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सम्पादकीय
मौिलक हक कायार्न्वयन सम्बन्धी कानूनको व्यावहािरक कायार्न्वयनको अपेक्षा
कानून: अिधकार र कायर्िविधको ॐोत तथा साधन माऽ हो र यो आफैमा साध्य हुन सक्दै न ।
कानूनी व्यवःथालाई राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा ूवाहका क्षेऽमा कायार्न्वयनमा ल्याउन
सिकएन भने त्यसको साथर्कता रहदै न र कानून कोरा कागजमा सीिमत हुन पुग्छ । कानूनको
यस व्यावहािरक ूयोग-उपयोगको आवँयकता र साथर्कतालाई बोध गरी सं िवधान ूद
हकलाई कायार्न्वयनमा ल्याउन आवँयक िविभ

१६ वटा िवषयका कानूनह

मौिलक

एकसाथ िनमार्ण

भई कायार्न्वयनमा आएका छन् । सावर्जिनक सेवाका क्षेऽमा यी कानूनह को व्यावहािरक ूयोग
र उपयोग गरी सवर्साधारणका मौिलक मानव हकको सं रक्षण, सम्ब र्न र उनीह को उत्थान,
िवकासका पक्षमा सेवा ूवाह हुन सकेमा माऽ कानून िनमार्णको साथर्कता रहन्छ ।फौजदारी
न्याय ूशासनका क्षेऽमा यी मौिलक कानूनह

कायार्न्वयनको अझ बढी महत्व रहेको छ ।

सरकारी वकील फौजदारी न्याय ूशासनको महत्वपूणर् र अिनवायर् ःतम्भ हो । राज्य पक्षको
पैरबी गन वकील भएको नाताले फौजदारी न्याय ूशासन र सवर्जिनक सेवा ूवाहका िविभ
क्षेऽह मा यी कानूनह को माध्यमबाट जनिहतकारी न्याय सम्पादन गन कायर्मा सरकारी
वकीलको िजम्मेवारपूणर् भूिमका रहन्छ । यःतो महत्वपूणर् भूिमकामा खरो उिऽन यस क्षेऽमा
कायर्रत जनशिक्तको तदअनु प व्यवसाियकता, िवशेष ता र क्षमता िवकास आवँयक पदर्छ ।
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले सरकारी वकीलको व्यवसाियकता िवकासका लािग योजनाब
ढं गबाट िविभ

तािलम, गो ी, सेिमनार, ॐोत साममीको ूकाशन गिररहे को छ ।

सरकारी वकीलको ूमुख कायर् (Core Function) अिभयोजनलाई वःतुगत र तथ्य ूमाणयुक्त बनाई
ूभावकारी अिभयोजन कायर्का माध्यमबाट न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्याउनु हो । यो उ ेँय
पूरा गनर् क्षमता िवकासका योजनाब

कयर्बम सं चालनका साथ साथै आ व ०७७।०७८ लाई

अिभयोजन सुधार वषर् घोषणा गरी तदअनु पका कायर्बमह

अगािड बढाइएको छ । यःता

कायर्ह मा नेपाल सरकारको हक िहत वा सरोकार िनिहत रहे को िरट िनवेदनह मा ूितरक्षालाई
ूभावकारी, गुणःतरीय र जनमुखी बनाउने पिन एउटा ूमुख कायर् रहेको छ ।
ूितरक्षाको िवषय मौिलक हक कायार्न्वयन तथा ूचलनका लािग राज्यका िव

सं िवधानको

धारा १३३ र १४४ बमोिजम पनर् आउने िरट िनवेदनसँग सम्बिन्धत हुन्छ । अदालतमा यःता

िनवेदनह को चाप उल्लेखनीय रहे को छ । नेपालको सं िवधानको धारा १५८ को उपधारा (२)
र उपधारा (६) बमोिजम सरकारको िव

मा पन त्यःता िनवेदनह मा राज्यको तफर्बाट ूितरक्षा

गन अिधकार र कतर्ब्य सरकारी वकीलको रहे को छ । ूितरक्षालाई ूभावकारी बनाउन
सरकारी वकीलको व्यावसाियकता िवकास िवकासमा टे वा पुर्याउने ॐोत साममीको आवँयकता
हुन्छ नै । यो पुिःतकाको िनमार्ण पिन यसकै एउटा कडी हो । यसले सरकारवादी मु ाको
अनुसन्धान, अिभयोजन लगायत समम न्याियक काम कारबाहीमा कसूरजन्य कायर्मा सं लग्न व्यिक्त,

तथा पीिडतको हकको व्यावहािरक ूत्याभूित तथा मौिलक हक कायार्न्वयन सम्वन्धी िववादह मा
वहस पैरवी र ूितरक्षालाई सशक्त बनाउने लगायत सरकारी वकीलह को समम कायर्
सम्पादनमा सहयोग पुर्याउनेछ भ े िव ास गिरएको छ ।
मौिलक हक कायार्न्वयन सम्बन्धीको यो ॐोत
सरकारी

वकीलह को

वकीलह को

सामूिहक

ूय

र

साममी महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा कायर्रत
िबयाशीलताको

पिरणित

हो

।यसमा

सरकारी

ान, अनुभव र अभ्यासको िवषयगत परखको अिभव्यिक्त छ ।फरक फरक िवषयमा

महत्वपूणर् लेखह

उपलब्ध गराई योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूणर् लेखक सरकारी वकीलह मा

ूःतुत साममीको सम्पादकको

पमा हािदर्क कृत ता र सम्मान ूकट गदर्छु ।

यस ॐोत साममीमा मौिलक हकको पिरचय, हक कायार्न्वयनसँग सम्बिन्धत िविभ

िवषयका

कानूनह को अवधारणा, कानूनी व्यवःथा, कानून कायार्न्वयनमा सरकारी वकीलको भूिमका र
समावेश भएका सबै शीषर्कमा सव च्च अदालतबाट ूितपादन भएका िस ान्त तथा नजीरह को
सन्दभर् उल्लेख भएको छ ।ॐोत साममीमा समावेश भएका लेखह को बमब ता िमलाउं दा
मौिलक हकको पिरचय सम्बन्धीको लेख लाई शु मा राखी बांकी लेखह

नेपालको सं िवधानमा

उिल्लिखत मौिलक हकह को बम अनुसार बमब ता िमलाई समावेश गिरएको छ ।यसमा
र् ा नपाएको हुनसक्छ।कितपय भािषक शु ता लगायत
समावेश गिरएका कितपय िवषयले पूणत
ूिविधक ऽूटी होलान् ।समेट्नै पन िवषय छु टे का हुनसक्छन्।यस सम्बन्धमा यहाँह का
समालोचनात्मक र रचनात्मक िटप्पणी तथा ूितिबयाह
ूितिबयाह का आधारमा यसमा रहे का कमी कमजोरीह

ःवागतयोग्य हुनछ
े न् । त्यःता

हामी सुधार र पिरमाजर्न गनर् ूितब

छ ।ूःतुत साममीमा भएका ऽूटी कमजोरीका लािग क्षमायाचना गदर्छु र सम्पादकको

पमा

नैितक िजम्मेवारीबोध गदर्छु ।यो ॐोत साममीलाई सरकारी वकीलले आफनो कायर् व्यवहारमा
सहयोगी साममीको

पमा उपयोग गनर्सकेमा सं ःथागत ूयासले साथर्कता पाउनेछ भ े अपेक्षा

राख्दछु ं ।
अन्त्यमा, ूःतुत ॐोत सामामीमा मन्तव्यसिहत मागर्दशर्न िदई ूोत्सािहत गिरिदनु भएकोमा माननीय
महान्यायािधवक्ता ौी रमेश वडालज्यू ूित हािदर्क आभार ूकट गदर्छु ।यो ॐोत साममी
सम्पादनको िजम्मेवारी िदनुहन
ु े विर तम नायब महान्यायािधवक्ता ौीमान्

प ूसाद पाणडेय ज्यू

र सम्पादन र लेखनका लािग हरदम ूोत्सािहत गनुह
र् न
ु े नायब महान्यायािधवक्ता ौीमान् ँयाम
कुमार भ राईज्यूूित हािदर्क आभार ूकट गदर्छु ।यसका साथै ूकाशनयोग्य साममी उपलब्ध
गराई योगदान गनुर् हुने िव ान लेखकह

ूित पुन: हािदर्क धन्यवाद

ापन गदर्छु ।सम्पादनको

बममा िवशेष सहयोग पुर्याउनु हुने उपन्यायािधवक्ता ौी ूकाश गौतम, सम्पादन सहयोगी ौी
नारायण ःवणर्कारलाई हािदर्क धन्यवाद

ापन गदर्छु।
हिरूसाद जोशी
सम्पादक

नेपालको सं िवधान
मौिलक हक सम्बन्धी व्यवःथाM
भाग–३
मौिलक हक र कतर्व्य
धारा :
१६. सम्मानपूवक
र् बाँच्न पाउने हकः
(१)

ूत्येक व्यिक्तलाई सम्मानपूवक
र् बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।

(२)

कसै लाई पिन मृत्युदण्डको सजाय िदने गरी कानून बनाइने छै न ।

१७. ःवतन्ऽताको हकः
(१)

कानून बमोिजम बाहे क कुनै पिन व्यिक्तलाई वैयिक्तक ःवतन्ऽताबाट वि त गिरने छै न

।
(२)

ूत्येक नागिरकलाई दे हायको ःवतन्ऽता हुनेछः–
(क)

िवचार र अिभव्यिक्तको ःवतन्ऽता,

(ख) िवना हातहितयार शािन्तपूवक
र् भेला हुने ःवतन्ऽता,
(ग) राजनीितक दल खोल्ने ःवतन्ऽता,
(घ) सं घ र सं ःथा खोल्ने ःवतन्ऽता,
(ङ)नेपालको कुनै पिन भागमा आवतजावत र बसोबास गन ःवतन्ऽता,
(च)नेपालको कुनैपिन भागमा पेशा, रोजगार गन र उ ोग, व्यापार तथा व्यवसायको
ःथापना र स ालन गन ःवतन्ऽता ।
तर
(१)

खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सावर्भौमस ा, भौगोिलक अखण्डता, राि यता र

ःवाधीनतामा वा सं घीय इकाइ वा िविभ

जात, जाित, धमर्, सम्ूदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल

पन, जातीय भेदभाव वा छु वाछूतलाई दु त्साहन गन, ौमूित अवहे लना गन, गाली बेइज्जती,
अदालतको अवहे लना हुन,े अपराध गनर् दु त्साहन गन वा सावर्जिनक िश ाचार वा नैितकताको
ूितकूल हुने कायर्मा मनािसब ूितबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मािनने छै न ।

(२)

खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपालको सावर्भौमस ा, भौगोिलक अखण्डता, राि यता

रःवाधीनता, सं घीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा सावर्जिनक शािन्त र व्यवःथामा खलल पन
कायर्मा मनािसब ूितबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मािनने छै न ।
(३)

खण्ड (ग) को कुनै कुराले नेपालको सावर्भौमस ा, भौगोिलक अखण्डता, राि यता र
ःवाधीनतामा खलल पन, रा को िव

जासूसी गन, राि य गोपनीयता भं ग गन वा

ँ पुर्याउने गरी कुनै िवदे शी राज्य, सं गठन वा ूितिनिधलाई
नेपालको सुरक्षामा आच

सहयोग गन वा राज्यिोह गन वा सं घीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पन वा
जातीय वा साम्ूदाियक िव े ष फैलाउने वा िविभ

जात,

जाित, धमर् र सम्ूदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पन वा केवल जाित, भाषा, धमर्,
सम्ूदाय वा िलं गको आधारमा कुनै राजनीितक दलको सदःयता ूा

गन वा बन्दे ज

लगाउने वा नागिरकह बीच िवभेद गन गरी राजनीितक दल गठन गन, िहं सात्मक कायर्
गनर् दु त्साहन गन वा सावर्जिनक नैितकताको ूितकूल हुने कार्यर्मा मनािसब ूितबन्ध
लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मािनने छै न ।
(४)

खण्ड (घ) को कुनै कुराले नेपालको सावर्भौमस ा, भौगोिलक अखण्डता, राि यता र
ःवाधीनतामा खलल पन, रा को िव

जासूसी गन, राि य गोपनीयता भं ग गन वा

ँ पुर्याउने गरी कुनै िवदे शी राज्य, सं गठन वा ूितिनिधलाई
नेपालको सुरक्षामा आच
सहयोग गन, राज्यिोह गन वा सं घीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पन वा जातीय
वा साम्ूदाियक िव े ष फैलाउने वा िविभ

जात, जाित, धमर् र सम्ूदायबीचको सु–

सम्बन्धमा खलल पन वा िहं सात्मक कायर् गनर् दु त्साहन गन वा सावर्जिनक नैितकताको
ूितकूल हुने कायर्मा मनािसब ूितबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मािनने
छै न ।
(५)

खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सवर्साधारण जनताको िहत वा सं घीय इकाइबीचको सु–
सम्बन्ध वा िविभ

जात, जाित, धमर् वा सम्ूदायह का बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पन

वा िहं सात्मक कायर् गन वा त्यःतो कायर् गनर् दु त्साहन गन कायर्मा मनािसब ूितबन्ध
लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मािनने छै न ।
(६)

खण्ड (च) को कुनै कुराले सं घीय इकाइबीचको सु– सम्बन्धमा खलल पुर्याउने कायर् वा
सवर्साधारण जनताको सावर्जिनक ःवाःथ्य, िश ाचार वा नैितकताको ूितकूल हुने कायर्मा

रोक लगाउने वा कुनै खास उ ोग, व्यापार वा सेवा राज्यले माऽ स ालन गनर् पाउने वा
कुनै पेशा, रोजगार, उ ोग, व्यापार वा व्यवसाय गनर्का लािग कुनै शतर् वा योग्यता तोक्ने
गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मािनने छै न ।

१८. समानताको हकः
(१)

सबै नागिरक कानूनको

ि मा समान हुनेछन् । कसै लाई पिन कानूनको समान

सं रक्षणबाट वि त गिरने छै न ।
(२)

सामान्य कानूनको ूयोगमा उत्पि , धमर्, वणर्, जात, जाित, िलं ग, शारीिरक अवःथा, अपांगता,
ःवाःथ्य िःथित, वैवािहक िःथित, गभार्वःथा, आिथर्क अवःथा, भाषा वा क्षेऽ, वैचािरक
आःथा वा यःतै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गिरने छै न ।

(३)

राज्यले नागिरकह का बीच उत्पि , धमर्, वणर्, जात, जाित, िलं ग,आिथर्क अवःथा, भाषा, क्षेऽ,
वैचािरक आःथा वा यःतै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गन छै न ।
तर

सामािजक वा सांःकृितक

ि ले िपछिडएका मिहला, दिलत, आिदवासी, आिदवासी जनजाित, मधेशी,

था , मुिःलम, उत्पीिडत वगर्, िपछडा वगर्, अल्पसं ख्यक, सीमान्तीकृत, िकसान, ौिमक, युवा,
बालबािलका, ज्ये

नागिरक, लिगक तथा यौिनक अल्पसं ख्यक, अपांगता भएका व्यिक्त, गभार्वःथाका

व्यिक्त, अशक्त वा
असहाय, िपछिडएको क्षेऽ र आिथर्क

पले

िवप

खस आयर् लगायत नागिरकको सं रक्षण,

सशक्तीकरण वा िवकासका लािग कानून बमोिजम िवशेष व्यवःथा गनर् रोक लगाएको मािनने छै न
।
ःप ीकरणःयस भाग र भाग ४ को ूयोजनका लािग “आिथर्क

पले िवप ‘”भ ाले सं घीय

कानूनम तोिकएको आयभन्दा कम आय भएको व्यिक्त सम्झनु पछर् ।
(४)

समान कामका लािग लिगक आधारमा पािरौिमक तथा सामािजक सुरक्षामा कुनै भेदभाव
गिरने छै न ।

(५)

ृ सम्पि मा लिगक भेदभाव िवना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।
पैतक

१९. स ारको हकः
(१)

ु ीय ूकाशन, ूसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार,
िव त
सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पा

, ौव्य, ौव्य ँय साममीको ूकाशन तथा

ूसारण गनर् वा सूचना ूवाह गनर् वा छाप्न पूव र् ूितबन्ध लगाइने छै न ।
तर
नेपालको सावर्भौमस ा, भौगोिलक अखण्डता, राि यता वा सं घीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा
िविभ

जात, जाित, धमर् वा सम्ूदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पन, राज्यिोह, गाली बेइज्जती वा

अदालतको अवहे लना हुने वा अपराध गनर् दु त्साहन गन वा सावर्जिनक िश ाचार, नैितकताको
ूितकूल कायर् गन, ौमूित अवहे लना गन र जातीय छु वाछूत एवं लिगक भेदभावलाई दु त्साहन
गन कायर्मा मनािसब ूितबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मािनने छै न ।

(२)

ु ीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार,
कुनै ौव्य, ौव्य ँय वा िव त

लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै साममी मुिण वा ूकाशन, ूसारण गरे वा छापे
बापत त्यःतो साममी ूकाशन, ूसारण गन वा छाप्ने रे िडयो, टे िलिभजन, अनलाइन वा अन्य कुनै
ु ीय उपकरण, छापा वा अन्य स ार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दतार्
िकिसमको िडिजटलवा िव त
खारे ज वा त्यःतो साममी जफत गिरने छै न ।
तर
यस उपधारामा लेिखएको कुनै कुराले रे िडयो, टे िलिभजन, अनलाइन वा अन्य कुनै िकिसमको
ु ीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य स ार माध्यमको िनयमन गनर् ऐन बनाउन
िडिजटल वा िव त
बन्दे ज लगाएको मािनने छै न ।
(३)

ु ीय ूसारण तथा टे िलफोन लगायतका स ार
कानून बमोिजम बाहे क कुनै छापा, िव त
साधनलाई अव

गिरने छै न ।

२०. न्याय सम्बन्धी हकः
(१)

कुनै पिन व्यिक्तलाई पबाउ भएको कारण सिहतको सूचना निदई थुनामा रािखने छै न ।

(२)

पबाउमा परे का व्यिक्तलाई पबाउ परे को समयदे िख नै आफूले रोजेको कानून
व्यवसायीसँग सल्लाह िलन पाउने तथा कानून व्यवसायी ारा पुपक्ष
र् गन हक हुनेछ ।
त्यःतो व्यिक्तले आफ्नो कानून व्यवसायीसँग गरे को परामशर् र िनजले िदएको सल्लाह
गोप्य रहनेछ ।

तर शऽु दे शको नागिरकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छै न ।
ःप ीकरणः

यस उपधाराको ूयोजनका लािग “कानून व्यवसायी”भ ाले कुनै अ ा अदालतमा
कुनै व्यिक्तको ूितिनिधत्व गनर् कानूनले अिधकार िदएको व्यिक्त सम्झनु पछर् ।

(३)

पबाउ गिरएको व्यिक्तलाई पबाउ भएको समय तथा ःथानबाट बाटोको म्याद बाहेक
चौबीस घण्टािभऽ मु ा हेन अिधकारी समक्ष उपिःथत गराउनु पनछ र त्यःतो
अिधकारीबाट आदे श भएमा बाहे क पबाउ भएको व्यिक्तलाई थुनामा रािखने छै न । तर
िनवारक नजरबन्दमा रािखएका व्यिक्त र शऽु दे शको नागिरकको हकमा यो उपधारा
लागू हुने छै न ।

(४)

तत्काल ूचिलत कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यिक्त सजायभागी हुने
छै न र कुनै पिन व्यिक्तलाई कसूर गदार्को अवःथामा कानूनमा तोिकएभन्दा बढी सजाय
िदइने छै न ।

(५)

कुनै अिभयोग लागेको व्यिक्तलाई िनजले गरे को कसूर ूमािणत नभएसम्म कसूरदार
मािनने छै न ।

(६)

कुनै पिन व्यिक्त िव

अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मु ा चलाइने र

सजाय िदइने छै न ।
(७)

कुनै कसूरको अिभयोग लागेको व्यिक्तलाई आफ्नो िव

साक्षी हुन बाध्य पािरने

छै न ।
(८)

ूत्येक व्यिक्तलाई िनज िव

गिरएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ ।

(९)

ूत्येक व्यिक्तलाई ःवतन्ऽ, िनंपक्ष र सक्षम अदालत वा न्याियक िनकायबाट ःवच्छ

(१०)

असमथर् पक्षलाई कानून बमोिजम िनःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक हुनेछ ।

ु ाइको हक हुनछ
सुनव
े ।

२१. अपराध पीिडतको हकः
(१)

अपराध पीिडतलाई आफू पीिडत भएको मु ाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी
जानकारी पाउने हक हुनछ
े ।

(२)

अपराध पीिडतलाई कानून बमोिजम सामािजक पुनःःथापना र क्षितपूितर् सिहतको न्याय
पाउने हक हुनछ
े ।

२२.यातना िव

को हकः

(१)

पबाउ परे को वा थुनामा रहे को व्यिक्तलाई शारीिरक वा मानिसक यातना िदइने वा

(२)

उपधारा (१) बमोिजमको कायर् कानून बमोिजम दण्डनीय हुनछ
े र त्यःतो व्यवहारबाट

िनजसँग िनमर्म, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गिरने छै न ।

पीिडत व्यिक्तलाई कानून बमोिजम क्षितपूितर् पाउने हक हुनछ
े ।
२३. िनवारक नजरबन्द िव
(१)

नेपालको सावर्भौमस ा, भौगोिलक अखण्डता वा सावर्जिनक शािन्त र व्यवःथामा तत्काल
खलल पन पयार्

(२)

को हकः

आधार नभई कसै लाई पिन िनवारक नजरबन्दमा रािखने छै न ।

उपधारा (१) बमोिजम िनवारक नजरबन्दमा रहे को व्यिक्तका िःथितको बारे मा िनजको
पिरवारका सदःय वा निजकको नातेदारलाई कानून बमोिजम तत्काल जानकारी िदनु
पनछ ।

तर शऽु दे शको नागिरकका हकमा यो उपधारा लागू हुने छै न ।
(३)

िनवारक नजरबन्दमा राख्ने अिधकारीले कानून िवपरीत वा बदिनयतपूवक
र् कुनै व्यिक्तलाई
नजरबन्दमा राखेमा त्यःतो व्यिक्तलाई कानून बमोिजम क्षितपूितर् पाउने हक हुनेछ ।

२४. छु वाछूत तथा भेदभाव िव
(१)

कुनै पिन व्यिक्तलाई िनजको उत्पि , जात, जाित, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीिरक
अवःथाको आधारमा कुनै पिन िनजी तथा सावर्जिनक ःथानमा कुनै ूकारको छु वाछूत वा
भेदभाव गिरने

(२)

को हकः

छै न ।

कुनै वःतु, सेवा वा सुिवधा उत्पादन वा िवतरण गदार् त्यःतो वःतु, सेवा वा सुिवधा कुनै
खास जात वा जाितको व्यिक्तलाई खरीद वा ूा

गनर्बाट रोक लगाइने वा त्यःतो वःतु,

सेवा वा सुिवधा कुनै खास जात वा जाितको व्यिक्तलाई माऽ िबबी िवतरण वा ूदान
गिरने छै न ।
(३)

उत्पि , जात, जाित वा शारीिरक अवःथाको आधारमा कुनै व्यिक्त वा समुदायलाई उच्च
वा नीच दशार्उने, जात, जाित वा छु वाछूतको आधारमा सामािजक भेदभावलाई न्यायोिचत
ठा े वा छु वाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधािरत िवचारको ूचार ूसार गनर्
वा जातीय िवभेदलाई कुनै पिन िकिसमले ूोत्साहन गनर् पाइने छै न ।

(४)

जातीय आधारमा छु वाछूत गरी वा नगरी कायर्ःथलमा कुनै ूकारको भेदभाव गनर् पाइने

छै न ।
(५)

यस धाराको ूितकूल हुने गरी भएका सबै ूकारका छु वाछूत तथा भेदभावजन्य कायर्
गम्भीर सामािजक अपराधका

पमा कानून बमोिजम दण्डनीय हुनछ
े न् र त्यःतो कायर्बाट

पीिडत व्यिक्तलाई कानून बमोिजम क्षितपूितर् पाउने हक हुनछ
े ।
२५. सम्पि को हकः
(१)

ूत्येक नागिरकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पि
व्यावसाियक लाभ ूा

आजर्न गन, भोग गन, बेचिबखन गन,

गन र सम्पि को अन्य कारोबार गन हक हुनछ
े ।

तर राज्यले व्यिक्तको सम्पि मा कर लगाउन र ूगितशील करको मान्यता अनु प व्यिक्तको
आयमा कर लगाउन सक्नेछ ।
ःप ीकरणः

यस धाराको ूयोजनका लािग “सम्पि ”भ ाले चल अचल लगायत सबै
ूकारको सम्पि
जनाउँछ ।

सम्झनु पछर् र सो शब्दले बौि क सम्पि

समेतलाई

(२)

सावर्जिनक िहतका लािग बाहे क राज्यले कुनै व्यिक्तको सम्पि
वा त्यःतो सम्पि

उपर अ

कुनै पिन व्यिक्तले गैरकानूनी

अिधमहण गन, ूा

गन

कुनै ूकारले कुनै अिधकारको िसजर्ना गन छै न । तर
पले आजर्न गरे को सम्पि को हकमा यो उपधारा लागू

हुने छै न ।
(३)

उपधारा (२) बमोिजम सावर्जिनक िहतका लािग राज्यले कुनै पिन व्यिक्तको सम्पि
अिधमहण गदार् क्षितपूितर्को आधार र कायर्ूणाली ऐन बमोिजम हुनछ
े ।

(४)

उपधारा (२) र (३) को व्यवःथाले भूिमको उत्पादन र उत्पादकत्व वृि

गनर्, कृिषको

आधुिनकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण सं रक्षण, व्यविःथत आवास तथा शहरी
िवकास गन ूयोजनका लािग राज्यले कानून बमोिजम भूिम सुधार, व्यवःथापन र िनयमन
गनर् बाधा पन छै न ।
(५)

उपधारा (३) बमोिजम राज्यले सावर्जिनक िहतका लािग कुनै व्यिक्तको सम्पि

अिधमहण गरे कोमा त्यःतो सावर्जिनक िहतको सटृ ा अक कुनै सावर्जिनक िहतका लािग
त्यःतो सम्पि

ूयोग गनर् बाधा पन छै न ।

२६. धािमर्क ःवतन्ऽताको हकः
(१)

धमर्मा आःथा राख्ने ूत्येक व्यिक्तलाई आफ्नो आःथा अनुसार धमर्को अवलम्बन, अभ्यास
र सं रक्षण गन ःवतन्ऽता हुनछ
े ।

(२)

ूत्येक धािमर्क सम्ूदायलाई धािमर्क ःथल तथा धािमर्क गुठी स ालन र सं रक्षण गन
हक हुनेछ । तर धािमर्क ःथल तथा धािमर्क गुठीको स ालन र सं रक्षण गनर् तथा गुठी
सम्पि

तथा जग्गाको व्यवःथापनका लािग कानून बनाई िनयिमत गनर् बाधा पुगक
े ो

मािनने छै न ।
(३)

यस धारा ारा ूद

हकको ूयोग गदार् कसै ले पिन सावर्जिनक ःवाःथ्य, िश ाचार र

नैितकताको ूितकूल हुने वा सावर्जिनक शािन्त भं ग गन िबयाकलाप गनर्, गराउन वा
कसै को धमर् पिरवतर्न गराउने वा अकार्को धमर्मा खलल पन काम वा व्यवहार गनर् वा
गराउन हुँदैन त्यःतो कायर् कानून बमोिजम दण्डनीय हुनेछ ।

२७. सूचनाको हकः
ूत्येक नागिरकलाई आफ्नो वा सावर्जिनक सरोकारको कुनै पिन िवषयको सूचना माग्ने
र पाउने हक हुनेछ ।
तर कानून बमोिजम गोप्य राख्नु पन सूचनाको जानकारी िदन कसै लाई बाध्य पािरने छै न ।
२८ .गोपनीयताको हकः

कुनै पिन व्यिक्तको जीउ, आवास, सम्पि , िलखत, तथ्यांक, पऽाचार र चिरऽ सम्बन्धी
िवषयको गोपनीयता कानून बमोिजम बाहे क अनितबम्य हुनेछ ।
२९. शोषण िव

को हकः

(१)

ूत्येक व्यिक्तलाई शोषण िव

को हक हुनेछ ।

(२)

धमर्, ूथा, परम्परा, सं ःकार, ूचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पिन व्यिक्तलाई कुनै
िकिसमले शोषण गनर् पाइने छै न ।

(३)

कसै लाई पिन बेचिबखन गनर्, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छै न ।

(४)

कसै लाई पिन िनजको इच्छा िव

काममा लगाउन पाइने छै न । तर सावर्जिनक

ूयोजनका लािग नागिरकलाई राज्यले अिनवायर् सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानून
बनाउन रोक लगाएको मािनने छै न ।
(५)

उपधारा (३) र (४) िवपरीतको कायर् कानून बमोिजम दण्डनीय हुनछ
े र पीिडतलाई
पीडकबाट कानून बमोिजम क्षितपूितर् पाउने हक हुनेछ ।

३०. ःवच्छ वातावरणको हकः
(१)

ूत्येक नागिरकलाई ःवच्छ र ःवःथ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनछ
े ।

(२)

वातावरणीय ूदूषण वा ॑ासबाट हुने क्षितबापत पीिडतलाई ूदूषकबाट कानून बमोिजम
क्षितपूितर् पाउने हक हुनेछ ।

(३)

रा को िवकास सम्बन्धी कायर्मा वातावरण र िवकासबीच समुिचत सन्तुलनका लािग
आवँयक कानूनी व्यवःथा गनर् यस धाराले बाधा पुर्याएको मािनने छै न ।

३१. िशक्षा सम्बन्धी हकः
(१)

ूत्येक नागिरकलाई आधारभूत िशक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।

(२)

ूत्येक नागिरकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको िशक्षा अिनवायर् र िनःशुल्क तथा
माध्यिमक तहसम्मको िशक्षा िनःशुल्क पाउने हक हुनछ
े ।

(३)

अपांगता भएका र आिथर्क

पले िवप

नागिरकलाई कानून बमोिजम िनःशुल्क उच्च

िशक्षा पाउने हक हुनेछ ।
(४)

ि िवहीन नागिरकलाई ॄे लिलिप तथा बिहरा र ःवर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता
भएका नागिरकलाई सांकेितक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोिजम िनःशुल्क िशक्षा
पाउने हक हुनछ
े ।

(५)

नेपालमा बसोबास गन ूत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोिजम आफ्नो मातृभाषामा
िशक्षा पाउने र त्यसका लािग िव ालय तथा शैिक्षक सं ःथा खोल्ने र स ालन गन हक
हुनेछ ।

३२. भाषा तथा संःकृितको हकः
(१)

ूत्येक व्यिक्त र समुदायलाई आफ्नो भाषा ूयोग गन हक हुनछ
े ।

(२)

ूत्येक व्यिक्त र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांःकृितक जीवनमा सहभागी हुन पाउने
हक हुनछ
े ।

(३)

नेपालमा बसोबास गन ूत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, िलिप, सं ःकृित, सांःकृितक
सभ्यता र सम्पदाको सं वधर्न र सं रक्षण गन हक हुनेछ ।

३३. रोजगारीको हकः
(१)

ूत्येक नागिरकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको शतर्, अवःथा र बेरोजगार
सहायता सं घीय कानून बमोिजम हुनछ
े ।

(२)

ूत्येक नागिरकलाई रोजगारीको छनौट गनर् पाउने हक हुनेछ ।

३४. ौमको हकः
(१)

ूत्येक ौिमकलाई उिचत ौम अभ्यासको हक हुनछ
े ।

ःप ीकरणः

यस धाराको ूयोजनका लािग “ौिमक”भ ाले पािरौिमक िलई रोजगारदाताका
लािग शारीिरक वा बौि क कायर् गन कामदार वा मजदूर सम्झनु पछर् ।

(२)

ूत्येक ौिमकलाई उिचत पािरौिमक, सुिवधा तथा योगदानमा आधािरत सामािजक
सुरक्षाको हक हुनेछ ।

(३)

ूत्येक ौिमकलाई कानून बमोिजम शे ड युिनयन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा
सामूिहक सौदाबाजी गनर् पाउने हक हुनछ
े ।

३५. ःवाःथ्य सम्बन्धी हकः
(१)

ूत्येक नागिरकलाई राज्यबाट आधारभूत ःवाःथ्य सेवा िनःशुल्क ूा

गन हक हुनछ
े र

कसै लाई पिन आकिःमक ःवाःथ्य सेवाबाट वि त गिरने छै न ।
(२)

ूत्येक व्यिक्तलाई आफ्नो ःवाःथ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ ।

(३)

ूत्येक नागिरकलाई ःवाःथ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।

(४)
३६. खा

ूत्येक नागिरकलाई ःवच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।
सम्बन्धी हकः

(१)

ूत्येक नागिरकलाई खा

सम्बन्धी हक हुनेछ ।

(२)

ूत्येक नागिरकलाई खा वःतुको अभावमा जीवन जोिखममा पन अवःथाबाट सुरिक्षत हुने

(३)

ूत्येक नागिरकलाई कानून बमोिजम खा

हक हुनछ
े ।
सम्ूभ ुताको हक हुनछ
े ।

३७. आवासको हकः
(१)
(२)

ूत्येक नागिरकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ ।
कानून बमोिजम बाहे क कुनै पिन नागिरकलाई िनजको ःवािमत्वमा रहेको वासःथानबाट
हटाइने वा अितबमण गिरने छै न ।

३८. मिहलाको हकः
(१)

ूत्येक मिहलालाई लिगक भेदभाव िवना समान वंशीय हक हुनेछ ।

(२)

