन । आ�नो 
काय�माफ� त उनीह�ले नेपालको मह�वपूण� योगदान गद�छन्  । वत�मान कोिभड-१९ को महामारी स�ब�धमा नेपाल 
सरकारले बनाएको ‘नेपाली नाग�रकलाई �वदेश आउन सहजीकरण गन�स�ब�धी आदशे, २०७७’ वैदेिशक 
रोजगारमा गएका कामदारलाई मा� नभई िवदेशमा रहेका स�पूण� नाग�रकलाई आकिष�त ह�ने देिखयो । वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोिजम �थािपत कोषमा �म �वीकृित िलई गएका �यि�ह�को योगदान 
रहेको भ�ने स�ब�धमा कुनै िववाद देिखएन । उ� कोषको रकम ऐनको दफा ३३, िनयमावलीको िनयम २६ 
बमोिजम कोषमाफ� त खच� ह�ने अव�था दिेखयो । 

यस प�र�े�यमा �म �वीकृित िलई वैदेिशक रोजगारीमा गएका, करारको अविध नपगुी फक� नपुन� 
अव�थामा रहेका तथा ग�त�य मलुकु वा रोजगार दाताबाट िटकट �ा� गन� नस�ने अव�थामा रहेका �यि�ह�म�ये 
पिन रोजगारीको �कृित, आय�ोतसमेतका कारण आ�नो खच�मा �वदेश फक� न नस�ने अव�था भई अलप�मा 
परकेा, वैदेिशक रोजगारीमा गएका नाग�रकह�को हकमा कुटनीितक िनयोग वा �म सहचारीबाट उ�ार गनु�पन� 
अव�थामा रहेको भनी �मािणत भएका कामदारह�लाई नेपाल �याई ग�त�य �थानस�म प�ुयाउन ुपन� दािय�व 
रा�यको ह�दँा �रट िनवेदकको समेत संल�नतामा स�बि�धत सरोकारवालाह�सगँ सिं�� परामश�समेत गरी एक 
काय�िविध जनाई योगदानकता�को वैधािनक अपे�ा र कोषको �यायपूण� �योगिबच स�तलुन कायम ह�ने गरी त�काल 
उ�ारको �ि�या स�ु गनू� ।

साथै वैदेिशक रोजगारमा रहेका �यि�ह�को हकमा �म ग�त�यको मलुकुले नै कोिभड-१९ को 
सङ्�मणबाट जोगाउन र सङ्�मण भइहालेको अव�थामा िनजलाई औषधोउपचार गरी सरु�ा �दान गनु�पछ�  । 
सो गदा� नाग�रक र गैरनाग�रकिबच वा िभसाको अव�था र बसोबासको वैधता ज�ता कुनै पिन आधारमा भेदभाव 
गन� िम�दैन । य�तो कुनै पिन काय� आ�वासी कामदारह�को आधारभूत मानव अिधकार तथा अ�तरा�ि��य 
मानव अिधकार कानूनको िव�� ह��छ । यस स�दभ�मा अ�तरा�ि��य �म सगंठन, िव� �वा��य संगठनसमेतका 
माग�दश�नह� र िवशेषत: UNITED NATIONAL NETWORK ORGANIZATION को १४ मे २०२० को 
िव�ि�समेतलाई म�यनजर गद� वैदेिशक रोजगारमा रहेका नेपाली मजदरुह�को िहत र�ाको लािग स�बि�धत 
सरकारह�लाई नेपाली कुटनीितक िनयोगमाफ� त प�ाचार गरी नेपाली �िमक / कामदारको सरु�ा गनु�  भनी नेपाल 
सरकारको नाममा नेपालको संिवधानको धारा १३३ तथा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ 
बमोिजम यो अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको छ । यसै िवषयसगँ स�बि�धत �रट िनवेदन ०७६-WO-०९६७ 
साथै राखी िनयमअनसुार पेस गनु�होला ।

�या.ह�र�साद फुयाल 

इित संवत् २०७७ साल असार १ गते रोज २ शभुम् ---------------------------।
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

सव��च अदालत, एक �यायाधीशको इजलास
माननीय �यायाधीश डा.�ी मनोजकुमार शमा�

आदेश िमित : २०७७।३।१
०७६-WO-०९८४

म�ुा : उ��ेषण

िनवेदक : अिधव�ा डा. प�ुय�साद खितवडासमेत ----------------------------------------------------------------
िव��

िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत ---------------------------------

आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश जारी 

ह�न नपन� मनािसब आधार, कारण र �माण भए सोसमेत खलुाई सूचना �याद �ा�त भएको िमितले बाटाको 
�यादबाहेक १५ (प��) िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश 
र िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा अविध 
�यितत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनू� ।

साथै अ�त�रम आदेशको माग गरकेो स�ब�धमा हेदा� िनवेदकले माग गरेबमोिजमको अ�त�रम आदेश 
अि�तम सनुवुाइका समयमा ह�ने अव�थाको रहेकोले अ�त�रम आदेश जारी ग�ररहन परने । ��ततु िनवेदन 
कोरोना भाइरस (COVID-19) सगँ स�बि�धत िवषयको रहेकाले सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ७३(१) बमोिजम अ�ािधकार िदई िनयमानसुार पेस गनू� ।

इित संवत् २०७७ साल असार १ गते रोज २ शभुम् -------------------------।
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सव��च अदालत, एक �यायाधीशको इजलास
माननीय �यायाधीश डा.�ी मनोजकुमार शमा�

आदेश िमित : २०७७।३।१
०७६-WO-०९९२

म�ुा : उ��ेषण

िनवेदक : अिधव�ा डा. प�ुय�साद खितवडासमेत ----------------------------------------------------------------
िव��

िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत --------------------------------

आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश जारी 

ह�न नपन� मनािसब आधार, कारण र �माण भए सोसमेत खलुाई सूचना �याद �ा�त भएको िमितले बाटाको 
�यादबाहेक १५ (प��) िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश 
र िनवेदनप�को �ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा अविध 
�यितत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनू� ।

साथै अ�त�रम आदेशको माग गरकेो स�ब�धमा हेदा� िनवेदकले माग गरेबमोिजमको अ�त�रम आदेश 
अि�तम सनुवुाइका समयमा ह�ने अव�थाको रहेकोले अ�त�रम आदेश जारी ग�ररहन परने । ��ततु िनवेदन 
कोरोना भाइरस (COVID-19) सगँ स�बि�धत िवषयको रहेकोले सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ७३(१) बमोिजम अ�ािधकार िदई िनयमानसुार पेस गनू� ।

 
इित संवत् २०७७ साल असार १ गते रोज २ शभुम् -------------------------।



149

सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

सव��च अदालत, एक �यायाधीशको इजलास
माननीय �यायाधीश डा.�ी मनोजकुमार शमा�

आदेश िमित : २०७७।३।१
०७६-WO-०९९३

म�ुा : परमादशे

िनवेदक : अिधव�ा दलबहादरु धामीसमेत -------------------------------------------------------------------------
िव��

िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत ---------------------------------

आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश जारी 

ह�न नपन� मनािसब आधार, कारण र �माण भए सोसमेत खलुाई सूचना �याद �ा�त भएको िमितले बाटाको 
�यादबाहेक १५ (प��) िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश 
र िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना जारी गरी िलिखत जवाफ पर ेवा अविध 
�यितत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनू� ।

साथै अ�त�रम आदेशको माग गरकेो स�ब�धमा हेदा� िनवेदकले माग गरेबमोिजमको अ�त�रम आदेश 
अि�तम सनुवुाइका समयमा ह�ने अव�थाको रहेकोले अ�त�रम आदेश जारी ग�ररहन परने । ��ततु िनवेदन 
कोरोना भाइरस (COVID-19) सगँ स�बि�धत िवषयको रहेकोले सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ७३(१) बमोिजम अ�ािधकार िदई िनयमानसुार पेस गनू� ।

                

इित संवत् २०७७ साल असार १ गते रोज २ शभुम् -------------------------।
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सव��च अदालत, एकल इजलास
माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी

आदेश िमित : २०७७।३।२
०७६-WO-०९९५

म�ुा : उ��ेषण

िनवेदक : जनिहत संर�ण म�चको तफ� बाट र आ�नो हकमा समेत व�र� अिधव�ा �काशमिण शमा�समेत -----१
िव��

िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत --------------------------------------------------------१

आदेश
��ततु म�ुामा िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ाह� �ी �काशमिण शमा� र �ी 

िदनेशमिण ि�पाठी तथा िव�ान्   अिधव�ाह� �ी िव�ण�ुसाद भषुाल, �ी स�जय अिधकारी, �ी पकंजकुमार कण� 
र �ी ल�मी नानी थापाले गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदनको मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश जारी 
ह�न नपन� भए आधार कारणसिहत यो आदशे �ा�त भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५(प��) िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै 
राखी िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना पठाई सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदई �यादिभ� 
िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू� ।

अ�त�रम आदशे माग भएकोतफ�  िवचार गदा�, �रट िनवेदनमा बंगलादशेमा अ�ययनरत ६५० जना जित 
नेपाली िव�ाथ�ह�ले कोिभड-१९ को महामारी फैिलन स�ुवात भएदेिख नै आ�नो दूतावासलाई आफूह�लाई 
उ�ार गन� माग ग�रएको भ�ने उ�लेख पाइयो । िमित २०७७।१।१६ गते बगंलादशेका �धानम��ीले इ.सं.२०२० 
को से�टे�बरस�म शैि�क स�ंथाह� ब�द गन� घोषणा गर े। साथै बंगलादेशमा पढ्न बसेका नेपाली िव�ाथ�ह� 
के-कसो गन� ि�थितमा आकुल�याकुल भई िनज िव�ाथ�ह� र नेपालमा रहेका उनीह�का प�रवारका सद�यह� 
तनावको ि�थितमा रहेको, उनीह�ले आफूह�ले नै �यूनतम खच� बेहोछु�  भ�दा पिन नेपाल �याउनेतफ�  केही नगनु�  
सिंवधानले �द� गरकेो समानताको हकसमेतको �ितकूल रहेको भ�नेसमेतको बेहोरा �रट िनवेदनमा उ�लेख 
गरी उनीह�को सरुि�त र िछटो �वदेश िफता�को लािग अ�त�रम आदेश माग गरकेो पाइयो । कोिभड-१९ को 
महामारीबाट िवदेशमा आ�ा�त भइरहेका आ�ना नाग�रकलाई िछटोभ�दा िछटो उ�ार गरी आ�नो देश िफता� 
लैजाने काय�मा िव�वका धेर ैरा��ह�ले काय� ग�ररहेका छन् । नेपालले समेत चीनलगायतका केही रा��ह�बाट 
आ�ना नाग�रकह�लाई िफता� �याउने काय� गरकेो छ । बगंलादशेमा वा जहासँकैु अ�ययनरत नेपाली िव�ाथ� 
उनीह�को प�रवारको लािग मा� नभएर नेपाल रा��का भिव�यका कण�धार र अमू�य िनिध ह�न् । उनीह�को 
जीवन र �वा��यको सरु�ा गनु�  रा�यको कत��य हो । नेपालको संिवधानले ��याभूत गरकेो स�मानपूव�क बा�ँन 
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पाउने अिधकार, कानूनको �ि�मा समानताको अिधकार, �वत��ताको अिधकार र आधारभूत �वा��यस�ब�धी 
अिधकारको उपभोगबाट बंगलादेशमा अ�ठ्यारोमा परी बसेका नेपाली िव�ाथ�ह�लाई वि�चत गन� िम�दनै । 
नाग�रकको मौिलक हक हननको �� उठी हक अिधकारको अपूरणीय �ितको अव�थामा सव��च अदालतले 
असाधारण अिधकार �े�को �योग गरी त�काल उपचारको माग� �श�त गनु�पन� ह��छ । य�तो अव�थाको 
िव�मानता ��ततु �रट िनवेदनमा देिखएको ह�दँा बंगलादशेमा रहेका कोिभड-१९ का कारण अ�ठ्यारोमा परी 
घर फक� न चाहने नेपाली िव�ाथ�ह�लाई �वदशे फक� ने आव�यक �यव�था त�काल िमलाई िव�व �वा��य 
सगंठनको मापद�डअनसुार �वा��य जाचँ गरी �वार�ेटाइनमा रा�न ुर सो समय �यितत भएपिछ िनजह�को 
अिभभावकको िज�मा लगाउन ुभनी सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९(२)(क) बमोिजम िवप�ी 
नं.१, २, ३, ४ र ५ का नाममा यो अि�तरम आदेश जारी ग�रिदएको छ । िनयमानसुार गनू�  ।

इित संवत् २०७७ साल असार २ गते रोज ३ शभुम् -----------------------------
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सव��च अदालत, एक �यायाधीशको इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

आदेश िमित : २०७७।३।४
०७६-WO-१०२७

म�ुा : परमादशे

िनवेदक : अिधव�ा सीतादेवी �े�समेत ---------------------------------------------------------------------------
िव��

िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत ----------------------------------------------------------

आदेश
यसमा, िमिसल अ�ययन गरी िनवेदकका तफ� बाट कानूनी �ितर�ाका लािग उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्   

अिधव�ाह� �ी सीतादवेी �े�, �ी ह�रनाथ ढकाल, �ी रामबहादरु काक� र �ी ब�ी�साद पौडेलले गनु�भएको 
बहससमेत सिुनयो ।

हाल देखा परकेो कोिभड-१९ को जन�वा��य सम�याका कारण मलुकु ब�दाब�दी (Lockdown) 
मा रहेको अव�थामा स�पूण� आिथ�क ि�याकलाप ठ�प रहेको ह�दँा ब�दाब�दी खलुी �यापार �यवसाय सामा�य 
रहेको िमितले ६ मिहनापिछ मा� िक�तामाफ� त ब�क तथा िव�ीय स�ंथाको बाकँ� सावँा �याज रकम भ�ुान गन� 
�यव�थाका साथै �याद समा� भएका कजा�  िमलान एवम्  नवीकरणको �ब�धका लािग िवप�ीह�का नाउमँा 
परमादेशसमेत र िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नलागेस�म ऋणीह�बाट ऋण असलुीको कुनै कारबाही अगािड 
नबढाउन ुभनी अ�त�रम आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िनवेदन मागदाबी रहेछ ।

िनवेदन माग स�ब�धमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे िकन जारी ह�न ुनपन�      
हो ? आदेश जारी ह�न नपन�, भए सोको आधार कारणसिहत यो आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ 
िदनिभ� िवप�ी नं.३, ६ र ७ को हकमा आफँै वा आ�नो कानूनबमोिजमको �ितिनिधमाफ� त र अ�य िवप�ीह�को 
नाममा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गन� भनी िवप�ीह�का नाउमँा यो आदेश र �रट 
िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी �याद सूचना पठाई िदनू ।

िनवेदनमा अ�त�रम आदेशसमेत माग ग�रएको स�ब�धमा िवचार गदा�, मका� पन� प�ले सरोकारवाला वा 
िनयमनकारी िनकायमाफ� त आ�नो गनुासो राखी सम�या समाधान गन�स�ने अव�थाको िव�मानता रहेको तथा 
उ�ोग �यवसायीको ऋण र ऋणको सावा ँ�याज ितन� बझुाउने िवषयमा साव�जिनक हकिहतअ�तग�त िनवेदन दता� 
भएको तर असर पन� प� कानूनी उपचारका लािग आएको नदेिखदँा िवप�ीह�को �यस �कारको कामकारबाहीबाट 
��य� असर पन� प�ह� उपि�थत ह�दँा िनजह�को िहत सरोकार स�बोधन ह�ने नै ह�दँा सिुवधा स�तलुनका 
�ि�बाट समेत अ�त�रम आदेश जारी ग�ररहनपुन� अव�था देिखन आएन; िनयमानसुार पेस गनू� ।

इित संवत् २०७७ साल आषाढ ४ गते रोज ५ शभुम् ---------------------------।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा

आदेश िमित : २०७७।३।५
०७६-WH-०३७५

िवषयः- ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : िवकाश चौधरीको हकमा अिधव�ा दलबहादरु धामी --------------------------------------------------१
िव��

िवप�ी :  उ�च अदालत िदपायल, राजपरु िदपायल डोटी---------------------------------------------------------१ 
 बाल सधुार गहृ, िसलगढी, डोटी-------------------------------------------------------------------------१

आदेश
�या.सपना �धान म�ल : नेपालको सिंवधान, २०७२ को धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोिजम यस 

अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त दायर ह�न आएको ��ततु ब�दी��य�ीकरण िनवेदनको संि�� 
त�य एवं आदेश यस�कार रहेको छ:

१. िनवेदकको िनवेदन बेहोराः
िनवेदक िवकाश चौधरी िव�� अपहरण तथा करणीस�ब�धी म�ुा कैलाली िज�ला अदालतमा दायर 

भई थुनछेकको आदेशले बाल सधुार गहृ, डोटीमा रा�ने आदेश भई आजका िमितस�म सोही बाल सधुार गहृ 
डोटीमा नै रहेको अव�थामा कैलाली िज�ला अदालतले ७ वष� कैद सजाय ठहर फैसला गरी सोका िव�� उ�च 
अदालत िदपायलमा पनुरावेदन दता�  गरी अिहले िवचाराधीन रहेको छ । िव�मान संिगन अव�थाको उपय�ु 
सवंेदनिशलतालाई म�यनजर गरी िव�भरी महामारीको �पमा फैिलरहेको नोबेल कोरोना भाइरसको स�ब�धमा 
आव�यक िनण�य िलन सव��च अदालतको िमित २०७६।१२।०७ गतेको पूण� बैठक िनण�य आइसकेपिछ 
बालबािलकाको �वा��य जोिखमको आकँलन गरी बाल सधुार गहृमा रहेका बालबािलकाका अिभभावकले आ�ना 
बालबािलकालाई अदालतले खोजेको बखत उपि�थत गराउने गरी हाललाई नाबालक िवकाश चौधरीलाई मेरो 
िज�मा लगाई पाउ ँभनी िमित २०७६।१२।१० गते उ�च अदालत िदपायलमा िनवेदन पेस गरकेो गरकेो िथयो ।

उ� िनवेदनमा िमित २०७६।१२।११ गते छलफल ह�दँा उ�च अदालत िदपायलबाट नाबालकको नाम 
प�रवित�त नाम कायम गरी सोही नामबाट �ितवादी कायम गराई म�ुा उ�च अदालत िदपायलमा िवचाराधीन 
रहेकोमा सोको कुनै �याल नगरी आदेशमा "िनवेदकले िनवेदन साथ पेस गरकेो िवकाश चौधरीको नाग�रकताको 
छायँा�ितबाट िनजको ज�मिमित २०५८।८।२२ रहेकोले िनज िमित २०७६।१२।११ गते िनजको उमेर १८ वष� 
३ मिहना १९ िदन पूरा गरकेो दिेखदँा िनजलाई १८ वष�मिुनको नाबालक मा�न िम�ने अव�था नदेिखदँा िनवेदकको 
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मागबमोिजम िवकाश चौधरीलाई िनवेदकको िज�मा लगाउन िम�ने दिेखन आएन" भ�ने आदेश भएको िथयो । 
वत�मान िवषम प�रि�थितको यथाथ� िव�ेषणसमेत नगरी िव�मान कानून, स�मािनत सव��च अदालतको िमित 
२०७६।१२।०७ को पूण� बैठकको िनण�य, नेपालको संिवधानको धारा १६, ३९(९), बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०७५ को दफा १६(१),(२) िवपरीत नाबालकको िहतसमेतलाई नजर अ�दाज गरी हचवुाका भरमा नाबालकको 
हैिसयतमा बाल सधुार गहृमा रहेको नाबालकलाई अिहले आएर १८ वष� नाघेको अथ� लगाई उमेर पगेुको साबालक 
भएको आधारमा िनवेदन मागबमोिजम नह�ने भनी िवप�ी उ�च अदालत िदपायलबाट िमित २०७६।१२।११ मा 
भएको आदेश कानूनस�मत्, �यायस�मत् एव ंतक� स�मत् नभएको ह�दँा उ� आदेश बदर गरी िवकाश चौधरीको 
हकमा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रपाउ ँसाथै अदालतले चाहेका बखत अदालतमा उपि�थत गराउने 
गरी िनजलाई अिभभावकको िज�मा लगाई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा दायर भएको िनवेदनप� ।

२. यस अदालतको �ारि�भक आदेशः
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ु नपन� हो ? आदेश 

जारी ह�न नपन� भए आधार र कारणसिहत यो आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक ३(तीन) िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त इमेलबाट िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा यो आदेश र 
�रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी �याद सूचना पठाई सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदई 
�यादिभ� िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतको िमित 
२०७७।२।२६ को आदेश ।

३. बाल सुधार गृह, डोटीको िलिखत जवाफः
प�रवित�त नाम ७१ धनगढी १५५ को संर�क बबुाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी िवकाश 

चौधरीसमेत भएको अपहरण र करणीस�ब�धी कसरु म�ुामा �ी कैलाली िज�ला अदालतको च.नं. १३३८५ िमित 
२०७६/०३/२८ गतेको प�बमोिजम उ� अदालतमा िमित २०७६/०३/२८ गतेको आदशेअनसुार िनवेदकलाई 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २४ को उपदफा २ बमोिजम म�ुा पपु��को िसलिसलामा यस बाल 
सधुार गहृमा रािखएको अव�था छ । स�मािनत अदालतको आदेशको पालना गन� यस सधुार गहृको कत��य ह�दँा 
िनवेदकले �रट िनवेदनमा िजिकर िलएज�तो िनजको मौिलक हक हनन ह�ने गरी यस सधुार गहृबाट कुनै िनण�य 
गरकेो भ�ने कुनै आधार तथा �माणह�बाट नदेिखएको ह�दँा उ� कपोलकि�पत र �मपूण� बेहोराको �रट िनवेदन 
औिच�यिहन भएकोले िनवेदकको उ� �रट खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको बाल सधुार गहृ, डोटीको िलिखत 
जवाफ ।

४. उ�च अदालत िदपायल, डोटीको िलिखत जवाफः
प�रवित�त नाम ७१ धनगढी १५५ को संर�क बबुासमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र �ितवादी 

िवकाश चौधरीसमेत जना-४ भएको अपहरण र करणीस�ब�धी कसरु म�ुामा यी िनवेदक िवकाश चौधरीसमेतले 
मलुकु� फौजदारी सिंहता, २०७४, को दफा २१९(३)(घ) बमोिजमको कसरु गरकेो ठहरी िनजलाई १०-१२ 
वष�स�म कैद सजाय ह�नेमा िनज १८ वष�भ�दा कम उमेरको देिखदँा बालबािलका ऐन, २०७५ को दफा ३४(४) 
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बमोिजम ७ वष� कैद ह�ने ठहरी स�ु कैलाली िज�ला अदालतबाट िमित २०७६/०६/०९ मा कसरु ठहर भई 
िमित २०७६/०७/०६ मा सजाय िनधा�रण भएको र हाल बाल सधुार गहृ, डोटीमा रहेका यी िनवेदक �ितवादी 
िवकाश चौधरीको यस अदालत िदपायलमा सो फैसलाउपर पनुरावेदन परकेो दिेख�छ । यस अदालतमा उ� 
म�ुा िवचाराधीन रहेको अव�थामा संर�कको िज�मा लगाई पाउ ँभनी िनजका बाब ुखशुीराम चौधरीले िमित 
२०७६/१२/१० मा िनवेदन िदएका र उ� िनवेदन इजलाससम� पेस ह�दँा िनवेदकले िनवेदन साथ पेस 
गरकेो िवकाश चौधरीको नाग�रकताको छायँा�ितबाट िनजको ज�मिमित २०५८/०८/२२ रहेकोले आज िमित 
२०७६/१२/११ गते िनजको उमेर १८ वष� ३ मिहना १९ िदन पूरा गरकेो देिखदँा िनजलाई १८ वष�मिुनको 
नाबालक मा�न िम�ने अव�था नदेिखदँा िनवेदकको मागबमोिजम िवकाश चौधरीलाई िनवेदकको िज�मा लगाउन 
िम�ने दिेखन आएन कानूनबमोिजम गनु�  भनी यस अदालतबाट िमित २०७६/१२/११ मा आदेश भएको ह�दँा यस 
अदालतबाट िनवेदकको िज�मा लगाउन िम�ने दिेखन आएन भनी भएको आदेश कानूनबमोिजम नै भएको ह�दँा 
यस अदालतलाई िवप�ी बनाई दायर भएको ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदन औिच�यिहन ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत िदपायल, डोटीको िलिखत जवाफ ।

५. यस अदालतको अि�तम आदेशः
उपयु��ानसुार त�य भएको ��ततु िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ा एवम् 

िनवेदक �वयम् दलबहादरु धामीले िव�भरी महामारीको �पमा फैिलरहेको नोबेल कोरोना भाइरसको स�ब�धमा 
आव�यक िनण�य िलन सव��च अदालतको िमित २०७६।१२।०७ गतेको पूण� बैठकले िनण�य गरकेो साथै 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) का अनसुार अिभभावक िज�मा लगाउन स�ने कानूनी 
�यव�था रहेको छ । िवकाश चौधरीको नाग�रकतामा िनजको ज�मिमित २०५८।८।२२ रहेकोमा वारदात 
घटेको िमित २०७६।२।३१ मा िनज १८ वष�मिुन रहेको पिु� भइरहेको अव�था ह�दँा बाल सधुार गहृमा रहेको 
नाबालक िवकाश चौधरीलाई अिहले आएर साबालकको अथ� लगाई अिभभावकको िज�मा लगाउन निम�ने 
गरी उ�च अदालत िदपायलबाट भएको िमित २०७६।१२।११ को आदेश कानूनस�मत नभएको र यसले बाल 
�यायअनकूुलको हकलगायतका अ�य हकमा समेत आघात प�ुयाएको ह�दँा िनज िवकाश चौधरीलाई खोजेको 
बखत उपि�थत गराउने गरी त�काल िनजको अिभभावकको िज�मामा छोड्ने गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गरी थनुाम�ु ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी नेपाल सरकारबाट उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ा टेकराज भषुालले िनज िवकाश चौधरी 
िव�� दायर भएको अपहरण तथा जबरज�ती करणी कसरुको अिभयोग ग�भीर �कृितको कसरु हो । सो कसरुमा 
िनज िवकाश चौधरीलाई १०-१२ वष�स�म कैद सजाय ह�नेमा वारदात घटेको िमितमा िनज १८ वष�भ�दा कम 
उमेरको देिखएको आधारमा ७ वष� कैद ह�ने ठहरी स�ु कैलाली िज�ला अदालतबाट फैसला भएको र सोही 
फैसलाबमोिजम कैद भ�ुानको लािग िनज बाल सधुार गहृमा रहेको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
�रट जारी ह�नपुन� होइन भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

िव�ान् अिधव�ा तथा उप�यायािधव�ाले गनु�भएको उि�लिखत बहससमेत सनुी िनवेदन बेहोरासिहतको 
िमिसलसमेत अ�ययन गरी हेदा� िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी ह�नपुन� हो, होइन सोही िवषयमा िनण�य िदनपुन� 
देिखन आयो ।
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िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदक िवकाश चौधरी िव�� अपहरण र करणीस�ब�धी कसरुमा अिभयोगप� 
दायर भएकोमा स�ु कैलाली िज�ला अदालतले अपहरणमा सफाई िदई करणीस�ब�धी कसरु ठह�याएको 
देिख�छ । सो कसरुमा िनजलाई १०-१२ वष�स�म कैद सजाय ह�नेमा वारदात िमितमा िनज १८ वष�भ�दा कम 
उमेरको देिखदँा बालबािलका ऐन, २०७५ को दफा ३४(४) बमोिजम ७ वष� कैद ह�ने ठहरी बाल सधुार गहृ, 
डोटीमा रहेको देिख�छ । नोबेल कोरोना भाइरसको महामारीबाट ब�न बचाउन तथा सव��च अदालतको िमित 
२०७६।१२।७ गतेको पूण� बैठक िनण�यको अधीनमा रही अदालतले खोजेको बखत उपि�थत गराउने गरी हाललाई 
नाबालक िवकाश चौधरीलाई अिभभावकको िज�मा लगाई पाउ ँभनी उ�च अदालत िदपायलमा िनजका बाब ु
खशुीराम चौधरीले िनवेदन पेस गरकेोमा िनजको उमेर १८ वष�मािथ भएको भनी िनजलाई नाबालक मा�न निम�ने 
र अिभभावकको िज�मा लगाउन निम�ने भनी आदेश भएको देिख�छ । नाबालकको हैिसयतमा बाल सधुार गहृमा 
रहेका नाबालकलाई अिहले साबालकको अथ� लगाई ग�रएको उ� आदेश तक� स�मत र �यायस�मत नभएको 
साथै हाल कोिभड-१९ को महामारीको अव�थामा सोही आदेशको आधारमा थनुामा रहदँा संिवधानले �दान 
गरकेो बाल �यायअनकूुलको हकलगायतका अ�य हकमा समेत आघात प�ुन गएको ह�दँा िनज िवकाश चौधरीलाई 
खोजेको बखत उपि�थत गराउने गरी त�काल िनजको अिभभावकको िज�मामा छोड्ने गरी ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ग�रपाउ ँभनी �रट िनवेदन दायर भएको देिख�छ ।

�रट िनवेदकलाई अपहरण र करणीस�ब�धी कसरुको अिभयोग दायर भएकोमा करणीस�ब�धी कसरुमा 
७ वष� कैद ह�ने ठहरी स�ु कैलाली िज�ला अदालतबाट फैसला भएको हो । सो फैसलाउपर उ�च अदालत 
िदपायलमा पनुरावेदन परी म�ुा िवचाराधीन रहेको अव�थामा िनजलाई अिभभावकको िज�मा लगाई पाउ ँभनी 
िनवेदन दायर भएकोमा िनजलाई १८ वष�मिुनको नाबालक मा�न िम�ने नदेिखदँा अिभभावकको िज�मा लगाउन 
निम�ने भनी कानूनबमोिजम नै आदेश भइसकेको ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ुपन� होइन, 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको िवप�ीह�को तफ� बाट िलिखत जवाफ रहेको पाइ�छ ।

सव��थम, िनवेदकको हकमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) मा उि�लिखत सिुवधा 
�योग ह�ने वा नह�ने स�ब�धमा िवचार गदा�, उपयु�� कानूनी �यव�थालाई उ�लेख गनु�  सा�दिभ�क देिख�छ । सो 
दफाअनसुार "बाल अदालतले उपदफा (२), (३) वा (४) बमोिजम सजाय ह�ने ठहर भएको बालबािलकाको उमेर, 
िलङ्ग, प�रप�वता, कसुरज�य काय�को �कृित र �य�तो काय� गदा�को प�रि�थितसमेतलाई िवचार गरी सत� तोक� 
वा नतोक� िनजलाई भएको सजाय �थगन गन� वा सजाय �व�प देहायका कुनै उपयु� िनण�य गन�छन् भनी ऐ. को 
ख�डह� (क) मा प�रवारका कुनै सद�य वा सरं�क�ारा असल मानवीय �यवहारका स�ब�धमा बालबािलकालाई 
स�झाउन तथा बुझाउन लगाउने,

(ख) सेवा �दान गन� सं�था वा �यि�बाट बालबािलकालाई अिभमुखीकरण गराउन लगाउने,
(ग) एकल, सामूिहक वा पा�रवा�रक मनोसामािजक परामश� सेवा उपल�ध गराउने,
(घ) प�रवारका कुनै सद�य, संर�क, िव�ालय, सेवा �दान गन� �यि� वा सं�थाको िनगरानीमा  िनधा��रत 

सत�ह� पालन गन� गरी िनि�त अविधका लािग उनीह�सँगै रा�न लगाउने,
(ङ) सेवाको �कृित र अविध तोक� बालबािलकाको उमेर सुहाउँदो सामुदाियक सेवामा पठाउने,
(च) िनजलाई भएको सजायभ�दा बढी अविध नह�ने गरी बाल सुधार गृहमा ब�न लगाउने" भ�ने उ�लेख 

भएको पाइ�छ ।
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यसरी बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(१)(२)(३)(४) को सजायस�ब�धी �यव�था 
(Date of Commission) कसुर गदा�को उमेरअनुसार िनधा�रण ग�रन ेर सोबमोिजमको सजाय छुटको सिुवधा 
पाउन े�यव�था भए तापिन बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) को कानूनी �यव�थालाई 
हदेा�, सजाय �थगनको सिुवधाको िनण�य गदा� कसुरको �कृित, कसरु गदा�को प�रि�थित, प�रप�वता र 
िलङ्ग मा� नभई सजाय ठहर भएको बालबािलकाको उमेर पिन हनुे�पद�छ । बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ 
को दफा २(ञ) मा "बालबािलका भ�नाले अठार वष� उमेर पूरा नगरकेो �यि� स�झनु पद�छ" भनी उ�लेख ग�रएको 
छ । ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदक िवकाश चौधरीको ज�मिमित २०५८।८।२२ रहेकोबाट िनजको उमेर हाल 
१८ वष�भ�दा मािथको रहेको देिख�छ । िनवेदकलाई अदालतले सजाय �थगन गरी अिभभावकको िज�मा लगाउने 
वा नलगाउने अदालतको �विववेक�य अिधकार (Discretionary Power) हो । १८ वष�भ�दा मािथको उमेरको 
�यि�लाई कानूनले वय�क मानेको छ र एक वय�क �यि�लाई सामा�यतया अिभभावकको िज�मा लगाउन ु
पन� भ�ने ह�दँनै । तसथ� बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) मा उि�लिखत सजाय �थगनको 
सिुवधाको �योग हाल साबालक िवकाश चौधरीले गन� पाउछँ भ�न िम�ने अव�था देिखएन ।

साथै मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १५५ को सिुवधा मागको स�ब�धमा िवचार 
गदा�, "कुनै कसुरमा पिहलो पटक कसुरदार ठहरी एक वष� वा एक वष�भ�दा कम कैदको सजाय भएको मु�ामा 
कसुरदारको उमेर, कसुरको ग�भीरता, कसुर गरकेो त�रका, आचरणसमेतलाई िवचार गदा� कारागारमा रा�नु 
उपयु� नदिेखएमा कैदबापत रकम ितरी कैद ब�नु नपन� आदेश गन� स�छ" भनी �यव�था भएकोमा ��ततु म�ुा 
यस कानूनी �यव�थाको दायरािभ� परकेोसमेत देिखएन ।

अब, िनवेदकको मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको �रट जारी ह�ने वा नह�ने स�ब�धमा िवचार गदा�, 
िनवेदक िवकाश चौधरी िव�� अपहरण तथा जबरज�ती करणी कसरुको अिभयोग दायर भई स�ु कैलाली 
िज�ला अदालतले अपहरणमा सफाई िदई करणीस�ब�धी कसरु ठह�याएको दिेख�छ । सो कसरुमा िनजलाई 
१०-१२ वष�स�म कैद सजाय ह�नेमा िनज १८ वष�भ�दा कम उमेरको देिखदँा बालबािलका ऐन, २०७५ को दफा 
३४(४) बमोिजम ७ वष� कैद ह�ने ठहरी बाल सधुार गहृ, डोटीमा रहेको देिख�छ । उ� फैसलाउपर उ�च अदालत 
िदपायलमा पनुरावेदन परी उ� म�ुा िवचाराधीन अव�थामा रहेको देिख�छ । यसरी कानूनले तोकेको िविध र 
�ि�या पूरा गरी �माणको आधार र कारणबाट कानूनबमोिजम कसरु ठहर भई फैसलाबमोिजम कैद भ�ुानको 
लािग सधुार गहृमा रहेको ह�दँा िनज िनवेदक िवकाश चौधरी गैरकानूनी थनुामा रहेको अव�था देिखएन ।

हाल कोिभड-१९ को महामारीको अव�थामा अ�य�त िभडभाड रहकेो सुधार गृहमा कानूनसगँ 
िववादमा रहकेा बालबािलकाको सजाय �थगनको अथ� शारी�रक सामािजक दुरी कायम गनु� हो । शारी�रक 
दुरीको अथ� सधुार गृहमा रहकेो सबैको सजाय �थगन गरी सधुार गृह खाली गन� नभई सधुार गहृको 
�मताअनुसार शारी�रक दुरी कायम गरी बालबािलका �व��य र सुरि�त भई रहने वातावरणको िसज�ना 
गनु� हो । 

�यसैगरी िनवेदकले घटाएको वारदातको �कृितसमेतलाई हेदा�, अपहरण तथा जबरज�ती करणी 
ज�तो ग�भीर �कृितका म�ुामा िनवेदकको सजाय �थगन गन� उिचत देिखँदैन । कानूनसगँ िववादमा रहकेा 
बालकलाई अिभभावकको िज�मा लगाउँदा सगैँ समाजमा रहकेा पीिडतलाई �ासको ि�थितमा बा�नपुन� 
ि�थित आउँदछ । पीिडतलाई भयबाट सरं�ण गनु� पिन रा�यको दािय�व रह�छ । सजाय �थगन गरी 
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अिभभावकसगँ िनवेदकलाई पठाउँदा समाजमा भयको ि�थित नआओस ् भ�न े कुराको सुिनि�तता गनु� 
पद�छ । साथै िववादमा रहकेा बालकले उ�मुि� र �व�छताको अनुभुित नहोस ्भ�ने सुिनि�तता पिन गनु� 
पद�छ । �रट िनवेदकको सिंवधान�ारा �द� स�मानपूव�क बाँ�न पाउने हक स�ब�धमा िवचार ग�ररहदँा 
वारदातबाट पीिडत बािलकाको स�मानपूव�क िबना डर बाँ�न पाउन ेहकको समेत खयाल गनु� पन� ह��छ । 
यसै स�ब�धमा "क" कुमारको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी पवनकुमार यादवसमेत भएको जबरज�ती 
करणीस�ब�धी म�ुा (ने.का.प.२०६७, िन.न.ं८४९४, पृ� १८०२, पूण� इजलास) मा "बालबािलकास�ब�धी 
ऐनको प�रभाषािभ� पन� दवैु प� बालक भएको अव�थामा घिटत जबरज�ती करणीको अपराधमा िब�याइ ँगन� 
बालकको अिधकार मा� हेन� हो भने पीिडत बािलकाको हकको संर�ण ह�न स�ने अव�था नदेिखदँा यस �कारको 
अपराधमा पीिडतका िव�� तक�  गद� जाने हो भने बालकह�का हकमा जबरज�ती करणीको अपराधले समाजमा 
िवकृित र िवसङ्गित �याउन स�ने" भनी िस�ा�त �ितपादन भएको अव�था छ । यसथ� समाजमा िवकृित र 
िवसङ्गित फैलन निदन दवुै प� बालक भएको जबरज�ती करणी कसरुमा कानूनसगँ िववादमा रहेका बालकको 
मा� नभई वारदातबाट पीिडत बािलकाको हकको समेत सरं�ण गनु�पन� देिख�छ । �याियक स�तलुनबाट अदालत 
िवचिलत ह�न स�दैन ।

िनवेदक िवकाश चौधरी िव�� अपहरण तथा जबरज�ती करणी ज�तो ग�भीर �कृितको कसरुमा सधुार 
गहृमा रहेको बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) को सजाय छुटको सिुवधा �ा� ग�रसकेको 
तथा हाल सजाय �थगनको िनवेदनको अव�थामा िनजलाई १८ वष�मिुनको नाबालक मा�न िम�ने अव�थासमेत 
नदिेखदँा उमेर पगेुको �यि� रहेको र कसरुज�य काय�को �कृितसमेतलाई हेदा� िनवेदकको सजाय �थगनको 
मागबमोिजम अिभभावकको िज�मा लगाउन निम�ने गरी भएको िमित २०७६।१२।११ को उ�च अदालत 
िदपायलको आधार र कारणसिहतको आदशे िमलेकै देिखयो । साथै �रट िनवेदक सजाय भ�ुानीको �ममा कानूनी 
�पमा थुनामा रहेको र उपय�ु आदेश िदने अिधकारीको आदेशबाट नै थुनामा रहेको ह�दँा सो कैद गैरकानूनी नभई 
कानूनबमोिजम नै भएको देिखन आयो । 

अतः मािथ उि�लिखत आधार, कारण तथा �माणसमेतबाट �रट िनवेदक िवकाश चौधरी गैरकानूनी 
�पमा थुनामा रहेको नदिेखएकोले ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� िमलेन, �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । 
��ततु िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा म सहमत छु ।
�या.स�ुमालता माथेमा

इजलास अिधकृत:- मितना शा�य
क��यटुर अपरटेर:- सर�वती दाहाल
इित संवत् २०७७ साल आषाढ ५ गते रोज ६ शभुम् ....... ...............................।
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

सव��च अदालत, संय�ु इजलास
   माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई

  माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान
आदेश िमित : २०७७।३।८

०७६-WO-०९७३

म�ुा : उ��ेषण

िनवेदक : अिधव�ा स�तोष भ�डारीसमेत-------------------------------------------------------------------------१
िव��

िवप�ी : �वा��य तथा जनस�ंया म��ालयसमेत-----------------------------------------------------------------१

आदेश
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : अ�त�रम आदेशको छलफलको लािग पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदनमा 

िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाह� डा. �ी ठके���काश िगरी, �ी सजुन नेपाल, �ी आन�दकुमार 
ग�ुा, �ी कमल कोइराला, �ी �ाने��राज आरण, �ी सरु�े� िव�म के.सी., �ी शैले�� अ�बेडकर, �ी िवकास 
भ�राई, �ी जनकिसंह साउद, �ी क�ित�नाथ शमा� पौडेल, �ी �वल िस�ध ुग�ु र �ी �िवण प�दाक िल�बूले तथा 
िवप�ी �वा��य म��ालयसमेतका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी संिजवराज र�ेमीले गनु�भएको 
बहस सिुनयो । साथै इजलाससम� उपि�थत नेपाल सरकार �वा��य तथा जनस�ंया म��ालयका व�र� �वा��य 
�शासक डा. �ी गणुिनिध शमा�ले रा�नभुएको कुरासमेत सिुनयो ।

यसमा कोिभड-१९ को महामारीको स�ब�धमा यसअिघ पिन साव�जिनक सरोकारका िनवेदनह�मा यस 
अदालतबाट िविभ�न िमितमा जनताको आधारभूत �वा��य र�ाको िनिम� अ�त�रम आदेशह� जारी भएको 
अव�था छ । ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकह�ले नेपाल सरकार �वा��य तथा जनसं�या म��ालयको िमित 
२०७७।२।२० को िनण�यबमोिजम जारी भएको कोिभड-१९ को परी�णस�ब�धी िनद�िशका (National Testing 
Guidelines for COVID-19) नेपालको संिवधानसगँ बािझएको ह�दँा सो काया��वयन नगनु� , नगराउन ु भनी 
अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने माग रहेको देिखयो ।

सो स�दभ�मा हेदा� , नेपालको संिवधान�ारा ��याभूत मौिलक हकह�म�ये पिन धारा ३५ �ारा ��याभूत 
�वा��यस�ब�धी हक वत�मान कोिभड-१९ को महामारीको स�दभ�मा िवषेश�पले सा�दिभ�क दिेखएको छ । उ� 
धाराको उपधारा (१) मा "��येक नाग�रकलाई रा�यबाट आधारभूत �वा��य सेवा िनःशु�क �ा�त गन� हक 
ह�ने छ र कसैलाई पिन आकि�मक �वा��य सवेाबाट वि�चत ग�रने छैन" भ�ने उ�लेख भएको छ । कोिभड-
१९ को महामारीको स�दभ�मा �दान ग�रने �वा��य सेवा आपतकालीन सेवा र आधारभूत �वा��य सेवा दवैु 
हो र यो सेवा त�काल र िनःश�ुक �दान ग�रनपुन� कुरा संिवधानको मािथ उि�लिखत �यव�थाको अ�ययनबाट 
�प�ट ह��छ ।
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कोिभड-१९ को परी�णस�ब�धी मािथ उि�लिखत िनद�िशका हेदा� सो िनद�िशकामा ग�रएका 
�यव�थाह�म�ये दफा ६ मा उि�लिखत Isolation मा रािखएका िबरामीह�लाई १४ िदन Isolation मा 
राखेपिछ कुनै परी�ण आव�यक नपन� कुरा उ�लेख भएको पाइयो । सो कुराको वै�ािनक आधार खो�नको लािग 
िव�व �वा��य संगठनको िनद�शनह� हेन� �ममा नेपाल सरकार �वा��य तथा जनसं�या म��ालयबाट उपि�थत 
व�र�ठ �वा��य �शासक �ी गणुिनिध शमा�ले िव�व �वा��य सगंठनको िमित २७ मे २०२० को माग�दश�न 
इजलासलाई दखेाउन ुभयो । सो माग�दश�नमा परी�णबाट कोिभड-१९ को सङ्�मण देिखएका िबरामीह�लाई 
िनि�त समयपिछ Isolation मा रा�न ुनपन� भ�नेस�म उ�लेख भएको देिखयो भने िव�व �वा��य सगंठनकै १७ 
जनु २०२० को Isolation मा रहेका िबरामीह�लाई Isolation बाट छाड्ने मापद�ड (Criteria for releasing 
COVID-19 patients from isolation) मा कोिभडको सङ्�मण दिेखई Isolation को अविध पूरा गरेका 
िबरामीह�लाई पनुः परी�ण आव�यक पन� वा नपन� भ�ने कुरा स�बि�धत रा��को �विववेकमा छािडएको 
देिखयो । 

नेपालको संिवधानमा �वा��यस�ब�धी हक ��याभूत ग�रएको स�दभ�मा हेदा� सो हकले शारी�रक तथा 
मानिसक �वा��य दवुैलाई समेट्ने देिख�छ । �व�थ रहन ुभनेको रोग नला�न ुर लागेमा रोगबाट म�ु ह�न ुत ह�दँै 
हो यसिभ� िबरामी परकेो अव�थामा म रोगबाट म�ु छु, �व�थ छु र कुनै समयमा सङ्�मण भएको िथयो भ�ने 
कारणले समाजमा अपहेलना वा उपे�ा बेहोनु�  पद�न, िवभेदज�य �यवहार ह�दँैन भ�ने कुराको सिुनि�तता पिन हो । 
सिंवधानको धारा ३५ लाई धारा १६ र १८ �ारा ��याभूत हकसगैँ राखी एकैसाथ हेरमेा सोही अथ� िनि�क�छ । 
रा�य संय���ारा �थािपत परी�णबाट सं�िमत दिेखएका िबरामीह� जनु मानिसक स��ासमा ह��छन् सो कुराको 
िनविृ� पिन परी�ण�ारा नै गरी उनीह�लाई आफू �व�थ छु भ�ने कुरामा आ��त पानु�पछ�  । जनताको �वा��य, 
समानता र स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हकको सरं�ण गनु�  रा�यको कत��य रहेको स�दभ�मा परी�णप�ात् कोरोना 
स�ंिमत देिखई Isolation मा रािखएका िबरामीह�लाई िबना परी�ण घर फका�उने भ�ने कुरा िकि�चत�पमा 
पिन मानवीय तथा सिंवधानस�मत ह�ने देिखदँनै ।

तसथ� यी सम�त स�दभ�मा �रट िनवेदनमा उि�लिखत अ�य कुराह�को हकमा अि�तम सनुवुाइ 
ह�दँा िवचार ग�रने ह�दँा र हाल Isolation मा रहेका िबरामीह�को सं�या र सरकारको परी�णको �मता हेदा�  
Isolation मा रहेका िबरामीह�को पनुः PCR गन� सिकँदैन भ�ने नदेिखएकोसमेतबाट Isolation मा रािखएका 
िबरामीह�लाई िनि�त अविधपिछ िबना परी�ण घर पठाउन सिकने भनी नेपाल सरकार �वा��य तथा जनस�ंया 
म��ालयको िमित २०७७।२।२० को िनण�य�ारा जारी िनद�िशकाको दफा ६ हाल काया��वयन नगरी Isolation 
मा रहेका िबरामीह�को PCR परी�ण गरी रोगम�ु भएपिछ मा� घर पठाउन ुभनी नेपालको सिंवधानको धारा 
१३३ र सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ बमोिजम िवप�ीह�को नाममा यो अ�त�रम आदेश 
जारी ग�रएको छ । आदशेको जानकारी िवप�ीह�लाई िदई िनयमानसुार गनू� ।

�या.टंकबहादरु मो�ान 

इित संवत् २०७७ साल आषाढ ८ गते रोज २ शभुम्------------------------।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई

माननीय �यायाधीश �ी स�ुमालता माथेमा
आदेश िमित : २०७७।३।११

०७६-WH-०३७७

म�ुा : ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : प�रवित�त नाम ६४ िवर�े�नगर PP को हकमा अिधव�ा प�ुपराज पौडेल -----------------------------१   
िव��

िवप�ी : सखु�त िज�ला अदालत ----------------------------------------------------------------------------------१

आदेश
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : नेपालको संिवधानको धारा ४६ र १३३ बमोिजम यस अदालतको 

असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य एवं आदेश यस�कार 
छः-

िव��यापी महामारीको �पमा फैिलएको कोरोना भाइरसको �कोपबाट ब�न तथा बचाउन रा�यका सबै 
अंगले काय�योजना बनाई ि�याशील रहेको अव�थामा सव��च अदालतको िमित २०७६।१२।०७ गते बसेको 
पूण� बैठकको िनण�यसमेतका अधीनमा िनज नाबालकलाई अिभभावकको िज�मा लगाई पाउन अिभभावकले 
सखु�त िज�ला अदालतमा िनवेदन िदएकोमा फैसला ह�दँाका अव�थामा नै िनजलाई �यूनतम सजाय गरकेाले हाल 
िनवेदन मागबमोिजम अिभभावकको िज�मा िदन निम�ने भनी आदेश भएकाले िनज नाबालक हाल थुनामा ब�न 
बा�य भएको अव�था रहेको छ ।

नेपालको संिवधानले �दान गरकेो बाल �यायअनकूुलको हक, �व�छ सनुवुाइको हक, यातना तथा 
अ�य �ूर अमानवीय �यवहार िव��को हक, �व�छ वातावरणको हक, �वा��यस�ब�धी हक, खा�स�ब�धी 
हक र सामािजक �यायको हकबाट िनवेदक नाबालक वि�चत ह�नपुरकेो अव�था रहेको छ । नेपालको संिवधानको 
धारा १६ मा ��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक ह�नेछ, धारा १८ मा समानताको हक, धारा 
२० मा �यायस�ब�धी हक, धारा २२ मा यातना िव��को हक, धारा ३० मा वातावरणस�ब�धी हक, धारा 
३५ मा �वा��यस�ब�धी हक र धारा ३९ मा बालबािलकाको हकसमेतले बालबािलकाको जीवनमा पन� स�ने 
जोिखमबाट सरुि�त ह�न पाउने अिधकार �दान गरकेो छ । कोरोना भाइरसको �भावबाट पन� गएको वत�मान 
असहज प�रि�थितमा बा�ँन पाउने अिधकारलाई सव�प�र मानी स�मािनत अदालतको िमित २०७६।१२।७ 
को बैठकबाट थनुवुा ब�दीह�लाई कैदको िवक�पको �योग, नाबालकह�लाई खोजेको बखत उपि�थत गराउने 
गरी अिभभावकले िनवेदन गरमेा आव�यक िनकासा िदने गरी �रहाइका लािग ग�रएको िनण�यबाट �यायालय 
सिंवधानको र�क रहेको कुरा �थािपत भइरहेको अव�थामा प�रवित�त ६४ वीर�े�नगर PP लाई अिभभावकको 
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िज�मा लगाई पाउ ँभनी सखु�त िज�ला अदालतमा िनवेदन िदएकोमा थनुामा नै रा�ने गरी भएको आदेशबाट 
सिंवधानको धारा ३९(९) ले जोिखममा रहेका बालबािलकालाई रा�यबाट िवशेष संर�ण र सिुवधा पाउने हक र 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १६(१) ले बालबािलकासगँ स�बि�धत काय� गन� ��येक िनकायले 
बालबािलकाको सव��म िहतलाई �ाथिमकता िदनपुन� कानूनी दािय�व ह�दँाह�दँै सखु�त िज�ला अदालतबाट 
सोअनसुार ह�न नसकेकोले उ� आदशे बदर गरी िनजको आमाको िज�मा लगाउने गरी संिवधानको धारा ४६ र 
१३३ बमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी यस अदालतमा दायर भएको िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो, िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो, आदशे जारी 
ह�न ुनपन� आधार र कारण भए सोसमेत खलुाई िमित २०७७।३।३ गते िदनको १० बजे सनुवुाइ ह�ने ह�दँा सो 
िमितस�ममा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ लेखी ��यान गरी इमेल�ारा पेस गनु�  भनी यो 
आदशे र िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीका नाउमँा इमेल�ारा �याद सूचना पठाई िनयमानसुार गरी 
पेस गनु�होला भ�ने िमित २०७७।२।२९ को यस अदालतको आदेश ।

यसमा िनवेिदकाक� छोरीसगैँ सवार टाटा समुो जीपमा अमतृा काक�को साथबाट लाग ुऔषध �ाउनसगुर 
सेवन गन� साथमा राखेको अव�थामा प�ाउ परी सो म�ुामा �ी सखु�त िज�ला अदालतमा उ� लाग ुऔषध 
�ाउनसगुर सेवन गन�को लािग �याएको भनी अनसु�धान र अदालतमा बयान गरी अनसु�धान र अदालतमा 
आरोिपत कसरुमा सािबत रहेक� र �ी सखु�त िज�ला अदालतबाट ६४ वीर�े�नगर PP लाई पपु��का �ममा 
बाल सधुार गहृमा रा�ने आदशे भई थुनामा रािखएकोमा �ी सखु�त िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।९।१७ 
गते ३ वष� ४ मिहना कैद ह�ने ठहरी फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर पनुरावेदन नगरके� ह�दँा िनजक� छोरी 
अदालतको आदशेले बाल सधुार गहृमा रहेक� िछन् । मलुकुमा अिहले कोिभड-१९ को महामारीको िवषम 
िवपत् ज�य प�रि�थितमा छोरी बाल सधुार गहृमा रहेको र आव�यक स�ंयाभ�दा बढी बालबािलका बाल सधुार 
गहृमा रही सो �थानमा सङ्�मणको जोिखम उ�च रहेकोले बालबािलकाको सव��म िहतलाई सिुनि�त गनु�पन� 
ह�दँा बाल सधुार गहृमा रहेक� छोरी ६४ वीर�े�नगर PP लाई लागेको बाकँ� कैद �थगन गरी छोरीलाई म संर�क 
आमा PP१ िज�मा लगाउने आदेश गरी िज�मा लगाई पाउ ँभनी िनज �ितवादीको आमाले िमित २०७६।१२।१० 
मा िनवेदन िदएकोमा �ितवादीको उमेर वारदात ह�दँाका बखत १७ वष� ४ मिहना रहेको र हाल १८ वष� १ मिहना 
रहेको देिखएको र �ितवादी प�रवित�त नामथर ६४ वीर�े�नगर PP लाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम सजाय ह�ने ठहरकेोमा �यूनतम सजाय ५ वष� कैद गरी सोको दईु ितहाई कायम 
ह�न गएको फैसला गदा�को अव�थामा नै िनजको उमेर अव�था, पिहलो पटक कसरु गरेकोसमेतलाई िवचार 
गरी �यूनतम सजाय ग�रएको ह�दँा हाललाई िनवेदन मागबमोिजम ग�ररहन ु परने भनी यस अदालतबाट िमित 
२०७६।१२।१२ मा आदेश भएको हो । अत: यी �ितवादी १८ वष�भ�दा कम उमेरको बािलका दिेखएकोले यस 
अदालतबाट स�पूण� कानूनी �ि�या अवल�बन गद� म�ुा पपु��को लािग बाल सधुार गहृमा पठाइएको र िनजको 
उमेर वारदात ह�दँाका बखत १७ वष� ४ मिहना रहेको र हाल १८ वष� १ मिहना रहेको दिेखएकोले म�ुा फैसला 
गदा�का बखतसमेत िनजको उमेर अव�था र पिहलो पटक कसरु गरकेो अव�थासमेतलाई िवचार गरी �यूनतम 
सजाय ग�रएको काय�लाई गैरकानूनी थनुामा राखेको भनी यस अदालतसमेतलाई िवप�ी बनाई िवप�ी िनवेदकले 
दायर गरकेो ��ततु �रट िनवेदन नै खारजेभागी भएकाले खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको सखु�त िज�ला 
अदालतको िलिखत जवाफ ।
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यस अदालतको ठहर
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� यस इजलाससम� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा 

िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   अिधव�ाह� �ी अजय शंकर झा “�पेस”, �ी पकंजकुमार कण�, �ी 
स�मरबहादरु ब�नेत, �ी िवकास ब�नेत र �ी िवमला यादवले िनवेिदका लाग ुऔषध खैरो िहरोइन म�ुामा सखु�त 
िज�ला अदालतको फैसलाबमोिजम बाल सधुार गहृ, सानोिठमी, भ�परुमा ब�दीको �पमा रहेक� छन् । हाल 
िव��यापी �पमा फैिलएको कोिभड-१९ को महामारीको �कोपको कारण जीवन नै जोिखममा परकेो अव�थामा 
सव��च अदालतको िमित २०७६।१२।७ को पूण� बैठकको िनण�यसमेतका आधारमा बाल सधुार गहृमा रहेक� 
बािलकालाई आमाको िज�मामा रहने गरी ब�दीको �व�प प�रवत�न ग�रपाउ ँभनी सखु�त िज�ला अदालतमा 
िनवेदन िदएकोमा सो अदालतबाट फैसला गदा�कै अव�थामा �यूनतम सजाय ग�रएको ह�दँा अिभभावकको 
िज�मा िदन नसिकने भनी गरकेो िनण�य सव��च अदालतको िमित २०७६।१२।७ को पूण� बैठकको िनण�यको 
भावनािवपरीत रहेको छ । हालस�म पिन कोिभड-१९ को महामारीको �कोप नरोिकएको अव�था छ भने बाल 
सधुार गहृमा अझै पिन ब�दी बालबािलकाह�लाई िव� �वा��य संगठनले तोकेको मापद�डबमोिजम सामािजक 
दरुी कायम गरी ब�ने अव�था नभएकाले सिंवधानको धारा ३९ बमोिजमको बाल �यायअनकूुलको हकलगायतका 
सवंैधािनक हक पालना गराउन सखु�त िज�ला अदालतको िमित २०७६।१२।१२ को िनण�य बदर गरी यी 
बािलकालाई अिभभावक आमाको िज�मामा रहने गरी आव�यक र उपय�ु आदशे जारी ग�रपाउ ँभनी तथा नेपाल 
सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   सह�यायािधव�ा�य �ी सिंजवराज र�ेमी र �ी ह�र�साद जोशीले यो थुना 
गैरकानूनी होइन यो िवश�ु �पमा स�ु अदालतको �े�ािधकारको िवषय हो । बािलकालाई आमाको िज�मा िदने 
िक निदने भ�ने कुरा अदालतको �विववेकको कुरा हो । म�ुाको �कृित, कसरु गदा�को अव�थासमेतलाई िवचार 
गरी अदालतले िनण�य गन� कुरा हो । यो अिधकार नभई सिुवधा मा� भएकाले अिधकारको �पमा दाबी गन� िम�दैन 
भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

दवैुतफ� बाट उपि�थत िव�ान्   कानून �यवसायीह�ले गनु�भएको बहस सनुी स�बि�धत िमिसल अ�ययन 
गरी हेदा�  सखु�त िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।१२।१२ मा भएको आदेश िमलेको छ वा छैन, िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुन� हो वा होइन सो स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा� िनवेदनमा कोिभड-१९ को िव��यापी महामारीको कारण उ�प�न िवषम 
प�रि�थितमा स�मािनत सव��च अदालत पूण� बैठकको िमित २०७६।१२।७ को िनण�यसमेतका आधारमा 
थनुवुाको �पमा रहेक� प�रवित�त नाम ६४ वीर�े�नगर PP लाई िनजको जीवन र �वा��यलाई समेत िवचार गरी 
वैकि�पक सजाय �व�प अिभभावक आमाको िज�मा लगाई पाउ ँभ�ने िनवेदन सखु�त िज�ला अदालतमा दायर 
गरकेोमा सो अदालतबाट िनवेदन मागबमोिजम गन� अ�वीकार गरी िमित २०७६।१२।१२ मा आदेश गरकेाले सो 
आदशे बदर गरी िनवेिदकालाई वैकि�पक सजायको �पमा अिभभावकको िज�मा लगाई पाउ ँभ�ने िनवेदन िजिकर 
रहेको दिेखयो भने िवप�ी सखु�त िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ हेदा� िनवेिदकाको हकमा फैसला गदा�को 
अव�थामा नै िनजको उमेर, पिहलो पटक कसरु गरकेो अव�थासमेतलाई िवचार गरी �यूनतम सजाय ग�रएको ह�दँा 
हाललाई िनवेिदकाको थनुा गैरकानूनी भनी भ�न निम�ने भई िनवेदन मागबमोिजम अिभभावकको िज�मा िदन 
निम�ने भनी िलिखत जवाफमा उ�लेख भएको पाइयो ।
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िनवेदन िजिकर र िलिखत जवाफबाट यी िनवेिदकासमेत �ितवादी रहेको लाग ुऔषध खैरो िहरोइन 
म�ुामा िनजसमेतको िव�� सखु�त िज�ला अदालतमा अिभयोगप� पेस भई म�ुा चली िमित २०७६।९।१७ 
मा फैसला ह�दँा िनज नाबािलका भई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोिजम उमेर पगेुको 
�यि�लाई ह�ने सजायको दईु ितहाईले ह�ने ३ वष� ४ मिहना कैद र �.३३३३।- ज�रवाना भएको देिखयो । सो 
फैसलाउपर यी िनवेिदकाको पनुरावेदन नपरी फैसला अि�तम भएको र सािधकार िनकाय िज�ला अदालतबाट 
कानूनको उिचत �याियक �ि�याअ�तग�त फैसला भएको र उ� फैसलाबमोिजम यी िनवेिदका सजाय भ�ुान गन� 
�ममा सधुार गहृमा रहेकाले िनजको थनुालाई गैरकानूनी थुना भ�न निमलेबाट ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ह�न स�ने अव�था देिखएन ।

अब जहासँ�म कोिभड-१९ को महामारीको स�दभ�मा यस अदालतको पूण� बैठकको िमित २०७६।१२।७ 
को िनण�यको �� छ, उ� िनण�य “नेपालका महा�यायािधव�ाको काया�लय तथा बाल सधुार गहृको अनरुोध 
र महामारीको यस िवपद ्ज�य प�रि�थितमा बाल सधुार गहृह�मा रहेको अ�यिधक िभडभाड कम गन� र 
बालबािलकाह�मा रोग सङ्�मणको जोिखम �यूनीकरण गरी बालबािलकाको सव��म िहत सिुनि�त गन� 
अ�याव�यक देिखएकोले िदशा�तरलगायत थनुाको िवक�पस�ब�धी िव�मान कानूनी �यव�थाको काया��वयन 
गन� । बालबािलकाको �वा��य जोिखमको आकँलन गरी बाल सधुार गहृमा रहेका बालबािलकाका अिभभावकले 
आ�ना बालबािलकालाई अदालतले खोजेको बखत उपि�थत गराउन म�जरु गरी िनवेदन िदएमा आव�यक 
�ि�या वा आदशे गरी �य�ता बालबािलकालाई अिभभावक वा संर�कको िज�मा लगाउने �यव�था िमलाउने” 
भ�नेसमेत िनण�य भएको दिेख�छ । यसरी थुनवुा ब�दीह�लाई कैदको िवक�पको �योग गन�, नाबालकह�लाई 
खोजेको बखत उपि�थत गराउने गरी अिभभावकले िनवेदन गरमेा आव�यक िनकासा िदने भ�ने िनण�य भएप�ात् 
िनजक� आमा प�रवित�त नामथर ६४ िवर�े�नगर PP२ ले सखु�त िज�ला अदालतमा नाबालक छोरीको �वा��य 
जोिखमको अव�थालाई िवचार गरी बाल सधुार गहृमा रहेक� छोरी ६४ िवर�े�नगर PP लाई लागेको बाकँ� कैद 
�थगन गरी छोरीलाई म संर�क आमाको िज�मा लगाई पाउ ँभनी िनवेदन गरकेोमा फैसला गदा�को अव�थामै 
िनजको उमेर अव�था पिहलो पटक कसरु गरकेो ि�थितसमेतलाई िवचार गरी �यूनतम सजाय ग�रएको ह�दँा 
हाललाई िनवेदन मागबमोिजम ग�ररहन परने भनी भएको आदेश कानूनअन�ुप र उपय�ु छ वा छैन भ�ने ��न 
यहा ँउ�प�न भएको अव�था छ । पूण� बैठकबाट िमित २०७६।१२।७ मा िनण�य ह�दँा पिन हरके बालबािलका 
िव�� चलेको म�ुाको �कृित, ग�भीरता, कसरुमा सो बालकको संल�नता, पीिडतको उमेर, िनजलाई प�ुयाएको 
�ित, पीिडतउपर पन� डर �ास र खतराको अव�था, भएको सजायम�ये के कित भोिगसकेको छ र के कित बाकँ� 
छ भ�नेसमेतका कुराह� हेरी स�तिुलत �पमा �याियक सद ्िववेकको �योग गरी िनण�य िन�कष�मा प�ुन सिकयोस् 
भनेर नै सव��च अदालत आफँैले िनण�य नगरी स�बि�धत अदालतबाट आदेश गन�को लािग एउटा नीितगत 
िनण�य ग�रएको अव�थास�म हो । सो िनण�यको उ�े�य िविधको शासन, �व�छ सनुवुाइ, फैसलाको अि�तमताको 
िस�ा�त र �यायमा कसरुदार, पीिडत र समाजको िहत एवं सरु�ािबच ग�रन ुपन� उिचत स�तलुन (Balancing 
Act) र हरके तहको अदालतको अि�तयारीलाई िबस�र कारागार वा सधुार गहृ नै खाली गन� भ�ने कदािप होइन । 
न त यसको उ�े�य पूण� बैठकको िनण�यअिघस�म अदालतको फैसला वा आदेश छली भागेर िहड्ँने र पूण� बैठकको 
िनण�यको फाइदा िलने उ�े�यबाट कैद वा थनुामा गई िनवेदन गन� मौका पर�त एव ंछलकपट गद� र �यायको माग� 
छ�द ैिहड्ँने �यि�ह�को प�मा आदेश होस् भ�ने नै हो ।
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

�यायले स�तलुनलाई कदािप िबस�न ुह�दँैन न त कुनै घटना िवशेषमा यो बहिकन नै ह��छ । चाहे आकाश नै 
खसोस् तर �याय मन� कदािप ह�दँनै भ�ने कुरालाई �यायकता�ले कदािप िबस�न िम�दनै । �यसकारण पूण� बैठकको 
िनण�यको गलत �या�या गद� र त�ला अदालतह�को अि�तयारी िव�� आदेश ग�रन ु ह�दँैन । पूण� बैठकको 
िनण�यको कानूनी हैिसयतलाई िबस�र �यसलाई सबै म�ुामा िनरपे� �पले लागू गदा� अ�याय पिन पन� ह�दँा ��येक 
म�ुालाई संिवधान र कानूनको रोहमा हेरी िनण�य िन�कष�मा प�ुनपुछ�  भ�ने यस इजलासको �प�ट धारणा छ ।

पूण� बैठकको िनण�यबार ेयित भनेर अब ��ततु म�ुाको रोहमा हेदा�  बाल सधुार गहृ, सानोिठमी, भ�परुमा 
रहेक� िनवेिदकामा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ आकिष�त ह�ने �यि� ह�न भ�नेमा िववाद भएन । नेपालको 
सिंवधानको धारा ४९ को उपधारा (८) मा ��येक बालबािलकालाई बालअनकूुल �यायको हक ह�नेछ भ�ने र 
उपधारा (९) मा जोिखममा रहेका बालबािलकालाई रा�यबाट िवशेष संर�ण र सिुवधा पाउने हक ह�नेछ भ�ने 
�यव�था रहेको देिख�छ । बालअनकूुल �यायको पिहलो िस�ा�त बालबािलकाको सव��म िहतको र�ा नै हो । 
कोिभड-१९ को महामारीको अव�थाबाट हाल जीवन र �वा��यको जनु जोिखमको अव�था िसज�ना भएको छ 
�यसबाट सधुार गहृिभ� वा बािहर जहा ँरहेका भए पिन बालबािलकाह�को र�ा ग�रन ुपछ�  । संिवधानको धारा ३९ 
�ारा ��याभूत बालबािलकाको हक र धारा ४३ �ारा ��याभतु सामािजक सरु�ाको हक �यसैगरी धारा १६ �ारा 
��याभूत स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हकको सा�दिभ�क र सवा�ङ्गीण अथ� गदा� बालबािलकाको सव��म िहतको 
सिुनि�त गद� कोिभड-१९ को महामारीबाट उनीह�लाई जोगाउने भ�ने नै अथ� िन�क�छ ।

अब बालबािलकाको सव��म िहतको र�ा वा जोिखमबाट बचाउन सधुार गहृबाट उनीह�लाई िनका�दा 
वा छुट्कारा िददँा मा� ह��छ त भ�ने �� पिन यहा ँ नउठ्ने होइन । यसै स�दभ�मा यी िनवेिदकालाई भएको 
सजाय �थगन गरी आमाको िज�मा लगाई पाउ ँभ�ने कुरा हक होइन यो सिुवधा हो । यो सिुवधा �यायाधीशले 
िदन पिन स�छ निदन पिन स�छ भनी िव�ान्   सह�यायािधव�ाह�ले बहसको �ममा िजिकर िलनभुएको 
छ । सह�यायािधव�ाको सो िजिकरलाई अ�वीकार ग�रहा�न ुपन� अव�था छैन । हरके �यि�को अनहुार फरक 
भएज�तै हरके म�ुाको प�रि�थित पिन फरकफरक ह��छ । यही कुरालाई म�यनजर गररे नै पूण� बैठकले आदेश 
गन� िज�मेवारी स�बि�धत अदालत र �यायाधीशलाई स�ुपेको हो । तर �यायाधीशह�ले आ�नो �विववेक र 
अिधकारको �योग गदा� सिंवधान र कानूनको �यव�थाको सही परख ग�यो वा गरने भ�ने कुरा सदा �याियक 
पनुरावलोकनको िवषय ब�दछ । बालबािलकास�ब�धी �रट िनवेदनह�म�ये ०७६-WH-०३५९ मा सधुार गहृमा 
�यितत ग�रसकेको अविधलाई हे�रएको छ भने ०७६-WH-०३२९ को िनवेदनमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०७५ को दफा १६(१) र (२) को कुरातफ�  इजलासको �यान गएको देिख�छ । �य�तै आधार र कारणह� अ�य 
म�ुाह�मा पिन खोिजएको पाइ�छ । ��ततु िववादमा सखु�त िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।१२।१२ मा 
आदशे गरकेोमा फैसला ह�दँा नै �यूनतम सजाय ग�रएको भ�दै िनवेिदकाको माग अ�वीकार गरकेो देिखदँा कोिभड-
१९ को महामारीको स�दभ�मा संिवधान वा बालबािलकास�ब�धी ऐनका मािथ उि�लिखत �यव�थाह�तफ�  िवचार 
ग�रएको पाइएन । तसथ� सो आदशे कानूनको �ि�टमा �ूिटपूण� दिेखन आयो ।

मािथ उि�लिखत �रट िनवेदन र यस अदालतबाट आदेश जारी भएका अ�य �रट िनवेदनह�मा कोिभड-
१९ को महामारीको अव�था र सधुार गहृह�मा �मताभ�दा बढी बालबािलका रहेको कुरालाई �ि�टगत गरी 
बाबआुमा अिभभावकको िज�मा लगाउने भ�ने आदेश भएको देिख�छ । आदशे जारी गनु� पूव� सधुार गहृलाई बिुझयो 
वा बिुझएन भ�ने कुरा ख�ुन सकेन । आजको िमितस�ममा यस अदालतबाट आदेश जारी भएका उपयु�� िनवेदन र 
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अ�य िनवेदनह�मा भएका आदेशको पूण� पाठ �ा�त ह�न बाकँ� नै देिखदँा स�बि�धत इजलासह�ले बालबािलकाको 
म�ुामा सधुार गहृमा रा�नेबाहेकको वैकि�पक �यव�था गदा� िलने आधारह�बार े��ट ह�न सकेन ।

सधुार गहृमा रहेका बालबािलकाह�को चाप र कोिभड-१९ को महामारीको स�दभ�मा वैकि�पक 
�यव�थाबार ेबालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ लगायत अ�य िवषयगत कानूनको रोहमा हेदा� ः (क) आरोिपत 
कसरु जघ�य, ग�भीर वा सामा�य कुन �कृितको कसरु हो, (ख) �ितवादीलाई के कित सजाय भएको छ र भएको 
सजायम�ये के कित भोिगसकेको छ । कैद भोगेको िहसाबबाट हेदा� “जघ�य” वा “ग�भीर” कसरुको सजायको 
अविध समा�त भई वा “सामा�य कसरु” गदा� ह�ने सजायको अविधमा कैदको अविध �वेश गरी सो कैद भोिगरहेको 
अव�था छ वा छैन, (ग) सो म�ुामा पीिडत छ वा छैन, छ भने पीिडतको उमेर के क�तो छ, िनजलाई के क�तो 
हािन पगेुको छ, िनवेदकलाई पनुः समाजमा प�ुयाउदँा पनुः पीिडतउपर हािन प�ुयाउने, �ासको ि�थित िसज�ना 
गन� अव�था छ वा छैन । संिवधानको धारा २१ तथा अपराध पीिडत संर�ण ऐन, २०७५ र बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०७५ मा उि�लिखत पीिडतको अिधकार र सिुवधाह�को स�मान भएको छ वा छैन, (घ) िनवेदकले 
कसरु �वीकार गरकेो हो वा होइन, सधुारबार े िनजको भनाइ के छ, (ङ) म�ुा अि�तम भएको अव�था हो वा 
होइन, (च) कसरु पिहलो पटक ग�रएको हो वा होइन, सधुारको ि�थित र स�भावनाबार ेबाल सधुार गहृको के 
राय छ, (छ) बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को �यव�थाबमोिजम सजाय �थगन गरकेो हो वा 
सजायको �व�प प�रवत�न गन� खोिजएको हो । (ज) सजाय �थगन वा सजायको �व�प प�रवत�न गदा� सोही 
दफा ३६(५) (घ) बमोिजम िनगरानीमा िज�मा िलन िदनको लािग आचरण सधुारसमेतका के क�ता सत�ह� 
आव�यक ह��छन्; र (झ) अदालतबाट तोिकएका सत�ह�को उ�लङ्घन ह�दँाको प�रणाम के ह��छ भ�नेबार े�प�ट 
गरी आदशे ह�दँा अदालतले बालबािलकासगँ स�बि�धत म�ुामा एउटा स�तिुलत �ि�टकोण कायम ह�न जाने 
ह��छ । �यसैले यी सम�त कुराह�तफ�  िवचार गररे मा� अदालतले सजाय �थगन गन� वा �व�प बद�ने िनण�य 
गनु�पछ�  । यसरी सजाय �थगन गदा� वा �व�प बद�दा सधुारगहृमा रहन ुपन� अविध कम रहेका अथा�त् ६ मिहना, 
१ वष� वा २ वष�स�म अविध बाकँ� रहेका, उमेर, �वा��य, आिथ�क, सामािजक ि�थितको रोहमा ह�त�ेप गन� 
यो�य वग�, समूह वा �यि�बाट ग�रन ुपछ�  । �यसो ग�रएमा धेर ैअविध कैद भ�ुान ग�रसकेका बालबािलकाको 
हकमा उनीह�को सधुारको अव�थासमेतलाई हेरी वैकि�पक हेरचाहको उिचत �यव�था कायम ह�न स�छ । सो 
स�ब�धमा स�बि�धत सधुार गहृ वा के��ीय बाल�याय सिमितबाट आव�यक त�याङ्क �ा�त ह�न स�ने ह�दँा सो 
काय� द�ुह पिन देिखदँनै । सधुार गहृमा रहेको �यि�को वत�मान अव�था र सधुारका ग�ुजायस र स�भावनाबार े
सधुार गहृको राय बझुी उपयु�� आदेश गदा� एउटा �यायपूण� यथाथ�परक र स�यक ि�थित कायम ह�न स�छ ।