ूत्येक मिहलालाई सुरिक्षत मातृत्व र ूजनन ःवाःथ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।

(३)

मिहला िव

धािमर्क, सामािजक, सांःकृितक परम्परा, ूचलन वा अन्य कुनै आधारमा

शारीिरक, मानिसक, यौनजन्य, मनोवै ािनक वा अन्य कुनै िकिसमको िहं साजन्य कायर् वा
शोषण गिरने छै न । त्यःतो कायर् कानून बमोिजम दण्डनीय हुनेछ र पीिडतलाई कानून
बमोिजम क्षितपूितर् पाउने हक हुनछ
े ।

(४)

राज्यका सबै िनकायमा मिहलालाई समानुपाितक समावेशी िस ान्तको आधारमा सहभागी
हुने हक हुनछ
े ।

(५)

मिहलालाई िशक्षा, ःवाःथ्य, रोजगारी र सामािजक सुरक्षामा सकारात्मक िवभेदका
आधारमा िवशेष अवसर ूा

(६)

सम्पि

गन हक हुनछ
े ।

तथा पािरवािरक मािमलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ ।

३९. बालबािलकाको हकः
(१)

ूत्येक बालबािलकालाई आफ्नो पिहचान सिहत नामकरण र जन्मदतार्को हक हुनछ
े ।

(२)

ूत्येक बालबािलकालाई पिरवार तथा राज्यबाट िशक्षा, ःवाःथ्य, पालन पोषण, उिचत
ःयाहार, खेलकूद, मनोर न तथा सवार्ंगीण व्यिक्तत्व िवकासको हक हुनछ
े ।

(३)

ूत्येक बालबािलकालाई ूारिम्भक बाल िवकास तथा बाल सहभािगताको हक हुनछ
े ।

(४)

कुनै पिन बालबािलकालाई कलकारखाना, खानी वा यःतै अन्य जोिखमपूणर् काममा
लगाउन पाइने छै न ।

(५)

कुनै पिन बालबािलकालाई बाल िववाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गनर् वा
बन्धक राख्न पाइने छै न ।

(६)

कुनै पिन बालबािलकालाई सेना, ूहरी वा सश

समूहमा भनार् वा ूयोग गनर् वा

सांःकृितक वा धािमर्क ूचलनका नाममा कुनै पिन माध्यम वा ूकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा
वा शारीिरक, मानिसक, यौनजन्य वा अन्य कुनै ूकारको शोषण गनर् वा अनुिचत ूयोग
गनर् पाइने छै न ।

(७)

कुनै पिन बालबािलकालाई घर, िव ालय वा अन्य जुनसुकै ःथान र अवःथामा शारीिरक,

(८)

ूत्येक बालबािलकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनछ
े ।

(९)

असहाय,

मानिसक वा अन्य कुनै िकिसमको यातना िदन पाइने छै न ।

अनाथ,

अपांगता

भएका,

न् पीिडत,

िवःथािपत

एवं

जोिखममा

रहे का

बालबािलकालाई राज्यबाट िवशेष सं रक्षण र सुिवधा पाउने हक हुनेछ ।
(१०)

उपधारा (४), (५), (६) र (७) िवपरीतका कायर् कानून बमोिजम दण्डनीय हुनेछन् र
त्यःतो कायर्बाट पीिडत बालबािलकालाई पीडकबाट कानून बमोिजम क्षितपूितर् पाउने हक
हुनेछ ।

४०. दिलतको हकः
(१)

राज्यका सबै िनकायमा दिलतलाई समानुपाितक समावेशी िस ान्तको आधारमा सहभागी
हुने हक हुनछ
। सावर्जिनक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेऽमा दिलत
े
समुदायको सशक्तीकरण, ूितिनिधत्व र सहभािगताका लािग कानून बमोिजम िवशेष
व्यवःथा गिरनेछ ।

(२)

दिलत िव ाथीर्लाई ूाथिमकदे िख उच्च िशक्षासम्म कानून बमोिजम छाऽवृि

सिहत

िनःशुल्क िशक्षाको व्यवःथा गिरनेछ । ूािविधक र व्यावसाियक उच्च िशक्षामा
दिलतका लािग कानून बमोिजम िवशेष व्यवःथा गिरनेछ ।
(३)

दिलत समुदायलाई ःवाःथ्य र सामािजक सुरक्षा ूदान गनर् कानून बमोिजम िवशेष
व्यवःथा गिरनेछ ।

(४)

दिलत समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा,

ान, सीप र ूिविधको ूयोग, सं रक्षण र
िवकास गन हक हुनेछ । राज्यले दिलत समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बिन्धत
आधुिनक व्यवसायमा उनीह लाई ूाथिमकता िदई त्यसका लािग आवँयक पन सीप र
ॐोत उपलब्ध गराउनेछ ।

(५)

राज्यले भूिमहीन दिलतलाई कानून बमोिजम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु

(६)

राज्यले आवासिवहीन दिलतलाई कानून बमोिजम बसोबासको व्यवःथा गनछ ।

(७)

दिलत समुदायलाई यस धारा ारा ूद

४१. ज्ये

पनछ ।

रहे का दिलतले समानुपाितक

पमा ूा

सुिवधा दिलत मिहला, पु ष र सबै समुदायमा

गन गरी न्यायोिचत िवतरण गनुर् पनछ ।

नागिरकको हकः
ज्ये

नागिरकलाई राज्यबाट िवशेष सं रक्षण तथा सामािजक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

४२. सामािजक न्यायको हकः
(१)

आिथर्क, सामािजक वा शैिक्षक

ि ले पछािड परे का मिहला, दिलत, आिदवासी जनजाित,
मधेशी, था , मुिःलम, िपछडा वगर्, अल्पसं ख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यिक्त,

लिगक तथा यौिनक अल्पसं ख्यक, िकसान, ौिमक, उत्पीिडत वा िपछिडएको क्षेऽका
नागिरक तथा आिथर्क
आधारमा

राज्यका

आिथर्क

पले

संशोिधत ।
(२)

िवप

पले िवप

िनकायमा
तथा

खस आयर्लाई समानुपाितक समावेशी िस ान्तका

सहभािगताको

लोपोन्मुख

हक

समुदायका

हुनेछ

।

पिहलो

नागिरकको

सं रक्षण, उत्थान,

सशक्तीकरण र िवकासका लािग िशक्षा, ःवाःथ्य, आवास, रोजगारी, खा ा
सुरक्षामा िवशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ ।

संशोधन ारा

र सामािजक

(३)

अपांगता भएका नागिरकलाई िविवधताको पिहचान सिहत मयार्दा र आत्मसम्मानपूवक
र्
जीवनयापन गनर् पाउने र सावर्जिनक सेवा तथा सुिवधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।

(४)

ूत्येक िकसानलाई कानून बमोिजम कृिष कायर्का लािग भूिममा पहुँच, परम्परागत पमा
ूयोग र अवलम्बन गिरएको ःथानीय बीउ िबजन र कृिष ूजाितको छनौट र सं रक्षणको
हक हुनछ
े ।

(५)

नेपालमा अमगामी लोकतािन्ऽक पिरवतर्नको◌े लािग भएका सबै जन आन्दोलन, सश

सं घषर् र बािन्तका बममा जीवन उत्सगर् गन शहीदका पिरवार, बेप ा पािरएका व्यिक्तका
पिरवार, लोकतन्ऽका यो ा

न् पीिडत र िवःथािपत, अपांगता भएका व्यिक्त, घाइते तथा

पीिडतलाई न्याय एवं उिचत सम्मान सिहत िशक्षा, ःवाःथ्य, रोजगारी, आवास र सामािजक
सुरक्षामा कानून बमोिजम ूाथिमकताका साथ अवसर पाउने हक हुनछ
े ।
४३. सामािजक सुरक्षाको हकः
आिथर्क

पले िवप , अशक्त र असहाय अवःथामा रहे का, असहाय एकल मिहला, अपांगता भएका,

बालबािलका, आफ्नो हे रचाह आफ गनर् नसक्ने तथा लोपोन्मुख जाितका नागिरकलाई कानून
बमोिजम सामािजक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
४४. उपभोक्ताको हकः
(१)

ूत्येक उपभोक्तालाई गुणःतरीय वःतु तथा सेवा ूा

गन हक हुनेछ ।

(२)

गुणःतरहीन वःतु वा सेवाबाट क्षित पुगेको व्यिक्तलाई कानून बमोिजम क्षितपूितर् पाउने

४५.

दे श िनकाला िव

हक हुनछ
े ।

को हकः

कुनै पिन नागिरकलाई दे श िनकाला गिरने छै न ।
४६.

संवैधािनक उपचारको हकः
यस भाग ारा ूद

हकको ूचलनका लािग धारा १३३ वा १४४ मा लेिखए बमोिजम

सं वैधािनक उपचार पाउने हक हुनेछ ।
४७.

मौिलक हकको कायार्न्वयनः
यस भाग ारा ूद

हकह को कायार्न्वयनका लािग आवँयकता अनुसार राज्यले यो

सं िवधान ूारम्भ भएको तीन वषर्िभऽ कानूनी व्यवःथा गनछ ।
४८.

नागिरकका कतर्व्यः
ूत्येक नागिरकका कतर्व्य दे हाय बमोिजम हुनछ
े न्ः–
(क) रा ूित िन ावान हुँदै नेपालको राि यता, सावर्भौमस ा र अखण्डताको रक्षा गनु,र्
(ख) सं िवधान र कानूनको पालना गनु,र्
(ग) राज्यले चाहे का बखत अिनवायर् सेवा गनु,र्
(घ) सावर्जिनक सम्पि को सुरक्षा र सं रक्षण गनुर्
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मौिलक हक : अवधारणागत पक्ष र नेपालको अभ्यास1
सारांश
सं िवधानले राज्यका िव�� नागिरक र व्यिक्तलाई सं रक्षण गनर् ूत्याभूित गरे का अिधकारह� मौिलक हक हुन ् । मौिलक
हक राज्यका िव�� पिरलिक्षत हुन्छन् । मौिलक हकको ूचलन गराउनका लािग संिवधानले उपचारको िवशेष ूबन्ध
गरीिदएको हुन्छ । यो शासनमा ःवेच्छाचािरता िनयन्ऽण गनर् गिरएको व्यवःथा पिन हो । मौिलक हक र ूजातन्ऽको
सापेक्ष सम्वन्ध हुन्छ । मौिलक हकको दायरा बढ्दै गएमा ूजातन्ऽ सं ःथागत हुदै जान्छ अथार्त मौिलक हक जित
ूभावकारी �पपम उपभोग्य हुन्छ त्यहाँ ूजातािन्ऽक वातावरण त्यित धेरै फरािकलो हुन्छ । नेपालको संवैधािनक अभ्यास
हेदार् मौिलक हकको सं रक्षणमा माऽ नभई मौिलक हकको उ�यय र िवकास एवम् िवःतारमा समेत सव�च्च् अदालतले
महत्वपूणर् भूिमका िनवार्ह गरे को छ । यस पिरच्छे दमा मौिलक हकको अवधारणागत पक्ष र नेपालको वतर्मान सं िवधानमा
ूत्याभूत गरीएका मौिलक हकका बारे मा संक्षप
े मा चचार् गिरएको छ ।

पिरचय
सं िवधानले राज्यका िव�� नागिरक र व्यिक्तलाई सं रक्षण गनर् ूत्याभूित गरे का अिधकारह� मौिलक
अिधकार हुन ् । मौिलक हक राज्यका िव�� पिरलिक्षत हुन्छन् । त्यसै ले मौिलक अिधकारलाई
नकारात्मक अिधकार पिन भ�े गरीन्छ । मौिलक अिधकार राज्यले नागिरकलाई िदएका उपहार
होइनन् । मौिलक अिधकारले मौिलक मूल्य बोकेको हुन्छ । त्यसै ले यसको िविश� महत्व रहको
छ । सं िवधानले पिन मौिलक अिधकार िदने होइन । यसले त मौिलक अिधकार घोषणा गरीिदने
माऽ हो । यो त सरकारको अिख्तयारीमा सीमा लगाउने र नागिरक अिधकार सं रक्षण गन� व्यवःथा
हो । यसको िविश� महत्व रहे को छ । यसले सरकारको शिक्तलाई सं वैधािनक तथा कानूनी सीमामा
राख्न सहयोग गदर्छ ।

मौिलक हकका िवशेषताह�
वैयिक्तक ःवतन्ऽताको सं रक्षण र नागिरकको जीवनःतरमा सुधार गरी उ�रदायी शासन स�ालनका
लािग सं िवधानमा मौिलक हकको व्यवःथा गिरएको हुन्छ । मौिलक हकका आधारभूत िवशेषताह�
यसूकार रहे काछन् :
क.

सं िवधानले ूत्याभूित गरे को हुन्छ । घोषणात्मक�पमा सं िवधानमा राखीएको हुन्छ ।

ख.

मौिलक हक उल्लं घन भएमा सं िवधानमा नै उपचारको व्यवःथा गिरएको हुन्छ । सं वैधािनक
उपचारको हक ःवयम् मौिलक हकको �पमा रहे को हुन्छ ।

1 कायर्पऽ लेखन सहकायर्: नायब महान्यायािधवक्ता ँयामकुमार भ�राई

1
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ग.

मौिलक हकको ूचलनका लािग ःवतन्ऽ न्यायपािलकाको व्यवःथा अिनवायर् हुन्छ । मौिलक
हक ूचलन गराउनु न्यायपािलकाको कतर्व्य पिन हो ।

घ.

मौिलक हक सामान्यतया पिरत्याग गनर् पाइदै न ।

ङ.

मौिलक हकको सम्मान गनुर् राज्यको कतर्व्य हो । मौिलक हकको उपभोग गनर् सक्ने
वातावरण बनाउनु राज्यको दाियत्व हो ।

च.

सामान्यतया मौिलक हक ःवःिबयाशील हुन्छन् । कितपय मौिलक हकको कायार्न्वयनका
लािग थप कानूनी व्यवःथा गरीनु पदर्छ ।

छ.

ँ सम्बिन्धत हुन्छन् । पिछल्लो
मुलतः मौिलक हक नागिरक तथा राजनीितक अिधकारसग
समयमा आिथर्क तथा सामािजक अिधकारह� पिन मौिलक हकमा समावेश हुन थालेका
छन् ।

मौिलक हक सं िवधानको आधारभूत सं रचना हो
सं िवधानले ूत्याभूत गरे का मौिलक हकको मौिलक मूल्य हुन्छ । त्यसै ले मौिलक हकलाई
सं िवधानको आधारभूत सं रचना मािनन्छ । भारतीय सं िवधानको व्याख्याको बममा केशनन्द भारतीको
मु�ामा आधारभूत सं रचनाको िस�ान्त िवकास भएको हो ।

2

त्यसै ले उक्त मु�ालाई भारतमा

Fundamental Rights Case भनेर िचिनन्छ । यो व्याख्याले सं िवधान सं शोधन गदार् मौिलक हकलाई
सं कुचन गन� गरी गनर् नपाइने गरी सीमा लगाएको छ । सं िवधानले िदएको सं िवधान सं शोधनको
अिधकार ूयोग गदार् सं िवधानको मौिलक मूल्य न� गनर् िमल्दै न भ�े नै आधारभूत सं रचनाको
िस�ान्तको सार हो । नत िवधाियकी कानून वा कायर्कारी िनणर्यबाट नै मौिलक हकमा सं वैधािनक
सीमा नाँघेर कुनै िनयन्ऽणकारी व्यवःथा गनर् सिकन्छ । नेपालको सं िवधानको धारा १३३ र १४४
मा पिन मौिलक हकमा अनुिचत बन्दे ज लगाएको अवःथामा न्याियक पुनरालोकन हुने र मौिलक हक
ूचलन गराउनका लािग िरट जारी गनर् सिकने व्यवःथा गिरएको छ ।

मौिलक अिधकारको आवँयकता
सं िवधानमा मौिलक हक अिधकारको व्यवःथा गरी सरकारलाई उ�रदायी बनाउनु यसको उ�ेँय
हो । यसले िविश� मानव अिधकारलाई मौिलक हकको �पमा ूत्याभूित गरी शासन व्यवःथामा
ूजातािन्ऽक गुणह� समेटेको हुन्छ । यसले सरकारलाई सीिमत तुल्याउँदछ । नागिरकह�लाई
अिधकार सम्प� बनाउँदछ । मौिलक हकको ूचलन गराउनका लािग सं िवधानले उपचारको ूवन्ध
गरीिदएको हुन्छ । यो शासनमा ःवेच्छाचािरता िनयन्ऽण गनर् गिरएको व्यवःथा पिन हो । मौिलक
हक र ूजातन्ऽको सापेक्ष सम्वन्ध हुन्छ । मौिलक हकको दायरा बढ्दै गएमा ूजातन्ऽ सं ःथागत

2 Kesavananda Bharati v. State of Kerala, AIR 1973 SC 1461
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हुदै जान्छ अथार्त मौिलक हक जित ूभावकारी �पमा उपभोग्य हुन्छ त्यहाँ ूजातािन्ऽक वातावरण
त्यित धेरै फरािकलो र सं ःथागत हुँदै जान्छ ।
जनताको जीवन, ःवतन्ऽता र सुखको ूत्याभूितका लािग मौिलक अिधकारको िवकास भएको हो ।
पिहलो आधुिनक सं िवधान भनेर िचिनने अमेिरकाको सं िवधानमा शु�मा मौिलक हकको व्यवःथा
िथएन । पिछ मौिलक हकह� थप गरीए, जसलाई िवल अफ राइट्स भनेर िचिनन्छ । अमेिरकी
ःवाधीनताको घोषणा र ृान्सेली राज्यबािन्तको घोषणामा पिन नागिरकका आधारभूत अिधकारह�को
ूत्याभूितका िवषय समावेश भएका िथए । त्यसले मौिलक हकको सं वैधािनक ूबन्ध गनर् आधारको
काम गरे को िथयो ।
यथाथर्मा िवधाियका र कायर्पािलकालाई नागिरक अिधकारको अितबमण गनर् रोक लगाउन मौिलक
हकको आवँयकता परे को हो । यसले सरकारलाई सीिमत बनाउन सहयोग गदर्छ । आइभर जेिनङ
भन्छन्; मौिलक अिधकारका तीन वटा च ुनौती छन् :


पिहलो मौिलक अिधकारको ूबन्ध गरे पिछ त्यसको उपचारका लािग आवँयक सं यन्ऽको
िनमार्ण गनुर् पदर्छ ।



दोॐो मौिलक अिधकारका बारे मा जनताको �ि�कोणसमेत पिरवतर्न आवँयक पदर्छ ।



तेॐो कुनै पिन अिधकार आफैमा िनरपेक्ष�पमा अभ्यास गनर् सिकदै न।3

य�िप लोकतािन्ऽक शासन व्यवःथाको ःथापनाका लािग मौिलक हकको सुरक्षणको ूत्याभूित
अपिरहायर् हुन्छ।सं िवधानमा मौिलक हकको ूत्याभूित गनुक
र् ो पिहलो कारण नागिरकको र कितपय
अवःथामा व्यिक्तको अिधकारको सं रक्षण गनुर् नै हो । िकनकी सं िवधानले ूत्याभूत गरे का
अिधकारह� सहज�पमा पिरवतर्न गनर् सिकदै न 4 अक� कारण हो सं िवधानबाट ूत्याभूत गरीएका
मौिलक हक अिधकारको िवपरीत हुने गरी वा त्यःता अिधकारको कटौती हुने गरी िवधाियकाले कुनै
कानून बनाउन वा सरकारले कुनै िनणर्य गनर् पिन सक्दै न। 5 मौिलक अिधकारको यो मान्यतालाई
नेपालको सं वैधािनक अभ्यासमा समेत आत्मसात गिरएको छ।

मानव अिधकार र मौिलक अिधकारमा िभ�तत
मानव अिधकार र मौिलक अिधकारको चिरऽ र िवशेषतामा आधारभूत िभ�ता रहे को छ । मानव
अिधकार जन्मिस� अिधकार हो । मौिलक अिधकार राज्य र नागिरकका बीचको सम्वन्ध पिरभािषत
गन� व्यवःथा हो । मानव अिधकार िस�ान्तह�को सँगालो हो, घोषणाह�को सं मह हो । यो
अन्तराि�य कानूनको िवषय हो । मौिलक अिधकार सं िवधानको घोषणा हो जसले राज्यका अं गह�लाई

3 Sir Ivor Jenning, The law and Constitution (5th ed.), The English Language Book Society and University of London Preess Ltd, 1959
4 Ibid
5 Surya P. Dhungel et. al, Commentary on the Nepalese Constitution, Delf, Kathmandu, 1998 P. 94
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नागिरकह� ूित उ�रदायी बनाउदछ । मानव

अिधकार र मौिलक अिधकारका बीचको िभ�तालाई

यसूकार उल्लेख गनर् सिकन्छ M
मानव अिधकार

 मानवोिचत

मौिलक अिधकार
व्यवहारका

लािग

आवँयक

पन�

अिधकारह�को समूह मानव अिधकार हो ।

 सं िवधानमा

समेिटएका

अिधकारह�

मौिलक हकमा उल्लेख भएका

जो

हुन्छन् ।

 िनि�त अिधकारह� समेिटएका हुन्छन् ।

 मानव अिधकारको दायरा बृहत हुन्छ ।

 सं िवधानको

 सिन्ध सम्�ौताह�बाट सं िहताब� हुन्छ ।

मौिलक

हकबाट

ूत्याभूत

गिरएको हुन्छ ।

 यो अन्तराि�य कानूनको िवषय हो ।
 ःथानीय अदालतदे िख मानव अिधकार सिमितसम्म
उपचारको ूबन्ध गिरएको छ ।

 यो राि�य कानूनको िवषय हो ।
 सं िवधानले तोकेका अदालत खासगरी उच्च
अदालतह�लाई

मौिलक

अिधकार

ूचलन

गराउने अिधकार िदइएको हुन्छ ।

मौिलक हकमा पिन वगीर्करण हुन्छ
मौिलक हक सबै एकनाशका हुँदैनन् । यसमा पिन िविवधता हुन्छ । नागिरक तथा राजनीितक हक
र आिथर्क तथा सामािजक हक भनेर वगीर्करण गनर् सिकन्छ । मानव अिधकारको पुःतावारी
िवभाजनका आधारमा पिन मौिलक हकलाई िवभाजन गनर् सिकन्छ । मौिलक हकको उपभोगकतार्को
�ि�ले यसूकार बगीर्करण गनर् सिकन्छ :
क.

नागिरकलाई माऽ ूत्याभूत गरीएका मौिलक हक : सं िवधानमा केही मौिलक हकह� राज्यले
आफ्ना नागिरकलाई माऽ ूत्याभूत गदर्छ । खास गरी मूलभूत राजनीितक अिधकारह� यो
कोटीमा पदर्छन्।6

ख.

व्यिक्तलाई ूत्याभूत गरीएका मौिलक हक : कितपय मौिलक हकह� नागिरक र गैरनागिरक
भनी नछु �ाई व्यिक्तका लािग सुिनि�त गिरएको हुन्छ ।7

ग.

समूहलाई ूत्याभूत गरीएका मौिलक हक : कितपय हकह� नागिरक वा व्यिक्त नभनी कुनै
िनि�त समूहलाई ूत्याभूत गिरएको हुन्छ ।8

घ.

समुदायलाई ूत्याभूत गरीएका मौिलक हक : केही मौिलक हक िनि�त समुदायका लािग
सुिनि�त गिरएको हुन्छ ।9

6 यसको उदाहरणको �पमा धारा १७(२) को ःवतन्ऽताको हक नेपाली नागिरकलाई माऽ ूत्याभूत गिरएको छ ।
7 यसको उदाहरणको �पमा धारा २० को न्याय सम्बन्धी हकलाई िलन सिकन्छ ।
8 यसको उदाहरणको �पमा धारा ३९ को बालबािलकाको हकलाई िलन सिकन्छ ।
9 यसको उदाहरणको �पमा धारा धारा ४० को दिलतको हकलाई िलन सिकन्छ ।
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ङ.

व्यिक्त र समुदायलाई ूत्याभूत गरीएका हक : कुनै हक व्यिक्त र समुदायका लािग सुिनि�त
गरीएका हुन्छन् ।10

नेपालको सं वैधािनक िवकासबममा मौिलक हक
मौिलक हकको �ि�ले नेपालको सं वैधािनक िवकासबम हेदार् बमशः िवःतार हुँदै आएको पाइन्छ ।
नेपाल सरकार वैधािनक कानून, २००४ मा भाग २ मा मौिलक हक र कतर्व्यको व्यवःथा गिरएको
िथयो । सो सं िवधानको धारा ४ मा भनीएको िथयो: लोकनीित र सदाचारका िस�ान्तह�को विखर्लाप
नगरी मौिलक हकह�को िवषयमा हाल ूचिलत र नयाँ ब�े ऐन र िनयमह�को िवरोध नगरी
व्यिक्तगत ःवतन्ऽता, वाक ःवतन्ऽता, ूकाशन ःवतन्ऽता, सभा वा सं घ ःवतन्ऽता, धािमर्क ःवतन्ऽता,
ु भर अिनवायर् िनःशुल्क ूारिम्भक
ऐन कानूनी पूण र् समानता, िछटो र सुलभसाथ पाइने इन्साफ, मुलक
िशक्षा, उमेर पुगेका सबैले भोट गनर् पाउने समान हक, व्यिक्तगत सम्पि� सं रक्षणका हकह� िदने काम
भएको छ ।
नेपाल अन्तिरम शासन िवधान, २००७ को धारा १३ दे िख २० सम्म राज्य नीितका िनद� शक
िस�ान्तह� अन्तगर्त िविभ� हकह�को व्यवःथा गिरएको छ । ती हकह� मूलतः नागिरक तथा
राजनीितक अिधकारसँग सम्ब� रहेको दे िखन्छ । तथािप िनद� शक िस�ान्तिभऽ समावेश भएकाले ती
व्यवःथालाई मौिलक हक मा� सहज दे िखदै न ।
नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०१५ को भाग ३ मा धारा ३ दे िख ९ सम्म मौिलक हकको व्यवःथा
गिरएको छ, जसमा वैयिक्तक ःवतन्ऽता, समानता, धमर्, सम्पि�, राजनीितक ःवतन्ऽता, सावर्जिनक िहत र
सं वैधािनक उपचारको हकको ूत्याभूित गिरएको छ । धारा ८ को सावर्जिनक िहतको िवषय मौिलक
हकभन्दा पिन सोको सीमा जःतो दे िखन्छ ।
नेपालको सं िवधान, २०१९ को

धारा १० दे िख १६ सम्म मौिलक हकको व्यवःथा गिरएको छ,

जसमा समानताको हक, ःवतन्ऽताको हक, दे श िनकाला िव��को हक, शोषण िव��को हक,
धमर्सम्बन्धी हक, सम्पि�को हक, सं वैधािनक उपचारको हक रहे काछन् । यो सं िवधानमा पिन धारा
१७ मा सावर्जिनक िहतको िनिम� मौिलक हकको ूयोगमा बन्दे ज लगाउन सिकने व्यवःथा गिरएको
छ । नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०४७ को धारा ११ दे िख २३ सम्म १३ वटा मौिलक हकको
ूत्याभूित गरे को िथयो । यथाथर्मा मौिलक हकको कायार्न्वयनले ूभावकािरता दे खाएको पिहलो
सं िवधानको �पमा यो सं िवधानलाई िलन सिकन्छ ।
नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ मा धारा १२ दे िख ३२ सम्म २१ वटा मौिलक हकको ूबन्ध
गरीयो । आिथर्क सामािजक अिधकारह�लाई मौिलक हकमा थप गन� अभ्यास यही सं िवधानबाट
भएको हो ।

10 यसको उदाहरणको �पमा धारा धारा ३२ को भाषा तथा सं ःकृितको हकलाई िलन सिकन्छ ।
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वतर्मान सं िवधानले धारा १६ दे िख ४६ सम्म ३१ वटा मौिलक हकको ूत्याभूित गरे को छ । यो
सं िवधानले ३ वषर्िभऽ मौिलक हक कायार्न्वयन सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा गनर् समेत िनद� श गरे को
छ । सामान्यतया मौिलक हकमा पिहलो पुःताका भनेर िचिनने नागिरक तथा राजनीितक अिधकार
माऽ समेिटने गरे को भए पिन पिछल्लो चरणमा आएर आिथर्क, सामािजक र सांःकृितक अिधकारह�
पिन मौिलक हकमा समेिटन थालेको पाइन्छ । नेपालको सं वैधािनक अभ्यासमा पिन सोही अनुसार
मौिलक हकको दायरा िवःतार हुँदै आएको छ।

मौिलक हकह� सं िवधानका आभूषण होइनन्
सं िवधानमा मौिलक हकको िवःतार हुन ु राॆो पक्ष हो । तर मौिलक हकको सं ख्यात्मक िवःतार हुन ु
माऽ चाँही पटक्कै राॆो होइन । मौिलक हकको आधारभूत चिरऽ नै यो उपभोग्य हुन ु पदर्छ । कुनै
कारणले उपभोग हुन अवरोध भएमा राज्यको िजम्मेवारीको िवषय बन्दछ । यसको ूचलन गराउने
िजम्मा न्यायालयमा रहेको हुन्छ । त्यसैले मौिलक हकलाई ूभावकारी�पमा कायार्न्वयन गन� उपयुक्त
वातावरण िसजर्ना गन� िजम्मा राज्यको हुन्छ । सं िवधानका कोरा ूितब�ताह� यथाथर्मा मौिलक हक
हुँदैनन् । मौिलक हक सं िवधानका शोभाका िवषय होइनन् । ियनलाई सं िवधानको आभूषणको �पमा

माऽ िलनु हुँदैन । यथाथर्मा यी उ�रदायी शासनका आधार हुन ् । नागिरक ःवतन्ऽताूितका उच्च
ूितब�ता हुन ् । यो िवषयलाई ऋिषराम िघिमरे को िरटमा सव�च्च अदालतले ःप� पारे को छ ।11 सो
व्याख्यामा भिनएको छ :
सं िवधानमा मौिलक हकह�को व्यवःथा गरे र माऽै पुग्दै न, ितनको ूचलन गनर् पाउनु पिन पदर्छ, त्यसका
लािग कानून, िनयम, िनद� िशका र आवँयक भौितक सं ःथागत तथा अन्य आधार खडा गनुर् पन� हुन सक्छ ।
यिद यःता हकह� िव�मान भए पिन ितनको ूचलनमा पयार्� अवरोधह� छन् भने ितनलाई अपराधीकरण
पिन गनुर् पन� ।...सं िवधान वा कानूनमा ःवीकृत हकह� राज्यका उपर दाियत्व हुन,् जसलाई सुिनि�त
नगरीकन सूचीह�को ूितःपधार् माऽ गनार्ले अन्ततः कानूनले िनि�तता गुमाउन पुग्ने र अराजक
पिरिःथितह� िसजर्ना गनर् म�त पुग्ने ।...समाजिभऽै एक वगर्ले िविधबाट ूा� सबै हकह�को सावर्जिनक
लाभको अवःथा भोगी िविश� िःथितमा रहने र जुन दीनहीन वगर्को लाग राज्य वा सामािजक प�ितको
सहयोगको आवँयकता पन� हो, त्यही वगर्बाट त्यःतो वगर्लाई चािहएको बेला सबै सेवा सुिवधाबाट च्यूत
भएर बःनु परे को अवःथा कानून, न्याय र सभ्यताको �ि�ले समेत स� अवःथा हुन नसक्ने ।...सं िवधान
तथा अन्तराि�य आलेखमा भएका व्यवःथाह� ःवतः कायार्न्वयनमा आउने होइनन् ।

यी व्यवःथाह�लाई

कायार्न्वयनमा ल्याउनको लािग कानून िनमार्ण गरीनु पन� हुन्छ । उनीह�को िवशेष ःवाःथ्य िःथित तथा
उनीह� ूित समाजले गन� िवभेदकारी व्यवहार लाञ्छनाको कारणबाट िविवध अिधकारह�को उपभोग गनर्
उनीह� असक्षम रहे को हुँनाले ती अिधकारह�को उपभोग गन� वातावरण बनाउनको लािग िवशेष कानूनी
व्यवःथा हुन ु पन� । ... जनताको मानव अिधकारको रक्षा गन� दाियत्व बोकेको सरकारले

के कःतो कानून

बनाउने र किहले बनाउने भ�े कुराको एकलौटी अिधकार िवधाियकाको माऽ भएको भनेर पिन्छन िमल्ने
अवःथा हुँदैन । सरकारले मानव अिधकार सम्बन्धी

िविभ� अन्तराि�य आलेखह� तथा सं िवधानमाफर्त

व्यक्त गरे को ूितब�ता अनु�प जनताूितको आफ्नो दाियत्व िनवार्ह गन� पन� ।

11 ऋिषराम िघिमरे िव. ूम तथा मपकासमेत, नेकाप २०६८ अं क १० िन.नं. ८७०३
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यो व्याख्याले पिन न्यायालयले िवधाियकी िजम्मेवारीलाई झक्झक्याएको दे िखन्छ । सं वैधािनक
ूितब�ताह� पूरा गन� दाियत्वबाट राज्य कुनै पिन बहानामा बािहर रहन सक्ने दे िखदै न । मौिलक
हकको कायार्न्वयनका लािग पिन राज्यले ूाथिमकतापूवक
र् कानूनी व्यवःथा र आवँयक भौितक एवम्
ूिबयागत ूबन्ध गरी त्यःता हकह� उपभोग्य बनाउनु पन� दाियत्वलाई यो आदे शमा ःमरण
गराइएको छ ।
राजुूसाद चापागाईको एउटा िरटमा मौिलक हकको कायार्न्वयनको बारे मा आदे श गद� सव��च
अदालतले भनेको छ :
मौिलक हकको �पमा भएका सं वैधािनक व्यवःथाको कायार्न्वयन गन� ूाथिमक िजम्मेवारी राज्य उपर नै रहने
हुँदा सं िवधानमा उल्लेिखत मौिलक हकको कायार्न्वयनमा नागिरकले महशुस गनर् सक्ने ःव�पको बनाउन
आवँयक िनयम कानूनको तजूम
र् ा र त्यसलाई कायर्�पमा लै जाने िजम्मेवारी राज्यले नै िलनु पन� हुन्छ ।12

सव��च अदालतले मौिलक हकको कायार्न्वयनका लािग बारम्बार िनद� शन गरे को भए पिन मौिलक
हकको कायार्न्वयन पक्ष सन्तोषजनक हुन नसकेको अवःथा छ । कितपय हकह� अत्यन्त
महत्वाकांक्षी पिन दे िखएका छन् । कितपय हकह� एकापसमा िवरोधाभाषपूणर् रहे को पिन दे िखन्छ ।
मौिलक हकको बारे मा आममािनसलाई सूिचत गरी कायार्न्वयनका लािग अिधकारमुखी अवधारणा
िवकास गराउन पिन बाँकी नै रहे को अवःथा छ ।

मौिलक हक सं वैधािनक नैितकताको आधार हुन ्
मौिलक हक राज्यले गरे का पूण र् ूितब�ता हुन ् । ियनलाई उधारो ूितब�ताको �पमा िलनु हुँदैन ।
मौिलक हकको ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग राज्यको तफर्बाट ूाथिमकतापूवक
र् ूयास गिरएको हुन ु
पदर्छ । यो सं वैधािनक नैितकताको आधार हो । कुनै पिन कारण वा बाहनामा मौिलक हकलाई
अकायार्न्वयनको अवःथामा पुर्याउने अिधकार कसै मा पिन रहदै न।चाहे त्यो िवधाियका होस् वा
कायर्पािलका। न्यायपािलकाले सं िवधानको रचनात्मक व्याख्या गदार् िलने एउटा मूल आधारको �पमा
मौिलक हक रहे का हुन्छन् ।

मौिलक हक कायार्न्वयनका लािग कानून बनाउने व्यवःथाको समय सीमा
नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ मा कितपय मौिलक हकह� कानून बमोिजम िबयाशील हुने
व्यवःथा गिरएको िथयो । तर ती हकह� कायार्न्वयनका लािग कानून बनेनन् । सो बममा उक्त
सं िवधानले ूत्याभूत गरे का हक अिधकारको ूचलनका लािग सव��च अदालतमा िरट दायर गरीयो ।
सव��च अदालतले कानूनको अभावका त्यःता हकह� िबयाशील गराउन नसिकने भन्दै मौिलक हक
कायार्न्वनयका लािग आवँयक पन� कानून बनाउनका लािग िनद� शनात्मक आदे श जारी गय� । सो
आदे शमा भनीएको िथयोः
12 राजुूसाद चापागाई िव. नेपाल सरकारसमेत, नेकाप २०७४ अं क ४ िन.नं. ९७९०
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कितपय मौिलक हकको कायार्न्वयनका लािग कानून बनाई लागू गनुर् भनी सं िवधान�ारा ूःट
�पमा राज्यको तफर्बाट ूितब�ता जनाएको अवःथामा उक्त सं िवधान जारी भई लागू भएको यित
धेरै समय व्यतीत भई सक्दा पिन उिल्लिखत मौिलक हकको ूत्याभूित गनर्का लािग राज्यको
तफर्बाट हालसम्म सरकारले कुनै चासो नदे खाउनु वा कानून िनमार्ण गन� तफर् कुनै पहल नगनुर्
लोककल्याणकारी राज्य ःथापना गन� िजम्मेवारी िलएको सरकारका लािग आफैमा सुहाउने कुरा
होइन । लोक कल्याणकारी राज्य ःथापना गन� उ�ेँयले जनताको अिभमत ूा� जनउ�रदायी
सरकारले कानूनी राज कायम गरी समतामूलक समाज ःथापना गरी सबै नागिरकलाई सं िवधान
ूद�

मौिलक

हकको

ूत्याभूित

िदनका

लािग

समेत

सं िवधानमा

कायार्न्वनयका लािग तत्काल कानून िनमार्ण गनुर् आवँयक हुन आउँ छ ।

उिल्लिखत

व्यवःथा

13

तथािप उक्त सं िवधानको कायर्कालमा त्यःता हक कायार्न्वयन हुने गरी कानून बनेनन् । त्यसको
ूभाव सं िवधान िनमार्णको बममा पिन पय� र सं िवधान िनमार्ताले िनधािरत समयाविधिभऽै मौिलक हक
कायार्न्वयनका लािग कानून बनाउन सं िवधानमा नै िनद� िशत गरे । नेपालको सं िवधानको धारा ४७ मा
मौिलक हकको कायार्न्वयनका लािग आवँयकता अनुसार राज्यले यो सं िवधान जारी भएको तीन
वषर्िभऽ कानूनी व्यवःथा गन�छ भ�े व्यवःथा गिरएको छ । सोही व्यवःथा कायार्न्वयनका लािग
२०७५ असोज २ गते िविभ� १६ वटा कानूनह� जारी गरीएका िथए । ती मध्ये १२ वटा नयाँ
कानून बनेका िथए भने चार वटा भैरहे का कानूनमा सं शोधन गिरएको िथयो । ती कानूनह�को सूची
यसूकार रहे को छ :
१. सावर्जिनक सुरक्षा ऐन, २०४६ (तेॐो सं शोधन, २०७५),
२. सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन् ःवाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५
३. उपभोक्ता सं रक्षण ऐन, २०७५
४. जनःवाःथ्य सेवा ऐन, २०७५
५. आवासको अिधकार ऐन, २०७५
६. खा� अिधकार एवम् खा� सम्ूभ ुता सम्बन्धी ऐन, २०७५
७. वैयिक्तक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५
८. भूिम सम्बन्धी ऐन, २०२१ (सात� सं शोधन, २०७५)
९. अिनवायर् तथा िनःशुल्क िशक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५
१०. रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५
११. जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ (पिहलो सं शोधन, २०७५)
१२. सामािजक सुरक्षा ऐन, २०७५

13 अमृत थापा मगर िव. ूम तथा मपकासमेत, २०६४ सालको िरट नं. ०१३९ आदे श िमित : २०६५।१।४
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१३. अपांगता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ (पिहलो सं शोधन, २०७५)
१४. वातावरण सं रक्षण ए्◌न
े , २०५३ (पिहलो सं शोधन, २०७५) पिछ यो ऐन खारे ज भई
वातावरण सं रक्षण ऐन, २०७६ जारी भएको ।
१५. अपराध पीिडत सं रक्षण ऐन, २०७५
१६. बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५
यी कानूनका अलावा केही कानूनह� िवगतदे िख नै जारी भई कायार्न्वयनमा रहे का पिन छन् ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई यसको उदाहरणको �पमा िलन सिकन्छ ।

राजनीितक �पपान्तर पिन मौिलक हकको िवःतारमा मुख्य कारक हो
ँ मौिलक हकको िवःतार हुँदै आएको पाइन्छ । खासगरी उपभोग्य
नेपालको सं वैधािनक िवकाससग
�पमा मौिलक हकको िवःतार नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०४७ जारी भएपिछ भएको हो ।
मौिलक हकको ूचलन र िवःतारका लािग सव��च अदालतले पिन यही सं िवधानको कायार्न्वयनको
बममा आदे श गरे को हो । यसको पिरणितःव�प मौिलक हक अिधकारको बारे मा आम नागिरकमा
सचेतना िवःतार भयो । अिधकारमुखी अवधारणाको िवकास भयो । यो पृ�भूिममा नेपालमा सश�
िविोह र दोॐो जनआन्दोलनबाट राजनीितक पिरवतर्न भयो । सो पिरवतर्नलाई सम्बोधन गनर्का लािग
सं बमणकालीन सं िवधानको �पमा

नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ जारी भयो । यो सं िवधानले

नागिरक तथा राजनीितक अिधकारका अलावा आिथर्क, सामािजक अिधकारह� पिन मौिलक हकमा
समावेश गय� । उक्त सं िवधानले पिरकल्पना गरे को सं िवधान सभाबाट बनेको नेपालको सं िवधानले
मौिलक हकमा सारभूत �पमा िवःतार गय� । अिहले मौिलक हकको सं ख्या ३१ पुगेको छ ।

मौिलक हकको िनलम्वन
सामान्य अवःथामा मौिलक हकह� िनलम्वन गनर् सिकदै न । तर िवशेष अवःथामा मौिलक हकमा
िनयन्ऽण कायम गनर् सिकने व्यवःथा सं िवधानले नै गरे को पाइन्छ । सबैलाई जानकारी भएको साझा
िवषय हो– सं कटकालमा मौिलक हकह� िनलम्वन गरीन्छन् । यो सं िवधानले गरे को िनद� श अनुसार
िनलम्बन हुने अिधकारको सूची िभ� िभ� पिन हुन सक्छ । नेपालको सं िवधानको सन्दभर्मा हेदार्
सं कटकाल लागेको अवःथा र मौिलक हकमा उिल्लिखत ूितवन्धात्मक वाक्यांशका आधारमा मौिलक
हकह� िनयिन्ऽत रहेको पाइन्छ ।
सं िवधानको धारा २७३ को उपधारा (१०) मा रा�पितबाट सं कटकालीन अवःथाको घोषणा वा
आदे श गिरं दा सो घोषणा वा आदे श बहाल रहेसम्मको लािग भाग ३ मा व्यवःथा भएका मौिलक हक
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िनलम्बन गनर् सिकने व्यवःथा छ । तर धारा हक िनलम्बन नगरीने ूत्याभूित पिन सोही उपधाराको
ूितवन्धात्मक वाक्यांशमा गिरएको छ ।14
त्यसै गरी भाग ३ का िविभ� धारा उपधारामा गरीएका ूितवन्धात्मक वाक्यांशले पिन मौिलक हकलाई
कायार्न्वयन योग्य बनाउनुका साथै अिधकारको ःवेच्छाचारी ूयोगमा िनयन्ऽण समेत कायम गरको
पाइन्छ ।
सं कटकालीन अविधमा मौिलक हकको कायार्न्वयनका बारे मा सव�च्च अदालतले नेपाल अिधराज्यको
सं िवधान, २०४७ को कायार्विधमा दुई वटा महत्वपूणर् आदे श गरे को छ ।
ु न्दा अगािडका िरट संकटकाल लागेको समयमा पिन हेन र् िमल्छ
क. संकटकाल लागू हुनभ
ु मा सं कटकाल
नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०४७ को कायार्विधमा २०४७।८।११ मा मुलक
घोषणा भएको िथयो । उक्त सं कटकाल लागू भएको भनी घोषणा गिरएको िव�ि�मा बन्दी
ूत्यक्षीकरणको उपचार ूा� गन� हक बाहे क सं वैधािनक उपचारको हक समेत िनलम्बन गिरएको
घोषणा गिरएको िथयो । सो घोषणाले न्याियक कायर् सम्पादनमा अन्यौलता ल्यायो । सं कटकालीन
ु न्दा अगािड नै दायर भएका िरट िनवेदनको सुनव
ु ाइ सं कटकाल लागेको अविधमा
अवःथा लागू हुनभ
गनर् िमल्ने निमल्ने भ�े िवषयलाई मदन केसीको िरट िनवेदनमा सव�च्च अदालतको िवशेष इजलासले
व्याख्या गरी यो िवषयलाई ू� गरे को िथयो ।15 सो आदे शमा भनीएको िथयो :
... िव�मान सं कटकालीन अवःथाको घोषणा वा आदे श हुन ु पूव र् सं िवधान बमोिजम हक सं रक्षण र
ूचलनका लािग धारा ८८ अं गाली यस अदालतमा परे का र िवचाराधीन रहे का िरट िनवेदनह�मा
सं िवधान

बमोिजम

रोक

लगाएको

अवःथाको

अभावमा

न्याय

ूदान

गन�

कायर् ःथगन

गनुर्

सं िवधानसम्मत हुँदैन । अतः िमित ०५८।८।११ गते अथार्त सं कटकालीन अवःथा घोषणा हुन ु पूव र्
सं िवधानको धारा २३ लाई आधार िलई यस अदालतमा परे का र िवचाराधीन रहेका िरट िनवेदनह�मा
हे री कानून बमोिजम कारवाही िकनारा गनर् र आवँयक उपचार ूदान गनर् बाधा पन� दे िखन आएन ।
ु इजलासमा पेश गनुर् ।
तसथर् ूःतुत िरट िनवेदन कारवाही िकनारा गनर् कानूनको रीत पुर्याई सं यक्त
यो आदे शले मौिलक हक कायार्न्वयनका बारे मा सं कटकाल लागू भएको समयमा पिन सं कटकाल लागू
ु न्दा अगािडका िववादह� िकनारा गनर् सिकने गरी सकारात्मक मागर्दशर्न गरे को दे िखन्छ ।
हुनभ

14 धारा २७३ (१०) उपधारा (१) बमोिजम सं कटकालीन अवःथाको घोषणा वा आदे श जारी गदार् त्यःतो घोषणा वा आदे श बहाल रहे सम्मका
लािग भाग ३ मा व्यवःथा भएका मौिलक हक िनलम्बन गनर् सिकनेछ । तर धारा १६, धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) र (घ),
धारा १८, धारा १९ को उपधारा (२), धारा २०, २१, २२, २४, धारा २६ को उपधारा (१), २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६ को उपधारा
(१) र (२), ३८, ३९, ४० को उपधारा (२) र (३), ४१, ४२, ४३, ४५ र धारा ४६ बमोिजमको सं वैधािनक उपचारको हक र बन्दी
ूत्यक्षीकरणको उपचार ूा� गन� हक िनलम्बन गिरने छै न ।
15 सव�च्च अदालतको िवशेष इजलासले ०५८।८।१४ मा मदन केसी
३१७०) भएको िरटमा यो आदे श गरे को हो ।
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ख. संकटकालमा िनलम्बन नगरीएका मौिलक हकह� ूचलन गराउन सिकने
डम्बर गदाल िव�� इलाम नगरपािलका भएको िरटमा भएको व्याख्या मौिलक हकको सम्बन्धमा
न्यायापािलकाले गरे को अत्यन्त महत्वपूण र् मािनन्छ ।16 यो मु�ामा सं कटकाल लागेको अवःथामा बन्दी
ूत्यक्षीकरण बाहे क अ� सं वैधािनक उपचारको हकलाई िनलम्बन गरे को अवःथामा पिन िनलम्बन
ु ाइ गनर् पाइने
नभएका मौिलक हकको ूचलनका लािग िरट िनवेदन दायर गनर् र त्यःतो िरटको सुनव
गरी रचनात्मक व्याख्या गिरएको छ । सव��च अदालतको बृहत िवशेष इजलासले गरे को व्याख्यामा
भनीएको छ :
... धारा ११५ को उपधारा (८) मा सं कटकालीन अवःथामा िनलम्बन गनर् सिकने धाराह� उल्लेख
गनुक
र् ो अथर् उक्त उपधारा (८) मा उल्लेख एका धाराह� माऽ िनलम्बन हुन सक्ने र उपधारा (८)
मा उल्लेख भएका धाराह� बाहे क भाग ३ का अन्य कुनै पिन धाराह� िनलम्बन हुन सक्दै न भ�े
ःवतः ःप� हुने ।
यिद सं कटकालीन अवःथामा सबै मौिलक हकह� िनलम्बन गन� सं िवधान िनमार्तार्ह�को मनासय रहेको
भए उपधारा (८) मा अ� धारा उल्लेख नगरी सो घोषणा बहाल रहेसम्मको लािग सं वैधािनक
उपचारको लािग अदालतमा ूवेश गन� व्यवःथ गिरएको धारा २३ माऽ िनलम्बन गनर् सिकने व्यवःथा
गनुर् नै पयार्� हुने िथयो । धारा ११५ को उपधारा (८) मा त्यःतो व्यवःथा नगरी सं कटकालको
अवःथामा िनलम्बन गनर् सिकने धाराह� िकटान साथ उल्लेख गिरएको पाइएकोले त्यसदे िख बाहेकका
अन्य मौिलक हकह� िनलम्बन गन� नसिकने अवःथामा राखेको ःप� हुने ।
सं कटकालीन अवःथामा िनलम्बन नै नगिरएको मौिलक हकको ूचलनका लािग समेत सं वैधािनक
उपचारको हक िनलम्बन गिरएको भ�े व्याख्या गनुर् सं िवधानसम्मत तथा तकर्सँगत नहुने ।
सं िवधानको धारा ११५ अनुसार सं कटकालीन अवःथाको घोषणा गरी धारा ११५ को उपधारा (८)
बमोिजम धारा २३ �ारा व्यविःथत सं वैधािनक उपचारको हकसमेत िनलम्बन गिरएको अवःथामा उक्त
उपधारा अनुसार िनलम्बन नगरीएका अन्य मौिलक हकह� तथा अन्य ूभावकारी उपचारको व्यवःथा
नभएको कानूनी हकको ूचलनका लािग सं िवधानको धारा ८८(२) अन्तगर्त यस अदालतमा िरट
िनवेदन दतार् हुन नसक्ने भ� निमल्ने।
सं कटकालीन अवःथामा बन्दी ूत्यक्षीकरण वाहे क अ� िरटह� दायर हुन नसक्ने भनी रिज�ारबाट
ु ाइको बममा सव��च अदालतले उपयुक्त
भएको दरपीठ उपरको िनवदे न सुनव
र् व्याख्या गरे को हो ।
ँ कतर्व्य पिन जोिडएर आउँछ
अिधकारसग
पूरानो उिक्त छ । अिधकार र कतर्व्य एउटै िसक्काका दुई पाटा हुन ् । तर जुन�पमा अिधकारमुखी
अवधारणाको िवकास भएको छ, सो �पमा कतर्व्यको पालनको बारे मा जागरण िवःतार हुन सकेको
16 डम्बर िसं ह गदाल िव. इलाम नगरपािलकासमेत, नेकाप २०६१ अं क १२ िन.नं. ७४६९
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दे िखदै न । नागिरकका मौिलक कतर्व्यलाई िविसर्एको भागको �पमा समेत चचार् गरे को पाइन्छ ।17
ँ ै नागिरकका कतर्व्य पिन िनधार्िरत हुन्छन् । नेपालको सं िवधानले कतर्व्यलाई दुई
मौिलक हकसग
ूकारले उल्लेख गरे को छ । केही कतर्व्य ूत्यक्ष �पमा उल्लेख गिरएको छ । धारा १ मा
सं िवधानको पालना गनुर् ूत्येक व्यिक्तको कतर्व्य हुने व्यवःथा छ । त्यसै गरी धारा ४८ मा भनीएको
छ । ूत्येक नागिरकका कतर्व्य दे हाय बमोिजम हुनेछन् :
(क) रा�ूित िन�ावान हुँदै नेपालको राि�यता, सावर्भौमस�ा र अखण्डताको रक्षा गनु,र्
(ख) सं िवधान र कानूनको पालना गनु,र्
(ग) राज्यले चाहेका बखत अिनवायर् सेवा गनु,र्
(घ) सावर्जिनक सम्पि�को सुरक्षा र सं रक्षण गनुर् ।
केही कतर्व्य अूत्यक्ष �पमा उल्लेख गिरएको हुन्छ । मौिलक हकमा लगाइएका ूितबन्धात्मक
बाक्यांशह�ले पिन कतर्व्यलाई ःमरण गराइरहे को दे िखन्छ । भौगोिलक एकता, अखण्डता एवम्
सावर्जिनक शािन्त र व्यवःथा कायम गनुर्

नागिरकको कतर्व्य हो । हाॆो सं िवधानमा कतर्व्यको

औपचािरक सूची छोटो नै छ र त्यो पिन अमूतर् ूकृितको रहे को छ । पालनाको �ि�ले पिन
कतर्व्यको व्यवःथा कमजोर रहे को दे िखन्छ । ूचार ूसार पिन समुिचत �पमा हुन सकेको छै न ।
अभ्यासबाट के दे िखन्छ भने सं िवधानमा मौिलक कतर्व्यको खण्डमा थप िवःतार र उिचत ूचार ूशार
गरीनु पदर्छ । कतर्व्य पालनाले अनुशासन माऽ कायम गद� न, यसले त सम्भताको सूचकको �पमा
पिन योगदान गदर्छ । मौिलक हक जःतै कतर्व्यलाई अझ ःप� र िवःतृत�पमा उल्लेख गनुर्
आवँयक भने दे िखन्छ । भारतीय सं िवधानमा ूारम्भमा मौिलक कतर्व्यको व्यवःथा िथएन । सन्
१९७६ मा ४२औ ं सं शोधनबाट धारा ५१ ए मा १० वटा मौिलक कतर्व्य थप गिरएको दे िखन्छ ।
पिछ सन् २००२ मा ८६औ ं सं शोधनबाट थप एउटा मौिलक कतर्व्य थप गिरएको छ । 18 भारतीय
सं िवधानमा जःतो ू� व्यवःथा हाॆो सं िवधानमा रहे को छै न ।

17 Right and duty are like a married couple. Both are two sides of the same coin in the sense that they may not see the face of each
other yet they must stay together. They co-exist together; they support, sustain and strengthen each other. One will not survive long
without the other. === In a way right and duty both are children of conscience. Right is claim of conscience, Duty is dictate of
conscience. And, being boold relations, they must be treated with equality. The neglect of any one is violation of virtue. Justice R.C.
Lahoti, Fundamental Duties: A Forgotten Chapter of the Constitution, Dimentions of Justice, EBC, 2018 page 226
18 Art. 51-A. It shall be the duty of every citizen of India —
1.
To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
2.
To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
3.
To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
4.
To defend the country and render national service when called upon to do so;
5.
To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic
and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
6.
To value and preserve the rich heritage of our composite culture;
7.
To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living
creatures;
8.
To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
9.
To safeguard public property and to abjure violence;
10. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels
of endeavour and achievement;
11. Who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, ward between the age of
six to fourteen years.
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मौिलक हक र राज्यका िनद� शक िस�ाान्
मौिलक हक र राज्यका िनद� शक िस�ाान्को मौिलक चिरऽमा िभ�न्ा हुन्छ । य�िप यी व्यवःथा
एक अकार्का ूितःपधीर् होइनन् । पिरपूरक हुन ् । दुवै सं वैधािनक व्यवःथा शासकीय व्यवहारलाई
मागर्दशर्न गनर् िबयाशील रहेका हुन्छन् । यी दुई सं वैधािनक ूबन्धमा रहने िभ�न्ालाई दे हायको
तािलकामा उल्लेख गिरएको छ :
मौिलक अिधकार

राज्यका िनद� शक िस�ाान्ह�

 मूलतः यसमा नकारात्मक अिधकारह� रहे का

 यो सकारात्मक अिधकारको सूचीकरण हो ।
 यसले

हुन्छन् ।

 यसले

सरकारको

ःवेच्छाचािरता

िनयन्ऽण

लोककल्याणकारी

भूिमका

िनवार्ह

गनर्

सरकारलाई िनद� िशत गदर्छ ।

 यसले राज्यलाई कुनै काम गनर् िनद� िशत गदर्छ ।

गदर्छ ।

 यो राज्यका िव�� लिक्षत हुन्छ ।

 यो न्याियक िनरोपणको िवषय होइन ।

 न्याियक उपचारको ूबन्ध गिरएको हुन्छ ।

 सामान्यतया न्याियक पुनरावलोकन हुदैन ।

 यो न्याियक पुनरावलोकनको आधार हो ।

 यो सरकारका लािग सं वैधािनक मागर्िनद� शन हो ।
यसलाई सं वैधािनक ूिन्�ा पिन भिनन्छ ।

 यो तत्काल लागू हुन्छ ।
 यसमा मुख्यतः पिहलो पुःतामा पन� नागिरक तथा

अिधकार समेट्दछ ।

 यसको पालना राज्यका लािग बाध्यकारी हुन्छ ।
 यसको कानूनी दाियत्व रहे को हुन्छ ।

 यसको पालना ॐोत साधनले भ्याएसम्म गद� जाने

 यो राज्यका िव�� नागिरकलाई ूदान गरे का
हकह�को सूची हो ।
सामान्यतया

हो ।

 यसको नैितक वा राजनीित दाियत्व हुन्छ ।
 यो नागिरकको आिथर्क, सामािजक र साँःकृितक

 यसले राजनीितक ूजातन्ऽमा जोड िदन्छ ।
 यसलाई

 यो भिवंयदशीर् हुन्छ ।
 यसले मुख्यतः दोॐो पुःताका आिथर्क सामािजक

राजनीितक अिधकारह� समेिटएको हुन्छ ।

िवधाियकी

ूिबयाबाट

उत्थान गन� राज्यको दाियत्व हो ।

 यसले आिथर्क ूजातन्ऽमा जोड िदन्छ ।

खारे ज वा सं शोधन गनर् सिकदै न ।

 यो िवधाियक�ारा ःप� पािरने िवषय हो ।

िनंकषर्
ँ जोिडएका हुन्छन् । नागिरक ःवतन्ऽतासग
ँ जोिडएका
मूलतः मौिलक हकह� राजनीितक ूजातन्ऽसग
हुन्छन् । िस�ाान्न्ः कुनै अिधकार नकारात्मक वा सकारात्मक हुँदैनन् । तथािप मौिलक हकह�

राज्यका िव�� पिरलिक्षत हुने भएकाले ियनलाई राज्यको दाियत्वको िहसावले नकारात्मक अिधकार
भ�े गरीन्छ । राज्यका नीित िनद� शक िस�ाान्ह� सरकारलाई मागर्दशर्न हुने भएकोले ियनलाई
सकारात्मक अिधकार भ�े गरीन्छ । मौिलक हकको िवःतार हुन ु एउटा सकारात्मक उपलिव्ध हो ।
तर सो बमोिजम कायार्न्यनमा आउने सकेमाऽ सं िवधानमा मौिलक हक िवःतारको साथर्कता रहन्छ ।
मौिलक हकको कायार्न्वयनका लािग उपयुक्त वातावरण िनमार्ण गन� दाियत्व राज्यको हो । तर
यसका लािग नागिरक, नागिरक समाज, राजनीितक दल, सबै तहका सावर्जिनक सं यन्ऽ र राज्यका
अंगह�को साझा ूयास र सहकायर् एवम् सहयोग र समन्वय आवँयक पदर्छ ।
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अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा र न्याियक �ििकोक1
1. पिरचय
सामान्यतया कानूनले िनषेध गरे को कायर् गनुर् वा कानूनले गनुर् भनेको कायर् नगनुल
र् ाई कसूर वा
अपराध मा�े गरीन्छ र त्यस ूकारका कसूर वा अपराधबाट क्षित, पीडा पाएको व्यिक्त वा सं रक्षक,
पिरवार, सं ःथा वा समुदाय समेतलाई सो कसूर अपराधको पीिडत भनी बुझ्न सिकन्छ । अक�
शब्दमा कुनै पिन आपरािधक कायर्को फलःव�प वा कसूरका कारण व्यिक्तगत, पािरवािरक वा
सामूिहक �पमा ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष तिरकाले शारीिरक, मानिसक, आिथर्क, साम्पि�क, भावनात्मक
वा भौितक चोट वा क्षित व्यहोरे का व्यिक्त वा पक्षलाई पीिडत (Victim) भिनन्छ । अथार्त ् अपराध वा
कसूरका कारण भएका पीिडत नै अपराध पीिडत (Victims of crime) हुन ् । समाजमा घट्ने कसूर
वा अपराधका कारण अपराध पीिडतका अन्य नागिरक सरहका हक अिधकारको उल्लं घन हुने
ु को फौजदारी कानूनले िनषेध गरे को कायर् वा अपराधको पिरणामःव�प
गदर्छ । कुनै पिन मुलक
अनाहकमा त्यसको पिरणाम भोग्न बाध्य व्यिक्त नै अपराध पीिडत हो, जसले अिनिच्छत �पमा जीउ,
ज्यान, सम्पि� वा अन्य कुनै ूकारको हािन नोक्सानी व्यहोनुर् परे को हुन्छ । अपराध पीिडतलाई पिन
केही िव�ानह�ले पूण र् िनद�ष पीिडत, सानोितनो गल्ती गन� पीिडत, ःवैिच्छक पीिडत, कसूरदारभन्दा
दोषी पीिडत, अित दोषी पीिडत, काल्पिनक पीिडत आिदको �पमा िचिऽत गन� गरे का छन् । नेपाल
कानूनले भने अपराध पीिडतलाई ूथमःतरको पीिडत, ि�तीयःतरको पीिडत र पािरवािरक पीिडतको
�पमा िचिऽत गरे को पाइन्छ ।
फौजदारी कसूर वा अपराध गन� पीडकको आपरािधक कायर्बाट शारीिरक, मानिसक, सामािजक,
आिथर्क �पमा पीिडत भएका अपराध पीिडतले गम्भीर पीडा र अनेकन समःया भोग्नु परे को तीतो
यथाथर् कसै को सामु लुकेको छै न । त्यसमा पिन मूलत: मानवको हत्या, मानव बेचिबखन, वेँयावृि�,
मानव अं ग ूत्यारोपण, मानव तःकरी, अपहरण वा शरीर बन्धक, घरे ल ु िहं सा, सं गिठत अपराध,
लागू औषध, करणी सम्बन्धी कसूर वा अपराधको कारण िवशेषगरी असहाय, मिहला, बालबािलका,
अपांगता भएका व्यिक्त, जे� नागिरक, दिलत पीिडतको समःया ज्यादै नै िवकराल ःव�पका छन् ।
त्यःता अपराधका कारण उल्लेिखत वगर् र समूहका व्यिक्तले भोग्नु परे को पीडाका कारण िनजह�को
ःवतन्ऽताको हक, समानताको हक, सम्मानपूवक
र्
बाँच्न पाउने हक समेतमा गम्भीर असर परे को
ु मा अपराध पीिडतका अिधकार र अपराध पीिडतको सं रक्षण,
छ । अन्तराि�यःतरमा र िविभ� मुलक
सुरक्षा र सहयोगका सम्बन्धमा पिछल्ला वषर्ह�मा भएका ूयासह�को मुक्तकण्ठले ूसं शा गनुर् नै
पदर्छ । ूःतुत सन्दभर्मा अपराध पीिडतको हक र सं रक्षणको सम्बन्धमा िव�मै पिहलो पटक
नेपालको सं िवधानमा मौिलक हकमा समावेश गरी उक्त हकको कायार्न्वयन गनर्को लािग अपराध
पीिडत सं रक्षण ऐनको िनमार्ण गरी लागू समेत गिरएको छ ।
1 कायर्पऽ लेखन सहकायर्: सहन्यायािधवक्ता खेमराज �वाली र सहायक न्यायािधवक्ता महे न्िूसाद अिधकारी
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कुनै पिन आपरािधक कायर् वा कसूरबाट पीिडत व्यिक्त, िनजका पिरवारका सदःय, आफन्तका अलावा
समाज र रा�लाई पिन ठू लो असर पुग्दछ । समाजमा शािन्त र व्यवःथा कायम गरी कानूनको
शासन, सुशासन र न्यायको ूत्याभूित गनर् राज्यले फौजदारी न्याय ूणालीको व्यवःथा गरे को हुन्छ ।
अपराधको अनुसन्धान गन�, अिभयोजन गन�, अपराध पीिडतलाई पुन:ःथापना, राहत एवं क्षितपूितर्
सिहतको न्याय ूदान गन� र पीडक वा अपराधीलाई दण्ड सजाय िदलाई दण्डिहनताको अन्त्य गन�
फौजदारी न्याय ूणालीको मुख्य उ�ेँय भएकोले त्यसको अित महत्वपूणर् पक्षको �पमा रहे को अपराध
पीिडतको सं रक्षण गनुर् आजको आवँयकता हो । नेपालमा न्यायको उ�ेँय ूाि�को लािग अपराध
पीिडतको न्यायमा सहभािगता र सन्तुि�लाई फौजदारी न्याय ूणालीको अिभ� अंगको �पमा ःवीकार
गरीसिकएको अवःथा छ । कानूनको शासनको ूब�र्न गरी दण्डिहनताको अन्त्य गनर्को लािग
अपराध पीिडतको सं रक्षण अित ज�री छ ।
ूःतुत आलेखमा अपराध पीिडतको सं रक्षण गन� सम्बन्धी अवधारणा, आवँयकता र महत्व, क्षेऽ,
िवषय, चरण, िविधशा�ीय प�ित, पीिडतका अिधकार, अन्तराि�य महासिन्धका व्यवःथा, अन्य केही
ु का कानूनी ूावधान, नेपालको सं वैधािनक र कानूनी व्यवःथा, कानून र न्यायका मान्य िस�ान्त,
मुलक
न्याियक �ि�कोण, अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धमा सरकारी वकीलको भूिमका, अपराध पीिडतका
समःया र समःया समाधानका उपायह� समेतका िवषयवःतुलाई समेटेर एउटा खाका कोन� ूयास
गिरएको छ ।

2. अवधारणा
ु
सन् १९८५ को नोभेम्बरमा सं यक्त
रा�सं घीय महासभाले अिख्तयारको दु�पयोग र अपराध पीिडतका
लािग न्याय सम्बन्धी आधारभूत िस�ान्तको घोषणापऽ (Declaration of Basic Principles of
Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985) माफर्त अपराध पीिडतका
अिधकारह�को सम्बन्धमा उल्लेख गरे को पाइन्छ । उक्त घोषणापऽ पािरत भएप�ात पीिडत
न्यायशा� र अपराधशा�लाई एकै िसक्काका दुई पाटाका �पमा हे िरनुपछर् भ�े �ि�कोण तथा
अवधारणा िवकिसत भएको पाइन्छ । उक्त घोषणापऽको धारा १ मा पीिडत भ�ाले अिख्तयारको
दु�पयोग हुने गरी गिरएको कायर् वा अकायर्बाट सामूिहक वा व्यिक्तगत �पमा शारीिरक वा मानिसक
चोट, भावनात्मक पीडा, आिथर्क क्षित वा आधारभूत मानव अिधकारको सारवान क्षित लगायतको हािन