यसै �ममा कोिभड-१९ को महामारीको स�दभ�मा पूण� बैठकबाट िनण�य भएपिछ हाल सधुार गहृमा रहेका 
बालबािलकाको ि�थिततफ�  �ि�टगत गदा� आजका िमितस�म २९७ बालबािलकाह� सधुार गहृबाट अिभभावकको 
िज�मा लगाएका र छुटी हाल ८ वटा सधुार गहृमा ६६१ बालबािलका रहेको देिख�छ । बाल सधुार गहृमा सरु�ाका 
केही उपायह� अपनाएको जानकारी पिन आएको छ र यो ३ मिहनाको अविधमा सङ्�मण नभएको अव�था 
पिन छ । तर अझै पिन बाल सधुार गहृमा �मताभ�दा बढी बालबािलका रहेको ह�दँा कोिभड-१९ को महामारीबाट 
उनीह�लाई जोगाउने सरोकार जायज नै देिखदँा नेपालको सिंवधान र बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को मम� 
र भावनाअन�ुप यो िवषयलाई हेनु�पन� ह�न आयो ।

अतः उपयु�� आधार र कारणह�समेतलाई �ि�टगत गद� ��ततु �रट िनवेदनमा ब�दी��य�ीकरणको 
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आदशे जारी गनु�पन� अव�था िव�मान नदेिखदँा सो आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�नेतफ� को िनवेदन �वीकारयो�य 
देिखएन । तर सखु�त िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०७६।१२।१२ को आदेशमा मािथ उि�लिखत कुनै 
कुराह�तफ�  िवचार नग�रएको कारण सो आदेश �ूिटपूण� दिेखदँा उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको छ । 
िनवेिदकाको म�ुाको �कृित हेदा� कुनै �यि� पीिडत रहे भएको अव�था नभएको र िनवेिदका म�ुाको स�ुबाटै 
पपु��को िनिम� थनुामा रही िनजलाई भएको सजायलाई “ग�भीर कसरु” को वग�मा रा�न सिकने भए पिन िनजले 
आजका िमितस�म १ वष� ४ मिहना ४ िदन बाल सधुार गहृमा िबताइसकेको र अब बाकँ� अविध १ वष� ११ मिहना 
२५ िदन दिेखई भ�ुान भएको सजायको िहसाबबाट ग�भीर कसरु भए तापिन “सामा�य कसरु” को अविधिभ� पन� 
आएको देिखएबाट मािथ उि�लिखत कुराह�समेतलाई �ि�टगत गरी र बाल सधुार गहृको समेत राय िलई पनुः 
कानूनबमोिजम आदेश गनु�  भनी िवप�ी सखु�त िज�ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । 
जानकारीको लािग यो आदशेको �ितिलिप महा�यायािधव�ाको काया�लय र िवप�ी अदालतलाई पठाई िदनू । 
��ततु िनवेदनको आदेशको िव�तुीय �ित अपलोड गरी दायरी लगत क�ा गरी िमिसल अिभलेख शाखामा बझुाई 
िदनहुोला ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.स�ुमालता माथेमा

इजलास अिधकृत: तेज�साद पौडेल
क��यटुर : रखेा भ�राई
इित संवत् २०७६ साल असार ११ गते रोज ५ शभुम् ।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

फैसला िमित : २०७७।३।१५
०७६-WH-०३८४

िवषयः- ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : झापा िज�ला अनारमनी गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ६ प�रवित�त िबता�मोड नगरपािलका वडा नं.३ 
मा घर भई हाल बाल सधुार गहृ भ�परुमा रहेको प�रवित�त नाम बबरमहल १२ को हकमा साव�जिनक 
�ितर�क समाज नेपाल (PDS-Nepal) सगँ आव� अिधव�ा अजय शंकर झा “�पेस”................१

िव��
िवप�ी : काठमाड� िज�ला अदालत..............................................................................................१
 उ�च अदालत पाटन......................................................................................................१

आदेश
 �या.सपना �धान म�ल : नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) र (३) बमोिजम यस अदालतको 
असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त दायर भई िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको सिं�� त�य एवं आदेश यस �कार रहेको छ ।

१. िनवेदकको िनवेदन बेहोराः-
 बाल िब�याइकँता� प�रवित�त नाम बबरमहल १२ िव�� वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट त�कालीन मलुकु� 

ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. ले प�रभािषत गरकेो ३(२) नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा सोही 
महलको ३(२) नं. बमोिजम सजायको मागदाबी िलई काठमाड� िज�ला अदालतसम� िमित २०७४।७।१२ 
गते दायर भएको अिभयोगमा अिभयोग दाबीअनसुार िनज प�रवित�त नाम बबरमहल १२ लाई ५ वष� ४ 
मिहना कैद ह�ने गरी िमित २०७५।८।१९ गते फैसला भई पिहला म�ुा पपु��का लािग र फैसलाप�ात् सजाय 
भ�ुानको �ममा िनज बाल सधुार गहृ भ�परुमा रहेका छन्  । िनज िमित २०७४/६/१७ गते प�ाउ परी 
अ�ोपरा�त आजको िमितस�ममा अथा�त् २ वष� ८ मिहना ८ िदनभ�दा बिढ सजाय भ�ुान ग�रसकेको 
अव�था छ ।

 िव��यापी �पमा महामारीको �पमा फैिलएको कोरोना भाइरसको �कोपबाट ब�न एक मा� उपायको 
�पमा सामािजक दरुी कायम रा�न ु पन� भएकोमा िनज प�रवित�त नाम बबरमहल १२ लाई रािखएको 
बाल सधुार गहृमा सामािजक दरुी कायम गन� नस�ने अव�थामा तथा यसको सङ्�मणबाट बचाउने 
�यायालयलगायतका रा�यका सबै अगं तथा िनकायह� काय�योजना बनाई ि�याशील रही तदानसुार काय� 
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ग�ररहेको अव�थामा स�मािनत अदालतको िमित २०७६/१२/७ गते बसेको पूण� बैठकको िनण�यसमेतका 
अधीनमा रही खोजेका बखत उपि�थत गराउने गरी िनज प�रवित�त नाम बबरमहल १२ लाई िज�मा 
लगाई पाउन िनजको संर�कले काठमाड� िज�ला अदालतसम� िदएको िनवेदनमा कुनै कानूनी आधार र 
�यसलाई पिु� गन� कारण िबना नै िज�मा िदन निम�ने गरी आदेश भएको र सो आदेशउपर उ�च अदालत 
पाटनमा िनवेदन गदा� काठमाड� िज�ला अदालतको आदेश सदर भएकोबाट िनज नाबालक हाल थनुामा 
ब�न बा�य भएको र यसबाट संिवधानले �दान गरकेो बाल �यायअनकूुलको हक, �व�छ सनुवुाइको हक, 
यातना तथा अ�य �ूर अमानवीय �यवहार िव��को हक, �व�छ वातावरणको हक, �वा��यस�ब�धी हक, 
खा�स�ब�धी हक र सामािजक �यायको हकमा आघात प�ुन गएको र �यस आदशेउपर अक� �भावकारी 
उपचारको बाटोसमेत नरहेको ह�दँा नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) र सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ३७ (क) बमोिजम िनज प�रवित�त नाम बबरमहल १२ लाई खोजेको बखत उपि�थत 
गराउने गरी हाल अिभभावकको िज�मा तथा िनय��ण (Parental Custody) मा छाडी पाउने गरी 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी थुना म�ु ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा दायर भएको 
िनवेदनप� ।

२. यस अदालतको �ारि�भक आदेशः-
 यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? मागबमोिजमको 

आदेश जारी ह�न ुनपन� कुनै आधार कारण भए सबदु �माणसिहत यो आदेश �ा� भएको िमितले तीन (३) 
िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी ��ततु आदेश र िनवेदनको 
�ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�लाई �याद सूचना िदई सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई 
िदई िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतको 
िमित २०७७।०३।०३ को आदेश ।

३. उ�च अदालत पाटनको िलिखत जवाफः-
 यसमा केवल कोिभड-१९ को मा� कारण दखेाई िब�याइ ँ कता�लाई अिभभावकको िज�मा लगाई पाउ ँ

भनी िदएको िनवेदनको स�दभ�मा काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७७।०२।१३ मा भएको आदेश 
बेरीतको नदिेखदँा प�रवत�न ग�ररहन ु परने, कानूनबमोिजम गनु�  भनी िमित २०७७।०२।३० गते यस 
अदालतको सयं�ु इजलासबाट आदेश भएको देिख�छ । यसरी िनवेदन संल�न कागज �माणको मू�याङ्कन 
र िव�ेषण गरी त�य, �माण र कानूनको आधारमा संय�ु इजलासबाट आदेश भएको अव�थामा यस 
अदालतको हकमा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न ुपन� होइन �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत पाटनको िलिखत जवाफ ।

४. काठमाड� िज�ला अदालतको िलिखत जवाफः-
 यसमा िनज िब�याइकँता� प�रवित�त नाम बबरमहल १२ को हकमा यस अदालतबाट िमित २०७५/८/१९ 

मा अिभयोग दाबीबमोिजम िनज िब�याइकँता� लाई ५ वष� ४ मिहना कैद सजाय ह�ने ठहरी फैसला भइसकेको 
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तथा ��ततु म�ुाको फैसलाको जानकारी दवैु प�लाई भइसकेको ह�दँा सरोकारवालाको पनुरावेदन परी म�ुा 
अि�तम ह�न बाकँ� रहेको अव�थामा िनवेदन मागअनसुारको आदशे जारी गनु�  िम�ने देिखएन भ�नेसमेत 
बेहोराको िमित २०७७/२/१३ गतेको आदेश भएको देिखदँा िनवेदको मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन ु
परने ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको काठमाड� िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ 
।

५. यस अदालतको अि�तम आदेशः-
 उपरो�ानसुारको त�य भएको ��ततु िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा एवम् 

िनवेदक �वयम् �ी अजय शंकर झा, िव�ान्  अिधव�ाह� �ी पंकजकुमार कण�, �ी कमलबहादरु िघिसङ, 
�ी िवमला यादव, �ी स�तोष भ�डारी तथा �ी बिबता ब�नेतले प�रवित�त नाम बबरमहल १२ िव�� 
काठमाड� िज�ला अदालतमा जबरज�ती करणीस�ब�धी कसरुमा अिभयोगप� दायर भएकोमा ५ वष� ४ 
मिहना कैद ह�ने ठह�याई बाल सधुार गहृ, भ�परुमा थुनामा रहेको हो । िव��यापी �पमा महामारीको �पमा 
फैिलएको कोरोना भाइरसको �कोपबाट ब�न तथा बचाउन सामािजक दरुी कायम राखी जीवनको सरं�ण 
गन� सव��च अदालतको िमित २०७६।१२।७ को पूण� बैठकको िनण�यसमेतका अधीनमा रही खोजेको बखत 
उपि�थत गराउने गरी प�रवित�त नाम बबरमहल १२ लाई िज�मा लगाई पाउन िनजको संर�कले काठमाड� 
िज�ला अदालतमा िनवेदन िदएको हो । उ� अदालतबाट िनजको अिभभावकको िज�मामा िदन निम�ने 
गरी आदशे भएको हो । सो आदेशउपर उ�च अदालत पाटनमा िनवेदन गदा� उ� आदेश सदर भएकोबाट 
िनज नाबालक थनुामा ब�न बा�य भएको र यसबाट संिवधानले �दान गरकेो बाल �यायअनकूुलको 
हकलगायतका अ�य हकमा समेत आघात प�ुन गएको ह�दँा िनज प�रवित�त नाम बबरमहल १२ लाई खोजेको 
बखत उपि�थत गराउने गरी त�काल िनजको अिभभावकको िज�मा तथा िनय��ण (Parental Custody) 
मा छाडी पाउने गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी थुना म�ु ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

 िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी टेकराज भषुालले �रट िनवेदकलाई 
जबरज�ती करणीस�ब�धी कसरुमा अिभयोगप� दायर भई िनजलाई ५ वष� ४ मिहना कैद ह�ने फैसला 
भएको हो । िनवेदकले सो फैसलामा िच� बझुाई पनुरावेदनसमेत गरकेो छैन । यसरी सािधकार िनकायबाट 
कानूनबमोिजम फैसला भइसकेको िवषयमा उपचारको वैकि�पक बाटो छँदाछँद ै ब�दी��य�ीकरणमा 
आएको ��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी छ तर पिन COVID-19 को अव�थामा सामािजक दरुी कायम 
रा�ने हेत ुिनवेदकको माग िवचारणीय नै देिख�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

 िव�ान्  अिधव�ाह� तथा िव�ान्  उप�यायािधव�ाले गनु�  भएको उि�लिखत बहससमेत सनुी िनवेदन 
बेहोरासिहतको िमिसलसमेत अ�ययन गरी हेदा� िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी ह�नपुन� हो, होइन सोही 
िवषयमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

 िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदक प�रवित�त नाम बबरमहल १२ िव�� जबरज�ती करणीस�ब�धी कसरुमा 
अिभयोगप� दायर भएकोमा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले जबरज�ती करणीस�ब�धी कसरु ठह�याएको 
देिख�छ । सो कसरुमा िनजलाई ५ वष� ४ मिहना कैद ह�ने ठहरी बाल सधुार गहृ, सानोिठमी, भ�परुमा 
रहेको देिख�छ । नोबेल कोरोना भाइरसको महामारीबाट ब�न बचाउन तथा सव��च अदालतको िमित 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

२०७६।१२।०७ गतेको पूण� बैठक िनण�यको अधीनमा रही अदालतले खोजेको बखत उपि�थत गराउने 
गरी हाललाई नाबालक बबरमहल १२ लाई अिभभावकको िज�मा लगाई पाउ ँ भनी काठमाड� िज�ला 
अदालतमा िनजका संर�क आमा सीता थापाले िनवेदन पेस गरकेोमा फैसला भइसकेको ह�दँा अिभभावकको 
िज�मा लगाउन निम�ने भनी आदेश भएको देिख�छ । सो आदेशउपर उ�च अदालत पाटनमा िनवेदन 
िदएकोमा काठमाड� िज�ला अदालतको आदशे सदर भएकोबाट िनज नाबालक थुनामा ब�न बा�य भएको 
र यसबाट संिवधानले �दान गरकेो बाल �यायअनकूुलको हक लगायतका अ�य हकमा समेत आघात प�ुन 
गएको ह�दँा िनज प�रवित�त नाम बबरमहल १२ लाई खोजेको बखत उपि�थत गराउने गरी त�काल िनजको 
अिभभावकको िज�मा लगाउने गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी थनुा म�ु ग�रपाउ ँभ�ने दाबी गरी 
िनवेदकले �रट िनवेदन दायर गरकेो देिख�छ ।

 �रट िनवेदक प�रवित�त नाम बबरमहल १२ लाई ५ वष� ४ मिहना कैद सजाय ह�ने ठहरी काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट फैसला भइसकेको तथा ��ततु म�ुाको फैसलाको जानकारी दवैु प�लाई भइसकेको ह�दँा 
सरोकारवालाको पनुरावेदन परी म�ुा अि�तम ह�न बाकँ� रहेको अव�थामा िनवेदन मागअनसुारको आदेश 
जारी गनु�  निम�ने  भनी कानूनबमोिजम आदेश भइसकेको ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे जारी 
ह�नपुन� होइन, �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ीह�को िलिखत जवाफ रहेको      
पाइ�छ ।

 िनवेदकको मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने वा नह�ने स�ब�धमा िवचार गदा�, हाल नोबल 
कोरना भाइरस (कोिभड-१९) िव�का १६८ भ�दा बढी देशह�मा फैिलएको अव�थामा थप सङ्�मणबाट 
िसज�ना ह�न स�ने "महामारी" को अव�थाबाट ब�न पूव�तयारी �व�प अपनाउनपुन� सावधानीका स�ब�धमा 
इजलासबाट समेत COVID-19 बाट बढेको जोिखम �यूनीकरण गरी रोकथामको पूव�तयारीको लािग 
अ�य�त संवेदनशील भई �यि�को मानव अिधकार र मौिलक अिधकारको संर�ण गनु�पन� दिेख�छ ।

 नेपालको संिवधानको धारा १६(१) मा “��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक ह�नेछ” 
भनी बा�ँन पाउने अिधकारलाई ��याभूत गरकेो छ । धारा ३९ उपधारा ८ ले “��येक बालबािलकालाई 
बालअनकूुल �यायको हक ह�नछे” भनी बालबािलकाको सव�तम िहतसिहतको �यायको अिधकारलाई 
सिुनि�त गरकेो पाइ�छ । धारा ३९(९) ले जोिखममा रहेको बालबािलकाको रा�यबाट िवशेष सरं�ण र 
सिुवधा पाउने हक ��याभूत गनु�पन� दािय�व िदइएको तथा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा 
१६(१) ले "बालबािलकासगँ स�बि�धत काय� गन� ��येक िनकाय तथा स�ंथाका अिधकारीह�ले 
काम कारबाही गदा� बालबािलकाको सव��म िहतलाई �ाथिमकता िदई आव�यक बालमै�ी �ि�या 
अपनाउन ुपन�" तथा ऐ. दफा १६(२) मा "जीवन जोिखममा भएका बालबािलकालाई त�काल सहयोग 
गनु� सबैको दािय�व ह�नछे" भनी कानूनी �यव�था रहेको दिेख�छ ।

 कोरोना भाइरस (COVID-19) को महामारीको कारणले िवषम प�रि�थित िसज�ना भई दशे ब�दाब�दी 
(Lockdown) को अव�थामा रहेको छ । ब�दाब�दीको उ�े�य सङ्�मणको जोिखमलाई �यून गन� ��येक 
नाग�रकको, समूहको तथा बहृत् नेपाली र नेपालको िहतको सरु�ाको िनिम� शारी�रक सामािजक दरुी 
रा�न ुरहेको दिेख�छ । य�तो महामारीको सङ्�मणको जोिखमबाट सधुार गहृमा रहेको बालबािलकालाई 
पिन जोगाउन ुपन� देिख�छ। कोिभडको सङ्�मण रोकथाम गन� र जोिखम �यूनीकरण गन� रणनीितमूलक 
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ढङ्गबाट रा�यको हरके िनकायले हेनु�  आव�यक छ । यस अव�थामा अ�य�त जोिखममा रहेका वग�ह� 
ज�तै कैदी, थनुवुा तथा सधुारगहृमा रहेका �यि�ह�को सामािजक दरुीको पिन सिुनि�तता गन� आव�यक 
देिख�छ ।

 महामारीको कारणले �यि�को वैकि�पक उपचारको हक पिन अव�� भई ब�दी��य�ीकरणको �रट 
अ�तग�त आएको िनवेदनको स�दभ�मा िवचार गदा�, वैकि�पक उपचारको हकसमेत अवरोध भएको आजको 
ब�दाब�दीको प�रणाम �यायमा पह�चँमा समेत अवरोधको ि�थित िसज�ना भएको छ। ब�दाब�दी (Lockdown) 
को अव�थामा कुनै पिन मौिलक हक िनलि�बत नभई उपचारको हक (Right to remedies) समेत जीव�त 
रहेको अव�था छ । उपचारको हक जीव�त रहने तर ब�दाब�दीले त�काल �यायको पह�चँमा अव�� 
ह�दँा बा�ँन पाउने �यि�को अ�तरिनिहत मानव अिधकारमा नै हनन ह�न े ि�थित आउँदछ । यसथ� 
कोिभड-१९ को स��ासबाट बृहत ्जनताको िहत, जीवन र �वा��यको सरं�ण गन� आव�यक सतक� ता 
अपनाउन ुपद�छ । यो जवाफदेिहता रा�यको हरके अङ्ग र िनकायमा रहकेो छ । यो जवाफदेिहताबाट 
अदालत अलग रहन स�दैन। �यसैले अदालतकै आदेशबाट थुनामा, कारागारमा वा सुधारगृहमा रहकेा 
थनुवुा ब�दीह�को हकमा अदालतमा आएको ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनलाई िवचार गरी उपय�ु 
आदेश गनु�पन� नै दिेखयो । संिवधानको धारा १३३(३) ले असाधारण अिधकारअ�तग�त ब�दी��य�ीकरण, 
परमादेश, उ��ेषण, �ितषेध, अिधकारप�ृछालगायत अ�य उपय�ु आदेश जारी गन� स�ने �यव�था समेत 
रहेकै दिेख�छ ।

 य�तो अव�थामा सधुारगहृमा रहेका बालबािलकाको पिन सिंवधानको धारा १६ �ारा �द� जीवनको 
अिधकार तथा �वा��य संर�णको अिधकार रा�दछन्, जसको संर�ण गनु�पन� दािय�व रा�यमा रहेको छ। 
हाल सधुारगहृको �मताभ�दा बढी बालबािलकाह� रहेको कारण सधुारगहृमा सामािजक शारी�रक दरुी 
राखी सरुि�त �यव�थापनको अव�था नरहेको र कोरोना भाइरस (COVID-19) सङ्�मणको जोिखमबाट 
ब�न सरुि�त �वा��यको उपयोिगताको सिुनि�तता ह�न नस�ने अव�थामा काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको िमित २०७७।२।१३ को आदेश र सोलाई सदर गन� गरी भएको उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७७।२।३० को आदेश बालबािलकाको जीवन, �वा��य र सव��म िहत संर�णको िनिम� �यायोिचत 
भएको नदेिखदँा उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदइएको छ । 

 कुनै पिन �यि� जो थनुा, सुधारगृह वा कारागारमा रहकेा छन,् ियनीह�लाई सजाय भो�न पठाउनुको 
अथ� जीवन नै जोिखममा रा�न वा मन� पठाइएको नभई आफूले गरकेो ग�तीमा कसुरको मा�ाअन�ुप 
ग�ती अनुभूत गन� सजाय भो�नस�म पठाइएको हो । बालबािलकाको हकमा बाल सधुारगहृमा पठाउनकुो 
अथ� सधुारका िनि�चत उपायह� समेत अवल�बन गनु�  हो ।

 कैदको सजाय भनेको अि�तम िवक�प हो । कानूनमा कैद सजायबाहके अ�य िवक�पह� पिन िदइएको 
छ । िनण�यकता�ले महामारीको िवषम प�रि�थितमा स��ास छाएको अव�थामा सङ्�मणको रोकथाम र 
जोिखम �यूनीकरणको िनिम� कानूनबमोिजमको उपयु� िवक�प खो�नु पद�छ । बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) मा "बाल अदालतले उपदफा (२), (३) वा (४) बमोिजम सजाय ह�ने ठहर 
भएको बालबािलकाको उमेर, िलङ्ग, प�रप�वता, कसुरज�य काय�को �कृित र �य�तो काय� गदा�को 
प�रि�थितसमेतलाई िवचार गरी सत� तोक� वा नतोक� िनजलाई भएको सजाय �थगन गन� वा सजाय �व�प 
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देहायका कुनै उपयु� िनण�य गन�छन् भनी ऐ. को ख�डह� 
(क) मा प�रवारका कुनै सद�य वा संर�क�ारा असल मानवीय �यवहारका स�ब�धमा बालबािलकालाई 

स�झाउन तथा बुझाउन लगाउने,
(ख) सेवा �दान गन� स�ंथा वा �यि�बाट बालबािलकालाई अिभमुखीकरण गराउन लगाउने,
(ग) एकल, सामूिहक वा पा�रवा�रक मनोसामािजक परामश� सेवा उपल�ध गराउने,
(घ) प�रवारका कुनै सद�य, संर�क, िव�ालय, सेवा �दान गन� �यि� वा सं�थाको िनगरानीमा  िनधा��रत 

सत�ह� पालन गन� गरी िनि�त अविधका लािग उनीह�सँगै रा�न लगाउने,
(ङ) सेवाको �कृित र अविध तोक� बालबािलकाको उमेर सुहाउँदो सामुदाियक सेवामा पठाउने,
(च) िनजलाई भएको सजायभ�दा बढी अविध नह�ने गरी बाल सुधार गृहमा ब�न लगाउने" भ�ने कानूनी 

�यव�था उ�लेख भएको पाइ�छ । िनवेदक रहेको सधुारगहृ नै अिहले कोिभड-१९ को महामारीको 
कारणले असरुि�त छ र बालबािलकाको हकमा अिभभावकले िज�मा िलई सजाय �थगन गन� स�ने 
कानूनी �यव�था छ भने बालबािलकाको िहत र जीवनको र�ाथ� सजायको अ�य कानूनबमोिजमको 
िवक�पह�म�ये हालको कोिभड-१९ को महामारीको स�दभ�मा उपय�ु िवक�पह� रहेकै देिख�छ।

 साथै बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) को कानूनी �यव�था सजाय ठहर भएको हकमा 
आकिष�त ह�ने हो । ��ततु �रट िनवेदकको हकमा काठमाड� िज�ला अदालतबाट सजाय ठहर भइसकेकोमा  
पनुरावेदनको रोहमा ह�ने फैसलामा अ�यथा भएमा सोहीबमोिजम ह�ने नै ह�दँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०७५ को दफा ३६(५) आकिष�त ह�ने नै देिखयो । फे�र सजाय �थगनको अथ� सजायबाट सफाइ नभई 
बालबािलकालाई िनजको अिभभावकको िज�मा लगाउन ु हो र अदालतको आदशेबमोिजम पनुः िफता� 
बोलाउन सिकने नै ह�दँा पनुरावेदनको रोहमा म�ुा िवचारणीय ह�दँैमा असर पन� देिखएन ।

 अतः य�तो अव�थामा सधुार गहृमा ब�नपुन� जोिखममा रहेको बालबािलकाको सव��म िहत तथा सम� 
बालबािलकाको �वा��य र जीवन संर�णको लािग प�रवित�त नाम बबरमहल १२ लाई खोजेको बखत 
उपि�थत गराउन म�जरु गरमेा आव�यक �ि�या प�ुयाई अिभभावकको िज�मा लगाउन स�ने कानूनी 
�यव�था बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) अ�तग�त रहे भएको देिखदँा यी िनवेदकको 
स�ब�धमा कानूनबमोिजमको उपय�ु िवक�पसिहत पूनः उपय�ु िनण�य गनु�  भनी ��यथ�ह�को नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ग�रिदएको छ । ब�दी��य�ीकरणको हकमा केही बोिलरहन परने ।

उ� रायमा म सहमत छु ।
�या.ह�र�साद फुयाल

इजलास अिधकृत:- मितना शा�य
क��यटुर अपरटेर:- सर�वती दाहाल
इित संवत् २०७७ साल आषाढ १५ गते रोज २ शभुम् ........... ...........................
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयाल

फैसला िमित : २०७७।३।१५
०७६-WH-०३८५

िवषयः- ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : का�ेपला�चोक िज�ला बनेपा नगरपािलका वडा नं.३ प�रवित�त वडा नं.९ मा घर भई हाल बाल सधुार 
गहृ भ�परुमा रहेको साङ्केितक नाम बनेपा (क) को हकमा साव�जिनक �ितर�क समाज नेपाल (PDS-
Nepal) सगँ आव� अिधव�ा अजय शकंर झा “�पेस”..........................................................१

िव��
िवप�ी : लिलतपरु िज�ला अदालत...............................................................................................१

आदेश
�या.सपना �धान म�ल : नेपालको संिवधानको धारा १३ ३(२) र (३) बमोिजम यस अदालतको 

असाधारण अिधकार�े� अ�तग�त दायर भई िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको सिं�� त�य एवं आदेश यस �कार रहेको छ ।

१. िनवेदकको िनवेदन बेहोराः-
बाल िब�याइकँता� साङ्केितक नाम बनेपा (क) िव�� प�रवित�त नाम बयलवास (क) को जाहेरीले 

वादी नेपाल सरकार भई िवप� लिलतपरु िज�ला अदालतसम� दायर भएको ०७२-CR-०४७७ को ‘बालयौन 
दरुाचार’  म�ुामा त�कालीन मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको महलको ९ (क) नं. बमोिजमको कसरुमा ५ वष� ६ 
मिहना सजाय ह�ने गरी िमित २०७३।२।२ गतेमा फैसला भएको रहेछ । िनज िमित २०७२।१२।१७ गतेमा प�ाउ 
प�र सोही िमितदेिख अनवरत �पमा थनुा �व�प बाल सधुार गहृमा रिहरहदँा आजको िमितस�ममा ४ वष� २ 
मिहना १५ िदनभ�दा बढी अविध आफूलाई लागेको सजाय भ�ुान ग�रसकेका छन्  भने िज�ला अदालतले गरेको 
फैसलालाई नै िच� बझुाई अि�तम भई बसेको छ ।

छोरालाई लागेको कैद ५ वष� ६ मिहनाम�ये प�ाउ परकेो िमितले ४ वष� १ मिहना २८ िदन थनुामा 
बिससकेको र छोरा नाबालक भई गहृमा बसेको कारण सामािजक मानिसक �पले प�रप�क भई नसकेको र हाल 
माहामारीको �पमा फैिलएको कोरोना भाइरसको उ�च जोिखममा समेत रहेको हदँा खोजेको बखत उपि�थत 
गराउने गरी त�कालका लािग अिभभावकको िज�मामा लगाई पाउन अथा�त् बाल सधुार गहृमा रहेको िनय��णलाई 
अिभभावकको िनय��ण (Parental Custody) मा लगाई पाउन िनजको तफ� बाट अिभभावक ल�मण 
रिंजतकारले लिलतपरु िज�ला अदालतसम� िनवेदन िददँा एक वष�भ�दा बढी कैद सजाय भएकोमा रकम ितरी 
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कैद म�ु गन� स�ब�धमा कानूनी �यव�था समेत नरहेको ह�दँा �ितवादीलाई कैदबाट म�ु गरी अिभभावकको िज�मा 
लगाउन निम�ने भनी िनवेदनमा मा�दै नमागेको िवषयतफ�  लिलतपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०७७।२।२१ 
गते आदेश भएकोबाट िनज नाबालक हाल थनुामा ब�न बा�य भएको र यसबाट संिवधानले �दान गरकेो बाल 
�याय अनकूुलको हक, �व�छ सनुवुाइको हक, यातना तथा अ�य �ूर अमानवीय �यवहार िव��को हक, �व�छ 
वातावरणको हक, �वा��यस�ब�धी हक, खा�स�ब�धी हक र सामािजक �यायको हकमा आघात प�ुन गएको 
र �यस आदेशउपर अक� �भावकारी उपचारको बाटोसमेत नरहेको ह�दँा नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) 
र सव��च अदालत िनयमावली २०७४ को िनयम ३७ (क) बमोिजम िनज साङ्केितक नाम बनेपा (क) लाई 
खोजेको बखत उपि�थत गराउने गरी हाल अिभभावकको िज�मा तथा िनय��ण (Parental Custody) मा छाडी 
पाउने गरी ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गरी थनुा म�ु ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा दायर 
भएको िनवेदनप� ।

२. यस अदालतको �ारि�भक आदेशः-
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? मागबमोिजमको 

आदशे जारी ह�न ुनपन� कुनै आधार कारण भए सबदु �माणसिहत यो आदशे �ा� भएको िमितले तीन (३) िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी ��ततु आदेश र िनवेदनको �ितिलिप साथै 
राखी िवप�ीह�लाई �याद सूचना िदई सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदई िलिखत जवाफ पर े
वा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार गरी पेस गनु�  भ�नेसमेत बेहोराको यस अदालतको िमित २०७७।०३।०३ को 
आदशे ।

३. लिलतपुर िज�ला अदालतको िलिखत जवाफः-
यी �ितवादीलाई यस अदालतबाट ठहर भएको कैद सजायउपर पनुरावेदन नपरी उ� फैसला नै अि�तम 

फैसलाको �पमा रहेको र एक वष�भ�दा बढी कैद सजाय भएकोमा रकम ितरी कैदम�ु गन� स�ब�धमा कानूनी 
�यव�थासमेत नरहेको ह�दँा िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम �ितवादीलाई कैदवाट म� गरी अिभभावकको िज�मा 
लगाउन निम�ने भनी यस अदालतबाट िमित २०७७।०२।२१ मा भएको आदेशबाट �रट िनवेदकको नेपालको 
सिंवधान �द� मौिलक हकमा र �चिलत कानूनबमोिजमको नाग�रक अिधकारमा समेत कुनै ग�भीर आघात पन� 
र िनजका हक हनन ह�ने गरी कुनै िकिसमको काय� यस अदालतबाट नग�रएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको लिलतपरु िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ ।

४. यस अदालतको अि�तम आदेशः-
उपरो�ानसुारको त�य भएको ��ततु िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ा एवम् 

िनवेदक �वयम् �ी अजय शकंर झा, िव�ान्  अिधव�ाह� �ी पंकजकुमार कण�, �ी कमलबहादरु िघिसङ, �ी 
िवमला यादव, �ी स�तोष भ�डारी तथा �ी बिबता ब�नेतले साङ्केितक नाम बनेपा (क) िव�� लिलतपरु 
िज�ला अदालतमा जबरज�ती करणीस�ब�धी कसरुमा अिभयोगप� दायर भएकोमा ५ वष� ६ मिहना कैद ह�ने 
ठह�याई िनज िमित २०७२।१२।१७ गते प�ाउ परी सोही िमितदेिख अनवरत �पमा बाल सधुार गहृ, भ�परुमा 
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रही रहदँा आजको िमित स�ममा ४ वष� २ मिहना १५ िदनभ�दा बढी सजाय भ�ुान ग�रसकेका छन्  । िव��यापी 
�पमा महामारीको �पमा फैिलएको कोरोना भाइरसको �कोपबाट ब�न तथा बचाउन सामािजक दरुी कायम राखी 
जीवनको सरं�ण गन� सव��च अदालतको िमित २०७६।१२।७ को पूण� बैठकको िनण�यसमेतका अधीनमा रही 
खोजेको बखत उपि�थत गराउने गरी साङ्केितक नाम बनेपा (क) लाई िज�मा लगाई पाउन िनजको अिभभावक 
ल�मण रिंजतकारले लिलतपरु िज�ला अदालतमा िनवेदन िदएकोमा उ� अदालतबाट एक वष�भ�दा बढी कैद 
सजाय भएकोमा रकम ितरी कैदम�ु गन� स�ब�धमा कानूनी �यव�थासमेत नरहेको ह�दँा �ितवादीलाई कैदबाट 
म�ु गरी अिभभावकको िज�मामा िदन निम�ने गरी आदेश भएको हो । यसरी िनवेदनमा मा�दै नमागेको िवषयमा 
अदालतबाट आदेश ह�दँा िनवेदकको सिंवधानले �दान गरकेो बाल �याय अनकूुलको हकलगायतका अ�य हकमा 
समेत आघात प�ुन गएको ह�दँा िनज साङ्केितक नाम बनेपा (क) लाई खोजेको बखत उपि�थत गराउने गरी त�काल 
िनजको अिभभावकको िज�मा तथा िनय��ण (Parental Custody) मा छाडी पाउने गरी ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी गरी थनुाम�ु ह�नपुद�छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

िवप�ी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी टेकराज भषुालले �रट 
िनवेदकलाई जबरज�ती करणीस�ब�धी कसरुमा अिभयोगप� दायर भई िनजलाई ५ वष� ६ मिहना कैद ह�ने 
फैसला भएको हो । िनवेदकले सो फैसलामा िच� बझुाई पनुरावेदनसमेत गरकेो छैन । यसरी सािधकार िनकायबाट 
कानूनबमोिजम फैसला भई बाल सधुार गहृमा रहेको ह�दँा ब�दी��य�ीकरणमा आएको ��ततु �रट िनवेदन 
खारजेभागी छ भनी बहस ��ततु गनु�भयो ।

िव�ान्  अिधव�ाह� तथा िव�ान्  उप�यायािधव�ाले गनु�भएको उि�लिखत बहससमेत सनुी िनवेदन 
बेहोरासिहतको िमिसलसमेत अ�ययन गरी हेदा�  िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी ह�नपुन� हो, होइन सोही िवषयमा 
िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िनवेदक साङ्केितक नाम बनेपा (क) िव�� जबरज�ती करणीस�ब�धी 
कसरुमा अिभयोगप� दायर भएकोमा लिलतपरु िज�ला अदालतले जबरज�ती करणीस�ब�धी कसरु ठह�याएको 
देिख�छ । सो कसरुमा िनजलाई ५ वष� ६ मिहना कैद ह�ने ठहरी बाल सधुार गहृ, सानोिठमी, भ�परुमा रिहरहदँा 
आजको िमितस�ममा ४ वष� २ मिहना १५ िदनभ�दा बढी सजाय भ�ुान ग�रसकेका छन्  । नोबेल कोरोना 
भाइरसको महामारीबाट ब�न बचाउन तथा सव��च अदालतको िमित २०७६।१२।०७ गतेको पूण� बैठक 
िनण�यको अधीनमा रही अदालतले खोजेको बखत उपि�थत गराउने गरी हाललाई नाबालक साङ्केितक नाम 
बनेपा (क) लाई अिभभावकको िज�मा लगाइ पाउं ँभनी लिलतपरु िज�ला अदालतमा िनजका अिभभावक ल�मण 
रिंजतकारले िनवेदन पेस गरकेोमा फैसला भइसकेको र एक वष�भ�दा बढी कैद सजाय भएकोमा रकम ितरी 
कैदम�ु गन� स�ब�धमा कानूनी �यव�थासमेत नरहेको ह�दँा अिभभावकको िज�मा लगाउन निम�ने भनी आदेश 
भएकोबाट िनज नाबालक थनुामा ब�न बा�य भएको र यसबाट संिवधानले �दान गरकेो बाल �याय अनकूुलको 
हकलगायतका अ�य हकमा समेत आघात प�ुन गएको ह�दँा िनज साङ्केितक नाम बनेपा (क)  लाई खोजेको बखत 
उपि�थत गराउने गरी त�काल िनजको अिभभावकको िज�मा लगाउने गरी ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गरी 
थनुा म�ु ग�रपाउ ँभ�ने दाबी गरी िनवेदकले �रट िनवेदन दायर गरकेो देिख�छ ।

�रट िनवेदक साङ्केितक नाम बनेपा (क) लाई ५ वष� ६ मिहना कैद सजाय ह�ने ठहरी लिलतपरु िज�ला 
अदालतबाट कानूनबमोिजम फैसला भई बाल सधुार गहृमा रहेको ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

ह�न ुपन� होइन, �रट िनवेदन खारजे ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ीह�को िलिखत जवाफ रहेको पाइ�छ ।
िनवेदकको मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने वा नह�ने स�ब�धमा िवचार गदा�, हाल 

नोबल कोरना भाइरस (कोिभड-१९) िव�का १६८ भ�दा बढी देशह�मा फैिलएको अव�थामा थप सङ्�मणबाट 
िसज�ना ह�न स�ने "महामारी" को अव�थाबाट ब�न पूव�तयारी �व�प अपनाउनपुन� सावधानीका स�ब�धमा 
इजलासबाट समेत COVID-19 बाट बढेको जोिखम �यूनीकरण गरी रोकथामको पूव�तयारीको लािग अ�य�त 
सवंेदनशील भई �यि�को मानव अिधकार र मौिलक अिधकारको संर�ण गनु�पन� देिख�छ ।

नेपालको संिवधानको धारा १६(१) मा “��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक ह�ने छ” 
भनी बा�ँन पाउने अिधकारलाई ��याभूत गरकेो छ । धारा ३९ उपधारा ८ ले “��येक बालबािलकालाई बाल 
अनुकूल �यायको हक ह�ने छ” भनी बालबािलकाको सव�तम िहतसिहतको �यायको अिधकारलाई सिुनि�त 
गरकेो पाइ�छ । धारा ३९(९) ले जोिखममा रहेको बालबािलकाको रा�यबाट िवशेष सरं�ण र सिुवधा पाउने हक 
��याभूत गनु�पन� दािय�व िदइएको तथा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १६(१) ले "बालबािलकासगँ 
स�बि�धत काय� गन� ��येक िनकाय तथा स�ंथाका अिधकारीह�ले काम कारबाही गदा� बालबािलकाको 
सव��म िहतलाई �ाथिमकता िदई आव�यक बालमै�ी �ि�या अपनाउन ुपन�" तथा ऐ. दफा १६(२) मा 
"जीवन जोिखममा भएका बालबािलकालाई त�काल सहयोग गनु� सबैको दािय�व ह�ने छ" भनी कानूनी 
�यव�था रहेको देिख�छ ।

कोरोना भाइरस (COVID-19) को महामारीको कारणले िवषम प�रि�थित िसज�ना भई देश ब�दाब�दी 
(Lockdown) को अव�थामा रहेको छ । ब�दाब�दीको उ�े�य सङ्�मणको जोिखमलाई �यून गन� ��येक 
नाग�रकको, समूहको तथा बहृत् नेपाली र नेपालको िहतको सरु�ाको िनिम� शारी�रक सामािजक दरुी रा�न ु
रहेको देिख�छ । य�तो महामारीको सङ्�मणको जोिखमबाट सधुार गहृमा रहेको बालबािलकालाई पिन जोगाउन ु
पन� दिेख�छ । कोिभडको सङ्�मण रोकथाम गन� र जोिखम �यूनीकरण गन� रणनीितमूलक ढङ्गबाट रा�यको 
हरके िनकायले हेनु�  आव�यक छ । यस अव�थामा अ�य�त जोिखममा रहेका वग�ह� ज�तै कैदी, थुनवुा तथा 
सधुारगहृमा रहेका �यि�ह�को सामािजक दरुीको पिन सिुनि�तता गन� आव�यक देिख�छ ।

महामारीको कारणले �यि�को वैकि�पक उपचारको हक पिन अव�� भई ब�दी��य�ीकरणको �रट 
अ�तग�त आएको िनवेदनको स�दभ�मा िवचार गदा�, वैकि�पक उपचारको हकसमेत अवरोध भएको आजको 
ब�दाब�दीको प�रणाम �यायमा पह�चँमा समेत अवरोधको ि�थित िसज�ना भएको छ । ब�दाब�दी (Lockdown)
को अव�थामा कुनै पिन मौिलक हक िनलि�बत नभई उपचारको हक (Right to remedies) समेत जीव�त 
रहेको अव�था छ। उपचारको हक जीव�त रहने तर ब�दाब�दीले त�काल �यायको पह�चँमा अव�� ह�दँा 
बा�ँन पाउने �यि�को अ�तरिनिहत मानव अिधकारमा नै हनन ह�ने ि�थित आउँदछ । यसथ� कोिभड-
१९ को स��ासबाट बृहत् जनताको िहत, जीवन र �वा��यको सरं�ण गन� आव�यक सतक� ता अपनाउनु 
पद�छ । यो जवाफदेिहता रा�यको हरके अङ्ग र िनकायमा रहकेो छ। यो जवाफदेिहताबाट अदालत 
अलग रहन स�दैन । �यसैले अदालतकै आदेशबाट थुनामा, कारागारमा वा सधुारगृहमा रहकेा थुनवुा 
ब�दीह�को हकमा अदालतमा आएको ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनलाई िवचार गरी उपय�ु आदेश गनु�पन� नै 
देिखयो । संिवधानको धारा १३३(३) ले असाधारण अिधकारअ�तग�त ब�दी��य�ीकरण, परमादेश, उ��ेषण, 
�ितषेध, अिधकारप�ृछालगायत अ�य उपय�ु आदेश जारी गन� स�ने �यव�थासमेत रहेकै दिेख�छ । य�तो 
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अव�थामा सधुारगहृमा रहेका बालबािलकाको पिन संिवधानको धारा १६ �ारा �द� जीवनको अिधकार तथा 
�वा��य संर�णको अिधकार रा�दछन्, जसको संर�ण गनु�पन� दािय�व रा�यमा रहेको छ ।

कुनै पिन �यि� जो थनुा, सधुारगृह वा कारागारमा रहकेा छन,् ियनीह�लाई सजाय भो�न पठाउनुको 
अथ� जीवन नै जोिखममा रा�न वा मन� पठाइएको नभई आफूले गरकेो ग�तीमा कसुरको मा�ा अन�ुप 
ग�ती अनुभूत गन� सजाय भो�नस�म पठाइएको हो । बालबािलकाको हकमा बाल सधुारगहृमा पठाउनकुो अथ� 
सधुारका िनि�चत उपायह� समेत अवल�बन गनु�  हो ।

कैदको सजाय भनेको अि�तम िवक�प हो । कानूनमा कैद सजायबाहके अ�य िवक�पह� पिन 
िदइएको छ । िनण�यकता�ले महामारीको िवषम प�रि�थितमा स��ास छाएको अव�थामा सङ्�मणको रोकथाम 
र जोिखम �यूनीकरणको िनिम� कानूनबमोिजमको उपयु� िवक�प खो�नु पद�छ । बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) मा "बाल अदालतले उपदफा (२), (३) वा (४) बमोिजम सजाय ह�ने ठहर भएको 
बालबािलकाको उमेर, िलङ्ग, प�रप�वता, कसुरज�य काय�को �कृित र �य�तो काय� गदा�को प�रि�थितसमेतलाई 
िवचार गरी सत� तोक� वा नतोक� िनजलाई भएको सजाय �थगन गन� वा सजाय �व�प देहायका कुनै उपयु� 
िनण�य गन� छन् भनी ऐ. को ख�डह� 

(क) मा प�रवारका कुनै सद�य वा सरं�क�ारा असल मानवीय �यवहारका स�ब�धमा बालबािलकालाई 
स�झाउन तथा बुझाउन लगाउने,

(ख) सेवा �दान गन� सं�था वा �यि�बाट बालबािलकालाई अिभमुखीकरण गराउन लगाउने,
(ग) एकल, सामूिहक वा पा�रवा�रक मनोसामािजक परामश� सेवा उपल�ध गराउने,
(घ) प�रवारका कुनै सद�य, संर�क, िव�ालय, सेवा �दान गन� �यि� वा सं�थाको िनगरानीमा  िनधा��रत 

सत�ह� पालन गन� गरी िनि�त अविधका लािग उनीह�सँगै रा�न लगाउने,
(ङ) सेवाको �कृित र अविध तोक� बालबािलकाको उमेर सुहाउँदो सामुदाियक सेवामा पठाउने,
(च) िनजलाई भएको सजायभ�दा बढी अविध नह�ने गरी बाल सुधार गृहमा ब�न लगाउने" भ�ने कानूनी 

�यव�था उ�लेख भएको पाइ�छ । 

िनवेदक रहेको सधुारगहृ नै अिहले कोिभड-१९ को महामारीको कारणले असरुि�त छ र बालबािलकाको 
हकमा अिभभावकले िज�मा िलई सजाय �थगन गन� स�ने कानूनी �यव�था छ भने बालबािलकाको िहत र 
जीवनको र�ाथ� सजायको अ�य कानूनबमोिजमको िवक�पह�म�ये हालको कोिभड-१९ को महामारीको 
स�दभ�मा उपय�ु िवक�पह� रहेकै देिख�छ । ��ततु �रट िनवेदनको स�दभ�मा साङ्केितक नाम बनेपा (क) 
ले जबरज�ती करणीस�ब�धी कसरु गरकेो ठहरी लिलतपरु िज�ला अदालतले जबरज�ती करणी िनजलाई ५ 
वष� ६ मिहना कैद ह�ने फैसलाबमोिजम िनज साङ्केितक नाम बनेपा (क) बाल सधुार गहृ, सानोिठमी, भ�परुमा 
रही रहदँा आजको िमितस�ममा ४ वष� २ मिहना १५ िदनभ�दा बढी सजाय भ�ुान ग�रसकेको देिख�छ । हाल 
सधुारगहृको �मताभ�दा बढी बालबािलकाह� रहेको कारण सधुारगहृमा सामािजक शारी�रक दरुी राखी सरुि�त 
�यव�थापनको अव�था नरहेको र कोरोना भाइरस (COVID-19) सङ्�मणको जोिखमबाट ब�न सरुि�त 
�वा��यको उपयोिगताको सिुनि�तता ह�न नस�ने अव�थामा साथै बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा 
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३६(५) मा सजाय �थगनको कानूनी �यव�था रहेको अव�थामा मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ 
को दफा १५५ को कानूनी �यव�था ��ततु म�ुामा आकिष�त नह�दँा अिभभावकको िज�मा लगाउन निम�ने 
भनी लिलतपरु िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०७७।२।२१ को आदेश बालबािलकाको जीवन, �वा��य र 
सव��म िहत संर�णको िनिम� �यायोिचत भएको नदेिखदँा उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रिदइएको छ । 

अतः य�तो अव�थामा सधुार गहृमा ब�नपुन� जोिखममा रहेको बालबािलकाको सव��म िहत तथा 
सम� बालबािलकाको �वा��य र जीवन संर�णको लािग साङ्केितक नाम बनेपा (क) लाई खोजेको बखत 
उपि�थत गराउन म�जरु गरमेा आव�यक �ि�या प�ुयाई अिभभावकको िज�मा लगाउन स�ने कानूनी �यव�था 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) अ�तग�त रहे भएको दिेखदँा यी िनवेदकको स�ब�धमा 
कानूनबमोिजमको उपय�ु िवक�पसिहत पनुः उपय�ु िनण�य गनु�  भनी ��यथ�ह�को नाममा परमादेशको आदेश 
जारी ग�रिदएको छ । ब�दी��य�ीकरणको हकमा केही बोिलरहन परने ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.ह�र�साद फुयाल

इजलास अिधकृत:- मितना शा�य
क��यटुर अपरटेर:- सर�वती दाहाल
इित संवत् २०७७ साल आषाढ १५ गते रोज २ शभुम् ........... ...........................
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी तेजबहादरु के.सी. 

माननीय �यायाधीश �ी कुमार र�ेमी
आदशे िमित : २०७७।४।१५

०७६-WO-१०७२

िवषयः उ��ेषण

िनवेदक : OBC महासघंको के��ीय अ�य� गजे�� ठाकुरसमेत / म�ुय म��ी तथा मि��प�रषद ्काया�लय �देश 
१, िवराटनगर -------------------------------------------------------------------------------------------१

िव��
िवप�ी : �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, काठमाड�समेत --------------------------------------------१

आदेश
�रट िनवेदनसिहतको िमिसल अ�ययन गरी िनवेदकतफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  अिधव�ाह� 

�ी नागे�� यादव, �ी िवजयकुमार यादव, �ी उमेश�साद, �ी सरुशे महतो, �ी दवेराज यादव, �ी िवर�े��साद 
साह र िवप�ीम�येका २ �देशका म�ुय �यायािधव�ा �ी िदपे�� झा तथा नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
ह�नभुएका िव�ान्  उप�यायािधव�ा �ी ह�रशंकर �वालीले गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

यसमा ��ततु िववाद हजाम नाईको काय� गन� िनवेदकह�ले आफूले घरभाडामा िलई �यवसाय गद� 
आएकोमा हाल कोिभड-१९ को महामारीको कारणले ब�दाब�दीको अविधभर घरभाडा निलन ुभ�ने अ�त�रम 
आदशे जारी ह�न माग ग�रएको छ । यो एउटा �यवसायीको मा� सम�या नभई सबै �यवसायीह�सगँ स�बि�धत 
राि��य �तरको सम�या खडा ह�न गएको छ । ��ततु िववाद वा सम�या ��ततु �रट िनवेदनको अि�तम टुङ्गो 
लागेको बखतमा नै यस िववादको िविवध प�को स�दभ�मा िन�य�ल ह�नपुन� दिेखदँा अिहले ब�दाब�दीको 
(Lockdown) अविध भर घरभाडा निलन ुभ�ने अ�त�रम आदेश जारी ग�ररहन ुपरने ।

साथै घरबहालमा ब�नेले घरबहाल कर ितरकेो रिसद नभई वडा काया�लयबाट राहत पाउने अव�था 
नभएको भ�ने िजिकर ह�दँा ब�दाब�दीको अविधभर घरबहाल कर नितरकेो अव�थामा पिन रा�यले िदने राहत 
र अ�य सिुवधाह� पिन िदने काय� नरो�न ुनरोकाउन ु र साथै घरभाडाको िवषय भाडामा िदने र ब�नेिबचको 
आपसी स�झौता, सहमित र मानवीय सोच िवचारको आधारमा िनण�य गनु�पन� िवषय ह�दँा घरबहालमा बसेका 
�यि�ह�लाई ब�दाब�दीको अविधभर त�काल बहाल िदन नसकेको अव�थामा पिन बहालमा ब�ने र �यवसाय 
गन�ह�लाई घरबाट िन�कन बा�य नपान�, िन�लन नभ�ने र सो आधारमा द�ुय�वहार नगन� र नगराउने िवषयमा 
�थानीय वडा काया�लयले अनगुमन र सपुरीवे�ण गन� गरी �यव�था िमलाउन सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ४९ (२) (क) बमोिजम िवप�ीह�को नाममा अ�त�रम आदेश जारी ग�रिदएको छ ।

इित संवत् २०७७ साल साउन १५ गते रोज ५ शभुम् -----------------------------------।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
माननीय �यायाधीश �ी �काश कुमार ढंुगाना

आदेश िमित : २०७७।४।१९
०७६-WO-०९३९

िवषय : परमादेश

�रट िनवेदक : काठमाड� िज�ला, क�ित�परु नगरपािलका वडा नं. ६ ब�ने हाल के��ीय कारागार काठमाड�मा 
थनुामा रहेको गोपाल िसवाकोटी (िच�तन)..........................................................................१

 ज�ुला िज�ला, धापा गाउ ँिवकास सिमित वडा नं.८ को हाल प�रवित�त िसंजा गाउपँािलका वडा नं. २ 
घर भई हाल के��ीय कारागार, काठमाड�मा थुनामा रहेको राम शमा�..........................................१

 जाजरकोट िज�ला, दशेरा ९ घर भई हाल के��ीय कारागार, काठमाड�मा कैदमा रहेको मानबहादरु 
रावत ........................................................................................................................१

 �कुम िज�ला, नवुाकोट ७ घर भई हाल के��ीय कारागार काठमाड�मा कैदमा रहेको िखमबहादरु 
 सनुार .......................................................................................................................१
 काठमाड� िज�ला, टोखा नगरपािलका वडा नं. १२ ब�ने हाल के��ीय कारागार, काठमाड�मा थनुामा 

रहेको ब�ीकुमार थापा....................................................................................................१
 �प�देही िज�ला, क�चन नगरपािलका ४ ब�ने हाल के��ीय कारागार, काठमाड�मा थुनामा रहेको 

ओम�काश पौडेल (उपा�याय).........................................................................................१
 सनुसरी िज�ला, इटहरी उपमहानगरपािलका ४ ब�ने हाल के��ीय कारागार, काठमाड�मा कैदमा रहेको 

�काश ओझा...............................................................................................................१
िव��

िवप�ी :  �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�............................................१
 गहृ म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�..................................................................................१
 महा�यायािधव�ाको काया�लय, रामशाहपथ, काठमाड�...........................................................१
 कारागार �यव�थापन िवभाग, कािलका�थान, काठमाड�.........................................................१
 िज�ला �शासन काया�लय, बबरमहल, काठमाड�..................................................................१
 कारागार काया�लय, जग�नाथदवेल, काठमाड�......................................................................१

आदेश
�या.सपना �धान म�ल : नेपालको संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यस अदालतको 

असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको सिं��त त�य एवं आदेश यस�कार 
रहेको छ :-
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त�य ख�ड
१. �रट िनवेदन बेहोरा

क. नेपालका िहरासत तथा कारागारमा िनधा��रत �मताभ�दा अ�यिधक बढी तथा कैदी ब�दीका हक, िहत 
र सिुवधास�ब�धी राि��य तथा अ�तरा�ि��य �यूनतम् मापद�डिवपरीत ह�ने गरी हजारौकँो सं�यामा 
रािखएको बारमेा नेपाल सरकार, गहृ म��ालय तथा महा�यायािधव�ाको काया�लयका �ितवेदनह�मै 
िव�ततृ �पमा पटकपटक उ�लेख भइसकेको िवषय हो । �वा��य र सरु�ाका �ि�ले अिघपिछ 
सामा�य अव�थामै पिन अ�य�तै जीण� र जोिखमपूण� अव�थामा रहेका कारागार भवन, �यून सिुवधा र 
सरसफाइको दरुाव�थाका कारण कैदी ब�दीह�को िजउ�यान सधै ँअसरुि�त रहेको, िव�व�यापी�पमा 
कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) को सङ्�मणका �ि�ले नेपालका िहरासत र कारागारह�को अव�था 
झनै जोिखमपूण� ह�न पगेुको छ । देशभ�रका िहरासत तथा कारागारह�मा सामा�य अव�थामै पिन क� 
र जोिखमपूण� अव�थामा रहेका क�रब २५ हजारको सं�यामा रहेका कैदी ब�दीह�का हकमा भने 
िवप�ीह� पूण� �पले मौन रहेको अव�था छ ।

ख. नेपालको संिवधान, २०७२ को धारा १६ ले ��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने तथा धारा 
१८ ले समानताको मौिलक हक ��याभूत गरकेो छ । यस हकअ�तग�त संिवधानको धारा ३० अ�तग�तको 
�व�छ वातावरणको हक र धारा ३५ अ�तग�तको �वा��यस�ब�धी हकह�समेत अ�तरस�बि�धत छन् 
। यी हकह� स�पूण� कैदी ब�दीह�का हकमा समेत समान �पमा लागू रहेका छन् । कैदी ब�दीह�को 
हक, अिधकार र सिुवधासगँ स�बि�धत कारागार ऐन तथा सोको िनयमावलीमा उ�लेख भएका 
�ावधानह�समेत स�पूण� कैदी ब�दीह�ले समान �पमा उपभोग गन� पाउनपुन�मा ऐन तथा िनयममा 
उि�लिखत �ावधानह� िनि��य रहेसरहको अव�था छ । �चिलत कारागार िनयमावली, २०२० को 
िनयम २९ को उपिनयम (१) मा असल चालचलन भएका कैदीलाई तोिकएको कैदको सजायमा बढीमा 
६० �ितशतस�म कैदको सजाय छोट्याउन सिकने छ, सोही िनयमको उपिनयम (२क) मा असल 
चालचलन भएका ६५ वष� उमेर पगेुका कैदीह�को हकमा ७५ �ितशतस�मको कैद छोट्याउन वा दवैु 
आखँा नद�ेने वा दवुै ख�ुा नच�ने वा अङ्गभङ्ग भई ओ�यान परी िनको नह�ने अव�थामा पगेुको 
भनी सरकारी िचिक�सकले िसफा�रस गरकेा कैदीको हकमा सजाय छोट्याउन सिकने �ावधान, �ये� 
नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा २(क) ले ६० वष� उमेर पूरा गरकेो नेपाली नाग�रकलाई �ये� 
नाग�रक भनी प�रभािषत गरकेो छ । कैदीह�का हकमा सो ऐनको दफा १२(१) मा कुनै म�ुामा कैद 
सजाय पाई कैद भोिगरहेको �ये� नाग�रकलाई िनजको उमेर र कसरुको अव�था हेरी ६५ वष� उमेर 
पूरा भई ७० वष� ननाघेको हकमा २५ �ितशतस�म, ७० वष� उमेर पूरा भई ७५ वष� ननाघेको हकमा 
५० �ितशतस�म र ७५ वष� उमेर पूरा भएकाह�को हकमा ७५ �ितशतस�म कैद छुट िदन सिकने 
�ावधान छ । तर िवप�ीह�बाट सामा�य अव�थामा समेत य�ता कैदीह�को दैिनक लगत कायम गरी 
िनयिमत �पमा कैदक�ा तथा माफ�िमनाहा गन� गराउने वा  कैद छोट्याउनेस�ब�धी कुनै पिन काय� नगर े
नगराएको अव�था िव�मान छ ।

ग. फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ अ�तग�त कैदीह�लाई �ा�त 
सिुवधाह�को समेत आजका िमितस�म पिन काया��वयन नै नभएको, ऐनको दफा २२ (कैदीलाई 
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सामािजक सेवा गन� आदेश िदन स�ने), दफा २५ (सधुारगहृमा पठाउन सिकने), दफा २६ (पनुः�थापना 
के��मा पठाउन सिकने), दफा २७ (स�ाहको अि�तम िदन वा राि�कालीन समयमा मा� कारागारमा 
बसी कैद भ�ुान गन� सिकने), दफा २८ (ख�ुला कारागारमा रा�न सिकने), दफा २९ (�यारोलमा 
रा�न सिकने), दफा ३० (सामािजक�करण गराउन ु पन�), दफा ३१ (कैदबापत शारी�रक �ममा 
लगाउन सिकने) र दफा ४९ (�ोवेशन वा �यारोल अिधकृत तो�ने) दफा ३४ अ�तरगत मानिसक 
रोग भएका कसरुदारलाई िचिक�सा के��मा रा�ने, दफा ३७ को कैद क�ा ह�न स�ने �यव�था लागू 
गन�तफ�  िवप�ीह� पूण� �पले मौन रहेको अव�था छ । केही दफाह� नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा 
सूचना �काशन गरी तोिकएको िमितदेिख लागू ह�ने भिनएकोमा आजका िमितस�म पिन सो सिुवधाह� 
काया��वयन ग�रएको छैन । नाग�रक तथा कुनै पिन �यि�ले �ा�त गन� य�ता सिुवधाह� िवप�ीह�को 
िवल�बका कारण अिनि�चतकालस�मका लािग कदािप िनि��य रहन स�दनैन् । 

घ. कैदीह�ले �ा�त गन�स�ने सिुवधाह�का स�ब�धमा द�डको सधुारा�मक �णाली तथा कारागारमा 
कैदीह�को चाप कम गरी कैदीह�लाई यथास�भव कारागारभ�दा बािहर राखी सामािजक�करण गन� 
स�दभ�मा िव�वका िविभ�न मलुकुह�मा िविभ�न अ�यासह� भइरहेकोतफ� समेत अदालतको �यानाकष�ण 
गनु�  समयसापे� ह�ने छ । िविभ�न देशह�ले कैदीह�लाई रा�यको पूण� िनय��णमा रहेका �यि�ह� 
भएका कारण उनीह�ले कैदको अविधमा स�बि�धत रा�यमा �चिलत साव�जिनक िबदाह�समेत गणना 
गरी कैदक�ा तथा माफ�िमनाहाको �यव�था गरकेो पाइ�छ । नेपालमा समेत रा�यले िनधा�रण गरेका 
साव�जिनक िबदाह�को िहसाब गरी कैदीह�को कैद भ�ुानको अविधमा गणना गन� हो भने कैदीह�को 
क�रब ३३ �ितशतस�म कैद �वतः भ�ुान ह�न स�छ। हाल �चिलत कानूनमा नकारा�मक सूचीमा 
परकेा भिनएका कसरुका कसरुदारह�को कैदक�ा गन� हो भने कैदीह�को ठुलो सं�या �वतः घट्न 
गई कारागारमा कैदीह�को अिधक चाप �यूनीकरणमा सहयोग प�ुने तथा रा�यमािथको आिथ�क 
�ययभारसमेत कम ह�ने िनि�चत छ । हाल देशभ�रका कारागाह�मा �य�तो नकारा�मक सूचीमा परेका 
कसरुका कसरुदारह�को स�ंया अ�यिधक रहेको त�य िवप�ीह�लाई समेत अवगत भएकै अव�थामा 
सोतफ�  िवप�ीह�ले कुनै ठोस, सकारा�मक र रचना�मक कदम नचालेको �वतः �प� ह��छ । 

ङ. नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य अनबु�ध (१९६६) को धारा ४ ले बा�ँन 
पाउने अिधकारको �यव�था ग�रएको छ । सोही अनबु�धको धारा १४ मा ��येक �यि�लाई �वत�� र 
िन�प� �यायपािलकाबाट िछटोछ�रतो �पमा �याय �ा�त गन� पाउने अिधकारसमेत सरुि�त रहेको छ । 
तर िवप�ीका उि�लिखत िनि��यता र मौनताका कारण �चिलत सिंवधान तथा कानूनअ�तग�त �ा�त 
�यायसगँ ��य� �पले स�बि�धत कैदीका सिंवधान तथा कानून�द� सिुवधाह�को ग�भीर उ�लङ्घन 
भएको त�य िनिव�वाद छ । 

२. माग ग�रएको उपचार
मािथ िविभ�न �करणह�मा उि�लिखत त�य, कानून र निजरसमेतका आधारमा सिंवधानको धारा ४६ 

र १३३(२) अ�तग�त उि�लिखत उपयु�� आ�ा, आदेश वा पजु�का िनिम� देहायबमोिजमको िनवेदन मागदाबी 
रहेको छः 
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क. कोरोना भाइरसको स�भािवत सङ्�मणबाट ब�न िव�व �वा��य सगंठन तथा िवप�ी नेपाल 
सरकारसमेतले लागू गरकेा २५ जनाभ�दा बढी मािनस एक ठाउमँा भेला नह�ने, पर�परमा सामािजक 
दरुी कायम गनु�पन� तथा मा�कको अिनवाय� �योग र सरसफाइलगायतका मापद�डह� स�पूण� कैदी 
ब�दीह�का हकमा समेत संिवधानको धारा १६, १८, ३० र ३५ अ�तग�त ��याभूत मौिलक हकह�को 
बा�या�मक पालना र संर�णका लािग परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ,ँ 

ख. िव�व �वा��य सगंठन तथा नेपाल सरकारले लागू गरकेा मापद�डह�को यथाथ� र �भावकारी 
पालनाका िनिम� वत�मान अव�था, उदाहरणको लािग काठमाडौ,ँ जग�नाथदेवलि�थत कारागार 
काया�लयअ�तग�त तीनवटा कारागारह�मा कैदी ब�दीह� रा�ने �मता क�रब १,८०० मा� भएकोमा 
हाल क�रब ३,१३७ रहेकोमा, कैदी ब�दीह�को अ�यिधक चाप �यून गनु�को कुनै िवक�प नभएको ह�नाले 
समान �पमा बा�ँन पाउने अिधकार, �व�छ वातावरण र �वा��यको मौिलक हकको संर�णका �ि�ले 
िनवेदकलगायतका कैदी ब�दीह�ले हाल भोिगरहेको अव�थालाई त�काल स�बोधन गन� तथा िनयिमत 
�पमा कैदी ब�दीह�को चाप िनर�तर �पमा �यव�थापन गन�का लािग फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा २२, २५, २६, २७, २८, २९, ३० र ४९ सोही ऐनको दफा 
१(२) बमोिजम त�काल लागू गनु�  गराउन ुतथा िव�वमा कायम रहेको द�डको आधिुनक सधुारा�मक 
िस�ा�त र �णालीलाई म�यनजर गरी खासगरी �यारोल र कैद क�ाका स�ब�धमा हाल कायम िविभ�न 
कसरुह�को नकारा�मक सूचीको खारजेीका िनिम� आव�यक कानूनी �यव�था ग�रपाउ,ँ 

ग. �चिलत कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९ को (१) र (२क) तथा �ये� नाग�रकस�ब�धी 
ऐन, २०६३ को दफा २(क) र १२ बमोिजम कैदीह�लाई �ा�त सिुवधाह� दैिनक लगत कायम गरी 
िनयिमत�पमा उपल�ध गराई पाऊँ, 

घ. कोराना भाइरस सङ्�मणको जोिखमबाट सबैभ�दा िछटो र सबैभ�दा बढी सं�यामा �भािवत ह�ने 
अव�थामा रहेका �चिलत कानूनबमोिजम नकारा�मक सूचीमा रहेका कसरु र कसरुदारह�का हकमा 
समेत उि�लिखत कैद क�ा तथा माफ� िमनाहाका सिुवधाह� सिंवधानको धारा २७६ बमोिजम 
स�माननीय रा��पितमाफ� त माफ�िमनाहा घोषणा गन� �यव�था ग�रपाऊँ,

ङ. कैद तथा ज�रवाना तोिकएका कैदीह�का हकमा कैद भ�ुान भइसकेको वा कैद क�ा तथा माफ� 
िमनाहाका लािग कानूनतः यो�य भइसकेको अव�थामा पिन ज�रवाना ितन� बझुाउन असमथ� भएका 
कारण कैदमा ब�नपुन� बा�यतामा रहेका कैदीह�का हकमा समेत वत�मान जोिखमलाई म�यनजर गद� 
�य�तो ज�रवानासमेत माफ� िमनाहा गन� �यव�था ग�रपाऊँ,

च. अ�य िविभ�न मलुकुह�ले अपनाएका अ�यासह�लाई समेत �यानमा रा�दै कैदी ब�दीह�लाई 
साव�जिनक िबदा गणना गरी कैद क�ा गन� �यव�थाका िनिम� आव�यक कानून िनमा�ण गनु�  भनी 
िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रपाऊँ,

छ. यस महामारीका कारण उ�प�न वत�मान सङ्कटपूण� अव�थामा ब�दीह�को जीवनर�ा र �वा��यको 
मौिलक हकको सरं�णका लािग हाल दशेभरी नै उ�लेखनीय सं�यामा पपु��का लािग भनी थुनामा रहेका 
स�पूण� ब�दीह�लाई ता�रख वा हािजर जमानीमा छुटी छुटाई म�ुा पपु�� गनु�  गराउन ुभनी िनद�शना�मक 
आदशे जारी ग�रपाउ,ँ
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ज. िहरासत र कारागारको दरुाव�था तथा कैदी ब�दीह�को अ�यिधक चाप कम गन� िवप�ी गहृ म��ालय 
र महा�यायािधव�ाको काया�लयका �ितवेदनह� त�काल काया��वयन गनु�  गराउन ुभनी िनद�शना�मक 
आदशे जारी ग�रपाऊँ । 

३. यस अदालतको कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश जारी 

ह�न नपन� कानूनबमोिजमको आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश �ा�त भएको िमितले बाटाका 
�यादबाहेक ७ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदशे र �रट 
िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी िवप�ीह�को नाममा सूचना �याद जारी गरी िलिखत जवाफ �ा�त भएपिछ वा 
अविध नाघेपिछ िनयमबमोिजम पेस गनु�  भ�ने यस अदालतको िमित २०७७।१।३ को आदेश । 

४. कारागार काया�लय जग�नाथदेवलको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ
िवप�ी �रट िनवेदक गोपाल िसवाकोटी र ब�ीकुमार थापा काठमाड� िज�ला अदालतको च.नं. 