व्यहोराइएको व्यिक्त जनाउँछ भ�े उल्लेख गरे को छ । उक्त घोषणापऽमा अपराध पीिडतका

अिधकारका �पमा न्यायमा सहज पहुँच र ःवच्छ व्यवहारको अिधकार (Access to Justice and
Fair Treatment), पुनःथार्पनाको अिधकार (Right to Restitution), क्षितपूितर्को अिधकार (Right to
Compensation) तथा सहायता ूा� गन� अिधकार (Right to Assistance) समेतलाई उल्लेख
गिरएको छ । साथै उक्त घोषणापऽमा गोपनीयताको अिधकार, सं रक्षणको अिधकार, आफ्नो भनाई
राख्न पाउने अिधकार, भौितक, ःवाःथ्योपचार र सामािजक सहयोगको अिधकार समेतलाई अपराध
पीिडतका अिधकारका �पमा िलइएको छ ।
समाजको ःथापना र अिःतत्वसं गै कसूर वा अपराधको समेत अिःतत्व िसजर्ना भएको हुन्छ ।
कसूरदारलाई सजाय र पीिडतलाई न्याय िदनु तथा समाजमा शािन्त सुव्यवःथा कायम गनुर् फौजदारी
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कानूनको मुख्य उ�ेँय हो । अपराध पीिडतलाई क्षितपूितर्, सुरक्षा, पुनःथार्पना सिहतको न्याय ूदान
गनुर् कानूनी राज्यको एउटा महत्वपूण र् पक्ष र राज्यको दाियत्व समेत हो । कुटनीितक उन्मुिक्तका
सवालमा राज्य ःवयंको दाियत्व तथा बालबािलका वा असहाय कसूरदार रहेको हकमा राज्यले
अिभभावकका �पमा गनुप
र् न� तथा ूितवादी नरहेमा वा दाियत्वबाट उन्मुिक्त वा मृत्य भएमा समेत
राज्यले अपराध पीिडतका हक अिधकारको सुिनि�तता ूदान गनुप
र् न� अवःथा हुन्छ भने अन्य
अवःथामा सामान्यतया अपराध पीिडतको क्षितपूितर् समेतको अिधकारको ूाि�का लािग कसूरदार

समेतको दाियत्व रहन्छ । िवशेषगरी अपराध पीिडतको न्यायमा पहुँच र सुिनि�तता, सुरक्षा, सं रक्षण,
सुिवधा/ कल्याण, राहत तथा पुनःथार्पना सम्बन्धमा पीिडत न्याय ूणाली (Victim Justice System)

मा पीिडतलाई केिन्ियतामा राखी अध्ययन गन� अवधारणाको िवकास हुँदै जाने बममा रोमािनयन

कानूनशा�ी Benjamin Mendelsehn ले सवर्ूथम् सन् १९४७ मा पीिडतशा� (Victimology) भ�े
शब्दको ूयोग गरे का र िनजले फौजदारी न्याय ूणालीमा पीिडतको अलग भूिमका रहने कुरालाई
जोड िदएको पाइन्छ । पीिडत न्यायशा�को िवकासको शु�वात िवशेषत उ�ाइस� शताब्दीको
अन्त्यितरबाट भएको दे िखन्छ । पीिडतलाई क्षितपूितर् िदलाउने सम्बन्धमा सन् १८७८ को ःटकहोम
सम्मेलनदे िख जोडदार �पमा आवाज उठे को पाइन्छ । पीिडतशा� तथा पीिडत न्याय ूणालीको
िवकासका सम्बन्धमा न्यूिजल्याण्डमा सन् १९६३, बेलायतमा सन् १९६४ दे िख िवशेष �पमा
सम्बोधन भएको, अ�ेिलया र क्यानाडामा पिन अपराध पीिडत क्षितपूितर् सम्बन्धमा कायर्बमह�
सं चािलत भएको, भारतमा Probation of Offenders Act, 1958 मा पीिडत पक्षलाई राहतका �पमा
क्षितपूितर् िदन सक्ने व्यवःथा रहे को, अमेिरकामा सन् १९८० को दशकदे िख पीिडत सहायता
कायर्बमको शु�वात भएको पाइन्छ । पीिडतशा� सम्बन्धी िवःतृत अध्ययन सन् १९९० मा
Andrew Karmen ले गरे का र पिछ िनजको Crime Victims: An Introduction to Victimology भ�े
पुःतक समेत ूकाशन भएको पाइन्छ । नेपालको सन्दभर्मा पीिडत न्याय ूणालीको औपचािरक
िवकास िनकै पछािड भएको भए तापिन पीिडतलाई क्षितपूितर्को व्यवःथा सम्बन्धमा केही छिरएर
ु ी ऐनको जबरजःती करणीको महल, ूितिलिप अिधकार
रहे का कानूनह�मा (जःतै : सािबकको मुलक
ऐन, २०५९ समेतमा) केही व्यवःथा रहेको पाइन्छ । गणतन्ऽ कोिरया (दिक्षण कोिरया) ले
सं िबधानमै अपराध पीिडतका हकलाई उल्लेख गरे को, ःवीट्जल्यार्ण्डले समेत सो सम्बन्धमा सं वैधािनक
ूावधान राखेको सन्दभर्मा नेपालले मौिलक हककै �पमा सं िवधानको धारा २१ मा अपराध पीिडतको
हकका �पमा व्यवःथा गरे को छ ।

२.१. अपराध पीिडतको सं रक्षणको आवँयकता र महत्व
िवशेषत: कुनै कसूर वा अपराधको पिरणामःव�प पीिडत बनेका व्यिक्तको लािग क्षितपूितर् सिहतको
न्याय, सुरक्षा, सहायता, सं रक्षण तथा आवँयकता अनुसार सामािजक पुन:ःथापना समेतको सुिनि�तता
गद� पीिडत क्षितपूितर्उन्मुख र पीिडतमैऽी न्याय ूणालीको िवकास एवं दण्डिहनताको अन्त्य गरी तेॐो
पक्षलाई अपराध पीिडत हुनबाट बचाउनको लािग समेत अपराध पीिडत सं रक्षणको आवँयता पदर्छ ।
ँ ागत �पमा िनम्न बमोिजम उल्लेख गन�
अपराध पीिडतको सं रक्षणको आवँयकता र महत्वलाई बुद
ूयास गिरएको छ :
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अपराध पीिडतको सम्मानपूवक
र् बाँच्न पाउने, जीवन, वैयिक्तक ःवतन्ऽता, समानता, सम्पि�,
ख्याित, ूित�ा लगायतका अिधकारको सम्मान, रक्षा र सं रक्षण गनर्,



अपराध पीिडतलाई अिभयुक्त वा िनजसम्ब� पक्षबाट हुन सक्ने सं भािवत शारीिरक, आिथर्क,
मानिसक, भौितक क्षित, पीडा, हािन वा खतराबाट जोगाउन,



अपराध पीिडत उपर पुगेको शारीिरक, आिथर्क, मानिसक, सामािजक, साँःकृितक पीडा र
क्षितको पूितर् वा न्यूिनकरण गनर्,



अपराध पीिडतलाई पूवअ
र् वःथामा पुनःःथािपत गराउन,



अपराधको अनुसन्धान, अिभयोजन र न्याय िन�पण ूिबयामा अपराध पीिडतबाट सहयोग ूा�
गनर्,



ूमाण लोप वा नाश हुन निदन,



साक्षीको �पमा ूःतुत अपराध पीिडतलाई ूितकूल बकपऽ गनर्बाट रोक्न,



आवँयकता अनुसार अपराध पीिडतलाई अन्तिरम क्षितपूितर् र आिथर्क सहायता िदलाउन,



अपराध पीिडतको उिचत सुरक्षाको ूबन्ध गनर्,



अपराध पीिडतको न्यायमा सहज पहुँचको सुिनि�तता गनर् र िनजलाई न्यायको पूणर् ूत्याभूित
िदलाउन,



अपराध पीिडतलाई पुन:पीिडत हुनबाट जोगाउन,



पीडकलाई सजाय



फौजदारी न्याय ूशासनलाई ूभावकारी तुल्याउन,



न्याय ूणालीूितको जनआःथा अिभवृि�, दण्डिहनताको अन्त्यका साथै कानूनी राज्यको

िदलाई अपराध िपिडतलाई क्षितपूितर् सिहतको न्याय िदलाउन,

अवधारणालाई साकार तुल्याउन ।

२.२. अपराध पीिडतको सं रक्षणका क्षेऽ
ँ ागत �पमा िनम्न बमोिजम उल्लेख गन� ूयास गिरएको
अपराध पीिडतको सं रक्षणका क्षेऽह�लाई बुद
छ :

1. भौितक, शारीिरक र पािरवािरक : अपराध पीिडतको सं रक्षणको पिहलो क्षेऽ अन्तगर्त अपराध
पीिडतको भौितक र शारीिरक सुरक्षा एव सं रक्षण पदर्छ । त्यसका साथै अपराध पीिडतको
पिरवारका सदःय र आफन्तको सुरक्षा र सं रक्षण पिन यसै क्षेऽिभऽ समेिटने गदर्छ ।

2. आिथर्क सहयोग, राहत, क्षितपूितर् र अन्तिरम क्षितपूितर् : अपराध पीिडतको सं रक्षणको दोॐो
क्षेऽ अन्तगर्त िनज र िनजको पिरवारलाई बाँच्नको लािग आवँयक पन� खान, बःन, यातायात
खचर् समेतको लािग आवँयक आिथर्क सहयोग पदर्छ । त्यसका साथै िनजले कानून
बमोिजम ूा� गनुप
र् न� राहत, क्षितपूितर् र अन्तिरम क्षितपूितर् पिन यसै क्षेऽिभऽ समेिटने
गदर्छ ।
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3 बसोबास, पनबार्
3.
पुन स : अपराध
ध पीिडतको सं रक्षणको
र
तेॐो क्षे
क्षऽ अन्तगर्त आ
आफ्नो घरबाट
िवःथािपत भएको
भए
अवःथामा तत्काल
त
र दीघर्कालीन
क
बसोबासको
को व्यवःथाका सााथै आवँयकता
अनुसार पुनबार्
ब सको व्यवःथा समे
स त पदर्छ ।

4 सामािजक पुनःःथापना
4.
न
: अपरराध पीिडतको सरक्षणको
सं र
चौथो क्षेऽ अन्तगर्त िनज
जको सामािजक
पुनःःथापना पदर्छ । जस अन्तगर्
अ
त िवशेषगरी
गर रोजगारी, िशक्षा, व्यावसाियक
क तािलम आिद
पदर्छन् ।

5 दै िनक तथा ॅमण खचर् : अपराध पीिडतक
5.
तको सं रक्षणको पाँच� क्षेऽ अन्त
तगर्त िनजलाई
बयाको सन्दभर्मा लाग्ने न्यूनतम
म् दै िनक तथा ॅमण खचर्को
अनुसन्धान र न्याियक ूिब
व्यवःथापन पदर्
प छ ।

6 पीिडतमैऽी वातावरण
6.
व
: अपराध
ध पीिडतको सं रक्षणको
क्ष
छै �� क्षेऽ अन्तगर्त पीिडतम
तमैऽी वातावरण
पिन पदर्छ । ��ार, अनुसन्ध
धान दे िख न्याियक
क ूिबया र फैसला
स
कायार्न्वय त
तथा त्यपिछको
चरणमा पिन पीिडतमैऽी वाताव
ावरण ौृजना गनु
नर्र् राज्यको दाियत्व
व िभऽै पदर्छ ।
ृ
7 न्याियक ूक
7.
कयामा
सहजीकरण
ण : अपराध पीिड
िडतको सं रक्षणको
को सात� क्षेऽ अन्न्तगर्त न्याियक
ूकृयामा सह
हजीकरण पदर्छ । यो ूकृया िभऽ सरल, ःप�
� र िछटोछिरतो
तो कायर्िविधको
अनुसरण समे
मेतका कुरा समेिटने
िट गदर्छन् ।

8 औषधोपचार : अपराध पीिडत
8.
तको सं रक्षणको आ��
आ क्षेऽ अन्तग
गर्त औषधोपचार पिन पदर्छ ।
मागको आध
धारमा जितबेला आवँयक पदर्छ,
छ त्यितबेला औषधोपचारको
औष
व्यव
यवःथा राज्यको
तफर्बाट गरीिीिदनु पन� हुन्छ ।

9 परामशर् : अपराध
9.
अ
पीिडतको सं रक्षणको नव� क्षेऽ अन्तगर्त परामशर्
प
सेवा पदर्
दर्छ । परामशर्
सेवा अन्तगर्त कानूनी, मानिस
िसक, मनोवै�ािनक
नक, िचिकत्सकीय
य, मनोिचिकत्सकी
कीय, सामािजक,
धािमर्क लगाय
ायतका परामशर् सेवाह� पदर्छन् ।
अपरााध पीिडतको सं रक्षणका
क्ष
क्षेऽह�ला
लाई सरल �पमा बु
बझ्नको लािग िनम्न
िन
रे खािचऽमा ू
ूःतुत गिरएको
छ :
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ँ सम्बिन्धत िवषय
२.३. अपराध पीिडतको सं रक्षणसग
ँ सम्बिन्धत िवषय मूलत: दे हाय बमोिजम रहेका छन् :
अपराध पीिडतको सं रक्षणसग

1. अपराध पीिडतको अिधकारह�कक संरक्षण : पीिडतको अिधकारह�को सं रक्षण पिन अपराध
पीिडतको सं रक्षणसँग सम्बिन्धत िवषय हो । अपराध पीिडतका सम्पूण र् अिधकारह�को

सं रक्षण गन� िजम्मेवारी र दाियत्व कानून कायार्न्वयन गन� अिधकारीह�को हुन्छ ।

2. सम्मान र मानवोिचत व्यवहार : अन्य आमनागिरक सरह अपराध पीिडतले पिन सम्मान र

मानवोिचत व्यवहार पाउने िवषय िपन अपराध पीिडतको सं रक्षणसँग सम्बिन्धत िवषय हो ।
मूलत: कानून कायार्न्वयन गन� अिधकारीह�ले अपराध पीिडतलाई उिचत सम्मान र
मानवोिचत व्यवहार ूदशर्न गनर् सक्नु पदर्छ ।

ँ सम्बिन्धत िवषय
3. सुरक्षाको ूत्याभूित : सुरक्षाको ूत्याभूित पिन अपराध पीिडतको सं रक्षणसग
हो । मूलत: कानून कायार्न्वयन गन� अिधकारीह�ले अपराध पीिडतको सुरक्षाको ूत्याभूित
िदन सक्नु पदर्छ।

4. पीिडत भएको मु�ााक अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी : आफू पीिडत भएको
मु�ाको कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने िवषय पिन अपराध पीिडतको सं रक्षणसँग

सम्बिन्धत िवषय हो । कानून कायार्न्वयन गन� अिधकारीह�ले अपराध पीिडतलाई िनज
पीिडत भएको मु�ाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी कानून बमोिजम समयमै
उपलब्ध गराउनु पन� हुन्छ ।

5. गोपनीयताको ूत्याभूित : गोपनीयताको ूत्याभूित पिन अपराध पीिडतको सं रक्षणसँग
सम्बिन्धत िवषय हो । कानून कायार्न्वयन गन�

अिधकारीह�ले

अपराध पीिडतलाई

गोपनीयताको ूत्याभूित िदन सक्नु पदर्छ।

6. पीिडतको अवःथाको अनुगमन : अपराध पीिडतको यथाथर् अवःथाको बारे मा समय समयमा
अनुगमन गन� र आवँयकता अनुसार सुधार गद� जाने िवषय पिन अपराध पीिडतको

सं रक्षणसँग सम्बिन्धत िवषय हो । कानून कायार्न्वयन गन� अिधकारीह�ले अपराध पीिडतको
वाःतिवक अवःथाको अनुगमन समय समयमा गरी सुधार ूिबयालाई िनरन्तरता िदन ज�री
छ ।

7. पीिडतमैऽी वातावरण : पीिडतमैऽी वातावरणको ूत्याभूित पिन अपराध पीिडतको सं रक्षणसँग
सम्बिन्धत िवषय हो । कानून कायार्न्वयन गन� अिधकारीह�ले अपराध पीिडतलाई पीिडतमैऽी
वातावरणको बारे मा सुिनि�तता िदलाउन सक्नु पदर्छ ।

8. पीिडतका िविभ� साममीको सुरक्षा : अपराध पीिडतका िविभ� साममीह�को सुरक्षाको
ँ सम्बिन्धत िवषय हो । कानून कायार्न्वयन गन�
ूत्याभूित पिन अपराध पीिडतको सं रक्षणसग

अिधकारीह�ले अपराध पीिडतलाई िनजह�का िविभ� साममीह�को सुरक्षा र सं रक्षणको पूण र्
ूत्याभूित गनर् सक्नु पदर्छ ।
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9 िश� भाषा र सभ्य व्यवहार : िश� भाषा र सभ्य
9.
स
व्यवहारको ूत्याभू
ू
ित पिन अप
पराध पीिडतको

स
िवषय हो । अपराध पीिडतले पिन अन्य
अ
सामान्य ना
नागिरकले सरह
सं रक्षणसँग सम्बिन्धत

िश� भाषा र सभ्य व्यवहाररको अपेक्षा गरे का
क हुन्छन् । सो
स अनुसारको व्व्यवहार कानून
कायार्न्वयन अिधकारीले
अ
गनुपन�
प
र् न हुन्छ ।
अपरााध पीिडतको सरक्षणका
सं र
िवषयह�
ह�लाई सरल �पमा
�प
बुझ्नको लािग
ल
िनम्न रे खाािचऽमा ूःतुत
गिरएक
को छ :

२.४
४. अपराध पीिड
िडतको सं रक्षणक
का चरणह�
फौजद
दारी न्याय ूशास
ासन स�ालनका बममा अवलम्ब
म्बन गरीने चरण
णह�लाई नै अप
पराध पीिडतको
सं रक्षणका
क्षण
चरणह�कोो �पमा िलन सिक
िकन्छ, जसको चचार्
च रे खािचऽको माध्यमबाट
म
िनम्न
न बमोिजम गन�
ूयास
स गिरएको छ :
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२.५. अपराध पीिडत संरक्षण सम्बन्धी िविधशा�ीी प�िि
अपराध पीिडत सं रक्षण सम्बन्धी िविधशा�ीी प�ितले मूलत: पीिडतले अनाहकमा सहनु परे को हािन
नोक्सानी एवं क्षित र व्यहोनुर् परे को पीडा वा दु:ख वापत राज्यको औपचािरक न्याय ूणाली माफर्त
ूा� गन� क्षितपूितर् सिहतको न्यायको वकालत गदर्छ । अपराध पीिडत सं रक्षण सम्बन्धी िविधशा�ीी
प�ित अन्तगर्त अपराध पीिडतले न्याय ूाि�को सन्दभर्मा पुन��ार, िरपारे सन, रे िःट�ुसन, पिरपूरण
तथा क्षितपूितर् ूा� गन�, पुनथार्पनाको हक हुने, आपतकालीन राहत पाउने, सामािजक सुरक्षा पाउने,
राज्यको तफर्बाट सुरक्षा र सं रक्षण ूा� गन�, आिथर्क सहायता ूा� गन�, पुन: पीिडत हुन नपन�, भेिटङ
वा सरकारी िनकायका पदािधकारी र कमर्चारीमा सुधार गन�, िविभ� ूकारका परामशर्, मध्यःथता,
मेलिमलाप र िमलापऽ, मानव अिधकारको सं रक्षण आिद जःता कुराह� समेिटने गदर्छन् । मािथ
उिल्लिखत सामािजक सुरक्षा अन्तगर्त िन:शुल्क िशक्षा, शाभल पास, अनुदान, सहायता, रोजगारी सुिवधा
आिदको व्यवःथपान पदर्छ भने

अपराध पीिडतको सहायता र सं रक्षण अन्तगर्त ःकिटर्ङ, िू शायल,

केश िॄिफङ आिद पदर्छन् । त्यसै गरी आिथर्क सहायता अन्तगर्त अपराध पीिडत सहायता कोष,
पीिडत राहत कोष आिद पदर्छन् भने परामशर् अन्तगर्त िचिकत्सा सेवा, कानूनी सेवा, मनोवै�ािनक सेवा,
सामािजक सेवा, धािमर्क सेवा आिद क्षेऽमा ूदान गरीने परामशर् सेवाह� पदर्छन् । त्यसका साथै
पीिडत न्याय ूणाली अन्तगर्त बाल न्याय र सं बमणकालीन न्यायका िविभ� प�ितह�को पिन
अवलम्बन गन� गरीन्छ ।

२.६. अपराध पीिडतका अिधकार
अपराध पीिडतका अिधकारलाई नेपालमा मौिलक हक र कानूनी हकको �पमा ूत्याभूित गिरएको छ
ु मा कानूनी
भने गणतन्ऽ कोिरया र ःवीट्जल्यार्ण्डमा सं वैधािनक हकको �पमा र अन्य कितपय मुलक
हकको �पमा व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । कितपय अन्तराि�ी सिन्ध वा िलखतह�मा पिन अपराध
पीिडतका अिधकारह�का बारे मा उल्लेख गिरएको पाइन्छ । अपराध पीिडतका सबै अिधकारह�
वाःतवमा कुनै न कुनै �पमा मानव अिधकारका िवषय अन्तगर्त नै पदर्छन् । मािथ उिल्लिखत कानूनी
व्ीवःथाह� बमोिजम अपराध पीिडतका अिधकारह� िनम्न बमोिजम रहे का छन् :


सम्मानपूवक
र् बाँच्न पाउने हक,



जीवन, ःवतन्ऽता, समानता र मयार्दाको हक,



पुन��ार तथा आपतकालीन राहतको हक,



न्यायमा पहुँच सम्बन्धी हक,



ःवच्छ व्यवहार र अिवभेदको हक,



ु ाइको हक,
ःवच्छ सुनव



सम्पि� िफतार् पाउने हक,



गोपनीयताको हक,



कानून व्यवसायीसँग परामशर् गन� र िनःशुल्क कानूनी सहायताको हक,



पीिडत हुन नपन� हक,
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दोभाषेको सुिवधा पाउने हक,



क्षितपूितर् ूा� गन� हक,



हजार्ना ूा� गन� हक,



समािजक पुनःथार्पनाको हक,



आिथर्क सहायता र भौितक सुिवधा ूा� गन� हक,



औषधोपचार सम्बन्धी हक,



मु�ाको ूिबयामा सहभागी हुन पाउने र धारणा व्यक्त गन� हक,



सरकारी मु�ा असफल भएमा तथा िफतार् भएमा मु�ाको पक्ष ब� पाउने हक,



मु�ा िफतार् िलं दा वा कसूरदारलाई माफी िदइदा पीिडतको परामशर् िलइनु पन� हक आिद ।

३. अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी अन्तराि�य महासिन्धका व्यवःथा
मानव अिधकार सम्बन्धी महत्वपूणर् दःतावेजका �पमा रहेका अन्तरार्�य घोषणापऽ, सिन्ध, महासिन्धमा
उल्लेख भएका हक अिधकार सम्बिन्धत सबैको हकमा लागू हुने हुंदा अपराध पीिडतको हकका
सन्दभर्मा समेत उि�कै महत्वपूणर् �पमा लागू हुन्छन् । जःतै: मानव अिधकारको िव�व्यापी
घोषणापऽ, १९४८; जीउ माःने बेच्ने तथा अ�को वेँयावृि�को शोषणको दमन सम्बन्धी महासिन्ध,
१९४९; राजनीितक तथा नागिरक अिधकार सम्बन्धी अन्तराि�य ूित�ापऽ, १९६६; आिथर्क,
सामािजक तथा सांःकृितक अिधकार सम्बन्धी अन्तराि�य ूित�ापऽ, १९६६; मिहला िव�� हुने सबै
ूकारका भेदभाव िव��को महासिन्ध, १९७९; यातना िव��को महासिन्ध, १९८४; बाल अिधकार
महासिन्ध, १९८९ आिद रहेका तथा सोही सन्दभर्मा अपराध र अिख्तयारको दु�पयोग पीिडतका लािग
न्याय सम्बन्धी आधारभूत िस�ान्तको घोषणापऽ, १९८५, अिभयोजनकतार्को भूिमका सम्बन्धी
मागर्दशर्न, १९९०, अन्तराि�य फौजदारी अदालत सम्बन्धी रोम िवधान, १९९८, अन्तरदे शीय सं गिठत
अपराध

सम्बन्धी

ु
सं यक्त

रा�सं घीय

महासिन्ध,

२०००,

मानव

बेचिवखन

खासगरी

मिहला

बालबािलकाको बेचिबखनलाई रोक्ने दबाउने र सजाय गन� सम्बन्धी उपलेख, २००१, बालबािलकाको
बेचिबखन, बाल वेँयावृि� तथा बाल अि�ल िचऽण सम्बन्धमा व्यवःथा भएको महासिन्धको ःवैिच्छक
उपलेख, २००२, मिहला तथा बालबािलकाको जीउ माःनेबेच्ने काम रोकथाम गन� र सो िव�� सं घषर्
गन� सम्बन्धमा ब्यःथा भएको महासिन्ध, २००२ समेतका अन्तराि�य दःतावेजह�ले अपराध पीिडतका
हक तथा न्याय सम्बन्धी आधारभूत अिधकारको सम्बन्धमा िवशेष व्यवःथा गरे को पाइन्छ ।

ु का कानूनी ूावधान
४. अन्य केही मुलक
परम्परागत फौजदारी न्याय ूणालीमा पीडक वा कसूरदारलाई सजाय िदएपिछ न्याय ूा� भएको मा�े
गरीन्थ्यो तर पीिडत न्याय ूणालीमा अपराधी र पीिडत शब्द एउटा िसक्काका दुई पाटा मानी
अपराधीलाई सजायका साथै पीिडतलाई क्षितपूितर् सिहतको न्यायका साथै सामािजक पुनःथार्पना भएपिछ
माऽ न्याय ूा� हुन्छ भ�े मान्यताको िवकास गिरएको छ । पीिडत न्याय ूणालीमा अपराध
पीिडतका मािथ उिल्लिखत अिधकार मािथ िवशेष जोड िदइन्छ । न्याय ूाि�को ूिबयाले पूणत
र् ा
पाउनको लािग अपराध पीिडत तथा साक्षीको अत्यन्त महत्वपूणर् भूिमका हुने गदर्छ । जघन्य, गम्भीर,
22

df}lns xs ;DaGwL ;|f]t ;fdu|L

सं गिठत र आतं कवादी कसूर वा अपराधमा सं लग्न व्यिक्त वा समूहलाई अदालतको कठघरामा पुर्याई
दण्ड सजाय िदलाउन र त्यःता कसूरजन्य कायर्लाई रोक्नको लािग अनुसन्धानको िसलिसलामा अपराध
पीिडतको मौकाको कागज, मौकाको भनाइ तथा अदालती कारबाहीको बममा बकपऽको माध्यमबाट
व्यक्त अपराध पीिडतको भनाइले ज्यादै नै महत्व राख्दछ । अपराध अनुसन्धानदे िख अदालती
कारबाहीसम्मको चरणमा न्याय ूाि�को सन्दभर्मा अपराध पीिडतको भूिमकाको कारण िनजका
िव��मा हुन सक्ने डर, ऽास, धाकधम्की, आिथर्क ूलोभन, िरसइवी, भौितक आबमण, जीवनरक्षाको
च ुनौती एवं पुन:पीिडत हुन ु पन� यथाथर्ता र वाःतिवकतालाई मध्यनजर राखी अपराध पीिडतको जुनसुकै
ु ले पीिडतको
तरहले सं रक्षण गनुप
र् न� राज्यको दाियत्व र कतर्व्यलाई बोध गरी िव�का धेरै मुलक
ु को कानूनी
सं रक्षण गन� िविभ� कानूनी व्यवःथा गद� आएको पाइन्छ । त्यसमध्ये केही मुलक
व्यवःथाको बारे मा सं क्षेपमा चचार् गन� ूयास गिरएको छ ।

1.

ु अिधराज्य
संयक्त

ु
सं यक्त
अिधराज्यमा Crown Prosecution Service ले फौजदारी मु�ाको अिभयोजन गन� यातना
पीिडतह�का हकमा Criminal Compensation Act, 1995 जारी गरी लागू गिरएको छ । त्यस
बाहे क पिन त्यहाँ अन्य अिभयोजन िनकायह� समेत रहेका र अपराध पीिडतह�को अनुसन्धानको
उठान तथा अिभयोजन समेतमा िनजह�को नेतत्ृ वदायी भूिमका रहे को पाइन्छ । अपराध पीिडतह�को
अिधकारह�को थप सुिनि�तताका लािग सन् २००६ मा जारी भएको Code of Practice for Victims
of Crime ले अपराध पीिडतलाई अनुसन्धानको बारे मा सूचना ूा� गन�, अिभयुक्त पबाउ परे को तथा
अदालती कारबाही समेतको सूचना पाउने अिधकार समेतका अपराध पीिडतका अिधकारह�को
व्यवःथा गरे को पाइन्छ भने पीिडतह�लाई अिधकारह�का बारे मा सचेतना, न्याियक िनकायबाट ूा�
सेवा समेतमा िच� नबुझेमा Parliamentary Ombudsman माफर्त सं सदमा उजूरी िदन सिकने,
Victim Support कायर्बम माफर्त िन:शुल्क र भरपद� कानूनी सल्लाह पाउने व्यवःथा, कानूनी
ूिबयाबाटै पीिडतलाई शारीिरक, आिथर्क तथा सं वग
े ात्मक पक्षमा िवचार गरी क्षितपूितर् उपलब्ध
गराइने समेतको पीिडतमैऽी व्यवःथा अवलम्बन गिरएको पाइन्छ ।

2.

ु राज्य अमेिरका
संयक्त

ु
सं यक्त
राज्य अमेिरकामा अपराध पीिडतको सं रक्षणको सम्बन्धमा क्यािलफोिनर्यामा सन् १९६५ मा
पिहलोपटक अपराध पीिडत क्षितपूितर् कायर्बम (Crime Victim Compensation Program) जारी गरी
लागू भएको पाइन्छ । त्यसैगरी अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धमा Child Abuse Prevention
and Treatment Act 1974, Parental Kidnapping Prevention Act 1980, Victim and Witness
Protection Act, 1982, Victims of Crime Act 1984, Justice Assistance Act, 1984,
Mandatory Victims’ Restitution Act 1996, Victims’ Rights Clarification Act,1997, Crime
Victims with Disabilities Awareness Act, 1998, Trafficking Victims Protection Act 2000,
Tribal Law and Order Act, 2010 समेतका दजर्न� कानूनह� ूचलनमा रही अपराध पीिडतको
क्षितपूितर् पुन:ःथापना सिहतको न्यायका सम्बन्धमा िविभ� अिधकार तथा कानूनी व्यवःथाह� गरे को
पाइन्छ ।
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3.

अ�ेिलया

अ�ेिलयामा सन् २००६ मा जारी भएको पीिडतको बडापऽ (Victims' Charter) मा फौजदारी न्याय
ूणाली तथा पीिडत सहयोगी िनकाय (Victim Support Agency) ले कसरी अपराध पीिडतका लािग
सहयोग गछर्न ् भ�े समेतको व्यवःथा उल्लेख गरे को छ, जसमा उक्त बडापऽका व्यवःथाह�लाई
फौजदारी न्याियक िनकायह�ले अपराध पीिडतह�सँग व्यवहार गदार् अिनवायर् अनुशरण गनुप
र् न� र

पालना नभएमा उजूरी गनर्सक्ने समेतको व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । उक्त बडापऽमा अपराध
पीिडतलाई समयमै यथाथर् सूचनाको उपलब्धता, आवँयक कानूनी सहायताको ूाि�, अनुसन्धान,
अिभयोजनका सम्बन्धमा जानकारी पाउने, साक्षीका �पमा उपिःथत हुन,े क्षितपूितर् तथा आिथर्क
सहायता ूा� गन� समेतका अिधकारह� उल्लेख गिरएको छ । त्यहाँ अपराध पीिडतकै लािग Victim

of Crime Assistance Act,1996 समेत जारी भई लागू गिरएको छ ।
4. क्यानडा
क्यानडामा अपराध पीिडतका लािग सं घीय कानूनका अधीनमा रही धेरैजसो Province ह�ले UN को
घोषणापऽलाई समेत सम्बोधन हुने गरी कानूनह� िनमार्ण गरे को पाइन्छ । सन् १९८० को मध्य र
पिछल्लो दशकमा Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, The Northwest Territories,
Nova Scotia, PEI, Quebec and Saskatchewan ले Provincial Bill of Rights for Victims जारी
गरे का तथा सन् १९९० को मध्य र पिछल्लो दशकमा BC, Alberta and Ontario ले अपराध
पीिडतको अिधकार सम्बन्धमा कानून बनाई लागू गरे को दे िखन्छ । Manitoba ले सन् २००० मा
सो सम्बन्धी कानून जारी गरे को पाइन्छ । समममा िविभ� Province ह�ले अपराध पीिडतको उिचत
क्षितपूितर् सिहतको न्याय ूि�को सुिनि�तताका लािग िविभ� कानूनी व्यवःथा तथा कायर्�मह�
सं चालन गरे को पाइन्छ ।

5. जापान
जापानमा The Fundamental Act on the Protection of Victims of Crime, 2004 जारी गरी लागू
गिरएको छ । उक्त ऐनले अपराध पीिडतका अिधकारका मौिलक िस�ान्तलाई ःथािपत गद� अपराध
पीिडतको ूभावकारी सं रक्षणको सम्बन्धमा Central and Local Government लाई उ�रदायी घोिषत
गरे को पाइन्छ ।

6.