६४३३, िमित २०७५।११।२९ को प�ानसुार ठगी म�ुामा, राम शमा� ज�ुला िज�ला अदालतको च.नं. ८६०, 
िमित २०७२।१२।२६ को प�ानसुार कत��य �यान म�ुामा, मानबहादरु रावत काठमाड� िज�ला अदालतको 
स.फौ.नं. २१८१, िमित २०६७।१।२९ को प�ानसुार लाग ु औषध खैरो िहरोइन म�ुामा, िखमबहादरु सनुार 
बाकेँ िज�ला अदालतको च.नं. १७२६, िमित २०७२।५।२४ को प�ानसुार ठगी म�ुामा, ओम�काश पौडेल 
भ�ने ओम�काश उपा�याय काठमाड� िज�ला अदालतको म�ुा नं. ०७५-CI-१८४९, िमित २०७६।९।६ को 
प�ानसुार िलखतस�ब�धी कसरु म�ुामा र �काश ओझा सनुसरी िज�ला अदालतको च.नं. ११८९१ िमित 
२०७३।१०।२८ को प�ानसुार िजउ मा�ने बे�ने म�ुामा कानूनबमोिजम थुनामा रािखएको ह�दँा यस काया�लयको 
हकमा उ� �रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ ।

५. कारागार �यव�थापन िवभागका तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ
��ततु �रटका िवषयमा िव�व�यापी �पमा महामारीको �पमा दिेखएको कोरोना भाइरस (कोिभड - १९) 

का कारण स�पूण� कारागारह�मा यस भाइरसको सङ्�मण ह�न निदन उ�च सावधानी अपनाइएको छ । हाल 
कारागारह�मा बािहरी भेटघाट ब�द ग�रएको अव�था छ । अ�याव�यक अव�थामा बाहेक सङ्�मणलाई म�यनजर 
गद� कारागार �थाना�तरण ब�द ग�रएको छ । कारागार काया�लय जग�नाथदेवलि�थत कारागार अ�पतालमा 
आइसोलेसनको लािग १५ बेड, कारागार कारखाना प�रसरमा रडे�सको सहयोगमा १० वटा पालमा २० जना 
�वार�ेटाइनमा रा�ने �यव�था िमलाइएको छ । न�खिु�थत कारागार प�रसरिभ� मिहला वाड�मा १०० जनास�म 
रा�नका लािग �वार�ेटाइन क� िनधा�रण ग�रएको छ । न�ख ुकारागार प�रसरिभ�कै मनोसामािजक अ�पतालमा 
२० जनालाई आइसोलेसनमा रा�न स�ने �थान िनधा�रण ग�रएको छ। सनुसरी, का�ेपला�चोकलगायतका 
कारागारमा �वार�ेटाइन क� �थापना भइसकेको छ । मानव अिधकार प�रषद ्नेपाल र �ारि�भक बाल िवकास 
के��को सौज�यमा १०९ थान PPE SET, मा�क / प�जासमेत उपल�ध भई आव�यक कारागारमा िवतरण भएको 
र थप िवतरण भइरहेको छ । िमित २०७७।०१।०४ का िदन माननीय महा�यायािधव�ाको संयोजक�वमा भएको 
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बैठकको िनण�यअन�ुप कैदी ब�दी बािहरबाट िभ� �याउदँा �वा��योपचारका लािग सबै कारागारह�लाई िनद�शन 
िदइसिकएको छ । सव��च अदालतको २०७६ चै� ७ गतेको आदशे / �ेस िव�ि�तअन�ुप २०७७।०१।०४ स�म 
कारागारह�बाट २०७ जना र बाल सधुार गहृबाट २१९ गरी ज�मा ४२६ जना कैदीह� छुटी गएका छन् । कैदी 
ब�दीह�को कैद छुट, माफ� िमनाहा तथा कैद क�ालगायतका काय� नेपाल सरकारको नीित, वत�मान कानूनी 
�ावधान र मा�यताअन�ुप चिलरहेको र आगामी िदनमा समेत नेपाल सरकारबाट िनद�शन भएबमोिजम यस 
िवभागले सम� �यव�थापन गन� नै ह�दँा यो महामारी �यव�थापन सम� रा�यकै चनुौती भएको र स�पूण� मलुकु 
नै ब�दाब�दीको अव�थामा रहेको ह�दँा यस कारागार �यव�थापन िवभागलाई िवप�ी बनाई िदएको �रट िनवेदन 
खारजे ग�रपाऊँ ।

६. महा�यायािधव�ाको काया�लयको तफ� बाट पेस गरकेो िलिखत जवाफ
महा�यायािधव�ा तथा महा�यायािधव�ाबाट अिधकार ��यायोजन भएबमोिजम अ�य सरकारी 

विकलह�बाट िहरासत तथा कारागारको अनगुमन गरी थुनवुा तथा कैदी ब�दीह�उपर मानवोिचत �यवहार भए 
नभएको कुरासमेतका स�दभ�मा महा�यायािधव�ाको काया�लयबाट नेपाल सरकारसम� �ितवेदनह� पेस भएको 
कुरा �रट िनवेदनमा उ�लेख ग�रएबाट पिन महा�यायािधव�ा तथा महा�यायािधव�ाको काया�लय थनुवुा तथा 
तथा कैदी ब�दीह�को संिवधान तथा कानून �द� हकको सरं�ण गन� सदैव �ितव� रहेको कुरा �रट िनवेदकह�ले 
नै �वीकारकेो र असल चाल चलन भएका कैदी ब�दीह�लाई कानूनबमोिजम कैद छुट तथा माफ� िमनाहा िदने 
िवषयका स�ब�धमा �चिलत नेपाल कानूनबमोिजम नेपाल सरकारका स�बि�धत िनकायह�बाट कारबाही ह�ने 
िवषय भएको र सोअनसुारको कारबाही स�बि�धत िनकायह�बाट भइरहेको र कोिभड-१९ को महामारीको 
हालको अव�थामा िहरासत तथा कारागारिभ� सङ्�मण ह�न निदन िहरासत तथा कारागार �यव�थापन गन� 
िनकायह�ले आव�यक उपायह�को अवल�बन ग�ररहेको अव�थामा िनवेदकह�ले �रट िनवेदनमा उ�लेख 
गनु�भए ज�तो थनुवुा तथा कैदी ब�दीह�को सिंवधान तथा कानून �द� हक अिधकारको हनन् यस काया�लयको 
कुनै पिन काय�बाट नभएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ । 

७. नपेाल सरकार गहृ म��ालयको तफ� बाट पेस गरकेो िलिखत जवाफ
नेपाल सरकार संिवधान तथा कानूनको प�रपालना गरी गराई नाग�रकका संिवधान तथा कानून �द� 

हक, अिधकारको स�मान गन� �ितव� छ । �वा��य सेवालाई िनयिमत, �भावकारी, गणु�तरीय तथा सव�सलुभ 
त�ुयाई नाग�रकको पह�चँ �थािपत गन� जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ जारी भई काया��वयन भइरहेको छ । 
कुनै पिन बेला ह�नस�ने �वा��यस�ब�धी िवपद ् �यव�थापन त�काल गन�, उ�रदायी एवं कुशल �यव�थापनको 
मा�यमबाट आव�यक सबै �ोत र साधनको अिधकतम प�रचालन गरी नाग�रकको �वा��य �व��न, सरं�ण, 
सधुार र पनुः�थापना गन� राि��य �वा��य नीित, २०७६ लागू भई सोहीबमोिजम काम कारबाही भइरहेको छ । 
यो �यव�था कारागारमा रहेका कैदी ब�दीह�का हकमा समेत लागू भएको छ । कोिभड-१९ रोगको रोकथाम र 
िनमू�ल गन�का लािग िमित २०७६।१२।९ मा सं�ामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले िदएको अिधकार �योग 
गरी अ�याव�यक काममा बाहेक कुनै �यि� घरबाट बािहर निन�कनेलगायतका आदेश नेपाल सरकारबाट जारी 
भई सोको काया��वयन गन� सबै िज�लाका �मखु िज�ला अिधकारीलाई मकुरर गरी काया��वयन ग�रएको छ । यस 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

रोगबाट सं�िमतको पिहचान गरी उपचार गन� र िनज एवं िनजको स�पक� मा आएकाको समेत कोरोना सङ्�मण 
भए नभएको परी�ण गरी िनजह�लाई अ� मािनसको स�पक� मा नआउने �यव�था ग�रएको छ । रोगको उपचारमा 
खिटने �वा��यकम�को लािग आव�यक पस�नल �ोटेि�टभ इ�यपुमे�ट (िपिपई) को �यव�थापन गरी यस रोगको 
रोकथाम र िनय��णका लािग आव�यक सतक� ताका लािग िविभ�न स�चारका मा�यमबाट जनचेतनामूलक 
स�देशह� �शारण गन� ग�रएको छ । कारागारह�मा समेत बािहरी �यि�को आउजाउलाई िनय��ण ग�रएकोले 
हाल िनवेदकले दाबी गरजे�तो कारागारमा यसको �भाव ह�ने अव�था रहेको दिेखदँैन । �रट िनवेदकले माग 
गरकेो संिवधानको धारा २७६ मा �यव�था भएको रा��पितले कुनै अदालत, �याियक वा अध��याियक िनकाय 
वा �शासक�य पदािधकारी वा िनकायले गरकेो सजायलाई कानूनबमोिजम माफ� म�ुतबी, प�रवत�न वा कम गन� 
स�नेछ भ�ने �यव�थाको काया��वयनको स�ब�धमा संिवधान िदवसलगायतका समयमा  िनि�चत सत� पूरा गरेका 
कैदी ब�दीह�लाई कैद छुट िदएको, �ये� नाग�रकलाई उपल�ध �ोत साधनबमोिजम सेवा सिुवधा उपल�ध 
गराइएको, �ोवेशन �यारोलका स�ब�धमा कानूनी पूवा�धार तयार गन� काय� स�बि�धत िनकायबाट भइरहेको, 
कैद क�ा िनयमावली, २०७६ लागू भई ५० �ितशत कैद भ�ुान गरकेा कैदीह�ले कैद छुट पाइरहेका छन् । 
�ये�ठ नाग�रकका हकमा सव��च अदालतले िविभ�न �रट िनवेदनह�मा जारी गरकेो आदेश काया��वयन गन� 
�योजनका लािग नकारा�मक सूचीका म�ुाका कैदीह�लाई समेत िनजह�को कानूनबमोिजमको कैद छुटको 
सिुवधा िदई कैदबाट छुटकारा िदने �ि�या स�ु गन� कारागार �यव�थापन िवभागलाई लेखी पठाएको कोरोना 
भाइरस (कोिभड-१९) को सङ्�मण देिखइसकेको नेपाल सरकारबाट उ�च सतक� ताका साथ सोको रोकथाम, 
िनय��ण र उपचारका स�ब�धमा आव�यक काम कारबाही भइरहेको र रोगको सङ्�मणलाई फैिलन निदन ुर 
यसको िनय��ण र रोकथाम गनु�  नै अिहलेको पिहलो �ाथिमकता भएकोले रोकथाम तथा िनय��णका लािग 
�वा��य टोली खटाउने, ससूुिचत गन�, �वार�ेटाइन�थललाई तयारी ि�थितमा रा�ने, आव�यक �थानमा 
�वार�ेटाइन िनमा�ण गन�, आव�यक औषिध तथा खा� आपूित�लाई सहज बनाउनेसिहतका िनण�य भई काया��वयन 
भएको र कारागारह�मा समेत सोहीबमोिजमको सचेतनाका काय�ह� भइरहेको र कानूनबमोिजमको सिुवधा कैदी 
ब�दीह�ले पाइरहेको अव�थामा िबदासमेत गणना गरी कैद क�ा ग�रपाउ ँ भ�ने मागदाबी सव�था अनिुचत र 
असा�दिभ�क देिखदँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ । 

८. नपेाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयको तफ� बाट पेस गरकेो िलिखत जवाफ
�वा��य सेवालाई िनयिमत, �भावकारी, गणु�तरीय तथा सव�सलुभ त�ुयाई नाग�रकको पह�चँ �थािपत 

गन� जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ जारी भई काया��वयन भएको, �वा��यस�ब�धी िवपद ्�यव�थापन त�काल 
गन�, उ�रदायी एवं कुशल �यव�थापनको मा�यमबाट आव�यक सबै �ोत र साधनको अिधकतम प�रचालन 
गरी नाग�रकको �वा��य �व��न, संर�ण, सधुार र पनुः�थापना गन� राि��य �वा��य नीित, २०७६ लागू 
भई सोहीबमोिजम काम कारबाही भइरहेको, �वा��यकम�को लािग आव�यक पस�नल �ोटेि�टभ इ�यपुमे�ट 
(िपिपई) को �यव�थापन ग�रएको छ । यस रोगको रोकथाम र िनय��णका लािग आव�यक सतक� ताका लािग 
िविभ�न स�चारका मा�यमबाट जनचेतनामूलक स�दशेह� �शारण गन� ग�रएको छ । कारागारह�मा समेत बािहरी 
�यि�को आउजाउलाई िनय��ण ग�रएको छ । �रट िनवेदकले माग गरकेो सिंवधानको धारा २७६ मा �यव�था 
भएको रा��पितले कुनै अदालत, �याियक वा अध��याियक िनकाय वा �शासक�य पदािधकारी वा िनकायले 
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गरकेो सजायलाई कानूनबमोिजम माफ�, म�ुतबी, प�रवत�न वा कम गन� स�नेछ भ�ने �यव�थाको काया��वयनको 
स�ब�धमा नेपाल सरकारबाट समय समयमा िनण�य भई सिंवधान िदवसलगायतका समयमा  िनि�चत सत� पूरा 
गरकेा कैदी ब�दीह�लाई कैद छुट िदएको, कारागारको सधुार तथा �यव�थापनको स�ब�धमा पया��त सचेतना 
अपनाइएको, �ये� नाग�रकका स�ब�धमा ऐनले गरकेो �यव�थाबमोिजम �ये� नाग�रकलाई उपल�ध �ोत 
साधनबमोिजम सेवा सिुवधा उपल�ध गराइएको छ । �यारोल र कैद क�ी तथा िबिभ�न कसरुह�को नकारा�मक 
सूचीको खारजेीका स�ब�धमा के कुन कारणले हो, सोको आधार र कारण िनवेदकले खलुाउन सकेको अव�था 
छैन । ग�भीर �कृितका कसरुमा कसरुदारले कैद सजाय अिनवाय� भो�नपुन� िस�ा�तबमोिजम नै िवधाियकाले 
कैद छुटका स�ब�धमा नकारा�मक सूचीको �यव�था गरकेो ह��छ । िबनाआधार र कारण खारजे ह�न स�दैन । 
िबदासमेत गणना गरी कैद क�ा ग�रपाउ ँभ�ने मागदाबी असा�दिभ�क रहेकोले  कोरोना भाइरसको सङ्�मणको 
कारणबाट सव�साधारणलाई मका� पन� अव�था आउन निदन रोगको िनय��ण तथा रोकथामको लािग िव�वसनीय 
ढङ्गबाट सेवा �वाह गन�, नाग�रकह�मा सचेतना अिभविृ� गन�, िनगरानी र �वार�ेटाइनको ि�थितलाई स�ुढ 
त�ुयाउने, िबरामीको उपचार तथा �यव�थापनलाई �भावकारी त�ुयाउने रणनीित तथा काय��मह� काया��वयन 
गरी कोरोनाको सङ्�मणबाट नेपाललाई म�ु गराउने र जनसाधारणको जीवनलाई सहज बनाउन यथे� �यास 
भइरहेको ह�दँा सोही िवषय जोडी दायर ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ । 

९. िनवेदकह�को तफ� बाट परकेो पूरक िनवेदन 
कोिभड १९ को सङ्�मणबाट कैदी ब�दीह�लाई सरुि�त रा�नका लािग िव�व �वा��य संगठनले 

तय गरकेा र िवप�ी नेपाल सरकारले समेत लागू गरकेा सरु�ा�मक उपायह� कारागारह�का हकमा त�काल 
लागू ह�नपुन� आव�यकता रहेकोमा आजका िमितस�म पिन िवप�ीह�बाट कैदी ब�दीह�लाई कोिभड १९ को 
जोिखमबाट बचाउनका लािग तथा कैदी ब�दीह�को अ�यिधक चाप �यून गन�लगायतका सरु�ा�मक कदमह� 
लागू नभएकै अव�थामा िनवेदकह� रहेको के��ीय कारागारको अ�पतालका दईुजना नस�ह�मा कोिभड १९ को 
�यािपड डाइनािमक टे�ट(आरडीटी) पोिजिटभ भएको समाचार टेिलिभजनबाट समेत साव�जिनक भइसकेको छ । 
यसबाट िनवेदकलगायतका कैदी ब�दीह�िबच ग�भीर भय र �ास िसज�ना भएको र मलुकुका कारागारह�म�येमा 
कारागारको आ�नै अ�पतालको सिुवधाका कारण सबैभ�दा बढी मानिसक िबरामी, दीघ�रोगी र ब�ृ कैदी 
ब�दीह�को सं�या यसै कारागारमा रहेको छ । देशभरीका िबरामी कैदी ब�दीह� उपचारका लािग यसै कारागार 
अ�पतालमा �याउने ग�रएको छ । �रट िनवेदनमा उ�लेख ग�रएअनसुार, कोिभड १९ को सङ्�मण फैलने 
िबि�कै कारागारका कैदी ब�दीह�का हकमा यसको �भाव अ�य�तै िछटो र अ�यिधक स�ंयामा फैलने खतराका 
बारमेा समेत ��टसगँ उ�लेख ग�रएकोमा, यस अदालतको िमित २०७७।१।३ को आदेशले अ�त�रम आदेशको 
मागदाबीको स�बोधन नग�रएको कारण मागदाबीबमोिजम त�काल कुनै ठोस कदम नचालेकोले यसअिघ दता� 
गरकेो �रट िनवेदनको पूरक िनवेदनका �पमा दता� रहेको यस िनवेदनका आधारमा मािथ उि�लिखत मागदाबीको 
स�ब�धमा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४६ बमोिजम तथा िनयम ४९(२)(क) बमोिजम 
िन�निलिखत �योजन र संकटकालीन कदमह� चा�नका िनिम� अ�त�रम आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी परेको 
िमित २०७७।१।१० को पूरक िनवेदनप� ।

क. के��ीय कारागारलगायतका सबै कारागारह�मा कोिभड-१९ को स�भािवत सङ्�मण रो�नका लािग 
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एक ठाउमँा २५ जनाभ�दा बढी कैदी ब�दीह� नरा�ने तथा िनधा��रत शारी�रक दरुीको मापद�ड कायम 
गन�,

ख. �चिलत कानूनबमोिजम कैद क�ा र माफ�िमनाहाका सिुवधाह� त�काल लागू गरी कैदी ब�दीह�को 
अ�यिधक चाप कोिभड-१९ िव��का कदम�व�प चािलएका मापद�डह� अनकूुल ह�ने गरी �यून गन�,

ग. कोिभड-१९ को सङ्�मण रो�नका लािग �चिलत कानूनले कैदक�ा र माफ�िमनाहाका लािग िनषेध 
गरकेा कसरुह�का हकमा समेत संिवधानको धारा ११४ बमोिजम त�काल केही गन�का लािग आव�यक 
अ�यादेशमाफ� त सबै कैदीह�का हकमा कैदक�ा तथा माफ� िमनाहाको सिुवधा लागू गन�,

घ. फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को प�र�छेद ५ अ�तग�त उपल�ध 
�यारोल र ख�ुला कारागारलगायतका सबै �ावधानह� त�काल लागू गन� ।

१०. ०७६–FN–०५५४ (०७६–WO–०९३९) मा यस अदालतबाट जारी भएको अ�त�रम आदेश
क. कारागारिभ�को िभडभाड कम गरी कैदी थुनवुाह�को �वा��यसमेतलाई म�यनजर राखी िन�न 

काय�ह� गन� सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को ४९ बमोिजम िवप�ीह�को नाममा यो अ�त�रम 
आदशे जारी ग�रएको छ । फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा 
२२,२४,२५,२६,२७,२८,२९,३०,३१ र ४९ को �यव�थालाई काया��वयनमा �याई कारागारह�को 
�यवि�थत सधुार गन� �योजनको लािग सोही ऐनको दफा १(२) बमोिजम नेपाल राजप�मा ७ िदनिभ� 
सूचना �कािशत गरी उि�लिखत �यव�था काया��वयनको �ि�या �ार�भ गनू� ।

ख. फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ तथा कारागार 
िनयमावली, २०२० को िनयम २९ बमोिजम कैद सजाय छुट ह�न स�ने �यव�थाको िबना भेदभाव 
त�काल काया��वयन गनू� ।

ग. िमित २०७६।१२।०६ मा महा�यायािधव�ा काया�लयबाट COVID-19 को प�र�े�यमा ग�रनपुन� 
काय�को स�ब�धमा भएको िनण�यको काया��वयको �गित १५ िदनिभ� यस अदालतसम� पेस गनू� । 

घ. कारागारह�मा ह�ने आवतजावत िनय��णका स�ब�धमा चािलएका कदमका अलावा, दशे भरीका 
कारागारह�मा COVID-19 को सङ्�मण ह�न स�ने अव�थालाई �यूनीकरण गन� स�पूण� कारागारह�मा 
थप जागरण, सरसफाइ (disinfection) लगायतका काय�ह� गरी �यसको अव�था १५ िदनिभ� यस 
अदालतसम� कारागार �यव�थापन िवभागमाफ� त �ितवेदन पेस गनू�  । ��ततु आदेशको जानकारी 
िवप�ीह�लाई यथाशी� िदई ��ततु िनवेदन िमित २०७७।०२।०७ गते बधुबार पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७७।१।१७ को आदशे ।

आदेश ख�ड
११. िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकह�का तफ� बाट 

उपि�थत ह�न ुभएका िव�ान् व�र� अिधव�ाह� �ी श�भ ुथापा,  �ा. डा. �ी रिजतभ� �धानाङ्ग, �ी 
रिवनारायण खनाल, �ी एकराज भ�डारी तथा अिधव�ाह� �ी गोिव�द�साद शमा� (ब�दी), �ी मिनषकुमार 
�े�ठ, �ी िकत�नाथ शमा� पौडेल, �ी रामे�वर�साद कोइराला, �ी िवकास भ�राई, �ी पंकजकुमार कण�, 
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�ी अन�तराज लइुटेँल, �ी शाि�तदवेी खनाल, �ी अिमता गौतम पौडेल, �ी भाइराजा राई, �ी स�तोष 
भ�डारी, �ी जनकराज आचाय�, �ी िवशालकुमार उपा�याय, �ी सरोजकृ�ण िघिमर,े �ी नवराज पा�डे, 
�ी मकुु�द अिधकारी, �ी सजुन नेपाल, �ी शैले�� अ�वेडकर, �ी िवरभ� जोशीले हाल कारागारह�मा 
कैदी ब�दीह�को अ�यिधक चाप रहेको �यसको �यूनीकरण गनु�को कुनै िवक�प नभएको, िव�व �वा��य 
संगठनसमेतले यसलाई कारागारमा चाप घटाउने रणनीितको �पमा िलएको ह�दँा नेपालले पिन अ�यिधक 
चाप रहेको कारागारमा सोही अन�ुपको रणनीित िलनपुन� त�यमा जोड िदनभुयो । साथै नेपाल संय�ु रा�� 
संघको प�धर ह�नाले मानव अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य द�तावेजह� र नेपालको सिंवधान�ारा �द� 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने अिधकार, �व�छ वातावरण र �वा��यको मौिलक हकको संर�णका �ि�ले 
िनवेदकलगायतका कैदी ब�दीह�ले हालको िवषम् प�रि�थितमा भोिगरहेको कोरोना भाइरसको महामारीको 
डर �ास र सङ्�मणको जोिखमताको अव�थालाई त�काल स�बोधन गन� आव�यक रहेको िवषयमा जोड 
िदनभुयो । िनयिमत �पमा कैदी ब�दीह�को चाप िनर�तर �पमा कानूनबमोिजम �यव�थापन गरी कम 
गन�का लािग फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा २२, २५, २६, 
२७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ मा उि�लिखत सधुारा�मक द�ड �णालीस�ब�धी कानूनी �यव�था सोही 
ऐनको दफा १(२) बमोिजम नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िमितदेिख 
�ार�भ ह�नेछ भनी उ�लेख भएकोमा हालस�म पिन लागू ह�न नसकेको र अ�त�रम आदशेले समेत उ� 
कानूनी �यव�था ७ िदनिभ� काया��वयनमा �याउन ुभनीएकोमा काया��वयन ह�न सकेको छैन। स�मािनत  
अदालतबाट नेपाल सरकार िव�� सागर भ�समेत भएको ०७१-CR-०६५९ को जबरज�ती करणी 
म�ुामा फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ ले �यव�था गरकेो सधुारा�मक 
द�ड �णाली अवल�बन गन� आव�यक कानूनी र सरंचना�मक �यव�था तयार गन� नेपाल सरकारको 
नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी भएकोमा हालस�म काया��वयनमा नआएको, उ� कानूनी �ावधानह�  
त�काल लागू ग�रएमा कारागारमा कैदी ब�दीह�को चापलाई िनकै कम गन� सिकने तथा संिवधान र कानूनले 
समेत प�रक�पना गरकेो आधिुनक सधुारा�मक �णालीलाई लागू गन� सिकने भनी तक�  गनु�भयो । यसैगरी 
नकारा�मक सूची खारजे गन�का लािग आव�यक कानूनी �यव�था गरी परुानो कानून बमोिजम िदएको 
कैद क�ाको सिुवधालाई वत�मान कानूनमा नकारा�मक सूचीमा राखी उ� सिुबधाबाट समेत वि�चत गन� 
निम�ने ह�दँा परुानो कानूनबमोिजमको कैद क�ाको सिुवधा नया ँकानून लागू ह�नभु�दा अिघको समयस�म 
उपल�ध गराउन ु र ज�रवाना ितन� बझुाउन नसक� कैदमा बसेकाह�को हकमा समेत ज�रवाना माफ� 
िमनाहा गरी, �चिलत कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९ को उपिनयम (१) र (२क) तथा �ये� 
नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा २(क) र १२ बमोिजम कैदीह�लाई �ा�त सिुवधाह� ��येक िदन 
लगत िववरण कायम गरी िवना भेदभाव िनयिमत�पमा उपल�ध गराउने �यव�था गन�, नेपालका िहरासत 
र कारागारको दरुाव�था तथा कैदी ब�दीह�को अ�यिधक चाप रहेको भनी सोलाई उिचत �यव�थापन गनु�  
गराउन ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशसिहतको िनद�शना�मक आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको बहस ��ततु गनु�भयो ।

१२. िवप�ी नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेतको तफ� बाट उपि�थत ह�न ुभएका 
महा�यायािधव�ाको काया�लयका िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी �यामकुमार भ�राईले कैदी ब�दीह�लाई 
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कानूनबमोिजम कैद छुट पाउने �शासिनक िवषय भएकोले कैद छुट तथा रा��पितबाट माफ� िमनाहा िदने 
िवषय फरक फरक िवषय ह�न् । �चिलत नेपाल कानूनबमोिजम नेपाल सरकारका स�बि�धत िनकायह�बाट 
कारबाही ह�ने िवषय भएको र सोअनसुारको कारबाही स�बि�धत िनकायह�बाट भइरहेको अव�थासमेत 
छ । कोिभड-१९ को महामारीको हालको अव�थामा िहरासत तथा कारागारिभ� कैदी ब�दीह�को 
सं�या आव�यकताभ�दा बिढरहेको भ�ने कुरा कारागार सधुार �यव�थापन सिमितको �ितवेदनह�मा 
समेत उ�लेख भएको देिख�छ । कारागारिभ� सङ्�मण ह�न निदन िहरासत तथा कारागार �यव�थापन 
गन� िनकायह� सचेत रही तत् स�ब�धमा आव�यक उपायह�को अवल�बन ग�ररहेको नै देिख�छ । 
िनवेदकह�ले �रट िनवेदनमा उ�लेख गनु�भएज�तो थुनवुा तथा कैदी ब�दीह�को सिंवधान तथा कानून 
�द� हक अिधकारको सरं�णमा सरकारबाट आव�यक पहल नभएको होइन आव�यकताबमोिजमको 
काम भएको नै पाइ�छ । �ये�ठ नाग�रकका हकमा सव��च अदालतले िविभ�न �रट िनवेदनह�मा 
जारी गरकेो आदशे काया��वयन गन� �योजनका लािग नकारा�मक सूचीका म�ुाका कैदीह�लाई समेत 
िनजह�को कानूनबमोिजमको कैद छुटको सिुवधा िदई कैदबाट छुटकारा िदने �ि�या स�ु गन� कारागार 
�यव�थापन िवभागलाई लेखी पठाएको, कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) को सङ्�मण दिेखइसकेको 
नेपाल सरकारबाट उ�च सतक� ताका साथ सोको रोकथाम, िनय��ण र उपचारका स�ब�धमा आव�यक 
काम कारबाही भइरहेको र रोगको सङ्�मणलाई फैिलन निदन ु र यसको िनय��ण र रोकथाम गनु�  नै 
अिहलेको पिहलो �ाथिमकता भएकोले सोको रोकथाम तथा िनय��णका लािग �वा��य टोली खटाउने, 
ससूुिचत गन�, �वार�ेटाइन �थललाई तयारी ि�थितमा रा�ने, आव�यक �थानमा �वार�ेटाइन िनमा�ण 
गन�, आव�यक औषिध तथा खा� आपूित�लाई सहज बनाउनेसिहतका िनण�य भई काया��वयन भएको र 
कारागारह�मा समेत सोहीबमोिजमको सचेतनाका काय�ह� भइरहेको छ । िव�व�यापी महामारीको �पमा 
फैिलएको कोिभडकै बहाना बनाएर कानूनले प�रभािषत नगरकेो सिुवधा िदई कुनै पिन कारागारबाट भौितक 
पूवा�धारको उिचत �यव�थापनको अभाव रहेको भनी कैदी ब�दीह�लाई उ�मिु� िदन र िनद�शना�मक 
आदेश जारी गन� िम�दैन । िनवेदकह�ले उठाएको कैदक�ाको लािग भएका नकारा�मक सूचीह� हटाउने 
भ�ने कुरा िवधाियकाको बिु�मताको िवषय भएको ह�दँा �यायपािलकाले ह�त�ेप गन� निम�ने ह�दँा ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको बहस ��ततु गनु�भयो ।

१३. िमिसल संल�न िनवेदन, िलिखत जवाफह�समेतका कागजातह� अ�ययन गरी तथा िनवेदक िव�ान्  कानून 
�यवसायीह� तथा िवप�ीह�का तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  सह�यायािधव�ाको बहस िजिकर समेत सनुी 
देहायका सवालह�मा िनण�य िदन ुपन� दिेखन आयोः
(१) सङ्�मणको जोिखमता घटाउन शारी�रक दुरी कायम राखी �यि�गत सुर�ाका अ�य उपायह� 

अवल�बन गनु�पन�मा कोिभड-१९ को महामारीको समयमा समेत �मता भ�दा बािहरको कारागारमा 
सामािजक दुरी कायम गन� नसकेको, िव�व �वा��य संगठन र नेपाल सरकार आफैले तोकेको 
मापद�डबमोिजम २५ जनाभ�दा बढी �यि� एकै ठाउँमा भेला नह�ने आदेशको पालना गन� नसकेको, 
सुरि�त भई ब�नको लािग मा�क, साबुन पानी, �यािनटाइजरको �योग गनु�पन�मा सो ह�न नसकेको 
अव�थामा सामािजक दुरी कायम गन� र सुरि�त ह�न परमादेश जारी गनु�पन� हो वा होइन ? यसै स�दभ�मा 
महा�यायािधव�ा काया�लयको िहरासत तथा कारागार अनुगमन �ितवेदन त�काल काया��वयन गन� 
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गराउन कुनै आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन ?
(२) कारागारमा बढेको कैदी ब�दीको चाप कम गन�का लािग फौजदारी कसुर (सजाय िनधा�रण तथा 

काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा २२, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ मा भएको 
सुधारा�मक द�ड�णालीको �यव�था, ऐ. ऐनको दफा १(२) तथा दफा ३४ र दफा ३७ को �यव�था 
काया��वयन गरमेा कारागारको चाप घट्ने र महामारीको जोिखमता घट्ने ह�ँदा िनवेदकको मागबमोिजम 
त�काल उ� ऐनको मािथ उि�लिखत दफाह� काया��वयन गन�का लािग परमादेश जारी गनु�पन� हो वा 
होइन ?

(३) कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(१), (२क) तथा �ये� नाग�रक ऐन, २०६३ को दफा 
२क. र १२ बमोिजम कैदीह�लाई �ा�त सुिवधाह� दैिनक लगत कायम गरी िनयिमत �पमा सुिवधा 
उपल�ध गराउनु भनी परमादेश जारी गनु�पन� हो वा होइन ?

(४) �चिलत कानूनबमोिजम नकारा�मक सूचीमा रहेका कसुर र कसुरदारको हकमा कैदक�ा र माफ� 
िमनाहाको सुिवधाह� संिवधानको धारा २७६ बमोिजम स�माननीय रा��पितबाट माफ� िमनाहा 
घोषणा गन� �यव�थाका लािग आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन ? माफ� िमनाहाका लािग नकारा�मक 
सूचीमा रहेका कसुरलाई सूचीबाट हटाउनको लािग नेपालको संिवधानको धारा ११४ बमोिजम 
आव�यक अ�यादेशलगायतका कानूनी �यव�था गन� आदशे जारी गनु�पन� हो वा होइन ?

(५) जोिखमतालाई म�यनजर राखी साव�जिनक िबदाको गणना गरी कैद क�ी गन� �यव�था गन�, कैद वा 
ज�रवाना तोकेका कैदीह�को हकमा कैद भु�ान भइसकेको वा कैद क�ा तथा माफ� िमनाहाका लािग 
यो�य भएका ज�रवाना ितन� बुझाउन असमथ� भएका कारण कैदमा ब�नु परकेा कैदीह�को हकमा 
समेत ज�रवाना माफ� िमनाहाका लािग तथा पुप��को िनिम� थुनामा रहेका स�पूण� ब�दीह�लाई 
ता�रख वा हािजर जमानीमा छाड्न कुनै आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन ?

१४. ��ततु िनवेदनमा उठाइएका िवषयव�त ु वत�मान अव�थामा िव�वभरी नै फैिलरहेको कोिभड-१९ का 
कारणले �वत��ता ब�धकमा रहेका वग�ह�लाई पारकेो असर र म�ुयतः कारागार/ सधुारगहृमा ब�दी/थुनवुा 
जीवन िबताइरहेका बालबािलका, मिहला, प�ुष र �ये�ठ नाग�रक सङ्�मणको उ�च जोिखममा रहेको ह�दँा 
सङ्�मणको रोकथाम, �वा��य सेवाको समान पह�चँको सिुनि�चतता गराउन �मताभ�दा बािहर अ�य�त 
िभडभाड (Over crowded) ह�ने कारागारह�मा शारी�रक दरुी कायम गरी सरु�ाका उपायह�समेत 
अपनाई जोिखमता घटाउन संिवधान, ऐन र िनयमबमोिजमको सिुवधाह�को सिुनि�चतता गन� गराउने 
िवषयसंग जोिडएको दिेख�छ । िनवेदन मागमा �वेश गनु�अिघ कारागारको ि�थित तथा �यसबाट िसिज�त 
उ�च जोिखमताको त�यह� िव�लेषण गन� मनािसब ह�नेछ ।
क. कोिभड-१९ को जोिखमता आज ��येक �यि�मा रहे तापिन केही वग�ह� उ�च जोिखमतामा रहेका 

छन् । िवशेषगरी �वत��ता ब�धकमा (Persons deprived with their liberty) रहेको र सीिमत 
अव�था (Confined condition)  मा ब�न बा�य कैदी ब�दीह� सङ्�मणको उ�च खतरामा ह�ने 
ह��छन् । कारागारमा रहेका कैदी ब�दीह�मा रोगको बोझ, अ�य �यि�ह�भ�दा खराब �वा��य 
अव�था ह�ने गरकेो र �ायः तनाव, कम पोषण, सरसफाइको कमी, कमजोर रोग �ितरोधा�मक �मता 
(Weak Immune System) ज�ता कारक त�वह�ले गदा� िनजह�को  �वा��य ि�थित अ�य�त 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

जोिखमतामा रहेको र कैदी ब�दीम�ये पिन �ये�ठ नाग�रक कैदी ब�दीह� उमेरको कारण कोिभड-
१९ सङ्�मणको थप जोिखमतामा रहेका छन् । िव�मा ११ लाखभ�दा बढी थनुवुा र कैदी रहेका छन् 
जसम�ये बह�सं�यक कैदी ब�दी �मताबािहरका िभडभाडपूण� कारागारमा अ�य�त नाजकु सरसफाइको 
ि�थितमा, �वा��यको हेरचाहको पया�� पह�चँिबना, कोिभड-१९ को सङ्�मणको महामारीमा पया�� 
सरु�ाका उपायिवना ब�न बा�य छन् । यसले गदा� ती थनुवुा कैदीह� वा�तिवक र त�काल जोिखमता 
(Real and Present Risk) मा रहेका छन् । कोिभड-१९ को उपचारको िनिम� औषिध तथा खोप 
प�ा लगाउन कैय� �यास भइरहेको भए तापिन हालस�म अ�ययन अनसु�धानमा नै सीिमत रहेको 
देिख�छ । यस महामारीबाट ब�ने एक मा� भरपद� उपाय शारी�रक दरुी (Physical Distance) 
कायम गनु�  रहेको छ । सामािजक दरुी भनेको अ�य �यि�ह�बाट क�तीमा ६ िफट टाढा रहन,ु समूहमा 
नरहन ुर भीडबाट टाढा रहन ुहो15 जनु हालको कारागारमा स�भव छैन । प�रणामत: कारागार/ सधुार 
गहृमा �यापक महामारी फैलावटले म�ृयदुरमा कैदी ब�दीह�को हकमा असमानपुाितक असर पन� 
स�दछ । यसबाट थनुवुा / कैदीको जीवन मा� उ�च खतरामा नरही कारागार �शासन, कम�चारी, 
सरु�ाकम� तथा �यहा ँआवत जावत गन� प�रवारको जीवन पिन खतरामा रह�छ । 

ख. कोरोना महामारीको जोिखमता घटाउन फरक देशमा फरक रणनीितह� िलएको देिख�छ । केही 
देशह�ले त ब�दीह�लाई छोडेको वा सजाय �थगन गरकेो देिख�छ । भारतको सव��च अदालतले 
२०२० माच� २३ मा जारी गरकेो �व�फूत� (Suo Moto) आदेशमा कारागारमा कैदी ब�दीिबच 
अिधकतम सामािजक शारी�रक दरुीको सिुनि�तता गन� आव�यक रहेको " It is necessary that  
prisons must ensure maximum possible distancing among the prisoners including 
under trials" भनी उ�लेख गद�  भारतका रा�य र �ा�त सरकारह�लाई कोरोना भाइरस महामारीको 
अव�थामा ७ वष�स�मको कैदको सजाय पाएको कैदीह�लाई �रहा गन� उ�च�तरीय किमटी खडा गरी 
आव�यक िनण�य गन� िनद�शनसमेत िदएको र सोही किमटीले अपराधको �कृित, ग�भीरता, कैद 
अविधलगायतका आधारमा कैदम�ु गन� सिकने कैदी ब�दीह�को वग� िनधा�रण गनु�  "We direct 
that each State/Union Territory shall constitute a High Powered Committee … to 
determine which class of prisoners can be released on Parole or an interim bail for 
such period as may be thought appropriate…We leave it upon the High Powered 
Committee to determine the category of prisoners who should be released as 
aforesaid, depending upon the nature of offence, the number of years to which 
he or she has been sentenced or the severity of the offence which he/she is 
charged with and is facing trial or any other relevant factor, which the committee 
may consider appropriate." भनी आदशे िदएको छ । सोही िनद�शनअन�ुप भारतका िविभ�न 
रा�यह�ले कैदीह�लाई कारागारम�ु गन� �ि�या स�ु गरकेो छ जसअ�तग�त भारतको राजधानी 
नया ँ िद�लीमा रहेको ितहार कारागारबाट ३००० जना कैदीह�लाई कारागारम�ु ग�रसकेको 

15 Centre For Disease Control and Prevention, Available at https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-
distancing.html 
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 छ । �यसैगरी बेलायत र वे�समा क�रब ४००० कैदीह� अ�थायी �पमा �रहा ह�ने �ि�यामा छन् र 
बेलायतको �याय म��ालयले अि�ल ४ मा कम जोिखमय�ु अपराधीह� (Low-risk Offenders) 
लाई इले��ोिनक ट्यागको �योगबाट िनगरानीमा राखी कारागार म�ु ग�रने भनी घोषणा गरेको 
छ । �य�तै इ�डोनेिसया, ईरान, �यानमार, अफगािन�तान, मोर�कोलगायतका देशह�ले पिन 
कैदीह�लाई अ�थायी तथा �थायी �पमा कैद र थनुाम�ु गरकेो र गन� तरखरमा रहेको उदाहरणह� 
पाइ�छन् ।

ग. नेपालको स�दभ�मा हेदा�, कारागार �यव�थापन िवभागको प� स�ंया २०७७/०७८ चलानी नं. २८७ 
मा ��ततु िववरणका अनसुार १६५०० प�ुष र १५०० मिहला गरी ज�मा १८००० कैदी ब�दीको 
�मता स�ंया रहेकोमा हाल ज�मा कैदी ब�दीको स�ंया २२७३२ प�ुष र १४३१ मिहला गरी कुल 
सं�या २४१६३ रहेको देिख�छ । यसरी �मताभ�दा बढी कैदी ब�दी नेपालको कारागारमा रहेको 
देिख�छ । �यसैगरी मिहला, बालबािलका तथा �ये�ठ नाग�रक म��ालयअ�तग�त बाल सरं�ण तथा 
िवकास शाखाको प� सं�या २०७७/०७८ चलानी नं. ३८ मा ��ततु िववरणका अनसुार बाल सधुार 
गहृको कुल �मता ४९५ रहेकोमा हाल सधुारगहृमा रहेका बालबािलकाको ज�मा सं�या ६५९ रहेको 
देिख�छ । कोिभड-१९ को महामारीका स�दभ�मा नेपाल सरकारको आदेशअनसुार भएको ब�दाब�दी 
(Lockdown) को अविधमा नेपाल सरकार वादी ह�ने फौजदारी म�ुामा शंिकत �यि�लाई िहरासतमा 
रा�ने, �याद थप गन� र अिभयोग प� दायर गन�समेतका कामकारबाहीको �यव�थापन गन� िवषयमा 
महा�यायािधव�ाको अ�य�तामा िमित २०७६।१२।६ मा बसेको बैठकले बाल सधुार गहृमा रहेका 
बालबािलकाह�लाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) बमोिजम बालबािलकालाई 
भएको सजाय �थगन गन� �यव�था र मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १५५ 
बमोिजम कैदबापत रकम बझुाउने �यव�थाको काया��वयनलाई अ�यास गनु�  भनी िनण�य गरेको 
देिख�छ । �यसैगरी कोिभड-१९ महामारीको अव�थाबाट ब�न पूव�तयारी �व�प अपनाउनपुन� 
सावधानीका स�ब�धमा िमित २०७६/१२/७ गते बसेको सव��च अदालतको पूण� बैठकले मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५५ बमोिजम १ वष�स�मको कैदबापत रकम िलई 
कैदबाट छोडी पाउन िनवेदन परमेा उपय�ु देिखए �यायाधीशको इजलासबाट आव�यक आदेश 
गरी छाड्ने �यव�था गनु�  तथा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) अ�तग�त बाल 
सधुार गहृमा रहेका बालबािलकाका अिभभावकले आ�ना बालबािलकालाई अदालतले खोजेको 
बखत उपि�थत गराउन म�जरु गरी िनवेदन िदएमा उपय�ु देिखएका �य�ता बालबािलकालाई 
अिभभावक वा संर�कको िज�मा लगाउने �यव�था िमलाउने भनी िनण�य गरकेो देिख�छ । सोही 
िनण�यबमोिजम पन� आएको िनवेदनमा फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५५ तथा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) अ�तग�तको िनवेदन र ब�दी��य�ीकरणको 
िनवेदनबाट सव��च अदालत, उ�च अदालतह� र िज�ला अदालतह�का आदशेबाट कारागारबाट 
२१९ जना कैदी र बाल सधुार गहृबाट ३४८ जना बालबािलकाह� छुटी गएको कारागार �यव�थापन 
िवभाग तथा मिहला, बालबािलका तथा �ये� नाग�रक म��ालयको बाल संर�ण तथा िवकास 
शाखाको त�याङ्कबाट दिेख�छ ।
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घ. तर नेपालको कारागार अ�य�त जीण� अव�थामा रहेको र कारागारको Sanitary Condition पिन 
अ�य�त  नाजकु अव�थामा रहेको छ । कोिभड-१९ को महामारीबाट सरुि�त उपायको �पमा �योग 
गनु�पन� साबनु पानी, �यािनटाइजर, प�जा, मा�क, िडसइ�फे�सन आिदको समेत सीिमत उपल�धता 
रहेको देिख�छ । िबरामी र सं�िमत भएमा पिन �वा��यको पह�चँ अ�य�त किठनपूण� अव�थामा 
रहेको छ । यसले पिन सङ्�मणको रोकथाममा किठनाइ �याएको छ । सङ्�मण भएमा उपचारको 
पह�चँको हकमा पिन �भाव पा�ररहेको छ । ��ततु �रट िनवेदनमा कारागार �यव�थापनले िदएको 
िलिखत जवाफमा कारागार काया�लय जग�नाथदेवलि�थत कारागार अ�पतालमा आइसोलेसनको 
लािग १५ वेड, कारागार कारखाना प�रसरमा रडे�सको सहयोगमा १० वटा पालमा २० जनालाई 
�वार�ेटाइनमा रा�न सिकने �यव�था िमलाइएको छ । न�खिु�थत कारागार प�रसरिभ� मिहला 
वाड�मा १०० जनास�म रा�नको लािग �वार�ेटाइन क� िनधा�रण ग�रएको छ । न�ख ुकारागार 
प�रसरिभ�कै मनोसामािजक अ�पतालमा २० जनालाई आइसोलेसनमा रा�न स�ने �थान 
िनधा�रण ग�रएको भिनएको छ । हालस�म िविभ�न कारागारमा रहेका २४१६३ कैदीम�ये ५९६ 
जनाको PCR परी�ण ग�रएकोमा ११८ जना पोजेिटभ रहेको, ११८ जना सङ्�मणम�ु रहेको, 
६५ जना उपचाराथ� रहेको र १ को म�ृयसुमेत भएको अव�था छ । कोिभड-१९ को सङ्�मण 
बिढरहेको अिहलेको अव�थामा हाल ग�रएको �यासको �यव�थापन पया�� नभएको साथै सबै 
कारागारमा �वा��य उपचारको सहज पह�चँ नभएको र �वा��यकम�को दरब�दीसमेत पूित�  नभएको 
भ�ने महा�यायािधव�ा काया�लयबाट ग�रएको िहरासत तथा कारागार अनुगमन �ितवेदन, २०७७ 
बाट देिख�छ । 

१५. यसरी मािथ उि�लिखत कारागारको �मता, सङ्�मणको अव�था र �वा��यको पूवा�धारको र सरुि�त 
ह�ने उपाय र शारी�रक दरुी कायम गन� स�ने कमजोर अव�थाले कारागारमा महामारीको थप जोिखमता र 
भयावहताको ि�थित देिखएको छ । साथै �वा��य उपचारको अपया��तता तथा अ�य नाग�रकभ�दा कैदी 
ब�दीको दयनीय �वा��य अव�था रहेको अव�थामा सङ्�मणको रोकथाम, िनय��ण र उपचारको िनिम� 
रा�यको के क�तो दािय�व रहेको छ भ�ने िवषयमा चचा� गन� आव�यक देिख�छ ।
क. नेपाल अ�तरा�ि��य मानव अिधकारस�ब�धी घोषणा प� (Universal Declaration on Human 

Rights –UDHR) ले �दान गरकेो मानव अिधकारको स�मान संर�ण र प�रपूित�मा �ितव� रहेको 
छ । नेपाल International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, १९६६ 
(ICESCR) को पिन प�धर रहेको छ । ICESCR को General Comment No. १४ को The 
Right to the Highest Attainable Standard of Health" ले States  are  under  the  
obligation  to  respect  the  right  to  health  by,  inter  alia,  refraining  from  denying  
or  limiting  equal  access  for  all  persons,  including prisoners or detainees, 
minorities, asylum-seekers and illegal immigrants, to  preventive, curative and 
palliative health services" अथा�त् रा�यले नाग�रकको �वा��यको अिधकारलाई स�मान 
गरी कैदी वा थुनामा रािखएका �यि�ह�, अ�पस�ंयक, शरणाथ� र गैरकानूनी आ�वासीलगायत 
कुनै पिन �यि�को रोकथाममूलक र उपचारा�मक �वा��य सेवाह�को समान पह�चँलाई रो�न वा 
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सीिमत गन� ह�दैँन भनी हरके नाग�रकको �वा��यस�ब�धी हकको स�मान गनु�  रा�यको दािय�व ह�ने 
�वीकारकेो छ । International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 (ICCPR) 
ले �प� �पमा �वा��यस�ब�धी हकको उ�लेख नगर ेपिन UN Human Rights Committee 
ले ICCPR को धारा ६ �द� बा�ँन पाउने हक, धारा ७ �द� यातना िव��को हक र धारा १० 
�द� कैदीह�लाई मानवीय �यवहारको हकअ�तग�त �वा��यको हक पिन पन� ह�दँा "adequate 
or appropriate and timely medical care must be provided to all detainees" अथा�त् 
पया�� र उपय�ु समयमा �वा��य सेवा ��येक थुनवुामा प�ुन ुपन� �या�या गरकेो छ। International 
Covenant on Civil and Political Right, १९६६ (ICCPR) को धारा ६ मा "No one shall 
be arbitrarily deprived of his life" अथा�त् कसैको पिन �वे�छाचारी त�रकाले जीवन िलन 
नपाउने हकको सिुनि�चतता ग�रएको छ । 

 ICCPR को General Comment No. 21 on Article 10 (Humane Treatment of Persons 
deprived of their liberty) ले "Article 10, paragraph 1 imposes on States parties a 
positive obligation towards persons who are particularly vulnerable because of 
their status as persons deprived of liberty, and complements for them the ban on 
torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment contained 
in article 7 of the Covenant…[and] neither may they be subjected to any hardship 
or constraint other than that resulting from the deprivation of liberty; respect for 
the dignity of such persons must be guaranteed under the same conditions as 
for that of free persons. Persons deprived of their liberty enjoy all the rights set 
forth in the Covenant, subject to the restrictions that are unavoidable in a closed 
environment" भनेर कैदीह�ले सीिमत �े�मा ब�दा पाउन नस�ने केही अिधकारबाहेक अ�य 
स�पूण� अिधकारको सिुनि�चतता रा�यले गनु�पन� ह��छ भनी �या�या गरकेो छ । यही कुरालाई Basic 
Principles for the Treatment of Prisoners, 1990 को Principle 5 मा पिन "Except for 
those limitations that are demonstrably necessitated by the fact of incarceration, 
all prisoners shall retain all the human rights" अथा�त् कारागारिभ� ब�धक रहेका 
कारणबाट कैदी ब�दीह�ले �वाभािवक �पमा उपभोग गन� नसिकने वा निम�ने मानव अिधकारबाहेक 
अ�य सबै मानव अिधकारह� कैदी ब�दीले उपभोग गन� पाउने ह��छ भिनएको छ । Committee 
against Torture ले पिन "Failure to provide adequate medical care can violate the 
convention against torture prohibition of cruel, inhuman or degrading treatment 
भनी �या�या गरकेो छ ।

ख. �यसैगरी UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson 
Mandela Rules), 2015 को िनयम २४ ले "The provision of health care for prisoners 
is a State responsibility. Prisoners should enjoy the same standards of health 
care that are available in the community, and should have access to necessary 



197

सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

health-care services free of charge without discrimination on the grounds of their 
legal status" अथा�त् रा�यले कैदीह�को कानूनी अव�था जे ज�तो भए पिन अ�य नाग�रकको 
सरह नै �वा��यस�ब�धी हकको सरु�ा गनु�पछ�  भनेको छ जसलाई मिहला कैदी ब�दीको हकमा 
United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial 
Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), 2010, UN Principles of 
Medical Ethics, 1982, UN Body of Principles for the Protection of All Persons 
under Any Form of Detention or Imprisonment, 1988 तथा बालबािलकाको हकमा UN 
Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, 1990 ले पिन आ�मसात् 
गरकेो छ । समाजमा सामा�य जीवनयापन गरी रहेका �यि�ह�ले आव�यक �वा��योपचारका 
सेवाह� �ा� गरजे�तै कैदी ब�दीह�ले पिन कुनै िवभेद र सीमा िवना ती �वा��य सेवा �ा� गन� 
अिधकार रा�दछन् । केवल कारागारमा सीिमत रहेकै कारणबाट कैदी ब�दीह�लाई �वा��यस�ब�धी 
अिधकारबाट वि�चत गराउन िम�दनै । �य�तै Body of Principles for the Protection of All 
Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, 1988 मा पिन कैद वा थनुामा 
रहेका �यि�ह�को अ�य �यि�सरह नै स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक ह�नेबार ेउ�लेख गद� “All 
persons under any form of detention or imprisonment shall be treated in a humane 
manner and with respect for the inherent dignity of the human person” भिनएको 
छ । Human Rights Committee ले Lantsova v. Russian Federation16 को म�ुामा "The 
State party by arresting and detaining individuals takes the responsibility to care 
for their life…it is incumbent on States to ensure the right of life of detainees, and 
not incumbent on the latter to request protection" अथा�त् रा�यको सि�य �पमा कैदी 
ब�दीलाई पया�� िचिक�सा सेवा �दान गन� दािय�व ह��छ भ�ने कुरालाई �वीकारकेो छ । Fabrikant 
v. Canada17 को म�ुामा Human Rights Comminitee कैदीह�को �वा��यको सरु�ा गनु�  
रा�यको दािय�व ह�ने "the State remains responsible for the life and well-being of its 
detainees" भनी �या�या गरकेो पाइ�छ ।

ग. UNODC, WHO, UNAIDS and OHCHR Joint Statement on COVID-19 in Prisons 
and Other Closed Settings 13 may 2020 मा "Overcrowding constitutes an 
insurmountable obstacle for preventing, preparing for or responding to COVID-19" 
भनी कारागारमा �मताभ�दा बढी कैदी ब�दी रहनाले कोिभड-१९ महामारीका रोकथामका उपायह� 
अपनाउन बाधा खडा गरकेो भनी उ�लेख ग�रएको छ । सोही संय�ु व��यमा रा��ह�लाई Non-
Custodial Measures र Release Mechanisms अपनाउन आ�ान ग�रएको छ । साथै United 
Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules) 
ले पिन कैद बाहेकका अ�य सजायका िवक�पह�को �योगलाई �ो�साहन गन� साथै कारावासमा 

16 (26 March 2002) UN Doc CCPR/C/74/763/1997 para 9.2.
17 Communication No. 970/2001, U.N. Doc. CCPR/C/79/D/790/2001 (2003),
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नहेरी वैकि�पक सजाय भोिगरहेका कसरुदारह�लाई पिन �यूनतम संर�ण �दान गनु�पन� आधारभूत 
िस�ा�तलाई अवल�बन गरकेो छ ।

घ. नेपालले म�ृयदु�ड उ�मूलन गन� Second Optional Protocol to the International Covenant 
on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of the Death Penalty, 1991 को 
प�धर रहेको र यस आलेखको धारा १(२) मा "Each State Party shall take all necessary 
measures to abolish the death penalty within its jurisdiction." भनी उ�लेख ग�रएको 
छ जसअनसुार प�धर रा��ह�ले म�ृयदु�डलाई उ�मूलन गनु�पन� स�पूण� उपायह� िलनेछ भ�ने 
�यव�था गरकेो छ । उ� आलेखको प�धर भएको कारण नेपालको सिंवधानको धारा १६ (२) मा 
"कसैलाई पिन म�ृयदु�डको सजाय िदने गरी कानून बनाइने छैन" भ�ने �यव�था गरकेो पाइ�छ । 
यसरी नेपालले म�ृयदु�ड उ�मूलन ग�रसकेको अव�था छ । �यसैगरी कारागारिभ�ै पिन सरुि�त 
तथा �व�थ जीवनयापन गन� स�ने वातावरणको �यव�था िमलाउने दािय�व पिन रा�यको रहेको 

 देिख�छ । �यसले गदा� कसैलाई मन� अव�थामा प�ुयाउन नह�ने र जीवन संर�ण गन� पन� दािय�वसमेत 
रा�यमा रहेको देिख�छ । कसरुदार सजाय भो�न कारागारमा ब�नकुो अथ� उसलाई किठनभ�दा 
किठन सजाय भो�न तयार होउ भनेको होइन । कुनै पिन अपराधको स�ब�धमा अिभयोग लािग 
रा�यले आ�नो क�जामा, िनय��णमा वा िहरासतमा राखेका �यि�लाई वा सधुार गहृमा राखेको 
बालबािलकालाई िदइएको कैद सजाय िनजको �वत��तापूव�क, आवत जावत, िहड्ँडुल गन� पाउने 
अिधकारलाई मा� िनि�चत समयाविधको लािग ब�देज लगाइने हो सो अविधमा िनजलाई मया�िदत, 
स�मानपूव�क �व�थ त�रकाबाट जीवन बा�ँन पाउने अिधकारबाट वि�चत ग�रएको होइन ।

ङ. नेपालको संिवधानको धारा १६(१) ले ��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक ह�नेछ भनी 
सिुनि�चतता गरकेो छ । सिंवधानको धारा १८(१) ले "सबै  नाग�रक  कानूनको  �ि�मा  समान  
ह�नेछन् । कसैलाई  पिन कानूनको समान संर�णबाट वि�चत ग�रने छैन" भनी �यव�था गरकेो छ । 
संिवधानको धारा १८(२) ले "सामा�य कानूनको �योगमा उ�पि�, धम�, वण�, जात, जाित, िलङ्ग, 
शारी�रक अव�था, अपाङ्गता, �वा��य ि�थित, वैवािहक ि�थित, गभा�व�था, आिथ�क अव�था, 
भाषा वा �े�, वैचा�रक आ�था वा य�तै अ�य कुनै आधारमा भेदभाव ग�रने छैन" भ�ने �यव�था गरेको 
पाइ�छ । साथै संिवधानको धारा १८(३) मा रा�यले नाग�रकह�का िबच उ�पि�, धम�, वण�, जात, 
जाित, िलङ्ग, आिथ�क अव�था, भाषा, �े�, वैचा�रक आ�था वा य�तै अ�य कुनै आधारमा भेदभाव 
गन� छैन" भनी �यव�था गरकेो छ । �यसैगरी सिंवधानको धारा १८(३) को �ितब�धा�मक वा�यांशमा 
"सामािजक वा सां�कृितक �ि�ले िपछिडएका मिहला, दिलत, आिदवासी, आिदवासी जनजाित, 
मधेसी,  था�, मिु�लम, उ�पीिडत वग�, िपछडा वग�, अ�पसं�यक, सीमा�तीकृत, िकसान, �िमक,  
यवुा, बालबािलका, �ये� नाग�रक, लैङ्िगक तथा यौिनक अ�पस�ंयक, अपाङ्गता भएका �यि�, 
गभा�व�थाका �यि�, अश� वा असहाय, िपछिडएको �े� र आिथ�क �पले िवप�न खस आय�लगायत 
नाग�रकको सरं�ण, सश��करण वा िवकासका लािग कानूनबमोिजम िवशेष �यव�था गन� रोक 
लगाएको मािनने छैन" भ�ने �यव�था गरकेो पाइ�छ । साथै नेपालको संिवधानको धारा ३५(१) ले 
"��येक नाग�रकलाई रा�यबाट आधारभूत �वा��य सेवा िनःश�ुक �ा� गन� हक ह�नेछ र कसैलाई 
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पिन आकि�मक �वा��य सेवाबाट वि�चत ग�रने छैन" भनी �यव�था गरकेो छ भने धारा ३५ (२) ले 
"��येक �यि�लाई आ�नो  �वा��य  उपचारको  स�ब�धमा  जानकारी  पाउने  हक ह�नेछ", धारा 
३५(३) ले "��येक नाग�रकलाई �वा��य सेवामा समान पह�चँको हक ह�नेछ" र धारा ३५(४) ले 
"��येक नाग�रकलाई �व�छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पह�चँको हक ह�नेछ" भनी �वा��यस�ब�धी 
अिधकारको सिुनि�चतता मौिलक हकको �पमा गरकेो छ । यसरी नेपालको संिवधानले �यव�था 
गरकेो िवना िवभेद, समानताका साथ स�मानपूण� त�रकाले बा�ँन पाउने हक, आधारभूत �वा��यमा 
समान पह�चँ तथा �व�थ खानेपानी तथा सरसफाइमा समेत समान पह�चँको हकको �यव�था गरेको 
छ जनु अिधकारह� कैदी ब�दीको हकमा समेत िवना भेदभाग उपल�ध गराउनपुन� दिेख�छ ।

च. अब नेपालमा �चिलत कानूनमा के क�तो �यव�था ग�रएको छ भ�ने िवषयमा चचा� गनु�पन� 
 देिख�छ । जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ िनःश�ुक आधारभूत �वा��य सेवा तथा आकि�मक 

�वा��य सव�सलुभ त�ुयाई नाग�रकको पह�चँ �थािपत गन� बनाइएको र ऐ. ऐनको दफा २(क)मा 
आकि�मक �वा��य सेवाले आकि�मक घटना वा आपतकालीन अव�था परी जीवन जोिखमय�ु 
अव�थामा रहेका �यि�ह�को जीवनलाई जोिखमम�ु गन� त�काल सेवा िदने िवषय पिन पद�छ । 
य�तो उपचार िवना भेदभाव समान �यवहार गनु�पन� �यव�था ऐ. ऐनको दफा १२ ले गरकेो छ । 
�वा��य सं�थाले रोग लागेको िबरामीको उपचारको लािग आव�यक �यव�था िमलाउनपुन� �यव�था 
ऐ. ऐनको दफा ४९(६) ले गरकेो छ । यसैगरी स�ंामक रोग ऐन, २०२० सं�ामक रोग फैिलएमा वा 
फैिलने स�भावना देिखएमा �य�तो रोगले उ� �प िलन नपाउने गरी रोगको िनमू�ल गन� वा रोकथाम 
गन� उ�े�यले �याएको देिख�छ । उ� ऐनको दफा २ ले िवशेष �यव�था गन� अिधकारअ�तग�त नेपाल 
सरकारले कुनै �यि�ह�को समूहउपर लागू ह�ने गरी आव�यक आदशे जारी गन� स�ने �यव�था 
गरकेो छ । हाल उ� दफाकै �योग गरी नेपाल सरकारले कोिभड-१९ को महामारी रोकथाम र 
िनय��णमा िविभ�न समयमा िविभ�न आदशेह� जारी ग�ररहेको देिख�छ । 

छ. कारागार ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) मा रोगी थुनवुा वा कैदीलाई छुट्याई 
यथास�भव िभ�दै भागमा रा�नपुन� र ऐ.ऐनको दफा ६(२) मा फौजदारी म�ुामा सजाय पाएका 
कैदीलाई आव�यकताअनसुार ए�लै िभ�दै कोठामा रा�न सिकने �यव�था रहेको छ । ऐ. ऐनको दफा 
११(१) मा "मानिसक वा शारी�रक िबरामी परकेा थुनवुा वा कैदीह�लाई सरकारी िचिक�सक�ारा 
उपचार गराउनपुछ� " भनी �यव�था ग�रएको छ । ऐ. ऐन को दफा १२ मा "कुनै थनुवुा वा कैदी मिहला 
गभ�वती रिहछ भने ज�मकैदको सजाय पाएक� वा �य�तो सजाय ह�ने अपराधको अिभयोग लागेक� 
थुनवुा वा �यानमाराबाहेक अ�को हकमा ६ मिहनाको गभ� पगेुपिछ जमानी िलई छाडी िदनपुछ�  र 
�यसरी जमानीमा छुटेक�लाई िनजको बालक ज�मेको दईु मिहना भएपिछ थ�ुन नपन� भएकोमा वा कैद 
�याद भ�ुान भइसकेकोमा बाहेक फेरी कारागारिभ� रािखने" �यव�था ग�रएको छ । फौजदारी कसरु 
(सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ ले सधुारा�मक द�ड �णालीको �यव�था गनु�का साथै 
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम १६ख. ले नेपाल सरकारले आव�यकताअनसुार ख�ुला 
कारागारको �यव�था गनु�पन�, िनयम १६ग. ले सामदुाियक सेवा र ख�ुला कारागारको स�चालन 
तथा �यव�थापन गन�, सामदुाियक सेवा तथा ख�ुला कारागार �यव�थापन गन�, िनयम १६घ. ले 
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कसरुदार तथा ख�ुला कारागारमा ब�ने कैदीको चालचलन र काम, कारबाहीको अनगुमन र िनरी�ण 
गन�का लािग गहृ म��ालयले सामदुाियक सेवा अिधकृत र ख�ुला कारागार अिधकृत तो�न स�ने, 
बालबािलकाको हकमा िनयम १६ङ. ले बाल सधुार गहृमा पठाइएका बालबािलकाको उमेर १६ वष� 
पगेुको भए तापिन स�बि�धत बाल सधुार गहृले िनजको चालचलनमा सधुार आएको र िनजलाई थप 
अविधस�म बाल सधुार गहृमा रा�न उपय�ु छ भनी िसफा�रस गरमेा जेलरले �य�ता बालबािलकाको 
हकमा बाल सधुार गहृमा ब�ने अविध बढाउन स�ने र िनयम २९ ले असल चालचलन भएका कैदीको 
बढीमा ६० �ितशतस�म र ६५ वष� उमेर पगेुका कैदीको हकमा ७५ �ितशतस�म कैदको सजाय 
छोट्याउन स�ने भनी �यव�था गरकेो पाइ�छ । �हरी ऐन, २०१२ को दफा १५(१)(ज) मा प�ाउ 
भएका वा थनुामा रहेका �यि� िबरामी भएमा आव�यक म�त िलई चािहने कारबाही त�ु�त गन� र 
�य�तालाई पहरा िददँा वा अ�त लैजादँा िनजको �वा��यको उिचत �याल रा�नपुन� भनी �यव�था 
गरकेो पाइ�छ । यातनास�ब�धी �ितपूित� ऐन,२०५३ को दफा ३(१) मा थनुामा रहेका �यि�लाई 
कुनै पिन िकिसमको यातना िदन नह�ने तथा दफा ३(२) मा कुनै �यि�लाई थुनामा रा�दा र छोड्दा 
शारी�रक ि�थितको जाचँ गराई रा�नपुन� भनी �यव�था गरकेो पाइ�छ । 

ज. �यसैगरी िनवेदक जङ्गबहादुर िसंह समेत िव�� िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत (ने.का.प. २०६३, अंक ३, िन.नं ८६३१, प�ृ ९८६) भएको म�ुामा "कैद सजाय भई 
कारागारमा ब�दमैा सबै मौिलक हकह� �वतः �थगन वा िनलि�बत ह��छ भ�ने होइन । कैद ठेिकएको 
�यि�को िहड्ँडुल र आवतजावत गन� �वत��ताबाहेक अ� �वत��ता अपहरण ह�न नस�ने" भनी 
िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको छ । 

झ. यसरी मािथ उि�लिखत राि��य तथा अ�तरा�ि��य कानून तथा द�तावेजह�लाई िव�ेषण गदा� 
कुनै �यि�लाई िगर�तार गरी ब�दी बनाइएपिछ वा सजाय�व�प कारागारमा रािखएपिछ ती 
�यि�ह�को जीवन र �वा��यको हेरचाहको िज�मेवारी रा�य प�मा रह�छ । �वा��य उपचारको 
हक, जीवनको हक, �यि�का अहरणीय मानव अिधकार ह�न् । �वा��यको हकिभ� औषिध उपचार, 
शारी�रक, मानिसक �वा��यको �व�थता (Well beingness) को िवषय पिन पद�छ । कैदी 
ब�दीह�ले कुन औषिध उपचार गन�, िनि�त औषिध छा�ने अिधकार नरहे तापिन िचिक�सकबाट 
पेसागत मापद�डबमोिजम उपय�ु उपचारको सिुनि�तता गराउनपुन� तथा जीवनको र�ा तथा 
�वा��य उपचारको पह�चँ िवना भेदभाव, गोपनीयताको र�ासिहत गराउनपुन� कत��य रा�यमा रहेको 

 देिख�छ । यसम�ये पिन अ�य�त जोिखममा रहेका दीघ�कालीन रोग भएका, मिहला, �ये�ठ नाग�रक 
तथा गभ�वती मिहलाको सरं�णको लािग िवशेष उपायको अवल�बन गन� दािय�वसमेत रा�यमा रहेको 
देिख�छ ।

ञ. कोिभड-१९ महामारी फैिलने �म बढ्दो अव�थामा रहेको छ र कोिभड-१९ महामारीको हालस�म कुनै 
उपचार प�ा लािगसकेको अव�था छैन । यस महामारीलाई रो�ने कुनै �याि�सन, कुनै �ात उपचार 
वा एि�ट-भाइरल उपचार छैन । तसथ� थुनवुा कैदीको हकमा समेत यस महामारीबाट ब�न अपनाउन 
सिकने एकमा� मह�वपूण� रणनीित शारी�रक दरुी (Physical Distancing) र सरुि�त उपायसिहत 
रोकथामको उपाय अवल�बन गनु�पन� र वैकि�पक सधुारको द�ड �णालीसमेत �योग गनु�पन� अव�था 
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रहेको देिख�छ । सामा�य अव�थामा पिन कारागारमा िभडभाड (overcrowding) गरी कैदीह�लाई 
कारागारिभ� किठन िहसाबले रहन ब�न बा�य गनु�  कैदीह�को मानव अिधकारको साथै संवैधािनक 
अिधकार र कानूनी अिधकारको उ�लङ्घनको िवषय ह�न जा�छ । अिहले महामारीको यस अव�थामा 
झन् उ�च जोिखम र असमान ि�थितमा रहेका कैदी तथा ब�दीह�को �वा��य र जीवनको हकको 
सरु�ा गन� दािय�वको प�रपालना गन� ग�भीर ह�नपुन� देिख�छ ।

१६. उपयु�� कारागारको अव�था, रा�यको दािय�वको प�ृठभूिममा सङ्�मणको जोिखमता घटाउन शारी�रक 
दुरी कायम राखी �यि�गत सुर�ाका अ�य उपायह� अवल�बन गनु�पन�मा  कोिभड-१९ को महामारीको 
समयमा समेत �मताभ�दा बािहर कारागारमा सामािजक दुरी कायम गन� नसकेको, िव�व �वा��य संगठन 
र नेपाल सरकार आफँैले तोकेको मापद�डबमोिजम २५ जनाभ�दा बढी एकै ठाउँमा भेला नह�ने आदेशको 
पालना गन� नसकेको, सुरि�त भई ब�नको लािग मा�क, साबुनपानी, �यािनटाइजरको �योग गनु�पन�मा सो 
ह�न नसकेको अव�थामा सामािजक दुरी कायम गन� र सुरि�त ह�न परमादेश जारी गनु�पन� हो वा होइन ? यसै 
स�दभ�मा महा�यायािधव�ा काया�लयको िहरासत तथा कारागार अनुगमन �ितवेदन त�काल काया��वयन 
गन� गराउन कुनै आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन ?  भ�ने पिहलो ��नतफ�  िवचार गदा�, �वा��य सेवालाई 
िनयिमत, �भावकारी, गणु�तरीय बनाउन जारी भएको जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ तथा राि��य 
�वा��य नीित, २०७६ बमोिजम कारागारमा रहेका कैदी ब�दीह�को हकमा समेत कारबाही भइरहेको तथा 
कोिभड-१९ को सङ्�मण ह�न निदनका लािग सरुि�त उपाय अपनाइएको, कारागारमा आइसोलेसन बेड, 
�वार�ेटाइन, मिहला वाड�समेतको �यव�था गरी आव�यक �वा��य साम�ी कैदी ब�दीह�लाई उपल�ध 
गराइएको र कारागार सधुार तथा �यव�थापनको स�ब�धमा पया�� सचेतना अपनाइएको ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ह�नपुछ�  भ�ने िलिखत जवाफ िजिकर रहेको पाइ�छ ।

१७. कारागार �यव�थापन िवभागबाट ��ततु िववरणमा ज�मा १८००० कैदी ब�दीको �मता सं�या रहेको हा�ो 
कारागारह�मा कैदी ब�दीको सं�या २४१६३18 रहेबाट �मताभ�दा बढी कैदीह� रािखएको त�य �प� 
देिख�छ । महा�यायािधव�ाको काया�लयको कोिभड-१९ को स�दभ�मा ग�रएको िहरासत तथा कारागार 
अनगुमन �ितवेदन, २०७७ मा "कारागार तथा िहरासतह�मा कैदी, ब�दीह� �मता भ�दा दो�बर ते�बर 
रहेकोले कोिभड-१९ का स�दभ�मा WHO ले िनिद�� गरबेमोिजम सामािजक दरुी कायम गन� स�भव नरहेको, 
�वा��यकम�को दरब�दीअन�ुप उपल�धता नभएको कारण �वा��य उपचारका काय� स�पादनमा बाधा पन� 
गएको" भनी उ�लेख ग�रएको पाइ�छ । यसरी प�जा, मा�क �यािनटाइजरको अभाव रहेको, एउटै कोठामा 
धेर ै कैदी ब�दीह� ब�नपुन�, कोठामा भेि�टलेसनको कमी, एउटै मेसमा खाना खानपुन�, एउटै शौचालय 
�योग गनु�पन�, सरसफाइको अभाव ह�ने तथा सीिमत �वा��य सेवाज�ता सङ्�मणका कारक त�वह�को 
िव�मानता रहेको कारणबाट कारागारमा रहेका कैदी तथा ब�दीह�लाई कोिभड -१९ सङ्�मणको उ�च 
जोिखम रहेको देिख�छ भनी �ितवेदनमा उ�लेख गरकेो पाइ�छ ।

१८. कारागारमा ब�धक ह�नकुो कारणबाट �वाभािवक�पमा उपभोग गन� नसिकने वा निम�ने मौिलक 
�वत��तास�ब�धी केही हकह�बाहेक सबै �कारका हक अिधकारह� कैदी ब�दीमा रह�छन् । नाग�रक 

18 नेपाल सरकार, कारागार �यव�थापन िवभाग, २०७७ कैदी ब�दीको िववरण https://www.dopm.gov.np/uploads/files/साउन%२०मा�कंवारी.
pdf  
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र राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य महासि�ध (ICCPR) को धारा ६ मा हरके मानवको बा�ँन 
पाउने अिधकार ह��छ र सो अिधकारको सरं�ण कानूनले गन� "Every human being has the inherent 
right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived 
of his life. " तथा धारा ७ मा "No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman 
or degrading treatment or punishment." अथा�त् कसैलाई पिन यातना वा �ूर, अमानवीय वा 
अपमानजनक �यवहार वा सजाय िदइने छैन भनी उ�लेख ग�रएको छ । नेपालको संिवधानको धारा १६ 
अनसुार "��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक ह�नेछ", धारा १८ अनसुार "सबै नाग�रक 
कानूनको �ि�मा समान ह�नेछन्, कसैलाई पिन कानूनको समान संर�णबाट वि�चत ग�रने छैन", धारा ३० 
अनसुार "��येक नाग�रकलाई �व�छ र �व�थ वातावरणमा बा�ँन पाउने हक ह�नेछ" र धारा ३५ अनसुार 
"��येक नाग�रकलाई रा�यबाट आधारभूत �वा��य सेवा िनःश�ुक �ा� गन� हक ह�नेछ र कसैलाई पिन 
आकि�मक �वा��य सेवाबाट वि�चत ग�रने छैन ।" भनी �यव�था ग�रएको पाइ�छ । 