भारत

भारतमा Probation of Offender Act, 1958 को दफा ५ मा पीिडतलाई क्षितपूितर् िदइनुपन� व्यवःथा
रहे को दे िखन्छ । त्यःतै Indian Penal Code, 1960 तथा Indian Code of Criminal Procedure,
1973 समेतमा अपराधबाट पीिडतले अपराधको सूचना/उजूरी (First Information Report) गन�, तथा
अपराधको सूचना/उजूरी दतार् नभएमा सो भन्दा मािथल्लो ूहररी अिधकृत समक्ष तथा िनजबाट समेत
दतार् नभएमा Magistrate समक्ष उजूरी िदई अपराधको अनुसन्धान गराउन सक्ने तथा िनज पीिडत सो
अपराधको अिभयोजनको साक्षीको �पमा रहनेसम्मको व्यवःथा रहेको पाइन्छ ।
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7. दिक्षण अिृका
दिक्षण
ण अिृकामा पीिड
िडत तथा साक्षी सं
सरक्षणका सन्बन्ध
धमा Witness Prrotection Act, 1
1998 जारी भई
लागू गिरएको पाइन्छ ।

५. अपराध
अ
पीिडतक
को सं रक्षण सम्म्बन्धी नेपालक
को संवैधािनक र कानूनी व्यव
वःथा

ँ सम्बिन्धत
अपरााध पीिडतको सं रक्षणस
र
ग
धत नेपालको सं वैधािनक
ध
र कानूनी व्यवःथाको कुररा गदार् िव�कै
ु को �पम
अमणी
णी मुलक
पमा उिभन नेपाल
ल सफल भएको छ । नेपालको
को सं िवधानमै अप
पराध पीिडतको
ु
हकल
लाई मौिलक हकक
कको �पमा समावे
वेश गन� नेपाल िव�क
िव ै हालसम्मक
को एक माऽ र पिहलो मुलक
पिन हो । अपराध पीिडतको हकला
लाई कायार्न्वयन गनर्
ग नेपालको सं िवधानको धारा ४७ बमोिजम
सं िवध
धान जारी भएको ३ वषर्िभऽ अपर
पराध पीिडत सं रक्षण
क्ष ऐन िनमार्ण गरी लागू गरीस
सिकएको छ ।
त्यस बाहेकका अन्य कानूनमा पिन अपराध
अ
पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी
धी व्यवःथा गिरएक
एको पाइन्छ ।
र
सम्बन्धी सं
सवै
वैधािनक तथा कानू
क नी व्यवःथाला
लाई तलको रे खािच
िचऽले पिन थप
अपरााध पीिडतको सं रक्षण
ःप� पानर्मा सहयोग पुर्याउँछ ।

५.१. संवैधािनक व्यव
यवःथा
नेपाल
लको सं िवधानमा अपराध पीिडतकोो सं रक्षण सम्बन्ध
धी िविभ� मौिलक
क हकह�को व्य
यवःथा गिरएको
छ । मौिलक हक अन्तगर्
अ
त अपराध पीिडतको सं रक्षणस
क्षण ँग ूत्यक्ष सम्म्बिन्धत हकको �पमा अपराध
पीिडत
तको हक रहेको छ भने अन्य व्यिक्त
व्य
सरह अपरराध पीिडतको हक
कमा पिन आकिष
िषर्त हुने िविभ�
हकह�
ह�को पिन व्यवःथ
था गिरएको छ । ती मौिलक हक
कह� िनम्न रहेका
क छन् :
(क) अपराध पीिडतको
को हक (धारा २१
१) : उपधारा (१) मा अपराध पीिडतलाई
प
आफ
फू पीिडत भएको
को अनुसन्धान
मु�ाक

त
तथा
कारबाही सम्बन्धी
स
जानकारी
री पाउने हक हुने
ने र उपधारा (२
२) मा अपराध
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पीिडतलाई कानून बमोिजम सामािजक पुन:ःथापना र क्षितपूितर् सिहतको न्याय पाउने हक हुने व्यवःथा
गिरएको छ ।
(ख) अपराध पीिडतको संरक्षण सम्बन्धी अन्य अन्तसर्म्बिन्धत मौिलक हकह� : त्यस बाहेक नेपालको
सं िवधानमा सम्मानपूवक
र् बाँच्न पाउने हक (धारा १६), ःवतन्ऽताको हक (धारा १७), समानताको
हक (धारा १८), न्याय सम्बन्धी हक (धारा २०), यातना िव��को हक (धारा २२), छु वाछूत तथा
भेदभाव िव��को हक (धारा २४), सम्पि�को हक (धारा २५), सूचनाको हक (धारा २७),
गोपनीयताको हक (धारा २८), शोषण िव��को हक (धारा २९), ौमको हक (धारा ३४), ःवाःथ्य
सम्बन्धी हक (धारा ३५), मिहलाको हक (धारा ३८), बालबािलकाको हक (धारा ३९), दिलतको
हक (धारा ४०), ज्ये� नागिरकको हक (धारा ४१), सामािजक सुरक्षाको हक (धारा ४३),
सं वैधािनक उपचारको हक (धारा ४६) आिद हकह�को व्यवःथा गिरएको छ ।
५.२. कानूनी व्यवःथा
अपराध पीिडतको सं रक्षणका सम्बन्धमा उपयुक्त
र्
सं वैधािनक व्यवःथाका साथै ूत्यक्ष सम्बिन्धत
कानूनको �पमा

अपराध पीिडत सं रक्षण ऐन रहेको छ भने अन्य अन्तसर्म्बिन्धत िवशेष कानूनको

�पमा बालबािलका सम्बन्धी ऐन, फौजदारी कसूर (सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन) ऐन, बोक्सीको
आरोप (कसूर र सजाय) ऐन‚ सं गिठत अपराध िनवारण ऐन‚ जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत (कसूर तथा
सजाय) ऐन, घरे ल ु िहं सा (कसूर तथा सजाय) ऐन, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनयन्ऽण) ऐन,
ु ी अपराध सं िहता, मुलक
ु ी फौजदारी कायर्िविध
ूमाण ऐन आिद र सामान्य कानूनको �पमा मुलक
ँ सम्बिन्धत कानूनी व्यवःथाह� िनम्न
सं िहता आिद रहे का छन् । अपराध पीिडतको सं रक्षणसग
बमोिजम रहे का छन् :
(क) अपराध पीिडत संरक्षण ऐन, २०७५
1. ऐनको उ�ेँय र केही पिरभाषाह�
अपराध पीिडत सं रक्षण ऐन, २०७५ को उ�ेँय ःप� पाद� ूःतावनामा "नेपालको सं िवधान�ारा ूद�
फौजदारी न्याियक ूकृयाको अिभ� अं गको �पमा रहेको अपराध पीिडतको न्यायको अिधकार
सुिनि�त गरी आफू पीिडत भएको मु�ाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने र
कानून बमोिजम सामािजक पुन:ःथापना र क्षितपूितर् सिहतको न्याय पाउने व्यवःथा गरी अपराधबाट
पीिडतलाई पनर् गएको ूितकूल असर न्यून गनर् तथा कसूरको पिरणाम ःव�प व्यहोनुर् परे को क्षित
बापत पीिडतलाई क्षितपूितर् समेतको व्यवःथा गरी पीिडतको हक िहतको सं रक्षण गन� सम्बन्धमा
आवँयक व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय भएकोले" उल्लेख गिरएको छ । यस ऐनमा भएका मुख्य मुख्य
िवशेषता तथा व्यवःथाह�को सम्बन्धमा तलका अनुच्छे दह�मा बमशः चचार् गन� ूयास गिरएको
छ ।
ूःतुत ऐनमा कसूर, कसूरदार, पीिडत, िविभ� ूकारका पीिडत, क्षित आिदका सम्बन्धमा पिरभािषत
गिरएको पाइन्छ । ऐनको दफा २ (ख) मा “कसूर” भ�ाले पीिडतको मृत्यु भएको वा पीिडतले क्षित
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व्यहोनुर् परे को ूचिलत कानून बमोिजम सरकार वादी हुने फौजदारी कसूर सम्झनु पछर् । दफा २
(ग) मा “कसूरदार” भ�ाले कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहर भएको व्यिक्त सम्झनु पछर् । दफा
२ (ञ) मा “पीिडत” भ�ाले ूाकृितक व्यिक्तको �पमा रहेको ूथमःतरको पीिडत, ि�तीयःतरको पीिडत
र पािरवािरक पीिडत सम्झनु पछर् ।
त्यसै गरी ऐनको दफा २ (ज) मा “ूथमःतरको पीिडत” भ�ाले पीडकको उमेर, मानिसक अःवःथता,
कुटनीितक उन्मुिक्त वा पदीय आधारले ूा� उन्मुिक्तको पिरणाम ःव�प फौजदारी दाियत्व बेहोनुर्
नपन� वा पीडकको पिहचान नखुलेको वा पीडक िव�� अिभयोग नलागेको वा कसूरसँग सम्बिन्धत
मु�ा िफतार् भएको वा कसूरदारलाई भएको सजाय माफी भएको वा कसूरदार ठहर नभएको वा

ँ पीडकको जे जःतो पािरवािरक सम्बन्ध भए पिन पीिडत िव�� वारदात भएकोमा कसूरको
पीिडतसग
ूत्यक्ष पिरणाम ःव�प मृत्यु भएको वा क्षित पुगेको व्यिक्त सम्झनु पछर् र सो शब्दले कसूरमा सं लग्न
नरही दे हायको कुनै अवःथामा मृत्यु भएको वा क्षित पुगेको व्यिक्तलाई समेत जनाउनेछ : (१) कसूर
गरीरहेको व्यिक्तलाई कसूर गनर्बाट रोक्ने कायर् गदार्, (२) कुनै व्यिक्तको िव��मा कसूर भइरहेको
अवःथामा त्यःतो व्यिक्तलाई कसूरबाट बचाउने उ�ेँयले मनािसब सहयोग र उ�ार गन� कायर् गदार्,
(३) कसूर गरीरहेको वा गरे को व्यिक्तलाई पबाउ गनर् खोज्दा वा शंकाःपद व्यिक्त, अिभयुक्त वा
कसूरदारलाई पबाउ गन� िसलिसलामा अिधकार ूा� अिधकारीलाई सहयोग पुर्याउँदा ।

ऐनको दफा २ (च) मा “ि�ततीयःतरक पीिडत” भ�ाले ूथमःतरको पीिडतको िव��मा भइरहे को वा
भएको कसूरमा सं लग्न नभएको तर त्यःतो कसूरको ूत्यक्षदशीर् साक्षी भएको कारणले क्षित बेहोनुर्
परे को व्यिक्त सम्झनु पछर् र सो शब्दले कसूरमा सं लग्न नरहेको तर कसूरको बारे मा जानकारी भएको
वा ूत्यक्षदशीर् साक्षी भएको कारणबाट क्षित व्यहोनुर् परे को ूथमःतरको पीिडत नाबािलगको सं रक्षक
र ूथमःतरको पीिडतको िव��मा भएको कसूरका सम्बन्धमा थाहा पाएको कारणले क्षित बेहोनुर्
परे को ूथमःतरको पीिडतको सं रक्षक, ूथमःतरको पीिडत नाबािलग भएमा, र त्यःतो क्षित बेहोनुर्
परे को व्यिक्त त्यःतो कसूरमा सं लग्न नरहे मा त्यःतो व्यिक्तलाई समेत जनाउनेछ ।
ऐनको दफा २ (झ) मा “पािरवािरक पीिडत” भ�ाले कसूरको ूत्यक्ष पिरणाम ःव�प मृत्यु भएको
ूथमःतरको पीिडत िव��को कसूरमा सं लग्न नरहे को मृतक पीिडतको सगोलको आमा, बाबु, पित, प�ी
वा पीिडतमा आिौत एकासगोलको पिरवारको अन्य सदःय सम्झनु पछर् ।
त्यःतै ऐनको दफा २ (ड) मा “क्षित” भ�ाले कसूरको ूत्यक्ष पिरणाम ःव�प पीिडतलाई पुगेको
क्षितह� जःतै : शारीिरक अ�भ�, जबरजःती करणीको कारण गभर् रहेको, पीिडतको शारीिरक वा
मानिसक ःवाःथ्य वा आयु मािथ ूितकूल ूभाव पान� िचिकत्सा िव�ान�ारा मान्यता ूा� स�वा रोग
लाग्नु, िचिकत्सक�ारा पिहचान गिरएको मानिसक िचन्ता, मानिसक तनाव (इमोसनल शमा) वा क्षित,
शारीिरक, बौि�क, यौन वा ूजनन क्षमता न� हुन ु वा सो क्षमतामािथ गम्भीर क्षित हुन,ु जबरजःती
करणीका कारण पीिडतको सामािजक, सांःकृितक वा पािरवािरक ूित�ामा परे को ूितकूल ूभाव,
मनोवै�ािनक वा मनोिचिकत्सकीय क्षित, आिथर्क वा भौितक क्षित, पीिडतको शारीिरक सौन्दयर् कु�प
हुन ु सम्झनु पछर् ।
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त्यसै गरी ूःतुत ऐनमा यस ऐनको ूयोजनको लािग पीिडत नमािनने कायर्को बारे मा समेत उल्लेख
2

गिरएको छ । त्यःता कायर्ह�मा (क) कानून बमोिजम िनजी रक्षा अन्तगर्त आफ्नो वा अ� कसै को
जीउ, ज्यान, सम्पि� वा सितत्वको रक्षा गन� िसलिसलामा कुनै कायर् गदार्, (ख) अिधकार ूा�
अिधकारीको आदे श बमोिजम खटाएको वा तैनाथ रहेको सुरक्षाकमीर्ले आफ्नो कतर्व्य पालनाको
िसलिसलामा ूचिलत कानून बमोिजम कुनै कायर् गदार्, (ग) कानून बमोिजम अनुसन्धान गन� अिधकार
पाएको अनुसन्धान अिधकारीले आफ्नो अिधकार क्षेऽिभऽ रही अनुसन्धानको िसलिसलामा कुनै कायर्
गदार्, (घ) कानून बमोिजम आपरािधक दाियत्व बहन गनुर् नपन� अवःथामा भएको कुनै कायर् ।
2. फौजदारी न्याियक ूिबयामा अपराध पीिडतका अिधकार र कतर्व्य
ूःतुत ऐनमा फौजदारी न्याियक ूिबयामा पीिडतका अिधकार र कतर्व्यको बारे मा िवःतृत �पमा

उल्लेख गिरएको पाइन्छ । ऐनको पिरच्छे द २ मा अपराध पीिडतको सं रक्षणसँग सम्बिन्धत मािथ
उल्लेख भएका धेरैजसो अपराध पीिडतका अिधकारह�को बारे मा उल्लेख गिरएको भए तापिन केही
अिधकारह� भने समावेश हुन छु ट भएका छन् । त्यसका साथै अपराध पीिडतका अिधकार माऽ
नभएर केही कतर्व्यह�को पिन चचार् गिरएको पाइन्छ । ती अिधकार र कतर्व्य िनम्न बमोिजम रहेका
छन् :
ऐनको दफा ४ मा अपराध पीिडतको ःवच्छ व्यवहार पाउने अिधकार अन्तगर्त पीिडतलाई फौजदारी

न्याियक ूिबयामा िश�, मयार्िदत, ःवच्छ र सम्मानजनक व्यवहार पाउने अिधकार हुने व्यवःथा
गिरएको छ ।
ऐनको दफा ५ मा अपराध पीिडतको भेदभाव िव��को अिधकार अन्तगर्त फौजदारी न्याियक ूिबयामा
पीिडतको धमर्, वणर्, िल�, जात, जाित, यौिनकता, उत्पि�, भाषा, वैवािहक िःथित, पािरवािरक िःथित, उमेर,
शारीिरक वा मानिसक अःवःथता, अपांगता वा वैचािरक आःथा वा यःतै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव
गनुर् नहुने व्यवःथा गिरएको छ ।
ऐनको दफा ६ मा अपराध पीिडतको गोपनीयताको अिधकार अन्तगर्त जबरजःती करणी, हाडनाता
करणी, मानव बेचिवखन, यौन दुव्यर्वहार र नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी
तोिकिदएको अन्य फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, तहिककात, अिभयोजन र अदालती कारबाहीको
िसलिसलामा पीिडतलाई गोपनीयताको अिधकार हुने तथा पीिडतले चाहेमा उक्त कसूरको अनुसन्धान,

ँ कुनै कागज गराउनु, बयान िलनु वा
तहिककात र अदालती कारबाहीको िसलिसलामा पीिडतसग

बकपऽ गराउनु परे मा पीिडतलाई िनजको पिहचान नखुल्ने गरी ूःतुत गरे र, पीिडतको वाःतिवक ःवर
बदल्न िदएर, अिभयुक्तले दे ख्न सु� नपाउने िकिसमले �व्य��य सं वाद ूिविध ूयोग गरे र र
अिभयुक्तले दे ख्न वा सु� नपाउने गरी वा सु� माऽ पाउने व्यवःथा िमलाएर गनुर् पन� व्यवःथा
गिरएको छ ।
ऐनको दफा ७ मा अपराध पीिडतको अनुसन्धान सम्बन्धी सूचनाको अिधकार अन्तगर्त पीिडतले माग
गरे मा सम्बिन्धत अनुसन्धान अिधकारी वा िनकायले िनजलाई कानून बमोिजम पीिडतले ूा� गन�
2 अपराध पीिडत सं रक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ ।
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िचिकत्सकीय, मनोवै�ािनक, मनोिचिकत्सकीय, सामािजक, कानूनी वा अन्य कुनै सेवा वा परामशर्,
अिभयोजन गन� िनकायको नाम र पूरा ठे गाना, अनुसन्धान अिधकारीको नाम, कायार्लय र टे िलफोन
नम्बर, अनुसन्धान तथा तहिककातको ूगित िववरण, शंकाःपद व्यिक्तको नाम, उमेर, ठे गाना र हुिलया,
शंकाःपद व्यिक्त पबाउ भएमा सो को व्यहोरा, शंकाःपद वा अन्य कुनै व्यिक्तले कसूरका सम्बन्धमा
अनुसन्धान अिधकारी समक्ष व्यक्त गरे को कुरा, अनुसन्धान अिधकारीको िहरासतबाट शंकाःपद व्यिक्त
फरार भएमा वा पुन: पबाउ भएमा सो को व्यहोरा, अनुसन्धानको िसलिसलामा िहरासतमा रहे को वा
पबाउ भएको व्यिक्तलाई अनुसन्धान अिधकारीले िहरासतमा राख्न आवँयक नदे खी ूचिलत कानून
बमोिजम िहरासतबाट छाडेमा सो को व्यहोरा र कसूरका सम्बन्धमा ूचिलत कानून बमोिजम हुने
अनुसन्धान तथा तहिककातका ूिबया सम्बन्धी सामान्य जानकारीका िवषयमा यथाशीय सूचना िदनु
पन� व्यवःथा गिरएको छ ।
ऐनको दफा ८ मा अपराध पीिडतको अिभयोजन सम्बन्धी सूचनाको अिधकार अन्तगर्त अिभयोजन गन�
िनकाय वा अिधकारीले कसूरको सम्बन्धमा पीिडतलाई िनजले माग गरे मा मु�ा नचलाउन िनणर्य गरे को
भएमा मु�ा नचलाउने िनणर्य गनुक
र् ो आधार र कारण, कुनै व्यिक्त िव�� मु�ा चलाउने िनणर्य गिरएको
र कुनै व्यिक्तको हकमा मु�ा नचलाउने िनणर्य गरीएमा मु�ा नचलाउने िनणर्य गिरएको व्यिक्तको नाम,
थर, वतन र मु�ा नचलाउने िनणर्य गनुक
र् ो आधार र कारण, मु�ा चलाउने िनणर्य गरे कोमा
अिभयोगपऽको एक ूित ूमािणत ूितिलिप, ूचिलत कानून बमोिजम हुने अदालती कारबाहीको ूिबया
सम्बन्धी सामान्य जानकारी, मु�ा चलाइएका र तत्काल मु�ा नचलाइएका व्यिक्तका सम्बन्धमा
ूचिलत कानून बमोिजम थप माग दावी िलएकोमा सोको व्यहोरा र सो सम्बन्धमा मु�ा हे न�
अिधकारीले गरे को आदे श, पीिडत व्यिक्त कसूरको साक्षी समेत भएकोमा िनजले साक्षीको �पमा िनवार्ह

गनुर् पन� भूिमका सम्बन्धी जानकारी, अिभयोगपऽ दायर हुँदा फरार रहेको अिभयुक्त मु�ा हे न�

अिधकारीको आदे श बमोिजम पबाउ भई वा आफै हािजर हुन आएमा सोको व्यहोरा, कसूरका
सम्बन्धमा अदालतमा दायर भएको मु�ा नेपाल सरकारले िफतार् िलने िनणर्य गरे कोमा सोको व्यहोराको
सूचना यथाशीय िदनु पन� व्यवःथा गिरएको छ ।
ऐनको दफा ९ मा अपराध पीिडतको न्याियक कारबाही सम्बन्धी सूचनाको अिधकार अन्तगर्त
अिभयोजन गन� िनकाय, अिधकारी वा अदालत वा सम्बिन्धत िनकायले पीिडतले माग गरे मा िनजलाई
अिभयुक्त पुपक्ष
र् को लािग थुनामा बःनु पन� भएमा वा नपन� भएमा वा थुनामा रहेको अिभयुक्त थुनाबाट
ु ाइको िमित, ःथान र समय, अिभयुक्तले जमानत वा
मुक्त भएमा सोको व्यहोरा, अदालतमा हुने सुनव

तारे खमा छोडी पाऊँ भनी िनवेदन िदएकोमा सो सम्बन्धी जानकारी र सो िनवेदनमा भएको आदे शको
व्यहोरा, अिभयुक्तलाई मु�ा हेन� अिधकारीले धरौटी, जमानत वा तारे खमा छोड्दा वा पीिडत वा
पीिडतको निजकको नातेदारको सुरक्षाको लािग राखेको शतर् सम्बन्धी व्यहोरा, अिभयुक्तले धरौटी,

जमानत वा तारे खमा छु टी पाऊँ भनी ूचिलत कानून बमोिजम शु� अदालतको आदे श िव��

पुनरावेदन तहमा िनवेदन िदएकोमा िनवेदनको सूचना तथा त्यःतो िनवेदनमा भएको आदे शको व्यहोरा,
पुपक्ष
र् को लािग थुनामा रहे को अिभयुक्त थुनाबाट भागेमा र त्यसरी भागेकोमा पुन: पबाउ भई वा आफै
उपिःथत हुन आएमा सो को व्यहोरा, अिभयुक्त वा कसूरदारलाई सुपिरवेक्षणको शतर्मा थुना वा
कारागारबाट मुक्त गिरएकोमा सुिरवेक्षण शतर्ह� र त्यःता शतर्ह� हे रफेर भएमा हे रफेर गरीएका शतर्
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सम्बन्धी व्यहोरा र त्यःतो हे रफेर लागू हुने िमित, सुपिरवेक्षणमा थुनाबाट मुक्त भएको अिभयुक्त वा
कसूरदारले सुपररवेक्षणका शतर्ह� पालना गरे नगरे को, अिभयुक्त वा कसूरदारलाई ूचिलत कानून
बमोिजम कारागार ःथानान्तरण गरीएमा सो सम्बन्धी व्यहोरा, कसूरदारलाई भएको सजाय र कैद
भएकोमा कैद भ ुक्तान हुने समय, कसूरदार कैद सजाय भ ुक्तान गनुर् अगावै फरार भएमा वा पुन:

पबाउ भई आएमा सो को व्यहोरा, कैद सजाय भ ुक्तान हुन ु अगावै कसूरदारलाई भएको सजाय माफी,

मुलतवी, पिरवतर्न वा कम भएकोमा वा कुनै कानूनी व्यवःथा अन्तगर्त कसूरदारले सजायबाट छु ट
पाएमा वा मुक्त भएमा सो को व्यहोरा, ूचिलत कानून बमोिजम सुपिरवेक्षणमा रहनु पन� शतर्मा मु�ा
नचलाइएको वा कारागार नपठाइएको वा कैदबाट मुक्त गिरएको पीडकले सुपिरवेक्षणको शतर्
उल्लं घन गरे मा पीिडतले सो उपर उजुर गनर् सक्ने िनकाय र उजूरी गन� तिरका, कसूरदारले सजाय
भोिगरहे को कारागारको नाम र ठे गाना, कसूरदारले ूोवेशन, प्यारोल वा सामुदाियक सेवा वा खुला
कारागार वा यःतै िकिसमको अन्य कुनै सुिवधा पाएमा सो सम्बन्धी व्यहोरा, कसूरका सम्बन्धमा
भएको फैसलाको िव�� नेपाल सरकारले पुनरावेदन गरे नगरे को, फैसला िव�� ूितवादीको
पुनरावेदन परे कोमा ूत्यथीर् िझकाउने आदे श भएकोमा सो को व्यहोरा, फैसला िव�� परे को
पुनरावेदनमा पुनरावेदन तहको िनणर्य र सोको पिरणाम, कसूरदारलाई सुपिरवेक्षणमा राखीएकोमा
सुपिरवेक्षणको शतर् पिरवतर्न गनर् वा सुपिरवेक्षणको आदे श खारे ज गनर् कसूरदार वा अन्य कसै ले
ूचिलत कानून बमोिजम िनवेदन िदएकोमा सो िनवेदनमा भएको िनणर्य, थुना वा कैदमा रहदा अिभयुक्त
वा कसूरदारको मृत्यु भएमा सोको व्यहोरा, िवदे शी अिभयुक्त वा कसूरदारलाई ूचिलत कानून बमोिजम
नेपाल सरकारले नेपालको राज्य क्षेऽभन्दा बािहर िफतार् पठाएमा वा िवदे शी राज्य वा सरकारलाई
हःतान्तरण (िडपोटर्) गरे मा सो को व्यहोराको सूचना यथाशीय िदनु पन� व्यवःथा गिरएको छ ।
ऐनको दफा १० मा अपराध पीिडतको सुरिक्षत हुन पाउने अिधकार अन्तगर्त पीिडतलाई शंकाःपद
व्यिक्त, अिभयुक्त, कसूरदार वा िनज सम्ब� व्यिक्त वा अिभयुक्तका साक्षीबाट पीिडत वा पीिडतको
निजकको नातेदार र पीिडतमा आिौत व्यिक्त िव�� हुन सक्ने आबमण, क्षित, डर, ऽास वा धम्कीबाट
सुरिक्षत हुन पाउने अिधकार हुने व्यवःथा गिरएको छ ।
ऐनको दफा ११ मा अपराध पीिडतको धारणा व्यक्त गन� अिधकार अन्तगर्त पीिडतले सम्बिन्धत

कसूरमा शंकाःपद व्यिक्तका सम्बन्धमा अिभयोग लगाउँदा, शंकाःपद व्यिक्तका सम्बन्धमा मु�ा

नचलाउने िनणर्य गनुर् परे मा, अिभयुक्तसँग ूचिलत कानून बमोिजम अिभयोगको सौदाबाजी माफर्त
सम्झौता गनुर् परे मा, ूचिलत कानून बमोिजम हुने सजायमा छु ट माग दावीको िनिम� मु�ा हेन�
अिधकारी समक्ष अनुरोध गनुर् परे मा, मु�ा हेन� अिधकारी समक्ष दायर भएको अिभयोगपऽमा ूचिलत
कानून बमोिजम थप माग दाबी गनुर् पन� भएमा, कसूरदारलाई सजाय तोक्नु अगावै ूचिलत कानून
बमोिजम सजाय पूवक
र् ो ूितवेदन तयार गनुर् परे मा, कसूरदारलाई ूचिलत कानून बमोिजम सजाय
तोक्दा, अिभयुक्तमा कसूर गनर् सक्ने मानिसक वा शारीिरक क्षमता भए नभएको सम्बन्धमा ूचिलत
कानून बमोिजम अनुसन्धान गनुर् पन� भएमा, ूचिलत कानून बमोिजम अिभयुक्त वा कसूरदारका हकमा
िदशान्तर (डाइभसर्न) कायर्बमको सेवामा लैजाने िनणर्य गनुर् पन� भएमा, कसूरदारलाई ूचिलत कानून
बमोिजम ूोवेशन, प्यारोल, िनलिम्बत सजाय, खुला कारागार, सामुदाियक सेवा वा यःतै ूकृितको अन्य
कुनै सुिवधा िदने िनणर्य गनुर् पन� भएमा, ूचिलत कानून बमोिजम अदालतमा िवचाराधीन कसूर
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ु ाइ गदार् सम्बिन्धत अिधकारी समक्ष आफ्नो
सम्बन्धी मु�ा िफतार् गनर् म�ुरी िदने निदने सम्बन्धमा सुनव
धारणा व्यक्त गनर् पाउने र सोका लािग सम्बिन्धत अिधकारीले पीिडतलाई मनािसब समय ूदान गनुर्
पन� व्यवःथा गिरएको छ ।
ऐनको दफा १२ मा अपराध पीिडतको कानून व्यवसायी राख्न पाउने अिधकार अन्तगर्त पीिडतले
चाहेमा फौजदारी न्याियक ूिबयामा छु �ै कानून व्यवसायी राख्न पाउने व्यवःथा गिरएको छ ।
ु ाइमा उपिःथित र सहभािगताको अिधकार अन्तगर्त
ऐनको दफा १३ मा अपराध पीिडतको सुनव
ु ाइ
पीिडतलाई अदालतले अन्यथा आदे श िदएकोमा बाहे क कसूरका सम्बन्धमा हुने अदालतको सुनव
सम्बन्धी कारबाहीमा उपिःथत हुन पाउने र आफ्नो भनाई राख्न पाउने अिधकार हुने र

त्यसरी

पीिडतले व्यक्त गरे को भनाईलाई समेत िवचार गरी अदालतले आदे श वा िनणर्य गनुर् पन� व्यवःथा
गिरएको छ ।
ु ाइको िसलिसलामा छु �ै कक्षमा रहन पाउने अिधकार
ऐनको दफा १४ मा अपराध पीिडतको सुनव
ु ाइको िसलिसलामा अिभयुक्त, अिभयुक्त सम्ब� व्यिक्त र अिभयुक्तका
अन्तगर्त अदालतले कसूरको सुनव
साक्षीबाट पृथक रहने गरी पीिडतको िनिम� छु �ै कक्ष उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवःथा गिरएको
छ ।
ऐनको दफा १५ मा अपराध पीिडतको सम्पि� िफतार् पाउने अिधकार अन्तगर्त अनुसन्धानको
िसलिसलामा वा ूमाणको लािग िनयन्ऽणमा िलएको पीिडतको सम्पि� अनुसन्धान कायर् पूरा भएपिछ
यथाशीय सम्बिन्धत अनुसन्धान अिधकारीले पीिडतलाई िफतार् गनुर् पन�, सो सम्पि�लाई ूमाणको लािग
अदालत समक्ष पेश गनुर् पन� भएमा अदालतले आवँयक ठानेमा त्यःतो सम्पि� िववाद टु �ो लाग्नु
अगावै िफतार् गन� गरी आदे श गनर् सक्ने व्यवःथा गिरएको छ ।
ऐनको दफा १६ मा अपराध पीिडतको कसूर सम्बन्धी मु�ााक सम्बन्धमा छलफल गनर् सक्ने अन्तगर्त

पीिडत र अिभयुक्त दुबैको सहमितमा कसूरसँग सम्बिन्धत कुनै िवषयमा अदालतले छलफल गदार्
िववाद समाधानमा सघाउ पुग्ने कुरामा अदालत िव�ःत भएमा, छलफल अदालतको सुपिरवेक्षणमा हुने
भएमा तथा