१९. अ�तरा�ि��य द�तावेज तथा संिवधान �द� हक वा मानव अिधकारह� कारागारमा रहेका कैदी ब�दीको 
हकमा लागू ह�दैँन भ�ने होइन । थनुाको कारण �वाभािवक�पमा िनषेिधत ह�नेबाहेक अ� हकह� यथावत् 
रह�छन् । कैदीले आफूले गरकेो कसरुको सजाय �व�प काराबासमा बसेको हो र थनुवुालाई पिन पपु��का 
िनिम� थनुामा रािखएको हो । कारागारमा सजाय भोिगरहेको भए तापिन िनजह�लाई सरुि�त रा�ने 
िज�मेवारी रा�यको देिख�छ । रा�यको आदशे वा िनण�यका कारण ब�दी जीवन िबताउन बा�य रहेका 
�यि�ह�को जीवन �वा��यको िज�मा रा�यले िलनपुछ�  । यो रा�यको संवैधािनक दािय�व हो । यसै स�दभ�मा 
िनवेदक चाल�स गु�मुख शोभराज िव�� िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषद् काया�लयसमेत (ने.का.प. 
२०७३, िन.नं ९७२२, अंक ११) भएको परमादेश म�ुामा "रा�यको आदेश वा िनण�यका कारण ब�दी 
जीवन िबताउन बा�य रहेका �यि�ह�को जीवन �वा��यको िज�मा रा�यले िलनपुछ�  । ब�दी अव�थामा 
रहेको कारण स�मानपूव�क बा�ँन पाउने सिंवधान �द� हक समा� ह�दैँन" भनी िस�ा�त �ितपादन भएको 
छ । �यायमूित� कृ�ण ऐयरले सिुनलवा�ा19 को म�ुामा  कारागारिभ� रहेका �यि�लाई �यायसङ्गत र 
िन�प� �पमा िविधह�मा सिुनि�त ग�रएको अिधकारबाट वि�चत ग�रन ुह�दँैन "...Fundamental rights 
do not flee the prison as he enters the prison although they may suffer shrinkage 
necessitated  by incarceration …whether inside prison or outside, a person shall not 
be deprived of his guaranteed freedom save by methods right, just and fair…" भनी 
उ�लेख गरकेो छ । 

२०. अब, कोिभड-१९ को स�दभ�मा िव� �वा��य संगठन�ारा जारी ग�रएको Preparedness, prevention 
and control of COVID-19 in prisons and other places of detention स�ब�धी Interim 
guidance मा "कारागारमा साबनु पानीले हात धनेु, �यािनटाइजरको �योग गन�, मा�क लगाउने, क�तीमा १ 
िमटरको शारी�रक दरुी कायम गन� ज�ता �यि�गत सरु�ाका उपायह� अवल�बन गन�, वातावरणीय सफाइ 
र क�टाणशुोधन �ि�या (Disinfection Process) िनयिमत र सही �पमा प�याउन तथा बािहरबाट 
आएका कैदी ब�दीलाई १४ िदनस�म एकल आइसोलेशन क�मा रा�न, एकल आइसोलेशन स�भव 

19  Sunil Batra vs. Delhi Administration (1978) 4 SCC 409
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

नभए सामूिहक �वार�ेटाइनमा रा�न तथा �य�ता कैदी ब�दीको िदनको क�तीमा २ पटक ताप�म िलने, 
सङ्�मणका ल�णह� जाचँ गन� ज�ता �वा��य अवलोकन गन�" सझुाव िदइएको छ। UN Standard 
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules), २०१५ को  
िनयम १२  मा  कैदी ब�दीलाई स�ुनको लािग एकल कोठाको �यव�था ह�नपुन�, िनयम १३ मा कैदी ब�दी 
ब�ने कोठा बनाउदँा �वा��य, र �व�छ वातावरण (Health, climatic conditions and particularly to 
cubic content of air, minimum floor space, lighting, heating and ventilation) लाई �यानमा 
रा�नपुन�,  िनयम १४ मा कैदीह�लाई पढ्न वा काम गन� सहजताको लािग �ाकृितक �काश तथा ताजा 
हावाको �वेश ह�ने ठुला �यालह� सो नभए कृि�म �काश वा कृि�म भेि�टलेसन िनमा�ण ग�रनपुन�, िनयम 
१५ र १६  मा सरसफाइको उिचत �यव�था ह�नपुन�  भनी �यव�था ग�रएको छ । कारागार ऐन, २०१९ को 
दफा ६ को थुनवुा वा कैदीलाई रा�ने �यव�थाको उपदफा १ को ख�ड (ङ) का अनसुार रोगी थनुवुा वा 
कैदीलाई छुट्याई यथास�भव िभ�द ैभागमा रा�नपुन�, दफा ११(१) मा मानिसक वा शारी�रक िबरामी परेका 
थनुवुा वा कैदीह�लाई सरकारी िचिक�सक�ारा उपचार गराउनपुछ�  भनी �यव�था ग�रएको छ । 

२१. �यसैगरी कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम ३८(१) मा जेलरले कैदी वा थनुवुाह�लाई �वा��यको 
लािग अ�नपानीको �ब�ध िमलाउनपुन�, िनयम ३८(२) मा कारागारिभ� कैदी वा थुनवुा रहेका ठाउ ँठाउमँा 
पाइखाना, िपसाबखानाह�मा रोजरोजै स�ुघर सफा गराई चनु, िफनेल, पोटास आिद छन� गराउनपुन�, िनयम 
३९ मा कारागारका कैदी थनुवुाह� िबरामी भएमा कारागारको भए कारागारको डा�टर र कारागारको नभए 
निजक इलाकाको पाएस�म सरकारी अ�पताल, िड�पे�सरी डा�टर वा अ�य यो�य िचिक�सकबाट जचँाई 
समयमा औषधी उपचार गराउन ुपन�, िनयम ६० मा कडा रोग लागेका िबरामीलाई अ�पतालमा रा�ने भनी 
उ�लेख ग�रएको छ । िमित २०७६।१२।१० मा नेपाल सरकार, �वा��य तथा जनसं�या म��ालयले 
कोिभड-१९ सङ्�मणको रोकथाम र िनय��णको स�ब�धमा जारी गरकेो �ेस िव�ि�मा "२५ जनाभ�दा 
बढी सं�यामा भेला नह�न िनण�य ग�रएको" भनी उ�लेख ग�रएको छ । नेपाल सरकारले जारी गरकेो Health 
Sector Emergency Response Plan: COVID-19 Pandemic मा समेत "Physical distancing 
at workplace social and cultural gatherings will be extensively promoted" भनी शारी�रक 
दरुी अवल�बनमा जोड िदइएको छ ।

२२.  िवप�ी कारागार �यव�थापन िवभागको िलिखत जवाफमा कोिभड-१९ को सङ्�मण ह�न निदनका लािग 
कारागारमा आइसोलेसन बेड, �वार�ेटाइन, मिहला वाड�समेतको �यव�था गरी आव�यक �वा��य सामा�ी 
कैदी ब�दीह�लाई उपल�ध गराइएको र कारागार सधुार तथा �यव�थापनको स�ब�धमा पया�� सचेतना 
अपनाइएको भनी उ�लेख ग�रएको भए तापिन महा�यायािधव�ाको काया�लय र सो मातहतका सरकारी 
विकल काया�लयको कोिभड-१९ स�दभ�मा महा�यायािधव�ा काया�लयबाट ग�रएको िहरासत तथा कारागार 
अनुगमन �ितवेदन, २०७७ ले िन�नबमोिजम िन�कष� िनकालेको दिेख�छः-
क. कारागार तथा वालसधुार गहृमा �वा��यकम�को उपि�थित नरहेको ह�दँा िवशेष �ाथिमकता राखी 

�वा��यकम�को सेवा उपल�ध ह�ने �यव�था गनु�पन�,
ख. कारागार तथा िहरासतमा रहेका कैदी ब�दीह�लाई आफ�त तथा कानून �यवसायीह�सगँ भेटघाटलाई 

िनयिमत बनाई �वा��य सरु�ालाई समेत आव�यक �ब�ध गरी चेतनामूलक काय��मह�समेत 
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स�चालन गनु�पन�,
ग. मा�क, �यािनटाइजर, प�जा, साबनु पानीलगायतका �वा��य सरु�ा सामा�ीको थप �यव�थापन 

गनु�पन�,
घ. �मताभ�दा बढी कैदी ब�दी रा�न ुपन� बा�यता र कारागार, बाल सधुार गहृ र िहरासत क�को भौितक 

अव�थाका कारण कैदी ब�दीह�को �वा��यमा जोिखम बढाएको, 
ङ. �वा��य जोिखम र सावधानीका उपायह�का बारमेा सचेतनामूलक काय��म र मनोपरामश� सेवाको 

आव�यकता देिखएको,
च. कारागार र िहरासत क�को र दैिनक भेटघाट क�लाई, ब�दीह�लाई अदालत, अ�पताल लैजादँा 

सवारी साधनलाई �यािनटाइजेसन गन� आव�यक �ब�ध गनु�पन�,
छ. �ये�ठ नाग�रकलाई कानूनले िदएको सिुवधा �योग गन� तफ�  �ाथिमकता पूव�क िनण�य गनु�पन�,
ज. कारागार र बाल सधुार गहृमा कोिभड-१९ को परी�णलाई िव�तार गनु�पन�, सङ्�मण दिेखएमा 

आइसोलेसन क�को �यव�था गनु�पन� ।
२३. �य�तै कारागारह�को िनमा�ण र �यव�थापनका लािग ससंदक्ो रा�य �यव�था तथा सशुासन सिमितको 

िमित २०७६।७।२० मा बसेको बैठकले िहरासत र कारागार क�को मम�त तथा सधुारका लािग भौितक 
पूवा�धारका साथै आव�यक काय�ह� त�ु�त �ार�भ गन�, सबै कारागारह�मा िनयिमत �पमा खानेपानी 
सरसफाइ उजा� तथा इ�धन, आधारभूत �वा��य परी�णलगायत अ�तरा�ि��य अ�याससमेतलाई �ि�गत 
गरी आव�यक आधारभूत सिुवधा र आव�यकताह�को प�रपूित� गन� ज�ता सझुावह� नेपाल सरकारलाई 
िदएको पाइ�छ । यसैगरी कसरुको गा�भीय� र �वा��य ि�थितका आधारमा कैदी ब�दीह�लाई रा�नका 
लािग अलग अलग �थानको �यव�था गन�, कैदी ब�दीह�लाई कोिभड-१९ को परी�ण गन� �यव�था 
िमलाउने, कोिभड-१९ को सङ्�मणलाई म�यनजर राखी बढी जोिखममा रहेका कैदी ब�दीका म�ुाह�लाई 
�ाथिमक�करण गरी �य�तो म�ुाको िछटो कारबाही र िकनाराको लािग आव�यक सम�वय गन� तथा िसधा 
खच� (रासन) लाई बजारको महङ्गीअनसुार समयानकूुल पनुरावलोकन गन� िवषयलाई अगािड बढाउनपुन� 
सझुावसमेत िदएको दिेख�छ ।

२४. कोिभड-१९ महामारी सङ्�मण�ित संवेदनशील भई कारागारह�मा उ�च सतक� ता अपनाउन पन� आजको 
आव�यकता देिख�छ । संिवधानले ��येक नाग�रकको बा�ँन पाउने हक, समानताको हक, �वा��यस�ब�धी 
हक सिुनि�त गरकेो तथा अ�तरा�ि��य द�तावेजह�मा समेत कैदी ब�दीह�को संिवधान�ारा �द� हक 
अिधकारको स�मान, सरं�ण, �व��न र सिुनि�चत गन� कत��य रा�यमा ह�ने भनी उ�लेख ह�नकुा साथै िव� 
�वा��य संगठनले समेत कारागारमा सरु�ाका उपाय अपनाउन मापद�ड तथा िनद�शन िदएको अव�थामा 
नेपालका कारागारह�मा सो काया��वयन भएको ि�थित नभएको भ�ने महा�यायािधव�ा काया�लयको 
िहरासत तथा कारागार अनुगमन �ितवेदन, २०७७ बाट देिखएको छ । कारागारमा एक जना �यि�मा 
कोरोना सङ्�मण भएमा सङ्�मण भसुको आगो ज�तै फैिलने र कैदी ब�दीह�ले म�ृयवुरण गनु�पन� भयावह 
अव�था आउने स�भावना ह��छ । कारागारिभ� सरुि�त �वा��य जीवन यापन गन� स�ने �यव�थाको 
सिुनि�तता गन� दािय�व रा�यमा िनिहत ह��छ । कारागारमा Overcrowding तथा सङ्�मणको 
जोिखम रहेको प�र�े�यमा कारागारको �मता अिभविृ� र भौितक सधुार ज�ता दीघ�कालीन रणनीितको 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

अित�र� रा�यले सङ्�मणको रोकथामका लािग त�काल सरु�ाका उपायह� अपनाउन आव�यक 
 देिख�छ । तसथ� कोिभड-१९ को प�र�े�यमा हाल कारागारमा रहेको २४१६३ कैदीम�ये ५९६ जनाको मा� 

परी�ण भएकोमा परी�णको दायरा बढाउन,ु ११८ जना पोिजिटभ देिखएकोमा हाल उपचार गराइरहेको 
सं�िमत �यि� ५० जना रहको तर १५ वटा मा� आइसोलेसन बेड रहेको भिनएकोले आइसोलेसन 
बेड बढाउन,ु २० जना मा� �वार�ेटाइनमा रा�ने �यव�था रहेकोमा सोको स�ंया बढाउन,ु शारी�रक 
दरुी कायम रा�न आव�यकताअनसुार त�कालको सम�या समाधान गन� पालह�को �यव�था गनु� , कैदी 
नभएको कारागारह�मा �मताअनसुार �था�तरण गनु� , आव�यकताअनसुार कोिभड-१९ को सं�िमतलाई 
हेन� िवशेष अ�पतालमा उपचार गराउन ु तथा महामारीको िव�फोटन (Outbreak) लाई कारागारिभ� 
रो�न, सरुि�त भई ब�न अपनाउनपुन� िनयम कानून तथा WHO को िनद�िशका, नेपाल सरकार �वा��य 
म��ालयले िदएको िनद�िशकासमेतको आधारमा स�पूण� सरु�ाका उपायह� अवल�बन गनु�  गराउन ुर सोको 
लािग आव�यक बजेट िविनयोजनसमेत गनु�  भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी ग�रएको छ ।

२५. अब कारागारमा बढेको कैदी ब�दीको चाप कम गन�का लािग फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा २२, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ मा भएको सधुारा�मक 
द�ड �णालीको �यव�था, ऐ. ऐनको दफा १(२) तथा दफा ३४ र ३७ को �यव�था काया��वयन गरमेा 
कारागारको चाप घट्ने र महामारीको जोिखमता घट्ने ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजम त�काल उ� ऐनको 
मािथ उि�लिखत दफाह� काया��वयन गन�का लािग परमादेश जारी गनु�पन� हो वा होइन भ�ने दो�ो ��नतफ�  
िवचार गदा�, कैदी ब�दीह�को कैद छुट, माफ� िमनाहा, कैद क�ालगायतका काय� नेपाल सरकारको नीित, 
वत�मान कानूनी �ावधान र मा�यताबमोिजम चिलरहेको तथा �ोवेसन �यारोलका स�ब�धमा पिन कानूनी 
पूवा�धार तयार गन� काय� स�बि�धत िनकायबाट भइरहेको ह�दँा आदेश जारी ह�नपुन� होइन भ�ने िलिखत 
जवाफ रहेको देिख�छ ।

२६. सधुारा�मक द�ड �णालीस�ब�धी वैकि�पक कारागारस�ब�धी कानूनी �यव�थाको काया��वयनको 
िवषय स�ब�धमा िनवेदकको माग रहेकोमा सोमा �वेश गनु�अिघ सधुारा�मक द�ड �णालीको �यव�थामा 
िववेचना गनु�पन� देिख�छ । पिछ�लो समयमा �याय �णालीले अपराधीमािथ ह�ने र अपराध गरबेापत 
कसरुदारमा दािय�वह� िसज�ना ह��छ भ�ने पनु:�थापक�य �यायको अवधारणालाई अिघ बढाएको 

 पाइ�छ । पनु:�थापक�य �यायले पीिडत, कसरुदार र समाजलाई सगैँ राखी ग�तीलाई सधुार गद� सही 
िदशातफ�  अिघ बढाउन सिक�छ भ�दै िहंसाले प�ुयाएको असरको स�बोधनमा पीिडतको आव�यकता 
र कसरुदारको दािय�वलाई बढाउनेमा केि��त भइरहेको छ। पनुः�थापक�य �याय पीिडतको मा� नभइ 
कसरुदारको पिन पनु:�थापनामा केि��त ह��छ । यसले �गितिशल �ि�टकोणबाट द�ड िनधा�रण ग�रनपुन� 
कुरामा जोड िददँ ैउपचारा�मक तथा सधुारा�मक िस�ा�तको आधारमा कसरुदारलाई सधुार गरी असल 
नाग�रकको �पमा समाजमा पनु�था�िपत गन� आसय रा�दछ । सधुारा�मक द�ड �णालीले कसरुदारलाई 
अपराध गन� एउटा मा�यम मा� मा�दछ र आपरािधक काय�ले कसरुदार �वयम् लाई पिन �ित प�ुयाएको 
ह��छ भ�ने धारणा रा�दछ । फौजदारी अपराधमा दोषीह�लाई समेत सधुारको मौका �दान ग�रनपुद�छ 
भ�नेमा जोड िदई वैकि�पक कारागार �णालीलाई समेत �ो�सािहत गद�छ ।

२७. नेपालको �याय �णाली पनु:�थापक�य �याय तथा सधुारा�मक द�ड �णालीमा �वेश ग�रसकेको छ । नेपालको 
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संिवधानको धारा २० मा �यायस�ब�धी हक तथा धारा २१(२) मा "अपराध पीिडतलाई कानूनबमोिजम 
सामािजक पनुः�थापना र �ितपूित�सिहतको �याय पाउने हक ह�नेछ" भ�ने �यव�थाको सिुनि�चतता गरेको 
छ भने अक�ितर िमित २०७५/५/१ देिख लाग ुभएको मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ र फौजदारी कसरु 
(सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ ले ��येक कसरुमा पीिडत केि��त �ितपूित�सिहतको 
पनु:�थापक�य �याय �णालीलाई माग�दश�न �दान गरकेो छ । कसरुदारको हकमा िनि�चत �कृितको 
अपराधको हकमा सधुारा�मक द�ड �णालीलाई आ�मसात् गन� फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ ले वैकि�पक कारागार �णाली (Alternative Prison System) को �यव�था 
गरकेो छ जसअ�तग�त दफा २२ मा सामदुाियक सेवाको �यव�था, दफा २५ मा सधुार गहृमा पठाउन सिकने 
�यव�था, दफा २६ मा पनु:�थापना के��मा पठाउने �यव�था, दफा २७ मा स�ाहको अि�तम िदन वा 
राि�कालीन समयमा मा� कारागारमा बसी कैद भ�ुान गन� �यव�था, दफा २८ मा ख�ुला कारागारमा रा�ने 
�यव�था, दफा २९ मा �यारोलमा रा�ने �यव�था, दफा ३० मा सामािजिककरण गराउनपुन� �यव�था, 
दफा ३१ मा कैद वापत शारी�रक �ममा लगाउन सिकने �यव�था, दफा ३४ मा अ�पताल वा य�तै अ�य 
�थानमा रा�नपुन� �यव�था र दफा ३७  मा कैद क�ा ह�न स�ने �यव�था रहेको छ ।

२८. यसै स�ब�धमा सधुारा�मक द�ड �णाली अवल�बन गन�का लािग आव�यक संरचना र कानूनी �यव�था गन� 
यस अदालतबाट ‘घ’ कुमारीको जाहेरीले नेपाल सरकार िव�� सागर भ�समेत भएको ०७१-CR-०६५९ 
को जबरज�ती करणी म�ुामा कसरुदारह�लाई आफूले गरकेो ग�तीको अनभूुत गन� लगाउने, उनीह�को 
सधुार र समाजमा पनु:�थापना गनु�  मह�वपूण� िवषय हो । सजाय अपराधलाई ग�रएको हो । रा�य र कानूनको 
उ�े�य �य�तो अपराधलाई रोकथाम गनु�  हो । अपराधमा संल�न �यि�ह� अपराधका �ितका�मक �प 
मा� भएकाले िनजह�को सधुार र समाजमा पनु:�थापना रा�यको द�ड नीितको आधारभूत िवषय भएको 
ह�दँा य�ता अपराधीह�लाई कानूनको उ�े�य पूरा ह�ने गरी कारागार, ख�ुला कारागार, सामदुाियक सेवा, 
पा�रवा�रक िमलन ज�ता िवषयमा म�यनजर गद� फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, 
२०७४ ले �यव�था गरकेो सधुारा�मक द�ड �णाली अवल�बन गन� आव�यक कानूनी र संरचना�मक 
�यव�था गनु�  र सो स�ब�धमा भएका �गित ��येक तीन-तीन मिहनामा यस अदालतको अनगुमन तथा 
िनरी�ण महाशाखामा पठाउन ुभनी नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय एवम् गहृ 
म��ालयको नाममा िनद�शना�मक आदशे जारी भएको देिख�छ । तर आदेशानसुारको काय� हालस�म पिन 
स�प�न भएको जानकारी यस अदालतसम� �ा�त ह�न आएको छैन । 

२९. सधुारा�मक द�ड �णालीमा आधा�रत कानून बनेको ३ वष� र काया��वयनमा आएको २ वष� �यितत 
भइस�दासमेत उ� कानूनी �यव�था �भावकारी�पमा काया��वयन गरकेो पाइएन । ��ततु िनवेदन 
मागदाबीका २२, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ दफाह� नेपाल सरकारले नेपाल 
राजप�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िमितदेिख �ार�भ ह�नेछन् भनी सोही ऐनको दफा १(२) मा उ�लेख 
भएको छ। सरकारी िनण�यको िवल�बको कारण उि�लिखत दफाह� हालस�म काया��वयनमा न�याउदँा 
कैदी ब�दीह� कानूनी हक अिधकारह�बाट िसिज�त सधुारा�मक द�ड �णालीअ�तग�तको सिुवधा �ा�त 
गन�बाट वि�चत भएको देिख�छ ।

३०. कोिभड-१९ सङ्�मणको महामारीले जिटल �प िलइरहेको र हाल कारागारको भयावहताको अव�थामा 
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कारागारमा शारी�रक दरुी कायम गन� सधुारा�मक �यव�थालाई त�कालै काया��वयनमा �याउन अ�याव�यक 
देिख�छ । वैकि�पक कारागारको �यव�थालाई त�काल अनसुरण गदा�  कारागारमा कैदीह�को चाप कम 
ह�नकुा साथै कारागार �यव�थापनमा पिन सहजता ह�न जाने ह��छ । सामा�य अव�थामा नै पया�� भौितक 
पूवा�धारको अभाव भएको, भएको पूवा�धार जीण� अव�थामा रहेको र �मताभ�दा बढी कैदी भएको कारण 
िविभ�न सम�या दिेखएको हा�ो कारागारमा अिहलेको महामारीले �वा��य जोिखम बढाएको भ�ने कुरा 
कोिभड-१९ को स�दभ�मा महा�यायािधव�ाको काया�लय र मातहतका सरकारी विकल काया�लयबाट 
ग�रएको िहरासत तथा कारागार अनगुमन �ितवेदन, २०७७ बाट देिख�छ। �यसैगरी कारागारह�को िनमा�ण 
र �यव�थापनका लािग संसद ्को रा�य �यव�था तथा सशुासन सिमितको िमित २०७७।३।३० मा बसेको 
बैठकले कारागार सधुार तथा कैदी ब�दीको �यव�थामा देहायका िनण�यह� गरकेो पाइ�छः
क. फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ मा उि�लिखत �यव�था अनसुार 

कैदी ब�दीह�लाई सधुार गहृमा पठाउने, सामािजक एवं सामदुाियक सेवामा लगाउने, पनु�था�पना 
के��मा पठाउने, ख�ुला कारागारमा रा�ने, �यारोलमा रा�ने, सामािजक�करण गन�, शारी�रक 
�ममा लगाउने, �ोवेसन र �यारोल अिधकृत तो�ने, कैद छुट भएपिछ आयमूलक काय�मा सहभागी 
ह�नेलगायतका कारागार र कैदी ब�दीस�ब�धी �यव�थाह� यथाशी� काया��वयनको लािग आव�यक 
�यव�था िमलाउने,

ख. �ोवेसन तथा �यारोल बोड�लाई त�काल पूण�ता िददैँ ि�याशील बनाउने,
ग. कारागारह�को िवकास र िव�तार गरी �ोत साधनस�प�न बनाउन आव�यक �यव�था िमलाउने ।

३१. ��ततु िनवेदनपिछ दता� भएको पूरक िनवेदनमा िमित २०७७।१।१७ मा फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा २२, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ को 
�यव�थालाई त�कालै काया��वयनमा �याई कारागारह�को �यवि�थत सधुार गन� �योजनको लािग सोही 
ऐनको दफा १(२) बमोिजम नेपाल राजप�मा ७ िदनिभ� सूचना �कािशत गरी उि�लिखत �यव�था 
काया��वयनको �ि�या �ार�भ गनु�  भनी यस अदालतबाट िमित २०७७।१।१७ मा अ�त�रम आदशे जारी 
भएको देिख�छ तर यस म�ुाको अि�तम िनण�य ह�ने िदनस�म पिन राजप�मा सूचना �काशन नभई उ� 
दफाह�को काया��वयनको �ि�या �ार�भ भएको जानकारी आएको देिखएन । कोिभड-१९ को महामारीको 
िवषम प�रि�थितमा कारागारमा रहेको िभडभाड हटाउन वैकि�पक कारागारको �यव�था लागू ह�न फौजदारी 
कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ मा भएका वैकि�पक कारागारको दफा २२, २४, 
२५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ �यव�थाह� ऐ . ऐनको दफा १(२) नेपाल सरकारले राजप�मा 
सूचना �काशन गररे मा� �ार�भ ह�ने देिख�छ । साथै उ� दफाह� राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा 
�याउन ुअिघ सरकारले केही दफाह�को हकमा पूव�तयारीसमेत गनु�पन� देिख�छ ।

३२. सत� / काय�िविध िनमा�ण गनु�पन�
 फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को ख�ुला कारागारमा रा�न सिकने 

दफा २८ को "कैद अविधको दईु ितहाई अविध भ�ुान ग�रसकेको र रा�ो आचरण भएको कैदीलाई 
कारागार �मखुको िसफा�रसमा स�बि�धत िज�ला अदालतका �यायाधीशले ख�ुला कारागारमा रा�ने 
आदेश िदन स�ने" �यव�थाअ�तग�त खलुा कारागारमा रा�न दफा २८(२क) अनसुारको काय�िविध िनमा�ण 
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गनु�पन� देिख�छ । य�तै ऐ. ऐनको दफा ३० को सामािजक�करण गराउन ुपन� भनी रहेको �यव�था "यस 
संिहतामा तथा अ�य कानूनमा जनुसकैु कुरा उ�लेख भए तापिन एक वष�भ�दा बढी अविधको कैद सजाय 
पाई कैद भ�ुान ग�ररहेको र रा�ो आचरण भएको कसरुदारलाई िनजलाई तोिकएको कैद अविध भ�ुान 
ह�नभ�दा ६ मिहनाअगािड कारागारले िविभ�न काम गन�का लािग मािसक वा दैिनक �पमा छोड्न स�ने" को 
काया��वयनको हकमा दफा ३० (२) र (३) अनसुार सत�ह� िनमा�ण गनु�पन� तथा दफा ३१ को कैदबापत 
शारी�रक पा�र�ममा लगाउन सिकने "तीन वष� वा तीन वष�भ�दा बढी कैदको सजाय पाएको अठार वष�भ�दा 
बढी उमेरको र शारी�रक �पमा �वा��य रहेको कसरुदारले चाहेमा िनजलाई कारागारले साव�जिनक 
कामको लािग शारी�रक �ममा लगाउन स�नेछ" भ�ने कैदबापत शारी�रक �ममा लगाउन सिकनेस�ब�धी 
�यव�थाको हकमा दफा ३१(३) को काय�िविध िनमा�ण गनु�पन� दिेख�छ । 

३३. �ोवेसन तथा �यारोल अिधकृत िनयिु� ह�नपुन�
 फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा २६ अनसुार पनु�था�पना 

के��मा पठाउने �यव�थाको लािग �ोवेसन अिधकृतको िसफा�रसको आव�यकता पन� तथा ऐ.ऐनको दफा 
२९ को �यारोलस�ब�धी "एक वष�भ�दा बढी कैद सजायपिछ कैद सजायको दईु ितहाई अविध भ�ुान 
ग�रसकेको र रा�ो आचरण भएको कसरुदारलाई स�बि�धत �ोवेसन तथा �यारोल बोड�को िसफा�रसमा 
िज�ला अदालतको �यायाधीशले �यारोलमा रा�ने आदेश िदन स�ने" �यव�था काया��वयनको िनिम� 
�ोवेसन र �यारोल अिधकृत िनय�ु ह�न आव�यक रहेकाले ऐ. ऐनको दफा ४९ मा उ�लेख भएको "नेपाल 
सरकारले सामदुाियक सेवा वा पनु�था�पना काय�मा काम गरकेो �यि�लाई �ोवेसन अिधकृत वा �यारोल 
अिधकृत िनय�ु गन� वा तो�न स�नेछ" भनेबमोिजम तो�नपुन�मा हालस�म तोिकएको नदेिखएको र हाल 
महा�यायािधव�ाको संयोजक�वमा सोस�ब�धी काय� अिघ बिढरहेको भ�ने िलिखत जवाफबाट आज कानून 
आएको ३ वष�स�म �ोवेसन अिधकृत िनयिु� नभएको अव�थाले वैकि�पक कारागार �णाली िनि��य 
भएको छ ।

३४. अदालतले सजाय गदा� िवचार गन� स�ने
 फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा २४ ले कैद सजाय िनल�बन गन� 

सिकने �यव�था गरकेो, ऐ. ऐनको स�ताहाको १ िदन वा राि�कालीन समयमा कारागारमा बसी कैद भ�ुान 
गन� दफा २७ को "एक वष�स�म कैद िनधा�रण भएको कसरुदारलाई िनजले गरकेो कसरु िनजको उमेर, 
कसरुको ग�भीरता, कसरु गरकेो त�रका र िनजको आचरणसमेतलाई िवचार गदा� िनयिमत �पमा कैदमा 
रा�न उपय�ु नदेिखएमा �यसको कारण खोली अदालतले िनजलाई स�ताहको अि�तम िदन वा दैिनक 
�पमा राि�कालीन समयमा मा� कारागार ब�न पन� गरी कैद िनधा�रण गन� स�ने" भनी स�ाहको अि�तम 
िदन वा रा�ीकालीन समयमा मा� कारागारमा बसी कैद भ�ुान गन� सिकने �यव�थाको हकमा अदालतले 
सजाय गदा� िवचार गन� स�ने ह�दँा सो दफासमेत त�काललाई लागू ह�न स�ने नै देिख�छ भने ऐ. ऐनको दफा 
२२ को सामािजक सेवास�ब�धी "छ मिहनास�म कैद सजाय िनधा�रण भएको कसरुदारलाई िनजले गरेको 
कसरु, िनजको उमेर, आचरण, कसरु गदा�को प�रि�थित, कसरु गदा� अपनाएको त�रकासमेतलाई िवचार 
गदा� कैदमा रा�न उपय�ु नदेिखएकोमा वा �य�तो कसरुमा अदालतले उपय�ु ठह�याएको अविधको कैदमा 
बसेपिछ बाकँ� अविधको लािग अदालतले िनजलाई सामदुाियक सेवा गन� आदेश िदन स�ने" �यव�थाह� 
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त�काल काया��वयन ह�न स�ने �कृितको देिखए तापिन उ� दफाह� �ार�भ भएको राजप�मा �कािशत 
नह�दँा िन�कृय भएको अव�था छ ।

३५. त�कालै काया��वयन ह�न सिकने �यव�थाह� 
 फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३४(१) मा अ�पताल वा 

अ�य �थानमा रा�न ुपन� �यव�थाको स�ब�धमा "होस ठेगानमा नरहेमा �य�तो कसरुदारलाई कारागारले 
अ�पताल वा �य�तै अ�य िचिक�सा के��मा रा�न ुपन�छ" भ�ने कानूनी �यव�था त�कालै काया��वयन गन� 
सिकने �कृितको देिख�छ । साथै दफा ३७ को हकमा  नकारा�मक सूचीमा रहेको म�ुामा बाहेक कसरुदार 
कैदमा रहदँा चालचलनमा सधुार आएमा र िनजले ५०% कैद सजाय भ�ुान गरमेा िनजलाई भएको कैद 
सजाय कारागारले तोकेबमोिजम क�ा गन� स�ने �यव�था भएबमोिजम कैद क�ा ह�न स�ने �यव�था रहेको र 
हाल फौजदारी कसरु (कैद क�ा) िनयमावली आइसकेको र उ� िनयमावलीले कैदीको चालचलनस�ब�धी 
अिभलेख रा�ने स�पूण� काय�िविध फारमसमेत िवकास ग�रसकेको स�दभ�मा सो दफा पिन काया��वयन ह�न 
कुनै किठनाई देिखदँनै । 

३६. नेपाल सरकारले भख�र मा� बाल सधुार गहृको हकमा सामदुाियक सेवा वा पनु�था�पना काय�मा काम गरेको 
�यि�लाई �ोवेसन अिधकृत वा �यारोल अिधकृत िनय�ु गन� वा तो�न स�नेछ, भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेकोमा हालस�म बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ७९ को उपदफा (२) ले िदएको अिधकार 
�योग गरी बाल �याय स�पादन (काय�िविध) िनयमावली, २०७६ को िनयम ४३ मा उि�लिखत काम 
कत��य र अिधकारको पालना र �योग गन� नेपाल सरकारलाई थप आिथ�क �ययभार नपन� गरी सबै िज�ला 
अदालतमा काय�रत राजप�ाङ्िकत अिधकृत �तरका तहिसलदारलाई र राजप�ाङ्िकत अिधकृत�तरका 
तहिसलदार नभएको �थानमा सो अदालतका �े�तेदारलाई �ोवेसन अिधकारी तोिकएको भनी मिहला, 
बालबािलका तथा �ये�ठ नाग�रक म��ालयबाट िमित २०७६/१२/३ को राजप�मा सूचना �कािशत भएको 
देिख�छ । यसैगरी हाल महामारीको अव�थामा कारागारमा भएको कैदी ब�दीको जीवन र�ाको िनिम� 
त�कालको िनिम� अ�थायी�पमा �ोवेसन वा �यारोल अिधकृतको �यव�थापन गररे पिन केही वैकि�पक 
कारागारका �णालीह� �यव�थापन गन� सिकने नै दिेख�छ �यसतफ�  सरकारको �यानकाष�ण ग�रएको छ । 
साथै सधुारा�मक द�ड �णाली काया��वयनको लािग दफा ३३ अ�तग�तको सधुारा�मक काय��म स�चालन 
गनु�पन�तफ�  पिन �यानकाष�ण गराइ�छ ।

३७. अब ��ततु िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन भ�ने िवषयमा िवचार 
गदा�, आज सधुारा�मक द�ड �णालीअ�तग�त वैकि�पक कारागार �णालीको �यव�था फौजदारी �याय 
�णालीको पाटो भएको ३ वष� �यितत भइस�दा पिन सोको काया��वयनको लािग आव�यक संरचना सत� 
�ि�या काय�िविधको िनमा�ण नभएको, �ोवेसन / �यारोल अिधकृत िनयिु� नभएको, वैकि�पक कारागार 
�णाली �ार�भको िनिम� राजप�मा सूचना �कािशत नभएको अव�थामा कोिभड-१९ को महामारीको 
िवषम प�रि�थितलाई �यानमा राखी कारागारको िभडभाड कम गरी  वैकि�पक कारागार �णालीको �योग 
गन� फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा २८ को ख�ुला कारागारको 
�यव�था दफा ३० को सामािजक�करण गराउने �यव�था र दफा ३१ को कैदबापत शारी�रक �ममा लगाउन 
सिकने �यव�थाको काया��वयनको िनिम� आव�यक सत�, �ि�या, काय�िविध एक मिहनािभ� तयार गनु� , 



कोिभड - १९ िवशेषाङ्क

210

ऐ.ऐनको दफा २६ को पनु�था�पना के��मा पठाउन सिकने �यव�था दफा २९ को �यारोलमा रा�न सिकने 
�यव�थाको काया��वयनको िनिम� �ोवेसन र �यारोल अिधकृतले सत� ब�दजे तयार गरी १ मिहनािभ� 
िनय�ु गनु� , ऐ.ऐनको दफा २६, २८, २९, ३० र ३१, को �ार�भको सूचना सत� / �ि�या / काय�िविध तयार 
भएको ७ िदनिभ� राजप�मा �ार�भको सूचना �काशनको िनिम� तथा दफा २२ को सामदुाियक सेवा 
गन� आदशे िदन स�ने दफा २४ को कैद सजाय िनल�बन गन� सिकने र २७ को स�ताहको अि�तम िदन 
वा राि�कालीन समयमा मा� कारागारमा बसी कैद भ�ुान गन� सिकने �यव�था त�काल काया��वयन ह�ने 
�कृितको भएको ह�दँा यो आदेशको ७ िदनिभ� राजप�मा सूचना �कािशत गनु�  गराउन ुतथा दफा २५ को 
सधुारगहृमा पठाउने िवषय त�काल काया��वयनको मागको स�ब�धमा सधुारगहृको लािग आव�यक संरचना 
िनमा�ण �यव�थापनको �ि�या त�काल अगािड बढाउने काय� गनु�  गराउन ुभनी परमादशे जारी ग�रिदएको  
छ ।

३८. अब ��न न.ं ३ तफ�  िवचार गदा�, कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(१)(२क) तथा �ये� 
नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा २(क) र १२ बमोिजम कैदीह�लाई �ा�त सिुवधा दैिनक लगत 
कायम गरी िनयिमत �पमा सिुवधा उपल�ध गराउन ुभ�ने ��ततु िनवेदनको माग रहेकोमा �ये� नाग�रकको 
िवषयमा ऐनले गरकेो �यव�थाबमोिजम �ये� नाग�रकलाई उपल�ध �ोत साधनबमोिजम सेवा सिुवधा 
उपल�ध गराइएको ह�दँा �रट जारी ह�नपुन� होइन भ�ने िलिखत जवाफ रहेको छ ।

३९. आज कोिभड-१९ को महामारीबाट सङ्�मणको उ�च जोिखमतामा कैदी ब�दीह� रहेको र कैदी 
ब�दीह�मा पिन िविवधता (diversity) रहेको छ । िविवधतािभ�को अ�तरि�थितमा (intersectionality) 
उमेर, �वा��य ि�थित, िलङ्ग, शारी�रक ि�थित, गभ�धारणको अव�था आिदको आधार पिन रहेको 
देिख�छ । तसथ� कैदी ब�दीम�ये �ये� नाग�रकह� उनीह�को उमेर, शारी�रक अव�था र दीघ�कालीन रोग 
�वा��यको अव�थाको कारणसमेत थप जोिखमतामा रहेका छन् । WHO का अनसुार पिन "Those who 
are over 60 years of age and those with cardiovascular disease, diabetes, chronic 
respiratory disease and cancer are most at risk" भिनएको छ । UNODC, WHO, UNAIDS 
and OHCHR joint statement on COVID-19 in  prisons and other closed settings को 
Reduce overcrowding को िवषयमा कैदमा रहेका �ये� नाग�रकको हकमा "These efforts should 
encompass release mechanisms for people at particular risk of COVID-19, such as 
older people and people with pre-existing health conditions, as well as other people 
who could be released without compromising public safety, such as those sentenced 
for minor, non-violent offences, with specific consideration given to women and 
children."  भनी �यव�था गरकेो छ । �यसैगरी नेपाल सरकारले पिन ६० वष�भ�दा मािथका उमेरका 
�यि�ह�, बालबािलका तथा दीघ�रोगी उ�च जोिखममा रहेको घोषणा गरी सत�कता अपनाउन आदेश 
समेत िदएको छ । महा�यायािधव�ाको काया�लयको वािष�क �ितवेदन २०७५/०७६ तथा कोिभड-१९ 
को स�दभ�मा ग�रएको िहरासत तथा कारागार अनगुमन �ितवेदन, २०७७ समेतले �ये�ठ नाग�रकह�मा 
कानूनले िदएको सजाय छुट सिुवधा �योगतफ�  �ाथिमकतापूव�क िनण�य गनु�पन� सझुाव िदइएको छ । 

४०. नेपालको सिंवधानको धारा ४१ ले "�ये� नाग�रकलाई रा�यबाट िवशेष संर�ण तथा सामािजक सरु�ाको 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

हक ह�नेछ" भनी �ये� नाग�रकको हकलाई मौिलक हकको �पमा नै �वीकार गरी िवशेष संर�ण गरेको 
पाइ�छ । संिवधानको धारा १८(३) को �ितब�धा�मक वा�यांशले "सामािजक वा सां�कृितक �ि�ले 
िपछिडएका मिहला, दिलत, आिदवासी, आिदवासी जनजाित, मधेसी, था�, मिु�लम, उ�पीिडत वग�, 
िपछडा वग�, अ�पस�ंयक, सीमा�तीकृत, िकसान, �िमक, यवुा, बालबािलका, �ये� नाग�रक, लैङ्िगक 
तथा यौिनक अ�पसं�यक, अपाङ्गता भएका �यि�, गभा�व�थाका �यि�, अश� वा असहाय, िपछिडएको 
�े� र आिथ�क �पले  िवप�न खस आय�लगायत नाग�रकको संर�ण, सश��करण वा िवकासका लािग 
कानूनबमोिजम िवशेष �यव�था गन� रोक लगाएको मािनने छैन" भ�ने �यव�था रहेको छ । 

४१. �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ �ये� नाग�रकह�को िहत, सिुवधा तथा क�याणका लािग जारी ग�रएको 
िवशेष ऐनको �पमा रहेको छ । उ� ऐनको दफा १२(१)ले �चिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन सरकारवादी भई चलेको कुनै म�ुामा कैद सजाय पाई कैद भोिगरहेका �ये� नाग�रकलाई "िनजको 
उमेर र कसरुको अव�था हेरी पैस�ी वष� उमेर पूरा भई स�री वष� ननाघेका �ये� नाग�रकलाई पि�चस 
�ितशतस�म, स�री वष� उमेर पूरा भई पचह�र वष� ननाघेका �ये� नाग�रकलाई पचास �ितशतस�म, 
पचह�र वष� पूरा भएका �ये� नाग�रकलाई पचह�र �ितशतस�म छुट िदन सिकनेछ" भ�ने �यव�था गरेको 
छ ।

४२. �ये� नाग�रक ऐनले �ये� नाग�रकको हकमा सजाय छुटको �यव�था गर े तापिन सो को काया��वयन 
नभएको कारण यसै अदालतबाट पे�बा ग�ुङ िव�� कारागार काया�लय न�खकुो (ने.का.प २०७६, िन.नं. 
१०२१९) ब�दी��य�ीकरण म�ुामा "कैद सजाय पाई कैद भोिगरहेको �ये� नाग�रकको हकमा कानून र 
िनयममा �ये� नाग�रकको सजाय छुट िदने अिधकारी को हो भ�ने �प� �यव�था नभएकोले त�कालै कैदको 
सजाय छुट िदने अिधकारी िकटान गन� र कानूनबमोिजमको छुट िदने िनयम / काय�िविधसमेत बनाउन" 
िनद�शन िदइएको तर उ� आदशे िदएको आज एक वष�भ�दा बढी समय ह�दँास�म पिन आदशेबमोिजमको 
अिधकारी र काय�िविध िनमा�ण नह�दँा संिवधान र कानूनी अिधकार िन��भावी ह�न गएको छ । यसै �रटमा 
भएको आदेशबमोिजम उ�च अदालत तथा िज�ला अदालतका �यायाधीशह�ले कारागार िनरी�णको 
�ममा �ये�ठ नाग�रकको हकमा कैद छुट गरकेो भनी सह�यायािधव�ाले बहसको �ममा भ�न ुभए तापिन 
अ�य अव�थामा सजाय छुट सिुवधा िदइएकोबार े िनण�य गन� िनकायले िनण�य नगरी मौन भएर बसेको 
देिख�छ ।

४३. अब ��ततु �रट िनवेदकको मागबमोिजम कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(१) को "असल 
चालचलन भएका कैदीलाई तोिकएको कैदको सजायमा बढीमा साठी �ितशतस�म कैदको सजाय 
छोट्याउन सिकनेछ" भ�ने �यव�था गरकेो छ । तर ऐ. िनयमको २९(१क) मा उपिनयम (१) मा जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भए तापिन देहायको म�ुामा कैद सजाय पाएको �यि�को कैद सजाय छोट्याउन सिकने छैन 
भनी नकारा�मक सूची रािखएको छः-
(क) िजउ मा�ने बे�ने,
(ख) जबरज�ती करणी,
(ग) कैदबाट भागे भगाएको,
(घ) भ�सार चोरी िनकासी पैठारी,
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(ङ) लागू औषधको कारोबार, 
(च) ��टाचारस�ब�धी,
(छ) जाससुी स�ब�धी,
(ज) संरि�त व�यज�तसु�ब�धी,
(झ) परुाताि�वक व�तसु�ब�धी ।

४४. यसरी केही �कृितको म�ुालाई नकारा�मक सूचीमा राखी कैद सजाय छोट्याउन नसिकने �यव�था ग�रए 
तापिन ऐ. िनयमको २९(२क) ले उपिनयम २९(१) र २९(१क) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
"असल चालचलन भएका प�स�ी वष� उमेर पगेुका कैदीह�को हकमा पचह�र �ितशतस�मको कैद सजाय 
छोट्याउन वा दवैु आखँा नदे�ने वा दवैु ख�ुा नच�ने वा अगंभंग भई ओ�यान परी िनको नह�ने अव�थामा 
पगेुको भनी सरकारी िचिक�सकले िसफा�रस गरकेा कैदीको हकमा बाकँ� कैदको सजाय छोट्याउन 
सिकनेछ" भ�ने �यव�था गरकेो देिख�छ । 

४५. उपरो� कानूनी �यव�थाले कैदीह�को कारागारिभ� रहदँाको असल चालचलनलाई हेरी कैद छोट्याउन 
स�ने �ावधान राखेको देिख�छ । ऐ. िनयमावलीको िनयम २९ (२क) ले ६५ वष� पगेुको हकमा उ� 
नकारा�मक सूची लागू नह�ने भनी कारागार (चौध� संशोधन) िनयमावली, २०७२ को संशोधन�ारा �प� 
ग�रएको छ । साथै यसै अदालतबाट नर�वज ग�ुङ िव�� उ�च अदालत पोखरासमेतको (ने.का.प. 
२०७५, िन.नं. ९९९८) ब�दी��य�ीकरण/परमादेशको म�ुामा "�ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ �ये� 
नाग�रकह�को िहत, सिुवधा तथा क�याणका लािग जारी ग�रएको िवशेष ऐन हो । िवधाियकाबाट िनिम�त 
ऐनले गरकेो �यव�था �ितकूल यिद कुनै िनयममा �ावधान छन् भने पिन �य�तो �ावधानले मा�यता पाउन 
स�ैन । ऐनकै �यव�थाको अनशुरण ग�रन ुपन�" भ�ने िस�ा�त �ितपादन गरकेो छ । कारागार िनयमावली, 
२०२० को िनयम २९(२क) मा उि�लिखत "असल  चालचलन भएका" र "प�स�ी वष� उमेर पगेुका" 
कैदीह�को हकमा उ� िनयम २९(१क) मा उ�लेख भएबमोिजम नकारा�मक सूचीमा परकेा म�ुामा नै कैद 
परकेो भए पिन �ये� नाग�रक ऐन िवशेष ऐन भएकोले नकारा�मक सूचीमा परकेा म�ुामा कैद भोिगरहेको 
अव�थामा पिन �ये�ठ नाग�रक ऐनको दफा १२ बमोिजमको कैद छुट पाउन स�ने अव�था रहेको 

 देिख�छ ।
४६. यसरी नेपालको संिवधानले �ये� नाग�रकको संर�ण, सश��करण र िवकासको लािग िवशेष �यव�था गन� 

सिकने नै देिखयो । य�तै �ये� नाग�रकको िहत क�याणको िनिम� �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा १२(१) ले उमेर र कसरु हेरी ६५ वष�मािथका कैदी ब�दीलाई सजायमा उमेरअनसुारको छुट 
िदन सिकने �यव�था गरकेो र कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(२क) ले पिन पैस�ी वष� पूरा 
भएको �ये� नाग�रकको हकमा सजाय छुट गन� िम�ने नै भनी �प� उ�लेख गरकेो, ने.का.प. २०७६ िन.नं. 
१०२१९ मा कानून �द� अिधकार तथा सिुवधाको काया��वयनको िनिम� िज�मेवार िनकाय सि�य र 
संवेदनशील ह�नपुछ�  भिनएको साथै ने.का.प. २०७५ िन.नं. ९९९८ मा �ये�ठ नाग�रकको सजायमा छुट 
िदने स�ब�धमा उिचत समयमा त�यसंगत िनण�य गनु�  स�बि�धत अिधकारीको कत��य रहेको भिनएको 
अव�थामा संिवधान, ऐन, िनयम र यसै अदालतबाट िविभ�न म�ुामा ग�रएको आदेशह�बमोिजम पैस�ी 
वष� पूरा भई स�री वष� ननाघेकोलाई पि�चस �ितशत, स�री वष� उमेर पूरा भई पचह�र वष� ननाघेकोलाई 
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पचास �ितशत र पचह�र वष� पूरा भएको �ये� नाग�रकको हकमा पचह�र �ितशत सजाय छुट गन� 
सिकने नै देिख�छ । हालै कारागार �यव�थापन िवभागले प� सं�या २०७७।०७८ च.नं. ९३ माफ� त 
�ये� नाग�रकको हकमा �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोिजमको कैद भ�ुान गरेका 
कसरुदार �ये� नाग�रकको हकमा नकारा�मक सूची नला�ने ह�दँा कैदक�ा, माफ� िमनाहाको लािग िसफा�रस 
पठाउनका लािग काया�लयले प�समेत पठाएको देिख�छ । साथै नेपाल सरकारको तफ� बाट बहस गन� 
सह�यायािधव�ाले यसै अदालतको ने.का.प. २०७६, िन.नं. १०२१९ मा पे�बा ग�ुङको म�ुामा आदेश 
भएबमोिजम केही �ये�ठ नाग�रकलाई सजाय छुट िदइसकेको र च.नं. १८६ को प� सं�या ०७७/७८ बाट 
२०७७।२।१४ स�मको �ये�ठ नाग�रकको हैिसयतले कैद छुट िलन स�ने ३१ जनाको सूची तयार गरी यस 
अदालतसम� पेससमेत भएको देिख�छ ।

४७. हाल COVID-19 को महामारीले कारागारमा िभडभाडको अव�था रहेको र उ� िभडभाड कम गन� कैदी 
ब�दीम�ये पिन अ�य�त उ�च जोिखममा रहेको �ये�ठ नाग�रकह�को कैद छुट गरी कारागारको िभडभाड 
कम गरी शारी�रक दरुी कायम राखी कारागारमा ह�ने थप फैलावट रो�न तथा अ�य�त जोिखममा रहेका �ये�ठ 
नाग�रकको जीवनको सरं�ण गन�, सिंवधान र कानूनले नै �ये� नाग�रकको िवशेष संर�ण गनु�पछ�  भ�ने 
�प� �यव�था गरी कैद छुटको �यव�था ग�रएको र यसअिघ पे�बा ग�ुङ र नर�वज ग�ुङको म�ुामा भएको 
आदेशह�को स�दभ�मा समेत कानूनबमोिजम िनण�य नगरी संिवधान र ऐनले गरकेो �यव�थालाई िन��वाही 
त�ुयाउने छुट कसैलाई पिन नह�ने ह�दँा यो कोिभड १९ को महामारीको िवषम प�रि�थितमा उमेर, शारी�रक 
अव�था, �वा��यको अव�था आिदको कारण अ�य�त जोिखममा रहेको �ये� नाग�रक कैदीह�को हकमा 
�ये� नाग�रक ऐन, २०६३ को दफा १२ अनसुार कैद छुटको सिुवधा िदन सिकने कैदीह�को दैिनक 
लगत सूची तयार गनु�  गराउन ुतथा हाल कारागार �यव�थापन िवभागले िमित २०७७।२।१४ स�मको 
कैद छुट ह�ने �ये� नाग�रकको सूची तयार गर ेतापिन यो आदेश पाएको ३ िदनिभ� कैद सजाय छुट ह�ने 
�ये�ठ नाग�रकको सं�या अ�ाविधक गनु�  गराउन ुभनी कारागार �यव�थापन िवभाग, कािलका�थानको 
नाममा परमादेश जारी ग�रएको छ । यसैगरी हालको सङ्�मणको र फैलावटको जोिखमतालाई �यानमा 
राखी उिचत र त�काल िनण�य गनु�पन� भएकोले यो आदेश �ा� भएको १०(दश) िदनिभ� कानूनले तोकेको 
उमेरका हदअनसुार सजाय छुट पाउन स�ने कारागारका कैदीह�को कारागार िवभागले �याएको सूचीमा 
उमेर र कसरुको गा�भीय� हेरी �ये�ठ नाग�रकको कैद छुटको लािग नेपाल सरकार गहृ म��ालयको नाममा 
समेत परमादेश जारी ग�रएको छ ।

४८. अब ��न न.ं ४ अथा�त् �चिलत कानूनबमोिजम नकारा�मक सूचीमा रहेका कसुर र कसुरदारको हकमा 
कैद क�ा र संिवधानको धारा २७६ बमोिजम स�माननीय रा��पितबाट माफ� िमनाहा घोषणा गन� 
�यव�थाअ�तग�तको माफ� िमनाहाका सुिवधाह� लागु गन�का लािग आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन ? माफ� 
िमनाहाका लािग नकारा�मक सूचीमा रहेका कसुरलाई सूचीबाट हटाउनको लािग नेपालको संिवधानको 
धारा ११४ बमोिजम आव�यक अ�यादशेलगायतका कानूनी �यव�था गन� कुनै आदेश जारी गनु�पन� हो वा 
होइन ? भ�नेतफ�  िवचार गदा�, नेपालको सिंवधानको धारा २७६ मा रा��पितले कुनै अदालत, �याियक 
वा अध��याियक िनकाय वा �शासक�य पदािधकारी वा िनकायले गरकेो सजायलाई कानूनबमोिजम माफ�, 
म�ुतबी प�रवत�न वा कम गन� स�नेछ भ�ने �यव�थाअनसुार नेपाल सरकारबाट समय समयमा कानूनमा 
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भएबमोिजम िनण�य भई काया��वयन भइरहेको तथा नकारा�मक कसरुह�को खारजेी के कारणले ह�न ुपन� 
स�ब�धमा िनवेदकह�ले ख�ुलाउन नसकेको भ�ने िलिखत जवाफ िजिकर रहेको देिख�छ ।

४९. सव��थम रा��पितले कसरुको सजायबाट माफ� िमनाहा घोषणा गन� स�ब�धमा, नेपालको संिवधानको 
धारा २७६ मा "रा��पितले कुनै अदालत, �याियक वा अध��याियक िनकाय वा �शासक�य पदािधकारी वा 
िनकायले गरकेो सजायलाई कानूनबमोिजम माफ�, म�ुतबी, प�रवत�न वा कम गन� स�नेछ" भ�ने संवैधािनक 
�यव�था रहेको देिख�छ ।

 अब के क�तो अव�थामा कैदी ब�दीले माफ� िमनाहा तथा कैद क�ाको सिुवधा �ा� गन� स�छन् सोस�ब�धी 
कानूनह�को िववेचना गनु�पन� देिख�छ । फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ 
को दफा ३७ ले देहायका कसरुलाई कैद क�ाको सिुवधा नपाउने गरी नकारा�मक सूचीमा राखेको छः-
क. ज�म कैदको सजाय भएको,
ख. जबरज�ती करणीस�ब�धी कसरुमा सजाय पाएको,
ग. ��ाचारस�ब�धी कसरुमा सजाय पाएको,
घ. मानव बेचिबखन तथा ओसार पसारस�ब�धी कसरुमा सजाय पाएको,
ङ. अपहरण तथा शरीर ब�धकस�ब�धी कसरुमा सजाय पाएको,
च. लाग ुऔषधको ओसार पसार तथा कारोबारस�ब�धी कसरुमा सजाय पाएको,
छ. संगिठत अपराधस�ब�धी कसरुमा सजाय पाएको,
ज. स�पि� श�ुीकरणस�ब�धी कसरुमा सजाय पाएको,
झ. यातना वा �ूर, िनम�म, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहारस�ब�धी कसरुमा सजाय पाएको,
ञ. मानवता िव��को अपराधस�ब�धी कसरुमा सजाय पाएको,

५०. मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५९(४) मा देहायका कसरुह�मा सजाय माफ� गन�, 
म�ुतबी रा�ने, प�रवत�न गन� वा कम गन� कारबाही गन� नसिकने भनी उ�लेख भएको पाइ�छ- 
क. ��ाचार,
ख. यातना,
ग. जबरज�ती करणी,
घ. �ूर तथा अमानवीय त�रकाले वा िनय��णमा िलई �यान मारकेो,
ङ. जाित ह�या,
च. िव�फोटक पदाथ�,
छ. अपहरण, शरीर ब�धक वा �यि� बेप�ा,
ज. मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार,
झ. स�पि� श�ुीकरण, र
ञ. तीन वष�भ�दा बढी कैद सजाय ह�ने लागूऔषधको ओसारपसार वा कारोबार

५१. फौजदारी कसरु (कैद क�ा) िनयमावली, २०७६ को िनयम ३ को (३) ले फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा उि�लिखत कसरुदारबाहेकका कसरुदारको कैदमा रहदँा 
चालचलनमा सधुार आएमा वा िनजले पचास �ितशत कैद सजाय भ�ुान गरमेा िनजलाई भएको कैद 
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सजाय कारागारले तोकेबमोिजम क�ा गन� स�नेछ भनी �यव�था गरकेो छ । यसरी नकारा�मक सूचीमा 
रहेका बाहेक अ�य कसरुदारको हकमा मा� कैदमा रहदँा िनजको चालचलनमा सधुार आएमा वा िनजले ५० 
�ितशत कैद सजाय भ�ुान गरमेा िनजलाई भएको कैद क�ा गन� सिकने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ ।

५२. यसै अदालत�ारा रामकृ�ण ब�जारासमेत िव�� नेपाल सरकारको म�ुामा ने.का.प. २०७५, िन.नं. ९९४१ 
मा कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९ बमोिजम कैदीको असल चालचलनको मू�याङ्कन गर े
पिन ह�ने, नगर ेपिन ह�ने कुरा होइन भ�ने ��ट छ । िनयममा "सिकनेछ" भ�ने श�द �योग भएको कारणबाट 
नै यसलाई �वे�छाचारी िकिसमको �विववेक�य अिधकारको �पमा हेन� िम�दैन । कारागारमा रहेका हरके 
कैदीको चालचलनको िनयिमत �पमा यथाथ�परक मू�याङ्कन ग�रन ुअिनवाय� छ । यसरी मू�याङ्कन गदा� 
"असल चालचलन" देिखएका कैदीह�लाई तोिकएको कैद सजाय छोट्याउन ुपद�छ भने "खराब चालचलन" 
देिखएका कैदीह�का हकमा िनयम २९ बमोिजमको सिुवधा निदने अव�था रह�छ । यसरी मू�याङ्कन गन� 
कुरामा स�म �विववेकको �योग ग�रन ुपन� ह��छ । 

५३. कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(२) बमोिजमको कामकाजीबापतको सिुवधा िदने स�दभ�मा 
"बफादारीसाथ" ��येक कारागारले आ-आ�नो कारागारमा रहेका हरके कैदीका स�ब�धमा "चालचलन" 
स�ब�धी अिभलेख अिनवाय��पमा खडा गरी रा�न ु पद�छ र मू�याङ्कन गन� काय�लाई िनयिमत र 
यथाथ�परक त�ुयाउन ुपद�छ । यसरी भएको मू�याङ्कनका आधारमा िनयम�ारा िनधा��रत सीमा हद तथा 
�ि�या अनशुरण गरी कैदीलाई ठेिकएको कैद छोट्याउन ु पन�  भनी आदेश भएको देिख�छ । 

५४. उपरो� फैसलाप�चात् क�ता कसरुमा माफ� िमनाहा र मलुतवी िदने भ�ने िवषयमा फौजदारी कसरु (कैद 
क�ा) िनयमावली, २०७६ लागू भइसकेको र सोको िनयम ४ मा फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐनको दफा ३७ अनसुार ��येक कारागारले कैदीको चालचलनको अिभलेख कारागारले 
रा�ने तथा िनयम ६ बमोिजम ५० �ितशत कैद सजाय भ�ुान भएको �माणसिहत आएको िनवेदनउपर 
जाचँबझु गरी कैदीको चालचलनस�ब�धी अिभलेखसमेत संल�न राखी, आ�नो िसफा�रससिहत �मखु 
िज�ला अिधकारीसम� पेस गनु�पन� र �मखु िज�ला अिधकारीले सोही बेहोरा ख�ुलाई कैदक�ाको लािग 
कारागार �यव�थापन िवभागमा िसफा�रस गनु�पन�, उ� िसफा�रससिहतको िनवेदन जाचँबझु गदा� ऐन तथा 
िनयमावलीबमोिजम कसरुदारलाई लागेको कैदक�ा गन� मनािसब दिेखएमा िवभागले एकम�ुठ िववरण तयार 
गरी कैद क�ाको िनण�यको लािग गहृ म��ालयमा पठाउन ुपन� र ऐ. िनयमावलीको िनयम ७ बमोिजम नेपाल 
सरकारको िनण�यसिहत �वीकृितका लािग रा��पितसम� िसफा�रस गन�, िनयमबमोिजम रा��पितबाट कैद 
क�ा गन� गरी �वीकृित �ा� भएपिछ म��ालयले सो िनण�यबमोिजम कसरुदारको कैद क�ा गन� िवभागमाफ� त 
स�बि�धत कारागारमा लेखी पठाउन ुपन� �यव�था रहेको दिेख�छ । िवप�ीम�येका कारागार �यव�थापन 
िवभागले कैदी ब�दीह�को कैद छुट माफ� िमनाहा तथा कैद क�ालगायतको काय� नेपाल सरकारको नीित 
र वत�मान कानूनी �ावधानअन�ुप भएको र िवप�ी गहृ म��ालयले कैद (क�ी) िनयमावली, २०७६ लागू 
भई ५० �ितशत कैद भ�ुान गरकेो कैदीलाई िनयमानसुार कैद छुट पाएका छन् भ�ने िजिकर िलएबाट 
समेत कैदी ब�दीह�को कैदक�ा तथा कैद छुट माफ� िमनाहास�ब�धी कामकारबाही भइरहेको देिखदँा सो 
स�ब�धमा केही बोिलरहन ुपरने ।

५५. अब संिवधानको धारा २७६ बमोिजम रा��पितबाट माफ� िमनाहा गदा� नकारा�मक सूचीमा रहेको कसरुमा 
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माफ� िमनाहाको लािग घोषणा गन� िम�ने वा निम�ने ��नमा िवचार गदा�, संिवधानको धारा २७६ ले 
रा��पितले कुनै अदालत, �याियक वा अध��याियक िनकाय वा �शासक�य पदािधकारी वा िनकायले गरेको 
सजायलाई कानूनबमोिजम माफ�, म�ुतबी प�रवत�न वा कम गन� स�नेछ भ�ने �यव�था रहेको देिखदँा 
कानूनले नै कुन कुन �कृितका कसरुमा सजाय छुट िदने वा निदने भ�ने िवषय िव�ाियक� िववेकमा 
(Legislative wisdom) रहने र नेपालको संिवधानको धारा १२६ ले "संिवधान, कानून र �यायका मा�य 
िस�ा�तभ�दा बािहर गई �याियक अिधकारको �योग ह�न नस�ने" भनी �यव�था गरकेो प�र�े�यमा यसरी 
कानूनमा नै नकारा�मक सूचीमा रहेका कसरुह�को हकमा कैद क�ा वा माफ� िमनाहा गन� निम�ने भनी 
उ�लेख भएकोमा अदालतले कानूनभ�दा बािहर गएर नकारा�मक सूचीमा रहेका कसरु र कसरुदारको 
हकमा कैद क�ा र माफ� िमनाहाको सिुवधा काया��वयन गनु�  भनी आदेश जारी गन� िम�ने देिखएन । 

५६. यसै स�ब�धमा ससंद ्को रा�य �यव�था सिमितले फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) 
ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा रहेको कैद क�ा नह�ने कसरुह�को सूचीमा पनुरावलोकन गरी ऐन संशोधनको 
कारबाही अगािड बढाउने भनी िमित २०७७।३।३ मा बसेको बैठकबाट िनण�य भएको देिखएबाट संसद् को 
िज�मेवार सिमितले समेत यस िवषयलाई ग�भीरतापूव�क िलएको देिख�छ । तसथ� माफ� िमनाहाका 
लािग नकारा�मक सूचीमा रहेका कसरुलाई सूचीबाट हटाउनको लािग नेपालको संिवधानको धारा ११४ 
बमोिजम आव�यक अ�यादेश लगायतका कानूनी �यव�था गन� परमादशे जारी गनु�  भ�ने िनवेदन माग 
रहेको छ �यसतफ�  त�काल आव�यक परकेो ख�डमा कोिभड-१९ को महामारीले कारागारको भयावहताको 
ि�थितलाई �यानमा राखी संसद ् नचलेको समयमा मि��प�रषदक्ो िसफा�रसमा रा��पितले अ�यादेश 
जारी गन� सिकने नै ह�दँा सो िवषयमा हाल केही बोिलरहन ुपरने । 

५७. य�िप �चिलत कानूनले �यानस�ब�धी कसरुलाई नकारा�मक सूचीमा राखे तापिन यसअिघ कारागार 
िनयमावली, २०२० को िनयम २९(१) ले �यानस�ब�धी कसरुलाई नकारा�मक सूचीमा नराखेको तर 
फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७(क) तथा मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५९(४) मा ज�म कैदको सजायलाई नकारा�मक सूचीमा राखेको 
ह�दँा ��ततु ऐन आउन ुअिघस�म कैद सजाय भोगेका कैदी ब�दीका हकमा परुानो कानूनबमोिजमको सिुवधा 
पाउने हकबाट वि�चत गन� िम�ने देिखदैँन । "कानूनको प�चात् दश� असर ह�न ुह�दँैन" भ�ने फौजदारी �यायको 
सव�मा�य िस�ा�त रहेको छ । नेपालको संिवधानको धारा २०(४) मा "त�काल �चिलत कानूनले सजाय 
नह�ने कुनै काम गरबेापत कुनै �यि� सजायभागी ह�ने छैन र कुनै पिन �यि�लाई कसरु गदा�का अव�थामा 
कानूनमा तोिकएभ�दा बढी सजाय िदइने छैन" भनी �यव�था ग�रएको छ। तसथ� वत�मान कानून लागू 
ह�नअुिघ नकारा�मक सूचीमा नरहेका कसरुह�को हकमा सािबकका कसरुदारह�लाई माफ� िमनाहाको 
सिुवधा उपल�ध गराउन ु भनी कारागार �यव�थापन िवभाग र गहृ म��ालयका नाममा परमादेश जारी 
ग�रएको छ । 

५८. ��न न.ं ५ अथा�त् जोिखमतालाई म�यनजर राखी साव�जिनक िबदाको गणना गरी कैद क�ी गन� �यव�था 
गन� कैद वा ज�रवाना तोकेका कैदीह�को हकमा कैद भ�ुान भइसकेको वा कैद क�ा तथा माफ� िमनाहाका 
लािग यो�य भएका तर ज�रवाना ितन� बझुाउन असमथ� भएका कारण कैदमा ब�नपुरकेा कैदीह�को 
हकमा समेत ज�रवाना माफ� िमनाहाका लािग तथा पपु��को िनिम� थनुामा रहेका स�पूण� ब�दीह�लाई 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

ता�रख वा हािजर जमानीमा छाड्न आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन मागदाबी रहेकोमा कैदी ब�दीले 
कानूनबमोिजमको सिुवधा पाइरहेको अव�थामा िबदासमेत गणना गरी कैद क�ा ग�रपाउ ँभ�नेसमेतको 
मागदाबी अनिुचत र असा�दिभ�क रहेको, फौजदारी कसरु (कैद क�ा) िनयमावली, २०७६ लागू भई ५०% 
कैद भ�ुान गरकेा कैदीह�ले कैद छुट पाइरहेका छन् भ�ने समेतको िलिखत जवाफ रहेको दिेख�छ ।

 िनवेदकह�ले साव�जिनक िबदाको िदनको गणना गरी कैद क�ा गन�का लािग यस �कारको कानूनी �यव�था 
कुन कुन मलुकुमा �चलनमा रहेको छ भ�ने कुरा िनवेदनमा िकटानीका साथ नखलुाई िविभ�न मलुकुह�मा 
रहेको बेहोरास�म उ�लेख गरकेो देिख�छ । फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, 
२०७४ को दफा ४० मा "कैद अविधको गणना गदा� िहरासतमा वा थनुामा रहेकोमा �य�तो िमितदेिख 
र िहरासतमा नरहेकोमा कारागारमा बसेको िमितदिेख गणना गनु�पन�छ" भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 

 देिख�छ । यसरी कैद गणनाको स�ब�धमा कानूनले नै �प� �पमा �यव�था गरकेो र साव�जिनक िबदाको 
गणना स�ब�धमा कानूनी �ावधानमा केही उ�लेख नभएको ह�दँा कानूनभ�दा बािहर गई साव�जिनक िबदाको 
गणना गरी कैद क�ी गनु�  भनी आदेश गन� िम�ने देिखएन ।

५९. केही िनि�चत मापद�ड पूरा भएका कैदी ब�दीह�लाई कैद सजाय छुट िदनको लािग कारागार ऐन, 
२०१९, �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३, कारागार िनयमावली, २०२० र फौजदारी कसरु (कैद क�ा) 
िनयमावली, २०७६ समेत लागू भई काया��वयनमा आएको देिख�छ । साथै फौजदारी कसरु (कैद क�ा) 
िनयमावली, २०७६ को िनयम ५ (१) (ग) ले  कैदी ब�दीले कैद क�ाको लािग ज�रवाना बझुाएको वा कैद 
बसेको �मािणत गन� कागजातसिहत िनवेदन पेस गन� स�ने भनी �यव�था गरकेो देिख�छ । त�कालीन मलुकु� 
ऐन, द�ड सजायको महलको ३८ नं. ले ज�रवाना वा सरकारी िबगोबापत कैद ठे�नपुदा� ऐनमा लेिखएको 
कैदको हदमा नबढ्ने गरी "कैद वा ज�रवाना दवैु सजाय भएकोमा ज�रवाना नितरवेापतको कैद ठे�नपुदा� 
चार वष�भ�दा बढी अविधको कैद ठे�न ुह�दँनै । तर नाबालकलाई ज�रवाना नितरबेापत कैद ठे�नपुदा�  उमेर 
पगेुका �यि�लाई कैदको आधामा नबढ्ने गरी कैद ठे�नपुछ� " भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १६२ ले ज�रवानाको सजाय काया��वयनका स�ब�धमा उ� 
ऐनको दफा १६२(४) को उपदफा (२) बमोिजम िक�ताब�दीमा ज�रवाना रकम बझुाउने �यव�था भएकोमा 
वा म�ुाको कारबाहीको िसलिसलामा कैद वा थनुामा परी सजाय भ�ुान ग�रसकेकोमा वा दफा १३७ बमोिजम 
रािखएको धरौट वा जमानतबाट ज�रवानाको रकम असलु ह�ने भएमा बाहेक कसरुदारले ज�रवानाको रकम 
त�काल नबझुाएमा अदालतले ज�रवानाबापत कैद गन� स�बि�धत कारागारका नाउमँा आदशे पठाउनपुन� 
तथा दफा १६२ को उपदफा (४) बमोिजम आदशे भएकोमा ज�रवाना नबझुाउने कसरुदारले ज�रवानाको 
रकम केही बझुाई केही बाकँ� राखेकोमा वा म�ुाको िसलिसलामा कैद वा थुनामा परी �यसरी कैद वा 
थनुामा परकेो अविधजित सजाय िमनाहा ह�ने अव�था भएमा सोसमेत क�ा गरी ज�रवाना नबझुाएबापत ह�ने 
कैदको अविध र ज�रवानाको कूल रकमको अनपुातमा मा� बाकँ� ज�रवानावापत कैद गनु�पन�छ भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको पाइ�छ । 

६०. जहासँ�म िनवेदकह�ले कोिभड-१९ को महामारीको कारण देखाएर म�ुा पपु��का लािग तारखे वा 
हािजर जमानीमा छाडी म�ुाको पपु�� गन� पाउने आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िजिकर िलएकोमा िव�ान्  
सह�यायािधव�ाले कोिभड-१९ को कारणले मा� कानूनले �यव�था नगरकेो िवषयमा कैदी ब�दीह�लाई 
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तारखेमा र हािजर जमानीमा छाड्न िम�दैन भनी बहस िजिकर ��ततु गनु�भएको देिख�छ । हाल �चलनमा 
रहेको मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा ६७, ६८, ६९, ७०, ७१ ले धरौटी 
जमानतस�ब�धी �यव�था गरकेो छ । ऐ. ऐनको दफा ६७ मा त�काल �ा�त �माणबाट कसरुदार दिेखएमा 
िनि�चत �कृित अपराधमा अिभय�ुलाई थुनामा नै रा�नपुन� �यव�था गर ेतापिन दफा ६७(३) मा "उपदफा 
(१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दश वष�भ�दा बढी कैद सजाय ह�न स�ने कसरुमा 
बाहेक अिभय�ु बालबािलका वा शारी�रक वा मानिसक रोग लागी अश� भएको वा सात मिहनाभ�दा 
बढीक� गभ�वती मिहला वा पचह�र वष�मािथको व�ृ भएमा �य�तो अिभय�ुलाई अदालतले धरौटी वा 
जमानतले तारखेमा छोड्न स�ने �यव�था रहेको", दफा ६८ ले दफा ६७ को अव�थामा बाहेक धरौट 
जमानत िलन स�ने �यव�था गरकेो तथा दफा ७१ मा "कारबाहीको जनुसकैु अव�थामा पिन थनुवुा वा 
जमानतमा रा�न सिकनेः (१) म�ुाको कारबाही जनुसकैु अव�थामा पगेुको भए तापिन अदालतले �माण 
ब�ुदै जादँा अिभय�ुलाई अव�थाअनसुार दफा ६७ बमोिजम थुनामा रा�न वा दफा ६८ बमोिजम िनजसगँ 
धरौट, जमानत वा ब�क जमानत मा�न स�नेछ र स�ुमा पपु��को लािग अिभय�ुलाई थुनामा नराखेको वा 
िनजसगँ धरौट, जमानत वा ब�क जमानत निलएको कारणले मा� पिछ िनजलाई थनुामा र�न वा िनजसगँ 
धरौट, जमानत वा ब�क जमानत मा�न अदालतलाई बाधा परकेो मािनने छैन भ�ने �यव�था रहेको तथा दफा 
७१ (२) दफा ६७ वा दफा ६८ बमोिजम थनुामा परकेो कुनै अिभय�ु कसरुदार होइन भ�ने �मािणत ह�न 
स�ने कुनै मनािसब आधार �ा�त ह�न आएमा म�ुाको कारबाही जनुसकैु अव�थामा पगेुको भए पिन �य�तो 
िवषयमा सनुवुाइ गरी अदालतले िनजलाई थनुाबाट छोड्ने आदशे िदन स�नेछ" भ�ने �यव�था रहेकोमा 
कोिभड-१९ को महामारीको अव�थामा म�ुाको िमिसल �माण अिभय�ुको अव�थामा आधा�रत भएर 
�यायाधीशले उ� कानूनी दफाह�का आधारमा कारबाहीको अव�थामा उपय�ु िनण�य गन� स�ने नै ह�दँा 
�यसतफ�  केही बोिलरहन ुपरने । 