छलफल गदार् सावर्जिनक िहत र न्यायमा ूितकूल असर नपन� भएमा पीिडत र

अिभयुक्तबीच छलफल गराउन सक्ने व्यवःथा गिरएको छ ।
ऐनको दफा १७ मा अपराध पीिडतको िलिखत िनवेदन िदन सक्ने अिधकार अन्तगर्त अदालतको
आदे श वा िनणर्यमा िच� नबुझेकोमा त्यःतो आदे श वा िनणर्य िव�� नेपाल सरकारलाई ूचिलत
कानून बमोिजम िनवेदन वा पुनरावेदन िदने अिधकार भएमा पीिडतले सो आदे श वा िनणर्य िव��
िनवेदन वा पुनरावेदन िदन अनुरोध गरी सम्बिन्धत िनकाय वा अिधकारी समक्ष िलिखत िनवेदन िदन
सक्ने व्यवःथा गिरएको छ ।
ऐनको दफा १८ मा अपराध पीिडतको क्षितपूितर् सम्बन्धमा जानकारी पाउने अिधकार अन्तगर्त पीिडतले
कानून बमोिजम क्षितपूितर् पाउने भएमा र सो सम्बन्धमा पीिडतले जानकारी मागेमा क्षितपूितर् ूा� गनर्
गनुर् पन� कारबाहीका सम्बन्धमा अिभयोजन गन� अिधकारीले पीिडतलाई जानकारी िदनु पन� व्यवःथा
गिरएको छ ।
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ऐनको दफा १९ मा अपराध पीिडतको क्षितपूितर् तथा सामािजक पुन:ःथापनाको अिधकार अन्तगर्त
पीिडतलाई पुगक
े ो क्षित बापत यस ऐन बमोिजम क्षितपूितर् पाउने अिधकार हुने तथा पीिडतको
समािजक पुन:ःथापनाको लािग नेपाल सरकार, ूदे श सरकार र ःथानीय तहले पारःपिरक समन्वयमा
उपलब्ध ॐोत साधनको आधारमा आवँयक योजना तथा कायर्बम स�ालन गनर् सक्ने व्यवःथा
गिरएको छ ।
ऐनको दफा २० मा अपराध पीिडतको िनवेदन िदन वा पुनरावेदन गनर् सक्ने अन्तगर्त कुनै कसूरमा
अदालतबाट भएको आदे श वा िनणर्य सम्बिन्धत पीिडतलाई िच� नबुझेमा सोको आधार र कारण
खुलाई त्यःतो आदे श वा िनणर्य िव�� ूचिलत कानून बमोिजम िनवेदन िदन वा पुनरावेदन गनर्
सिकने रहेछ भने पीिडतले त्यःतो िनवेदन िदन वा पुनरावेदन गनर् सक्ने व्यवःथा गिरएको छ ।
मािथ उिल्लिखत अपराध पीिडतका अिधकारह�को अलावा ऐनको दफा २१ मा अपराध पीिडतको
कतर्व्य अन्तगर्त कानून बमोिजम समयमै अिधकार ूा� िनकाय वा अिधकारी समक्ष कसूरका
सम्बन्धमा जाहेरी वा सूचना िदने, कसूरको अनुसन्धान र अिभयोजनका िसलिसलामा अनुसन्धान वा
अिभयोजन गन� अिधकारीलाई सहयोग गन�, कसूरमा सं लग्न व्यिक्तलाई बचाउने उ�ेँयले अनुसन्धान
अिधकारी वा अदालत समक्ष उपिःथत नहुने वा उपिःथत भएर पिन सो उ�ेँयले बयान िदने, बकपऽ
गन� वा कुनै ूमाण पेश गन� कायर् नगन�, आफ्नो वाःतिवक नाम, थर, वतन, टे िलफोन नम्बर, इमेल
ठे गाना उपलब्ध गराउने र त्यसमा कुनै पिरवतर्न भए यथाशीय जानकारी गराउने अपराध पीिडतका
कतर्व्य हुने व्यवःथा गिरएको छ ।
ऐनको दफा २२ मा अपराध पीिडतको अिधकारको सम्मान गनुर् पन� अन्तगर्त कसूरको अनुसन्धान,
अिभयोजन, तहिककात तथा न्याय िन�पणको ूिबयामा सं लग्न हुने अिधकारीले यस ऐन तथा ूचिलत
नेपाल कानून बमोिजम ूद� पीिडतका अिधकारको सम्मान गदै कायार्नन्वयनको लािग उिचत ध्यान
िदनु पन� व्यवःथा गिरएको छ ।
ऐनको दफा २३ मा ऐन ूद� अिधकारको ूचलनको लािग पीिडतले सम्बिन्धत उच्च अदालतमा
िनवेदन िदन सक्ने व्यवःथा गिरएको छ ।
3. पीिडत ूभाव ूितवेदन
पीिडत ूभाव ूितवेदन समेतको आधारमा न्यायकतार्ले सजाय िनधार्रण गनुक
र् ा साथै क्षितपूितर् यिकन
गनर् र ूभावको मूल्यांकन गनर् सक्ने व्यवःथालाई अपराध पीिडत सं रक्षण ऐनमा ःथान िदइएको छ ।
अपराध पीिडतको क्षितपूितर् सिहतको न्याय ूा� गन� तथा पीडक र राज्यको पीिडतलाई क्षितपूितर् ूदान
गन� दाियत्वलाई यथाथर्मा पिरणत गनर् ूःतुत व्यवःथा ूभावकारी हुन सक्ने दे िखन्छ । साथै अपराध
पीिडत र सम्पूणर् समाजलाई भिवंयमा हुन सक्ने सम्भािवत आपरािधक जोिखमबाट न्यूिनकरण गनर् र
फौजदारी न्याियक ूिबयामा पीिडतको सहभािगता र धारणा व्यक्त गनर् पाउने व्यवःथाको पालनामा
पिन ूःतुत व्यवःथा सहायकिस� हुन सक्छ । पीिडत ूभाव ूितवेदनह�को समम मूल्यांकन हुने
गरी अपराधशा�ीय अनुसन्धान केन्िबाट अनुसन्धान गरी अपराधको ूवृि� यिकन गनर् एवं सजाय
तथा क्षितपूितर्को पुनरावलोकन गनर् महान्यायािधवक्ता माफर्त नेपाल सरकार र सं घीय सं सद समक्ष
िसफािरश गन� महत्वपूणर् आधार समेत ब� सक्छ ।
32

df}lns xs ;DaGwL ;|f]t ;fdu|L

ऐनको दफा २५ मा पीिडत ूभाव ूितवेदन पेश गनर् सक्ने अन्तगर्त पीिडतले चाहे मा कसूरको कारणले
आफूलाई ूत्यक्ष �पमा परे को क्षित वा ूभावको उल्लेख गरी कसूरको अिभयोगपऽ अदालतमा दायर
ु न्दा अगावै अिभयोजन गन� अिधकारी समक्ष तोिकएका िववरण खुलाई तोिकए बमोिजमको ढाँचामा
हुनभ
पीिडत ूभाव ूितवेदन पेश गनर् सक्ने व्यवःथा गिरएको छ ।
ऐनको दफा २७ मा पीिडत ूभाव ूितवेदनलाई आधार िलन सक्ने अन्तगर्त अदालतले कसूरदारलाई
सजाय िनधार्रण गदार् पीिडत ूभाव ूितवेदनलाई समेत आधार िलन सक्ने व्यवःथा गिरएको छ ।
ऐनको दफा २८ मा कसूरबाट क्षित कम भएको अनुमान नगरीने अन्तगर्त पीिडतले ऐनको पिरच्छे द ३
बमोिजम पीिडत ूभाव ूितवेदन पेश नगरे कै कारणबाट पीिडतलाई कसूरबाट क्षित वा ूभाव कम
भएको अनुमान नगरीने व्यवःथा गिरएको छ ।
4. क्षितपूितर्
सं िवधान जारी भए प�ात जारी भएका मौिलक हक कायार्न्वयन गनर् जारी भएका ऐन र सं िहताह�ले
सजायको ूकार अन्तगर्त क्षितपूितर्लाई पिन समावेश गद� नेपाली समाजमा कुनै पिन अपराध भएको
खण्डमा उक्त अपराधबाट पीिडत भएको व्यिक्तले क्षितपूितर् ूा� गन� सुिनि�तता ूदान गरे को छ ।
अपराध पीिडतलाई औषधोपचार, राहत, अन्तिरम क्षितपूितर् र क्षितपूितर् समेत उपलब्ध हुने व्यवःथा
अपराध पीिडत सं रक्षण ऐनमा समावेश गिरएको छ । अपराधी प�ा नलागेको वा अपराधीको पिहचान
नखुलेको वा पीडक िव�� अिभयोग नलागेको वा पीडकको उमेर, मानिसक अवःथा, कुटनीितक वा
पदीय उन्मुिक्तको कारण फौजदारी दाियत्व व्यहोनुर् नपन� वा मु�ा िफतार् वा सजाय माफी भएको वा

ँ कुनै सम्पि� नभएको अवःथामा पिन अपराध
कसूरदार ठहर नभएको वा ठहर भए पिन िनजसग
पीिडत व्यिक्तले क्षितपूितर् पाउने सं वैधािनक ूत्याभूितबाट बि�त हुनपु न� अवःथा दे िखदै न । अपराध
पीिडतको सं रक्षणका सम्बन्धमा ऐनमा समावेश गिरएको क्षितपूितर् सम्बन्धी व्यवःथा अत्यन्त
ु ो साथै अन्तरार्ि�य कानूनी दःतावेजका व्यवःथाह�सँग पिन मेल खाने
सकारात्मक र व्यवहािरक हुनक

दे िखन्छ । ऐनमा समावेश ूःतुत क्षितपूितर् सम्बन्धी व्यवःथाले राज्यको अिभभावकत्वको िस�ान्तलाई
समेत आत्मसात गरे को दे िखन्छ ।
ऐनको दफा २९ मा अन्तिरम क्षितपूितर्को लािग आदे श िदन सक्ने अन्तगर्त पीिडतलाई तत्काल
उपचार गराउनु पन� भएमा वा क्षितपूितर् वा कुनै ूकारको राहत रकम िदनु परे मा त्यःतो व्यिक्तलाई
औषधोपचार गराउन वा अन्तिरम �पमा क्षितपूितर् वा राहत रकम उपलब्ध गराउन अदालतले आदे श
िदन सक्ने, त्यसरी आदे श भएमा पीिडतलाई पीिडत राहत कोषबाट क्षितपूितर् वा राहत रकम उपलब्ध
गराउनु पन� व्यवःथा गिरएको छ ।
ऐनको दफा ३० मा कसूरदारबाटै क्षितपूितर् भराइ िदने अन्तगर्त अदालतले मु�ाको अिन्तम िकनारा
गदार् कसूरदारबाट पीिडतलाई मनािसब मािफकको रकम क्षितपूितर् ःव�प भराइिदने गरी आदे श गनर्
सक्ने तर कसूरदारको कुनै सम्पि� नभई पीिडतले क्षितपूितर् नपाउने दे िखएमा वा कसूर ःथािपत भएको

ँ सम्बिन्धत मु�ा ूचिलत कानून बमोिजम
तर कसूरदार कायम हुन नसकेको अवःथामा वा कसूरसग

िफतार् भएमा अदालतले पीिडत राहत कोषबाट क्षितपूितर् ःव�प उिचत रकम पीिडतलाई भराईिदने गरी
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आदे श गनर् सक्ने र आदे श ूा� भएको प�तीस िदनिभऽ कोषबाट क्षितपूितर् बापतको रकम पीिडतलाई
उपलब्ध गराइने व्यवःथा गिरएको छ ।
ऐनको दफा ३१ मा क्षितपूितर्को रकम िनधार्रण गदार् िलइने आधारह� अन्तगर्त अदालतबाट पीिडतलाई
उपलब्ध गराइने क्षितपूितर्को रकम िनधार्रण गदार् पीिडतले व्यहोनुर् परे को वा पन� िचिकत्सकीय,
मनोवै�ािनक र मनोिचिकत्सकीय परामशर् बापत मनािसब खचर्, पीिडतले व्यहोनुर् परे को वा पन�
औषधोपचार खचर्, पीिडतले व्यहोनुर् परे को अूत्यािसत यातायात खचर्, पीिडतले व्यहोनुर् परे को कानून
व्यवसायीको खचर्, कसूरको ूत्यक्ष पिरणामको कारणबाट पीिडतको व्यिक्तगत क्षमतामा पुगेको क्षित,
पीिडतले व्यहोनुर् परे को वा पन� आिथर्क क्षित, क्षित पुगेका व्यिक्तगत सामानको मनर्त सम्भार वा नयाँ
खरीद गदार् लागेको वा लाग्ने खचर्, कसूरको ूत्यक्ष पिरणाम ःव�प पीिडतको गुमेको वा क्षित पुगेको
आय आजर्न क्षमता, पीिडतको शारीिरक सौन्दयर्मा परे को ूितकूल असर, पीिडतको शारीिरक, बौि�क,
यौन वा ूजनन क्षमतामा भएको क्षित, जबरजःती करणीको कसूरको हकमा सो कसूरबाट पीिडतको
सामािजक, सांःकृितक वा पािरवािरक ूित�ा वा सम्बन्धमा परे को ूितकूल ूभाव, जबरजःती करणीका
कारण पीिडत गभर्वती भएकोमा ूचिलत कानून बमोिजम गभर्पतन गनर् वा िशशु जन्माउन र िशशुलाई
पालनपोषणको लािग लाग्ने खचर्, कसूरका कारण गभर्पतन भएकोमा औषधोपचार खचर्, िवशेष अवःथा
आकिषर्त हुनम
े ा पीिडतले िनज िव�� हुन सक्ने थप कसूरबाट बच्ने असल िनयतले परे को मनािसब
खचर्, पीिडतले व्यहोनुर् परे को मानिसक वा भावनात्मक क्षित, क्षितको ूकृित र ूभाव अनुसारको अन्य
उपयुक्त आधार, िवशेष अवःथा आकिषर्त हुने पीिडतका हकमा थप कसूरबाट ूथमःतरको पीिडतलाई
बचाउने असल िनयतले पीिडतले गरे को मनािसब खचर्, नाबािलग सन्तानले गुमाएको अिभभावकको
सं रक्षकत्व मध्ये कुनै वा सबै िवषयलाई आधार िलन सक्ने व्यवःथा गिरएको छ ।
ऐनको दफा ३३ मा एकभन्दा बढी है िसयतमा क्षितपूितर् ूा� नहुने अन्तगर्त कुनै व्यिक्तले ूथमःतरको
पीिडत, ि�तीयःतरको पीिडत र पािरवािरक पीिडतको �पमा वा अन्य कुनै �पमा एकभन्दा बढी �प वा
है िसयतमा यस ऐन बमोिजमको क्षितपूितर् ूा� गनर् नसक्ने व्यवःथा गिरएको छ ।
क्षितपूितर् उपलब्ध नगराइने : ऐनमा अपराध पीिडतको क्षितपूितर्को अिधकारको सम्बन्धमा माऽ नभएर
क्षितपूितर् उपलब्ध नगराइने अवःथाह�का साथै अपराध पीिडतलाई क्षितपूितर् िदन बाधा नपन�
अवःथाह�को बारे मा पिन िवःतृत �पमा ःप� िदशािनद� श गिरएको छ । ऐनको दफा ३४ मा
क्षितपूितर् उपलब्ध नगराइने अन्तगर्त दे हायको अपराध पीिडतलाई ूःतुत ऐन बमोिजम क्षितपूितर्
उपलब्ध नगराइने व्यवःथा गिरएको पाइन्छ :



जुन कसूरको सम्बन्धमा क्षितपूितर् पाउने हो सो कसूर गन�, सोको उ�ोग गन�, सो कसूर गनर्
दु�त्साहन िदने वा षडयन्ऽ गन� वा कसूर गनर् सहयोग गन� वा सो कसूरमा सं लग्न मितयार,



क्षितपूितर् दाबी गन� व्यिक्त अन्य कुनै कसूरमा सं लग्न भएको बखत वा सोही कारणले िनज

िव�� कसूर भएकोमा ूथमःतरको पीिडतको है िसयतमा यस ऐन बमोिजमको क्षितपूितर् पाऊँ
भनी माग गन�,



कसै को िव�� कसूर गनर् गएका बखत वा सोही कारणबाट मृत्यु भएको व्यिक्तको
पािरवािरक पीिडत,
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ूचिलत कानून बमोिजम सवारी दुघट
र् नाको कारणबाट भएको क्षितको सम्बन्धमा तेॐो पक्षको
िबमा व्यवःथा अन्तगर्त क्षितपूितर् पाउने व्यिक्त, तर मान� वा क्षित पुर्याउने उ�ेँयले सवारी
साधन ूयोग गरी मारे मा वा क्षित पुर्याएमा यस ऐन बमोिजम क्षितपूितर् उपलब्ध गराउन
बाधा नपन�,



ूथमःतरको पीिडत अन्य कुनै कसूरमा सं लग्न भएको जानकारी भएकोमा वा त्यःतो
जानकारी पाउनुपन� मनािसब कारण भएको ि�तीयःतरको पीिडत वा पािरवािरक पीिडत

व्यिक्त, तर जुन कसूरमा क्षितपूितर् पाउने हो सो कसूर हुँदा साक्षी रहेको व्यिक्तको हकमा यो
व्यवःथा लागू नहुन,े



कसूरको कारणबाट पीिडतलाई गनुर् पन� उपचार सरकारको तफर्बाट िन:शुल्क गिरएको वा
सरकारले खचर् व्यहोरे को र पीिडतलाई िनको हुने सम्भावना भएमा त्यःतो व्यिक्त, तर
िचिकत्सकीय परामशर् वा औषधोपचार रकम बाहे क अन्य क्षितको हकमा क्षितपूितर् िदन बाधा
नपन�,



ूचिलत कानून बमोिजम कैद सजाय पाई थुनामा रहे को अविधमा िनज िव�� कसूर भएको
कारणबाट मानिसक क्षित व्यहोरे को पीिडत कैदी, तर ूचिलत कानून बमोिजम लागेको
जिरवाना ितनर् नसकेको कारणबाट माऽ कैदमा बःनु परे कोमा मानिसक क्षित बापत समेत
क्षितपूितर् िदन बाधा नपन�,





ूचिलत कानून अन्तगर्त राज्य िव��को कसूरमा कसूरदार ठहिरएको व्यिक्त,
ूचिलत कानून अन्तगर्तको सं गिठत अपराधमा कसूरदार ठहिरएको व्यिक्त,
नाबािलग वा मानिसक सन्तुलन नभएको पीिडत बाहे क पीिडतले आफू िव�� कसूर गनर्
उक्साएको वा पीिडतको आचरणको कारण िनज िव�� भएको कसूरबाट पीिडत व्यिक्त,



कसूरका सम्बन्धमा अनुसन्धान वा अदालती कारबाहीका सम्बन्धमा जाहे री वा उजूरी निदने,
झु�ा जाहे री वा उजूरी िदने, अनुसन्धान वा अिभयोजन गन� अिधकारीलाई सहयोग नगन� वा
कसूरमा सं लग्न व्यिक्तलाई बचाउने उ�ेँयले बयान, बकपऽ गन� वा ूमाण पेश गन� वा सो
उ�ेँयले अनुसन्धान अिधकारी समक्ष भएको बयान भन्दा अदालतमा ूितकूल बयान वा
बकपऽ गन� व्यिक्त,



जुन कसूरको सम्बन्धमा क्षितपूितर् पाउने हो सो कसूरको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अन्य
कुनै ॐोतबाट आिथर्क सहायता वा क्षितपूितर् पाएको वा पाउने दे िखएको व्यिक्त,





न्यायको �ि�ले क्षितपूितर् ूदान गनर् अनुिचत दे िखएको व्यिक्त,
क्षितपूितर् िलन नचाहे को व्यहोराको िनवेदन िदने व्यिक्त,
पीिडतले अदालतको आदे श बमोिजमको जिरवाना, िवगो वा अन्य कुनै रकम वा नेपाल
सरकारलाई ितनर् बुझाउन पन� राज� वा अन्य रकम ितनर् बुझाउन बाँकी रहे को व्यिक्त,




झु�ा उजूरी िदएको ठहर भएमा,

कसूर हुँदाका बखत पीिडत र पीडक दुबै सगोलका पिरवारका सदःय रहे को कारण
क्षितपूितर्को लाभ पीडकले ूा� गनर् सक्ने दे िखएमा त्यःतो पीिडत, तर दे हायको अवःथामा यो
खण्ड बमोिजम अपराध पीिडतलाई क्षितपूितर् िदन बाधा नपन� व्यवःथा गिरएको छ :
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पीडकको उमेर वा मानिसक अःवःथताका कारण िनजले ूचिलत कानून बमोिजम
आपरािधक दाियत्व बहन गनर् नपन� भएमा,



त्यःतो कसूरमा पीिडतले कसूरदारबाट क्षितपूितर् पाउने कानूनी व्यवःथा नभएको वा
भएपिन पीडक वा सगोलका पिरवारका नाममा सम्पि� नरही वा अन्य कुनै मनािसब
कारणले

पीिडतले

पीडकबाट

क्षितपूितर्

पाउने

अवःथा

नदे िखएकोमा

कसूर

भइसकेपिछ पीिडत व्यिक्त पीडक व्यिक्त रहेको सगोलको पिरवारबाट मानो छु ि�ई
िभ� बसेको ूमािणत भएमा, वा जबरजःती करणीबाट पीिडत मिहला वा िनजबाट
जन्मेको सन्तान ।
ऐनको दफा ३५ मा क्षितपूितर् रकमले पिहलो ूाथिमकता पाउने अन्तगर्त कसूरदारले अदालतको
फैसला बमोिजम जिरवाना, सरकारी िबगो, द��द, िब��द, दुिनयाँको िबगो वा अन्य कुनै रकमका अितिरक्त
पीिडतलाई क्षितपूितर् समेत बुझाउनु पन� भएकोमा कसूरदारबाट असुल उपर भएको रकमबाट सबैभन्दा
पिहले यस ऐन बमोिजम पीिडतले पाउने क्षितपूितर्लाई पिहलो ूाथिमकता िदइने व्यवःथा गिरएको
छ ।
ऐनको दफा ३६ मा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरीने अन्तगर्त यस ऐन बमोिजम अदालतले
कसूरदारबाट पीिडतलाई भराई िदइएको क्षितपूितर्को रकम कसूरदारले पीिडतलाई उपलब्ध नगराएमा
अदालतले कसूरदारको चल अचल सम्पि�बाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरी पीिडतलाई
उपलब्ध गराई िदने व्यवःथा गिरएको छ ।
ऐनको दफा ३७ मा आिौत सन्तान वा अिभभावकले क्षितपूितर् पाउने अन्तगर्त यस ऐन बमोिजम
क्षितपूितर् ूा� नगदै पीिडतको मृत्यु भएमा त्यःतो क्षितपूितर्को रकम िनजमा आिौत सन्तान वा
अिभभावकले पाउने व्यवःथा गिरएको छ ।
ऐनको दफा ३८ मा क्षितपूितर् बापत पिहले पाएको रकम क�ा गरीने अन्तगर्त पीिडतलाई यस ऐन
बमोिजम क्षितपूितर् बापतको रकम भ ुक्तानी गदार् िनजले पिहले अन्तिरम क्षितपूितर् बापत ूा� गरे को
रकम कटाएर बाँकी रहन गएको रकम माऽ उपलब्ध गराइने व्यवःथा गिरएको छ ।
ऐनको दफा ३९ मा क्षितपूितर् रकम पीिडत राहत कोषमा दािखला गरीने अन्तगर्त यस ऐन बमोिजम
क्षितपूितर् पाउने जानकारी पीिडतलाई िदएको िमितले छ मिहनासम्म क्षितपूितर् िलन नआएमा सो
अविधपिछ त्यःतो क्षितपूितर् रकम पीिडत राहत कोषमा दािखला गरीने व्यवःथा गिरएको छ ।
ऐनको दफा ४० मा क्षितपूितर् रकममा अन्य कसैको अिधकार नहुने अन्तगर्त ूचिलत कानूनमा जुनसुकै
कुरा लेिखएको भए तापिन यस ऐनको दफा २९ वा ३० बमोिजम क्षितपूितर् ःव�प पाएको रकम यस
ऐन बमोिजम िफतार्, क�ा वा असुलउपर हुनेमा बाहे क सो रकममा अ� कसै को अिधकार नहुने
व्यवःथा गिरएको छ ।
5. पीिडत संरक्षण सुझाव सिमित
ऐनको दफा ४४ मा पीिडत संरक्षण सुझाव सिमित रहने अन्तगर्त कसूर पीिडतको हक िहतको सं रक्षण
गन� सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव िदनको लािग महान्यायािधवक्ताको सं योजकत्वमा पीिडत
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सं रक्षण सुझाव सिमित रहने, जसमा नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष, अथर् मन्ऽालयको सिचव, कानून,
न्याय तथा सं सदीय मािमला मन्ऽालयको सिचव, नेपाल ूहरीको ूहरी महािनरीक्षक र पीिडत
न्यायशा� वा फौजदारी न्यायको क्षेऽमा उल्लेखनीय योगदान गरे का व्यिक्तह� मध्येबाट नेपाल
सरकारले तोकेको एक जना िव� सदःय व्यवःथा गिरएको छ ।
ऐनको दफा ४५ मा पीिडत संरक्षण सुझाव सिमितको काम अन्तगर्त उक्त सिमितको काम पीिडतको
हक िहतको सं रक्षणको लािग िव�मान कानूनमा गनुर् पन� सुधार तथा पिरमाजर्नका िवषयमा नेपाल
सरकारलाई सुझाव िदने, पीिडतको सुरक्षा तथा पीिडतले कसूरको कारणबाट बेहोरे को क्षित र ूितकूल
असर न्यून गनर्को लािग नेपाल सरकारले अवलम्बन गनुर् पन� नीितगत उपायका सम्बन्धमा नेपाल
ँ सम्बिन्धत अन्तराि�य सिन्ध वा सम्झौताको नेपाल पक्ष
सरकारलाई सुझाव िदने, पीिडतको अिधकारसग

ब�ु पन� भएमा त्यसको कारण सिहत नेपाल सरकारलाई िसफािरश गन� र पीिडत आवँयकता पिहचान
गरी आवँयकता अनुसारको खास सेवा सं चालन गनर् नेपाल सरकारलाई सुझाव िदने रहे को छ ।
नेपाल सरकारले पीिडत सं रक्षण सिमितको सुझावलाई समेत िवचार गरी कसूर पीिडतको सुरक्षा, हक
िहतको सं रक्षण एवं कसूरको कारणबाट पीिडतले व्यहोरे को वा व्यहोन� क्षित, ूितकूल ूभाव र असर
न्यून गनर्को लािग आवँयकता अनुसार उ�ार, सामािजक पुन:ःथापना, परामशर्, आिथर्क, भौितक,
सामािजक, कानूनी सहायता लगायतका सेवा सं चालन गन� व्यवःथा गिरएको छ ।
6. िविवध
ऐनको दफा ४७ मा पीिडत राहत कोषबाट उपलब्ध गराइने अन्तगर्त पीडकको उमेर, मानिसक
अःवःथता, कुटनीितक उन्मुिक्त र अन्य कुनै कारणले आपरािधक दाियत्व बहन गनर् नपन� व्यिक्तबाट
भएको कुनै कसूरको पिरणाम ःव�प व्यहोनुर् परे को क्षित बापत पीिडतलाई पीिडत राहत कोषबाट
मनािसब मािफकको रकम क्षितपूितर् उपलब्ध गराइने व्यवःथा रहे को छ ।
ऐनको दफा ४८ मा क्षितपूितर्को दावी िलनु पन� अन्तगर्त कुनै कसूरमा अिभयोजन गदार् ूथमःतरको
पीिडत, ि�तीयःतरको पीिडत र पािरवािरक पीिडतले ूा� गन� क्षितपूितर्को सम्बन्धमा ःप� दावी िलनु
पन�छ व्यवःथा रहे को छ । सरकारी वकील वा अिभयोजनकतार्ले कुनै पिन फौजदारी मु�ाको
अिभयोजन गदार् ूःतुतम िवषयमा िवशेषा सतकर्ता अपनाउनु पन� दे िखन्छ ।
ऐनको दफा ४९ मा सूचना उपलब्ध गराउनु पन� अन्तगर्त यस ऐन बमोिजम पीिडतलाई सूचना िदनु
पन� कतर्व्य भएको िनकाय वा पदािधकारीलाई त्यःतो िवषयको काम कारबाहीमा सं लग्न रहे का वा
त्यःतो सूचनाको अिभलेख राख्ने वा त्यःतो सूचनामा पहुँच भएका सम्बिन्धत िनकाय वा पदािधकारीले
त्यःतो सूचना यथाशीय उपलब्ध गराउनु पन� व्यवःथा रहेको छ ।
ऐनको दफा ५० मा पेशीको सूचना िदने अन्तगर्त अदालतले कसूर सम्बन्धी मु�ामा कम्तीमा सात िदन
अिघ नै पेशीको सूचना सम्बिन्धत सरकारी वकील कायार्लयलाई िदनु पन� र त्यसरी सूचना ूा�
गरे पिछ सरकारी वकील कायार्लयले सम्भव भएसम्म सम्बिन्धत पीिडतलाई यथाशीय पेशीको जानकारी
िदनु पन� व्यवःथा गिरएको छ ।
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ऐनको दफा ५१ मा पीिडतलाई सूचना िदने तिरका अन्तगर्त यस ऐन बमोिजम पीिडतलाई सूचना िदनु
पन� कतर्व्य भएका सम्बिन्धत िनकाय वा अिधकारीले आवँयकता अनुसार िलिखत, मौिखक, टे िलफोन
वा अिभलेखमा रहने गरी िव�ुतीय माध्यमबाट समेत सूचना िदन सक्ने व्यवःथा गिरएको छ ।
त्यसका साथै ऐनको दफा ५३ र ५४ मा यस ऐनको उ�ेँय कायार्न्वयन गनर्को लािग नेपाल
ँ
सरकारले पीिडत सं रक्षण सुझाव सिमितसग
परामशर् गरी आवँयक िनयम बनाउन र ऐन र

िनयमावलीको अधीनमा रही पीिडतलाई क्षितपूितर् ूदान गन� सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवँयक
िनद� िशका बनाउन सक्ने व्यवःथा रहे को छ ।
(ख) बालबािलका सम्बन्धी ऐन‚ २०७५
ूःतुत ऐनमा पिन अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी थुूै व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । जसमध्ये
ऐनको दफा ७ मा सं रक्षणको अिधकार, दफा ८ मा सहभािगताको अिधकार, दफा ९ मा सूचनाको
अिधकार, दफा ११ मा गोपनीयताको अिधकार, दफा १८ मा िवशेष सं रक्षण र सं रक्षण समेतका
िवषयमा राज्यको दाियत्व, दफा ३५ मा बन्द इजलासको व्यवःथा, दफा ३९ मा पुनःथार्पकीय
न्यायको मान्यता अनुकूल बाल न्याय सम्पादन गनुर् पन� व्यवःथाका साथै दफा २५ मा पीिडत
बालबािलकाका अिधकार अन्तगर्त अनुसन्धान, अिभयोजन र न्याियक ूिबयामा बालअनुकूल न्यायको
अिधकार, जानकारी पाउने, सहभागी वा सं लग्न हुन,े पिरचयात्मक िववरण गोप्य राख्न पाउने, पीडकबाट
मनािसब मािफकको क्षितपूितर् भराई पाउने, िन:शुल्क कानूनी सहायता, मनोसामािजक परामशर्, अलग्गै
कानून व्यवसायी राख्न पाउने, िन:शुल्क दोभाषे, सांकेितक भाषािव� वा अनुवादकको सुिवधा पाउने,
कागजातको ूितिलिप िन:शुल्क पाउने, पीडक वा िनजको पक्षबाट हुन सक्ने हािनबाट सुरिक्षत हुन
ु ाइ हुने, कारबाहीका बखत आवँयकतानुसार
ूहरी सं रक्षण पाउने, बन्द इजालसमा मु�ाको सुनव
ूितवादीको उपिःथितलाई अूत्यक्ष तुल्याउन पाउने अिधकारको व्यवःथा गिरएको छ । त्यसैगरी
ऐनको दफा ५० मा बालबािलकाको सं रक्षण सम्बन्धी व्यवःथा गद� सोको उपदाफा (८) मा बाल
कल्याण अिधकारीले अःथायी सं रक्षण सेवामा राख्ने व्यवःथा गनुर् पन�, दफा ६३ मा बालबािलकालाई
तत्काल उ�ार, राहत र पुनःथार्पना गनर् तथा क्षितपूितर् ूदान गनर् बालकोषको व्यवःथा र दफा ६९
मा तत्काल उ�ार तथा सं रक्षण गनर् आवँयक दे िखएका बालबािलकालाई सुरिक्षत बसोबासको
व्यवःथा िमलाउन नेपाल सरकारले अःथायी सं रक्षण सेवाको ूबन्ध गन�, दफा ७३ मा क्षितपूितर् तथा
राहत िदनु पन� र दफा ७८ मा बालबािलकाको गोपनीयता कायम राख्नु पन� समेतका व्यवःथा
गिरएको छ ।
(ग) फौजदारी कसूर (सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन) ऐन‚ २०७४
ूःतुत ऐनमा पिन अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी केही व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । जसमध्ये
ऐनको दफा १९ मा क्षितपूितर्लाई असर नपन� गरी जिरवाना िनधार्रण गनुर् पन�, ४१ मा क्षितपूितर् भराई
िदनु पन� अन्तगर्त कुनै कसूरको पिरणाम ःव�प पीिडतको जीउ, ज्यान, सम्पि� वा इज्जतमा कुनै
क्षित पुगम
े ा त्यःतो क्षित बापत अदालतले कसूरदारबाट पीिडतलाई मनािसब क्षितपूितर् िदलाई भराई
िदनु पन�, कसूरको पिरणाम ःव�प पीिडतलाई चोटपटक लागेको वा अ�भ� भएको भए उपचार खचर्
तथा पीिडतको मृत्यु भएकोमा स�त खचर् एवं काजिबया खचर् समेत भराई िदनुपन�, पीिडतको क्षित
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भएको सम्पि� वा वःतु यथािःथितमा नै िफतार् गराइिदनु पन�, क्षितपूितर् भराउँदा नगर वा िजन्सी वा
दुवै भराउन सिकने र कसूरबाट पीिडतको मृत्यु भैसकेको अवःथामा िनजको आिौत हकवालालाई
क्षितपूितर् भराई िदनु पन�, दफा ४५ मा क्षितपूितर् नितरे कैद हुने व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । त्यसैगरी
ऐनको दफा ४८ मा पीिडत राहत कोष खडा गनुर् पन� अन्तगर्त कसूरबाट पीिडतलाई राहत उपलब्ध
गराउन पीिडत राहत कोष नामक एक कोष खडा गरीने, त्यसरी खडा भएको कोषमा अदालतको
फैसला बमोिजम जिरबाना बापत असूलउपर भएको वा अपराध सं िहता बमोिजम कैद बःनु पन�
कसूरदार कैद नबसी कैद बापत जिरबाना ितरे को रकममध्ये पचास ूितशत रकम नेपाल सरकारले
जम्मा गनुर् पन�, त्यःतो रकम बाहे क कानून बमोिजम व्यवःथा भएको रकम वा नेपाल सरकारबाट वा
अन्य कुनै ॐोतबाट ूा� भएको रकम समेत उक्त कोषमा जम्मा हुने र उक्त कोषको स�ालन,
पीिडतको वगीर्करण, कोषबाट पीिडतलाई िदइने राहत रकमको आधार, त्यःतो रकमको हद तथा
िवतरण ूिबया सम्बन्धी अन्य कायर्िविध तोिकए बमोिजम हुने व्यवःथा गिरएको छ ।
(घ) बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन‚ २०७२
ूःतुत ऐनमा पिन अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी केही व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । जसमध्ये
ऐनको दफा २ मा पीडक र पीिडतको पिरभाषा, दफा ६ मा पीिडत, िनजको पिरवार तथा अन्य
व्यिक्तलाई आवँयक परे मा तत्काल सुरक्षाको उिचत ूबन्ध ूहरीले गनुर् पन�, दफा ९ मा पीिडतले
चाहेमा छु �ै कानून व्यवसायी राख्न सक्ने, दफा १० मा अदालतले पीिडतलाई तत्काल सं रक्षण िदन
आवँयक दे खेमा अन्तिरम सं रक्षणात्मक आदे श जारी गनर् सक्ने, दफा १२ मा अदालतले पीडकबाट
पीिडतलाई मनािसब क्षितपूितर्, उपचार खचर् र कु�वा खचर् समेत भराई िदन सक्ने, दफा १४ मा
पीिडतलाई तत्काल सुरक्षा ूदान गनर् तथा उपचारको बममा अलग्गै बःनु परे मा ूहरीले निजकको
सेवा केन्िमा राख्ने व्यवःथा गनुर् पन� र दफा १८ मा पीिडतले माग गरे मा ूःतुत कसूर सम्बन्धी
ु ाइ बन्द इजलासबाट गरीने समेतको व्यवःथा गिरएको छ ।
मु�ाको सुनव
(ङ) संगिठत अपराध िनवारण ऐन‚ २०७०
ूःतुत ऐनमा पिन अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी केही व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । जसमध्ये
ऐनको दफा १० मा सरकारी, सावर्जिनक वा िनजी सम्पि�को क्षित भएको रहे छ भने कसूरदारबाट
क्षितपूितर् भराउनु पन�, दफा ३४ मा सुराकी, उजूरीकतार् वा साक्षीलाई ौव्य�ँय सं वाद वा डोर माफर्त
बुझ्न वा अिभयुक्तले नदे ख्ने गरी िनजको बकपऽ गराउन वा िनजको ःवर यािन्ऽक वा अन्य
तिरकाबाट पिरवतर्न वा �पान्तरण गरी बुझ्न वा अदालत बाहेक अन्य कुनै ःथानमा साक्षी ूमाण
बुझ्न सिकने, दफा ३५ मा काल्पिनक वा सांकेितक नामबाट बयान वा बकपऽ गराउन सिकने, दफा
३६ मा सुराकी, उजूरीकतार् वा साक्षीलाई अिभयुक्तले िजरह वा ू� गनर् नसक्ने समेतको िवशेष
ु ाइ गनर् सक्ने, दफा ५३ मा
व्यवःथा गनर् सक्ने, दफा ४२ मा बन्द इजलासमा कारबाही तथा सुनव
सुराकी, उजूरीकतार् तथा साक्षीको सं रक्षण सम्बन्धी व्यवःथा गन�, दफा ५४ मा दोभाषे वा अनुवादक
राख्न सक्ने, दफा ५६ मा छु �ै कानून व्यवसायी राख्न सक्ने समेतका व्यवःथा गिरएको छ ।
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(च) जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०६८
ूःतुत ऐनमा पिन अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी केही व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । जसमध्ये
ऐनको दफा ९ मा ूःतुत ऐन बमोिजम कसूर गरे को ठहरे मा अदालतले कसूरदारबाट पीिडतलाई दुई
लाख �पैयाँसम्म क्षितपूितर् भराई िदनु पन� र उपचार खचर्, थप हािन नोक्सानी बापत मनािसक रकम
भराउने आदे श िदनु पन� व्यवःथा गिरएको छ ।
(छ) घरे ल ु िहं सा (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०६६
ूःतुत ऐनमा पिन अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी केही व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । जसमध्ये
ऐनको दफा २ मा शारीिरक, मानिसक, आिथर्क, यौनजन्य यातना, पीिडत, पीडक समेतको पिरभाषा,