६१. मािथको �करणमा उि�लिखत कानूनी �यव�थाह�लाई हेदा�, साव�जिनक िबदा गणना गरी कैद क�ा गन� 
िवषय ज�रवाना ितन� बझुाउन असमथ�लाई माफ� िदने िवषय मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४, 
फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४, कारागार ऐन, २०१९, कारागार 
िनयमावली, २०२० र फौजदारी कसरु (कैद क�ा) िनयमावली, २०७६ मा नै �प��पमा �यव�था रहेको 
देिखदँा कानूनको दायरको िवषयमा कानून नै पनुरावलोकन भई सशंोधन नभएस�म �चिलत कानूनी 
�ावधानह�भ�दा बािहर गई यस अदालतबाट आदशे जारी गन� िम�ने दिेखएन । 

६२. आज िव�वले नै थनुवुा कैदी उ�च जोिखममा रहेको वग�को �पमा मा�यता िदई Prison health is public 
healthको �पमा हेरी कोिभड-१९ को महामारीसगँ लड्न शारी�रक दरुी कायम गन� एउटा रणनीितको �पमा 
�वीकार गरकेो अव�थामा हालको कारागारको िभडभाडको ि�थित रहेकोमा सङ्�मणको थप फैलावटको 
रोकथाम गन� कैदी ब�दीको िवना भेदभाव �वा��यको हेरचाह र उपचारको पह�चँको सिुनि�चत गद� जीवनको 
र�ा गन� अ�य�त आव�यक देिख�छ । तसथ� आजको िवषय उ�च जोिखममा कैदी ब�दीको जीवन संर�णको 
लािग त�काल नै कारागारको िभडभाड (Overcrowding) कम गन� नाजकु अव�थामा रहेका बालबािलका, 
गभ�वती मिहला, दधु खवुाइरहेको मिहला तथा जिटल �वा��य सम�या भएका कैदीह�लाई �ाथिमकताको 
आधारमा उनीह�को अव�थाको अ�य�त सतक� तापूव�क (Carefully) पिहचान गरी िनजह�को �वा��यमा 
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ह�ने जोिखमतासगँ कसरुको �कृित र साव�जिनक सरु�ासमेतलाई �यानमा राखी दवैुिबच स�तलुन कायम 
गरी (Balancing Vulnerability of Detainees / Prisoners and Public Safety) सं�ामक रोग 
ऐन, २०२० को दफा २ �योग गरी अिहले महामारी रोकथामको लािग नेपाल सरकारबाट आदेश तथा 
िनण�यह� भइरहेको स�दभ�मा त�काल छोड्ने वा सजाय कम वा छुट गन� वा अ�य कुनै उपय�ु िवशेष 
िनण�य िलनको लािग िनद�शना�मक आदेशसमेत जारी ग�रएको छ । साथै कोिभड-१९ को महामारीको 
िवषम प�रि�थितमा ��ततु �रट िनवेदनमा भएका आदेशह�को काया��वयनको ि�थित देिखने �ितवेदन २ 
मिहनािभ� महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त सव��च अदालतको अनगुमन तथा िनरी�ण महाशाखामा 
पठाउनू । ��ततु आदेशको जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई िदनू । ��ततु 
�रट िनवेदनको दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू । 

उ� रायमा सहमत छु ।  
�या.�काशकुमार ढंुगाना

इजलास अिधकृतः नारायण सापकोटा / िहरा माया अवाल / मितना शा�य / �ेया संजेल
क��यटुर सेिटङः  च��ावती ितम�सेना
इित संवत् २०७७ साल साउन १९ गते रोज २ शभुम्---------------------
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
माननीय �यायाधीश �ी �काशकुमार ढंुगाना

आदशे िमित : २०७७।४।२१
०७६-WO-०९६२

िवषयः उ��ेषण / परमादेश

�रट िनवेदक : लिलतपरु िज�ला, महाल�मी नगरपािलका वडा नं. २ ब�ने अिधव�ा रोशनी पौड्याल............१
 लिलतपरु िज�ला, महाल�मी नगरपािलका वडा नं. २ ब�ने अिधव�ा सरोजकृ�ण िघिमर.े................१

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा म��ीप�रषदक्ो सिचवालय, िसहंदरबार, काठमाड�......................१                         
 सघंीय संसद ्को सिचवालय, नया ँबाने�वर, काठमाड�............................................................१
 नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा िनय��ण उ�च�तरीय सम�वय सिमित, मकुाम, �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�..................................................................१
 नेपाल सरकार, �वा��य तथा जनसं�या म��ालय, रामशाहपथ, काठमाड�................................१
 नेपाल सरकार, कानून, �याय तथा संसदीय मािमला म��ालय, िसंहदरबार काठमाड�....................१
 नेपाल सरकार, मिहला, बालबािलका तथा �ये�ठ नाग�रक म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�.............१
 राि��य सूचना आयोग, देवीनगर काठमाड�..........................................................................१
 गहृ म��ालय,िसंहदरबार काठमाड�....................................................................................१

आदेश
 �या.सपना �धान म�ल : नेपालको संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोिजम यस अदालतको 
असाधारण अिधकार�े� अ�तग�त दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य एवं आदेश यस�कार 
रहेको छ :-

त�य ख�ड
१. �रट िनवेदन बेहोरा
 कोिभड-१९ को महामारीको कारणले नेपाल सरकारबाट घोषणा भएको ब�दाब�दीको समयमा लैङ्िगक 

िहसंाबाट �भािवत िवशेषतः मिहला तथा बािलकाह�ले आकि�मक तथा त�काल उ�ारका सेवाह� र 
अ�य �कारका �याियक सेवाह�मा पह�चँ नपाई �यायबाट िवमखु ह�नपरी नेपालको संिवधानले ��याभूत 
गरकेो मिहला हकको संर�णमा अवरोध उ�प�न भएको छ भने अ�य कानूनबाट संरि�त हकमा ग�भीर 
आघात परकेो छ । �यसैगरी मिहलाको �जनन �वा��यमा समेत ग�भीर आघात प�ुनकुा साथै राहत 
िवतरण, �वार�ेटाइन �यव�थापन र अ�याव�यक सेवा सिुवधामा मिहलाह�को आव�यकता र सम�याको 
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उिचत स�बोधन ह�न सकेको छैन । यसका साथै िवदेशी मलुकु र भारतका िविभ�न नाकाह�मा रहेका 
नाग�रकह� नेपाल �वेश गन� मिहला तथा बालबािलका बा�या�मक �पमा जोिखमपूण� त�रकाले ब�न ु
परकेो अव�था िव�मान छ भने मिहला तथा बालबािलका मनोसामािजक असरबाट गिु�रहेका छन् । संघीय 
सरकारबाट गिठत नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा िनय��ण उ�च �तरीय सम�वय सिमितमा मिहलाको 
सहभािगता नगराएको ह�दँा संिवधानले िनि�त ग�रसकेको अव�थामा पिन सरकार मिहला सहभािगताको 
स�दभ�मा सवंेदनशील भएको देिखएन । िमित २०७७ साल जे� ६ गते राि��य सूचना आयोगबाट �ेिषत �ेस 
िव�ि�ले कोिभड-१९ को सङ्�मण वा �यसैको कारणबाट म�ृय ुभएका �यि�ह�को िववरण साव�जिनक 
गदा� सङ्�मण वा म�ृय ु ह�दँाका बखत बसोबास गरकेो �थान �थायी ठेगानासमेत उ�लेख गन� आदेश 
गरकेोमा सो िव�ि�को आदेशले �यि�को संवैधािनक तथा कानूनले ��याभूत गरकेो गोपनीयताको हकमा 
समेत ग�भीर असर परकेो छ । 

 सवैंधािनक तथा कानूनी ��ः संिवधानको ��तावना तथा धारा १६, २८, ३५(१)(३), ३८(२)(३)(४)
(५) र ४२(२) ले �द� गरकेो स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक, गोपनीयताको हक, िनःश�ुक, आकि�मक र 
�वा��य सेवामा समान पह�चँको हक, सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��यस�ब�धी हक, िहसंाज�य काय� वा 
शोषण िव��को हक, रा�यका सबै िनकायमा मिहलालाई समानपुाितक समावेशी िस�ा�तको आधारमा 
सहभागी ह�ने मौिलक हकमा आघात पन� गएको छ। �य�तै घरले ुिहसंा (कसरु र सजाय) ऐन, २०६६ को 
दफा ६, जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३(१), ४, सरुि�त मात�ृव �जनन �वा��य अिधकार ऐन, 
२०७५ को दफा ३, ५, ७, ८, १५, २० ले ��याभूत गरकेो कानूनी हकमा समेत आघात परकेो छ । साथै 
मानव अिधकारको िव��यापी घोषणाप�, १९४८ को धारा १२, नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारको 
अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ को धारा १७, आिथ�क, सामािजक तथा सा�ँकृितक अिधकार स�ब�धी 
अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ को धारा १२ र मिहला िव�� ह�ने सबै �कारका भेदभाव उ�मूलन गन� 
महासि�ध,१९७९ को  धारा ७(ख), १२, १४(२)(ख) बाट सिुनि�त हकमा समेत आघात परकेो छ । 

 माग ग�रएको उपचारः कोिभड-१९ र ब�दाब�दीको अव�थामा रा�यले मिहलाका अिधकारको ��याभूत, 
�चलन संर�ण तथा �व��न गन� िवप�ीह�का नाउमँा परमादेश, उ��ेषणलगायत उपय�ु आ�ा आदेश 
जारी ग�रपाऊँ । 
१. िमित २०७७।०२।०६ मा राि��य सूचना आयोगबाट �वा��य तथा जनसं�या म��ालयलाई 

कोिभड-१९ बाट सङ्�मण वा �यसैको कारण म�ृय ुभएका �यि�ह�को िववरण साव�जिनक गदा� 
सङ्�मण वा म�ृय ुह�दँाका बखत बसोबास गरकेो �थान र �थायी ठेगानासमेत उ�लेख गन� जारी 
गरकेो आदेशय�ु �ेस िव�ि�ले �यि�को गोपनीयताको हक उ�लङ्घन ह�ने र सामािजक िवभेदसमेत 
ह�न जाने स�ने ह�दँा उ� आदेशय�ु �ेस िव�ि� उ��ेषणको आदेशले बदर गरी िवप�ीह�को नाउमँा 
परमादशेको आदशे जारी ग�रपाऊँ । 

२. िमित २०७६।११।१७ मा सघंीय सरकारले बनाएको उ�च �तरीय सिमितमा एकजना पिन 
मिहला सहभािगता नह�नलेु समानपुाितक समावेशी िस�ा�तको आधारमा नीित िनमा�ण �ि�यामा 
सहभागी ह�ने हकलाई ल�याएको ह�दँा मिहला सहभािगता गनु�  गराउन ुभनी परमादेशको आदशे जारी

 ग�रपाऊँ । 
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३. कोिभड-१९ को सङ्�मण, यसबाट िसिज�त ब�दाब�दीलगायतका अव�थामा लैङ्िगक िहंसाबाट 
�भािवत िवशेषत: मिहलाह�का लािग उिचत आकि�मक तथा त�काल उ�ारका सेवाह�लगायत 
�याियक सेवाको पह�चँमा �ाथिमकताका साथ उिचत, पया��त र �भावकारी �पमा उपल�ध ह�ने 
कुराको सिुनि�त गरी मिहलाको सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��यस�ब�धी हक सिुनि�त गरी पाउन 
परमादशेको आदशे जारी पाऊँ । 

४. �वा��य �े�मा अ�पंि�मा रहेर आ�नो भूिमका िनवा�ह ग�ररहेका मिहला �वा��यकम�, सरु�ाकम�, 
प�कार तथा अ�याव�यक सेवामा खिटएका मिहलाह�को �वा��य सरु�ा सिुनि�त गन� PPE 
लगायत �वा��य सरु�ाका आव�यक सरसामान तथा उपकरणह� त�काल उपल�ध गनु�  गराउन ु
भ�ने परमादशेको आदशे ग�रपाऊँ । 

५. वैदेिशक रोजगार, अ�ययनलगायत अ�य िविवध कारणले भारत तथा अ�य िविभ�न िवदेशी मलुकु 
र िविभ�न नाकाह�मा रहेका नाग�रकह�लाई नेपाल �वेश गराउदँा मिहला तथा बालबािलकालाई 
�ाथिमकताकासाथ �वेश गराउने र लैङ्िगकमै�ी �वार�ेटाइनको �यव�था गन�समेत परमादेशको 
आदेश जारी ग�रपाऊँ ।

६. मिहलाह�मा पन� गएका असर, �भाव र �यूनीकरण तथा समाधानका लािग �भावकारी मनोसामािजक 
सेवा �वाह �ाथिमकताका साथ गन� गराउन र नेपाल सरकारले गन� हरके नीित िनमा�ण �ि�यामा 
मिहलाको सहभािगता सिुनि�त गनु�  गराउन ुभ�ने उपय�ु आदशे ग�रपाऊँ । 

७. कोिभड-१९ ज�ता �वा��य महामारी, अ�य �कारका �ाकृितक वा मानव िनिम�त �कोप वा िवपत् को 
अव�थामा सबैभ�दा बढी मिहला तथा बालबािलका पीिडत र �भािवत ह�ने भएकोले �य�ता िवपत, 
�कोप वा महामारीका अव�थामा लैङ्िगकमै�ी �यव�थापन तथा �यायोिचत स�बोधन र �यायमा पह�चँ 
सिुनि�त गन� महामारी तथा �कोपस�ब�धी एक�कृत कानून (Pandemic Law) को आव�यकता 
भएकोले सोबामोिजमको कानूनको तजु�मा गन� गराउन परमादेशसिहतको उपय�ु अ�य आदेश जारी 
ग�रपाऊँ ।

२. यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदशे जारी 
ह�न नपन� भए आधार कारण सिहत यो आदशे �ा� भएको िमितले १५ िदनिभ� महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी यो आदेश र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी 
िवप�ीह�का नाममा �याद सूचना पठाई �याद िभ� िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार 
पेस गनू� । अ�त�रम आदेशको मागको स�ब�धमा िवषयव�तकुो �कृित र मह�वलाई िवचार गदा�, दवुै प�को 
छलफलप�ात् िनण�यमा प�ुदा मनािसब ह�ने भएकोले िमित २०७७।०२।२० गते अ�त�रम आदेश जारी 
गन� नगन� िवषयमा ह�ने छलफलमा उपि�थत ह�न ुभनी िवप�ीलाई सूचनाको �यादसमेत िदन ुभ�नेसमेत 
बेहोराको यस अदालतको िमित २०७७।२।१६ को आदशे ।

३. गहृ म��ालयको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ
 नेपालको संिवधानले �वा��यलाई जनताको मौिलक हकको �पमा �थािपत ग�रसकेको स�दभ�मा कुनै पिन 

बेला ह�नस�ने �वा��यस�ब�धी िवपद ्�यव�थापन त�काल गन�, जनउ�रदायी एवं कुशल �यव�थापनको 
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मा�यमबाट आव�यक सबै �ोत र साधनको अिधकतम प�रचालन गरी �ा� भएका उपलि�धको र�ा गद� 
नाग�रकको िजउ �यान �वा��य �व��न, सरं�ण, सधुार र पनु�था�पना गन� यस म��ालयसमेतको सि�यता 
रहने छ । नेपाल सरकार, गहृ म��ालय संिवधान तथा कानूनको प�रपालना गरी, गराई कानूनी रा�यको 
अवधारणालाई साकार पान� र नाग�रकका संिवधान तथा कानून �द� हक, अिधकारको स�मान सरं�ण 
एवं स�व��न गन� कुरामा �ितव� रहेको छ । गहृ म��ालयको के-क�तो काम कारबाहीबाट �रट िनवेदकलाई 
के क�तो मका� पन� गएको हो भ�ने िवषयमा �रट िनवेदनमा कुनै पिन आधार र कारण देखाउन नसकेकाले 
�रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ ।

४. कानून, �याय तथा ससंदीय मािमला म��ालयको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ
 सव��थमतः यस म��ालयको के क�तो कामकारबाही वा िनण�यबाट िनवेदकको के क�तो कानूनी तथा 

संवैधािनक अिधकारमा आघात प�ुन गएको हो ? सो स�ब�धमा �रट िनवेदन िजिकरमा कुनै कुरा उ�लेखस�म 
गन� नसकेको ह�दँा िवना आधार र कारण यस म��ालयलाई िवप�ी कायम गरी �रट िनवेदन दायर गन� िम�ने 
पिन होइन । नोबल कोरोना रोगको सङ्�मण (कोिभड-१९) िव��यापी�पमा फैिलदँो �ममा रहेको र 
िछमेक� मलुकुह�समेत यसबाट �भािवत भएको त�कालीन अव�थामा स�भािवत सङ्�मणको रोकथाम 
तथा िनय��णका लािग नेपाल सरकार, मि��प�रषदक्ो िमित २०७६।११।१८ को िनण�यानसुार माननीय 
उप�धानम��ी तथा र�ाम��ीको सयंोजक�वमा “नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा िनय��ण उ�च�तरीय 
सम�वय सिमित” गठन भई ि�याशील रहेको िविश� अव�था हो । साथै यस स�ंामक रोगलाई फैलनबाट 
रो�नको लािग सं�ामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोिजम नेपाल सरकारले िमित २०७६ चै� ९ मा 
जारी गरकेो आदेश नेपाल राजप�मा �कािशत भई पटक पटक थिपदँै आएको छ । कोरोना महामारीको 
िवषम प�रि�थितमा समेत मिहला तथा बालबािलकाउपर ह�नस�ने िहंसा िनय��ण गन� तथा रा�यका 
संय��मा मिहलाको सहभािगता गराउनेस�ब�धी िवषय छ, त�स�ब�धमा नेपाल सरकारले मिहलाउपर 
ह�न स�ने िहसंा िनय��ण गन� स�ब�धमा मिहला िहसंा िव�� श�ुय सिह�णतुाको नीित अवल�बन गद� 
नीितगत तथा कानूनी �यव�था गरी काया��वयन गद� आएको छ । जहासँ�म महामारी तथा �कोप स�ब�धी 
एक�कृत कानूनको तजु�मा गराउन ुभ�ने िनवेदन िजिकर छ, त�स�ब�धमा मलुकुमा के क�तो नया ँकानून 
बनाउने वा भइरहेको कानूनमा के क�तो सशंोधन वा प�रमाज�न गन� भ�ने िवषय िव�ाियक� बिु�मता एवम् 
�े�ािधकार (Legislative Wisdom or Exclusive Legislative Competence) को िवषय भएकोले 
यस म��ालयको नाममा आदेश जारी ह�नपुन� पिन होइन, �रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ ।

५. यस अदालतको िमित २०७७।२।२७ को अ�त�रम आदेश
 यसमा अ�त�रम आदेश जारी ह�नपुन� िवषयमा िनवेदक तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  व�र� अिधव�ा तथा िव�ान्  

अिधव�ाह�ले मूलतः “नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा िनय��ण उ�च �तरीय सम�वय सिमित” मा 
मिहलाह�को �ितिनिध�व नरहेको, महामारीको �ममा घरले ुिहंसाको घटना बढेको, मिहलाह�को �जनन 
�वा��यको र�ा ह�न नसकेको, सीमा �वेश तथा �वा��य परी�ण र �वारिे�टनह�मा मिहलाह�लाई 
�ाथिमकता निदइएको र अल�गै रहने ब�ने �यव�था नग�रएको आिद कुराह� उठाउन ुभएको छ ।
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 नेपालको संिवधानले मिहलाह�समेतको �ितिनिध�व रहने समावेशी रा�य संय��को प�रक�पना गरेको 
 छ । संिवधानको ��तावना, धारा १८(३) को �ितब�धा�मक वा�यांश, धारा ३८(४), धारा ४२ र धारा 

४३ समेतका �यव�थाह��ारा ��याभूत हकह�का स�दभ�मा कोिभड महामारीसगँ स�बि�धत उ�च 
�तरीय संय��मा मिहलाह�को सहभािगता रहनपुछ�  भ�न ुसिंवधानका �यव�थाह��ित रा�य संय��को 
पूण� आ�था र समप�ण रहन ुपछ�  भ�न ुनै ह�दँा संिवधानको यो अिभ�लाई िवप�ीह�ले हेन� स�ने र नहे�रएमा 
अि�तम सनुवुाइ ह�दँा िवचार ह�न स�ने नै देिख�छ ।

 अ�त�रम आदशे�ारा त�काल स�बोधन ग�रनपुन� कुराह�मा म�ुय �पमा �जनन �वा��यको र�ा, सरु�ा 
र गो�यतासगँ स�बि�धत िवषय उठाइएकोले सोही िवषयह�सगँ सीिमत रही संिवधानको धारा १३३ र 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ समेत बमोिजम देहाय बमोिजम गन�, गराउनको लािग 
अ�त�रम आदेश जारी ग�रएको छ:
१. कोिभड-१९ को महामारीको स�दभ�मा यसअिघ िविभ�न िमितह�मा यस अदालतबाट िविभ�न 

आदेशह� जारी भएका छन् । ती आदेशह�को म�ुय �योजन महामारीबाट �भािवत जनताह�को 
के कसरी �भावकारी �पमा र�ा गन� सिक�छ भ�ने नै हो । संिवधान �द� हकह�को र�ा गनु�  
यस अदालतको कत��य हो । संिवधानको र�ा गदा� नै संिवधानले हामी सबैको र�ा गन� स�छ भ�ने 
मा�यतामा आदेशह� जारी भएका ह�न् । ती कुनै �याियक मह�वाकां�ा वा लहडका उपज होइनन् । 
यसै �ममा िमित २०७७।१।५ मा आदेश जारी ह�दँा पैदलै घर फिक� रहेका �यि�ह�लाई सरु�ापूव�क 
र िनःश�ुक यातायातको �यव�था गरी घर प�ुयाउन ुभनी आदेश गन� �ममा “मिहला, बालबािलका, 
�ये� नाग�रक, शारी�रक �पमा अ�व�थ �यि�ह�को िवशेष सरु�ा गनु�  र �ाथिमकतामा रा�न”ु 
भ�नेसमेत उ�लेख भएकै छ । यसो भ�नकुो म�ुय कारण कोिभड भाइरसले कसैलाई नछाड्ने भए 
पिन यसको �भाव भने सबैमा बराबर नह�ने भएर नै हो । महामारीबाट मिहला र िवशेषतः स�ुकेरी, 
गिभ�णी वा स-साना बालबािलकासिहतका मिहला, व�ृ तथा अ�व�थ अव�थामा रहेका �यि�ह�को 
िवशेष �पमा र�ा गनु�पन� ह�दँा �य�ता �यि�ह�लाई नेपालको सीमामा �वेश गदा�को अव�थादेिख 
�वारिे�टन वा आइसोलेसनमा रहदँा सरु�ासाथ अलग राखी िवशेष हेरचाहको �यव�था गन� ।

२. ब�दाब�दीको अव�थामा मिहलाह�ले िवशेष �पमा घरले ु र अ�य �कारका िहंसाह� भो�नपुरेका 
कुरा उठेका छन् । नेपालको संिवधानको धारा ३८ को उपधारा (३) ले िहंसाज�य काय� र शोषणलाई 
द�डनीय घोिषत गरकेो छ । यो हकको उपयोग मिहलाह�लाई �यायमा सहज पह�चँ सिुनि�त ह�दँा 
मा� ह�न स�ने ह��छ । तसथ�, ब�दाब�दीको कारण देखाई घरेल ुिहसंा (कसरु र सजाय) ऐन, २०६६ 
को दफा ४ बमोिजम पन� उजरुी िलन र �यसमा गनु�पन� कानूनबमोिजमको अनसु�धान कारबाही 
आिद नरो�न ुभनी िवप�ीह�लाई सूिचत गनू�  । साथै सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) बमोिजम 
उजरुी पन� आए त�काल दता� गरी कानूनबमोिजम त�कालै आव�यक काय� गन� भनी सबै िज�ला 
अदालतह�लाई सव��च अदालतबाट लेखी पठाउनू । 

३. मिहलाउपर ह�ने िहंसाका स�दभ�मा राि��य मिहला आयोगमा एउटा ११४५ नं. को हे�प लाइन 
टेिलफोन रहेको तर सो हे�प लाइनबाट कुनै कारबाही ह�न नसकेको भ�ने िजिकर बहसमा उठ्यो । 
तसथ� यसमा के कसो भएको हो हेन� र मिहलाह�को सरु�ा, िहत र�ामा कुनै पिन �ितकूल �भाव पन� 
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निदन ुर म��ालयको तहबाट थप हे�प लाइनको �यव�था गनु�  भनी िवप�ी मिहला बालबािलका तथा 
�ये� नाग�रक म��ालयलाई लेखी पठाउनू । 

४. कोिभड-१९ को कारण मिहलाह�को �जनन �वा��यमा �ितकूल असर परकेो भ�ने कुरा िनवेदनमा 
उठाइएको छ । नेपालको सिंवधानको धारा ३८(२) ले सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��यलाई 
मिहलाको हकको �पमा ��याभूत गरकेो छ । यो हकको �चलन सहज �पमा ह�नपुछ�  र कुनै पिन 
हालतमा रोिकन ुह�दैँन । गभ�वती मिहलाह�को समय समयमा ग�रनपुन� �वा��य परी�ण र उनीह� 
तथा नाबालक िशश ुबालबािलकाह�ले िलनपुन� खोप तथा सईुह� �ा� गन� कुरालाई कुनै �पमा पिन 
�भािवत ह�न निदनू । 

५. िनवेदनमा �भािवत �यि�को गो�यताको हकको कुरा पिन उठेको छ । एकातफ�  �यि�को गो�यताको 
हक अनित��य छ भने अक�तफ�  सरकार�ारा जनिहतमा सूचनाह� जारी गनु�पन� ह��छ । तसथ� 
�भािवत �यि� तथा िनजको प�रवारमा पन� स�ने असरसमेतलाई िवचार गरी स�बि�धत �यि�को 
सहमितले मा� �यि�गत सूचनाह� �चार �सार गन� गराउनू । िनवेदनमा उठाइएका र बहसमा िजिकर 
िलइएका अ�य कैय� कुराह�मा यसअिघ यस अदालतबाट ०७६-WO-०९३३, ०७६-WO-
०९३८, ०७६-WO-०९५८ लगायतका �रट िनवेदनह�मा िविभ�न िमितमा आदेश भइसकेका र 
��ततु आदेशलाई पिन आनषुङ्िगक �पमा हेरी काया��वयन गनु�  गराउन ुभनी ��ततु आदेशको 
जानकारी महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई िदई िनयमानसुार पेस गनू�  ।

६. राि��य सूचना आयोगका तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ
 हाल िव��यापी महामारीको �पमा फैिलएको कोिभड-१९ का स�ब�धमा सं�िमत वा म�ृय ुभएको �यि�को 

गोपनीयताको हकका स�ब�धमा राि��य सूचना आयोग जानकार र संवेदनशील छ । कितपय अव�थामा 
�यि�गत �कृितका सूचनाह� �काशन, �सारण तथा सामािजक स�जालमा साव�जिनक भइरहेको पाइएको 
र यसबाट स�बि�धत �यि� र प�रवारमा द:ुखदायी र दरुगामी �भाव पन� ह�नस�छ। कोरोना भाइरसबाट 
सं�िमत �यि�को �थायी ठेगाना र अिहले बसोबास ग�ररहेको �थान वा सङ्�मण ह�दँाको �थान फरक 
फरक ह�न स�ने र एउटा मा� �थानका बारमेा उ�लेख गदा� सव�साधारणमा �म तथा अ�यौलता ह�ने 
भएकोले यसरी �वाह भइरहेको सूचनामा थप �प� गराई सव�साधारणमा िसज�ना भएको अ�यौल हटाउन 
आव�यक देिखएकोले राि��य सूचना आयोगबाट िमित २०७७।०२।०६ मा सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, 
२०६४ को दफा २८ ले साव�जिनक िनकायले आफूसम� रहेका �यि�गत �कृितका सूचनाह� अनिधकृत 
�काशन र �सारण नह�ने गरी संर�ण ग�ररा�नपुन�छ भ�ने �यव�था गरकेोतफ�  �यानाकष�ण गराउदँ ैकोरोना 
भाइरसको सङ्�मण वा यसैका कारण म�ृय ुभएका �यि�ह�को िववरण साव�जिनक गदा� सङ्�मण वा 
म�ृय ुह�दँाका बखत बसोबास गरकेो �थान र �थायी ठेगानास�म उ�लेख गन� सूचनाको हकस�ब�धी ऐनको 
दफा १९ को ख�ड (ट) बमोिजम आदेश जारी भएको हो । अत: िनवेदकले उ�लेख गरबेमोिजम राि��य 
सूचना आयोगबाट �यि�को वैयि�क गोपनीयतामा असर पन� कुनै आदेश वा िनण�य भएको छैन । यसरी 
राि��य सूचना आयोगबाट सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को ख�ड (ङ) बमोिजम 
आयोगलाई �ा� अिधकारको �योग गरी भएको आदेशबाट कुनै पिन �यि�को वैयि�क गोपनीयताको 
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हकको उ�लङ्घन ह�ने नदिेखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ ।

७. सघंीय ससंद्  सिचवालयको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ
 िवप�ी िनवेदकह�ले दाबी िलन ुभएको िवषयमा संघीय संसद ्सिचवालयको के क�तो काम, कारबाही 

वा िनण�यबाट िनवेदकह�को के क�तो संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकारको हनन् भएको हो ? भ�ने 
स�ब�धमा िनवेदनमा कुनै कुरा उ�लेख नभएको ह�दँा �रट िनवेदन �थम�ि�मा नै खारजेभागी छ । कोिभड-
१९ ज�ता �वा��य महामारी, अ�य �कारका �ाकृितक वा मानव िनिम�त �कोप वा िवपद्को अव�थामा 
सबैभ�दा बढी मिहला तथा बालबािलका पीिडत र �भािवत ह�ने भएकोले �य�ता िवपद,् �कोप वा महामारीको 
अव�थामा मिहला र बालबािलकाको आव�यकता तथा सम�याह�को �यव�थापन, लैङ्िगकमै�ी एवम् 
�यायोिचत स�बोधनका लािग मिहला तथा बालबािलकालाई िवशेष वग�को �पमा मा�यता िदई �यायमा पह�चँ 
सिुनि�त गन�का लािग �कोपस�ब�धी एक�कृत कानून (Pandemic Law) को तजु�मा गनु�  गराउन ुभ�ने 
िवषय छ, त�स�ब�धमा नेपाल सरकारबाट सोअन�ुपको िवधेयकको म�यौदा संघीय संसद् मा ��ततु भएमा 
संसदीय िविध र �ि�याबमोिजम िवधेयक पा�रत गन� स�दभ�मा यस सिचवालयबाट आव�यक �शासक�य 
सहयोग रहने नै ह�दँा यस सिचवालयको नाममा �रट िनवेदकको मागबमोिजमको कुनै पिन आदेश जारी ह�न ु
पन� होइन, �रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ ।

८. �वा��य तथा जनस�ंया म��ालयको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ
 कोिभड-१९ बाट सं�िमत तथा सोका कारण म�ृय ु ह�नेह�को िववरण साव�जिनक गदा�  िनजह� तथा 

िनजह�को प�रवार�ित ह�ने सामािजक िवभेद र िनजह�को गोपनीयताको हकको स�ब�धमा म��ालय सदबै 
सजग सतक�  रहदँै िववरण साव�जिनक गन� ग�रएको छ र म��ालयले गोपनीयताको हकको सदबै स�मान 
गद�छ । अक�तफ�  यो सङ्�मण एक �यि�बाट अक� �यि�मा त�कालै फैलने भएको ह�दँा अ�य �यि�लाई 
सं�िमत ह�नबाट जोगाउन तथा समदुायलाई सरुि�त रा�न सं�िमत �यि�को स�पक� मा आएका �यि�को 
�ेिसङ र �यािकङ्ग गन� काय�समेत यसै म��ालयको �े�ािधकारको िवषय भएको ह�दँा उ� �योजनको 
लािग स�ंिमत �यि�को यथाथ� िववरण आव�यक ह��छ । यस प�रि�थितमा यस म��ालयले WHO को 
मापद�डबमोिजम काय� ग�ररहेको छ ।

 कोिभड-१९ को यस महामारLको समयमा समेत संिवधान�ारा �द� नाग�रकको आधारभूत �वा��य 
सेवा िनःश�ुक �ा� गन� हक, मिहलाको सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��यको हक तथा लैङ्िगक 
िहसंा �भािवत, मानिसक �वा��य सम�यामा परकेा, दघु�टनामा परकेा �यि�, आकि�मक �वा��य 
उपचार आव�यक पन� �यि�लगायत नाग�रकह�को �वा��य उपचार �ा� गन� हक सिुनि�त गन�का लािग 
सबै �वा��य स�ंथाह�लाई आफूले �दान गन� �वा��य सेवाह� सचुा� गन�, म��ालयले पटक पटक 
अ�पतालह�लाई िनद�शन िदनकुा साथै समय समयमा �ेस िव�ि�समेत जारी गन� गरकेो छ । यस स�ब�धमा 
नेपाल मेिडकल काउि�सलले समेत सबै अ�पतालह�ले �वा��य उपचारको �यव�था िमलाउन िव�ि� 
जारी गरकेो छ । सरकारको िनद�शनको अव�ा गन� अ�पताललाई �प�ीकरण सोिधएको छ । लकडाउनको 
अविधमा िबरामीलाई अ�पताल आउन जानका लािग सहज ह�ने स�दभ�लाई म�यनजर गररे िबरामीको 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

उपचार �यव�थापनमा सहजीकरण गन� पेसे�ट �ा�सफरिटमस�ब�धी िनद�िशका तयार गरी �यसअनसुार 
काय� ग�रदैँ आइएको छ ।

 नेपाल सरकार, मि��प�रषद ्बाट ड�ल.ुएच.ओ. को गाइडलाइनबमोिजमको �वार�ेटाइनस�ब�धी काय�िविध 
�वीकृत भई लागू भएको र उ� काय�िविधबमोिजम �वार�ेटाइनको �यव�थापन तथा गणु�तरको अनगुमन 
केि��य कोिभड-१९ �ाइिसस �यानेजमे�ट से�टर र �देश�तरीय कोिभड-१९ �ाइिसस �यानेजमे�ट 
से�टरले तथा िज�लाको कोिभड-१९ �ाइिसस �यानेजमे�ट से�टरले गन� �यव�था िमलाइएको छ भने 
�वार�ेटाइनको लािग चािहने �वा��यकम�को �यव�थापन म��ालय, �देश सरकार तथा स�बि�धत 
�थानीय तहको आपसी सम�वयमा गन� ग�रएको छ । �वार�ेटाइनमा ब�दा अपनाउन ुपन� काय�िविध िनयम 
फाराम तयार पारी वेवसाइटमाफ� त सबैको पह�चँमा प�ुयाइएको छ । 

 हाल �चलनमा रहेको सं�ामक रोग ऐन, २०२० ले सङ्�मणको महामारीको समयमा नेपाल सरकाले 
आव�यक �यव�था गन� स�ने र नेपाल सरकारले गरकेो �यव�था काया��वयनमा बाधा गन� तथा सो 
�यव�थाको उ�लङ्घन गन�लाई सजायसमेतको �यव�था गरकेो छ भने जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ ले 
आपतकालीन �वा��य सेवाको �यव�थापन, जन�वा��य िवपदको घोषणा �यव�थापन, सं�ामक रोगको 
रोकथाम, सूचना �यव�थापन तथा उपचारको �यव�थापन ज�ता िवषयह� पया�� मा�ामा �यव�था गरेको 
ह�दँाह�दँै महामारी तथा �कोप िनय��णस�ब�धी छु�ै कानून िनमा�ण गरी रा�यलाई थप आिथ�क �ययभार 
िसज�ना गन�समेत मनािसब नह�ने िव�मान अव�थामा मागदाबीबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुन� होइन, �रट 
िनवेदन खारजेभागी छ, खारजे ग�रपाऊँ ।

९. मिहला बालबािलका तथा �ये� नाग�रक म��ालयको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ
 िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरबेमोिजम मिहला तथा बालबािलकाको आव�यकता, सम�याह�को 

�यव�थापन तथा िवपत्, �कोप वा महामारीको अव�थामा मिहला, बालबािलकाको आव�यकता र 
सम�याह�को �यव�थापन, मिहला तथा बालबािलकालाई िवशेष वग�को �पमा मा�यता िदई �यायमा पह�चँ 
सिुनि�त गन� माग राखी यस मिहला, बालबािलका तथा �ये� नाग�रक म��ालयसमेतलाई िवप�ी बनाई 
िदन ु भएको �रट िनवेदनमा, यस म��ालय सिंवधान तथा कानून �द� हक, अिधकारको स�मान गन� 
�ितव� छ । नेपालको संिवधानको धारा ३८ मा रहेको मिहलाहकको काया��वयन स�ब�धमा यस म��ालय 
�ितव� भई सोस�ब�धी दहेायबमोिजमका िविभ�न काय�ह� गद� आइरहेको छ:
१. यस म��ालयको िमित २०७७/०२/२० को िनण�यबाट गभ�वती र स�ुकेरी मिहलाको िवशेष सरं�ण 

गन� �वा��य तथा जनसं�या म��ालयलाई लेखी पठाइएको बेहोरासमेत अनरुोध छ । 
२. िमित २०७७/२/२० को प�बाट कोिभड-१९ महामारीको कारण रोजगार गमुाएका संकटाप�न 

समदुायका मिहला तथा ितनका प�रवारलाई काय��ममा �ाथिमकताका साथ स�बोधन गन� उ�ोग, 
वािण�य तथा आपूित� म��ालय, कृिष तथा पशपंु�ी म��ालय र �म, रोजगार तथा सामािजक सरु�ा 
म��ालयलाई प�ाचार ग�रएको ।

३. िमित २०७६/१२/२१ मा राहत िवतरणका लािग िवशेष संर�ण गनु�पन� �े�लाई �ाथिमकतामा रा�ने 
स�ब�धमा संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयमाफ� त ७५३ वटै �थानीय तहमा प�ाचार 
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ग�रएको । 
४. नेपाल टेिलिभजनलगायत आमस�चारको मा�यमबाट कोिभड-१९ ले पन� �भाव, रोकथाम, ल�िगक 

िहंसा �यूनीकरण, बालबािलकाको सरु�ा, अपाङ्गता भएका �यि�को �याहार, ससुारलगायतका 
जनचेतनामूलक संदशे �सारणमाफ� त जागरण ग�रएको ।

५. िवपदको समयमा चलायमान ह�ने Gender In Humanitarian Action (GHIA) को मा�यमबाट 
ल�िगक िहंसा �यूनीकरणका लािग सरोकारवालाबाट उठान भएका सवालबमोिजम िनकायगत सम�वय 
ग�ररहेको । 

६. �वार�ेटाइन �थल अनगुमनका लािग यस म��ालय तथा UN Women को सहकाय�मा ल�िगक तथा 
सामािजक समावेशीकरण �जसूुची (चेकिल�) तयार पा�रएको ।

७. राि��य मिहला आयोगबाट कोिभड-१९ बाट पन� �भाव, रोकथाम गन� िविभ�न पहलह� ह�दँ ैआएको 
छ:
क. मिहला िहंसाका घटनाका उजरुी फोनको मा�यमबाट ज�मा १९०७ वटा फोन कल िलएकोम�ये 

जानकारी कल ९८९ र �य�को फलोअप कल ज�मा ९१८ िलएको ।
ख. राि��य मिहला आयोग र गैरसरकारी सं�थाको संय�ु पहलमा िविभ�न सेवाह� िददँै 

आइरहेको छ । ज�तैः मनोसामािजक परामश� (४८३ जनालाई), कानूनी परामश� (१९२), 
कानूनी म�ुास�ब�धी काय� (१६), अदालतमा �ितर�ा (८), संर�ण (४: जसम�ये ३ जना 
साथी सं�थामा र १ जना CWIN मा), मानिसक �वा��य सेवा (मनोिवमश� ७), Emergency 
Relief (१६), र Recreational Activities (८ जना) लगायतका सेवाह� सि�य �पले 
�दान गद� आइरहेको छ ।

 �यसैगरी यस ब�दाब�दीको अव�थामा पिन यस म��ालयबाट मिहला र बािलकाह�का लािग उिचत 
आकि�मक तथा त�काल उ�ारका सेवाह� स�चालन भइरहेका छन् र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा 
�याउने काय� पिन भइरहेको छ । तसथ�, यस म��ालयले स�दो �पमा यस िवपद् को समयमा संवेदनशील 
रही �ाथिमकताका साथ काय� ग�ररकेो ह�दँा यस म��ालयको हकमा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ ।

१०. नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा िनय��ण उ�च�तरीय सम�वय सिमित िवघटन भई सोको तफ� बाट 
COVID-19 Crisis Management Center को िनद�शक सिमितको तफ� बाट तथा नपेाल सरकार 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ

 नेपाल सरकार नाग�रकका संिवधान तथा कानून �द� हक, अिधकारको पूण� ��याभूित गन� �ितव� 
 छ । �वा��य सेवालाई िनयिमत, �भावकारी, गणु�तरीय तथा सव�सलुभ त�ुयाई नाग�रकको पह�चँ �थािपत 

गन� जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ जारी भई काया��वयनमा छ । कोिभडको महामारी िनय��ण स�ब�धमा 
सं�ामक रोग ऐन, २०२० काया��वयनमा रहेको र यसै ऐनबमोिजम सं�ामक रोगका स�ब�धमा िवशेष 
�यव�था ग�रएको छ । �यसैगरी राि��य �वा��य नीित, २०७६ काया��वयनमा रहेको छ । �वा��यस�ब�धी 
िवपद ्�यव�थापन त�काल गन�, जनउ�रदायी एवं कुशल �यव�थापनको मा�यमबाट आव�यक सबै �ोत 
र साधनको अिधकतम प�रचालन गरी उपलि�धको र�ा गद� �वा��य �े�मा िव�मान नया ँचनुौतीलाई सही 
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ढङ्गले स�बोधन गरी नाग�रकको �वा��य �व��न, सरं�ण, सधुार र पनु:�थापना गन� राि��य �वा��य 
नीित, २०७६ लागू भई सोहीबमोिजम काम कारबाही भइरहेको छ । िवदेशबाट नेपाल आउन चाहने तथा 
िवदेशमा अ�ठेरोमा परकेा नेपालीको लािग �वदेश आउन सहजीकरण गन�स�ब�धी आदेश, २०७७ जारी 
भई सोही आदशेबमोिजम �ाथिमकताको आधारमा �वदेश आउने �म जारी छ । कोिभड-१९ को रोकथाम 
िनय��ण र उपचारको लािग आव�यक कोषको समेत �यव�था ग�रएको छ ।

 कोिभड-१९ को रोकथाम, िनय��ण, उपचार, औषिध तथा �वा��य साम�ीह�को उपल�धता, आगमन 
�यव�थापन, �वारिे�टन �थलह�को िनमा�णलगायतका काम कारबाही सम�वया�मक �पमा गन� नेपाल 
सरकार, मि��प�रषदक्ो िमित २०७६।११।१८ को िनण�यले उप�धान एवं र�ाम��ीको संयोजक�वमा 
नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा िनय��ण उ�च�तरीय सम�वय सिमित गठन भई सो सिमितबाट नोबल 
कोरोना रोग रोकथाम तथा िनय��णका स�ब�धमा आव�यक काय� भइरहेकोमा यसस�ब�धी काय� एकै 
िनकायबाट ह�न उ� सिमित नेपाल सरकार, मि��प�रषदक्ो िमित २०७७।२।२८ को िनण�यबाट िबघटन 
भई COVID-19 Crisis Management Center को िनद�शक सिमितलाई पनुग�ठन गरी सो सिमित 
ि�याशील भई सोस�ब�धी काम कारबाही भइरहेको छ ।

 जन�वा��य सेवा ऐन,२०७५ को प�र�छेद-६ मा आपतकालीन �वा��य सेवा तथा �यव�थापनसिहतका 
�वा��य सेवास�ब�धी �यव�था रहेको र सोहीबमोिजम �वा��य सेवाको �यव�थापनसमेतका काम 
कारबाही भइरहेको छ । िवदेशबाट आएकालाई �वा��य तथा जनसं�या म��ालयले िनधा�रण गरेको 
मापद�डबमोिजमको �ोटोकल पालना गन� गरी �वारिे�टनमा रा�ने �यव�था ग�रएको छ । कोिभड-१९ को 
कारण पन� जाने असरलाई �यान िददँै मिहला तथा बालबािलकालाई �भािवत ह�न निदन िवशेष �यव�था 
ग�रएको छ । यस िवषम प�रि�थितमा गभ�वती र नाबालकलाई पिहलो �ाथिमकतामा राखी त�काल उपचार 
र उ�ारसिहतका आव�यक काय� स�बि�धत म��ालय तथा मातहतका िनकायबाट भइरहेको छ । कोिभड-
१९ बाट सं�िमतको पिहचान गरी उपचार गन� र �य�ती सं�िमत एवं िनजको स�पक� मा रहनेको समेत 
क��याक �ेिसङ गरी �वा��य परी�ण ह�दँै आएको छ । यस काय�मा खिटने �वा��यकम�लगायत स�पक� मा 
रहने सरु�ाकम� तथा अ�य कम�चारीलाई आव�यक पस�नल �ोटेि�टभ इ�यपुमे�ट (िपिपई) लगायत अ�य 
सरु�ाका सामा�ीह�को �यव�था ग�रएको छ । कोिभड- १९ को परी�ण तथा उपचार िन:श�ुक ह�ने �यव�था 
ग�रएको ह�दँा मिहला �वा��यकम�का हकमा मा� िपिपईको उिचत �ब�धका लािग िवषय उठान गरी िनवेदन 
गनु�पन� कुनै कारण देिखदैँन । तसथ�, कोिभड-१९ को महामारी स�ब�धमा नेपाल सरकारबाट मािथ उ�लेख 
भएअनसुार आव�यक स�पूण� काय� एवं �यव�थापन ह�दँै आएकोले �रट िनवेदन खारजे ग�रपाऊँ ।

आदेश ख�ड
११. िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदक अिधव�ा�य 

�ी रोशनी पौडेल, �ी सरोजकृ�ण िघिमर े र िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान्  व�र� 
अिधव�ाह� �ी ह�रहर दाहाल, �ी राघवलाल वै�, �ी रिवनारायण खनाल, �ी खगे���साद अिधकारी, 
�ी नारायण�साद अिधकारी, �ी शेरबहादरु के.सी., �ी उषा म�ल पाठक, डा.�ी च��का�त �वाली, 
िव�ान्  अिधव�ाह� �ी टीकाराम भ�राई, �ी सिुनलकुमार पोखरले, �ी मेघराज पोखरले,  �ी 
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ख�मबहादरु खाती, �ी क�ित�नाथ शमा� पौडेल, �ी सर�वती �े�, �ी िवकास भ�राई, �ी अन�तराज 
लइुटेँल, �ी अ�ज ुकाय�थ, �ी �ीधरा कुमारी पडुासैनी, �ी मिनषकुमार �े�, �ी रामे�र नेउपाने, �ी 
िव�ण ुब�याल, �ी शाि�तदवेी खनाल, �ी िव�णमुाया भसुाल, �ी ल�मीदेवी रावल, �ी शभुास बढुाथोक�, 
�ी र�ा ब�याल, �ी ल�मी थापा खड्का, �ी मकुु�द अिधकारी, �ी रिजता थापा, �ी स�तोष भ�डारी, 
�ी इि�दरा िसलवाल, �ी अिमता गौतम (पौडेल),�ी सजुन नेपाल, �ी ल�मी (नानी) थापा, �ी नवराज 
पा�डे, �ी कमल कोइराला, �ी सभुनराज आचाय�, �ी  िवना  पा�डे, �ी पंकजकुमार कण�, �ी जनकराज 
आचाय�, �ी िबशालकुमार उपा�याय, �ी िबरभ� जोशी, �ी जनक िसंह साउद, �ी फश�मायादेवी मगर, �ी 
हिसना �धान, �ी सिृ� �या�योले कोिभड-१९ को असर सबै जनालाई रहेको छ तर मिहलाह� अ�भ�दा 
अझ बढी �तािडत छन् । महामारीको समयमा घरले ुिहंसा बढेको, बला�कार र यौन ज�य िहसंाह�ले ��य 
पाएको तथा Cyber Crime ह� पिन बढेको अव�था छ । महामारीको िवषम प�रि�थितमा मिहलाह�को 
�जनन �वा��य र सरुि�त मात�ृवस�ब�धी संिवधान र कानून �द� हकह�लाई �ाथिमकतासमेत 
निददँा कितपय स�ुकेरी मिहलाह�ले �यान गमुाएको समेत ि�थित रहेको छ । यसरी कोिभड-१९ को 
परी�ण, रोकथाम, उपचार, उ�ार र पनु�था�पनामा सरकार �भावकारी र लैङ्िगक संवेदनशील भएको 

 देिखदँैन । सं�ामक रोग ऐन, २०२० र जन �वा��य ऐन,२०७५ ले मिहलाको आव�यकतालाई उिचत 
�पमा स�बोधन गन� सकेको पाइदैँन । नेपालको संिवधानले मिहला भएको आधारमा िवभेद गन� नपाउने तथा 
समानताको सिुनि�तता गन� पन� �यव�था गरकेो छ । समानताको कुरा गदा� पिन नेपालले Substantive 
Model of Equality With Corrective Approach लाई �ब��न गरकेो छ । WHO लगायत UN 
System ह�ले पिन कोिभड-१९ को महामारीको अव�थामा भएको मिहला िव��को िहंसा, सङ्�मणको 
आधारमा भएको वा ह�न स�ने भेदभाव, ला�छना रो�न तथा मानिसक तनावह�को �यव�थापन, स�बोधन 
र उपचारको लािगसमेत माग�दश�नह� िनमा�ण गरकेो छ । महामारीको समयमा पिन मिहलाको फरक अनभूुित 
रहेको र �य�तो अनभूुित प�ुषले गन� स�दनै । कोिभड-१९ को महामारीको अव�थामा रा�यको तयारी 
(Preparedness), स�बोधन (Response) र पनुला�भ (Recovery) को तीनवटै आधारमा �भावकारी 
ल�िगक संवेदनशीलतासिहतको उ�रदायीपूण� सरंचना र सेवाको सिुनि�तता गनु�  रा�यको दािय�व नै रहेको 
छ । महामारीको अव�थामा िवपत् �यव�थापन ऐन, २०७४ को काया��वयन भएको अव�था नभएको, अ�य 
िवदेशी मलुकु िसङ्गापरु, इङ्�या�ड, आइर�या�ड, �यिुज�या�ड, िफिलिप�स, यनुाइटेड िकङ्गडम, चीन, 
अमे�रका ज�ता दशेह�ले िवपत् लाई �यव�थापन गन�का लािग Pandemic Act �याएका छन् । सं�ामक 
रोग ऐन, २०२० ले सं�ामक रोगका बह�आयािमक िवषयलाई स�बोधन गन� नसकेकोले सोतफ�  सरकार 
सचेत रहेको पिन देिखदँैन ।

१२. साथै कोिभड-१९ को महामारीको कारण घरले ु िहंसा बढेकोमा ब�दा ब�दीका कारण मिहलाले समयमा 
�याियक उपचार नपाएको अव�था रहेकोले सिंवधान �द� उपचारको हक, �यायको हक नै उ�लङ्घन 
भएको ह�दँा िहंसा िव��को उजरुी दता� गरी सनुवुाइ गन� �यव�था गन� पन� दािय�वसमेत रा�यमा रहेको 

 छ । मिहला, बालबािलका, गभ�वती स�ुकेरी ,अपाङ्गता भएका �यि�, �ये� नाग�रकलगायत उ�च जोिखममा 
पन� समूहका लािग रा�यबाट िवशेष �ाथिमकतामा नराखेको ह�दँा मिहलाको �जनन �वा��यमा ग�भीर 
आघात प�ुनकुा साथै, राहत िवतरण, �वार�ेटाइन �यव�थापन र आव�यक सेवा सिुवधाह�मा मिहलाको 
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सम�याह�को उिचत स�बोधन भएको छैन । मिहलामै�ी �वार�ेटाइनको अभावमा �वार�ेटाइनिभ� नै 
मिहला बला�कार ह�न परकेो ि�थित देिखएको छ । िवषम प�रि�थितको सामना गन�का लािग गठन ग�रएको 
नोभेल कोरोना रोग रोकथाम तथा िनय��ण उ�च �तरीय सम�वय सिमितमा मिहलाको सहभािगता नै 
नगराएकोले संिवधानले प�रक�पना गरकेो समावेिशताको िस�ा�तको आधारमा नीित िनमा�ण �ि�यामा 
सहभागी ह�ने हक र मिहला सहभािगताका िवषयमा सरकार संवेदनशील भएको अव�था छैन । सरुि�त 
मात�ृव तथा �जनन �वा��यस�ब�धी अिधकार िनर�तर �पमा सिुनि�त गन�का लािग �वा��य सं�थाह�ले 
गभ�वती र स�ुकेरी मिहला, िशशहु�लाई �ाथिमकतामा राखी सेवा �वाह गनु�पन�मा सोबमोिजमको काय� 
नह�दँा मिहलाह� पीिडत भएको अव�था रहेको ह�दँा सोतफ�  राहत र �याकेजमा सरुि�त मात�ृव तथा 
�जनन �वा��य समा�ी उपल�ध गराउने �यव�था ग�रपाऊँ । कोिभड-१९ कै कारण कितपय मिहलाह�मा 
मनोवै�ािनक असर परेको, कितपयको रोजगारीसमेत गमेुको ह�दँा सोको लािग मनोसामािजक परामश�को 
�यव�था गरी रोजगारीको समेत सिुन�ता गन�, राि��य सूचना आयोगको िमित २०७७।०२।०६ को �ेस 
िव�ि�तले सं�िमत तथा सं�िमतका प�रवारलाई लाि�छत �यवहार गरी आ�मस�मानका साथ बा�ँन पाउने 
हक र गोपनीयताको हकिवपरीत काय� भएकोले उ��ेषणको आदेशले बदर गरी संिवधान �द� धारा १६ 
को स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक, धारा १८ अ�तग�त समानताको हक, धारा २८ को गोपनीयताको हक, 
धारा ३५ को �वा��यस�ब�धी हक, धारा ३८ को मिहलाको हक, धारा २० को �यायको हक, धारा २१ 
को �ितपूित�सिहत पनु�था�पक�य �यायको हक र धारा ४२ अ�तग�त सामािजक �यायको हकलगायतका 
मौिलक हक, मानव अिधकारको िव��यापी घोषणा प�, १९४८ को धारा १२ तथा नाग�रक तथा 
राजनीितक अिधकारको अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ को धारा १७ मिहला िव�� ह�ने सबै �कारका 
भेदभाव उ�मलुन गन� महासि�ध १९७९ को धारा ७ (ख), १२, १४(२)(ख) बाट सिुनि�त ग�रएका हकमा 
समेत आघात परकेोले उि�लिखत राि��य तथा अ�तरा�ि��य कानूनी �यव�थाह�को पालना गद� कोिभड-
१९ को सङ्�मणबाट िसिज�त ब�दाब�दीको अव�थामा लैङ्िगक िहंसाबाट �भािवत मिहलाह�का लािग 
उिचत आकि�मक र उ�ार सेवाह�लगायत �याियक सेवाको पह�चँमा �ाथिमकता साथ उपल�ध गराउने 
कुराको सिुनि�तता गन� गरी मिहलाको सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��यस�ब�धी हकलाई संर�ण गरी 
कोिभड-१९ ज�ता �वा��य महामारी, अ�य �कारका �ाकृितक वा मानव िनिम�त �कोप वा िवपत् को 
अव�थामा सबैभ�दा बढी मिहला तथा बालबािलका पीिडत र �भािवत ह�ने भएकोले �य�ता िवपत् , �कोप 
वा महामारीका अव�थामा लैङ्िगक मै�ी �यव�थापन तथा �यायोिचत स�बोधन र �यायमा सहज पह�चँका 
लािग महामारी तथा �कोपस�ब�धी एक�कृत कानून (Pandemic Law) को आव�यकता भएकोले 
सोबमोिजमको कानूनको तजु�मा गन� गराउनका लािग परमादेशलगायतको जो चािहने उपय�ु आदेशसमेत 
जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको बहस िजिकर ��ततु गनु�भयो ।

१३. िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत ह�न ु भएका िव�ान्   सह�यायािधव�ा �ी �यामकुमार भ�राईले, नेपाल 
सरकार मि��प�रषद ्को िमित २०७६।११।१८ को िनण�यबाट नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा िनय��ण 
उ�च �तरीय सम�वय सिमित गठन भई ि�यािशल रहेको अव�था छ । सव��च अदालतले ��ततु 
�रट िनवेदनमा अ�त�रम आदेश जारी गरी तथा अ�य �रट िनवेदनमा पिन आदेश िनद�शनह� जारी गरी 
महामारी रोकथाम र स�बोधनमा मह�वपूण� योगदान िदएको नै छ । कोरोना महामारीको िवषम प�रि�थितमा 
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मिहला र बालबािलकाउपर ह�न स�ने िहसंा िनय��ण गन�का लािग सरकार �ितव� रहेको, िनवेदकह�ले 
उठाएको महामारी तथा �कोपस�ब�धी एक�कृत कानून तजु�मा गराउने भ�ने कुरा िव�ाियक�य बिु�मता एवं 
�े�ािधकारिभ�को िवषय हो । राि��य मिहला आयोगबाट वत�मान प�रि�थितमा मिहला िहसंाका घटनाका 
उजरुी टेिलफोनको मा�यमबाट समेत िलइएको, �वार�ेटाइन �थल अनगुमनका लािग UN Women 
को सहकाय�मा लैङ्िगक तथा सामािजक समावेशीकरणको िल�टसमेत तयार ग�रएको देिख�छ । नेपाल 
टेिलिभजन, आमस�चारको मा�यम�ारा कोिभड-१९ बाट पन� �भाव रोकथाम, लैङ्िगक िहंसा �यूनीकरण, 
बालबािलकाको सरु�ा, अपाङ्गता भएका �यि�ह�को �याहार ससुारसमेतका जनचेतनामूलक स�देश 
�शारण गरी जनचेतनामा विृ� ग�रएको, राि��य सूचना आयोगबाट िमित २०७७।०२।०६ मा सूचनाको 
हकस�ब�धी ऐन, २०६४ को दफा २८ ले साव�जिनक िनकायले आफूसम� रहेका �यि�गत �कृितका 
सूचनाह� अनिधकृत �काशन र �सारण नह�ने गरी संर�ण ग�ररा�न ु पन�छ भ�ने �यव�था गरकेो छ। 
�यि�ह�को िववरण साव�जिनक गदा� सङ्�मण वा म�ृय ुह�दँाका बखत बसोबास गरकेो �थान र �थायी 
ठेगानास�म उ�लेख गन� सूचनाको हकस�ब�धी ऐनको दफा १९ को ख�ड (ट) बमोिजम आदेश जारी भएको 
हो । राि��य सूचना आयोगबाट �यि�को वैयि�क गोपनीयतामा असर पन� कुनै आदेश वा िनण�य भएको 

 छैन । सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को ख�ड (ङ) बमोिजम आयोगलाई �ा� अिधकारको 
�योग गरी भएको आदेशबाट कुनै पिन �यि�को वैयि�क गोपनीयताको हकको उ�लङ्घन नह�ने ह�दँा 
िनवेदकह�ले उठाएको ज�तो प�रि�थित नरहेको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
बहस िजिकर ��ततु गनु�भयो ।

१४. िमिसल संल�न िनवेदन, िलिखत जवाफह�समेतका कागजातह� अ�ययन गरी तथा िनवेदक िव�ान्   कानून 
�यवसायीह�, िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्   कानून �यवसायीह� तथा िवप�ीह�का तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्   सह�यायािधव�ाको बहस िजिकरसमेत सनुी देहायका सवालह�मा िनण�य िदनपुन� देिखन 
आयो ।
१. कोिभड-१९ महामारी रोकथाम तथा िनय��ण गन�का लािग नेपाल सरकार�ारा गठन भएका वा ह�ने 

सिमितह�मा समावेिशताको िस�ा�तको आधारमा मिहला सहभािगता गन� गराउन नेपाल सरकारको 
नाउमँा परमादेश जारी गनु�पन� हो वा होइन ?

२. कोिभड-१९ महामारीिबच ब�दाब�दीको अव�थामा घरले ु िहसंा, लैङ्िगक िहंसाबाट �भािवत 
मिहलाह�का लािग उिचत, आकि�मक तथा त�काल उ�ारका सेवालगायतका �याियक सेवाको 
पह�चँ �ाथिमकताका साथ उिचत, पया�� र �भावकारी �पमा सिुनि�त गन� परमादेश जारी गनु�पन� हो 
वा होइन ?  

३. वैदेिशक रोजगार र अ�ययनलगायत अ�य िविवध कारणले भारत तथा िविभ�न देशमा रहेका 
नाग�रकह�लाई नेपाल �वेश गराउदँा �ाथिमकताका साथ �याउने र मिहला, बालबािलका, गभ�वती, 
स�ुकेरी, अपाङ्गता भएका �यि�, �ये� नाग�रक ज�ता High Risk Group मा पन�ह�का लािग 
िवशेष �ाथिमकताका साथ सरुि�त �वारिे�टन तथा आइसोलेसन वाड�को �यव�था गन� परमादेश 
जारी गनु�पन� हो वा होइन ?

४. सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��यस�ब�धी अिधकार अनवरत �पमा सिुनि�त गन� �वा��य 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

सं�थाह�ले गभ�वती र स�ुकेरी मिहला, िशशहु�लाई �ाथिमकतामा राखी सेवा िदन, िदलाउन आदेश 
जारी गन� पन� वा नपन� तथा �वारिे�टनमा बसेका मिहलाह�का लािग राहत �याकेजमा सरुि�त 
मात�ृव तथा �जनन �वा��य साम�ी �दान गन� आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन ?

५. कोिभड-१९ को कारण मनोवै�ािनक असर परकेाह�लाई मनोसामािजक परामश�को �यव�था गन� 
आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन ?

६. कोिभड-१९ महामारीको आिथ�क-सामािजक �भाव�व�प रोजगारी गमुाउने मिहलाह�को 
रोजगारीको सिुनि�तता गन� आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन ?

७. अ�पंि�मा रही �वा��य सेवा �दान गन� �वा��यकम�ह� तथा सरु�ाकम�ह�को िवशेष �वा��य 
सरु�ाको �यव�था गन� आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन ? 

८. राि��य सूचना आयोगको िमित २०७७।०२।०६ को कोिभड-१९ बाट सङ्�मण वा �यसको 
कारण म�ृय ुभएको �यि�ह�को �थायी र अ�थायी ठेगाना ख�ुने �यि�गत िववरण साव�जिनक गन� 
आदेशय�ु �ेस िव�ि� बदर गनु�पन� हो वा होइन ?

९. कोिभड-१९ महामारीको उिचत स�वोधन गन�का लािग लैङ्िगकमै�ी एक�कृत कानून बनाउनका लािग 
परमादशे जारी गनु�पन� हो वा होइन ?