दफा ४(७) मा उजूरी ूारिभ्भक छानिबन गदार् पीिडत र िनजसँग आिौत व्यिक्तलाई सुरक्षाको
व्यवःथा गनर् आवँयक दे िखएमा ूहरी कायार्लयको सहयोग िलई तत्काल सहयोग िमलाउनु पन�, दफा
६ मा अदालतले पीिडतलाई तत्काल सं रक्षण िदन आवँयक दे खेमा अन्तिरम सं रक्षणात्मक आदे श
जारी गनर् सक्ने, दफा ६क मा पीिडतले चाहे मा छु �ै कानून व्यवसायी राख्न सक्ने, दफा ७ मा
पीिडतले अनुरोध गरे मा ूःतुत कसूरको मु�ा अदालतले बन्द इजलासमा गनुर् पन�, दफा ९ मा
उपचारको रकम पीडकले व्यहोन�, दफा १० मा अदालतले पीडकबाट पीिडतलाई मनािसब मािफकको
क्षितपूितर् भराई िदन सक्ने, दफा ११ र १२ मा पीिडतलाई तत्काल सुरक्षा ूदान गनर् तथा उपचारको
बममा बःनको लािग सेवा केन्ि र सेवा कोषको व्यवःथा गन�, दफा १२क मा पीिडतलाई सं रक्षण
गन� काम समेतको लािग सं रक्षण अिधकृत तोक्ने समेतको व्यवःथा गिरएको छ ।
(ज) मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनयन्ऽण) ऐन‚ २०६४
ूःतुत ऐनमा पिन अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी केही व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । जसमध्ये
ऐनको दफा २ मा पीिडत र शोषणको पिरभाषा, दफा ६ मा अपराध पीिडतको बयान तत्कालै
ूमािणत गराउनु पन�, दफा १० मा पीिडतले चाहे मा अन्य कानून व्यवसायी राख्न सक्ने, दफा ११ मा
पीिडतले दोभाषे, सांकेितक भाषा िव� वा अनुवादक राख्न सक्ने, दफा १२ मा कुनै नेपाली नागिरक
िवदे शमा बेिचएको रहे छ भने िनजको उ�ार गन� व्यवःथा नेपाल सरकारले गन�, दफा १३ मा
पीिडतलाई शारीिरक वा मानिसक उपचार गराउन, सामािजक �पमा पुनःःथार्पना गनर् र पािरवािरक
पुनिमर्लन गराउनको लािग नेपाल सरकारले पुनस्र्थापना केन्ि ःथापना गन�, दफा १४ मा पुनःःथार्पना
केन्ि स�ालन गनर् तथा पीिडतलाई कसूरदारबाट पीिडतलाई क्षितपूितर् उपलब्ध गराउनको लािग नेपाल
सरकारले एक पुनःःथार्पन कोष ःथापना गन�, दफा १७ मा अदालतले कसूरदारलाई भएको
जिरबानाको पचास ूितशत बराबरको रकममा नघट्ने गरी िनजबाट पीिडतलाई मनािसब मािफकको
क्षितपूितर् भराइिदनु पन�,

दफा २५ मा कसैले पिन पीिडतको ःवीकृित निलई िनजको वाःतिवक नाम,

तःवीर वा िनजको चिरऽमा ूितकूल हुने कुनै िववरण पऽपिऽकामा छाप्न वा अन्य स�ार माध्यमबाट
ूचार ूसार गनर् नहुन,े दफा २६ मा

उजुर गन� व्यिक्तले आफूले ूहरीमा उजुर गरे को कारण वा

अ�ा अदालतमा बयान वा साक्षीको �पमा गरे को बकपऽ वा मिहला मानव अिधकार रक्षाको लािग
खिटएका अिधकारकमीर्ले पीिडतलाई कुनै सहयोग उपलब्ध गराएको आधारमा कुनै ूितशोधात्मक
कारबाहीमा पनर् सक्ने मनािसब कारण दे खाई सुरक्षाको लािग निजकको ूहरी कायार्लयमा अनुरोध
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गरे मा त्यःतो ूहरी कायार्लयले िनजलाई मु�ाको कारबाहीको िसलिसलामा अ�ा अदालत आउँदा–जाँदा
सुरक्षा िदने, िनि�त अविधसम्म ूहरी सुरक्षामा राख्ने वा राख्न लगाउने, पुनस्र्थापना केन्िमा राख्ने मध्ये
कुनै वा सबै व्यवःथा गरीिदनु पन�, दफा २६क मा साक्षीलाई दै िनक तथा ॅमण भ�ा िदनु पन� र
दफा २७ मा बन्द इजलासमा कारबाही हुने समेतका व्यवःथा गिरएको छ ।
(झ) ूमाण ऐन, २०३१
ूःतुत ऐनमा अपराध पीिडतलाई ूमाणको �पमा पेश गदार् िनजको मौकाको कागज, िविभ�
मुच ुल्कामा िनजको सहभािगता, िनजको मौकाको बयान वा िनजको अदालत समक्षको बयानको बममा
िनजले िदएको अिभव्यिक्तको ूमािणक महत्वका सम्बन्धमा केही व्यवःथा गिरएको पाइन्छ ।
जसमध्ये ऐनको दफा १० मा मौकामा व्यक्त गरे को कुरा‚ दफा ११ मा मरे को व्यिक्तले होस छदै
व्यक्त गरे को कुरा, दफा १२ मा खास अवःथाका व्यिक्तले व्यक्त गरे को खास खास कुरा, दफा
३७(२) मा मौिखक ूमाण ूत्यक्ष हुन ु पन�, दफा ३८ मा साक्षी हुन सक्ने व्यिक्त, दफा ३९ मा
बोल्न नसक्ने व्यिक्तको गवाही, दफा ४७ मा साक्षीले जवाफ िदन कर लाग्ने, दफा ४८ मा साक्षी

पेश गन� र बकाउने, दफा ४९ मा साक्षी बकाउँदाको कायर्िविध, दफा ५० मा सोधपुछ र िजरह, दफा

ँ
ँ अनुिचत ू� सोध्न अदालतले मनाही गनर् सक्ने, दफा ५३ मा अदालतले साक्षीसग
५१ मा साक्षीसग
आवँयक ू� सोध्न सक्ने समेतका व्यवःथा गिरएको छ ।
(ञ) अपराध पीिडतले क्षितपूितर् पाउने सम्बन्धी अन्य केही ऐनका व्यवःथा


वातावरण सं रक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३६(३),(४),(५)



उपभोक्ता सं रक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५०,५१,५२



वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३६



सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३३



िव�ुतीय (इलेक्शोिनक) कारोबार सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७६



ूितिलिप अिधकार ऐन, २०५९ को दफा २७(२),२८



सवारी तथा यातायात व्यवःथा ऐन, २०५९ को दफा १२९,१३३(१),१६३, १६५(५)



यातना तथा क्षितपूितर् ऐन, २०५३ को दफा ३,६,८

त्यसै गरी बेप�ा पारीएका व्यिक्तह�को छानिवन तथा सत्य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन,

२०७१ को दफा दफा १७ मा अदालतमा साक्षी उपिःथत हुँदा वा बकपऽ पिछ घर फकर्दा तथा
िनजको एवं पिरवारका सदःयको सुरक्षाको ूबन्ध ूहरीले गनुर् पन� व्यवःथा गिरएको छ ।
ु ी अपराध संिहता, २०७४
(ट) मुलक
ूःतुत सं िहतामा पिन अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी केही व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । जसमध्ये
सं िहताको दफा ३२ मा फौजदारी न्यायको सामान्य िस�ान्तको �पमा अपराध पीिडतलाई मु�ााक
कारवाहीको जानकारी र क्षितपूितर् पाउने हक हुने अन्तगर्त अपराध पीिडतलाई आफू पीिडत भएको
मु�ाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक तथा कानून बमोिजम सामािजक
पुन:ःथापना र क्षितपूितर् सिहतको न्याय पाउने हक हुने व्यवःथा गिरएको छ । त्यःतै ऐनको दफा
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४० मा सजायको ूकार अन्तगर्त क्षितपूितर् र क्षितपूितर् नितरे बापतको कैद, दफा ४८ मा अन्तिरम
क्षितपूितर्का लािग आदे श िदन सक्ने अन्तगर्त पीिडत व्यिक्त तथा िनजमा आिौत व्यिक्तलाई तत्काल
उपचार गनुर् पन� भएमा, क्षितपूितर् वा राहत रकम िदनु परे मा अिभयोग लागेको व्यिक्तलाई अदालतले
आदे श िदन सक्ने । िनजले उपलब्ध गराउन नसकेमा पीिडत राहत कोषबाट उपलब्ध गराउने आदे श
िदन सक्ने व्यवःथा गिरएको छ । त्यस बाहे क सं िहताको िविभ� दफाह�मा पीिडतले अदालतबाट
क्षितपूितर् सिहतको न्याय पाउने (क्षितपूितर् /िबगो भराउने) दे हायका ूावधानह�को व्यवःथा गिरएको
छ :
ूःतुत सं िहताको भाग२ - अन्तगर्तका कसूरह�मा जःतै:
पिरच्छे द २ - सावर्जिनक शािन्त िव��को कसूर- दफा ७३(३)
पिरच्छे द ४ - सावर्जिनक न्याय िव��को कसूर- दफा ९८(३)
पिरच्छे द ५ - सावर्जिनक िहत, ःवाःथ्य, सुरक्षा, सुिवधा र नैितकता िव��का कसूर- दफा
१२७
पिरच्छे द ६ - हातहितयार तथा खरखजाना सम्बन्धी कसूर-दफा १३६
पिरच्छे द ७ - िवंफोटक पदाथर् सम्बन्धी कसूर- दफा १४५
पिरच्छे द ८ - राि�य तथा सावर्जिनक सम्पदा िव��का कसूर- दफा १५३
पिरच्छे द १०- भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसूर- दफा १६९
पिरच्छे द १२ -ज्यान सम्बन्धी कसूर- दफा १८६
पिरच्छे द १४- कुटिपट वा अ�भ� सम्बन्धी कसूर-दफा १९८
पिरच्छे द १५ - गैरकानूनी थुना सम्बन्धी कसूर- दफा २०४
पिरच्छे द १६ - व्यिक्त बेप�ा पान� सम्बन्धी कसूर- दफा २०८
पिरच्छे द १७ - अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर- दफा २१७
पिरच्छे द १८ - करणी सम्बन्धी कसूर- दफा २२८
पिरच्छे द १९ - इलाज सम्बन्धी कसूर- दफा २३९
पिरच्छे द २० - चोरी तथा डाँका सम्बन्धी कसूर- दफा २४६(क),२४७(िबगो) समेत
पिरच्छे द २१- ठगी, आपरािधक िव�ास�ात तथा आपरािधक लाभ (एक्सटसर्न) सम्बन्धी
कसूर- दफा २५४
पिरच्छे द २५ - िलखत सम्बन्धी कसूर- दफा २८
पिरच्छे द

२६-

आपरािधक

ूवेश

तथा

२८५(४),२८६(३)
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ूःतुत सं िहताको भाग ३ - अन्तगर्तका कसूरह�मा जःतै:
पिरच्छे द १- गोपनीयता िव��का कसूर- दफा ३०३
पिरच्छे द २- गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसूर- दफा ३०७ (२),(३)
ु ी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४
(ठ) मुलक
ूःतुत सं िहतामा पिन अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी केही व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । जसमध्ये
सं िहताको दफा २१(१) मा कुनै मिहलाको शारीिरक अ� जाँच गनुर् परे मा पाएसम्म मिहला
िचिकत्सक�ारा र मिहला िचिकत्सक उपलब्ध नभएमा मिहलाको रोहवरमा पु�� िचिकत्सक�ारा जाँच
गराउनु पन�, दफा ३२(१) र (६) मा पीिडतलाई भराउनु पन� क्षितपूितर्को दाबी अिभयोग पऽमा
िलनुपन�, मु�ा नचल्ने िनणर्य भएकोमा सोको सूचना जाहेरवाला वा पीिडतलाई सरकारी वकीलले
अनुसन्धान अिधकृत माफर्त िदनु पन�, दफा ४१ मा कुनै कसूरको सम्बन्धमा मु�ा नचलाउने िनणर्य
भएमा अनुसन्धान अिधकारीले सोको कारण सिहतको सूचना जाहेरवाला वा पीिडतलाई यथाशीय िदनु
पन�, दफा ५२(६) र ५३ मा कसूरबाट हुन गएको क्षित पूितर्को लािग पीिडत वा हकवाला समेतले
छु �ै उजूरी िदन सक्ने, दफा १०९ मा ौव्य��य सं वाद (िभिडयो कन्फरे न्स) माफर्त साक्षी बुझ्न
सक्ने, दफा ११३ मा साक्षीलाई दै िनक तथा ॅमण भ�ा र सुरक्षा िदनु पन�, दफा ११४ मा साक्षी वा
पीिडतको सं रक्षण गन�, दफा १२९ मा सं वद
े नशील पीिडत भएका जासुसी, मानब बेचिबखन तथा
ओसारपसार, यौनजन्य कसूर, बालबािलका अिभयुक्त वा पीिडत भएका मु�ा, मिहला िव��को िहं सा,
ु ाइ हुन,े दफा १६५ मा
जबरजःती करणी, हाडनाता करणी आिद मु�ा बन्द इजलासमा सुनव
अिभयुक्तले क्षितपूितर् नितरे कैद गराउन पाउने, दफा १७४ मा अनुवादकको सहयोग िलन सक्ने, दफा
१८३ मा पीिडत वा साक्षीको पिरचय गोप्य राख्न सिकने अन्तगर्त कुनै खास कसूरबाट पीिडत व्यिक्त
वा साक्षीको पिरचय सावर्जिनक गदार् त्यःतो व्यिक्त वा साक्षीको सामािजक ूित�ा वा इज्जत उपर
ूितकूल ूभाव पनर् सक्ने वा िनज उपर अिभयुक्त वा अन्य कुनै पक्षबाट अनुिचत डर, ऽास वा भय हुन
सक्ने वा िनजको जीउ, ज्यानको सुरक्षामा ूितकूल असर पनर् सक्ने दे िखएमा त्यःतो व्यिक्त वा
साक्षीको नाम, थर, वतन वा िनजको बाबुको नाम वा िनजको पिरचय हुन सक्ने अन्य कुनै हुिलया गोप्य
राख्न अनुसन्धान अिधकारीले सरकारी वकील माफर्त अदालतलाई अनुरोध गनर् सक्ने, त्यसरी अनुरोध
भएकोमा अदालतले त्यःतो िववरण गोप्य राख्न आदे श िदन सक्ने र त्यसरी गोप्य राखीएको िववरण
ु ाइका बखत वा सो सम्बन्धी िववरण ूकाशन गदार्का बखत अदालतको आदे श
सम्बिन्धत मु�ाको सुनव
बमोिजम काल्पिनक नाम, थर, वतन वा बाबुको काल्पिनक नाम राखी ूकाशन गनुर् पन� र दफा १८४
मा अनुसन्धान अिधकारी समक्ष भएको बयान, कागज वा िलखतलाई ौव्य ��यका साधनमा अिभलेख
गनर् सिकने व्यवःथा गिरएको छ ।
(ड) अपराध पीिडतको संरक्षण सम्बन्धी िविभ� िनयमावली र िनद� िशकाका व्यवःथा
मािथ उल्लेख भए बाहेक अपराध पीिडतको सं रक्षणका सम्बन्धमा िविभ� िनयमावलीह� र
िनद� िशकाह�मा पिन केही व्यवःथा गिरएको पाइन्छ, जसको सं क्षेपमा चचार् तलका अनुच्छे दह�मा
गिरएको छ ।
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फौजदारी कसूर (पीिडत राहत कोष) िनयमावली, २०७७ मा पिन अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी
केही व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । जसमध्ये िनयम ३ मा कसूरबाट पीिडतलाई राहत उपलब्ध गराउन
पीिडत राहत कोष खडा गिरएको, िनयम ५ मा कोषको स�ालन सिमितको गठन, िनयम ६ मा
स�ालन सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार, िनयम ८ मा िजल्ला अदालतलाई सिमितले रकम
उपलब्ध गराउने, िनयम १० मा अन्तिरम क्षितपूितर्, राहत वा क्षितपूितर् ूा� गनर् िनवेदन िदनु पन�,
िनयम ११ मा अिभयुक्त प�ा नलागेको कारण मु�ा दायर हुन नसकेका पीिडतलाई राहत उपलब्ध
गराउनु पन�, िनयम १२ मा अन्तिरम क्षितपूितर्, राहत वा क्षितपूितर् उपलब्ध गराउने, िनयम १३ मा
कसूरदारबाट क्षितपूितर् रकम असूल उपर गन�, िनयम १७ मा पीिडतलाई िदइने अन्तिरम क्षितपूितर्,
राहत वा क्षितपूितर् रकमको हद र आधार, िनयम १८ मा तत्काल रकम उपलब्ध गराउनुपन�, िनयम
१९ मा थप रकम िनकाशा गनर् सक्ने,

िनयम २१ मा कसूरदारले रकम कोषमा जम्मा गनुर् पन�,

िनयम२३ मा ब�क खातामा रकम उपलब्ध गराउने समेतको व्यवःथा गिरएको छ ।
फौजदारी कसूर (सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन) सम्बन्धी िनयमावली, २०७५ मा पिन अपराध
पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी केही व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । जसमध्ये िनयम ६ मा क्षितपूितर् भराउने
ूिबया र िनयम ७ मा जायजातको कायर्िविध समेतको व्यवःथा गिरएको छ ।
कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी िनयमावली, २०७५ मा पिन अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी केही
व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । जसमध्ये िनयम २१(२)(छ)मा अनुसन्धानको िसलिसलामा िहरासतमा
रहे को व्यिक्तलाई धरौटी, जमानत, हािजर जमानी वा तारे खमा छोड्दा कसूरबाट पीिडतलाई पुगक
े ो क्षित
समेतलाई िवचार गरी धरौट वा जमानत वा ब�क ग्यारे न्टी रकम तोक्नुपन� समेतका व्यवःथा गिरएको
छ ।
ु ी फौजदारी कायर्िविध िनयमावली, २०७५ मा पिन अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी केही
मुलक
व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । जसमध्ये िनयम ११(४) मा अिभयोगपऽमा कसूरबाट क्षित पुगेको
व्यिक्तलाई क्षितपूितर् भराउने दाबी लइएकोमा क्षितको ःप� िववरण र ूकृित उल्लेख गरी क्षितपूितर्
भराउने ूयोजनका लािग सम्बिन्धत ूितवादीको हक पुग्ने सम्पि�को िववरण समेत खुलाउनु पन�,
िनयम ११(५) मा क्षितपूितर् सम्बन्धी अिभयोग दावी पुग्ने अवःथा दे िखएमा क्षितपूितर् भराउनका लािग
आवँयक पन� हदसम्मको सम्पि� अिभयोगपऽ दतार् हुनासाथ अदालतले रोक्का राख्न आदे श िदन सक्ने,
िनयम११(६) मा पीिडतले सरकारी वकील कायार्लय माफर्त ूितवादीको कुनै सम्पि� दे खाई रोक्का
राख्न िनवेदन िदएमा र दावी पुग्ने अवःथा दे िखएमा ूितवादीह�को माग दावीको हदसम्मको सम्पि�
अदालतले रोक्का राख्ने आदे श िदनसक्ने, िनयम १७ मा िवगो तथा क्षितपूितर्को लािग पीिडतको तफर्बाट
दायर हुने मु�ाको कायर्िविध, िनयम ६१ मा साक्षी तथा पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी व्यवःथा अन्तगर्त
आफ्नो सुरक्षामा खतरा रहे को कारण दे खाई सुरक्षा ूबन्ध गरीिदन पीिडत वा साक्षीको तफर्बाट परे को
िनवेदनमा उल्लेख गरे को कारण मनािसब दे िखएमा अदालतले पीिडत वा साक्षीलाई अदालताबाट
िनजको बसोबास रहेको ःथानसम्म पुर्याउने ूबन्ध िमलाउने, सं रक्षण गृह वा त्यःतै ूकारका सं ःथामा
सुरिक्षत �पमा बसोबास गन� ूबन्ध िमलाउने, बासःथानको सुरक्षा गन�, पीिडत तथा साक्षीको सुरक्षामा
खलल पुर्याउने व्यिक्तलाई आवँयक कानूनी कारबाही गन�, पीिडत तथा साक्षीलाई सुरिक्षत राख्न
अन्य आवँयक व्यवःथा गन� गरी सम्बिन्धत िनकायलाई आदे श िदन सक्ने, िनयम ६३ मा बन्द
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इजलासबाट हे िरने मु�ाको गोपनीयता, िनयम ६४ मा कसूरबाट पीिडत वा साक्षीको व्यिक्तगत पिरचय
गोप्य राख्ने, िनयम ६५ मा बालबािलकाको व्यिक्तगत पिरचय गोप्य राख्ने, िनयम ९६ मा मु�ामा
ु ाइ गरीने लगायतका व्यवःथा गिरएको पाइन्छ ।
लगातार कारबाही र सुनव
िजल्ला अदालत िनयमावली,२०७५ मा पिन अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी केही व्यवःथा गिरएको
पाइन्छ । जसमध्ये अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड, जिरबाना,सरकारी िबगो र कैदको लगत राखी
असुल तहिसत गन�,फैसला बमोिजम िबगो भराउने लगायतका फैसला कायार्न्वयन गनुप
र् न� काम तहिसल
शाखाले गन� समेतका व्यवःथा गिरएको छ ।
अदालत व्यवःथापन सम्बन्धी िनद� िशका‚ २०७५ मा पिन अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी केही
व्यवःथा गिरएको पाइन्छ । जसमध्ये पिरच्छे द ७ मा अपराध पीिडत तथा साक्षीको सं रक्षण सम्बन्धी,
पिरच्छे द ८ मा पीिडत वा साक्षीको पिरचयको गोपनीयता सम्बन्धी, पिरच्छे द ९ मा बन्द इजलास
सम्बन्धी र पिरच्छे द १० मा ौव्य-��य सम्वाद (िभिडयो कन्फरे न्स) सम्बन्धी व्यवःथा गिरएको
छ ।
त्यस बाहे क बाल न्याय सम्पादन (कायर्िविध) िनयमावली, २०७६ र अपराध पीिडत तथा साक्षी
सहायता िनद� िशका, २०७३ मा पिन अपराध पीिडतका सम्बन्धमा केही व्यवःथा गिरएको छ ।

६. न्याियक �ििटकोण र त्यसको िव�ेषण
अपराध पीिडतको सं रक्षणका सम्बन्धमा नेपालको सव�च्च अदालतबाट पिन िविभ� िस�ान्त ूितपादन
भएको पाइन्छ । ती मध्ये केही महत्वपूणर् न्याियक �ि�कोण र सोको सं िक्ष� िव�ेषण िनम्न बमोिजम
रहेका छन् :

1.

मुःताक महमदको जाहेरीले नेपाल सरकार िव�� मु�ा िमया अन्सारी भ�े गुलाव िमया समेत,
ँ अूाकृितक मैथन
ु (जबरजःती करणी)3
मु�ा नाबालकसग

क्षितपूितर् सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा मानिसक, शारीिरक, भौितक, सामािजक �पमा क्षित पुगेको
व्यिक्तलाई त्यःतो क्षितको मूल्यबापत भराइ िदने आिथर्क मूल्य (Financial Compensation) वा अन्य
पिरपूरण (Reparation) भराइ िदने व्यवःथा हो । कानूनले ूःटसँग पीिडतलाई क्षितपूितर् भराउने
व्यवःथा गरे को अवःथामा ूितवादीह� नाबालक भएको कारण यसबाट पीिडत अक� नाबालकलाई
क्षितपूितर् नभराउने हो भने सं िवधानको धारा १८(१) मा उिल्लिखत कसैलाई पिन कानूनको समान
सं रक्षणबाट वि�त गरीने छै न भ�े समानताको हक समेतको ूितकूल भई पीिडतलाई अन्यायमािथ थप
अन्यायको िःथित पैदा हुन जाने । क्षितपूितर्लाई कैद र

जिरवाना सरहकै सजायको �पमा राखी

ूितवादीले क्षितपूितर् नितरे सो बापत िनजले कैद समेत बःनु पन� हुन्छ भ�े व्याख्या गरी पीिडत हुन
पुगेका बालकलाई िनजको कानून बमोिजमको क्षितपूितर् पाउने अिधकारबाट वि�त गनर् मनािसब

नहुने । ूितवादीह�का नाउँमा कुनै सम्पि� नभए िनजह�का आमा बुबाका नाउँमा रहेको िनजह�को
अं श भागमा पनर् आउने सम्पि�बाट पीिडतले क्षितपूितर् भराइ पाउने र सो अवःथा नभए कानून
बमोिजम खडा भएको पीिडत राहत कोषबाट क्षितपूितर् पाउने ।
3 ने.का.प. २०७६, अं क ९, िन.नं. १०३६१ ।
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ूःतुत न्याियक �ि�कोणमा सव��च अदालत�ारा क्षितपूितर्लाई कैद र जिरवाना सरहकै सजायको
�पमा ःवीकार गद� पीिडत नाबालकलाई पिन मानिसक, शारीिरक, भौितक, सामािजक �पमा क्षित पुगक
े ो
अवःथामा अन्याय मािथ थप अन्याय हुन निदन कानून बमोिजम आिथर्क मूल्य र अन्य पिरपूरण
भराइिदने व्यवःथा गनुप
र् न� िस�ान्त ूितपादन गिरएको पाइन्छ, जुन अपराध पीिडतको सं रक्षणका
सन्दभर्मा अत्यन्त सकारात्मक दे िखन्छ ।

2.

गीता सुनार समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार िव�� िवंणु काूी समेत, मु�ा कतर्व्य ज्यान4

ठगीको आरोप लागेका सानु सुनारलाई िनजको व्यिक्तगत अिधकार, ःवाःथ्य िःथित र अवःथाको
ख्यालै नगरी िहरासतमा गरीएका व्यवहार समेतबाटै िनज मृत्युको मुखसम्म पुगेको यथाथर् अवःथा
दे िखएकोले दोषीले सजाय, िनद�षले सफाइ तथा पीिडतले न्याय पाउने सुिनि�तता हुने गरी अनुसन्धान,
ूमाण स�लन, अिभयोजन र अिभयोजनलाई समथर्न गन� ूमाण जुटाउनको लािग आधुिनक अनुसन्धान
प�ितको ूयोग, कानून र तथ्यको िव�ेषण एवं मानव अिधकारको सं रक्षण गनर् सक्ने अपराध
अनुसन्धान सम्बन्धी तािलम ूा� दक्ष जनशिक्त रहने छु �ै ूहरी समूह गठन गन�तफर् सम्बिन्धत
अनुसन्धान िनकाय र अिभयोजन पक्षको ध्यानाकषर्ण गराउने । िहरासतमा रहे का व्यिक्तको मृत्यु
भएको र िफतलो तथा कमजोर अनुसन्धानको कारण कसूरदारले उन्मुिक्त पाएकै आधारमा पीिडतले

क्षितपूितर्सिहतको पूणर् न्याय पाउने हकबाट विञ्चत हुन ु न्यायोिचत मान्न सिकँदै न । पीिडतलाई
न्यायको अनुभिू त गराउन राज्यले केही िजम्मेवारी िलनै पन� हुन्छ । ूितवादीले सजाय भोग्ने िवषय
पीडकको अिनवायर् दाियत्व हो भने पीिडतले क्षितपूितर् पाउने िवषय पीिडतलाई न्यायको अनुभिू त गराउने
पिरपूरणको एउटा माध्यम हो । क्षितपूितर् पीडकबाट भराउन नसिकने अवःथामा त्यसको दाियत्व
राज्यले िलनुपन� कुरा लोक कल्याणकारी राज्य तथा नागिरकूित उ�रदायी सरकारको दाियत्व पिन
हो । यसबाट नागिरकले राज्य हाॆो अिभभावक हो भन्ने महसुस गनर् सक्ने । पीिडतको मृत्यु
भइसकेको अवःथामा िनजमा आिौत िनजका पिरवारले राज्यका तफर्बाट केही न केही राहत अनुभिू त
गनर् पाउनु पछर् । ूःतुत मु�ामा कमजोर अनुसन्धान भएको भन्ने कुरा राि�य मानव अिधकार आयोग
र ःवयं ूहरी सं गठनबाट गिठत सिमितका ूितवेदनबाटै ूःट दे िखन्छ । यस अवःथा र पिरवेशमा
िहरासतमै रहे का व्यिक्तको मृत्यु भएकोमा पीिडतका आिौत ूित सं रक्षकत्वको भूिमकाबाट राज्य

पिन्छन वा िवमुख रहन िमल्ने दे िखँदैन । तसथर् मृतकको निजकको हकवालालाई ब�क खाता खोल्न
लगाई सो खातामाफर्त पीिडत राहत कोष वा त्यःतै ूकारको सरकारी कोषबाट राहत ःव�प
सम्बिन्धत िजल्ला ूशासन कायार्लय माफर्त उिचत क्षितपूितर् उपलब्ध गराउनु भनी नेपाल सरकार गृह
मन्ऽालयको नाममा िनद� शात्मक आदे श समेत जारी हुने ।
ूःतुत न्याियक �ि�कोणमा सव��च अदालत�ारा ूितवादीले सजाय भोग्ने िवषय पीडकको अिनवायर्
दाियत्व भएको र पीिडतले क्षितपूितर् पाउने िवषय पीिडतलाई न्यायको अनुभिू त गराउने पिरपूरणको
एउटा माध्यम भएको साथै पीडकबाट क्षितपूितर् भराउन नसिकने अवःथामा पिन राज्यले त्यसको
दाियत्व िलनुपन� कुरा लोक कल्याणकारी राज्य तथा नागिरकूित उ�रदायी सरकारको दाियत्व र
मानव अिधकार सं रक्षणको िवषय भएको जसबाट नागिरकले राज्य हाॆो अिभभावक हो भन्ने महसुस

4 ने.का.प. २०७५, अं क ११, िन.नं. १०१४४ ।
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गनर् सक्ने िस�ान्त ूितपादन गिरएको पाइन्छ, जुन अपराध पीिडतको सं रक्षणका सन्दभर्मा अत्यन्त
सकारात्मक दे िखन्छ ।

3.