१५. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, सव��थम िनवेदकले िनवेदनमा उठाइएको कोिभड-१९ को कारण पन� गएका 
असरह�को र म�ुयतः यस िवषम प�रि�थितले मिहलाह�मा पारकेा �भावह�सगँ स�बि�धत केही 
त�यह� उ�लेख गनु�पन� देिख�छ । २०१९ िडसे�बरको अि�तम सातादेिख �ार�भ भएको भनी मािनएको 
यस महामारीको असर िव�भर नै रहेको छ । रोकथामको लािग वा उपचारको लािग कुनै पिन औषधीह� 
नरहेको, ��येक �यि� जोिखममा रहेको तर �ये� नाग�रक, केही अ�य रोगका िबरामीह� थप जोिखममा 
रहेको र रोगकै कारण थ�ुै �यि�ह�ले जीवन गमुाएको ि�थित रहेको छ । प�रणाम मािनसह� डर, �ास, 
तनाव तथा िविभ�न संकटको अव�थाबाट गिु�रहेका छन् । कोिभड-१९ को कारण आज पिन दैिनक �पमा 
नै �वा��यको जिटलता र मानवीय �ित भइरहेको छ । िव�भर नै भयावहको अव�था रहेको छ । नेपालमा 
पिहलो कोिभड-१९ सङ्�मण जनवरीको अि�तम सातामा देिखएको िथयो। अिहले सङ्�मण िनर�तर 
�पमा बढ्दो �ममा रहेको छ । यसको िनय��ण तथा रोकथामको लािग नेपाल सरकारले पिहलो पटक 
िमित २०७६/१२/११ देिख २०७६/१२/१८ स�म ब�दाब�दी घोषणा गन� िनण�य गरकेो िथयो जसप�ात् 
पटक पटक अविध थप ग�रयो र हाल पूण� �पमा ब�दाब�दीको अव�था नभएपिन दशेभरका िविभ�न 
�थानमा सङ्�मणको अव�था, जोिखम तथा सं�िमतको सं�याअनसुार आंिशक ब�दी, �े�गत ब�दाब�दी, 
शीलब�दी, िनषेधा�ा आिद कायम नै रहेको छ जसले मािनसको जीवनको सामािजक, मानिसक, आिथ�क 
आिद िविवध प�मा िनकै असर पारी नै रहेको छ । साथै सं�िमत वा म�ृय ुभएका �यि�का घर ठेगाना 
िसल ग�रने, सङ्�मण वा म�ृय ुह�दँाका बखत बसोबास गरकेो �थान र अ�थायी �थायी ठेगानालगायतका 
�यि�गत िववरण साव�जिनक ग�रने काय�बाट िनज सं�िमत र िनजका प�रवारह� लाि�छत र द�ुय�वहारपूण� 
�यवहारको िशकार भइरहेका छन् । यसले समाजलाई अशाि�त र अमानवीयतातफ�  उ�मखु ग�ररहेको छ । 
यसको कारण सङ्�मणको आशंका भएको �यि�ले परी�ण नै नगन� वा सं�िमतले आ�नो ि�थित लकुाउने 
अव�था िसज�ना भई जोिखमता झनै बिढरहेको छ । 
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१६. महामारीले कुनै पिन िवभेद िबना (indiscriminately) िव�भरका स�पूण� मािनसह�लाई उि�कै असर 
गरकेो छ तर महामारीले समाज, राजनीित र आिथ�क �णालीमा रहेको मिहलाको िव�मान असमानताको 
�भाव र जोिखमताको खाडललाई झनै बढाइरहेको छ । मिहलाह�ले मिहला भएकै कारण य�तो िवपद्को 
अव�थामा थप संकटह�को सामना गनु�  प�ररहेको छ । मिहलाह� जसको कमाइ कम रहेको, बचत कम 
रहेको र असरुि�त रोजगारीमा रहेका वा ग�रबीमा रहेका छन्, उनमा आिथ�क भारह� अझ विृ� भएको 

 छ । मिहलाह�ले लैङ्िगक िहंसा (िवशेषगरी घरले ुिहसंा, यौनज�य िहसंा, cyber crime, �जनन �वा��यका 
सम�या, मानिसक �वा��यसगँ स�बि�धत सम�या, रोजगारीको सरु�ा नह�नेलगायतका सम�याह�को 
थप सामना गन� प�ररहेको छ । लैङ्िगक िहसंा र �यसमा पिन िवशेषतः घरले ु िहसंाका घटनाह� िदनह� ँ
बिढरहेको अव�था छ । सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��य सेवाको पह�चँको अिधकार पिन �भािवत 
भइरहेको छ । नेपालमा कोिभड-१९ को कारण पिहलो म�ृय ु नै एक स�ुकेरी मिहलाको भएको िथयो । 
अिहले सरुि�त मात�ृव सेवाको अभावका कारण मातृ�वसगँ स�बि�धत म�ृयदुर (maternal mortality) 
पिन बढ्दो �ममा रहेको छ ।20 अझ सामािजक संरचनाअनसुार मिहलाको ल�ङ्िगक भूिमका घरायसी 
कामकाजमा बिढ ह�ने भएको ह�दँा ब�दाब�दीको यस समयमा �ाय मिहलाह�को काय� बोझ िनकै बढेको 
छ जसको कारण िनजह�को शारी�रक र मानिसक �वा��य दवैुमा थप �ितकूल असर परकेो छ । यसरी 
कोिभड-१९ को महामारीको लैङ्िगक असर रहेको (COVID-19 has gendered effects) छ । यसरी 
मिहलाह� मािथ यस महामारीको कारण पन� गइरहेको �ितकूलता र असमान असरह� (Adverse and 
Disproportionate Effects) लाई �यायोिचत तवरबाट स�बोधन गरी मिहलाको �वा��य र िजवनको 
सरु�ा तथा �याय �ाि�लाई सिुनि�त गनु�  अ�याव�यक दिेखएको छ ।

१७. अिहले देशमा महामारीको कारण सामा�य अव�था नभए तापिन सिंवधान �द� मौिलक हक अिधकारह�को 
�थगन भएको छैन र ह�न िम�ने पिन होइन तर महामारीबाट परकेो र पन� बह�आयािमक �भावह�को 
उिचत स�बोधन नह�दँा िनर�तर �पमा सिुनि�त गनु�पन� मिहलाको अिवभेदको हक, समानताको हक, 
िहसंा िव��को अिधकार, सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��यको अिधकार, आ�नो दशेमा फिक� न 
पाउने अिधकार, आ�मस�मानको साथ बा�ँन पाउने अिधकार, गोपनीयताको अिधकार, रोजगारीको 
अिधकारलगायतका मौिलक हकह�मा व�देज लागेको र ला�न स�ने अव�था रहेको देिख�छ । यसै 
अदालतमा रहेको म�ुा नं. ०७६-RE-०३९२, ०७६-WO-०९४४ मा िमित २०७७/०२/१९ को अडबड् 
िनकासाको १९ जनाको बहृत् पूण� इजलासको आदेशले “Pandemic Jurisprudence” को िवकास गद� 
महामारीको ब�दाब�दीको समयलाई शू�य  समय “zero-hour” मानेर �याय �ाि�को हकबाट कोहीलाई 
पिन वि�चत गराउन नह�ने ह�दँा महामारीको कारण िसज�ना भएका दिुवधाह�को सहिजकरण गरी �यायको 
पह�चँमा अवरोध रो�न हद�यादमा लिचलोपनसमेत कायम गरकेो छ । अिहलेको प�रि�थितमा महामारीले 
िन��याएको जिटल अव�था तथा �ितकूलताह�को �यायोिचत �पमा स�बोधन गरी कसैको पिन संिवधान 
�द� हक अिधकारमा आघात प�ुन निदने अव�था िसज�ना गन� आव�यक देिख�छ भनी उ� आदेशमा 

20 UN Women, Surveys show that COVID-19 has gendered effects in Asia and the Pacific, UN Women Official Website, 
April 2020 available at, https://data.unwomen.org/resources/surveys-show-COVID-19-has-gendered-effects-asia-
and-pacific
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

उ�लेख भएको छ । यसथ� कोिभड-१९ को महामारीको भयावह ि�थितमा िविभ�न मानव अिधकारस�ब�धी 
द�ताबेज �द� अिधकार, संिवधान �द� अिधकार तथा छ�रएर रहेका कानूनह��ारा �यव�था ग�रएको 
अिधकारह�को सिुनि�तता गन� रा�यको �ोत साधनको िवशेष प�रचालन गनु�पन� दिेख�छ । राि��य र 
अ�तरा�ि��य िनकायह�संग त�काल र दीघ�कालीन संरचना र �णालीको िवकास गन� सम�वय गद� डर र 
आव�यकताबाट �वत��ता (Freedom from Fear and Want) को सिुनि�तता गन� सीमा�तकृत वग�को 
पूण� र समान आिथ�क, सामािजक अिधकारको सिुनि�तता गनु�पन� देिख�छ ।

१८. उपयु�� प�ृभूिममा कोिभड-१९ को महामारीको �यव�थापन स�ब�धमा ब�ने संय��ह�मा मिहला 
�ितिनिध�व नभएकाले उ� सिमित गठनका िनण�य वा उ� सिमितह� उ��ेषणको आदेशले बदर ह�नपुन� 
हो वा होइन भ�ने �थम ��तफ�  िवचार गदा�, कोिभड-१९ सगँ स�बि�धत नेपाल सरकारका सिमितह�मा 
मिहला सहभािगता सिुनि�त ह�नपुछ�  भ�ने िनवेदन दाबी रहेकोमा सरकारबाट गठन भएका कोिभड-१९ 
स�बि�धत सिमित / संय��ह�मा कानूनी �यव�थाह� अन�ुप पदेन सद�यह�को �वतः िनयिु� ह�ने र 
रा�यको सामा�य�को आधारमा समावेिशतालाई �िमक �पमा लागू ग�रने (Progressive Realization) 
िवषय भएकोले त�काल पूण� �पमा लागू ह�न नस�ने भ�ने िलिखत जवाफ िजिकर रहेको पाइ�छ ।

१९. नेपालमा कोिभड-१९ सङ्�मणको रोकथाम तथा िनय��ण गन�को लािग संघीय सरकारले िमित 
२०७६/११/१७ मा गठन गरकेो नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा िनय��ण उ�च�तरीय सम�वय सिमितमा 
िविभ�न म��ालयह�को �ितिनिधह� रहेकोमा मिहला, बालबािलका तथा �ये� नाग�रक म��ालयलाई 
समावेस नगराइएको र प�रणामतः अ�य सं�थागत संरचनामा िहजोको सामािजक मू�य मा�यताको कारण 
पिन प�ुषकै �भ�ुव भएकोले सबै जसो संरचनामा प�ुष ह�दँा प�ुषको मा� �ितिनिध�व रही मिहलाको 
सहभािगता नरहेको देिखन आयो । हाल नेपाल सरकार, मि��प�रषदक्ो िमित २०७७/२/२८ को िनण�यबाट 
कोरोना रोग रोकथाम तथा िनय��णको लािग उ� सिमित िवघटन भई Corona Crisis Management 
Center ि�याशील रहेको यस सिमितमा समेत मिहलाको �ितिनिध�व रहेको पाइएन ।

२०. हरके संकट वा िवपदक्ो अव�थामा मिहलाह�ले मिहला भएकै कारणबाट फरक सम�याह� भो�न 
प�ररहेको ह��छ । यस कोिभड-१९ को महामारीको समयमा पिन मिहलाह�को अनभुव प�ुषको भ�दा िभ�न 
र अझै सवंेदनशील रहेको छ। लैङ्िगक िहंसा, �जनन �वा��यका पह�चँको सम�या, मानिसक �वा��यसगँ 
स�बि�धत सम�या, रोजगारीको सरु�ा नह�नेलगायतका सम�याह� मिहलामा अझ �गाढ �पमा 
थिपइरहेको ह��छ । यसरी मिहलाह�ले भोगेको र भो�न पन� फरक तथा जिटल अनुभवह�लाई कोिभड-
१९ सगँ स�बि�धत योजनाह�को िनमा�ण तथा काया��वयन गदा� अिनवाय� �पमा �यानमा िलनपुन� 
ह��छ । मिहलाह�मािथ पन� �ितकूल तथा असमान असरह� (Adverse and Disproportionate 
effects) को �भावकारी �पमा स�बोधन ह�न कोिभड-१९ को रोकथाम तथा िनय��ण गन�को लािग 
तजु�मा ह�न ेयोजनाह� मिहलामै�ी भई महामारी िव�� ‘feminist response’ समेत ह�न आव�यक 
देिख�छ । महामारीको कारण �भािवत भएका मिहलाह�को हक-अिधकारको सरु�ा गन� र मिहलाह�मा 
यसले पारकेो असरह� �यूनीकरण गन�को लािग महामारीको िनय��णस�ब�धी भइरहेका स�पूण� काय�ह�मा 
मिहलाको सहभािगता अप�रहाय� छ । तर सामािजक र ऐितहािसक िसमा�तकरण (Social and Historical 
marginalization) को कारण मिहलाको सहभािगतालाई मह�वपूण� �पमा निलई मिहलाको बिह�करणको 
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ि�थित िसज�ना भएको पाइ�छ । 
२१. नेपालको संिवधानले समानता र समावेिशताको िस�ा�तलाई आ�मसात् गरकेो छ। UN Convention on 

the Elimination of All forms of Discrimination against Women, १९७९ (CEDAW) ले पिन 
Substantive Equality को मम�लाई बोध गद� धारा ४ मा ‘temporary special measures aimed 
at accelerating de facto equality between men and women’ भनी समावेशी �पमा मिहला र 
प�ुषिबच समानताको सिुनि�तता गन�को लािग िवशेष उपायह�को अवल�बन गनु�पन� कुरामा जोड िदएको 
छ । �यसैगरी CEDAW को धारा ७ मा पिन रा�यको कुनै पिन नीित िनमा�ण काय�मा मिहलाको पिन 
समान सहभािगता ह�नपुन� अिधकारबार े“States Parties shall take all appropriate measures to 
eliminate discrimination against women in the political and public life of the country 
and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with men, the right….[t]o 
participate in the formulation of government policy and the implementation thereof 
and to hold public office and perform all public functions at all levels of government” 
भनी उ�लेख ग�रएको पाइ�छ ।

२२. नेपालको सिंवधानको ��तावना तथा धारा १८(२) मा सामा�य कानूनको �योगमा उ�पि�, धम�, वण�, जात, 
जाित, िलङ्ग, शारी�रक अव�था, अपाङ्गता, �वा��य ि�थित, वैवािहक ि�थित, गभा�व�था, आिथ�क 
अव�था, भाषा वा �े�, वैचा�रक आ�था वा य�तै अ�य कुनै आधारमा भेदभाव ग�रने छैन भनी तथा १८(३) 
को �ितब�धा�मक वा�यांशमा मिहलाको लािग रा�यले कानूनबमोिजम िवशेष उपाय अवल�बन गन� स�ने 
�यव�था रहेको छ । साथै धारा ३८(४) मा रा�यका सबै िनकायमा मिहलालाई समानपुाितक समावेिशता 
िस�ा�तको आधारमा सहभागी ह�ने हक सिुनि�त ग�रएको छ । नेपालको संिवधानको धारा ३८(५) ले 
मिहलालाई िश�ा, �वा��य, रोजगारी र सामािजक सरु�ामा सकारा�मक िवभेदका आधारमा िवशेष अवसर 
�ा� गन� हक ह�नेछ भनी उ�लेख गरकेो छ । नेपालको संिवधानले बोकेको समावेशीताको मम�लाई रा�यको 
हरके िनकायले िशरोपर गनु�पन� ह��छ । संिवधानभ�दा मािथ कोही छैन र ह�न पिन स�दैन । मिहलाको अथ�पूण� 
सहभािगताको सिुनि�तताको लािग आगामी िदनमा ह�ने कोिभड-१९ को रोकथामसगँ स�बि�धत कुनै पिन 
छलफल, योजनाको िनमा�ण, �यव�थापन, अनगुमन �ि�या लगायतका िनण�य �ि�यामा र यसस�ब�धी 
ब�ने सबै सिमितह�मा संिवधानको समानपुाितक समावेशीताको मम� र लैङ्िगक समानताको अवधारणा 
अनसुार समावेशीताको सिुनि�तता गन� नेपाल सरकारको नाउमँा िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रएको छ ।  

२३. अब �� न.ं २ अथा�त् कोिभड-१९ महामारीिबच भएका वा ह�ने घरले ु िहसंा, लैङ्िगक िहंसाबाट पीिडत 
मिहलाह�लाई आकि�मक सेवा एवं उ�ारका सेवाह� लगायत �याियक सेवाको पह�चँमा �ाथिमकताका 
साथ उिचत, पया�� र �भावकारी �पमा उपल�ध गराउन नेपाल सरकारको नाउमँा परमादशेको आदेश 
जारी ह�नपुछ�  भ�ने िनवेदन दाबी रहेकोमा घरले ुिहंसास�ब�धी कानूनह� यथोिचत �पमा काया��वयन भई 
पीिडतह�ले �याय पाइरहेको ह�दँा आदशे जारी ह�नपुन� होइन भ�ने िलिखत जवाफ िजिकर रहेको पाइ�छ । 

२४. कुनै पिन िवपद ्/ आपत् कालीन अव�थामा मिहला, बालबािलका तथा अपाङ्गता भएका �यि�ह� बढी 
जोिखममा ह�ने र थप चनुौितह�को सामना गनु�पन� ह��छ ।21 कोिभड-१९ को सङ्�मण िव��यापी �पमा 

21 António Guterres, United Nations Secretary-General, Opening Remarks of the Secretary-General’s Appeal for Global 
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फैिलरहेको अिहलेको अव�थामा मिहलाह� महामारीको मा� नभई �यापक �पमा लैङ्िगक िवभेद ्तथा 
िहसंाको पिन िसकार भइरहेका छन् । िव�भर नै अ�य अपराधको दरमा कमी आए तापिन मिहलामािथ ह�ने 
िहसंाह� र म�ुयतः घरले ुिहसंाको त�याङ्कमा िनकै विृ� भइरहेको पाइ�छ ।22 कोिभड-१९ ले िन��याएको 
िवपदक्ो कारण बिढरहेको तनावको अव�था र समाजमा चिलआएको िवषा� सामािजक अ�यास तथा 
लैङ्िगक असमानताले ब�दाब�दीको समयमा घरले ु िहंसामा विृ� भएको कुरा िविभ�न अ�ययनह�बाट 
देिख�छ ।23 UNFPA ले ब�दाब�दी चिलरहेमा हरके तीन मिहनामा थप १५ लाख मिहला लैङ्िगक िहसंाको 
िसकार ह�ने आकँलन गरकेो छ ।24 कोिभड-१९ को कारणले मिहलाह� घरिभ�ै ब�नपुन� बा�यता रहेको तर 
घरले ुिहंसा बिढरहेको ह�दँा मिहलाह� आ�नै घरिभ� पिन असरुि�त भएका छन् । यसरी बढ्दो �ममा रहेको 
लैङ्िगक िहंसालाई कोिभड-१९ महामारीले िन��याएको अक� महामारी भ�दै “Shadow Pandemic” 
(छाया ँमहामारी) समेत भिनएको छ ।25

२५. नेपालमा पिन गत वष�को तलुनामा अ�य अपराधको सं�या घटे पिन बला�कार, घरले ुिहंसाका घटनाह� 
तथा मिहला िव�� cyber crime ब�दाब�दीको समयमा िनकै बढेको देिख�छ । नेपाल �हरीको अपराध 
त�याङ्कअनसुार नेपालमा चै� ११ दिेख साउन १० को अविधमा मा� पिन मिहला, बालबािलका तथा 
�ये�ठ नाग�रक िव�� ज�मा ४४४८ वटा वारदात घटेको जसमा ७१७ जबरज�ती करणीको कसरु, १९९ 
करणी उ�ोगको कसरु र १९३१ घरले ुिहंसाको कसरु रहेको छ ।26 मिहलाह�ले घर जहा ँसबैभ�दा सरुि�त 
ठा�दछन् । �यही घरमा डर, अशाि�त र असरु�ाको अव�थामा ब�न ुपरकेा छन्। सामा�य अव�थामा घर 
िभ� िहसंाको वातावरण िसज�ना ह�दँा मिहलाह�ले उ� �थानमा नबसी सरुि�त �थानमा जाने, अ�य �यि� 
वा सं�थाको सहयोग िलने, उजरुी गन� वा आफूलाई सरुि�त रा�ने अ�य कुनै उपायह� गन� स�ने अव�था 
िथयो भने अिहले ब�दाब�दीको कारण �य�ता सहयोग �णालीको पह�चँ किठनपूण� रहेको अव�था छ । यसरी  
लैङ्िगक िहंसामा पिन आकि�मक तथा त�काल उ�ार सेवा र �याियक सेवाको पह�चँ �भावकारी �पमा 
उपल�ध ह�न सकेको छैन ।

२६. यस प�रि�थितमा मिहलाह�मािथ भइरहेका िहंसाको रोकथाम गन� तथा सहयोग �णालीसगँ पह�चँ विृ� 
गद� �यायको सिुनि�तता गन� रा�य िनकै संवेदनशील र सि�य ह�न ु पद�छ । महामारीको स�बोधनसगैँ 

Ceasefire, (Speech at the UN Headquarters on 23 March 2020) available at https://www.un.org/sg/en/content/sg/
speeches/2020-03-23/secretary-general-appeal-for-global-ceasefire

22 UNDP को अनसुार In France, for example, cases of domestic violence have increased by 30 per cent since the lockdown 
on March 17. Helplines in Cyprus and Singapore have registered an increase in calls by 30 per cent and 33 per cent, 
respectively. In Argentina, emergency calls for domestic violence cases have increased by 25 per cent since the 
lockdown started.

23 Human Rights Watch (HRW), Women Face Rising Risk of Violence During COVID-19, Official Website of HRW July 
2020 available at https://www.hrw.org/news/2020/07/03/women-face-rising-risk-violence-during-COVID-19. See also, 
UN Women, COVID-19 and Ending Violence Against Women, UN Women, 2020.

24 United Nations Population Fund, Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based 
Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage, 2020.

25 UN Women, COVID-19 and Ending Violence Against Women, UN Women, 2020.
26 Nepal Police, Women, Children and Senior Citizen Service Directorate, Nepal Police Official Website available at  

https://cid.nepalpolice.gov.np/index.php/cid-wings/women-children-service-directorate
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मिहलालाई सरुि�त पिन रािखन ुपद�छ । मिहलाह�को जिटल अव�थालाई म�यनजर गद� कोिभड-१९ 
को कारण मिहलाह�मािथ परकेो थप �ितकूल �भावह�लाई कम गन�को लािग कोिभड-१९ रोकथामको 
तयारी (Preparedness), स�बोधन (Response) र पनुला�भ (Recovery) को हरके काय�को के��मा 
मिहलालाई (put women at center of COVID response)27 रा�न ुपन� ह��छ । लैङ्िगक िहसाबले 
कोिभड-१९ बाट पन� गएको �ितकूल र असमान (Adverse and Disproportionate) असर िव�भर 
नै �गाढ �पमा महससु भएको छ र िविभ�न रा��ह�ले यसको िव�� उदाहरणीय कदम चालेका छन् । 
बेलायतले घर-घर पगेुर ह�लाक सेवा प�ुयाइरहेका ह�लाक�ह�लाई घरले ुिहसंा �ित चनाखो रही कुनै पिन 
घरमा िहसंा भएको शंका लागेमा �हरीमा खबर प�ुयाउने �यव�था गरकेो छ भने �ा�सले घरले ुिहंसाबाट 
पीिडत मिहलाह�ले औषिध तथा िकराना पसलह�मा गएर आफूमािथ भइरहेको िहसंाबार ेसूचना िदन स�ने 
र यिद िहंसा भएको पाइएमा पीिडतलाई शोषण गन� �यि�बाट टाढा लगी होटेलमा ब�न िम�ने �यव�था 
िमलाएको छ, �य�तै �यानडा, चीन, अमे�रकालगातका रा�यह�ले भचु�अल मा�यमबाट आव�यक परामश� 
तथा कानूनी सहायता �दान ग�ररहेका छन् ।28 भारतमा पिन ज�म ुकि�मर हाई कोट�ले बिढरहेको घरले ु
िहसंालाई स�बोधन गद� suo moto आदेश जारी गरकेो छ जसमा अदालतले ल�ङ्िगक िहसंाको रोकथामको 
लािग कोषको िसज�ना, उजरुीको सहजताको लािग call-in-services मा विृ�, अनलाइन मनोपरामश� 
सेवा, िकराना पसल तथा औषधी पसलह�मा उजरुी गन� िम�ने �यव�था, घरमा ब�न स�ने वातावरण 
नभएका पीिडतह�लाई ब�नको लािग होटेलह�मा safe space को �यव�था, सूचना स��ेषण र लैङ्िगक 
िहसंा िव�� जागरण अिभयानह�को स�चालन गन� भिन िविभ�न उपायह� अपनाएको पाइ�छ ।29 

२७. नेपालको संिवधानको धारा १६ ले ��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक, धारा १८ ले िवभेद 
िव�� समानताको हक र धारा २० ले ��येक �यि�लाई �यायस�ब�धी हक, धारा २१ ले अपराध 
पीिडतलाई कानूनबमोिजम सामािजक पनु�था�पना र �ितपूित�सिहतको �याय पाउने हक, धारा २९ ले 
शोषण िव��को हक र धारा ३८(२) ले मिहला िव�� धािम�क, सामािजक, सां�कृितक पर�परा, �चलन 
वा अ�य कुनै आधारमा शारी�रक, मानिसक, यौनज�य, मनोवै�ािनक वा अ�य कुनै िकिसमको िहंसाज�य 
काय� वा शोषणज�य काय� िव��को हक �दान गरकेो छ । घरले ु िहसंा (कसरु र सजाय) ऐन, २०६६ 
को दफा ४ ले घरले ु िहंसामा �हरी, मिहला आयोग, िज�ला अदालत वा �थानीय तह जनुसकैुमा पिन 
उजरुी गन� सिकने �यव�था गरेको भए तापिन ब�दाब�दीको अव�थामा घरबाट िन�केर उजरुी गन� स�ने 
अव�था िनकै असहज भएको छ वा �ितकुल प�रि�थितमा दता�  गन� स�बि�धत िनकायमा दःुख साथ प�ुदा 
उजरुी दता� गन� समेत किठन परकेो छ । राि��य मिहला आयोगले उजरुी गन�को लािग हे�प लाइन ११४५ 
टेिलफोन न�बरको �यव�था गरकेो छ तर देशभरको लािग �यिह एउटा हे�प लाइन टेिलफोन न�बर पया�� 
ह�ने देिखदँैन । य�तोमा मिहलाको �यायमा पह�चँको हकलगायत िहसंा िव��को हक िनजह�को शोषण 
िव��को हक र आ�मस�मानका साथ बा�ँन पाउने तथा पीिडतको �याय र उपचारको हकमा नै पिन 
�� िच� लागेको छ । �य�तै घरले ु िहंसा (कसरु र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ६ ले घरले ु िहसंाको 

27 United Nations Development Programme (UNDP), Gender-based Violence and COVID-19, UNDP, 2020.
28 United Nations Development Programme (UNDP), Gender-based Violence and COVID-19, UNDP, 2020, p.3.
29 Suo Moto Order of the High Court of Jammu and Kashmir dated 16.04.2020.
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पीिडतलाई त�काल सरं�ण आव�यक पन� भएको ह�दँा अ�त�रम संर�णा�मक आदेश जारी गन� स�ने 
�यव�था गरकेो छ । अदालतले ब�दाब�दीको कारण िनकै सीिमत सेवाह� मा� �दान ग�ररहेको ह�दँा केही 
समयको लािग पीिडतह�ले अदालतबाट राहत मा�न स�ने अव�थासमेत पाएनन् तर ��ततु िनवेदनमा 
यस अदालतबाट िमित २०७७।०२।२७ मा जारी भएको अ�त�रम आदेशअनसुार हाल घरले ु िहसंाका 
उजरुीह�उपर कारबाही-िकनारा भइरहेको भए तापिन ब�दाब�दी पूण� �पमा नखिुलसकेको ह�दँा घरले ु
िहसंाका धेर ैपीिडतह�लाई �यायमा पह�चँको सिुनि�ततासगैँ कानूनी �ावधानअनसुार त�कालै अ�त�रम 
संर�ण, मानाचामल, राहत �दान गनु�पन� आव�यकता रहेको दिेख�छ भने सहयोग �णालीसगँ सम�वय र 
पह�चँको सिुनि�तता गराउन ुपन�समेत देिख�छ । साथै जबरज�ती करणी, Cyber Crime लगायत अ�य 
लैङ्िगक िहंसामा पिन आकि�मक तथा त�काल उ�ारका सेवाह� र �याियक पह�चँको त�काल �भावकारी 
उपल�धता गराउन आव�यक देिख�छ ।

२८. CEDAW को General Recommendation No. 35 on Gender-based Violence Against 
Women, 2017 को �करण १५ ले ‘Women’s right to a life free from gender-based 
violence is indivisible from and interdependent with other human rights’ भनी मिहलाको 
िहसंा म�ु �पमा बा�ँन पाउने अिधकारबार े�या�या गद� �करण २१ मा रा�यले य�तो िकिसमको िहसंा 
रोकथाम गन�को लािग कुनै पिन िढलाई नगरी त�काल आ�नो दािय�व िनवा�ह गनु�  पद�छ भनेको पाइ�छ; 
‘overarching obligation of States parties is to pursue by all appropriate means and 
without delay a policy of eliminating discrimination against women, including gender-
based violence against women. This is an obligation of an immediate nature; delays 
cannot be justified on any ground….’

२९. �यसैगरी मिहलाको �यायमा पह�चँको स�ब�धमा CEDAW को General Recommendation No. 33 
on Women’s Access to Justice, 2015 ले पिन ‘Justiciability requires the unhindered 
access by women to justice and their ability and empowerment to claim their 
rights as legal entitlements’ भनी CEDAW अ�तग�त सरंि�त अ�य अिधकारको �ाि�का 
लािग मिहलाको िबना कुनै बाधा अड्चन िनर�तर �यायमा पह�चँको अिधकारको सिुनि�तता ह�नपुन� भनी 
�या�यासमेत गरकेो पाइ�छ । लैङ्िगक िहंसाको बढ्दो घटनाको कारण िसज�ना भएको shadow pandemic 
को सामना गन�को लािग Recommendation No. ३३ ले प�रक�पना गरअेनसुारको justiciability, 
availability, accessability, good quality justice system, legal remedies र accountable 
justice system ह�नपुद�छ र य�तो संरचना सबै मिहलाको पह�चँयो�य र मिहलाह�को फरक आव�यकता 
स�बोधन गन� स�ने ह�नपुद�छ । 

३०. हालको असामा�य अव�थामा पिन िहसंा िव��को अिधकार र उपचारको हक िनलि�बत नरहेको अव�थामा 
िहसंामा परकेो मिहलाको �यायमा पह�चँको हकमा कुनै पिन हालतमा स�झौता गन� सिकँदैन । यो महामारीको 
असामा�य अव�था किहलेस�म जा�छ भ�ने अिनि�तताको अव�था छ। संिवधानले धारा १६, १८, २०, 
२१, २९, ३८ र ४६ मा सिुनि�त गरकेो मौिलक हकको र�ा गनु�  पिन यस अदालतको कत��य हो । साथै 
घरले ुिहसंा (रोकथाम तथा िनय��ण) ऐन, २०६६ को काया��वयन गराउन पिन अदालत सि�य ह�नपुद�छ । 
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यसथ�, कोिभड-१९ को कारण बिढरहेको िवशेष �पमा घरले ुिहसंा र अ�य �कारका लैङ्िगक िहंसाह�मा 
त�काल र �भावकारी �यायको सिुनि�तता ग�रन ु पद�छ भ�ने कुरामा यो इजलास पूण� �पमा सहमत 

 छ । ब�दाब�दीकै अव�थामा पिन मिहलाह�को �यायमा पह�चँको सिुनि�तता गन�का लािग साथै Shelter, 
मानिसक उपचार, औषधी उपचार, कानूनी सहयोगलगायत सहयोग �णालीको पह�चँको सिुनि�तता गरी 
आकि�मक तथा त�काल उ�ार गन� रा�य र रा�यका सबै �याियक िनकायह� त�पर रहन ुपद�छ ।

३१. महामारीको अव�थामा रा�यले मिहलाह��ित सामा�य अव�थामा भ�दा अझ बढी संवेदनशीलता देखाउन 
पन� ह��छ । नेपालको सिंवधानको धारा २७३ को उपधारा (१०) ले संकटकालीन अव�थामा पिन धारा 
३८ अनसुारको मिहलाको हक िनल�बन गन� निम�ने (non-derogable) मौिलक हकको सूचीमा राखेको 
छ । �यसैगरी International Covenant on Civil and Political Rights, १९६६ ले पिन धारा ४ 
मा �यायमा लैङ्िगक समानताको हकलाई non-derogable right को �पमा नै राखेको देिख�छ तसथ� 
मिहला भएकै कारणले भो�न ुपन� िहंसा मिहला िव�� भेदभाव र असमानतासगँ जोिडएको िवषय पिन भएको 
ह�दँा सिंवधान र कानून�ारा �द� अिधकारमा महामारीज�तो िवपत् को अव�थामा पिन �यायको पह�चँमा 
ब�दजे ला�ने काय� कुनै पिन िनकायबाट ह�न ुह�दैँन । 

३२. घरले ुिहंसाबाट पीिडत मिहलाह�को लािग आफूमािथ िहसंा गन� आ�नो पित वा घरको कुनै सद�यबार े
उजरुी गनु�  िनकै किठन काय� हो । �यसमा पिन ब�दाब�दीको अव�थामा उजरुी गन� मा�यम र िनकायमा 
नै पह�चँ ह�न नस�ने भएको ह�दँा अव�था झन् जिटल भएको छ। तसथ� मिहलाह�को लािग उजरुीको 
�ि�या सहज बनाउन ु िनकै मह�वपूण� छ । लैङ्िगक िहसंा र �यसमा पिन घरले ु िहसंामा भइरहेको 
विृ�लाई �यूनीकरण गरी यसको रोकथाम तथा पीिडतको �यायमा पह�चँको सिुनि�तता गन� भचु�अल 
मा�यमबाट नै घरले ुिहंसालगायतका लैङ्िगक िहंसाका घटनाको उजरुी तथा म�ुाको सनुवुाइ ह�ने �यव�था 
अिहलेको प�रि�थितमा अ�याव�यक देिख�छ । िविभ�न देशह�ले आजको असामा�य ि�थितमा �यायको 
सिुनि�तताको िनि�त यो प�ित अपनाइसकेका छन् । नेपालमा पिन सहज �पमा online case reporting  
गन� सिकने �यव�था िमलाई तथा online hearing लाई अ�यासमा �याई लैङ्िगक िहसंाबाट मिहलाको 
सरु�ा र �यायमा पह�चँको सिुनि�तता गनु�पन� देिख�छ ।

३३. ब�दाब�दीको कारणले �हरी, अदालत, मिहला आयोग, �थानीय िनकायलागायत रा�यका िविभ�न 
सेवा�दायक स�ंथाह� पूण� �पमा स�चालन ह�न नसकेको ह�दँा पीिडतह�को �यायमा पह�चँको हक 
�भािवत भएको छ । �हरी, अदालत, �थानीय िनकाय तथा अदालतबाट �दान ग�रएका सेवाह� केही 
समयको लािग �थगन ग�रएको ह�दँा घरले ुिहसंाका म�ुाको दता�  तथा सनुवुाइमा बाधा प�ुन गएको भए तापिन 
केही सेवाह� हाल सचुा� भइसकेका छन् । तर पिन पूण� �पमा �भावकारी सेवा उपल�ध ह�न नसकेको ह�दँा 
घरले ुिहसंाका उजरुीह� दता�, म�ुा कारबाही िकनारा, पीिडतह�लाई त�काल अ�त�रम राहत र अ�त�रम 
संर�णको सिुनि�तता तथा िवशेष कोष �थापना गरी सम�वय �णाली खडा गरी सहयोग �णालीसगँ 
सम�वयमा पह�चँलगायतका काम कारबाहीका िनिम� Online Case Registration/ Hearing लगायत 
उपयु�� उपायह� अवल�बन गरी अिवि�छ�न �पमा त�कालै सेवाह� सचुा� गनु� , गराउन ुभनी नेपाल 
सरकारको नाउमँा परमादेश जारी ग�रिदएको छ ।

३४. मिहलाउपर ह�ने िहसंाको स�दभ�मा राि��य मिहला आयोगमा ११४५ नं. को एक मा� हे�पलाइन टेिलफोन 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

रहेको तर महामारीलाई िनय��ण गरी जनताको जीवन र �वा��यको सरु�ाको लािग रा�य संय��को 
�भावका�रता बढाउन ु पन� कुरा िनिव�वाद छ । कोिभड-१९ को महामारीले िसज�ना गरकेो असामा�य 
अव�थामा पीिडतको त�काल सरु�ा र आव�यक िनगरानीको लािग िडिजटल मा�यमको �योग गनु�पन� 
समकालीन आव�यकता दिेखएको छ र आव�यकता पिन हो । िछमेक� रा�� भारतको राि��य मिहला 
आयोगले महामारीको कारण लकडाउनको अव�थामा घरले ुिहंसा भएको जानकारी �हाट्स एप न�बरबाट 
िदन सिकने, �य�तै �पेनमा “Mask-19” भ�ने कोडको �योग गरी घरले ुिहंसा भइरहेको सूचना फाम�सीबाट 
िदन सिकने प�ित अपनाएका उदाहरणह� भेिट�छन् । तसथ� लैङ्िगक िहंसा तथा कोिभड-१९ बाट 
�भािवत मिहला तथा बालबािलकाको आकि�मक र त�काल उ�ार (Immediate Rescue and Relief) 
का लािग देशका ७५३ वटा �थानीय सरकारमा हे�पलाइन टेिलफोन वा Facebook को �यव�था गन� 
साथै हे�पलाइन रहेको जानकारी सबैमाझ प�ुयाउन तथा अ�य आव�यक पन� उपय�ु िवशेष उपायह� 
अवल�बन गनु�पन� देिखदँा आव�यक �यव�था िमलाउनसमेत नेपाल सरकारको नाउमँा यो आदेश जारी 
ग�रिदएको छ ।

३५. �� न.ं ३ अथा�त् मिहला, बालबािलका, गभ�वती, स�ुकेरी, अपाङ्गता भएका �यि�, �ये� नाग�रक ज�ता 
High Risk Group मा पन�ह�का लािग िवशेष �ाथिमकताका साथ �वदेश िभ�याउन परमादेश जारी 
गनु�पछ�  भ�ने िनवेदन दाबी रहेकोमा यसै स�ब�धमा घर फिक� रहेका �यि�ह�लाई सरु�ापूव�क घर प�ुयाउने 
�ममा मिहला, बालबािलका, �ये� नाग�रक तथा शारी�रक �पमा अ�व�थ �यि�ह�लाई �ाथिमकतामा 
रा�न ुभनी �रट नं ०७६-WO-०९३८ मा सव��च अदालतबाट आदशे भइसकेको र िवदशेबाट नेपाल 
आउन चाहने तथा िवदेशमा अ�ठ्यारोमा परकेो नेपालीको लािग �वदशे आउन सहजीकरण गन�स�ब�धी 
आदेश २०७७ जारी भई सोही आदेशबमोिजम �ाथिमकताकै आधारमा �वदेश आउने �म जारी रहेको 
भ�ने िलिखत जवाफबाट दिेख�छ । सो �ाथिमकतालाई िनर�तरता िदईनेछ भ�ने कुरामा यस अदालत 
िव�ास गद�छ । साथै �ाथिमकता �ममा उ�ार ग�रएका वा �वदेश फका�इएका मिहला, बालबािलका र �ये� 
नाग�रकको सं�या लैङ्िगक पथृक�करण त�याङ्क (Gender Disaggregated Data) अिभलेखीकरण 
गरी साव�जनीकरण गन� नेपाल सरकारको नाउमँा िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रिदएको छ । 

३६. �यसैगरी मिहला, बालबािलका, गभ�वती, स�ुकेरी, अपाङ्गता भएका �यि�, �ये� नाग�रक ज�ता High 
Risk Group मा पन�ह�का लािग िवशेष �ाथिमकताका साथ सरुि�त �वारिे�टन, आइसोलेसन(Isolation)
को �यव�था गन� परमादेश जारी गनु�पछ�  भ�ने िनवेदन दाबी रहेकोमा िव�मान कानूनी �यव�थाह�ले नै 
उ�च जोिखममा परकेा समूहह�लाई िवशेष सरं�णको �यव�था भएकोले परमादेश जारी ह�नपुन� होइन भ�ने 
िलिखत जवाफ रहेको देिख�छ। कोिभड-१९ बाट ह�ने स�भािवत सङ्�मणबाट ब�न र बचाउन सं�िमत 
ईलाका वा सं�िमतको स�पक� मा रहेका वा आवास वा होटेलमा रहेका स�भािवत जोिखम भएका �यि�लाई 
बा� स�पक� बाट टाढा राखी तोिकएको �वार�ेटाइन से�टरमा रा�ने ग�रएको छ । �वार�ेटाइन से�टरमा रहेका 
�यि�लाई आिथ�क, सामािजक र मनोसामािजक सहायताको साथै पया�� र �व�थ खाना र पानी ज�ता 
आधारभूत आव�यकताह� �दान ग�रनपुद�छ । साथै महामारीको अव�थामा मिहला, बालबािलका तथा 
�ये� नाग�रकलाई िवशेष सरु�ा चािहने ह�दँा यी वग�को आव�यकतालाई �ाथिमकतामा रा�न ुपिन उि�कै 
आव�यक छ । कोरोना भाइरसस�ब�धी �वार�ेटाइन स�चालन तथा �यव�थापन गन� बनेको मापद�ड, 
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२०७६ को दफा ३ (१) (छ) मा “गभ�वती मिहला, दश वष�स�मका बालबािलका, �ये� नाग�रक र 
अपागंता भएका �यि�का लािग �ाथिमकता िदई अल�गै �वार�ेटाइनको �यव�था गन�” भनी उ�लेख 
ग�रएको छ । मिहला, बालबािलका तथा �ये� नाग�रक म��ालयबाट �वीकृत कोरोना भाइरस महामारीको 
अविधमा आ�य�थल स�चालनस�ब�धी मापद�ड २०७७ को दफा ५(३) मा ‘�वारिे�टन क� अपाङ्गता, 
�ये� नाग�रक, मिहला तथा बालबािलकामै�ी ह�नुपछ�’ भनी �यव�था ग�रएको छ । िव� �वा��य 
सगंठनले जारी गरकेो कोिभड-१९ स�ब�धी मापद�डमा ‘The needs of vulnerable populations 
should be prioritized.’30 भनी उ�लेख ग�रएको छ । य�िप राि��य मानव अिधकार आयोगले गरेको 
ब�दाब�दीको अविधमा मानव अिधकारको अव�थाको �ारि�भक अनगुमनको �ितवेदनमा “�वारिे�टनह� 
मिहला, बालबािलका, गभ�वती, सु�केरी, अपाङ्गता भएका �यि� तथा �ये� नाग�रकलाई िवशेष 
�यान िदनुपन�लगायतका �यव�था ह�नपुन�मा मिहला, बालबािलका तथा अपाङ्ग मै�ी भएको पाइएन” 
भिनएको पाइ�छ । �वारिे�टनमा �व�थ खाना र पानी ज�ता आधारभूत आव�यकतािवहीन मािनसह� 
बिसरहेका, मिहलाह� बला�कृत भइरहेका, मिहला सरु�ाकम�को उपि�थित नभएको तथा छु�ै शौच र 
आ�यक�समेतको �यव�थाको अभाव रहेको प�र�े�यमा, नेपालमा ल�िगक मै�ीपूण�, �तरीय र सरुि�त 
�वारिे�टनको अ�याव�यकता रहेको दिेख�छ । आजको िततो यथाथ�को �पमा रहेको कोिभड-१९ को 
महामारीको पूण� िनय��णको आकँलन अिहले नै गन� सिकने अव�था पिन छैन । तसथ� �वार�ेटाइन से�टरमा 
बसेका �यि�ह�का लािग �व�थ खाना, श�ु िपउने पानी, सामािजक दरुी कायम ह�ने गरी खाने, स�ुने र 
शौचको �ब�ध िमलाउन ुतथा मिहला, बालबािलका, गभ�वती, स�ुकेरी, अपाङ्गता भएका �यि� तथा �ये� 
नाग�रकलाई िवशेष �ाथिमकता िदई सरुि�त, �तरीय र स�ुयवि�थत �वार�ेटाइन तथा आइसोलेसनको 
लािग उपय�ु �यव�था गनु�  गराउन ुभनी नेपाल सरकारको नाउमँा परमादेश जारी ग�रिदएको छ ।

३७. �� न.ं ४ अथा�त् सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��यस�ब�धी अिधकार अनवरत �पमा सिुनि�त गन� 
�वा��य सं�थाह�ले गभ�वती र स�ुकेरी मिहला, िशशहु�लाई �ाथिमकतामा राखी सेवा िदन, िदलाउन 
तथा �वारिे�टनमा बसेका मिहलाह�का लािग राहत �याकेजमा सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��य 
साम�ी �दान गन� आदेश जारी गनु�पन� भ�ने िनवेदन दाबी रहेकोमा िव�मान कानूनी �यव�थाले यी िवषय 
स�बोधन गरकैे ह�दँा आदेश जारी ह�नपुन� होइन भ�ने िलिखत जवाफ रहेको पाइ�छ ।

३८. अब िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन भ�नेतफ�  िवचार गदा�, आिथ�क, सामािजक 
तथा सां�कृितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ को धारा १२ ले �यि�को शारी�रक र 
मानिसक �वा��य उ�चतम �ा� �तरको उपभोग गन� अिधकारको साथै यस अिधकारको पूण� �ाि�का लािग 
�कोप, महामारी, पेसागत र अ�य रोगह�को रोकथाम, उपचार र िनय��ण तथा िबरामी भएको अव�थामा 
सबैलाई िचिक�सागत सेवा र हेरचाह िनि�त गन� अव�थाह�को िसज�ना गनु�पन� �यव�था भएको पाइ�छ । 
�यसैगरी मिहला िव��का सबै �कारका भेदभाव उ�मूलन गन�स�ब�धी महासि�ध, १९७९ को धारा १२ 
ले िवशेषतः प�रवार िनयोजनसगँ स�बि�धत सेवाह�लगायत �वा��य सेवाह�मा पह�चँको सिुनि�तता गन� 
�वा��य सेवाको �े�मा मिहला िव��को भेदभाव उ�मूलन गन� स�पूण� उपय�ु उपायह� अवल�बन गनु�का 

30 World Health Organization, Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for coronavirus 
disease (COVID-19), Interim Guidance, 19 March 2020.
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साथै मिहलालाई गभ�वती, �सूित र �सूित प�चात् को अविधमा उपय�ु सेवाह� र आव�यक भएका बखत 
िनःश�ुक सेवा उपल�ध गनु�पन� कुरालाई रा�यको दािय�वको �पमा अंगीकार गरकेो छ । WHO ले कोिभड-
१९ को अव�थामा मात ृर नवजात िशशहु�को देखभालसिहत आव�यक �वा��य सेवाह�को �ावधानको 
बार ेमाग�दश�न �कािशत गरकेो छ । सो माग�दश�नमा ‘women’s choices and rights to sexual and 
reproductive health care, however, should be  respected regardless of COVID-19 
status’31 अथा�त् कोिभड-१९ ज�तो महामारीको अव�थामा पिन मिहलाको सरुि�त मात�ृव तथा �जनन 
�वा��य सेवाको अिधकारलाई स�मान गनु�पन� ह��छ भिनएको पाइ�छ । 

३९. यसमा सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��य अिधकार मानव अिधकार मा� नभई नेपालको संिवधानको 
धारा ३८(२) ले मौिलक अिधकारको �पमा मा�यता िदएको छ। �जनन �वा��यको अिधकारिभ� 
यौन तथा �जनन च�लाई �भाव पान� सबै िकिसमका िहंसा िव��को अिधकारलगायतका िवषयह� 

 पद�छन् । यसका साथै गभ�वती अव�थामा क�तीमा चार पटक �ूणको जाचँ, कानूनी मापद�डअनसुारको 
गभ�पतन सेवा, वै�ािनक �सूित सेवा, स�ंिमत आमाबाट गभ�मा रहेको िशशमुा एच.आई.भी सन� रो�ने 
िविध सेवा, मातिृशश ुखोप एवं उपचार सेवा, स�ुकेरीपिछको �याहार र उपचार ज�ता सेवाह�लाई �जनन 
�वा��यले समेटेको ह��छ ।

४०. नेपालको सिंवधानको धारा ३५ ले “आधारभूत �वा��य सेवा िनःश�ुक �ा� गन� हक ह�नेछ र कसैलाई 
आकि�मक �वा��य सेवाबाट वि�चत ग�रने छैन र �वा��य सेवामा समान पह�चँको हक ह�नेछ” भनी ��याभूत 
ग�रएको पाइ�छ । नेपालको संिवधान�ारा �द� मिहलाको सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��यस�ब�धी 
हकको स�मान, संर�ण र प�रपूित� गनु�का साथै सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��य सेवालाई सरुि�त, 
गणु�तरीय, सव�सलुभ तथा पह�चँ यो�य बनाउनका लािग सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��य अिधकार 
ऐन, २०७५ समेत जारी भएको पाइ�छ । यस ऐनको प�र�छेद ८ मा कसैलाई कुनै रोग वा िजवाणबुाट 
सं�िमत भएको वा जोिखममा रहेको अव�थाको आधारमा िवभेद गन� रोक लगाइएको छ । यसका साथै 
�वा��य तथा जनस�ंया म��ालयबाट “कोरोना भाइरस रोग (कोिभड -१९) िव� महामारीको समयमा 
�जनन, मातृ, नवजात िशशु तथा बाल �वा��य सवेाको लािग” अ�त�रम माग�िनद�शन पिन जारी 
भइसकेको छ ।

४१. उपयु�� संवैधािनक तथा कानूनी �यव�थाह� ह�दँाह�दैँ पिन महामारीको समयमा मिहलाह�को िवशेष 
�वा��य अव�था तथा �यसको उिचत स�बोधन ह�न नसकेको कारणले �जनन �वा��य तथा अ�य 
�वा��यमा ग�भीर आघात प�ुन गएको पाइ�छ । महामारी र ब�दाब�दीको कारणले �वा��य के�� वा 
अ�पतालमा नगई वा जान नसकेको कारणले घरमा नै ब�चा ज�माउने प�रि�थित िसज�ना भएको छ । 
जसको कारणले गभ�वती मिहलाह�को �वा��य जोिखममा मा�ै नपरी मात ृम�ृयदुरमा पिन उ�चतम विृ� 
भएको छ । कोरोना भाइरस सङ्�मणका कारण नेपालमा पिहलो म�ृय ुपिन एक स�ुकेरी मिहलाको भएको 
पाइ�छ । चै�दिेख �ावणस�मको अविधभर अ�पतालमा ६२ जनाको र अ�पतालबाहेक अ�य �थानमा 
२५ जनाको मात ृ तथा �ूण म�ृय ु (Maternal and Perinatal Death) भएको भ�ने �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालयअ�तग�तको प�रवार क�याण िवभागको त�याङ्कबाट देिख�छ । केही मिहलाह�लाई 

31 
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हेिलक�टरको मा�यमबाट उ�ार गरी उपचार गन� �याइए तापिन सबै मिहलाको पह�चँ उपरो� सेवामा ह�न 
सकेको देिखदँनै ।

४२. अतः नेपालको संिवधानले सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��यस�ब�धी मौिलक हकको काया��वयनाथ� 
सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��यस�ब�धी ऐन, २०७५ जारी भई �ार�भमा आइसकेको स�दभ�मा 
मिहलाको सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��य सिुनि�त गनु� , Quarantine / Isolation मा बसेका 
गभ�वती मिहला, स�ुकेरी मिहला, नवजात िशशहु�को संर�ण, हेरचाह, औषधी तथा पौि�क आहारको 
�यव�था िमलाउन,ु गभ�वती मिहलाको समयसमयमा ग�रनपुन� �वा��य परी�ण र उनीह� तथा िशश ु
बालबािलकाह�ले िलनपुन� खोप, तथा सइुह� �ा� गन� कुरालाई असहज ह�न निदन,ु कोिभड-१९ को 
समयमा राहत िवतरण गदा� मिहला संवेदनशील भई यौन तथा �जनन �वा��य सेवाह�मा पह�चँ प�ुयाई 
�वा��य सेवाको आव�यक �याकेज (essential package) मा �जनन �वा��य सामा�ीह� समावेश 
गनु�  भ�ने परमादेश जारी ग�रएको छ । साथै संिवधानले नै �जनन �वा��यको हकलाई मौिलक हकको 
�पमा कायम गरी सरुि�त मात�ृव र �जनन �वा��यस�ब�धी ऐन, २०७५ समेत �ार�भमा आइसकेको 
तर िनयमावली नबनेको कारण संवैधािनक र कानूनी अिधकारसमेत धरापमा पन� जाने ह�दँा सरुि�त मात�ृव 
र �जनन �वा��यस�ब�धी ऐन, २०७५ सगँ स�बि�धत िनयमावली समेत यथाशी� बनाउन ुभनी नेपाल 
सरकारको नाउमँा परमादेश जारी ग�र�छ ।

४३. अब �� न.ं ५ अथा�त् कोिभड-१९ को कारण मनोवै�ािनक असर परकेाह�लाई मनोसामािजक परामश�को 
�यव�था गन� आदेश जारी ह�नपुछ�  भ�ने िनवेदन दाबी रहेकोमा मनोसामािजक परामश�का काय��म नेपाल 
सरकारले लागू ग�ररहेको ह�दँा थप आदेश जारी ह�नपुन� होइन भ�ने िलिखत जवाफका स�ब�धमा िवचार 
गदा�, कोिभड-१९ को महामारी आज पिन ती� गितमा फैिलरहेको र िविभ�न �व�पमा मािनसह�लाई 
िविभ�न त�रकाले �भाव पा�ररहेको स�दभ�मा मािनसह�को मानिसक �वा��यलाई समेत �यान िदनपुन� 
आजको आव�यकता भएको छ । �व�थ ह�नकुो अथ� शारी�रक �पमा मा� नभई मानिसक �पमा पिन 
�व�थ ह�न ुहो । िव� �वा��य सगंठनले ‘Health is a state of complete physical, mental, and 
social well-being and not merely the absence of disease or infirmity’ भनी दवैु शारी�रक र 
मानिसक �पले �व�थ भए मा� �यि� पूण� �पले �व�थ ह�ने प�रभाषा गरकेो छ । �य�तै WHO ले ‘आ�नो 
�मताह�लाई िच�न स�न,ु जीवनको सामा�य तनावसगँ सामना गन� स�म ह�नु, फलदायी काम गन�, 
र आ�नो समदुायमा केही योगदान िदन स�न ुनै मानिसक �पले �व�थ ह�न ुहो’ भनी �या�या गरेको 
छ । नेपालको सिंवधानको धारा ३५ ले �वा��यस�ब�धी हकको सिुनि�तता गरकेो छ भने जन�वा��य 
सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ को दहेाय (ख) ले पनु�था�पना�मक सेवालाई आधारभूत �वा��य सेवाको 
प�रभाषामा सि�मिलत गरकेो छ । 

४४. कोिभड-१९ महामारीले मािनसह�मा डर, िच�ता, उदासीनता र तनाव ज�ता मानिसक सम�याह� 
उ�प�न ग�ररहेको छ । Inter-Agency Standing Committee on Mental Health Support 
को Interim Briefing Note Addressing Mental Health and Psychosocial Aspects of 
COVID-19 Outbreak32 मा कुनै पिन महामारीले �यि�ह�मा देखा पान� सामा�य �भावह� (common 

32 IASC’s Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support, Interim Briefing Note Addressing Mental Health 
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responses) मा स�ंिमत ह�न स�ने स�भावनाले डर र �ास उ�जने, आ�नो प�रवार तथा बालब�चालाई 
सङ्�मण ह�ने िच�ताले गदा� मािनसह�मा मानिसक तनाव िसज�ना ह�ने, सामािजक बिह�करणमा पन� डर, 
रोजगारी गमुाउने डरलगायतका मानिसक सम�याह� उ�प�न ह�ने तथा अ�पङ्ि�का �पमा काम गन� 
�वा��यकम�ह�समेत उपर �ेष, घणृापूण� �यवहार भई अिधक तनाव ह�ने भनी समेत उ�लेख ग�रएको 

 छ । नेपालमा पिन सामािजक दरुी, पथृक�करण, भाइरसको बारमेा िनर�तर िवकिसत ह�ने र प�रवत�न 
भइरहने जानकारी, म�ृयकुो जानकारी, भाइरससगँ जोिडएको �यि�, प�रवार, िचिक�सकलाई ग�रएको 
ला�छनापूण� �यवहार (Stigmatization) तथा महामारीका कारण पेसा रोजगार गमुाएका कारण कितपय 
मािनसह�मा अ�यिधक तनाव तथा िड�ेसन भएको अव�था छ । 

४५. नेपाल �हरी अपराध अनसु�धान िवभागका अनसुार ब�दाब�दीको अिघ�लो मिहनाभ�दा ब�दाब�दीको 
पिछ�लो एक मिहना अविधिभ� आ�मह�या गन� मिहलाह�को सं�या ६%, प�ुषह�को सं�या १९%, 
बािलकाह�को स�ंया ४१% तथा बालकह�को सं�या ४६% ले विृ� भएको33 र २०७६ चै� ११ देिख 
२०७७ �ावण १० को महामारीको अविधभर ३४११ ले आ�मह�या गरकेो देिख�छ । 

४६. यस महामारीले मािनसह�मा िन��याएको मनोवै�ािनक असरह�को उपचार तथा �यूनीकरणका लािग 
आिधका�रक िनकायबाट, आव�यक सूचना मा� िदने, सामािजक दरुी कायम गनु�पर ेतापिन फोनलगायत 
अ�य िडिजटल मा�यमबाट आफ�तजन, इ�िम� तथा प�रवारसगँ निजक रहने, कोरोना सं�िमत �यि�लाई 
ला�छना (Stigmatization) नगरी साथ र सहयोग �दान गन� तथा समाज र समदुायमा कोिभड-१९ िव�� 
ऐ�यब�ता जनाउने �विृ�को िवकास ह�नपुन� देिख�छ । साथै मनोपरामश�ज�तो पनु�था�पक�य �वा��य 
सेवाको सिुनि�तताले कोिभड-१९ का कारण िसिज�त मनोसामािजक असर र यसबाट पन� थप �भाव 
�यूनीकरण तथा समाधानमा थप म�त प�ुयाउने ह�दँा िव� �वा��य मापद�डअन�ुप हरके �वार�ेटाइन 
�थल, �वा��य सेवा के�� तथा �थानीय तहमा मनोसामािजक परामश� सेवा �वाहको लािग उिचत �ब�ध 
गनु�  भनी नेपाल सरकारको नाउमँा िनद�शना�मक आदेश जारी ग�रिदएको छ । 

४७. �� न.ं ६ अथा�त् कोिभड-१९ महामारीको आिथ�क-सामािजक �भाव �व�प रोजगारी गमुाउने मिहलाह�को 
रोजगारीको सिुनि�तता गन� आदेश जारी गनु�पछ�  भ�ने िनवेदन दाबी रहेकोमा रोजगारी गमुाउनेमा मिहला 
मा� नभई प�ुषह�समेत भएको स�दभ�मा आदेश जारी गनु�पन� होइन भ�ने िलिखत जवाफको स�ब�धमा 
िवचार गदा�, कोिभड-१९ को िसधा असर िव� अथ�त��, जीवन तथा रोजगारीमा पिन परकेो छ। यस 
महामारीबाट आइपरेको आिथ�क सकंटले समाजमा र मिहलालगायतका िसमा�तकृत वग�लाई िवशेषतः 
बढी असर गरकेो छ । (This pandemic have had a disproportionate negative impact on 
marginalized groups.) सेवा उ�ोग तथा शैि�क सं�थामा बढी मिहलाह� काय�रत भएका अव�थामा 
हाल शैि�क स�ह�समेत ठ�प भएको अव�था छ । साथै हेरचाह गन� सेवा �यवसाय (Care service)
मा �ाय: जसो मिहला रहेका कारण पिन रोजगारी गमुाउने जोिखममा मिहलाह� अ�यिधक रहेका छन् । 
यसरी कोिभड-१९ को महामारीबाट आइपरकेो आिथ�क संकटबाट रोजगारी गमुाउने तथा सेवाबाट कटौती 

and Psychosocial Aspects of COVID-19 Outbreak, 17 March 2020. Available at: https://interagencystandingcommittee.
org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing

33 Crime Investigation Department, Nepal, Women, Children and Senior Citizen Service Directorate. Available at https://
cid.nepalpolice.gov.np/index.php/cid-wings/women-children-service-directorate Accessed on 20th August, 2020



कोिभड - १९ िवशेषाङ्क

246

ह�ने जोिखमताको अ�यािधक �भाव मिहलाह�लाई पन� देिख�छ । प�ुषह�को रोजगारी ग�ुदा पिन घर 
�यवहारको �यव�थापनमा मिहलामा थप तनावको ि�थित िसज�ना भएको छ ।

४८. आिथ�क संकटको प�रणाम �व�पको सामािजक र आिथ�क असमानताले मिहला िव�� ह�ने िहंसा बढी 
रहेको र थप बढ्ने स�भावना पिन उि�कै �बल ह��छ । िहंसा�मक वातावरणमा रिहरहेका मिहलाह�ले 
आ�दानी गमुाउदँा सो िहंसाबाट उ�कन र िहसंासगँ लड्नसमेत अझ किठन ह�ने ह��छ । CEDAW 
को धारा १ ले “The term “discrimination against women” shall mean any distinction, 
exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of 
impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective 
of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights 
and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any 
other field” भनी कुनै पिन आधारमा वा �े�मा मिहलालाई िवभेद गन� नह�ने, धारा 11(1)(a) मा “The 
right to work as an inalienable right of all human beings”  भनी उ�लेख ग�रएको र धारा 
11(2)(a) मा “In order to prevent discrimination against women on the grounds of 
marriage or maternity and to ensure their effective right to work, States Parties shall 
take appropriate measures: (a) To prohibit, subject to the imposition of sanctions, 
dismissal on the grounds of pregnancy or of maternity leave and discrimination in 
dismissals on the basis of marital status”  भनी �यव�था ग�रएको छ । नेपालको संिवधानको 
धारा १८ मा िवभेद िव��को हक, धारा ३३(१) मा “��येक नाग�रकलाई रोजगारीको हक ह�नेछ” र 
धारा ३८ (५) मा “मिहलालाई िश�ा, �वा��य, रोजगारी र सामािजक सुर�ामा सकारा�मक िवभेदका 
आधारमा िवशेष अवसर �ा� गन� हक ह�नेछ” भनी �यव�था ग�रएको छ। �य�तै �म ऐन, २०७४ को 
दफा ६(१) मा “रोजगारदाताले �िमकलाई धम�, वण�, िलङ्ग, जात जाित, उ�पि�, भाषा, वैचा�रक 
आ�था वा अ�य �य�तै आधारम�ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गन� पाइने छैन” साथै दफा ६ (२) 
मा “काम वा सेवाको अ�तिन�िहत आव�यकताको आधारमा कुनै �यि�लाई रोजगारीमा �ाथिमकता 
िदने, गभ�वती �िमकलाई पा�र�िमक र सिुवधामा कटौती नगरी िनजको शारी�रक अव�थाअनसुार 
सहज र उपयु� काम वा सेवामा लगाउन ेकाय�लाई भेदभाव गरकेो मािनने छैन” भनी �यव�था ग�रएको 
छ । यसै स�दभ�मा मिहला, बालबािलका तथा �ये� नाग�रक म��ालयले �म, रोजगार तथा सामािजक 
सरु�ा म��ालयलगायत अ�य म��ालयसमेतलाई कोिभड-१९ को महामारीका कारण रोजगार गमुाएका 
संकटाप�न समदुायका मिहला तथा ितनका प�रवारलाई काय��ममा �ाथिमकतासाथ स�बोधन गन� भनी 
प�ाचारस�म ग�रएको िलिखत जवाफबाट दिेखए तापिन �यसको िनि�त स�बि�धत म��ालय तथा िनकायले 
कुनै ठोस योजना, काय��मसिहत कदम चालेको भने देिखदैँन । यस प�र�े�यमा महामारीको अव�थामा 
मिहलाह�को लािग रोजगारी सिुनि�तताको िवशेष उपाय अवल�बन गद� �वदेशमा रोजगारी गमुाएका वा 
िवदेशमा रोजगारी गमुाई आएका मिहलाह�लाई िवशेष सरु�ा �दान गन�का लािग आव�यक आय आज�नको 
वैकि�पक उपायको पहल गन� नेपाल सरकारको नाउमँा िनद�शना�मक आदशे जारी ग�रएको छ ।

४९. �� न.ं ७ अथा�त् अ�पंि�मा रही �वा��य सेवा �दान गन� �वा��यकम�ह� र सरु�ाकम�ह�को िवशेष 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

�वा��य सरु�ाको �यव�था गन� आदेश जारी गनु�पन� वा नपन� स�ब�धमा िवचार गदा�, अ�पंि�मा रही काय� 
गन� �वा��यकम�ह�को सरु�ाको उिचत �ब�ध नेपाल सरकार�ारा भई नै रहेको तथा उपचारका लािग 
अ�पतालह� सचुा� रहेको ह�दँा यस स�ब�धमा आदेश ह�नपुन� होइन भ�ने िलिखत जवाफ िजिकर रहेको 
पाइ�छ ।

५०. िव��यापी �पमा कोरोना भाइरस महामारीबाट सं�िमत भई वा सं�िमतको अव�था नखलेुको तर �वा��य 
उपचारको सेवा िलन अ�पतालह�मा भना� भएका �यि�ह�को सं�या बढ्दो �ममा रहेको छ । य�तो 
अव�थामा अि�म पिं�मा रहने �वा��य सेवा कम�चारीह� िवशेषत: सरकारी र िनजी अ�पताल तथा 
�वार�ेटाइनमा �वा��य सेवा उपल�ध गराउने िचिक�सक, नस�, कोिभड-१९ परी�ण गन� िचिक�सकह�, 
�वा��य सेवामा खिटएका कम�चारीह�, सफाइकम�ह�, अ�याव�यक सेवामा खिटएका �यि�ह� तथा 
�हरीह� सङ्�मणको उ�च जोिखममा रहेका छन् । िव� �वा��य संगठनले २०१९ मा गरकेो ‘Gender 
Equity in the health work force: Analysis of 104 countries’ को अ�ययनअनसुार िव��यापी 
�वा��यकम�ह�म�ये ७० �ितशत मिहला �वा��यकम�ह� रहेका छन् । लैङ्िगक लघतुाभास (Gender 
Stereotype) का कारण निस�ङ पेसामा प�ुषभ�दा पिन मिहलाह�कै बाह��यता भएको अव�थामा 
महामारी सङ्�मणको जोिखममा �वा��य सेवाको अ�पंि�मा बढी स�ंया मिहलाको रहेको देिख�छ । 

५१. हाल कोिभड-१९ को महामारीमा जित पिन अि�म पंि�मा रहने िचिक�सक, �वा��यकम�ह�ले आ�नो 
तथा आ�नो प�रवारको जीवनसमेत जोिखममा राखी सेवा �वाह ग�ररहेका छन् सो काय� सराहनीय छ । 
य�िप �वा��यकम� र ितनका प�रवारको �वा��य उि�कै मह�वपूण� छ । िबरामीह�लाई सरुि�त र �व�थ 
रा�नका लािगसमेत �वा��यकम�ह�को सरु�ालाई उ�च �ाथिमकतामा रा�न ुआव�यक छ । नेपालमा 
पिहलो पटक वैशाख ३० गते किपलव�तिु�थत एक अ�पतालमा काय�रत नस�मा कोरोना सङ्�मण 
देिखएको िथयो र हाल आएर िचिक�सक, �वा��यकम�ह�, सरु�ाकम�ह�लगायतका अ�ीमपंि�मा 
काय�रत �यि�ह� सं�िमत ह�ने �म अ�यिधक नै रहेको देिख�छ ।

५२. िव� �वा��य सगंठनले सद�य रा��ह�लाई सबै ��ट-लाइन �वा��य र सामािजक कम�ह� र 
�याहारबाहकह�लाई �िश�ण, िपिपई र अ�य आव�यक उ�पादनह�को उिचत पह�चँको सिुनि�तता 
गन�मा जोड िदए तापिन �वा��यकम�ह� र सरु�ाकम�ह�को बढ्दो सं�िमत सं�यालाई हेदा�  सो मापद�ड 
तथा नेपाल सरकार �वयलें पा�रत गरकेो मापद�डह�बमोिजम अि�म पंि�मा काय�रत िचिक�सक, 
�वा��यकम�ह�को उिचत सरु�ाको पया�� र �भावकारी अवल�बन ग�रएको दिेखदँैन । सरुि�त �यव�थाको 
अभावमा �वा��य सेवा �वाहमा रोकावट आइपन� र कैय� िबरामीह�मा सेवा�दायकबाटै सङ्�मण ह�ने 
वा सेवाको पह�चँमा अवरोध भई �वा��य जिटलता भई म�ृयवुरणको प�रणाम भो�नपुन� ज�ता भयावह 
ि�थितको िसज�ना ह�न स�छ ।

५३. अ��थानमा रही सेवा �दान ग�ररहेका यी �वा��यकम�को उ��ेरणा र सरु�ालाई उ�च �ाथिमकतामा राखी 
उ�च मनोबलमा कायम गन� वातावरणको सिुनि�तता आजको आव�यकता रहेको देिख�छ। तसथ� िव� 
�वा��य संगठनले िनधा�रण गरकेो मापद�डअनसुार ��य� र अि�म पंि�मा रहेर �वा��य सेवा उपल�ध 
गराउने िचिक�सक, नस�, �वा��य सेवामा खिटएका कम�चारीह�, सफाइकम�ह� तथा अ�याव�यक 
सेवामा खिटएका �यि�ह�लाई आव�यक पन� Personal Protective Equipment (PPE) तथा अ�य 
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आव�यक उपकरणलगायतका स�पूण� साम�ीह� उ�च गणु�तरको, पया�� मा�ामा िनःश�ुक उपल�धताको 
�यव�था गनु� , गराउन,ु मिहला �वा��यकम�का size अन�ुपको PPE, सिुवधाअन�ुपको काय�समय 
र अ�य सिुवधामा समान पह�चँको सिुनि�तता ज�ता िविश� आव�यकताह�को �यव�थापन गनु�  साथै 
कोिभड-१९ महामारी सङ्�मणबाट सरु�ाको लािग मा� नभई रोकथाम उपचारको लािग पिन उिचत 
संय��को सिुनि�तता गनु�  भनी नेपाल सरकारको नाउमँा िनद�शना�मक आदशे जारी ग�रएको छ ।

५४. �� न.ं ८ अथा�त् राि��य सूचना आयोगको िमित २०७७।०२।०६ को आदशेय�ु �ेस िव�ि� बदर गनु�पन� 
हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा�, उ� प�मा राि��य सूचना आयोगबाट �वा��य तथा जनस�ंया 
म��ालयलाई कोिभड-१९ बाट सं�िमत वा यस सङ्�मणबाट म�ृय ुभएका �यि�ह�को िववरण साव�जिनक 
गदा� सङ्�मण वा म�ृय ुह�दँाका बखत बसोबास गरकेो �थान र �थायी ठेगानासमेत उ�लेख गन� सूचनाको 
हकस�ब�धी ऐन २०६४ को दफा १९ को ख�ड (ङ) बमोिजम जारी गरकेो आदेशय�ु �ेस िव�ि�ले 
�यि�को गोपनीयताको हक उ�लङ्घन ह�ने र �य�ता �यि�लाई सामािजक िवभेद समेत ह�न जान स�ने 
ह�दँा सो िव�ि� उ��ेषणको आदेशले बदर गरी अ�तराि��य स�धी स�झौता, नेपालको संिवधान �द� 
मौिलक हक तथा कानूनी अिधकारको �भावकारी र �ाथिमकताका साथ �चलन गराउन िवप�ीह�को 
नाउमँा परमादेशको आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन दाबी रहेेकोमा सूचनाको हक स�ब�धी मौिलक 
हक तथा कानूनी �यव�थाको काया��वयनको िसलिसलामा राि��य सूचना आयोगले जारी गरकेो आदेशले 
गोपनीयताको हक हनन् नह�ने र सं�िमतह�को यथोिचत सूचना �यव�थापन गरी सङ्�मण �यूनीकरण गन� 
सूचनाको आव�यकता ह�ने ह�दँा राि��य सूचना आयोगको आदेशय�ु �ेस िव�ि� बदर ह�नपुन� होइन भ�ने 
िलिखत जवाफ िजिकर रहेको पाइ�छ ।

५५. सूचनाको हकलाई �यि�को अिभ�यि� �वत��ताको हकको अिभ�न अंगको �पमा िलइ�छ । मानव 
अिधकारस�ब�धी िव��यापी घोषणाप�को धारा १९ ले िव��यापी �पमा ��येक �यि�लाई वाक् तथा 
�काशन �वत��ता �दान गरकेो छ । नेपालको सिंवधानको धारा २७ मा "��येक नाग�रकलाई आ�नो 
वा साव�जिनक सरोकारको कुनै पिन िवषयको सूचना मा�ने वा पाउने हक ह�नछे" भ�ने �यव�था 
भएको पाइ�छ । साव�जिनक मह�वका सूचनाह� पाउने �ि�याबार े कानूनमा नै �यव�था भएको पिन 

 पाइ�छ ।  सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ जारी भएको र यस ऐनको दफा ४ ले रा�यका कामकारबाही 
खलुा र पारदश� ह�नपुन� तथा दफा ३ ले साव�जिनक िनकायमा रहेको सूचनामा नाग�रकको पह�चँ ह�नपुन� 
कुरामा जोड िदएको पाइ�छ । 

५६. त�यपरक सूचना सबैको लािग मह�वपूण� ह��छ । कोिभड-१९ को महामारीको य�तो िवकराल अव�थाको 
प�रक�पना िव�ले नै गन� सकेको िथएन । यो अव�थामा सही र उपय�ु सूचनाको �वाह गरी जनतालाई 
सजग गराउन ु रा�यको पिहलो कत��य ह�न जा�छ । महामारीसगँ ज�ुन तयार रहन आम नाग�रकलाई 
सूचनाले सहयोग गरकेो ह��छ । यो सङ्�मण एक �यि�बाट अक� �यि�मा त�कालै फैलने भएको ह�दँा 
अ�य �यि�लाई सं�िमत ह�नबाट जोगाउन तथा समदुायलाई सरुि�त रा�न WHO को मापद�डबमोिजम 
सं�िमत �यि�को स�पक� मा आएका �यि�को खोज (Tracing, Tracking) र उपचार (Treatment) गन� 
अिनवाय� पिन छ ।

५७. सूचनाको हकस�ब�धी अिधकार िनरपे� (Absolute) होइन, यसको पिन सीमा छ । नेपालको संिवधानको 
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धारा २७ को �ितब�धा�मक वा�यांशमा “कानूनबमोिजम गो�य रा�न ुपन� सूचनाको जानकारी िदन कसैलाई 
बा�य पा�रने छैन” भनी �यव�था ग�रएको छ । सूचनाको हकस�ब�धी ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा 
(३) (ङ) मा �यि�गत गोपनीयता र �यि�को िजउ, �यान, स�पि�, �वा��य वा सरु�ामा खतरा प�ुयाउने 
ज�ता सूचनाको उपल�धतामा कानूनले ब�देज लगाएको पाइ�छ । 

५८. यसथ� सूचनाको हक �चलन गदा� �यि�को गोपनीयताको हकको पिन उि�कै स�मान गनु�पन� �प� छ । 
िव��यापी मानव अिधकारको घोषणाप�, १९४८ को धारा १२ र नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य �ित�ा प�, १९६६ को धारा १७ मा कसैलाई पिन आ�नो गोपनीयता, प�रवार, घर अथवा 
�चार�सारमा �वे�छाचारी ह�त�ेप ग�रने छैन न त ितनको स�मान तथा �याितमािथ आघात प�ुयाइने छ 
र ��येक �यि�लाई �य�तो ह�त�ेप अथवा आ�मणका िव�� कानूनी संर�णको अिधकार ह�नेछ भनी 
उ�लेख गरकेो पाइ�छ । नेपालको संिवधानको धारा २८ ले “कुनै पिन �यि�को िजउ, आवास, स�पि�, 
िलखत, त�याङ्क, प�ाचार र च�र�स�ब�धी िवषयको गोपनीयता कानूनबमोिजम बाहके अित��य 
ह�ने छैन" भिन ��येक �यि�को गोपनीयताको हक सिुनि�त गरकेो पाइ�छ । वैयि�क गोपनीयतास�ब�धी 
ऐन, २०७५ समेत िनमा�ण भई लागू भएको अव�था छ ।

५९. वैयि�क गोपनीयतास�ब�धी ऐन, २०७५ साव�जिनक िनकाय वा सं�थामा रहेको वैयि�क  सूचनाको 
संर�ण र सरुि�त उपयोगको �या�या गन� तथा िनजको गोपनीयता अित�मण ह�न निदई मया�िदत जीवन�तर 
�व��न गन� आएको देिख�छ । ऐ. ऐनको दफा ३(२) मा "कुनै पिन �यि�को शारी�रक गोपनीयताको िवषय 
िनजको शरीर वा �वा��य परी�ण गदा�, उपचार गदा� वा आपत ्कालीन उ�ार काय� गदा�को अव�थामा 
बाहके स�बि�धत �यि�को म�जुरीिवना अनित��य रहनेछ" भ�ने �यव�था संिवधानको धारा ३५ को 
�वा��यस�ब�धी हकसगँ समेत अ�तरस�बि�धत छ । यसै ऐनको दफा ३(३) ले कुनै पिन �यि�लाई िनजको 
िनजी जीवनसगँ स�बि�धत जैिवक वा आनवुंिशक पिहचान, लैङ्िगक पिहचान, यौिनकता, यौन स�ब�ध, 
गभा�धान वा गभ�पतन, कुमारी�व, प�ुष�व, नपुंशक�व वा शारी�रक रोग ज�ता िवषयको गोपनीयता कायम 
रा�ने अिधकार ह�नेछ भनी �यव�था गरकेो छ । ऐ. ऐनको दफा ७ ले ��येक �यि�लाई िनजको आवासको 
गोपनीयताको अिधकार ह�नेछ भनी �यव�था गरकेो छ । नेपालको संिवधानको धारा १६ ले आ�मस�मानका 
साथ बा�ँन पाउने अिधकारको सिुनि�तता गरकेो छ । कोिभड-१९ बाट सं�िमत �यि�ह�को �यि�गत 
िववरण साव�जिनक गदा� स�ंिमत भएको वा सं�िमत भई म�ृय ुभएको अव�थामा समेत सामािजक बिह�करण 
ग�रने, प�रवारलाई समेत लाि�छत र भेदभाव ग�रने ग�रएको र हाल कोरोना सं�िमतको उपचारमा संल�न 
रहेका िचिक�सक, �वा��यकम�, सरु�ाकम� तथा कम�चारीह�मा समेत लि�त िहंसा�मक �यवहारह� 
भएको कारण स�ंिमत �यि�ह�, �वा��यकम� तथा िनजका प�रवारह�समेत िवभेदमा पनु�का साथै उ� 
कुराले �यि�को गोपनीयताको हक, आ�मस�मानका साथ बा�ँन पाउने हक र िवभेद िव��को हकसमेत 
उ�लङ्घन भएको देिख�छ । सामािजक ला�छना (Social stigma) लाई कसरी स�बोधन गन� भ�ने 
स�ब�धमा WHO ले ‘स�ंामक रोगसगँ स�बि�धत ला�छना तथा भयले यसको उिचत स�बोधनलाई 
�भािवत पाद�छ, स�ंिमत�ित सहानुभूित रा�दै, रोगलाई सही तवरले बु�दै तथा �भावकारी र 
�यावहा�रक रणनीितह� अवल�बन गद� यससगँ स�बि�धत �वा��य सेवा तथा सुझावह� जनताको 
िव�वास िनमा�ण गन� िकिसमको ह�नुपछ�, जसले गदा� जनताले आफू र आ�ना ि�यजनह�लाई सुरि�त 
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रा�न सकुन’्34 भनी आ�नो माग�दश�नमा उ�लेख गरकेो पाइ�छ । �यसैगरी य�तो वातावरणको िसज�ना 
ग�रनपुद�छ जसमा यस रोग तथा यसका �भावह�का स�ब�धमा खलुा र इमा�दारी �पमा तथा �भावकारी 
छलफल एवं िनराकरण होस ् ।35 �यसैगरी यस सङ्�मणसगँ स�बि�धत ला�छनालाई �यूनीकरण गन�का 
लािग कोिभड-१९ सगँ जोडेर �यि�को प�रचय प�रभािषत गन� अ�यास हटाउनपुन� देिख�छ भनी भिनएको 
छ ।36

६०. �यसैले नेपालको संिवधानको धारा २७ ले ��याभूत गरकेो सूचनाको हक, धारा २७ कै सूचनाको हकमा 
सीमा तथा धारा २८ �ारा �द� गोपनीयताको हक (Right to Privacy), संिवधानकै धारा १६(१) 
�ारा �द� �यि�को स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक (Right to live with dignity) र धारा १८(२) �ारा 
“सामा�य कानूनको �योगमा उ�पि�, धम�, वण�, जात, जाित, िलङ्ग, शारी�रक अव�था, अपाङ्गता, 
�वा��य ि�थित, वैवािहक ि�थित, गभा�व�था, आिथ�क अव�था, भाषा वा �े�, वैचा�रक आ�था 
वा य�तै अ�य कुनै आधारमा भेदभाव ग�रन ेछैन” भ�ने �वा��य ि�थितको आधारमा अिवभेदको हक 
(right to non-discrimination based on health status) सगँ समेत जोडेर हे�रन ुपद�छ । कोिभड-
१९ को महामारीले गदा� िनि�चत �यि�, प�रवार र समदुायका िबचमा ला�छना, घणृा �ेषभाव, बिह�करण, 
घणृाज�य अपराध (hate crime) ज�ता घटनाह� घिटरहेका छन् । भेदभाव र ला�छनाबाट संर�ण गन� 
गोपनीयतास�ब�धी अिधकारको सिुनि�तता ह�न ुपन� ज�री दिेख�छ । �यि� वा नाग�रकका अ�य�त िनजी 
सूचनाह� कुनै खास उ�े�य र कानूनी �योजनको लािगबाहेक खलुा गन� लगाइयो भने अनाव�यक �पमा 
�यि� वा नाग�रकको शोषण िव��को हक, िहंसा िव��को हक, गोपनीयताको हक, आ�मस�मानका 
साथ बा�ँन पाउने हक र �वा��यको आधारमा िवभेद नगन� हकस�ब�धी �थािपत िविधशा�, अ�तरा�ि��य 
कानून, नेपालको संिवधान, वैयि�क गोपनीयताको हकस�ब�धी ऐन, २०७४ को उ�े�य एवम् ऐ. ऐनको 
दफा ३ र दफा ७ को समेत उ�लङ्घन ह�न जाने देिख�छ । 

६१. यस स�ब�धमा यसै अदालतबाट सपना �धान म�ल िव�� नेपाल सराकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत भएको परमादेश (ने.का.प.२०६४ अंङ्क िन नं ७८८०) मा “�यि� वा नाग�रकका 
अ�य�त िनजी सूचनाह� कुनै खास कानूनी �योजनको लािग खुला गनु�पन� भएमा बाहके खुला गन� 
लगाइयो भन ेअनाव�यक �पमा �यि� वा नाग�रक �ितर�ा पिं�मा पु�दछ र पूण� आ�मिव�ासका 
साथमा आफूले चाहकेो काम गन� नस�न ेअव�थामा पु�न स�ने ह��छ” भनी िस�ा�तसमेत �ितपादन 
भएको पाइ�छ । यसबाट पिन कोिभड-१९ का सं�िमत तथा मतृकको सूचना कुनै कानूनी �योजनको 
लािग साव�जिनक गदा� �य�ता सं�िमत �यि� तथा िनजका प�रवारजनसमेतले उ� सूचनाकै कारण कुनै 
द�ु�भावको सामना गनु�  नपन� ि�थितको सिुनि�तता ग�रनपुन� देिख�छ ।  

34 ‘Evidence clearly shows that stigma and fear around communicable diseases hamper the response. What works is 
building trust in reliable health services and advice, showing empathy with those affected, understanding the disease 
itself, and adopting effective, practical measures so people can help keep themselves and their loved ones safe.’ A 
guide to preventing and addressing social stigma associated with COVID-19. [hereafter WHO Social stigma guideline]

35 ‘An environment needs to be created in which the disease and its impact can be discussed and addressed openly, 
honestly and effectively.’ WHO Social stigma guideline.

36 ‘It is important to separate a person from having an identity defined by COVID-19, in order to reduce stigma.’ Mental 
health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak- WHO.
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६२. यसका साथै मलुकु� फौजदारी सिंहता, २०७४ को दफा १६० ले “कानूनमा अ�यथा �यव�था भएकोमा 
बाहके कानूनबमोिजम अिधकार �योग गन� अिधकारीले �य�तो अिधकार वा सामा�य कानूनको �योग 
गदा�...�वा��य ि�थित...वा य�तै अ�य कुनै आधारमा कुनै पिन नाग�रकमािथ जानीजानी भेदभावपूण� 
�यवहार गन� ह�दैँन” भनी भेदभावपूण� �यवहारलाई रोक लगाएको छ । मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा २९४ ले �यावसाियक कामको िसलिसलामा थाहा पाएको गो�य कुरा कानूनले बा�य गरकेो 
वा �य�तो �यि�ले अनुमित िदएको अव�थामा बाहके �कट गन� रोक लगाएको छ । अतः एकाितर 
सं�िमतको �वा��य ि�थितले �याउने िवभेद, समानताका साथ स�मानपूव�क बा�ँन पाउने र िहसंारिहत 
समाजमा ब�न पाउने हक कुि�ठत ह�ने ि�थित रहेको छ भने अक�ितर साव�जिनक सरोकारको कुनै िवषयमा 
सूचना मा�न पाउने हकअ�तग�तको सूचना िदने राि��य सूचना आयोगको दािय�व रहेतफ�  िवचार गदा�, 
ऐ. ऐनको दफा २८ को सूचनाको संर�ण गनु�पन� भनी सोही दफाको उपदफा (२) को ख�ड (क) मा 
"कुनै �यि�को जीवन वा सव�साधारणको �वा��य वा सरु�ामा रहकेो ग�भीर खतराको िनवारण गन� 
�योजनका लािग सूचना िदन िम�न"े अपवादा�मक अव�था उ�लेख गरकेो भए तापिन कोरोना भाइरसको 
सङ्�मण िदनानिुदन बढ्दै गएको र यसको उपचार हालस�म प�ा नलागेको ह�नाले जनमानसमा दिुवधा, 
िच�ता र डर उ�प�न भई सं�िमत �यि�मािथ ग�रने समािजक िवभेद एवं ला�छनापूण� �यवहारले गदा� 
जोिखममा रहेका वग�ले परी�ण नगन�, िबरामीपना लकुाउने, त�काल उपचारको सेवा निलने वा नपाउने 
तथा सरुि�त र �व�थ �यवहार गन�समेत हतो�सािहत ह�ने ि�थित भएको र प�रणाम �व�प साव�जिनक 
�वा��यको सरु�ामा नै जोिखम बढ्ने ि�थित भएको दिेख�छ । �यसैले कोिभड-१९ को सङ्�मणको 
अव�थामा अ�को अिधकारको स�मान गद� थप फैलावट (Further Spread) रो�नका लािग सं�िमत 
वा िनजका प�रवारमा ह�ने सामािजक ला�छना, भेदभाव, घणृाज�य अपराध (hate crime) बाट सरं�ण 
गद� िनजको गोपनीयतास�ब�धी अिधकारको सरं�ण गनु�पन� संवैधािनक तथा कानूनी दािय�व रा�यको 
िज�मेवार िनकायउपर रहेको देिख�छ ।

६३. महामारीको िवषयको िनि�त र पह�चँयो�य सूचना, स��ेषणको जोिखमता घटाउन र समाजमा गलत 
सूचना जानबाट रो�न मह�वपूण� रहेको ह��छ । तर य�तो सूचनाले ला�छनाको जोिखमतालाई घटाउन, 
जोिखमतामा रहेको वग�ह� र सङ्�मणमािथ कुनै गलत काय� (Harmful) नह�ने कुराको सिुनि�तता गन� 
अ�य�त आव�यक रह�छ अ�यथा �यि�गत पिहचानका िववरणह� साव�जिनक गदा� कोिभड-१९ सगँ ज�ुने 
�ममा थप जोिखमको ि�थित आई यस महामारीले जिटल �प िलई भसुज�तै िभ� िभ� फैिलने साथै नेपाल 
सरकारले महामारी रो�न अपनाएको tracing, tracking र treatment िविधमा समेत असर पन� ह�दँा 
राि��य सूचना आयोगबाट �कािशत िमित २०७७/०२/०६ को सूचना आदेशलाई उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ग�रिदएको छ । िवभेद र ला�छनाको डरले आ�नो �वा��य ि�थित लकुाउदँा ह�ने सङ्�मणको 
थप फैलावटको जोिखमताबाट संर�ण गन� र सं�िमत �यि�उपरको ला�छना, भेदभाव, बिह�करणपूण� 
ि�याकलाप रोक� सं�िमत वा उनको प�रवारको आ�मिव�ास विृ� गरी समाजमा खलेुर आउने वातावरण 
िसज�ना गन� सं�िमत �यि�ह�को �यि�गत िववरण (सङ्�मण वा म�ृय ुह�दँाका बखत बसोबास गरेको 
�थान र �थायी ठेगाना) खो�न र खो�न आव�यक भएमा स�बि�धत िज�मेवार िनकायह�ले �यि�गत 
िववरणह� महामारीको रोकथाम र �यव�थापनको लािग संकलन, �योग, खलुासा गनु�पन� ठाउमँा गनु�  गराउन,ु 
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िवभेद र ला�छनाबाट सं�िमत �यि�का प�रवारको संर�ण गन� स�बि�धत िनकायमा आएको जानकारीको 
गोपनीयता स�बि�धत िज�मेवार िनकायले नै रा�न,ु िविभ�न सामािजक स�जाल, प� पि�काह�लगायतका 
स�चार मा�यममा कोिभड-१९ का सं�िमत �यि�ह�को सहमितबेगर �यि�गत पिहचान ख�ुने िववरणह� 
(सङ्�मण वा म�ृय ुह�दँाका बखत बसोबास गरकेो �थान र �थायी ठेगाना) छा�ने वा साव�जिनक गन� काय� 
ब�द गनु�  गराउन ुभनी नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी ग�रएको छ ।

६४. अब अि�तम �� न.ं ९ अथा�त् महामारीले समाजमा पारकेा बह�आयािमक असर / �भावह�को यथोिचत 
स�बोधन तथा High Risk Group मा पन� मिहला तथा बालबािलकाह�लाई िवशेष सरं�ण िव�मान 
कानूनी �यव�थाह�ले गन� नसकेको तथा कोरोना भाइरस ज�ता जीवाणहु�बाट िसज�ना ह�ने महामारीको 
उिचत �यव�थापनको लािग एक�कृत कानून (Pandemic Law) नह�दँा महामारीको िनय��ण, रोकथाममा 
सम�या रहेकोले िनवेदकको मागबमोिजम लैङ्िगक सवंेदनशील एक�कृत कानून िनमा�ण गन�को लािग आदेश 
जारी ह�नपुन� हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा�, िव�मान कानूनी �यव�थाअन�ुप हालस�म कोरोना 
महामारीको �यव�थापन ह�दैँ आएको र कानून बनाउन अदालतले आदेश गदा� कानूनको आव�यकता 
महससु गरी कानून बनाउने िवधाियक� िववेक (Legislative Prudence) मािथ ह�त�ेप ह�न जाने भ�ने 
िव�ान्   सह�यायािधव�ाको बहस िजिकर रहेको पाइ�छ ।

६५. यस स�दभ�मा महामारीले िसज�ना गरकेा असर / �भावह�का स�ब�धमा िव�मान संवैधािनक, नीितगत 
तथा कानूनी �यव�थाह� पया�� छन् वा छैनन् र भएका कानून लैङ्िगक संवेदनशील छन् वा छैनन् भनी 
िववेचना गन� ज�री देिख�छ ।

६६. नेपालको सिंवधानको धारा १६ ले ��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने, धारा १८(२) ले अिवभेदको 
हकले लैङ्िगक, �वा��य ि�थित, गभा�व�थाको आधारमा कुनै �कारको भेदभाव गन� नपाइने, धारा १८(३) 
को �ितब�धा�मक वा�यांशले मिहला तथा सीमा�तकृत वग�को लािग कानून बनाई िवशेष �यव�था गन� 
स�ने, धारा ३८(५) ले मिहलालाई िश�ा, �वा��य, रोजगारी र सामािजक सरु�ामा सकारा�मक िवभेदका 
आधारमा िवशेष अवसर �ा� गन� हक ह�ने, धारा २९ ले कुनै पिन �यि�को िजउ, आवास, स�पि�, 
िलखत, त�यांक, प�ाचार र च�र�स�ब�धी िवषयको गोपनीयता कानूनबमोिजम बाहेक अनित��य ह�ने, 
धारा ३३ ले ��येक नाग�रकलाई रोजगारीको हक ह�ने तथा धारा ३५ ले ��येक नाग�रकलाई रा�यबाट 
आधारभूत �वा��य सेवा िनःश�ुक �ा� गन� हक ह�ने र कसैलाई पिन आकि�मक �वा��य सेवाबाट वि�चत 
नग�रने मौिलक हकह�को ��याभूित गरकेो पाइ�छ । �यसैगरी धारा २० ले �यायस�ब�धी हक, धारा 
२१ ले पीिडतको हक, तथा धारा ४६ ले उपचारको हकको �यव�था गरकेो छ । साथै धारा ३८(४) ले 
मिहलाको समानपुाितक समावेशी िस�ा�तको आधारमा सहभागी ह�न पाउने हकको �यव�था गरकेो छ। 
राि��य �वा��य नीित, २०७६ ले “�व�थ तथा सुखी जीवनलि�त सजग र सचेत नाग�रक” िनमा�ण 
गन� दीघ�कालीन सोच (Vision) राखेको दिेख�छ । उ� नीितले गणु�तरीय �वा��य सेवा, द� जनशि�को 
उ�पादन, �ाि�, िवकास र उपयोग, सं�थागत स�ुढीकरण, जनसहभािगता, साव�जिनक-िनजी साझेदारीदेिख 
�वा��य अनसु�धानको गणु�तरलाई अ�तरा�ि��य मापद�डअन�ुप बनाई अनसु�धानका सझुावबमोिजम 
नीित िनमा�ण, योजना तजु�मा, औषधी एवं उपचार प�ितमा उपयोग गन� तथा महामारी िनय��णलगायतका 
िवपद ् �यव�थापन पूव�तयारी तथा �ितकाय�को एक�कृत उपायह� अवल�बन गन�स�मका रणनीितह� 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

िलएको देिख�छ । उपयु�� संवैधािनक तथा नीितगत �यव�थाह�को रोहमा िव�मान कानूनी �यव�थाह�को 
मू�याङ्कन गनु�  वा�छनीय देिख�छ ।

६७. सं�ामक रोग ऐन, २०२० को ��तावना हेदा�, “नेपाल भर वा �यसको कुनै भागमा कुनै स�ंामक रोग 
फैिलएमा वा फैिलने स�भावना देिखएमा �य�तो रोगले उ� �प िलन नपाउने गरी रोगको िनमू�ल गन� 
वा रोकथाम गन�को लािग �यव�था गन�” उ� ऐन बनेको देिख�छ । सो ऐनको उ�े�यअन�ुप आव�यक 
कारबाही गन�, सव�साधारण जनता वा कुनै �यि�ह�को समूहउपर लागू ह�ने गरी आव�यक आदेश जारी गन�, 
पैदल वा सवारी साधनबाट लिगने, �याइने, सफर गन� या�ूको जाचँबझु गन�, स�ंामक रोग लागेको आशंका 
लागेका पशपुं�ी वा या�ूलाई अ�पताल तथा अ�य �थानह�मा अलग गरी रा�न वा सफर गन�मा समेत 
िनरी�ण र िनय��ण गन�को लािग आव�यक आदेश जारी गन� अिधकार �मशः ऐनको दफा २ र दफा २क 
ले नेपाल सरकार र �देश सरकारलाई तथा जाचँबझु गन� खिटएको कम�चारीलाई स�ुपेको देिख�छ । ज�मा 
६ वटा दफाह� भएको उ� ऐनको दफा ३, ४ र ५ मा �मशः आदेशको अपहेलना गन�लाई सजायस�ब�धी, 
कसरुमा कारबाही र िकनारा गन� अिधकारस�ब�धी र अिधकृत �यि�ले कत��य पालना गदा�  असल िनयतले 
काम कारबाही गरकेोमा बचाउस�ब�धी �यव�थास�म रहेको पाइ�छ । नेपाल सरकार र �देश सरकारह�ले 
ियनै �यव�थाका आधारमा हालस�म ब�दाब�दीस�ब�धी िविभ�न आदेशह� जारी गद� आएको देिख�छ ।

६८. क�रब ५६ वष�अिघ अथा�त् िव.सं. २०२० सालमा जारी भएको उपयु�� ऐनले स�ंामक रोग रोकथामस�ब�धी 
सामा�य �यव�था गरी आव�यक कारबाही तथा आदेश गन� अिधकार नेपाल सरकारलाई तथा िमित 
२०७५।११।१९ को नेपालको संिवधानअनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सशंोधन गन� ऐन, २०७५ 
�ारा दफा २क थप गरी �देश सरकारलाई समेत सोहीअन�ुपको अिधकार �दान गरकेोस�म पाइ�छ । 
कोरोना भाइरस आफँैमा सं�ामक रोग भएकोले यस ऐन कोरोनाको सङ्�मण िनय��णमा आकिष�त ह�ने भए 
तापिन हाल यस रोग मािनसबाट मािनससगँ निजक ह�नासाथ �ास वा उसले छोएको, �योग गरकेो ठाउबँाट 
समेत सन� अ�य�त ग�भीर िकिसमको रोगले िव�भरी नै महामारीको �प िलएको, यसको िनमू�लनको उपाय 
प�ा लािग नसकेको तथा यसले राि��य तथा अ�तरा�ि��य �तरमा जीवन नै गमुाउन ुपन� ि�थित िसज�ना 
गरकेो छ र यसको भयावहताले उपचार, आिथ�क, सामािजक, मनोवै�ािनकलगायतका मानव जीवनका 
बह�आयािमक प�मा पा�ररहेको असर / �भावह� तथा सो अव�थामा High Risk Group मा पन� मिहला, 
बालबािलका, �ये� नाग�रक, अपाङ्गता तथा अ�य रोगका िबरामी भएका �यि�ह�को स�ब�धमा ग�रनपुन� 
िवशेष संर�णसमेतका सवालह� (Issues) लाई उिचत स�बोधन गन� स�ने देिखदँैन । हाल �चिलत 
कानूनले यो फरक �कृितको महामारीको �कोप रोकथाम (prevention), स�बोधन (response), 
पुनला�भ (recovery) को लािग स�बि�धत िनकायले आव�यक �ि�कोण र काय��मको प�रक�पना 
गन�सकेको छैन । अ�य िविभ�न िनकायह�सगँको सम�वया�मक �ि�कोणह�समेत �याउन सकेको 
छैन । िवपद्को �व�प हदेा� पिन यो अिनि�तकालीन अव�थामा रहकेो छ । य�तो िवपद् �यव�थापन 
कसरी गन� भ�ने रणनीितह� पिन कानूनले िनिद�� गन�सकेको अव�था छैन ।

६९. �यसैगरी नेपालको संिवधानको धारा ३५ अ�तग�त “नेपालको सिंवधानले ��याभूत गरकेो िनःशु�क 
आधारभूत �वा��य सेवा तथा आकि�मक �वा��य सेवा पाउने हक काया��वयन गन� र �वा��य 
सेवालाई िनयिमत, �भावकारी, गुण�तरीय तथा सव�सभु तु�याई नाग�रकको पह�चँ �थािपत गन�को 
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लािग आव�यक कानूनी �यव�था गन�” भनी जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ जारी भएको दिेख�छ । सो 
ऐनको दफा २ को देहाय (क) ले “आकि�मक �वा��य सेवा भ�नाले आकि�मक घटना वा आपतकालीन 
अव�था परी जीवन जोिखमय�ु अव�थामा रहेका �यि�ह�को जीवनलाई जोिखमम�ु गन�, जीवन वा 
अङ्ग ग�ुनबाट बचाउन आव�यकताअनसुार िदनपुन� �ारि�भक तथा त�काल सेवा स�झन ु पछ� ” भनी 
प�रभाषा गरकेो पाइ�छ । कोरोना भाइरसको सङ्�मण िव�भर आपतकालीन अव�था िन��याएको भए 
तापिन नेपालको स�दभ�मा जन�वा��य सेवा ऐनले गरकेो आकि�मक �वा��य सेवाको उपयु�� प�रभाषाले 
नै आकि�मक �वा��य सेवालाई �ारि�भक तथा त�काल सेवाको दायरािभ� संकुचन ग�रिदएको ह�दँा 
कोरोना सङ्�मणको आशकंा रहेको �यि�को परी�णदेिख सं�िमतको उपचार गरी रोगको िनदान र 
पनु�था�पनास�म अवल�बन ग�रनपुन� बह�प�ीय सेवाह�लाई समेट्न सकेको दिेखदँैन ।

७०. जन�वा��य सेवा ऐनको अक� उ�े�य भनेको नाग�रकलाई िनःश�ुक आधारभूत �वा��य सेवा उपल�ध 
गराउने रहेको पाइ�छ । सो ऐनले ‘आधारभूत �वा��य सेवा’ को प�रभाषा गदा�  ऐनको दफा ३ को उपदफा 
(४) मा उि�लिखत सूचीबमोिजम “आम नाग�रकको �वा��य आव�यकता पूित�का लािग रा�यबाट 
सुलभ �पमा िनःशु�क उपल�ध ह�ने �व��ना�मक, �ितकारा�मक, िनदाना�मक, उपचारा�मक र 
पुन�था�पना�मक सेवा स�झनु पछ�” भनी उ�लेख ग�रएको छ । सो सूचीले कोरोना रोगलाई समेट्न सकेको 
छ िक छैन भनी हेदा�, सूचीकृत िविभ�न १० वटा सेवाम�ये दफा ३ को उपदफा (४) को दहेाय (ग) मा ‘स�वा 
रोगस�ब�धी सेवा’ उ�लेख भएको पाइ�छ । स�वा रोगअ�तग�त कोरोनाको सङ्�मणसमेत पन� स�ने भए 
तापिन सङ्�मणले महामारीको �प िलएको र सामा�य अव�थामा भ�दा फरक �कृितको रोग भएको र 
अिधक �वा��य सरु�ाका उपायह� अवल�बन ग�रनपुन� ह�दँा तत् स�ब�धी सेवाह�को बारमेा �प� उ�लेख 
ग�रएको छैन र ऐनको दफा ३ को उपदफा (७) ले आधारभूत “सेवाह�को िव�तृत िववरण, सेवा �वाह 
तथा �यव�थापनस�ब�धी अ�य �यव�था तथा �ि�या म��ालयले तोकेबमोिजम ह�नेछ” भनी �वा��य 
तथा जनसं�यास�ब�धी िवषय हेन� म��ालयलाई िज�मेवारी सिु�पएको पाइ�छ । सोही िज�मेवारीबमोिजम 
म��ालयले कोरोना सङ्�मण रोकथाम स�ब�धमा केही मापद�डह� तयार गरी लागू गरकेो दिेख�छ । 

७१. �यसैगरी �चिलत िवपद ्जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ हेदा�, “िवपद ्�यव�थापनका 
सबै ि�याकलापको सम�वया�मक र �भावकारी �पमा �यव�थापन गरी �ाकृितक तथा गैर�ाकृितक 
िवपदब्ाट सव�साधारणको िजउ�यान र साव�जिनक, िनजी तथा �यि�गत स�पि�, �ाकृितक एवम ्
साँ�कृितक स�पदा र भौितक सरंचनाको सरं�ण गन� िवपद् जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन 
तथा �यूनीकरणसगँ स�बि�धत �चिलत कानूनलाई सशंोधन र एक�करण गन�” सो ऐन �याइएको 
देिख�छ । उ� ऐनको दफा २ को देहाय (घ) ले महामारीलाई “गैर�ाकृितक िवपद्” भनी प�रभािषत 
गरकेो पाइ�छ । िवपदक्ो �भावकारी �यव�थापन गन�, गराउने स�दभ�मा दफा ३ अ�तग�त ‘िवपद ्जोिखम 
�यूनीकरण तथा �यव�थापन राि��य प�रषद्’, दफा ६ बमोिजम ‘काय�कारी सिमित’, दफा ९ बमोिजम 
‘िवशेष� सिमित’, दफा १० बमोिजम ‘राि��य िवपद् जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन �ािधकरण’, 
दफा १४ बमोिजम ‘�देश िवपद ् �यव�थापन सिमित’, दफा १६ बमोिजम ‘िज�ला िवपद ् �यव�थापन 
सिमित’, तथा दफा १७ बमोिजम ‘�थानीय िवपद् �यव�थापन सिमित’ समेतका सं�थागत �यव�था गरी 
स�बि�धत िनकायह�को काम, कत��य र अिधकारह�को समेत �यव�था उ� ऐनमा ग�रएको पाइयो । िवपद ्
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�यव�थापनका यी सामा�य �यव�थाका अलावा काय�कारी सिमितको काम, कत��य र अिधकारअ�तग�त 
दफा ८ को देहाय (ड) मा “िवपद्को जोिखममा रहकेा मिहला, बालबािलका, �ये� नाग�रक, दिलत, 
सीमा�तकृत वग� तथा समदुाय, अश� तथा अपाङ्गता भएका �यि�ह�को लािग िवशेष योजना तथा 
काय��म बनाई काया��वयन गन�, गराउने” भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । उपयु�� िवशेष योजना तथा 
काय��मले कोिभड-१९ को उ�च जोिखममा रहेका ‘अ�य रोगका िबरामी’ लाई समेट्न सकेको देिखएन । 
िवपद ्�यव�थापनस�ब�धी उपयु�� ऐनले महामारीलगायतका सबै �कारका �ाकृितक तथा गैर�ाकृितक 
िवपदह्�लाई एकम�ु स�बोधन गन� खोजेको भए तापिन कोिभड-१९ को महामारीले िसज�ना ग�ररहेको 
िवशेष तथा नवीन असर �भावह�लाई तथा ‘उ�च जोिखममा परकेा’ सबै समूहह�लाई समेट्न सकेको 
देिखदँैन । य�तो अव�थामा नेपाल सरकारले िविभ�न मापद�ड, काय�िविध, िनद�शनह� जारी गद� �वा��य 
सरु�ाका उपायह� अवल�बन गद� आएको अव�थामा समेत महामारीको उिचत �यूनीकरण, �यव�थापन 
�भावकारी ह�न नसक� िदनानिुदन सं�िमत तथा मतृकको सं�या बढ्दो �ममा रहेको दिेख�छ र यस 
महामारीले िन��याइरहेका बह�प�ीय, बह�आयािमक असरह�बार ेनेपालमा यथे� अ�ययनसमेत भई नसकेको 

 देिख�छ ।
७२. हाल कोरोना सङ्�मणको महामारीले िव�भर िवकराल �प िलएकाले यसको असर मािनसको �वा��यमा 

मा� नभएर रा�य तथा मानव जीवनका िविवध �े�ह�मा बह�आयािमक �भावह� प�ररहेको राि��य 
तथा अ�तरा�ि��य त�य-त�याङ्कह�ले उजागर ग�ररहेका छन् । �यि�ले रोजगारी गमुाउनेदेिख �यानै 
गमुाउनेस�म, �यवसायीले घाटा बेहोन�दिेख टाट पि�टनेस�म तथा रा��ले चरम आिथ�क िव�ङ्ृखलता 
भो�नपुन�स�मका िनयितह� यस महामारीको �ितिनिध ��ा�तह� मा� ह�न् । यी र य�ता अ�य स�भा�य 
असर र �भावह� अझै देिखने �ममै छन् । जन�वा��य सेवा ऐनअ�तग�त आकि�मक �वा��य सेवा 
�ारि�भक तथा त�काल सेवामा िसिमत रहेको तथा आधारभूत सेवालाई िनःश�ुक गन� �योजनको लािग 
मा� सूचीकृत ग�रएको देिखदँा सो ऐन नाग�रकको �वा��य सेवामा मा� केि��त रहेको पाइ�छ । उ� ऐनले 
समेत कोरोना सङ्�मणले िन��याएको बह�आयािमक असर �भावह�लाई स�बोधन गन� सकेको देिखदँनै ।

७३. मलुकु� फौजदारी सिंहताको दफा १०४ ले सं�ामक रोग फैलाउन नह�ने भनी उपदफा (१) मा “कसैले 
कसैको �यानलाई खतरा पु�याउन स�न े कुनै िकिसमको स�ंामक रोग फैलाउने वा फैिलन स�ने 
कुनै काम गन� ह�दैँन” भनी सं�ामक रोग फैलाउने काय�लाई अपराधीकरण गरी �य�तो कसरु गन�लाई ऐ. 
उपदफा (२) ले सजाय तथा ज�रवानाको �यव�थास�म गरकेो पाइ�छ । सं�ामक रोग स�ब�धमा संिहतामा 
अपराधीकरण गरी सजाय तथा ज�रवानाको �ावधानबाहेक अ�य कुनै �यव�था रहेको पाइदँैन ।

७४. यसरी ऐन कानूनह�ले कोरोना महामारीको िवषयलाई उिचत स�बोधन गन� नसकेकोले नेपाल सरकारले 
हाल कोरोना महामारीस�ब�धी केही मापद�ड जारी गरकेो पाइ�छ । "कोरोना भाइरसको सङ्�मणबाट 
ला�न स�न ेरोगबाट नाग�रकह�लाई सरुि�त रा�न शङ्का�पद �यि�लाई क�तीमा १४ देिख १७ 
िदनस�म �वार�ेटाइनमा सुरि�त तथा स�ुयवि�थत त�रकाले राखी �य�ता र समाज दुवैलाई सुरि�त 
रा�न" भनी नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लयले ‘कोरोना भाइरस (COVID-19) 
स�ब�धी �वार�ेटाइन स�चालन तथा �यव�थापन गन� बनेको मापद�ड, २०७६’ जारी गरकेो दिेख�छ । 
�यसैगरी कोिभड-१९ सङ्�मणको “शकंा�पद, स�भािवत र पुि� भएका िबरामीह�को केस अनसु�धान 



कोिभड - १९ िवशेषाङ्क

256

र िनजका क�ट्या�टमा आएका �यि�ह�को खोज पड्ताल गन� हरके �थानीय तहह�मा �ािविधक 
जनशि� रहकेो िटम गठन गरी प�रचालन गन�”  भनी �वा��य तथा जनसं�या म��ालयले ‘कोिभड-१९ 
का लािग केस अनसु�धान तथा क�ट्या�ट खोज पड्ताल िटम प�रचालन अ�त�रम िनद�िशका, २०७७’ जारी 
गरी लागू भएको देिख�छ । �यसैगरी �वा��य तथा जनसं�या म��ालयले कोिभड-१९ का िबरामीह�का 
उपचारमा ��य��पमा संल�न �वा��यकम� तथा अ�य कम�चारीह�को �यव�थापनस�ब�धी माग� िनद�शन, 
२०७७, कोिभड-१९ महामारीको स�दभ�मा �ये� नाग�रकह�को सेवा �वाहस�ब�धी मापद�ड, २०७७, 
कोिभड-१९ को सं�िमतह�को आइसोलेसनस�ब�धी �वा��य मापद�ड, २०७७, �वार�ेटाइनमा 
रहेका �यि�का लािग �वा��यस�ब�धी �यव�था, २०७७, कोिभड-१९ रोगका महामारीको समयमा 
आपतिव�दमुा अपनाउनपुन� सरु�ा िविध, २०७७, कोिभड-१९ का कारण म�ृय ुभएका �यि�ह�को शव 
�यव�थापनस�ब�धी संि�� काय�िविध, २०७७, Health Sector Emergency Response Plan: 
COVID-19 Pandemic समेत जारी गरकेो दिेख�छ । 

७५. �यसैगरी “सेवा के�� तथा पुन�था�पना के��लगायतका आ�य�थलमा आि�त �यि�ह�लाई 
िव��यापी �पमा फैिलएको कोरोना भाइरसको सङ्�मणबाट जोगाउन तथा महामारीको अविधमा 
सङ्�मण ह�न निदन पूण� सरु�ाका उपायह� अपनाएर सुरि�त तथा स�ुयवि�थत त�रकाले सेवा 
�वाह गन� �यव�था िमलाउन” भनी मिहला, बालबािलका तथा �ये� नाग�रक म��ालयले ‘कोरोना भाइरस 
(कोिभड-१९) महामारीको अविधमा आ�य�थल स�चालनस�ब�धी मापद�ड, २०७७’ जारी गरेको 
पाइ�छ । यो मापद�ड सशुासन (�यव�था तथा स�चालन) ऐन, २०६४ को दफा १४ ले िदएको अिधकार 
�योग गरी बनाइएको दिेख�छ । सशुासन (�यव�था तथा स�चालन) ऐन, २०६४ को दफा १४ मा “यस 
ऐन वा अ�य �चिलत कानूनबमोिजम िनण�य गन� पाउने अिधकारीले कुनै िवषयमा िनण�य गदा� �चिलत 
कानूनमा कुनै काय�िविधको �यव�था भएको रहछे भन े�य�तो काय�िविध र �य�तो �यव�था नभएकोमा 
िनण�य गनु�पन� िवषयको �कृित ह�ेर उपयु� काय�िविध अपनाउनु पन�छ” भ�ने उ�लेख भएबाट समेत 
सं�ामक रोग वा िव�मान कोरोना महामारी स�ब�धमा कुनै पिन कानूनमा काय�िविधको �यव�था नभएकै 
कारण उपयु�� �यव�थामा टेकेर सो मापद�ड बनाइएको पाइयो । 

७६. यसरी कोरोना महामारीको सवाललाई स�बोधन गन� स�ने कुनै एक�कृत कानून नभएकोले नेपाल सरकारका 
िविभ�न िनकाह�ले िविभ�न ऐन कानूनह� देखाई अ�थाई तथा त�कालीन उपायका �पमा मापद�ड तथा 
आदेश जारी गद� आएको पाइयो । मािथ िव�लेषण ग�रएअनसुार कोरोना भाइरसको महामारीको िवषय बहृत् 
भएको, यसले नाग�रक तथा रा��को जीवनमा बह�आयािमक असरह� पा�ररहेको र यसका नया ँआयामह� 
िदनानिुदन िवकास ह�दँै गइरहेको, High Risk Group अ�तग�त पन�ह�लाई उ�च �ाथिमकता िदई िवशेष 
�यव�था गन� ज�री भएको, यी िवषयह�लाई स�बोधन गन� स�ने एक�कृत कानूनको अभावमा नेपाल 
सरकारले िविभ�न काय�कारी िनण�यह� गरी अ�थायी �पमा समाधान गन� खोजेको स�दभ�मा आव�यक 
अ�ययन गरी कोरोना भाइरसज�तो महामारीको रोकथाम (Prevention), यसका असर / �भावह�लाई 
यथोिचत स�बोधन (Response) गन�को लािग तथा नो�सानीह�लाई पूित�  गन� र समाजमा घणृा-�ेष 
हटाई सद् भावपूण� वातावरणसिहत �भािवतलाई पनुला�भ (Recovery) मा लैजान एक�कृत कानून बनाउन 
आव�यक दिेख�छ ।
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७७. अब कोिभड-१९ को महामारीलाई उिचत �यव�थापन गन�का लािग कानून बनाउने िवषय िवधाियक� 
िववेकको िवषय भएकोले कानून बनाउनको लािग सव��च अदालतले आदेश जारी गन� िम�दैन भनी िव�ान्   
सह�यायािधव�ाले बहस िजिकर ��ततु गनु�भएको स�ब�धमा िवचार गदा�, कानून बनाउने अिधकार िन�य 
पिन िवधाियकामा रहेको र िव�मान महामारीलाई उिचत स�बोधन गन� एक�कृत कानूनको अभावमा नेपाल 
सरकारले िविभ�न कानूनह�का आधारमा तथा काय�कारी अिधकारको �योग गरी िविभ�न मापद�डह� 
जारी गरी महामारीको �यव�थापन गन�तफ�  अ�सर रहेकोतफ�  समेत यस अदालतको �यानाकष�ण भएको 

 छ । नेपाल सरकारको उपयु�� पहल कदमीह�समेतबाट िव�मान महामारीको संकटको तथा यस 
महामारीले िन��याएका िवकराल अव�य�भावी द�ुप�रणामह�को समेत उिचत �यव�थापन ह�न सकेको 
देिखदँैन । �भावकारी कानूनका अभावमा �यायापािलका �वयंले कानून बनाउने नभए तापिन सव��च 
अदालतको असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त परकेा िनवेदकह�माफ� त य�ता िवषयमा अदालतको 
�यानाकष�ण ह�न गएको छ । यसै स�दभ�मा ०७६-RE-०३९२ को अड्बडको िनकासा एवं ०७६-WO-
०९४४ को परमादेश माग भएको िनवेदनमा यस अदालतको १९ जनाको बहृत् पूण� इजलासबाट देवानी वा 
फौजदारी काय�िविध संिहता लगायत तथा अ�य �चिलत कानूनह�मा रहेको हद�यादस�ब�धी �यव�थाले 
वत�मान िवपद् वा महामारीको कारण कानूनह�मा पैदा ह�ने जिटलतालाई पया�� स�बोधन गरकेो देिखन 
नआएकोले कानूनी शू�यताको असहज प�रि�थितलाई �यायोिचत �पमा स�बोधन गन� सिंवधानको धारा 
१२६, १२८ र १३३ (२) बमोिजम िमित २०७७।०२।१५ मा आदेश ग�रसकेको छ । यसरी कानूनको 
�र�ता तथा अपया��ता रहेका िवषयह�मा कानून बनाउन आव�यक �यव�थापन गन�का लािग भनी यस 
अदालतबाट िविभ�न िनवेदनह�मा नेपाल सरकारको नाउमँा िनद�शना�मक आदेश जारी गरकेो37 वा किहले 
कानूनको खाडललाई अ�थायी �पमा पूित� गन� िनद�िशका नै जारी गद� आएको �याियक पर�परासमेत रहेको 

 छ ।38 ��ततु �रट िनवेदनको हकमा कोिभड-१९ ज�ता महामारीको वत�मान चनुौतीलाई सामना गन� स�ने 
अव�थामा सं�ामक रोग ऐन, २०२० लगायतको �चिलत कानूनह�को पया��ता र �भावका�रता छ छैन 
अ�ययन गरी अ�ययन �ितवेदनबमोिजम उपयु�� र आव�यक लैङ्िगक मै�ीय र High Risk Group  
लाई उ�च �ाथिमकतामा राखी कानून बनाउन नेपाल सरकारको नाउमँा आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । ��ततु 
िनवेदनको दायरी लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार गरी बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.�काशकुमार ढंुगाना

इजलास अिधकृतह�: नारायण सापकोटा / िवकाश कुमार रजक / मितना शा�य / �ेया सजंेल / पजुा सवेुदी
क��यटुर अपरटेरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७७ साल साउन मिहना २१ गते रोज ४ शभुम् ।

37 ने.का.प. २०७१, िन.नं.७४४९, ने.का.प. २०६२ िन.नं ७४९८, ने.का.प. २०६५ िन.नं ७९७३, ने.का.प. २०६५ िन.नं ८०८३, ०६८-WO-००४६
38 ने.का.प. २०६४ अकं ९ िन. नं ७८८०, ने.का.प. २०६५ िन.नं ८००५ प.ृ९९९, ने.का.प. २०७० अंक १ िन.नं ८९४०
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायधीश �ी अिनलकुमार िस�हा

माननीय �यायाधीश �ी बमकुमार �े�ठ
फैसला िमित : २०७७।५।२४

०७७-WH- ००१६

िवषय :- ब�दी��य�ीकरण

िनवेदक : िचतवन िज�ला कािलका न.पा. वडा नं. ११ घर भई हाल बाल सधुार गहृ सानोिठमी, भ�परुमा रहेको 
नाम प�रवित�त (ग) को हकमा िनजको बाब ुिचतवन िज�ला कािलका न.पा. वडा नं. ११ ब�ने वष� ३५ 
को नाम प�रवित�त (ख) ----------------------------------------------------------------------------------१

िव��
िवप�ी :  उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलास मकवानपरु, हेट�डा ---------------------------------------------१
 िचतवन िज�ला अदालत, भरतपरु, िचतवन ------------------------------------------------------------१
 बाल सधुार गहृ सानोिठमी भ�परु -----------------------------------------------------------------------

१

आदेश
 �या.अिनलकुमार िस�हा : नेपालको संिवधानको धारा ४६, १३३(२) बमोिजम यसै अदालतको 
असाधारण �े�ािधकारिभ�को भई पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनको संि��त त�य एव ंठहर यस�कार छः
१. िचतवन िज�ला अदालतबाट नाम प�रवत�न कािलका १ को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र �ितवादी मेरो 

छोरा नाम प�रवित�त नाम (ग) लाई जबरज�ती करणीस�ब�धी बालिब�याइ ँम�ुामा िमित २०७३।३।२० 
गते बालिब�याइ ँठहरी मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम १० वष� कैद ह�नेमा 
िनज १४ वष�को नाबालक देिखएकोले बालबािलकास�ब�धी ऐन,२०४८ को दफा ११(३) बमोिजम सोको 
आधा सजाय अथा�त् ५ वष� कैद र पीिडतलाई �.१,००,०००।– �ितपूित�  भराई िदने िनण�य भएकोमा 
सो फैसलाउपर पनुरावेदन परी उ�च अदालत पाटन हटे�डा इजलासबाट िमित २०७४।५।४ मा सु� 
सदर फैसला भई नाबालक छोरा नाम प�रवित�त (ग) बाल सधुार गृह भ�पुरमा नै छन । कोरोना 
भाइरसको िव��यापी महामारीबाट ब�न सव��च अदालतको िमित २०७६/१२/०७ गतेको पूण� बैठकको 
िनण�यबाट �वा��य जोिखम आकँलन गरी बाल सधुार गहृमा रहेका बालबािलकाका अिभभावकले आ�नो 
बालबािलकालाई अदालतले खोजेको बखत उपि�थत गराउन म�जरु गरी िनवेदन िदएमा आव�यक �ि�या 
वा आदेश गरी �य�ता बालबािलकालाई अिभभावक वा संर�कको िज�मा लगाउने भ�ने िनण�य भएकोले सो 
िनण�यबमोिजम सानोिठमी भ�परुमा रहेका नाबालक छोरा नाम प�रवित�त (ग) लाई अदालतमा खोिजएको 
बखत उपि�थत गराउने गरी मेरो छोरा मेर ैिज�मामा लगाई पाउ ँभनी िचतवन िज�ला अदालतमा िनवेदन 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

पेस गरकेोमा सो अदालतबाट िमित २०७६।१२।११ गते नाम प�रवित�त (ग) लाई तोिकएको कैद सजायको 
अविध, �ितपूित� रकम र म�ुाको अव�थासमेतबाट मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा १५५ र बालबािलकास�ब�धी ऐन,२०७५ दफा २४( ३ ) र २७ को अव�था िव�मान नदेिखदँा 
अदालतबाट लागेको कैद सजाय भ�ुान ह�न बाकँ� रहेकाले अिभभावकको िज�मा लगाउन िम�ने अव�था 
देिखएन भनी भएको आदशे भएकोले उ�च अदालत पाटन हेट�डा इजलासमा ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन 
िदएकोमा सो अदालतबाट िमित २०७७।३।३ मा िनवेदन खारजे ह�ने गरी आदेश भएकोले �ी उ�च अदालत 
पाटन हेट�डा इजलासको आदशेले िवभेद गरकेो ह�दँा बदरभागी छ । बालबािलकास�ब�धी ऐन ,२०७५ को 
दफा १६(१)(२) र ३६(५) को कानूनी �यव�था, सव��च अदालतको िमित २०७६/१२/०७ गतेको पूण� 
बैठकको िनण�यको �ितकूल भएकोले िचतवन िज�ला अदालतको िमित २०७६/१२/११ को आदेश र �ी 
उ�च अदालत पाटन हेट�डा इजलासबाट िमित २०७७/०३/०३ मा �रट िनवेदन खारजे गन� गरी भएको 
आदेश उ��ेषणको आदशेले बदर गरी नाबालक छोरा नाम प�रवित�त (ग) लाई अदालतले खोजेका बखत 
उपि�थत गराउने गरी त�काल म अिभभावक (बाब)ु को िज�मा जमानीमा छोड्ने गरी ब�दी ��य�ीकरणको 
आदेश जारी गरी नाबालक छोरालाई थनुा म�ु ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको �रट िनवेदक प�रवित�त नाम (ख) को 
�रट िनवेदन ।

२. यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजम आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश जारी ह�न 
नपन� कुनै आधार कारण भए सबदु �माणसिहत यो आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक ३ 
िदनिभ� िवप�ीह�ले महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गन� भनी यो आदेश र 
�रट िनवेदनको �ितिलिपसमेत साथै राखी सोको बोधाथ� महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई िदई िलिखत 
जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनु�  भ�ने बेहोराको यस अदालतको िमित २०७७/४/१८ 
गतेको आदेश । 

३. यस अदालतको २०७३/०३/२० को फैसलाले जबरज�ती करणी म�ुामा �ितवादी (ग) लाई ५ वष� कैद 
र पीिडतलाई �.१,००,०००।- �ितपूित� भराउने ठहर फैसला भई िमित २०७३/०१/१३ को आदेशले 
बाल सधुार गहृ भ�परुमा रहे बसेको दिेखदँा बाकँ� कैद अविध बाल सधुार गहृमा सजाय भ�ुान ग�ररहेकोले 
मलुकु� फौजदारी काया�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १५५ र बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को 
दफा २४(३) र दफा २७ को अव�था िव�मान नदेिखदँा िनजलाई अिभभावक िज�मा लगाउन िमलेन । 
कानूनबमोिजम गनु�  भनी यस अदालतबाट िमित २०७६।१२।११ मा आदेश भएको अव�थामा �रट िनवेदकले 
उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलासमा यस अदालतलाई समेत िवप�ी बनाई ब�दी��य�ीकरणको 
िनवेदन िदएकोमा �रट िनवेदन खारजे भएकोले वैकि�पक �यव�था ह�दँाह�दैँ सोही िवषयव�तकुा स�ब�धमा 
पनु: ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदन िदएकोले ��ततु िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको िचतवन 
िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ ।

४. िचतवन िज�ला अदालतको िमित २०७३।०३।२० को फैसलाबमोिजम िनज िनवेदकलाई बाल सधुार 
गहृमा �चिलत कानूनबमोिजम रािखएको हो । बाल सधुारगहृ आफँैले कुनै पिन बालकलाई थ�ुने वा छाड्ने 
अि�तयारी नभएको ह�दँा ��ततु िनवेदन कानूनबमोिजम होस् भ�ने बेहोराको बाल सधुार गहृ सानोिठमी, 
भ�परुको तफ� बाट पन� आएको िलिखत जवाफ । 
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५. यी िनवेदक नाम प�रवित�त (ग) को हकमा िमित २०७३/०३/२० को िचतवन िज�ला अदालतको फैसला 
र उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलासको फैसलासमेतबाट जबरज�ती करणी म�ुामा ५ वष� कैद िनधा�रण 
भई बाल सधुार गहृ भ�परुमा कैद भ�ुान गरी बसेको अव�था देिखदँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ 
को दफा २७(२) बमोिजम िदशा�तरको अव�थासमेत िव�मान नदेिखदँा र कानूनबमोिजम भएको फैसलाको 
आधारमा बाल सधुार गहृमा थनुामा बसेको अव�था देिखएकोले ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� 
निम�ने ह�दँा िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भनी िमित २०७७/०३/०३ मा आदेश भएकोले िनवेदन मागबमोिजम 
िनजको सवंैधािनक तथा कानूनी हक हनन भएको अव�था िव�मान नह�दँा उ� ब�दी��य�ीकरणको 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलासको िलिखत जवाफ ।

६. यसमा ��ततु िनवेदनसगँ स�बि�धत िचतवन िज�ला अदालतबाट िमित २०७३/३/२० मा फैसला भएको 
जबरज�ती करणीस�ब�धी बालिब�याइ ँम�ुाको स�ु िमिसल अिवल�ब िझकाई िनयमानसुार गरी पेस गनु�  
भ�ने बेहोराको यस अदालतको िमित २०७७/५/४ को आदेश ।

ठहर-ख�ड
७. िनयमबमोिजम दिैनक पेसी सूचीमा चढी पेस ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदनसिहतको कागजात अ�ययन 

गरी िनवेदकतफ� बाट उपि�थत ह�न ु भएका िव�ान्  अिधव�ा �ी िव�वे�वर�साद गौतमले सव��च 
अदालतको िमित २०७६/१२/०७ को पूण� बैठकको िनण�यअनसुार बाल सधुारगहृमा सामािजक तथा 
शारी�रक दरुी कायम रा�न अस�भव ह�ने एवं बालबािलकाको उिचत हेरचाह ह�न नस�ने भएकोले य�तो 
िवषम प�रि�थित र अव�थामा बालबािलकाको सव��म िहतलाई �यान िदई िनज प�रवित�त नाम (ग) लाई 
बालबािलकास�ब�धी ऐनले �यव�था गरकेो �ावधानबमोिजम िनजको अिभभावकको िज�मा लगाई पाउ ँ
भनी गनु�  भएको बहस र िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत ह�न ुभएको िव�ान्  सह�यायािधव�ा �ी लोकराज 
पराजलुीले िनवेदक नाम प�रवित�त (ग) को हकमा िमित २०७३/०३/२० गतेको िचतवन िज�ला अदालतको 
फैसला र सो फैसलालाई सदर गन� गरी भएको उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलासको फैसलाबमोिजम 
जबरज�ती करणी ज�तो ग�भीर कसरुमा ५ वष� कैद िनधा�रण भई बाल सधुार गहृ भ�परुमा कैद भ�ुान 
ग�ररहेको अव�था तथा पीिडतलाई ितनु�पन� �ितपूित�  �.१,००,०००।– समेत ितरेको अव�थासमेत नह�दँा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २७(२) बमोिजम िदशा�तरको अव�थासमेत िव�मान नदेिखदँा 
िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गन� िम�ने अव�था नह�दँा �रट िनवेदन खारजे होस 
भनी गनु�भएको बहससमेत सिुनयो ।

८. यसमा मािथ उि�लिखत िनवेदन िजिकर एवम् िलिखत जवाफ भएको ��ततु िनवेदनमा िनवेदकको 
मागबमोिजमको ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�पन� नपन� के हो ? सो स�ब�धमा िनण�य िदन ुपन� 
देिखन आयो ।

९. िनण�यतफ�  िवचार गदा�, िचतवन िज�ला अदालतबाट प�रवित�त नाम (ग) लाई जबरज�ती करणीस�ब�धी 
बालिब�याइ ँम�ुामा िमित २०७३।३।२० गते बालिब�याइ ँठहरी मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३(१) नं. बमोिजम १० वष� कैद ह�नेमा कसरु गदा�को अव�थामा िनज १४ वष�को नाबालक देिखएकोले 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम सोको आधा सजाय अथा�त ५ वष� कैद र 
पीिडतलाई �.१,००,०००।– �ितपूित� भराई िदने ठह�याई फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर पनुरावेदन 
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परी उ�च अदालत पाटन हटे�डा इजलासबाट िमित २०७४।५।४ मा स�ु सदर फैसला भई िनज नाम 
प�रवित�त (ग) बाल सधुार गृह भ�पुरमा िमित २०७२।१२।२३ देिख हालस�म क�रब ४ वष� ५ मिहना 
कैद भु�ानी ग�रसकेको देिख�छ । िनजको ज�म िमित २०५९।११।१८ गते भएको िमिसलसलं�न 
कागजातबाट देिखएको ह�दँा हाल िनज १८ वष� नपुगेकोले नाबालक नै रहकेो देिख�छ ।

१०. बालबािलकास�ब�धी कानूनी �यव�था हेदा�- बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) मा "बाल 
अदालतले उपदफा (२), (३) वा (४) बमोिजम सजाय ह�ने ठहर भएको बालबािलकाको उमरे, िलङ्ग, 
प�रप�वता, कसुरज�य काय�को �कृित र �य�तो काय� गदा�को प�रि�थितसमतेलाई िवचार गरी सत� 
तोक� वा नतोक� िनजलाई भएको सजाय �थगन गन� वा सजाय �व�प देहायका कुनै उपयु� िनण�य 
गन�छ” भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । 
(क) प�रवारका कुनै सद�य वा सरं�क�ारा असल मानवीय �यवहारका स�ब�धमा बालबािलकालाई 

स�झाउन तथा बुझाउन लगाउने,
(ख) सवेा �दान गन� स�ंथा वा �यि�बाट बालबािलकालाई अिभमखुीकरण गराउन लगाउने,
(ग) एकल, सामूिहक वा पा�रवा�रक मनोसामािजक परामश� सेवा उपल�ध गराउन,े
(घ) प�रवारका कुनै सद�य, सरं�क, िव�ालय, सवेा �दान गन� �यि� वा स�ंथाको िनगरानीमा 

िनधा��रत सत�ह� पालन गन� गरी िनि�त अविधका लािग उनीह�सगैँ रा�न लगाउने,
(ङ) सवेाको �कृित र अविध तोक� बालबािलकाको उमरे सुहाउँदो सामदुाियक सेवामा पठाउने,
(च) िनजलाई भएको सजायभ�दा बढी अविध नह�ने गरी बाल सुधार गृहमा ब�न लगाउने छ ।

११. बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १६(१) ले बालबािलकासगँ स�बि�धत काय� गन� ��येक 
िनकाय तथा स�ंथाका अिधकारीह�ले काम कारबाही गदा� बालबािलकाको सव��म िहतलाई 
�ाथिमकता िदई आव�यक बालमै�ी �ि�या अपनाउन ुपन� तथा ऐ. दफा १६(२)मा जीवन जोिखममा 
भएका बालबािलकालाई त�काल सहयोग गनु� सबैको दािय�व ह�नेछ भनी कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ।

१२. नोबल कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) सङ्�मणबाट िसज�ना ह�नस�ने “महामारी” को अव�थाबाट ब�न 
पूव�तयारी �व�प अपनाउन ुपन� सावधानीका स�ब�धमा सव��च अदालतको िमित २०७६।१२।७ गते 
बसेको पूण� बैठकले िविभ�न िनण�य गरकेोमा सो िनण�यको बुदँा नं. ५ मा “ नपेालका महा�यायािधव�ाको 
काया�लय तथा बाल सधुार गृहको अनरुोध र महामारीको यस िवपद ्ज�य प�रि�थितमा बाल सुधार 
गहृह�मा रहकेो अ�यिधक िभडभाड कम गन� र बालबािलकाह�मा रोग स�मणको जोिखम �यूनीकरण 
गरी बालबािलकाको सव��म िहत सुिनि�त गन� अ�याव�यक देिखएकोले िदशा�तरलगायत थुनाको 
िवक�पस�ब�धी िव�मान कानूनी �यव�थाको काया��वयन गन� । बालबािलकाको �वा��यको जोिखमको 
आकँलन गरी बाल सुधार गृहमा रहकेा बालबािलकाको अिभभावकले आ�ना बालबािलकालाई 
खोजेको बखत उपि�थत गराउन म�जुर गरी िनवेदन िदएमा आव�यक �ि�या वा आदेश गरी �य�ता 
बालबािलकालाई अिभभावक वा सरं�कको िज�मा लगाउने �यव�था िमलाउने” भनी उ�लेख गरेको 
पाइ�छ ।

१३. कोरोना भाइरस महामारीको कारणले िवषम प�रि�थित िसज�ना भई देश ब�दाब�दीको अव�थामा 
रहेको छ । ब�दाब�दीको उ�े�य सङ्�मणको जोिखमलाई �यून गन� ��येक नाग�रकको, समूहको तथा 
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बहृत् नेपाली र नेपालको िहतको सरु�ाको िनिम� िनि�त शारी�रक तथा सामािजक दरुी रा�न ु रहेको 
 देिख�छ । य�तो महामारीको सङ्�मणको जोिखमबाट सधुार गहृमा रहेको बालबािलकालाई पिन जोगाउन ु

पन� देिख�छ । कोिभडको सङ्�मण रोकथाम गन� र जोिखम �यूनीकरण गन� रणनीितमूलक ढङ्गबाट 
रा�यको हरके िनकायले हेनु�  आव�यक छ । यस अव�थामा अ�य�त जोिखममा रहेका वग�ह� ज�तै कैदी, 
थनुवुा तथा सधुारगहृमा रहेका �यि�ह�को सामािजक दरुीको पिन सिुनि�तता गन� आव�यक देिख�छ ।

१४. ब�दाब�दीको प�रणाम�व�प �यायमा सहज पह�चँमा समेत अवरोधको ि�थित िसज�ना भएको छ। 
ब�दाब�दीको अव�थामा कुनै पिन मौिलक हक िनलि�बत नभई उपचारको हकसमेत जीव�त रहेको 
अव�था छ । उपचारको हक जीव�त रहने तर ब�दाब�दीले त�काल �यायको पह�चँमा अव�� ह�दँा बा�ँन 
पाउने �यि�को अ�तरिनिहत मानव अिधकारमा नै हनन ह�ने ि�थित आउदँछ । यसथ�, कोिभड-१९ को 
स��ासबाट बहृत् जनताको िहत, जीवन र �वा��यको संर�ण गन� आव�यक सतक� ता अपनाउन ुपद�छ । यो 
जवाफदेिहता रा�यको हरके अङ्ग र िनकायमा रहेको छ । यो जवाफदेिहताबाट अदालत पिन अलग रहन 
स�दैन । �यसैले अदालतकै आदशेबाट थनुामा, कारागारमा वा सधुारगहृमा रहेका थुनवुा ब�दीह�को हकमा 
अदालतमा आएको ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनलाई िवचार गरी उपय�ु आदशे गनु�पन� नै देिखयो ।

१५. थनुा, सधुारगहृ वा कारागारमा रहेका कुनै पिन �यि�ह�लाई सजाय भो�न पठाउनकुो उ�े�य जीवन नै 
जोिखममा रा�न पठाइएको नभई आफूले गरकेो ग�तीको महससु गराई आफूले गरकेो ग�ती�ित प�ाताप 
गराउन ुहो । महामारीको सङ्�मणबाट �वा��य जोिखममा पानु�  होइन । हाल सधुारगहृको �मताभ�दा 
बढी बालबािलकाह� रहेको कारण बाल सधुारगहृमा सामािजक दरुी कायम राखी सरुि�त �यव�थापनको 
अव�था नरहेको र ब�दाब�दीको उ�े�यअन�ुप सरुि�त �वा��यको उपयोिगताको सिुनि�तता ह�न नस�ने 
अव�थामा उ�च अदालत पाटन हेट�डा इजलासबाट िमित २०७७/०३/०३ मा �रट खारजे गन� गरी 
भएको अि�तम आदेश बालबािलकास�ब�धी ऐन,२०७५ को दफा ३६(५) र सव��च अदालतको िमित 
२०७६।१२।७ गते बसेको पूण� बैठकको बुदँा नं.५ समेतको मम�, भावना र मनसायअनकूुल नदेिखएकोले 
बालबािलकाको जीवन, �वा��य र सव��म िहत संर�णको िनिम� �यायोिचत देिखएन । 

१६. आधिुनक फौजदारी िविधशा�मा कैदको सजायलाई अि�तम िवक�पको �पमा िवकास भएको छ । 
कानूनले कैद सजायबाहेक अ�य िवक�पह� पिन िदइएको छ भने अ�य िवक�पको �योग गनु�पन� ह��छ । यस 
महामारीको िवषम प�रि�थितमा स��ास छाएको अव�थामा सङ्�मणको रोकथाम र जोिखम �यूनीकरणको 
िनिम� कानूनबमोिजमको उपय�ु िवक�प खो�न ुपन� ह��छ । िनवेदक रहेको बाल सधुारगहृ नै अिहले 
कोिभड-१९ को महामारीको कारणले उ�च जोिखममा रहेको कारण असरुि�त नै रहेको देिखएकोले बाल 
सधुार गहृमा िभडभाड कम गन� र बालबािलकाको हकमा अिभभावकले िज�मा िलई सजाय �थिगत गन� 
स�ने कानूनी �यव�था रहेको तथा सव��च अदालतको िमित २०७६।१२।७ गते बसेको पूण� बैठकको बुदँा 
नं. ५ मा उि�लिखत स�दभ�समेतका आधारमा बालबािलकाको सव��म िहत र जीवनको र�ाथ� सजायको 
अ�य कानूनबमोिजमको िवक�पह�को �योग गनु�  �यायोिचत नै देिखन आयो ।

१७. महामारीको य�तो अव�थामा सधुार गहृमा ब�नपुन� जोिखममा रहेको बालबािलकाको सव��म िहत तथा 
सम� बालबािलकाको �वा��य र जीवन सरं�णको लािग प�रवित�त नाम (ग) लाई खोजेको बखत उपि�थत 
गराउन म�जरु गरमेा तथा पीिडतलाई बझुाउनपुन� �ितपूित�  �.१,००,०००।–(एक लाख �पैया)ँ बझुाएमा 
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बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) बमोिजमको उपय�ु िवक�प हेरी हालको कोिभड-१९ 
महामारीको प�ृभूिममा उपय�ु िनण�य गदा� नै बालबािलकाको सव��म िहत ह�नेमा सोअन�ुप नभएकोले 
स�ु िचतवन िज�ला अदालतको िमित २०७६/१२/११ को आदेश र उ�च अदालत पाटन, हेट�डा 
इजलासबाट िमित २०७७/०३/०३ मा �रट खारजे गन� गरी भएको अि�तम आदेश उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ग�रिदएको छ ।

१८. तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार र कारणह�बाट बालबािलकाको सव��म िहत तथा सम� बालबािलकाको 
�वा��य र जीवन संर�णको लािग िचतवन िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।३।२० गते जबरज�ती 
करणीस�ब�धी बालिब�याइ ँम�ुामा भएको फैसलाबमोिजम स�बि�धत पीिडतलाई बझुाउनपुन� �ितपूित�  
�.१,००,०००।–(एक लाख �पैया)ँ बझुाएमा िनज िनवेदक प�रवित�त नाम (ग) लाई खोजेको बखत 
उपि�थत गराउन िनजको अिभभावकले म�जरु गरमेा आव�यक �ि�या प�ुयाई अिभभावकको िज�मा 
लगाउन स�ने कानूनी �यव�था बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) अ�तग�त रहे भएको 
देिखदँा यी िनवेदकको स�ब�धमा कानूनबमोिजमको उपय�ु िवक�पसिहत पनुः िनण�य गनु�  भनी िचतवन 
िज�ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी ग�रिदएको छ । ��ततु िनवेदनको दायरीको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार अिभलेख शाखामा बझुाई िदनू ।

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.बमकुमार �े�

इजलास अिधकृत:- लाल िसंह थापा
क��यटुर अपरटेर:- िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७७ साल भा� २४ गते रोज ४ शभुम् --------------------।
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सव��च अदालत, संय�ु इजलास
माननीय �यायाधीश डा. �ी आन�दमोहन भ�राई

माननीय �यायाधीश �ी टंकबहादरु मो�ान
आदशे िमित : २०७७।६।१५

०७७-WO-०१३०

म�ुाः उ��ेषण / परमादशे

िनवेदक : �यूठान िज�ला, �यूठान नगरपािलका वडा नं. १० घर भई हाल भ�परु िज�ला म�यपरुिथमी नगरपािलका 
ब�ने अिधव�ा केशरजगं के.सी............................................................................................१

 दाङ िज�ला तलुसीपरु उपमहानगरपािलका वडा नं.१३ फूलबारी घर भई हाल काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका, अनामनगर ब�ने अिधव�ा लोके��बहादरु ओली...............................................१

िव��
िवप�ी : नेपाल सरकार, �वा��य तथा जनसं�या म��ालय, काठमाड�..................................................१

आदेश
�या.डा.आन�दमोहन भ�राई : नेपालको संिवधानको धारा ४६ र १३३ बमोिजम यस अदालतको 

असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त दायर ह�नआएको ��ततु �रट िनवेदनको संि�� त�य एवं आदेश यस�कार 
रहेको छ :-

त�य ख�ड
िव�वमा महामारीका �पमा फैिलएको कोिभड-१९, एक �यि�बाट अक� �यि�मा सन� एउटा ग�भीर 

स�वा रोग हो । यो आकि�मक �पमा दिेखएको रोग हो । संिवधानले आकि�मक सेवालाई मौिलक हकका �पमा 
राखी सो सेवा िनःश�ुक �ा� ह�ने �यव�था गरकेो छ । सिंवधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा ��येक नाग�रकलाई 
रा�यबाट आधारभूत �वा��य सेवा िनःश�ुक �ा� गन� हक ह�नेछ र कसैलाई पिन आकि�मक �वा��य सेवाबाट 
वि�चत ग�रने छैन भ�ने �यव�था ग�रएको छ । मौिलक हकलाई काया��वयन गन� जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ 
लागू भइसकेको छ । कुनै पिन �यि� कोिभड-१९ रोगको िबरामी हो या होइन भनी थाहा पाउने एकमा� िविध 
भनेको Real Time Polymerase Chain Reaction 'RT-PCR' �िविधमाफ� त ग�रने परी�ण नै हो । आम 
नाग�रकको �वा��य िनःश�ुक जाचँ गरी भाइरस भए नभएको पिहचान गन� �मखु कत��य र दािय�व सरकारको 
हो । स�ुका िदनमा यो परी�ण िनःश�ुक भए तापिन नेपाल सरकार, �वा��य तथा जनस�ंया म��ालयले 
परी�णका लािग श�ुक िनधा�रण ग�रिदएपिछ अ�पतालह�ले आ�नो अनकूुल चारहजार चारसय (४,४००) 
�पैयँास�म श�ुक िलएर िप.िस.आर. परी�ण ग�ररहेका छन् । कानूनका �ि�ले सबै नाग�रक समान ह�ने �यव�था 
सिंवधानको धारा १८(१) मा मौिलक हककै �पमा रहेको छ । यस �यव�थाले भेदभाव गन� नह�ने कुरालाई 
सवंैधािनक �पमा �यार�ेटी गरकेो छ । रा�यको उ�च ओहोदामा रहेका रा��पित, उपरा��पित, �धानम��ी, 
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म��ीलगायत रा�यका उ�च पद�थ �यि�ह�ले सरकारी सिुवधा िलइरहेका छन् । यसरी रा�यको तफ� बाट 
सरकारी सिुवधा िलइरहेका र रकम ितन� हैिसयत भएकाह�ले PCR Test को सेवा िनःश�ुक �ा� ग�ररहेका छन् 
तर ग�रब जनता जो दैिनक एक छाक खान पिन मिु�कल छ, उनीह�का लािग िनकै मङ्हगो परी�ण श�ुक तोिकन ु
भनेको जनतालाई परी�णबाट वि�चत गनु�  हो । परी�ण गन� नस�न ुभनेको जीउदँ ैम�ृयलुाई �वीकार गनु�  हो । 
िनःश�ुक �ा� ह�ने मौिलक हक, �वा��य तथा जनस�ंया म��ालयले �योगशालालाई श�ुक िलएर कोिभड-१९ 
को परी�ण गन� िदने िनण�य आफँैमा भेदभावपूण� र गैरकानूनी छ ।

�वा��य तथा जनसं�या म��ालयले �योशालाह�लाई श�ुक िलएर परी�ण गन� िदने िनण�य संिवधानको 
धारा ३५(१) को मौिलक हक तथा जन�वा��य ऐन, २०७५ को दफा ३(४) (ग) को �यव�थािवपरीत भई 
गैरकानूनी छ । उ� गैरकानूनी िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर गरी िनःश�ुक िप.िस.आर. परी�ण गनु�  / गराउन ु
साथै श�ुक िलएर �योगशालाह�लाई परी�ण गन� िदने नेपाल सरकार, �वा��य तथा जनस�ंया म��ालयको 
िमित २०७७ साल भदौ १४ गतेको म��ी, ICS का पदािधकारीसिहत कोिभड-१९ रोकथाम तथा िनय��ण 
स�ब�धमा बसेको बैठकले गरकेा (कोिभड-१९ परी�ण गन� सबै �योगशालाह�ले िप.िस.आर. परी�णबापत सेवा 
श�ुकसिहत अिधकतम चार हजार चार सय �पैया ँ िलन पाउने) िनण�य गैरकानूनी तथा नेपालको संिवधानले 
जनतालाई �दान गरकेो मौिलक हकको िवपरीत भई स�वा रोगको उपचार िनःश�ुक पाइने जन�वा��य सेवा 
ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ (ग) मा उि�लिखत �यव�थािवपरीत समेत छ । अतः श�ुक िलने िदने गरी भएको 
िनण�य संिवधानको धारा ३५(१) को मौिलक हक तथा जन�वा��य ऐन, २०७५ को दफा ३(४) (ग) को 
�यव�थािवपरीत ह�दँा उ� िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी संिवधान तथा कानूनले जनतालाई �दान 
गरकेा िनःश�ुक �वा��य सेवा पाउने हक सिुनि�चत गन� िनःश�ुक �पमा सबै जनतालाई परी�ण र उपचारको 
िनःश�ुक �यव�था गनु�  भनी िवप�ीका नाउमँा परमादेश जारी जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको �रट िनवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश जारी 
ह�न नपन� भए आधार कारणसिहत यो आदशे �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ४६ बमोिजम महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ 
पेस गनु�  भनी िवप�ीका नाउमँा यो आदशे र �रट िनवेदनको �ितिलिप साथै राखी �याद सूचना पठाई �यादिभ� 
िलिखत जवाफ पर ेवा अविध नाघेपिछ िनयमानसुार पेस गनू� । 

साथै अ�त�रम आदेश माग गरकेो स�ब�धमा िवचार गदा�  दवैु प�लाई राखी छलफल गराउन उपय�ु ह�ने 
देिखदँा संिवधानको धारा ३५(१) तथा जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३(४)(ग) बमोिजम COVID-19 
सगँ स�बि�धत परी�ण (PCR Test) स�वा रोगस�ब�धी सेवा हो, होइन ? यो सेवा ��येक नाग�रकलाई िदन ुपन� 
हो, होइन ? सोसमेत खोली हालस�म PCR Test कित भए, ितनीह�को �यूनतम मू�य कितस�म ह�न स�दछ 
र उ� PCR Test ��येक नाग�रकलाई िनःश�ुक उपल�ध गराउदँा ला�ने मू�य र �यव�थापन स�भव छ छैन वा 
य�तो सेवा जन�व��य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३(४)(ग) को प�र�े�यमा आिथ�क हैिसयतको �ि�कोणबाट 
रा�यको कुन तहस�म उपल�ध गराउन सिकने हो �य�को लेखाजोखासिहत अ�त�रम आदेश छलफलको लािग 
िमित २०७७।६।८ गते िवप�ी �वा��य तथा जनसं�या म��ालयबाट यस स�ब�धमा छु�ै �ितवेदनसिहत उ� 
म��ालयका सिचव वा �व�ामाफ� त िलई उपि�थत ह�नू । यसमा अ�त�रम आदशेको छलफलको पेसीको सूचना 
महा�यायािधव�ा काया�लयलाई िदन ु भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०७७।५।३० मा यस अदालतबाट भएको 
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आदशे ।
कोिभड-१९ लाई िव�व �वा��य सगंठनले नै स�वा रोग हो भनी घोषणा ग�रसकेको प�र�े�यमा 

कोिभड-१९ को महामारीको रोकथाम तथा �ितकाय�मा सलं�न रही समदुायलाई कोिभड-१९ बाट सरुि�त रा�न 
यस म��ालय अहोरा� लािग प�ररहेकै छ । यस म��ालयले सं�िमतको उपचार गन�, शकंा�पदलाई �वार�ेटाइन 
र आइसोलेसनको �यव�था गन� र क�ट्या�ट �ेिसङको काम िनर�तर�पमा ग�ररहेको छ । कोिभड-१९ को 
स�ंमण तथा अ�य रोगह�को सं�मणको स�दभ�मा सदैव सचेत रहदैँ सोको �यव�थापनका लािग जनचेतनामूलक 
काय��म, स�चालन तथा अित आव�यक�य औषिध तथा औजारज�य �वा��य साम�ीको भ�डारणका साथै 
नाग�रकले �ा� गन� आधारभूत �वा��य सेवा तथा यस म��ालयले िनधा�रण गरकेो मापद�डिभ� परकेा कोिभड-
१९ को सं�िमत तथा स�ंमणको दायरामा रहेका �यि�ह�को परी�ण र उपचार िनःश�ुक र िनयिमत �पमा 
�दान भइरहेको छ । सोको लािग म��ालयले WHO ले तोकेको मापद�डको अधीनमा रहेर सरकारी तथा िनजी 
�वा��य स�ंथाह�को लािग �वा��य सामा�ी तथा �वा��य सेवाको मापद�ड तयार गरी काया��वयन ग�ररहेको 
छ ।

SARS-COV-2 भाइरसको कारणबाट ह�ने कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) एक स�वा रोग हो । 
कोरोना भाइरस रोग COVID-19 सन् २०१९ िडसे�बर ३१ मा प�ा लागेको नया ँस�वा रोग हो । COVID-19 
िनदान गन� �योगशाला परी�ण PCR Test हो । महामारीको समयमा COVID-19 सगँ स�बि�धत ल�ण तथा 
िच�ह� भएका �यि�ह� अ�पङ्ितमा खिटने �वा��यकम�, सरसफाइ कम�चारी, सरु�ाकम� र रोग �ितरोधी 
�मतास�ब�धी कुनै सम�या भएका �यि�, िवप�न नाग�रकलगायत जोिखम �े�मा काय�रत कम�चारीको आर.टी.- 
िप.िस.आर. परी�ण नेपाल सरकारले िनःश�ुक �दान गद� आएको छ । कोिभड-१९ को सं�मणको शंका भएका र 
स�ंिमतको ��य� स�पक� मा रहेका स�पूण� नाग�रकह�को हकमा रा�यले िनःश�ुक �पमा नै PCR परी�ण गन� 
ग�ररहेको छ । कोिभड-१९ को सं�मणको शंकाको दायरामा नपरकेा तर िभसा �योजनका लािग तथा �वे�छाले 
परी�ण गराउन चाहनेह�को हकमा िनजी तथा सामदुाियक अ�पतालह�बाट समेत िनि�त श�ुक िलई PCR 
परी�ण गन� �यव�था िमलाइएको हो । यसका अलावा तोिकएको सरकारी �वा��य सं�था र �योगशालामा आउने 
जो कोहीलाई हालस�म पिन िनःश�ुक�पमा PCR परी�ण भइरहेको छ ।

अतः यसरी िवप�न नाग�रक, COVID-19 सगँ स�बि�धत ल�ण तथा िच�ह� भएका �यि�ह�, 
अ�पंि�मा खिटने �वा��यकम� सरसफाई कम�चारी, सरु�ाकम� र रोग �ितरोधी �मतास�ब�धी कुनै सम�या 
भएका �यि�ह�को हालस�म पिन िनःश�ुक �पमा PCR परी�ण भइरहेको र नेपाल सरकारको आिथ�क 
अव�थाले �याएस�म मापद�डबमोिजम PCR Test िनःश�ुक नै भइरहेको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजेभागी 
छ । �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको �वा��य तथा जनसं�या म��ालयको तफ� बाट यस 
अदालतमा पेस गरेको िलिखत जवाफ ।

यस अदालतको आदेश 
िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी इजलाससम� पेस ह�नआएको ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको 

तफ� बाट रहन ु भएका िव�ान् व�र� अिधव�ाह� डा.�ी सरु�े� भ�डारी र डा.�ी च��का�त �वाली, िव�ान् 
अिधव�ाह� डा.�ी िशवकुमार यादव, �ी पकंजकुमार कण�, �ी सािलकराम सापकोटा, �ी िखमान�द अिधकारी, 
�ी लोके��बहादरु ओली, �ी राम�साद पौडेल,  �ी सरु�े�िव�म के.सी,  �ी स�तोष भ�डारी,  �ी नवराज पा�डे,  
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�ी राजे�� महज�न, �ी सजुन नेपाल, �ी सयु�बहादरु वली, �ी �ाने�� घले, �ी जनकिसंह साउद, �ी वीरभ� 
जोशी, �ी ह�र�साद दाहाल, �ी भाइराजा राई, �ी क�ित�नाथ शमा� पौडेल, �ी यमनुा गौतम पौडेल, �ी केशरजगं 
के.सी. समेतले नेपालको संिवधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा ��येक नाग�रकलाई रा�यबाट आधारभूत 
�वा��य सेवा िनःश�ुक �ा� गन� हक ह�नेछ र कसैलाई पिन आकि�मक �वा��य सेवाबाट वि�चत ग�रने छैन 
भ�ने �यव�था ग�रएको छ । मौिलक हकलाई काया��वयन गन� जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ लागू भइसकेको छ । 
जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (ग) मा “��येक नाग�रकलाई दहेायका शीष�कअ�तग�त 
तोिकएबमोिजमका आधारभूत �वा��य सेवाह� िनःश�ुक �ा� गन� हक ह�नेछ” भ�ने �यव�था भई �यसिभ� स�वा 
रोगलाई पिन समेिटएको अव�था छ । जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ लाई काया��वयन गन� बनेको जन�वा��य 
सेवा िनयमावली, २०७७ को अनसूुची-१ को ख�ड ३ मा स�वा रोगस�ब�धी सेवाको सूचीमा SARS-CoV-2 
भाइरसको कारणबाट ह�ने कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) उ�लेख गरकेो पाइदैँन । COVID-19 लाई िव�व 
�वा��य संगठनले नै स�वा रोग भनी घोषणा ग�रसकेको अव�थामा कोरोना भाइरसलाई िनयमावलीमा स�वा 
रोगको सूचीमा नसमेिटन ुभनेको पूण��पमा नीित र िनयतमा खोट देिखन ुहो । सरकारले ��येक िज�ला, �थानीय 
तहका �वा��यकम� र अ�पतालह�सगँ तादा�यता िमलाई अिघ बढ्नपुछ�  र एकपटक जीवन गमेुपिछ सो फक� दैनँ 
भ�ने सरकारले भ�ुन ुह�दँैन । कोरोनाको महामारीले देश नै तहसनहस भइरहेको प�रि�थितमा �वा��य सेवालाई 
�यवसायका �पमा िलई फाइदा उठाई रहेको �श�त दे�न सिक�छ । यस प�रि�थितलाई िनमू�ल पान� �वा��य 
स�ंथाह�को सामािजक दािय�वको िस�ा�तको अनशुरण गन� सिक�छ । जसमा सरकार, जनता र िनजी �े�ले 
समेत जोिखमको बाडँफाडँ गरी सहकाय� गन� ग�र�छ । कोरोना भाइरस ज�तो महामारी भिव�यमा अ� पिन 
देखा पन� स�ने ह�दँा सरकारले पूव�तयारीमा �यान िदन ज�री दिेख�छ । अतः संिवधान�ारा �द� मौिलक हक 
सत�सिहत �दान नग�रएका ह�दँा ��येक नाग�रकलाई समान�पमा आकि�मक �वा��य सेवा िनःश�ुक �दान गनु� , 
गराउन ुभनी �वा��य तथा जनसं�या म��ालयका नाउमँा परमादेशसिहतको आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बहस गनु�भयो ।

िवप�ी �वा��य तथा जनसं�या म��ालयका तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी 
स�जीव राज र�ेमीले म��ालयले सं�िमतको उपचार गन�, शंका�पदलाई �वार�ेटाइन र आइसोलेसनको रा�ने 
�यव�था गन� र क��या�ट �ेिसङको काम िनर�तर�पमा ग�ररहेको छ । साथै शंकाको दायरामा नपरकेा तर 
िभसा �योजनका लािग तथा �वे�छाले परी�ण गराउन चाहनेह�को हकमा िनि�त श�ुक िलई PCR परी�ण 
गन� �यव�था िमलाइएको हो । यसका अलावा तोिकएको सरकारी �वा��य सं�था र �योगशालामा आउने जो 
कोहीलाई हालस�म पिन िनःश�ुक�पमा PCR परी�ण भइरहरेको छ । RT-PCR Test गदा� ला�ने श�ुक 
�.२,०००/- िव�वका अ� मलुकुह�को अव�था हेरी िनधा�रण ग�रएको हो । अिहलेको अव�थामा भारतको 
उ�र�देशले �.१,६००/- भा.�. र अमे�रकामा १०० डलर श�ुक िलई परी�ण ग�ररहेको अव�थामा, नेपालमा 
िनधा�रण ग�रएको श�ुक �यूनतम हो । अतः कोिभड-१९ िव�कुलै नयँा रोग भएको ह�दँा ��येक िदन नया-ँनया ँत�य 
थाहा ह�दैँ जाने र यस म��ालयले WHO को मापद�डको अिधनमा रही जनचेतनामूलक काय��म स�चालन तथा 
अित आव�यक�य औषिध तथा औजारज�य �वा��य साम�ीको भ�डारणका साथै नाग�रकले �ा� गन� आधारभूत 
�वा��य सेवाको मापद�ड तयार गरी काया��वयन ग�ररहेको छ । साथै कोिभड-१९ सगँ स�बि�धत ल�ण तथा 
िच�ह� भएका �यि�ह�, अ�पंि�मा खिटने �वा��यकम�, सरसफाइ कम�चारी, सरु�ाकम� र रोग �ितरोधी 
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�मता कम भई बढी सम�या भएका �यि�, जोिखम �े�मा काय�रत कम�चारीको आर.टी-िप.िस.आर. परी�ण 
नेपाल सरकारले िनःश�ुक �दान गद� आएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ह�नपुन� 
होइन भ�नेसमेत बहस गनु�भयो । साथै �वा��य तथा जनसं�या म��ालयबाट इजलाससम� म��ालयका �व�ा 
�ा.डा. जागे�वर गौतमले म��ालयले सं�िमतको उपचार गन�, शंका�पदलाई �वार�ेटाइन र आइसोलेसनको 
रा�ने �यव�था गन� र क��या�ट �ेिसङको काम िनर�तर�पमा ग�ररहेको छ । साथै शंकाको दायरामा नपरकेा तर 
िभसा �योजनका लािग तथा �वे�छाले परी�ण गराउन चाहनेह�को हकमा िनि�त श�ुक िलई PCR  परी�ण 
गन� �यव�था िमलाइएको हो । यसका अलावा तोिकएको सरकारी �वा��य सं�था र �योगशालामा आउने जो 
कोहीलाई हालस�म पिन िनःश�ुक�पमा PCR परी�ण भइरहरकेो छ समेत भनी �वा��य तथा जनस�ंया 
म��ालयबाट कोिभड-१९ का स�ब�धमा भए गरकेा काम कारबाहीका बारमेा समेत आ�नो भनाइ रा�नभुयो ।

उपयु�� दवैुतफ� का िव�ान् कानून �यवसायीह�ले गनु�भएको बहस सनुी �रट िनवेदनसिहतको िमिसल 
अ�ययन गरी िनण�यतफ�  हेदा� �रट िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नपुन� हो वा होइन सोही 
स�ब�धमा िनण�य िदनपुन� देिखन आयो ।

यसमा िनण�यतफ�  हेदा�, कोिभड महामारीको स�दभ�मा साव�जिनक हक र सरोकारसगँ स�बि�धत 
भनी नेपालको संिवधानको धारा १३३(२)(३) अ�तग�त ��ततु िनवेदन यस अदालतसम� दता� ह�न आएको 
पाइ�छ । महामारीको �पमा हाल िव�वभर फैिलइरहेको कोिभड-१९ स�वा रोग नेपालमा पिन फैिलएको र 
सो कारण जनधनको �ित भएको िवषयलाई िलएर सो रोगको परी�णको स�दभ�मा ग�रने िप.िस.आर. परी�ण 
(RT-PCR TEST) पूण�तः िनःश�ुक बनाइनपुन�मा िवप�ीबाट श�ुक िनधा�रण ग�रएको, सो काय� संिवधान र 
कानूनिवपरीत भयो भ�ने िनवेदकह�को म�ुय िजिकर रहेको पाइ�छ । िनवेदकह�का अनसुार संिवधानको धारा 
३५ को उपधारा १ मा ��येक नाग�रकलाई रा�यबाट आधारभूत �वा��य सेवा िनःश�ुक �ा� गन� हक ह�नेछ 
र कसैलाई पिन आकि�मक �वा��य सेवाबाट वि�चत ग�रने छैन भ�ने �यव�था ग�रएको छ। मौिलक हकलाई 
काया��वयन गन� जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ लागू भइसकेको छ । आधारभूत र आकि�मक सेवा कसैलाई 
िनःश�ुक गनु�  र कसैको हकमा स-श�ुक गनु�  संिवधानको धारा १८(१) समेतको िवपरीत ह��छ । �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालयले �योशालाह�लाई श�ुक िलएर परी�ण गन� िदने िनण�य सिंवधानको धारा ३५(१) को 
मौिलक हक तथा जन�वा��य ऐन, २०७५ को दफा ३(४) (ग) को �यव�थािवपरीत भई गैरकानूनी छ । तसथ� 
नेपाल सरकार, �वा��य तथा जनसं�या म��ालयको िमित २०७७ साल भदौ १४ गतेको म��ी, ICS का 
पदािधकारीसिहत कोिभड-१९ रोकथाम तथा िनय��ण स�ब�धमा बसेको बैठकले गरकेा कोिभड-१९ परी�ण 
गन� सबै �योगशालाह�ले िप.िस.आर. परी�णबापत सेवा श�ुकसिहत अिधकतम चार हजार चार सय �पैया ँ
िलन पाउने भनी गरकेो िनण�य संिवधान र कानूनिवपरीत ह�दँा उ��ेषणको आदेशले बदर गरी कोिभड-१९ को 
परी�ण सेवा िनःश�ुक �ा� ह�नपुन� सेवा ह�दँा िनःश�ुक परी�ण गनु�  गराउन ुभनी िवप�ी �वा��य तथा जनस�ंया 
म��ालयका नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�नेसमेत िनवेदकह�को िनवेदन दाबी रहेको पाइ�छ । 

िवप�ी �वा��य तथा जनसं�या म��ालयको िलिखत जवाफ हेदा� SARS-COV-2 भाइरसको 
कारणबाट ह�ने कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) एक स�वा रोग हो र कोिभड-१९ िनदान गन� �योगशाला 
परी�ण PCR Test हो भ�ने कुरा �वीकार गद� “महामारीको समयमा कोिभड -१९ सगँ स�बि�धत ल�ण तथा 
िच�ह� भएका �यि�ह� अ�पङ्ितमा खिटने �वा��यकम�, सरसफाई कम�चारी सरु�ाकम� र रोग �ितरोधी 
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�मतास�ब�धी कुनै सम�या भएका �यि�, िवप�न नाग�रकलगायत जोिखम �े�मा काय�रत कम�चारीको आर.टी.-
िप.िस.आर. परी�ण नेपाल सरकारले िनःश�ुक �दान गद� आएको छ । कोिभड-१९ को सं�मणको शंका भएका र 
स�ंिमतको ��य� स�पक� मा रहेका स�पूण� नाग�रकह�को हकमा रा�यले िनःश�ुक �पमा नै PCR परी�ण गन� 
ग�ररहेको छ । कोिमड-१९ को सं�मणको शंकाको दायरामा नपरकेा तर िभसा �योजनका लािग तथा �वे�छाले 
परी�ण गराउन चाहनेह�को हकमा िनजी तथा सामदुाियक अ�पतालह�बाट समेत िनि�त श�ुक िलई PCR 
परी�ण गन� �यव�था िमलाइएको हो” भ�ने िजिकर िलएको पाइ�छ । 

यसरी झ� हेदा� िनवेदकको िजिकर र िवप�ीह�को िलिखत जवाफको िबचमा के नै फरक कुरा छ त 
भनेज�तो पिन दिेख�छ । तर साव�जिनक हक र सरोकारको भनी दायर भएको यो िनवेदनमा िनवेदकको भनाइको 
अित�र� भइु ँसतहको यथाथ� के अव�था छ सोसमेत हेरी आदेश गनु�पन� ह��छ । �यसैले सनुवुाइको �ममा यस 
अदालतको आदेशबमोिजम उपि�थत िवप�ी �वा��य तथा जनसं�या म��ालयका �व�ा �ा.डा. जागे�वर 
गौतमले आधारभूत �वा��य सेवा र आकि�मक �वा��य सेवाको बारमेा जे कुरा �य� गनु�भयो सो र जन�वा��य 
सेवा ऐन, २०७५ को काया��वयन गन� बनेको जन�वा��य सेवा िनयमावली, २०७७ को अनसूुची १ मा कोिभड-
१९ लाई स�वा रोगको वग�मा नरािखएको प�रि�थितसिहत यो िवषयलाई सम�तामा यस अदालतबाट भएका 
िविभ�न अ�त�रम आदेश तथा अि�तम आदेशको प�र�े�यमा समेत हेरी िनण�य िन�कष�मा प�ुनपुन� देिखयो ।

�ार�भमा नै के कुरा �प� ग�रन ुआव�यक देिख�छ भने यस अदालतमा कोिभड-१९ महामारीस�ब�धी 
जे जित �रट िनवेदनह� परकेा छन् ती सबै साव�जिनक हक र सरोकारका िनवेदनह� भनी दता� भएका ह�न् । ती 
िनवेदनह�मा र ��ततु �रट िनवेदनमा समेत िव�ान् व�र� अिधव�ा तथा अिधव�ाह�ले �वतः �वफुत��मा 
सहभागी भई जे जसरी बहस पैरवी गनु�भएको छ �यो अ�य�त सकारा�मक छ । इजलास वहाहँ�ले आम नेपाली 
जनताको �वा��यको िवषयमा दखेाउन ुभएको सरोकार, चासो र �यवसाियकताको स�ाहना गद�छ । 

बहसको �ममा िव�ान् व�र� अिधव�ा तथा अिधव�ाह�ले यस अदालतबाट यसअिघ भएका 
आदशे र फैसलाह�समेत इजलाससम� पेस गनु�भएको छ । ती आदेशह� हेदा� जनु�पमा कोिभडको महामारी 
फैिलदँै गयो, जे जसरी यसबार ेवै�ािनक त�यह� बािहर आए, जे जसरी हा�ो मलुकुमा घटना�मह� अिघ बढे 
अदालतले पिन ती कुराह�लाई सिम�ा गद� आदशे गद� गएको पाइ�छ । साव�जिनक सरोकारका ती िनवेदनह�मा 
सनुवुाइ गदा� यस अदालतले पिन महामारीको स�दभ�मा सरकारले चा�नपुन� कदमको बारमेा िनवेदकले उठाएका 
कुराह�मा मा� सीिमत नरही यो महामारीलाई कसरी सही िकिसमबाट र सामिुहक �पबाट सामना गन� सिक�छ, 
कसरी जनताका मौिलक हक र �वत��ता तथा �यायस�ब�धी हकको र�ा गन� सिक�छ, कसरी िनरोधा�मक, 
�ितर�ा�मक र पनु�था�पना�मक �वा��य सेवालाई जनताको सहज पह�चँमा प�ुयाउन सिक�छ, कसरी मलुकुको 
अथ�त��लाई पनुः चलायमान बनाउन सिक�छ र सो स�दभ�मा रा�य संय��ले िव�व �वा��य संगठन�ारा जारी 
�वा��यस�ब�धी िनद�शन, मानक तथा मापद�डसमेतलाई म�येनजर गद� कसरी संिवधानको भावनाअन�ुप, 
पारदश� र जवाफदहेी�पमा काम गन� स�छ भ�ने कुराह�लाई समेत �ि�गत गरी आदेशह� जारी गरकेो अव�था 
छ । अ�त�रम आदेशह� जारी गनु� पूव� ०७६-WO-०९३३ को िनवेदनमा िव�ान् महा�यायािधव�ा र अ�य 
�यायािधव�ाह�का अित�र� �वा��य म��ालयका �व�ा डा. िवकास देवकोटा तथा �वा��य सेवा िवभागका 
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महािनद�शक महे���साद �े�, ०७६-WO-०९७३ को िनवेदनमा व�र� �वा��य �शासक डा. गणुनीिध शमा�को 
कुरासमेत सनुी र प�रि�थितको मू�याङ्कनसमेत गरी आदशेह� भएको दिेख�छ । ��ततु �रट िनवेदनमा पिन 
यस अदालतको आदेशबमोिजम उपि�थत �वा��य म��ालयका �व�ा �ा.डा. जागे�र गौतमले रा�न ुभएका 
कुराह�समेत सिुनएको र वहासँगँ छलफल ग�रएको छ । अथा�त् साव�जिनक सरोकारका िवषय भनी उठाइएका 
िवषयह�मा यस अदालतले �याय िन�पणको िवषयलाई �ित���ा�मक कारबाही नमानी एउटा सहकाय�को 
अवसर र दािय�वको �पमा हेरकेो छ । िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा तथा अिधव�ाह� एवं 
सरकारको तफ� बाट उपि�थत सह�यायािधव�ाले पिन यही सहकारी भाव र मम�लाई बहसको �ममा �दिश�त गनु�  
भएको छ ।   

यस अदालतबाट भएका आदेशह�को �योजन महामारीबाट �भािवत जनताह�को के कसरी 
�भावकारी �पमा र�ा गन� सिक�छ भ�ने नै हो । जब सिंवधान�ारा �द� अिधकारह�को पालनाको ��न 
उठ्छ, जब सावज�िनक सरोकार र चासोको सवालमा सरकारका काय�ह� सिंवधानअन�ुप भए वा भएनन् भ�ने 
��न उठ्छ यस अदालतले संिवधानका श�द, भावना र संवैधािनक ल�यसमेत हेरी आ�नो संवैधािनक धम�को 
पालना गन� हो । संिवधान�ारा �द� हकको र�ा गनु�  यस अदालतको कत��य हो । मलुकुमा एउटा पिन �यि� 
उपेि�त रहदँा अदालतको मन द�ुछ; चासो र सरोकार बढ्छ । अिधकारको र�ा नह�दँा अदालत चपु लागेर 
ब�ने कुर ैह�दँैन । सिंवधानको र�ा गदा� नै संिवधानले हामी सबैको र�ा गन� स�छ । सिंवधानको पालनाको जनु 
कुरा छ यो “धम�-एव हतो ह�ती, धम� र�ित रि�तः त�माधम� न ह�त�यो, मा नो धम� हतोऽवधीत्” भने ज�तै 
हो ।  �यसैले आ�नो �याियक कत��य िनवा�ह गन� �ममा संिवधानलाई सव�प�र ठानी �यसको श�द र मम�को 
अनशुरण गद� यस अदालतबाट िविभ�न आदेशह� भएका ह�न् । ती आदशेह� कुनै �याियक मह�वाकां�ा वा 
लहड्का उपज होइनन् । संवैधािनक कत��यको पालनाबाहेक यस अदालतको अ�य कुनै अिभ� छँदा पिन छैन । 
कोिभड स�ंमणको प�रि�थितको �भावकारी�पमा िनय��ण भएको भए यस अदालतले आदेशह� जारी गनु�पन� 
अव�था नै पद�न�यो । �यसैले अदालतका आदेशह�को पालना नह�ने कुरा यसलाई कदािप �वीकाय� ह�दँैन । य�तो 
कुरा अदालतको ग�भीर सरोकारको िवषय ब�छ । आ�नो आदशेको पालना गराउन संिवधानका �यव�थाह�को 
पनुः सहारा िलनपुछ�  भ�ने यसले क�पनास�म पिन गन� चाहदँैन । संिवधानले नै काय�पािलका, िवधाियका र 
�यायपािलकालाई जे ज�तो अिधकार र कत��य �दान गरकेो छ अदालतले आफूले सो कत��यको पालना गद� 
अ�लाई पिन सो कत��यको पालना गन� आदेश गन� हो । संिवधानको अिवभावकको नाताले यो यसको कत��य 
हो । संिवधानको धारा १२६ र धारा १२८ का �यव�थाह� पिन �यिह �याियक कत��य पालनासगँ स�वि�धत 
छन् । संिवधान फुस�दको बेला पढ्ने र आपत् िवपत् को बेला िबस�ने; माने पिन ह�ने नमाने पिन ह�ने द�ताबेज होइन; 
न त यो कुनै साइत वा महु�त�मा मा� पिढने द�ताबेज हो । �यसैले यो सिंवधान पढने बेला होइन भनी कसैले 
भ�न िम�दैन । संिवधानले रा�य संय��का पदािधकारीह�बाट पूण� िन�ा र समप�ण खो�छ । िकनभने हा�ो 
िवकास र स�विृ�को बाटो संवैधािनक बाटो नै हो । यसमा कुनै गैरसंवैधािनक छोटो काटँ (short cut) उपल�ध 
छैन । सिंवधानबमोिजमको आचरणबाट नै संिवधानमा �वािम�वको अिभविृ� ह�न स�छ, जनु नेपालको अबको 
सवंैधािनक अिभ� हो र ह�नपुछ�  । कोिभडस�ब�धी �रट िनवेदनकै िन�पणको �ममा यस अदालतले ०७६-
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

WO-०९६२ को �रट िनवेदनमा “नेपालको सिंवधानले बोकेको मम�लाई रा�यको हरके िनकायले िशरोपर गनु�पन� 
ह��छ । संिवधानभ�दा मािथ कोही छैन र ह�न पिन स�दैन ” भ�ने मत �य� ग�रसकेको छ । कोिभड-१९ को 
महामारीको स�बोधन र सामना गैरसवंैधािनक माग�बाट ह�न स�छ भ�ने कुरामा यो अदालत िव�वास गद�न । �यसैले 
पिन ��ततु �रट िनवेदनमा उठाइएका ��नह�को िन�पणपूव� यो महामारीको स�दभ�मा यस अदालतमा के क�ता 
��नह� उठाइए र यस अदालतले के क�ता आदशेह� जारी ग�यो भ�ने बारमेा सरसित� हेनु�  र सिम�ा गनु�पन� 
ह�न आयो । 

गतवष�को चै�मा जब कोरोना महामारी नेपालमा बढ्न था�यो र मलुकु ब�दाब�दीको अव�थामा प�ुन 
था�यो तब हामी नेपालीह� अलमलमा प�य� । हामीसगँ यो अ��य श�ूसगँ लड्ने �ोत साधन िथएन । जब 
रा�� यस िवषयमा बामे सन� थालेको िथयो, यस अदालतमा राहत िवतरणमा पारदिश�ता नभएको, �वार�ेटाइन 
िव�व �वा��य संगठनको मापद�डअन�ुप तयार नग�रएको, रोग फैिलएको अनपुातमा परी�ण िव�तार नभएको, 
�वा��य सेवामा जनताको सहज पह�चँ नभएको, �वा��यकम�ह� असरुि�त रहेको, कृिष�े� उपेि�त रहेको आिद 
��नह� उठाइए । अ�त�रम आदेश जारी गन� वा नगन� भ�ने िवषयको सनुवुाइको �ममा कोिभडको परी�ण मलुतः 
काठमाड�मा केि��त रही सं�या�मक�पमा पिन अ�य�त �यून रहेको, काठमाड�बािहर �व��य पूवा�धारह�को 
अव�था अ�य�त नाजकु रहेको र कुनै �पमा पिन महामारीको सामना गन� स�ने अव�थामा सरकार नरहेको 
कुरासमेत जानकारीमा आएको िथयो । यसै कुरालाई �ि�गत गररे सबैप�को कुरा सिुनसकेपिछ यस अदालतले 
२०७६।१२।२४ गते ०७६-WO-०९३३, ०७६-WO-०९३४, ०७६-WO-०९३६ का िनवेदनह�मा राहत 
िवतरण गदा� �म गररे जीवन िनवा�ह गन� �यि�ह� र ल�डाउनको कारण आय आज�न रोिकएका �यि�ह�लाई 
केि��त गरी राहतको द�ुपयोग नहोस् भनी पारदिश�ता कायम गन� र लि�त �यि� र प�रवारको सही पिहचान 
गरी राहत िवतरण गन�, �यसैगरी �वार�ेटाइन् के��ह�को �थापना िव�व �वा��य संगठनको मापद�डअन�ुप 
बनाउन, होम् �वारे�टाइ�मा िनगरानी रा�न, “परी�णको स�ंया अ�य�त �यून देिखदँा परी�ण के��ह� काठमाड� 
उप�यकाबािहर अ�य सहरी के��ह�मा िव�तार गरी परी�णमा धेरभै�दा धेर ैजनताको सहज पह�चँ प�ुयाउन”, 
कोिभड-१९ बाहेकका अ�य आकि�मक सेवालाई �भािवत नह�ने �यव�था गन�, कृिष �े�मा संल�न िकसानह�को 
सरु�ा र राहतको �यव�था गन� र महामारीको �कोपलाई �ि�गत गररे “आई.िस.य.ु बेड �वा��य िव�ान �ित�ान, 
�देश तहका अ�पतालह�मा समेत िव�तार गनु�  र जनताको पह�चँ शी� बढाउन”ु भ�नेसमेत आदशे गरेको 
िथयो । चै� २४ गते मािथ उि�लिखत �रट िनवेदनह�को सनुवुाइ गन� ब�दा महामारीले के क�तो �प िल�छ भ�ने 
कुरा यिकन िथएन, �यसैले िलिखत जवाफ परकेो १५ िदनिभ� उ� �रट िनवेदनह�को सनुवुाइको लािग पेस गनु�  
भ�ने पिन संय�ु इजलासले आदेश गरकेो िथयो । 

यस अदालतले गत वष�को चै� २४ गते उ� आदेश गदा�  मलुकु ब�दाब�दीमा िथयो । ब�दाब�दीको 
अव�था बढ्दै गएपिछ �वभािवक�पमा काठमाड� उप�यकालगायत नेपालका सहरी �े�मा रोजगारी, स-सानो 
�यवसाय, दैिनक �यालादारी गरी खाने तथा िनजी �े�का होटल, र�े�र�ेट आिद �े�मा काम गन� मजदरु र 
िव�ाथ�लगायतका �यि�ह� �भािवत ह�न थाले । ब�दाब�दीको बाबजदु जब सडकमा आ-आ�नो घर जान पैदलै 
िहिँडरहेका िन�रह मािनसह�को लक� देिखन था�यो, तब उनीह�को जीवन, जीिवका, �वा��य, स�मान र 
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सरु�ासमेतको िवषय उठाई अक� साव�जिनक सरोकारको िनवेदन (०७६-WO-०९३६) यस अदालतमा दता� ह�न 
आयो । �यसमा सनुवुाइ गद� यस अदालतले २०७७ साल वैशाख ५ गते िवक�पको अभावमा वा�यतामा परेका 
र हाल काठमाड�लगायत अ�य िविभ�न सहरी �े�ह�बाट पैदलै ��थान ग�रसकेका जनताह�लाई �वा��य 
परी�ण गन� मोबाइल समूहह� प�रचालन गरी अिवल�ब राजमाग�ह�बाट सवारी साधनह�को िनःश�ुक �यव�था 
गरी उनीह�को ग�त�य �थानमा प�ुयाई िदनू । सो गदा� मिहला, बालबािलका, जे� नाग�रक र शारी�रक �पमा 
अ�व�थ �यि�ह�को िवशेष सरु�ा गनु�  भ�नेसमेत आदेश ग�यो । सोही आदेशमा िज�ला अ�पतालमा समेत 
आई.िस.य.ु बेड र �तरीय �वा��य सेवा �दान गन� स�ने जनशि� िव�तार गनु� , जनघन�व बढी भएका र �वा��य 
सेवा पह�चँको िहसाबले समेत आव�यक र उपय�ु दिेखएका सहरी �े�ह�मा परी�ण के��ह� �थापना गनु� , 
�वा��यस�ब�धी मेिसन, साम�ी र औषिधसमेत ख�रद गदा� िव�व �वा��य संगठनको मापद�डअनकूुल ह�ने गरी 
ख�रद गनु�  भ�ने र “हाल उ�ोग, कलकारखाना ब�द रहेको र रोजगारी गमेुको कारण �ामीण �े�मा फिक� एका 
जनताह�को उपल�धतालाई कृिष �े�को पनुजा�गरणको अवसरको �पमा �योग गन� सिकने ह�दँा �थानीय तहमा 
बीउ िबजन, मल, कृिष औजार आिद अव�थाअनसुार िनःश�ुक वा सह�िलयत दरमा सहज�पमा उपल�ध गराउने 
र कृिष बाली र पशधुनसमेतको िबमामाफ� त �ामीण अथ�त��लाई �वावल�वी अथ�त��को �पमा िवकास गन� �देश 
र �थानीय तहसमेतको सम�वयमा आव�यक काय� अिवल�ब गनु� , गराउन”ु भ�नेसमेत उ�लेख ग�यो । �यसपिछ 
पिन सधुारगहृमा रहेका बालबािलकाको सरु�ा (पूण� बैठकको २०७६।१२।११ को िनण�य र त�प�चात् इजलासबाट 
भएका परमादेशका आदशेह�), थनुवुा ब�दीह�को सरु�ा (०७६-WO-०३३०, ०७६-WO-०९३९), 
सव�साधारण मािनसह�उपर सरु�ा संय��बाट ग�रएका �यवहारको िवषय (०७६-WO-०९४१), िवदेशमा अलप� 
परकेा मजदरुह�को �वदशे िफत� (०७६-WO-०९४०), कोिभडस�ब�धी संय��मा मिहलाह�को सहभािगता 
(०७६-WO-०९६२), िव�ाथ�ह�को पठन पाठन, िकसानह�लाई सह�िलयतदरमा ऋण, करमा सह�िलयत, 
खा� सरु�ा (०७६-WO-०९३७) कोिभड-१९ सं�मण भई एका�तबासमा गएका �यि�ह� सो रोगबाट म�ु 
भएको यिकन गन� पनुः परी�ण गन� (०७६-WO-०९७३) आिद िवषयमा िविभ�न �रट िनवेदनह� यस अदालतमा 
परकेा र यस अदालतबाट िविभ�न आदेशह� भएको पाइ�छ । िवदशेमा अलप� परकेा मजदरुह�को हकमा 
“�म �वीकृित िलई वैदिेशक रोजगारीमा गएका, करारको अविध नपगुी फक� नपुन� अव�थामा रहेका तथा ग�त�य 
मलुकु वा रोजगारदाताबाट िटकट �ा� गन� नस�ने अव�थामा रहेका �यि�ह�म�ये पिन रोजगारीको �कृित, 
आय�ोतसमेतका कारण आ�नो खच�मा �वदेश फक� न नस�ने अव�था भई अलप� परकेा वैदेिशक रोजगारीमा 
गएका नाग�रकह�को हकमा कुटनीितक िनयोग वा �म सहचारीबाट उ�ार गनु�पन� अव�था रहेको भनी �मािणत 
भएका कामदारह�लाई नेपाल �याई ग�त�य �थानस�म प�ुयाउन ुपन� दािय�व रा�यको ह�दँा �रट िनवेदकसमेतको 
सलं�नतामा स�बि�धत सरोकारवालाह�सगँ संि�� परामश� गरी एक काय�िविध बनाई योगदानकता�को वैधािनक 
अपे�ा र कोषको �यायपूण� �योगबीच स�तलुन कायम ह�नेगरी त�काल उ�ारको �ि�या स�ु गनु�  भ�नेसमेत 
आदशे यस अदालतबाट भएको अव�था छ । यसरी सम�मा हेदा� कोिभड स�ंमणबार े पूव�सावधानी र सरु�ा, 
परी�ण सिुवधा र पह�चँमा विृ�, परी�ण एवं �वार�ेटाइ�समेतको गणु�तरीयता, िज�ला�तरस�म आई.िस.य.ु 
बेडसिहतको �वा��य पूवा�धारको िवकास, उपचार र सरु�ामा खिटएका �यि�ह� तथा �वा��य जोिखम वा 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

सामािजक उपे�ासमेतको कारण िवशेष जोिखममा रहेका �यि�ह�को जीवन र �वा��यसमेतको सरु�ा, अलप� 
परकेा �िमक र अ�य जनताको उ�ार, िवदेशमा अलप� परकेा �िमकह�को �वदेश िफता� गन� �यव�था, राहत 
िवतरणमा पारदिश�ता, जनताउपर ग�रने �यवहारमा मानवीयता, कृिष �े�को पनुजा�गरण, जनजीिवकाको र�ा, 
समानता, िवभेदहीनता, समावेिशता, सामािजक �याय र सामािजक सरु�ा आिद िवषयमा अ�त�रम आदेशह� 
भएको देिख�छ । यसका साथै यस अदालतको बहृत् पूण� इजलासबाट ०७६-RE-०३९२ को �ितवेदन एवं ०७६-
WO-०९४४ को िनवेदनसमेतको सनुवुाइ गरी ब�दाब�दीको समयलाई शू�य समयाविध घोषणा गद� सो अविधमा 
�याद तारखे नग�ुने �यव�था गरी �यायमा पह�चँको अव�थालाई �भािवत ह�न निदई यथावत कायम गरकेो पिन 
छ  । यस अदालतको संय�ु इजलासबाट रोशनी पौड्यालसमेतको �रट िनवेदनमा सरकारका नाउमँा कोिभड-१९ 
को महामारीलाई स�बोधन गन� एक�कृत ऐन जारी गनु�  भनी परमादेशको आदेश जारी गरकेो अव�थासमेत अिहले 
छ  । 

कोिभड महामारीको सामना गन� �ममा सरकारको तफ� बाट स�ुको अव�थामा भ�दा धेर ैकाय�ह� अव�य 
भएका छन्; परी�णको �मता बढाउने, उपचारको लािग अ�पताल तोक� आव�यक �यव�था गन�, काठमाड� 
उप�यका बािहरका सहरह�मा िप.िस.आर. परी�ण िव�तार गन�, राहत िवतरण गन� आिद िवषयमा केही मह�वपूण� 
काय�ह� भएको देिखएको छ । अिन कोिभड-१९ को महामारी�ारा िसिज�त प�रि�थितको सामना गन� स�दभ�मा 
िविभ�न िनद�िशका, मापद�ड र आदेशह� जारी गरकेो पिन पाइएको छ  भने यस अदालतको आदेशबमोिजम 
िमित २०७७।६।५ मा जन�वा��य सेवा िनयमावली, २०७७ पिन जारी गरकेो अव�थासमेत दिेखएको छ  । 
जन�तरमा यस रोगबार ेकेही हदस�म सचेतना फैिलएको पिन छ । कोिभड रोगको परी�ण र उपचारमा चै�को 
स�ुमा जे ज�तो अव�था िथयो हाल �य�तो अव�था अव�य छैन । तर स�ंमण बिढरहेकोको जनु अव�था 
अिहले छ, सबै ठीक छ भनी चपु लागेर ब�ने अव�था यो होइन । िव�मान प�रि�थित हेदा� सं�मणले हामीलाई 
उिछनेको र हामी सक� नसक� �यसको पिछपिछ दौिडएको अव�था अिहले देिख�छ । यसै स�दभ�मा फे�र पिन 
सिंवधानबमोिजम सरकार च�यो वा चलेन, जनताको अिधकारको र�ा ह�न स�यो वा सकेन भ�ने �� उिठरहेकै 
छन् र यस अदालतले सरकारको कुरासमेत सनुी आ�नो संवैधािनक कत��य िनवा�ह गनु�पन� अव�था आइपरकैे 
छ । यस अदालतमा दायर भएका सबै �रट िनवेदन, आदेशह� र सरकार�ारा जारी भएका िनयमावली, िनद�िशका, 
मापद�ड र आदेशह�को उ�े�य संिवधान�ारा ��याभूत स�मानपूण� जीवनलगायत सिंवधानको भाग ३ मा विण�त 
अिधकारह�को �चलन र भाग ४ मा विण�त रा�यका िनद�शक िस�ा�त, नीित तथा दािय�वको काया��वयन 
होस् भ�ने नै हो र ियनै �यव�थाह�को रोहमा यस अदालतले आदशेह� जारी गरी सरकारलाई िनद�श गन� हो र 
यसलाई कसैले अ�यथा िलन ुर नचािहदँो झ�झट िदएको मा�न ुयिु�सङ्गत ठहद�न । 

��ततु �रट िनवेदनलगायत कोिभड-१९ सगँ स�बि�धत िनवेदनह�मा संिवधानको धारा १८(१) धारा 
३५(१) समेतका अिधकारह� िव�� सरकारबाट काम ग�रएको भ�ने िजिकर िलइएको छ । यसपूव� दता� भएका 
िनवेदनह�मा पिन नेपालको सिंवधानको धारा १६, धारा १८ धारा ३५, धारा ३६ धारा ३८, धारा ३९, धारा 
४२, धारा ४३, धारा ४४ का साथै सं�ामक रोग ऐन, २०२०, जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ लगायतका ऐनमा रहेका कुराह� उठाइएको छ । संिवधानका उपयु�� �यव�थाह� नेपाली जनताको 
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स�मान, समानता, समावेिशताको साथै �वा��य, िश�ा, सहभािगता र सरु�ा ज�ता कुराह�सगँ स�बि�धत 
छन् भने यी कुराह� मिहला, बालवािलका र जे� नाग�रक ज�ता िवशेष वग�को संर�णसगँ पिन जोिडएका 
छन् । कोिभड महामारीको स�दभ�मा यी अिधकारह� िवशेष मह�वपूण� िकन पिन ह��छन् भने कोिभड भाइरसको 
स�ंमण रा��का िविश� नाग�रकदेिख सव�साधारणस�म सबैलाई ह�न स�ने भए पिन यसले पान� �भाव भने 
समाजका उपेि�त र वि�चितकरणमा परकेा, शारी�रक र मानिसक कारणले बढी जोिखममा रहेका जनतालाई 
बढी ह��छ । समाजका धनी र समथ�वानलाई रोग ला�न स�छ, रा�ो उपचार�ा� गन� नसकेमा उनीह� मन� पिन 
स�छन् । तर ग�रब र िनमखुाह� त रोग र भोक दवैुकुराले िपि�स�छन् र दवुैको चपेटामा परी मछ� न् । हाल य�तो 
ि�थित प�ररहेकै छ । यही कारणले समानता मा� होइन िवभेदिहनता र सिंवधान�ारा ��याभूत अिधकारमाफ� त 
िसिज�त रा�यको संर�णा�मक छहारीिभ� उपायहीन, अलप� परकेा वा जोिखममा परकेा जनतालाई जतनपूव�क 
�याइनपुछ�  । हा�ो संिवधानमा उि�लिखत अिधकारह�को �यव�था हेदा� यो स�म मा� होइन अस�म र अस�म 
बनाइएका वग�को संर�ण र अिधकारको �चलन�ित बढी संवेदनशील रहेको सिजलै ब�ुन सिक�छ । सामािजक 
�याय, सामािजक सरु�ाका हकसमेतलाई �चलनीय हक मानेको र समतामूलक समाज तथा समाजवाद�ित 
�ितव� रा�य �यव�थाले  सिंवधानका यी मूल दश�नह�लाई अनदखेा गन� कदािप िम�दैन । संिवधानमा िकटान 
ग�रएका जनताका मौिलक हकह�को हरस�भव संर�ण गनु�  लोकक�याणकारी रा�यको सव�प�र दािय�व हो । 

अिधकारह� तब मा�ै साथ�क ह��छन् जब नाग�रकले अिधकार उपभोग गन� पाउछन्, अथा�त् रा�य�ारा 
�दान ग�रएको सिुवधा वा �यि�गत जीवनमा हािसल गरकेो उपल�धी सशुासनका साथै संिवधानमा विण�त 
अिधकारको कारण स�भव भएको हो भनी उनीह�ले अनभूुत गन� पाउछँन् । �यसैले अिधकारको उपभोगको िनि�त 
कुनै सकारा�मक �यव�था ग�रएको छ मा� भनेर ह�दँैन । जनतामा हक अिधकारह�को वा�तिवक उपभोगका 
साथै उपभोगको अनभूुित पिन ह�नपुछ�  । उदाहरणको लािग �वा��य के�� खोिलएको छ वा िनःश�ुक औषिधको 
�यव�था ग�रएको छ मा� भनेर ह�दँनै ती �यव�थाह�को उपभोग जनताले यथाथ�मा गन� पाएका छन् वा छैनन्, 
�वा��य सं�था सहज पह�चँमा छ वा छैन, �यहा ँआव�यक जनशि�, औषिधमलुो उपल�ध छ वा छैन, छ नै भने 
पिन छ भ�नेबार ेसमदुायमा जानकारी छ वा छैन, कतै सं�थागत उपे�ा वा अिनयिमतताका कारण सो उपभोग ह�न 
पाएको पो छैन िक ? वा जो समथ�वान छन्, जसलाई रा�यको सहयोग नै चािहदैँन उनैले नै सबै सिुवधा िलइरहेको 
अव�था पो छ िक ?, उ�े�य र उपायको परी�ण (End- means test) गद� सिुवधाह� िवतरण नग�रएको वा 
कुशासन र चहुावटको कारण लि�तवग�मा ग�रएको �यव�था प�ुन नै सकेको पो छैन िक ? भ�ने आिद कुराह� 
िवशेष�पले हे�रनपुछ�  । यी सबै गन� �ाथिमक दािय�व काय�पािलक� िनकायह�को नै हो । यसमा काय�पािलकाको 
�थानमा आफूलाई रा�ने चाहना �यायपािलकाको कदािप रहदँैन् । तर दािय�व सिु�पएका िनकायह�ले आ�नो 
दािय�व िनवा�ह नगरमेा �यायपािलकाले आ�नो संवैधािनक कत��य िनवा�ह गन��ममा के ग�रयो वा ग�रएन, वा के 
गनु�पन� हो सो अव�य हेनु�पछ�  । 

�यसैले आजभोिल अिधकारह� सवलीकरणका उपाय (Measures of empowerment) मा� होइनन्, 
ती समानता र स�मानसगँ स�बि�धत मू�य र मा�यता (Values) पिन ह�न् । साव�भौम जनताले अिधकारह�मा 
स�नीिहत मू�यह�को सहज�ाि�को िनि�त रा�य संय��को िसज�ना गरकेा ह�न् । ियनै संवैधािनक मू�य �ाि� र 
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सोमाफ� त समाजमा सखु शाि�त र दीघ�कालीन समिृ�तफ�  कुनै जालझेल, िढलाई वा आल�य बेगर रा�य सयं�� 
उ�मखु रहनपुछ�  । साव�भौम जनताले संिवधानसभामा पठाएका आ�ना �ितिनिधमाफ� त िनि�त गरकेो संवैधािनक 
ल�य, सो ल�य �ा� गन� तोकेको माग� र कोषेढुड्गाको �पमा अिभ�य� गरकेा �थुल मा�यताह�को अनशुरण 
गरी ल�य उ�मखु रहेमा मा� रा�य सयं��ले संवैधािनक नैितकताको (Constitutional Morality) अनशुरण 
गरकेो मािन�छ । 

सिंवधान आफँै काया��वयन ह�दैँन, यसको काया��वयन रा�य सयं��माफ� त ह�ने हो । साव�भौम जनताका 
अिधकारको स�मान गरकेो छु भ�ने तर �यवहारमा नगन�, योजनाव� त�रकाले अिधकारको काया��वयन नगन�, 
योजनास�म पिन िनमा�ण नगन�, जनताको जीवनमा समयसा�रणीमा आधा�रत सकारा�मक प�रवत�न नआउने, 
जसको िनि�त वा जसको अिधकार �योग गरी सिंवधान बनेको हो सो वग� उपेि�त रहने, िनवा�चन सीिमतवग�लाई 
सरकारमा प�ुयाउने र िन�क�टक�पमा स�ा सखु उपभोग गन� एउटा �प�च मा� ब�ने, िनवा�चन सिकएपिछ 
जनताह� उिह�पमा उपेि�त रहने, लोकक�याण, सामािजक �याय र सामािजक सरु�ा श�दमा मा� सीिमत 
रहने, य�तो �यव�था र �यवहार लोकत��को मम�अनकूुल ह�दँैन । ब� य�तो अव�था र �यव�था संवैधािनक 
नैितकताको समेत िवपरीत ह�न जा�छ । संिवधानवादले हरके �कृितको स�ा क�जा र जालसाजलाई रो�छ र 
अिधकारको संर�णमाफ� त हािसल ह�ने स�विृ�लाई सरकारको एकमा� अिभ�को �पमा हेछ�  । �यसैले आजभोिल 
अिधकारको संर�ण कुन मा�ामा भएको छ, अिधकारको संर�ण मा� होइन अिधकारको गणु�तरीय सरं�ण 
(Quality protection of rights) भएको छ वा छैन भ�ने कुरालाई िवशेष मह�वका साथ हे�र�छ र रा�यका 
सरंचना, ग�रएका �यव�थाह� तथा अिधकारको संर�ण िनि�त चािलएका कदमह�को सापे�तामा अिधकारको 
स�परी�ण (Right Audit) पिन ग�र�छ । मूलतः आिथ�क, सामािजक र सां�कृितक अिधकारह�को सा�दभ�मा 
यी कुराह�लाई िवशेष सतक� तापूव�क हे�र�छ र हे�रनपुन� ह��छ । यी लगायत सरकार समिुचत संवैधािनक सा�य 
(Proper constitutional ends) अन�ुप चले वा नचलेको िवषयसमेत �याियक पनुरावलोकनका िवषय ब�छन् 
र �याय �यव�थाको अजु�न�ि� पिन यसैतफ�  केि��त रहनपुछ�  । यसो गरमेा मा� संिवधान�ारा �थािपत िनय��ण 
र स�तलुनको �यव�थाले काम गन�, अिधकारह�को उपभोग सहज ह�ने, िविधको शासन जीव�त वा�तिवकतामा 
बदिलने एवं �यायपािलकालगायत सरकारका संय��ह�ले संिवधानअन�ुप �यवहार गरकेो देिखन स�ने ह��छ । 

��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकह�ले िवशेष�पमा नेपालको सिंवधानको धारा ३५ को उपधारा (१) 
को �यव�थातफ�  इजलासको �यानाकष�ण गनु�भएको छ । िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा तथा 
अिधव�ाह�ले पिन सिंवधानको यो �यव�थालाई जोडदार�पमा उठाउदँ ैकोिभड-१९ को परी�णमा श�ुक िलने 
काय� धारा ३५(१) िवपरीत ह�ने कुराको िजिकर गनु�भएको छ । संिवधानको धारा ३५(१) मा “��येक नाग�रकलाई 
रा�यबाट आधारभूत �वा��य सेवा िनःश�ुक �ा� गन� हक ह�नेछ र कसैलाई पिन आकि�मक �वा��य सेवाबाट 
वि�चत ग�रने छैन” भ�ने उ�लेख भएको छ । संिवधानमा �य�ु “आकि�मक �वा��य सेवा” भनेको भइप�र 
आउने सेवा मा� नभई अक�मात आउने आपतकालीन् अव�थामा �दान ग�रनपुन� सेवा पिन हो । कोिभड-१९ को 
महामारीको स�दभ�मा �दान ग�रने �वा��य सेवा आकि�मक सेवा र आधारभूत सेवा दवुै ह�नाले यो सेवा त�काल 
र िनःश�ुक �दान ग�रनपुन� ह��छ । आधारभूत र आकि�मक �वा��य रा�यको सव��च �ाथिमकतामा रहेमा मा� 
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नाग�रकह� �व�थ र सि�य रहन स�छन् । ियनै �व�थ र सि�य नाग�रकको लगानी र सहभािगतामा मलुकु अिघ 
बढने हो; यो जीव�त वा�तिवकतालाई कसैले भ�ुन िम�दैन ।

यसै स�दभ�मा “आधारभूत �वा��य सेवा” िभ� के कुरा पछ� न् भनी हेदा� जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ 
को दफा २(ख) मा “आधारभूत �वा��य सेवा” भ�नाले दफा ३ को उपदफा(४) बमोिजम आम नाग�रकको 
�वा��य आव�यकता पूित�का लािग रा�यबाट सलुभ�पमा िनःश�ुक उपल�ध ह�ने �वध�ना�मक, �ितकारा�मक, 
िनदाना�मक, उपचारा�मक र पनु�था�पना�मक सेवा स�झनपुछ� ” भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ भने सोही ऐनको 
दफा ३ को उपदफा (४) को देहाय ख�ड (ग) मा स�वा रोगस�ब�धी सेवा र ख�ड (छ) मा सामा�य आकि�मक 
अव�थाको सेवालाई आधारभूत सेवाअ�तग�त नै रािखएको र �वा��य म��ालयको िलिखत जवाफमा “SARS-
CoV-2 भाइरसको कारणबाट ह�ने कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) एक स�वा रोग हो” भनी �वीकार ग�रएबाट 
कोिभडसगँ स�बि�धत �वध�ना�मक, �ितकारा�मक, िनदाना�मक, उपचारा�मक र पनु�था�पना�मक सबै �कारका 
सेवाह� िनःश�ुक ह�नपुन�मा कुनै ि�िवधा रहेन । 

यहा ँ म�ुय�पमा कोिभड-१९ को िप.िस.आर. परी�ण िनःश�ुक ह�नपुन� वा सश�ुक पिन ह�न स�ने 
भ�ने िववाद उठेको छ । यो आधारभूत �वा��य सेवा र सामा�य आकि�मक सेवािभ� पन� ह�दँा यो सेवा कसैलाई 
सश�ुक र कसैलाई िनःश�ुक ग�रनहु�दँैन; यसो ग�रन ु संिवधानको धारा १८(१) िवपरीत ह��छ भ�ने िजिकर 
िनवेदकतफ� बाट िलइएको छ भने िवप�ी �वा��य म��ालयको िलिखत जवाफ हेदा� “महामारीको समयमा कोिभड-
१९ सगँ स�बि�धत ल�ण तथा िच�ह� भएका �यि�ह�... कोिभड-१९ को सं�मणको शंका भएका र सं�िमतको 
��य� स�पक� मा रहेका स�पूण� नाग�रकह�को हकमा रा�यले िनःश�ुक�पमा नै PCR परी�ण गन� ग�ररहेको 
छ । कोिभड-१९ को सं�मणको शंकाको दायरामा नपरकेा तर िभसा �योजनका लािग तथा �वे�छाले परी�ण 
गराउन चाहनेह�को हकमा िनजी तथा सामदुाियक अ�पतालह�बाट समेत िनि�चत श�ुक िलई PCR परी�ण 
गन� �यव�था िमलाइएको हो । यसका अलावा तोिकएको सरकारी �वा��य सं�था र �योगशालामा आउने जो 
कोहीलाई हालस�म पिन िनःश�ुक�पमा PCR परी�ण भइरहेको छ” भ�ने उ�लेख भएको छ । िलिखत जवाफको 
यो बेहोरा हेदा� ितनवटा कुराह� देिख�छन् क) ल�ण तथा िच�ह� भएका तथा कोिभड-१९ को स�ंमणको 
शकंा भएका र सं�िमतको ��य� स�पक� मा रहेका �यि�ह�लाई िनःश�ुक परी�ण ग�रने; ख) शंकाको दायरामा 
नपरकेा तर िभसा �योजनका लािग तथा �वे�छाले परी�ण गराउन चाहनेह�को हकमा िनजी तथा सामदुाियक 
अ�पतालह�बाट समेत िनि�चत श�ुक िलई PCR परी�ण गन� �यव�था ग�रने; ग)तोिकएको सरकारी �वा��य 
स�ंथा र �योगशालामा आउने जो कोहीलाई हालस�म पिन िनःश�ुक�पमा PCR परी�ण ग�रने । यसरी हेदा�  
ख�ड क) मा उि�लिखत जवाफ �प� भए पिन ख�ड ख) र ग) को जवाफ �प� देिखदैँन, िकनभने �थमतः 
ितनवटै वग�का �यि�ह� रहरले होइन कुनै न कुनै बा�यतामा परी�णको लािग अ�पताल वा �वा��य के��मा 
आएका ह��छन्; यसमा �वे�छा भ�ने कुनै कुरा नै ह�दँैन । दो�ो, जे ज�तो �योजनको लािग भए पिन िप.िस.
आर. परी�णको उ�े�य �यि�मा सं�मण भएको छ वा छैन भनी प�ा लगाउने र नभएमा शंका िनवारण गन� नै 
ह��छ । �यसैले िभषाको �योजनको लािग सरकारी सं�थामा कोही परी�णको लािग आउछँ भने के �योजन हो भ�ने 
नसोधी िनःश�ुक परी�ण गनु�पन� ह��छ । �यसो गनु�  िकन पिन आव�यक ह��छ भने जसरी हामीह�ले िवदेशबाट 
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कोही पिन सं�िमत �यि� नेपाल नआवस् भ�ने चाह�छ�, अक� मलुकुले पिन �य�तै कुरा चाहन ुअ�वाभािवक 
ह�दैँन । अ�तरा�ि��य स�ब�धको आधार भाइचारा, अ�तरिनभ�रता र सहकाय� रहेको कुरालाई म�येनजर गदा�  य�तो 
अपे�ा ग�रन ु�वाभािवक नै ह��छ । 

य�िप �वा��य तथा जनसं�या म��ालयले सोबारमेा कुनै त�याङ्क �ितवेदन वा िलिखत जवाफमा 
पेस गरकेो छैन तर, जे ज�तो�पमा र जे जित समय िलएर हाल परी�ण भइरहेको छ, सोलाई हेदा� िभषाको लािग 
दरखा�त िदने �यि�ह� सरकारी अ�पताल वा �योगशालामा परी�णको लािग लामला�न नग�य�पमा जा�छन् 
भनी सहजै अनमुान गन� सिक�छ । कानूनी र �यवहा�रक�पमा हेदा�  पिन �व��ना�मक, �ितकारा�मक, िनदाना�मक 
सेवा पिन आधारभूत �वा��य सेवामा पन� भनी जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ मा नै �वीकार ग�रएको ह�दँा िभषा 
�योजनको लािग हामी परी�ण गद�नौ भनी सरकारी िनकायले भ�न ुसंिवधान र कानूनअन�ुप ह�ने देिखदँैन । साथै 
सो �योजनका लािग िप.िस.आर. परी�ण गन�का िनि�त नाग�रकले रातको २ बजेदेिख लाइनमा ब�नपुन� अव�था 
रहेको भ�ने बहसको �ममा ख�ुन आएकाले सोको सहजताका लािग यथोिचत �ब�ध त�ु�त गनु�  पिन सरकारको 
अिनवाय� दािय�व रहेको देिख�छ; सोको �ब�ध त�काल सरकारले गनु�पन� देिख�छ ।   

जहासँ�म ल�ण र िच� देिखएकाको मा� िनःश�ुक परी�ण गन� भ�ने कुरा छ ��ततु �रट िनवेदन र यस 
अदालतमा परकेा अ�य �रट िनवेदनह�मा िदइएको िलिखत जवाफ र �वा��य म��ालयका पदािधकारीह�सगँ 
ग�रएको छलफलबाट यो रोगको सं�मण ह�दँा सबैमा ल�ण देिखदैँनन् तर सं�मण भएका तर ल�ण नदेिखएका 
�यि�ह�ले पिन अ�लाई कोिभड-१९ सान� स�छन् भ�ने बिुझएको छ । �यसैले ल�ण तथा िच� भएका 
�यि�ह�को मा� परी�ण गछु� , अ�को गिद�न भ�न ुसंिवधान र �वयं जन�वा��य सेवा ऐनको �यव�थािवपरीत 
ह�ने देिख�छ । हो, सरकारले �ारि�भक सोधपछु वा परी�णबाट ल�ण वा शकंा नदेिखएका वा त�कालै परी�ण 
गदा� यिकनसाथ सं�मण छ वा छैन भ�न नसिकने �यि�लाई यित िदनपिछ यो के��मा आई परी�ण गनू� भनी 
टोकन िदई पठाउन स�छ, तर सरकारी �वा��य के�� वा �योगशालामा आउने �यि�ह�लाई �यसै फका�उन 
वा िनजी �योगशालामा जाऊ भनी प�छाउन िम�दनै । फे�र, िवप�ी �वा��य तथा जनसं�या म��ालयको 
िलिखत जवाफमा “तोिकएको सरकारी �वा��य सं�था र �योगशालामा आउने जो कोहीलाई हालस�म पिन 
िनःश�ुक�पमा PCR परी�ण भइरहेको छ” भिनएकोबाट तोिकएको सरकारी �वा��य सं�था वा �योगशालामा 
आउने जोसकैु �यि�को पिन िनःश�ुक परी�ण गन� �वीकार गरकेो दिेखएको र सरकारी �वा��य सं�थामा 
िनःश�ुक नै परी�ण गनु�पन� भएबाट समेत सरकारले श�ुक िलएर परी�ण गन� पाउछँ भ�न िम�ने दिेखदँैन । 

जहासँ�म सरकारबाट अनमुित िलएका िनजी अ�पताल र �योगशालाको ��न छ, ती अ�पताल र 
�योगशालालाई ��ततु �रट िनवेदनमा िवप�ी बनाइएको देिखदैँन । �वा��य तथा जनस�ंया म��ालयले िमित 
२०७७।६।७ मा यस अदालतमा पेस गरकेो �ितवेदन हेदा�  हाल देशभ�रमा सरकारी ३५ र िनजी १५ गरी ५० 
�योगशालाबाट िप.िस.आर. परी�ण ह�दैँ आएको भ�ने ख�ुन आयो । �ितवदेनमा िप.िस.आर. परी�णको श�ुक 
�.२०००।- तोिकएको भ�ने उ�लेख भएबाट �रट िनवेदन िददँाको िमितभ�दा पिछ पिन श�ुक घटाइएको रहेछ 
भ�ने देिखयो । िनजी अ�पताल नाफामूलक सं�था भए पिन महामारीको समयमा सरकारको िनद�शन र श�ुक 
िनधा�रणलाई अ�पताल र �योगशालाले मा�न ु नै पन� ह��छ । क�पनीह�को सामािजक दािय�वअ�तग�त पिन 
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उनीह�ले सेवा िदन अ�वीकार गन� िम�दैन । जहा ँसंिवधान�ारा ��याभूत हकह�को काया��वयनको कुरा आउछँ, 
नीिज सं�थानह�ले पिन म हकह�को स�मान गिद�न; मलाई संिवधानको मतलब छैन भ�न िम�दनै । यिद �यसो 
भनेमा अिधकारह�को काया��वयन गन� उपय�ु आदेश िदने दािय�व सरकारमा रह�छ र सरकारले नगरमेा यस 
अदालतले उपय�ु आदेश िदन स�छ । संवैधािनक िविधशा�मा यसलाई अिधकारह�को तेस� काया��वयन 
(Horizontal enforcement of rights) र अिधकारह�को िदि�मान �भाव (Radiant Effect of rights) 
भिन�छ । य�तो �भाव िदने काय�मा योगदान गनु�  अदालतको कत��य पिन ब�दछ । तर महामारीको स�दभ�मा र 
सिंवधान�ारा ��याभूत हकह�को काया��वयन र �चलन गराउनपुन� �ाथिमक दािय�वको ��न छ य�तो दािय�व 
�ाथिमक�पमा सरकारले नै बो�नपुछ�  । �यसैले सरकारी संय��बाट नै परी�णको दायरा बढाउन र परी�ण 
पूण�तः िनःश�ुक र सहज�पमा ग�रने �यव�था सिुनि�चत गनु�  सिंवधानतः आव�यक देिख�छ । यस अदालतले 
यसपूव� पिन पटक-पटक परी�णको दायरा बढाउन,ु सहरी के��ह� र जनघन�व बढी भएका �थानह�मा परी�ण 
के��ह� बढाउन ुभनी अ�त�रम आदेश जारी ग�रसकेको अव�था ह�दँा सो आदेशह�को पालना सरकारबाट भई 
जनसं�या र जनघन�वको आधारमा न�साङकन र मापद�डसमेत बनाई आव�यक स�ंयामा थप परी�ण के�� 
�थापना र जनशि�को प�रचालन ह�ने अपे�ा ग�रएको छ । हो, त�काल�ा� �ोत साधनको आधारमा सरकारका 
काय�ह�को �ाथिमक�करण ह�न स�छ तर, जन�वा��य ज�तो मूलकाय� वा �ाथिमक कत��यलाई नै प�छाउन 
सरकारले िम�दैन । �यसैले कोिभड-१९ सं�मणको परी�ण र उपचारको िवषय सरकारको �ाथिमक दािय�वको 
िवषय ह�दँा िवप�ी म��ालयबाट जो जहा ँसम�वय गनु�पन� हो गरी दािय�वको िनवा�ह ह�ने अपे�ा गरी िनजी �वा��य 
स�ंथाको स�ब�धमा यहा ँथप आदेश ग�रएको छैन । 

म�ुय कुरा, �वा��यस�ब�धी पूवा�धारको िवकास बेगर जन �वा��यको र�ा ह�न स�दैन । कुनै 
मलुकुह�ले पिन सो गन� सकेका छैनन् । जो जसले यो अ��य श�ूको िव�� लड्न सकेका छन्, पवुा�धारको 
िवकास र जनशि�को प�रचालनबाट मा� यो स�भव ह�न सकेको हो भ�ने अब आमजानकारीको िवषय भइसेकको 
छ । फे�र, अिधकारह�को अ�तरिनभ�रतालाई िबस�र �वा��यस�ब�धी हक केबल एउटा हक मा� हो भनी हेन� 
िम�ने पिन ह�दैँन । यो हकमा �ितकूल असर पदा�, िश�ा, रोजगारी �यवसाय आिदसगँ स�बि�धत हकह�मा पिन 
असर पछ�  र अ�ततः मलुकु नै पिछ धकेिल�छ । यिह वा�तिवकतालाई �ि�गत गरी वत�मानमा मलुकुले सामना 
ग�ररहेको कोिभड महामारीले �याएको राि��य सकंटलाई �वा��यस�ब�धी पूवा�धारको जन�तरस�म िवकास गन� 
अवसरको �पमा िलन र सोहीबमोिजम योजनाव� �पले �ूतगितमा काय� गन� िवप�ीलाई िनद�शन ग�रएको छ । 

यसै स�दभ�मा उ� िमित २०७७।०६।०७ को सो �ितवेदनमा जन�वा��य सेवा िनयमावली, २०७७ 
को िनयम ३ र अनसूुची १ को हवाला िददँै “अनसूुची-१ को ख�ड (३) मा स�वा रोगस�ब�धी सेवाको सूचीमा 
SARS-CoV-2 भाइरसको कारणबाट ह�ने कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) उ�लेख गरकेो पाइदैँन, अथा�त् 
यो स�वा रोग िनःश�ुक �पमा उपल�ध गराउनपुन� सेवाअ�तग�त राखेको पाइदँैन” भ�ने िजिकर िलएको पिन 
देिखयो । यो िजिकर िवप�ी �वा��य तथा जनसं�या म��ालयको COVID-19 स�वा रोग हो भ�ने अिभ�यि�को 
िवपरीत त छँदछै, य�तो िजिकर गदा� म��ालयले जन�वा��य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (४) को 
देहाय ख�ड (ग) मा स�वा रोगस�ब�धी सेवालाई आधारभूत सेवा मािनएको कुराको स�म पिन हे�का राखेको 
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सव��च अदालतबाट भएका कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत केही आदेशह�को सङ्गालो

पाइएन । ऐनमा नै स�वा रोगलाई आधारभूत सेवा मािनएको अव�थामा िनयमावलीमा स�वा रोगको सूचीमा 
SARS-CoV-2 भाइरसको कारणबाट ह�ने कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) उ�लेख भएको छैन भ�ने कुराले 
कुनै कानूनी अथ� र मह�व रा�दनै । िनयमावलीको अनसूुची-१ को ख�ड (३) मा यो िवषय नपरकेो र ऐनअन�ुप 
िनयम बनाइन ुपन� भ�ने सामा�य समझको िवषय ह�दँा अनसूुची-१ को ख�ड (३) मा स�वा रोगस�ब�धी सेवाको 
सूचीमा SARS-CoV-2 भाइरसको कारणबाट ह�ने करोना भाइरस रोग (कोिभड-१९) लाई पिन अिवल�ब समेट्न ु
भनी िवप�ी �वा��य तथा जनसं�या म��ालयका नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ग�रएको छ । 

हाल सरकारी अ�पताल र �योगशाला र िवशेषतः काठमाड�ि�थत टेकु अ�पताल र �योगशालामा 
परी�णको लािग मािनसह�को ठूलो चाप रहेको देिखएको भ�ने कुरालाई छलफलको �ममा सरकारी प�बाट 
�वीकार ग�रएको छ । काठमाड� उप�यकाको जनसं�या र जनघन�वको अनपुातमा परी�ण के�� र अ�पताल 
शै�या उपल�ध नह�दँा जहा ँसिुवधा छ भ�ने जानकारी �ा� ह��छ, िन�पाय जनता �वभािवक�पमा �यिह ँलामला�न 
प�ुछन् । तर �यसरी लामो समयस�म �यि�ह�लाई लाममा रािखदँा परी�ण के��बाट नै सं�मण फैिलन स�ने 
ह��छ । सो कुरालाई �ि�गत गदा� त�ु�त भीडको �यव�थापन गनु�पन� र पिछ�लो समयमा बिढरहेको स�ंमणको 
र�तारलाई हेदा� योजनाब� र �यवि�थत त�रकाबाट काठमाड� र जनघन�व बढी भएका सहरह�मा परी�ण के�� 
र जनशि� त�ु�त प�रचालन गरी परी�ण र उपचारको सिुवधा बढाउनपुन� देिखयो । हालको अव�थामा सूचना 
�िविधसमेत �योग गरी सं�मणको र�तार र सरकरले िदनपुन� �वा��य सेवालाई �ि�गत गरी क��यटुर मोडिलङ 
गदा� एउटा िनि�त �तर र मापद�डमा पूवा�धार िवकास गन� नसिकने भ�ने ह�दैँन । �यसैले लामब� �यि�ह�लाई 
िछटोभ�दा िछटो सोधपछु गरी, चाप कम ह�ने �थानमा �रफर गन�, टोकन �णालीबाट परी�ण गन�समेतका �यव�था 
गनु�  र परी�णको नितजा िछटोभ�दा िछटो पाउने �यव�था गनु�  गराउन,ु परी�णको लािग अ�पताल वा �वा��य 
के��मा पगेुका �यि�ह� दस प�� िमनेटभ�दा बढी परी�णको लािग कुनु�  नपन�, �यसरी कुदा� पिन सामािजक दरुी 
कायम गन� �यव�था गनु� , हाल भइरहेको स�ंिमतह�को चापलाई समेत हेरी बढी चाप भएका सहरी के��ह�मा 
िनःश�ुक परी�ण र उपचारको �यव�थासमेत थप गनु�  गराउन ुभनी िवप�ी �वा��य तथा जनस�ंया म��ालयका 
नाउमँा परमादशेको आदशे जारी ग�रएको छ । 

अतः सं�ेपमा साव�जिनक सरोकारको िनवेदनको �पमा नेपालको संिवधानको धारा १३३(२)(३) 
अ�तग�त दता� भएको ��ततु िनवेदनको मूल माग िनःश�ुक परी�ण भएपिन यो माग कोिभड-१९ महामारीको 
स�दभ�मा आएको भई भइु ँसतहको अव�थालाई पूव�आदेशह�को रोहमा समेत हेरी उपयतु आदशे गनु�पन� अव�था 
रहेको छ । कोिभड महामारीकै स�दभ�मा संवैधािनक र कानूनी हकको �चलनको िवषयलाई िलएर यस अदालतमा 
साव�जिनक सरोकारका िनवेदनह� परी िविभ�न आदेशह� भइरहेको कुरा मािथ उ�लेख ग�रएकै छ । ती सम�त 
आदशेह�को सकारा�मक �पमा सिम�ा र पनुरावलोकन भई सरकारबाट काया��वयन ह�ने अपे�ा यस अदालतले 
गरकेो छ । यो रोगले नेपालमा कुन �प िल�छ, के क�तो �ित प�ुयाउछँ अझै पिन �प� ह�न सकेको छैन । तर 
�रट िनवेदनमा छलफल गन� ब�दा मलुकुमा सं�मणको �कोप िव�फोटक अव�थातफ�  बिढरहेको दिेख�छ । 
यसको औषिध वा खोप बनी उपल�ध नभएस�म यो महामारीको कारण िसिज�त �वा��य र मानवीय सकंटबाट 
सिजलै पार पाउन सिकने ि�थित दिेखदँैन । �यसैले पिन बढीभ�दा बढी �ोत र साधनको प�रचालन गनु�पन�, 
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�वा��यस�ब�धी पूवा�धारह� िवकास ग�रन ुपन� अप�रहाय�ता हाल बनेको छ । �वा��यस�ब�धी महासंकटको 
यस घडीमा यस अदालतले िदएका पूव�आदेशह� अझ बढी सा�दिभ�क बनेका छन् भ�ने यस इजलासको ठ�याइ 
छ । �वा��यस�ब�धी �मखु िनकाय (Nodal agency) को �पमा काम गन� गराउने दािय�व िवप�ी म��ालयकै 
भएबाट ��ततु �रट िनवेदनमा िलइएको मागको स�दभ�मा मािथ उ�लेख गरबेमोिजम परमादेशको आदेशसिहत 
िवप�ी �वा��य तथा जनसं�या म��ालयलाई िनद�िशत ग�रएको ह�दँा आदशेको काया��वयनको लािग फैसलाको 
�ितिलिप महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीलाई पठाई ��ततु म�ुाको दायरी लगत क�ा गरी िमिसल 
िनयमबमोिजम अिभलेख शाखामा बझुाई िदनहुोला । 

उ� रायमा सहमत छु ।
�या.टंकबहादरु मो�ान

इजलास अिधकृतः- तेज�साद पौडेल, शाखा अिधकृत : िबिनता भारती
क��यटुर अपरटेर:  रखेा भ�राई
इित संवत् २०७७ असोज १५ गते रोज ५ शभुम् ...............................................।
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सव��च अदालत, पूण� इजलास
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल
माननीय �यायाधीश �ी प�ुषो�म भ�डारी

आदशे िमित : २०७७।७।२०
०७७-RV-००७९

िवषय : पनुरावलोकनको अनमुित पाऊँ

िनवेदक : नेपाल सरकार, �वा��य तथा जनसं�या म��ालय ................................................................
िव��

िवप�ी : केशरजगं के.सी.समेत ......................................................................................................

म�ुा : उ��ेषण / परमादेश

यसमा यस अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित २०७७।६।१५ मा भएको आदेशमा �याय �शासन 
ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को ख�ड (ख) को अव�था िव�मान रहेको नदेिखदँा पनुरावलोकनको अनमुित 
�दान गन� िमलेन । कानूनबमोिजम गनू� ।

इित संवत् २०७७ साल काि�क २० गते रोज ५ शभुम् ।
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सव��च अदालत, एक �यायाधीशको इजलास
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल

आदशे िमित : २०७७।६।२९
०७७-WO-०२९८

म�ुा : उ��ेषण

िनवेदक : मानव अिधकार र�क स�जालसगँ आव� शैले���साद अ�बेडकरसमेत
िव��

िवप�ी : लोक सेवा आयोग, अनामनगर, काठमाड�समेत
 

िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान् िव� अिधव�ा �ी िदनेश ि�पाठी, िव�ान् अिधव�ाह� 
�ी केशरमिण अया�ल, �ी पंकजकुमार कण� र �ी स�तोष भ�डारीले गनु�भएको बहस सिुनयो ।

लोक सेवा आयोगले जारी गरकेो सं�मणको िवशेष अव�थामा परी�ा (स�चालन तथा �यव�थापन) 
स�ब�धी मापद�ड, २०७७ को बुदँा ८(१) ले परी�ाथ� आफू कोिभड-१९ को स�ंमणबाट सं�िमत भए / नभएको 
�वयम् ले घोषणा गनु�पन� तथा सं�िमत परी�ाथ�ले परी�ा के��मा �वेश गन� पाउने छैन भ�ने �यव�था भएको र 
यसले आजको महामारीको अव�थामा थ�ुै परी�ाथ�ह� �ित�पधा�बाट वि�चत ह�ने ह�दँा नेपालको संिवधानको 
धारा १८, धारा २१, धारा २३ र धारा ३३ िवपरीत भएको उ� मापद�डको बुदँा ८(१) बदर गरी कोरोना सं�िमत 
परी�ाथ�लाई परी�ा के��को पथृक �थानमा राखी सरुि�त त�रकाले जाचँ िलने �यव�था गन� अ�त�रम आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने मागदाबीको �रट िनवेदन रहेको दिेखयो ।

यसमा, के कसो भएको हो ? िनवेदको मागबमोिजमको आदेश िकन जारी ह�न ुनपन� हो ? आदेश जारी 
ह�न नपन� भए सोको आधार कारणसिहत यो आदेश �ा� भएका िमितले बाटाका �यादबाहेक १५ िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ४६ बमोिजम िवप�ीका नाउमँा कारण दखेाउ आदेश जारी ग�रिदएको छ । आदेश र �रट िनवेदनको 
�ितिलिप साथै राखी �याद सूचना पठाई िलिखत जवाफ पर ेअविध �यितत भएपिछ िनयमानसुार पेस गनू� ।

अब, िनवेदकले माग गरकेो अ�त�रम आदेश स�ब�धमा िवचार गदा�, नेपालको संिवधानको धारा १८ 
ले समानताको हक सरं�ण गद� धारा १८(२) ले �वा��य ि�थित (Health Status) को आधारमा िवभेद गन� 
नपाउने �यव�था गरकेो छ । संिवधानको धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभाव िव��को हकको सिुनि�तता 
गरकेो छ भने धारा १७ ले �वत��ताको हकअ�तग�त पेसा रोजगार गन� �वत��ता तथा धारा ३३ ले रोजगारीको 
हकको सिुनि�तता गरकेो पाइ�छ । आज िव� नै कोरोना महामारीको अव�थामा बा�ँन ुपरकेो छ । हाल यस रोग 
िव��को खोप (Vaccine) र औषधी नभएको अव�थामा शारी�रक दरुी र �वा��य सरु�ाका लािग �योग गन� 
मा�कलगायतको �योगको िवक�प नरहेको देिख�छ ।

य�तो महामारीको समयमा परी�ा स�चालन ह�न गइरहेको अव�थामा लोक सेवा आयोगको मापद�डले 
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स�ंिमत �यि�ह� मा� परी�ा िदनबाट वि�चत भई उनीह�को सिंवधान �द� पेसा, रोजगार गन� पाउने 
हक, समानताको हक, �वा��य अव�थाको आधारमा िवभेद व��को हक, छुवाछुत तथा भेदभाव िव��को 
अिधकारको समेत उ�लङ्घन ह�न जा�छ । सं�िमत अव�थाको �वघोषणा गन� सं�िमतलाई परी�ा के��मा �वेश 
रो�ने लोक सेवा आयोगको परी�ास�ब�धी मापद�डले आफू िवभेिदत, लाि�छत र विह�करणमा पन� डरले सं�िमत 
�यि�ले आफू सं�िमत भएको अव�थाको घोषणा नगन� र यसले सबैलाई जोिखममा प�ुयाउने अव�थाको िसज�ना 
ह�न जा�छ । सं�िमत ल�णिवहीन (Asymptomatic) �यि� पिन ह�नस�ने ह�दँा सं�मणको अव�था नखलेुका 
�यि�ह� पिन परी�ा के��मा ह�नस�ने र परी�ामा आएका परी�ाथ�, कम�चारी तथा िनजको स�पक� मा आउने 
�यि� पिन सं�मणको जोिखममा पगुी ��येक �यि�को बा�ँन पाउने संवैधािनक अिधकारमा समेत असर पन� 
देिखदँा यसले महामारीको ि�थितमा थप भयावहता �याउने र स�पूण� परी�ाथ� तथा कम�चारीह�लाई अपरुणीय 
�ित ह�ने ह�दँा सिुवधा स�तलुनको �ि�कोणले समेत ��ततु िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नलागेस�म लोक सेवा 
आयोगले जारी गरकेो सं�मणको िवशेष अव�थामा परी�ा (स�चालन तथा �यव�थापन) स�ब�धी मापद�ड, 
२०७७ को बुदँा ८(१) को काया��वयन नगन� नगराउन तथा सबै परी�ाथ�लाई र परी�ा िलने वा �यव�थापनमा 
सलं�न ह�ने �यि�ले सरुि�त त�रकाले परी�ा िलने र परी�ा वयव�थापन गन� वातावरण िनमा�ण गनु�  गराउन ु
तथा �वघोिषत स�ंिमत �यि�ह�लाई िनजको गोपिनयता र आ�मस�मानको संर�ण गद� आव�यक वैकि�पक 
सरुि�त �यव�थासिहत परी�ा स�चालन गन� �यव�था गनु�  भनी सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
४९(२)(क) बमोिजम अ�त�रम आदशे जारी ग�रिदएको छ । आदेशको काया��वयनका लािग यसको जानकारी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िवप�ीलाई िदनू ।

इित संवत् २०७७ साल असोज २९ गते रोज ५ शभुम् --------------------।
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