िनवेदक राधाकृंण बािनया िवपक्षी िजल्ला ूहरी कायार्लय काॅेपलान्चोक समेत5

मु�ा नचलाउने िनणर्य गदार् पीिडतलाई परे को क्षित तथा राहत सम्बन्धमा पिन कुनै कुरा उल्लेख
नगिरएको दे िखएकोले सरकारवादी हुने फौजदारी मु�ा नचलाउने िनणर्य गदार् वारदातबाट पीिडत
पक्षलाई न्याय हुने गरी राहत तथा क्षितपूितर् सम्बन्धमा आवँयक िवचार गरे र राजनीितक लगायत
अन्य ूभावबाट मुक्त रही माऽ मु�ा नचलाउने िनणर्य गनुर् भनी महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको
नाममा िनद� शनात्मक आदे श जारी हुने ।
ूःतुत न्याियक �ि�कोणमा सव��च अदालत�ारा सरकारवादी हुने फौजदारी मु�ा नचलाउने िनणर्य
गदार् अपराध पीिडतलाई न्याय हुने गरी राहत र क्षितपूितर् सम्बन्धमा िवचार गरी जुनसुकै ूभावबाट
मुक्त रही मु�ा नचलाउने िनणर्य गनुर् भनी िस�ान्त ूितपादन गिरएको पाइन्छ, जुन फैसला मु�ा
नचल्ने िःथितमा पिन अपराध पीिडतको सं रक्षण गनुप
र् न� सम्बन्धमा अत्यन्त सकारात्मक दे िखन्छ ।

4. पिरवितर्त नाम W को जाहेरीले नेपाल सरकार िव�� तेज बहादुर था�, मु�ा जबरजःती करणी6
ूितवादीबाट पीिडतलाई के कित क्षितपूितर् भराई िदने भ�े कुरा अदालतको jurisdiction भएपिन
अिभयोगपऽमा क्षितपूितर् समेतको माग गन� legal duty वादी नेपाल सरकारको हो । एकाितर यसरी
वादी नेपाल सरकारले क्षितपूितर्को माग गरे को दे िखँदैन भने अक�ितर ूितवादीको बयान हेदार्

ूितवादीको आफ्नो कुनै जग्गा जिमन, आयॐोत र घरबाससमेत केही नभई गाईवःतु चराउने समेतको
काम गरी अकार्को घरमा बसेको दे िखन्छ । ूितवादीले आरोिपत कसूर गरे को अवःथामा जबरजःती
करणीको महलको १० नं. र १० (ग) नं. को कानूनी व्यवःथाबमोिजम ूितवादीबाट पीिडतलाई
मनािसब क्षितपूितर् भराउनु पन� हो । तर कुनै ूकारको सम्पि� र आयॐोतसमेत नभएको ूितवादीबाट
पीिडतलाई क्षितपूितर् भराई िदने गरी फैसला गदार् त्यो औिचत्यपूण र् र कायार्न्वयनयोग्य नहुने ।
ूःतुत न्याियक �ि�कोणमा सव��च अदालत�ारा अिभयोगपऽमा क्षितपूितर् समेतको माग गन� कानूनी
दाियत्व नेपाल सरकारको हुने तफर् सजग गराएको दे िखए तापिन सं िवधानले ूत्याभूत गरे को क्षितपूितर्
सिहतको न्याय ूा� गन� अपराध पीिडतको मौिलक हक ूदान गनर् इन्कार गिरएको कायर्लाई भने
सकारात्मक मा� सिकदै न ।

5.

ूहरी ूितवेदन जाहेरीले नेपाल सरकार िव�� नाइजेिरयन नागिरक Obunneme Michael
Ozor, मु�ा लागू औषध सेतो हेरोइन7

आफू िव�� लागेको अिभयोग, कसूरका बारे मा जानकारी उपलब्ध गराउनु राज्यको ूाथिमक दाियत्व
हुन आउने । िवदे शी नागिरकका हकमा भाषागत किठनाइका कारण हुन सक्ने किठनाइले न्याियक
ूिबयालाई नै कमजोर गराउन सक्ने हुन्छ । न्याियक ूिबयािभऽ ल्याउन यःता िवदे शी
5 २०७१-WO-०३४५ फैसला िमित २०७५।०८/०४ ।
6 ने.का.प. २०७४, अं क १, िन.नं. ९७४६ ।
7 ने.का.प. २०७२, अं क ५, िन.नं. ९४००, पृ. ८३८ ।
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नागिरकलाई पबाउ गदार्, अिभयोजन गदार् तथा िनज िव�� भएको जुनसुकै न्याियक कारवाहीमा
िनजलाई सोधपुछ, िनजको बयान तथा िनजउपरको न्याियक दाियत्व वहन गराउन समेतका लािग
िनजले बुझ्न सक्ने दोभाषे समेतको व्यवःथा गनर् अनुसन्धान िनकाय अिभयोजनको िनकाय एवम् यस
अदालत र मातहतका सबै अदालतह�मा यथासम्भव ूितवादीले बुझ्न वा बोल्न सक्ने भाषा जा�े
व्यिक्तह�को सूची तयार पारी िनयिमत वा पटके जुन�पमा व्यवःथा गनर् व्यावहािरक र सम्भव हुन्छ
सोही�पमा आवँयकता अनुसार सेवा िलने र सेवा उपलब्ध गराउने नीितगत र कायर्गत�पमा िनि�त
व्यवःथा अिवलम्ब गराउनु, भाषागत एवम् भाषा जा�े व्यिक्तको सेवा िलनुपन� ःथानको क्षेऽगत
आधारमा दोभाषेह�को सूची तयार गरी राख्ने व्यवःथा गनु,र् दोभाषेको सेवा िलने गदार् त्यःतो दोभाषे
छनौट गन�, सेवा िलए बापतको शुल्क वा पािरौिमक िदने व्यवःथा, दोभाषेको जवाफदे िहताको अितिरक्त
दोभाषेको सेवालाई िनयिमत बनाउन आवँयक िनद� िशका सिहतको व्यवःथा गनुर् र तत्कालको लािग
कम्तीमा अङ्मेजी िवषयमा ःनातक उ�ीणर् गरे को दोभाषे समेत िनयुक्त गनर् जो चािहने आवँयक
ूबन्ध गनुर् भनी ूहरी ूधान कायार्लय, महान्यायािधवक्ताको कायार्लय एवम् यस अदालतका

रिजःशारको नाउँमा िनद� शन समेत जारी हुने ।

ूःतुत न्याियक �ि�कोणमा सव�च्च अदालत�ारा मु�ाको कारबाहीको जानकारी र दोभाषेको व्यवःथा
गनुप
र् न� मान्यतालाई आत्मसात गद� सो सम्बन्धी नीितगत र सं ःथागत सं यन्ऽ िनमार्ण गनुर् भनी िस�ान्त
ूितपादन गिरएको पाइन्छ, जुन फैसला अपराध पीिडतको सन्दभर्मा पिन सान्दिभर्क दे िखन्छ ।

6.

"ख" कुमारीको जाहेरीले नेपाल सरकार िव�� लोकबहादुर साकीर् समेत, मु�ा मानव बेचिबखन,
बालिववाह, जबरजःती करणी8

ु न्दा पूवक
अपराधबाट पीिडतलाई भराइने क्षितपूितर्ले पीिडतलाई पीिडत हुनभ
र् ो अवःथामा पुर्याउनु वा
पुनःथापना गनर् सक्नु पछर् । तसथर् अपराध पीिडतलाई वाःतिवक र ूभावकारी क्षितपूितर्को लािग
ु ो साथै
क्षितपूितर् सम्बन्धी कानून बनाएर माऽै हुँदैन, सो कानून आफ�मा उपयुक्त र ूभावकारी हुनक

सोको ूभावकारी एवम् यथाथर्परक कायार्न्वयन समेत हुन ु अपिरहायर् हुने । अब उूान्त क्षितपूितर्
पाउने यःता ूकृितका अपराधका पीिडतह�लाई अदालतको अिन्तम फैसलाले िनधार्रण गरे बमोिजमको
क्षितपूितर्को रकम नेपाल सरकारले एउटा छु �ै कोषको ःथापना गरी सो कोषबाट तत्कालै उपलब्ध
गराउने र सो रकम पीडकबाट सरकारी िवगो सरह असुलउपर गन� व्यवःथा गनर् उपयुक्त हुने दे िखँदा

नेपाल सरकार समेतबाट सो सम्बन्धी आवँयक र उपयुक्त पूवार्धार िनमार्ण हुन ु ज�री दे िखने ।
पीिडतलाई क्षितपूितर् उपलब्ध गराउँदा पीिडतले अपराधबाट भोग्नु परे को पीडाको ूकृित वा पीडाको
कठोरता वा बूरतालाई नै क्षितपूितर् मापनको आधार बनाइनु पन� । नेपालको अन्तिरम सं िवधान,

ु ह�को
२०६३ को धारा १२ र २० को व्यवःथा, अन्तराि�य कानूनको ूावधान र अन्य मुलक
अभ्यास समेतको आधारमा हामीकहाँ समेत अपराध पीिडतको क्षितपूितर्को हक बाँच्न पाउने हकको
अिभ� अं श (integral part) को �पमा मा�ुपन� हुन्छ । यसरी क्षितपूितर् ूा� गनुर् अपराध पीिडतको
मौिलक हक हो । यस हकलाई व्यवहािरक, वाःतिवक र पूण�
र् पमा कायार्न्वयन गरी पीिडतलाई न्याय
ूदान गनुर् अदालतको दाियत्व र राज्यको कतर्व्य हुने । पीडकको क्षितपूितर् ितन� आिथर्क है िसयत

8 ने.का.प. २०७२, अं क २, िन.नं. ९३४६ ।
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नभएको, पीडक पिहचान हुन नसकेको वा पीडक फरार रहे को अवःथामा नागिरकको सं रक्षकको
है िसयतले अपराध पीिडतलाई उक्त क्षितपूितर् ूदान गन�

कतर्व्य राज्यको हुने । पीिडतशा�

(Victimology) अनुसार अपराध गन� व्यिक्तको पिहचान भएको होस् वा नहोस्, अपराधको अिभयोजन
होस् वा नहोस् अपराधबाट पीिडतले जीवन िनवार्हको लािग क्षितपूितर् पाउनु पन�, सो क्षितपूितर् यथे�
(adequate) हुनपु न� र िनजको पुनःथापन (rehabilitation) तत्काल हुनपु न� एवम् त्यःतो क्षितपूितर् र
पुनःथापन राज्यले नै गनुप
र् न� । पीडकबाट क्षितपूितर् भराउन नसिकएको भ�े कारणले माऽ पीिडतलाई
क्षितपूितर् पाउने हकबाट विञ्चत गन� गरी ूणालीले पीिडतलाई थप पीडा िदन निमल्ने ।
ूःतुत न्याियक �ि�कोणमा सव��च अदालत�ारा वतर्मान सं िवधान लागू नहुँदैको अवःथामा पिन
अपराध पीिडतको पुनस्र्थापना र क्षितपूितर् ूा� गन� कुरालाई मौिलक हकको �पमा ःवीकार गद�
पीडकको क्षितपूितर् ितन� आिथर्क है िसयत नभएको, पीडक पिहचान हुन नसकेको वा पीडक फरार रहेको
अवःथामा नागिरकको सं रक्षकको है िसयतले अपराध पीिडतलाई उक्त क्षितपूितर् ूदान गन� राज्यको
कतर्व्य हुने कुरा औ ंल्याउने गरी िस�ान्त ूितपादन गिरएको पाइन्छ, जुन फैसला अपराध पीिडतको
सं रक्षणको सन्दभर्मा अत्यन्त सान्दिभर्क र सकारात्मक दे िखन्छ ।

7.

माइती नेपालको तफर्बाट अिधवक्ता उमा तामाङ समेत िव�� ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को
कायार्लय समेत, परमादे श9

अपराधबाट पीिडत हुन पुगेका व्यिक्त वा िनजका आिौतलाई भराउने क्षितपूितर् लगायतका राहत
कायर्बमलाई

ूभावकारी�पमा

िदलाउनको

लािग

कसूरदारलाई

िछटो

छिरतो�पमा

कानूनको

कठघरामा उभ्याई उिचत दण्ड िदन र पीिडतलाई न्यायःव�प कानून बमोिजमको क्षितपूितर् लगायतको
राहत उिचत र मनािसब समयिभऽै उपलब्ध गराउनको लािग हाल ूचलनमा रहेको परम्परागत
फौजदारी न्याय ूशासनको कायर्शैलीमा पिरवतर्न गन�पन� । यःतो िकिसमको पिरवतर्न भनेको
ु ाइ ूिबया लगातार�पमा गरे र शीय न्याियक िवन्दुमा पुग्नु नै हो । यही
फौजदारी मु�ाह�को सुनव
अहम् सवाललाई सम्बोधन गनर् िजल्ला अदालत िनयमावली, २०५२ मा सं शोधन गरी कानूनी व्यवःथा
गरीएबाट यसको ूयोग अिनवायर्�पमा नै गनुप
र् न� ।

मु�ा ूवाहको व्यवःथापनमा दे िखएका

समःयाह�लाई िनराकरण गरी मु�ाका पक्षलाई िछटो छिरतो न्याय ूदान गन� उ�ेँयले कानूनमा
ु ाइलाई ूभावकारी�पमा कायार्न्वयन गनर् आवँयक
व्यवःथा गिरएको लगातार कारवाही र सुनव
सं यन्ऽह�को िनमार्ण गनर् समेत ज�री हुने । मु�ाको जिटलता र ूकृितका आधारमा मु�ाह�लाई
वगीर्करण गरी फरक व्यवःथापन प�ित (Differentiated Case Management System) लाई

ँ ाल्ने भ�े कुरालाई पिन नीितगत सुधारकै�पमा हेनप
अग
र्ु न� ।

ूःतुत न्याियक �ि�कोणमा सव��च अदालत�ारा अपराध पीिडतलाई न्यायःव�प कानून बमोिजमको
क्षितपूितर् लगायतको राहत उिचत र मनािसब समयिभऽै उपलब्ध गराउन, लगातार कारवाही र
ु ाइलाई ूभावकारी �पमा कायार्न्वयन गनर् आवँयक सं यन्ऽह�को िनमार्ण गनर् र मु�ाको जिटलता
सुनव
ँ ाल्न िनद� श गन�
र ूकृितका आधारमा मु�ाह�लाई वगीर्करण गरी फरक व्यवःथापन प�ितलाई अग

9 ने.का.प. २०७०, अं क ११, िन.नं. ९०७८, पृ. १३६६ ।
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गरी िस�ान्त ूितपादन गिरएको पाइन्छ, जुन फैसला अपराध पीिडतको सं रक्षणको सन्दभर्मा अत्यन्त
सान्दिभर्क र सकारात्मक दे िखन्छ ।

8. अिधवक्ता दे वकी पोखरे ल समेत िव�� ूधानमन्ऽी तथ मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत 10
जाहे रवाला पीिडत लगायत सरकारी पक्षका गवाहह�ले अदालतको आदे शानुसार उपिःथत भई
आफ्नो भनाई ःवतन्ऽ न्यायपािलका समक्ष राख्न पाउनुपन� अिधकार वाःतिवक �पमा नै उपभोग
गनर् पाउनु पछर् ।
ूःतुत न्याियक �ि�कोणमा सव��च अदालत�ारा जाहे रवाला, पीिडत र सरकारी पक्षका साक्षीले आफ्नो
अिधकार िनवार्ध �पमा ूयोग गनर् पाउनु पन� कुरामा जोड िदएको पाइन्छ, जुन फैसला अपराध
पीिडतको सं रक्षणको सन्दभर्मा सान्दिभर्क नै दे िखन्छ ।

9.

मिहला, कानून र िवकास म�कक तफर्बाट अिधवक्ता िमरा ढुंगाना समेत िव�� ूधानमन्ऽी तथा
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत, उत्ूेषण समेत11

मानब

बेचिबखन

तथा

ओसारपसारको

अपराधबाट

पीिडत

व्यिक्तलाई

मानव

बेचिबखन

तथा

ओसारपसार (िनयन्ऽण) ऐन, २०६४ को दफा १७ बमोिजम भराई िदने ठहर भएको क्षितपूितर् रकम
भराउने ूिबयामा राज्यको सं यन्ऽबाट सहयोग र पहल नहुने हो भने यःता अपराधबाट पीिडतले
न्यायको महसुस गनर् नसक्ने । ऐनको दफा २६ बमोिजम पीिडतलाई पयार्� सुरक्षा ूदान गरीनु पिन
उि�कै आवँयक छ । यी समम व्यवःथाह�को ूभावकारी कायार्न्वयनबाट माऽै मानव बेचिबखन
तथा ओसारपसारको अपराधबाट पीिडत व्यिक्तले ऐनको दफा १५(६) बमोिजम अदालतले बोलाएको
समयमा उपिःथत भई न्याियक ूिबयालाई सहयोग गनर् समथर् हुने ।
ूःतुत न्याियक �ि�कोणमा सव��च अदालत�ारा अपराध पीिडतलाई क्षितपूितर् रकम भराउने ूिबयामा
राज्यको सं यन्ऽबाट सहयोग र पहल हुन ु पन� र िनजलाई पयार्� सुरक्षा ूदान गनुर् पन� गरी िस�ान्त
ूितपादन गिरएको पाइन्छ, जुन फैसला अपराध पीिडतको सं रक्षणको सन्दभर्मा अत्यन्त सान्दिभर्क र
सकारात्मक दे िखन्छ ।

10. सुन्तली धामी (शाह) िव�� ूधानमन्ऽी तथा मन्ऽी पिरषद्को कायार्लय समेत, परमादे श12
अिन्तम अवःथासम्म सरकारबाटै पीिडतको तफर्वाट मु�ामा ूितरक्षा लगायतको काम गरीन्छ ।
पीिडतको है िसयत गवाहमा सीिमत हुन्छ । हाॆो ूणालीमा पीिडतले आफै मु�ा चलाउन सक्तैन ।
पीिडत राज्यवाट व्यविःथत अपराध अनुसन्धान ूहरी र सरकारी वकीलमा भर पनुप
र् न� हुन्छ ।
पीिडतले आफू पीिडत भएको व्यहोराको आफूमा भएको ूमाण सिहत ूहरीमा उजूर गदार् ूहरी र

सरकारी वकीलले मु�ा नचलाउँदा त्यो अवःथामा पीिडत न्याय पाउने मौिलक हकवाट वि�त हुन
पुग्ने ।

10 २०७०-WO-०३४१‚ पृ. २० ।
11 ने.का.प. २०७०, अं क ३, िन.नं. ८९७३, पृ. ३२६ ।
12 ने.का.प. २०६८, अं क १, िन.नं. ८५४१, पृ. ११२ ।
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ूःतुत न्याियक �ि�कोणमा सव��च अदालत�ारा नेपाल सरकारबाट पीिडतको तफर्वाट मु�ामा ूितरक्षा
लगायतको काम गन� र

मु�ा नचलाउँदा पीिडत न्याय पाउने मौिलक हकवाट वि�त हुने िस�ान्त

ूितपादन गिरएको पाइन्छ, जुन फैसला अपराध पीिडतको सं रक्षणको सन्दभर्मा सान्दिभर्क दे िखन्छ ।

11. अिधवक्ता ज्योित लम्साल पौडेल िव�� ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत,
उत्ूेषणयुक्त परमादे श13
समाजमा कतै कुनै अपराध हुन गएमा अपराध गन� व्यिक्तउपर अनुसन्धान गरी मु�ा चलाई

अिभयुक्तलाई सजाय िदलाई पीिडतलाई न्याय िदलाउनु पन� सरकारको सं वैधािनक कतर्व्य हुने हुँदा
यःतो

जवाफदे हीबाट

सरकार

पिन्छन

नसक्ने ।

अपराधमा

अनुसन्धान

र

अिभयोजनमा

किम

अनुसन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्को लापरवाही, गल्ती, ब�िनयत आिद कुनैको पिन ःथान हुन हुँदैन ।
यिद हुन्छ भने सरकारले त्यसको िजम्मा िलनुपन� । राज्यले पीिडत मिहलाको सहयोगको लािग
आवँयक ॐोत र साधन अनुसार ूत्येक िजल्लामा पीिडत मिहलाको लािग एक Counseling
Centre को बमशः व्यवःथा गद� जानुपन� । बलात्कार पीिडतलाई न्याय िदलाउन योजनाब� तिरकाले
बमशः ूत्येक िजल्लाका अःपतालमा आवँयक ूिविध, ूयोगशाला र िव�को व्यवःथा तु�न्त
गनुप
र् न� । यसको लािग बजेटको अभाव, िव�को अभाव, कमर्चारीको अभाव भ�े कुरा Excuse हुन
नसक्ने । ूत्येक िजल्ला अदालतले जवरजःती करणी मु�ामा पीिडत र पीिडतलाई Accompany गन�
व्यिक्त, वादी एवं पीिडतका साक्षी एवं ूितवादी पक्षको लािग छु �ै कोठाको व्यवःथा गनुप
र् न� ।
ूःतुत न्याियक �ि�कोणमा सव��च अदालत�ारा अिभयुक्तलाई सजाय िदलाई पीिडतलाई न्याय

िदलाउनु पन� सरकारको सं वैधािनक कतर्व्य तफर् सजग गराउँदै अपराधमा अनुसन्धान र अिभयोजनमा
किम, अनुसन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्को लापरवाही, गल्ती, ब�िनयतको िजम्मा सरकारले िलनुपन�,
राज्यले पीिडत मिहलाको सहयोगको लािग ूत्येक िजल्लामा एक Counseling Centre को व्यवःथा
गद� जानुपन� र ूत्येक िजल्लाका अःपतालमा आवँयक ूिविध, ूयोगशाला र िव�को व्यवःथा तु�न्त
गनुप
र् न� िस�ान्त ूितपादन गिरएको पाइन्छ, जुन फैसला अपराध पीिडतको सं रक्षणको सन्दभर्मा
अत्यन्त सकारात्मक र सान्दिभर्क समेत रहेको दे िखन्छ ।

12. क कुमारको जाहेरीले नेपाल सरकार िव�� पवनकुमार यादव समेत, मु�ा जबरजःती करणी14
बालबािलका सम्बन्धी ऐनको पिरभाषा िभऽ पन� दुवै पक्ष बालक भएको अवःथामा घिटत जबरजःती
करणीको अपराधमा Rapist बालकको अिधकार माऽ हेन� हो भने Victim पीिडत बािलकाको हकको

सं रक्षण हुनसक्ने अवःथा नदे िखँदा यस ूकारको अपराधमा पीिडतका िव�� तकर् गद� जाने हो भने
बालकह�का हकमा जबरजःती करणीको अपराधले समाजमा िवकृित र िवसँगित ल्याउन सक्ने ।

बालबािलका सम्बन्धी ऐनको व्यवःथाले नाबालक कसूरदारलाई सजायमा केही छु ट िदएकै आधारमा
जबरजःती करणीको अपराधमा पीिडत हुने बािलकाले पाउने मनािसव क्षितपूितर्को हकमा समेत छु ट
पाउने भनी सो कानूनी व्यवःथाको सं कुिचत अथर् गदार् बालबािलकाको अिधकारमा सं कुचन आउने
अवःथा दे िखने ।
13 ने.का.प. २०६७, अं क ११, िन.नं. ८५०७, पृ. १९०३ ।
14 ने.का.प. २०६७, अं क ११, िन.नं. ८४९४ ।
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ूःतुत न्याियक �ि�कोणमा सव��च अदालत�ारा कानूनको �न्दमा परे को र पीिडत दुवै पक्ष
बालबािलका भएको अवःथामा पिन अपराध पीिडत बालबािलकाले ूा� गन� क्षितपूितर्को अिधकारलाई
सं कुिचत हुने गरी अथर् गनर् निमल्ने भनी िस�ान्त ूितपादन गिरएको पाइन्छ, जुन फैसला अपराध
पीिडत बालबािलकाको सं रक्षणको सन्दभर्मा अत्यन्त सकारात्मक र सान्दिभर्क समेत रहेको दे िखन्छ ।

13. मिहला कानून र िवकास म�कक तफर्बाट अिधवक्ता सपना ूधान मल्ल िव�� कानून, न्याय तथा
संसदीय व्यवःथा मन्ऽालय समेत, परमादे श15
ु ी ऐन जबरजःती करणीको महलको ११ नं. को हदम्यादको वतर्मान व्यवःथा ज्यादै कम
मुलक
भई

पीिडतलाई

न्याय

िदलाउने

कायर्मा

बाधा

पनर्

गएकोले

पीिडतह�को

सामािजक

मनोिव�ान, अनुसन्धानमा लाग्ने समय र न्यायमा पहुँचको अवःथालाई ध्यानमा राखी अपराधको
गम्भीरतालाई हेरी ूभावकारी अनुसन्धान र अिभयोजन गनर् सक्ने गरी पयार्� हदम्यादको व्यवःथा गन�

िहसाबले जबरजःती करणीको महलको ११ नं. मा व्यवःथा भएको हदम्याद बढाउने गरी कानूनमा
सुधार गनुर् भनी नेपाल सरकारका नाममा िनद� शनात्मक आदे श जारी हुने ।
ूःतुत न्याियक �ि�कोणमा सव��च अदालत�ारा जबरजःती करणीको मु�ाको हदम्याद बढाउने गरी
कानूनमा सुधार गनुर् भनी नेपाल सरकारका नाममा िनद� शनात्मक आदे श जारी हुने भनी िस�ान्त
ूितपादन गिरएको पाइन्छ, जुन फैसला जबरजःती करणी मु�ाका अपराध पीिडतको सन्दभर्मा अत्यन्त
सकारात्मक र सान्दिभर्क समेत रहे को दे िखन्छ ।

14. मिहला कानून र िवकास म�कक तफर्बाट अिधवक्ता सपना ूधान मल्ल िव�� ूधानमन्ऽी तथा
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत, परमादे श समेत16
गोपनीयताको अिधकारको व्यवःथा अन्तगर्त व्यिक्तको गोपनीयता र िनजको गोप्य सूचनाह� समेत
सं रिक्षत हुने दे िखन्छ । व्यिक्तका त�या� र चिरऽ जःता व्यिक्तगत पिरचयात्मक िववरण र िनज
सम्व� अन्य सूचनाह�को गोप्यताको सं रक्षण नहुने हो भने गोपनीयताको हक अत्यन्त सं कुिचत भै
आफ्नो उ�ेँय हािसल गनर् नसक्ने । िवशेष ूकृितका मु�ा मािमलामा पीिडतको �पमा सं लग्न
मिहला, बालबािलका पक्ष भएका वा एच.आई.भी./एड्स सं बिमत व्यिक्तह� पक्ष भएको मु�ामा ूहरीमा
दतार् हुने वा िसधै अदालत वा अन्य िनकायमा दतार् हुने िःथित दे िख फैसला गदार् वा त्यसपिछको
अवःथामा समेत तोिकएको गोपनीयताको ःतर कायम रहने गरी सम्बिन्धत पक्षको हक र दाियत्व
सिहतको कानून िनमार्ण गनर् िवपक्षी ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेतको नाममा
िनद� शात्मक आदे श जारी हुने । सं िवधानमा गोपनीयताको हकको व्यवःथा भएपिन िवषयगत िहसाबले
खास खास वगर्का व्यिक्तह�को गोपनीयता सं रक्षण हुने खास खास अवःथाह�को िकटान गरी कुन
अवःथामा व्यिक्तगत सूचनाह� खुला हुने हो सो को कानूनी व्यवःथा पिन आइनसकेको सन्दभर्मा
िनद� शात्मक आदे श जारी हुने ठहरे काले सो बमोिजमको व्यवःथा नहुन्जेल यसै साथ सं लग्न िवशेष
ूकृितका मु�ाह�को कारवाहीमा पक्षको गोपनीयता कायम राख्ने सम्बन्धी कायर्िविध िनद� िशका, २०६४
बमोिजमको व्यवःथाको पालना गनुर् गराउनु भनी उक्त िवपक्षीह�का नाममा आदे श जारी हुने ।
15 ने.का.प. २०६५, अं क ११, िन.नं. ८०३८ ।
16 ने.का.प. २०६४, अं क ९, िन.नं. ७८८०, पृ. १२०८ ।
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ूःतुत न्याियक �ि�कोणमा सव��च अदालत�ारा िवशेष ूकृितका मु�ामा पीिडत मिहला, बालबािलका
वा एच.आई.भी./एड्स सं बिमत व्यिक्तह� भएको मु�ामा मु�ा दतार्देिख फैसला गदार् वा त्यसपिछको
अवःथामा समेत तोिकएको गोपनीयताको ःतर कायम रहने गरी सम्बिन्धत पक्षको हक र दाियत्व
सिहतको कानून िनमार्ण गनर् नेपाल सरकारको नाममा िनद� शात्मक आदे श जारी भएको र सो
बमोिजमको व्यवःथा नहुन्जेल िवशेष ूकृितका मु�ाह�को कारवाहीमा पक्षको गोपनीयता कायम राख्ने
सम्बन्धी कायर्िविध िनद� िशका, २०६४ बमोिजमको व्यवःथाको पालना गनुर् गराउनु भनी िवपक्षीह�का
नाममा आदे श जारी हुने भनी िस�ान्त ूितपादन गिरएको पाइन्छ, जुन फैसला अपराध पीिडतको
गोपनीयता कायम गन� सन्दभर्मा अत्यन्त सकारात्मक र सान्दिभर्क समेत रहेको दे िखन्छ ।

७. अपराध पीिडतको सं रक्षणको सम्बन्धमा सरकारी वकीलको भूिमका
मािथ उल्लेख भए बमोिजम अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी अवधारणा र सन्दभर्, आवँयकता र
महत्व, सं रक्षणका क्षेऽ, िवषय, चरण र िविधशा�ीय प�ित, अपराध पीिडतका अिधकार, सं वैधािनक र
कानूनी व्यवःथा तथा न्याियक �ि�कोण समेतका आधारमा अपराध पीिडतको सं रक्षणको दायरा ःप�
भैसकेको छ । अपराध पीिडलाई आफू पीिडत भएको मु�ाको अनसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी
जानकारी पाउने हक तथा कानून बमोिजम सामािजक पुन:ःथापना र क्षितपूितर् सिहतको न्याय पाउने
मौिलक हकको सुिनि�तताका लािग सरकारी वकीलको अहम् भूिमका रहन्छ । अपराध पीिडतको

ँ ागत �पमा दे हाय बमोिजम चचार्
सं रक्षणमा सरकारी वकीलको ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष भूिमकालाई बुद
गिरएको छ :


अपराध पीिडतको पिहचान, उ�ार, राहत र अपराध पीिडत बालबािलकाको उमेर िनधार्रणका
सम्बन्धमा,



अपराध पीिडतको भौितक, शारीिरक र पािरवािरक सुरक्षा र सं रक्षणको सम्बन्धमा,



कानून बमोिजम अपराध पीिडतले ूा� गनर् सक्ने आिथर्क सहयोग, अन्तिरम क्षितपूितर् र
क्षितपूितर्को सम्बन्धमा,



अपराध पीिडतको मानव अिधकारको सं रक्षण गन�, सभ्य व्यवहार र सम्मान गन�, पीिडतमैऽी
व्यवहार गन�, अपराध पीिडतको मौिलक हक तथा कानूनी अिधकारको सं रक्षण गन�, अपराध
पीिडतको उ�ार गन� र राहत उपलब्ध गराउने, अपराध पीिडतलाई अन्तिरम क्षितपूितर् र
क्षितपूितर् उपलब्ध गराउने, सामािजक पुनःथार्पना गन�, अपराध पीिडतको ःवाःथ्य परीक्षण गन�
र िचिकत्सकीय, मनोिचिकत्सकीय, सामािजक, कानूनी, धािमर्क, साँःकृितक लगायतका परामशर्
ँ भेटघाट र परामशर् गनर् िदने
उपलब्ध गराउने, अपराध पीिडतलाई कानून व्यवसायीसग

सम्बन्धमा कानूनी व्यवःथाको पालना नभएको पाइएमा वा त्यःतो हुन सक्ने अवःथामा
अपराध अनुसन्धानकतार्लाई आवँयकता अनुसार उपयुक्त िनद� शन िदने सम्बन्धमा,



अपराध पीिडतको बसोबास र पुनबार्सको सम्बन्धमा,
अपराध पीिडतको रोजगारी, िशक्षा, व्यावसाियक तािलम लगायतका सामािजक पुनःथार्पनाका
सम्बन्धमा,
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कानून बमोिजम अपराध पीिडतले पाउनु पन� दै िनक तथा ॅमण खचर् उपलब्ध गराउने
सम्बन्धमा,



पीिडतमैऽी कक्षको ःथापना र स�ालन गन� सम्बन्धमा,



पीिडतमैऽी वातावरणको सुिनि�तता िदलाउने सम्बन्धमा,



अपराध पीिडतलाई सहज हुने िकिसमका सरल, ःप� र िछटोछिरतो कायर्िविधको अनुसरण
गन� गराउने गरी न्याियक ूकृयामा सहजीकरण गन� सम्बन्धमा,



अपराध पीिडतको शारीिरक जाँच र औषधोपचारको सम्बन्धमा,



अपराध

पीिडतलाई कानूनी, मानिसक, मनोवै�ािनक,

िचिकत्सकीय,

सामािजक, धािमर्क

लगायतको परामशर् सेवाको उपलब्धताको सम्बन्धमा,


अपराध पीिडतका मौिलक हक र कानूनी अिधकारह�को सम्मान र सं रक्षण गन� सम्बन्धमा,



अपराध पीिडतलाई उिचत सम्मान र मानवोिचत व्यवहार ूदशर्न गनुर् पन� सम्बन्धमा,



िविभ� चरणह�मा अपराध पीिडतको सुरक्षाको ूत्याभूितका सम्बन्धमा,



अपराध पीिडतले आफू पीिडत भएको मु�ाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी
ूा� गन� सम्बन्धमा,



अपराध पीिडतको ःवच्छ व्यवहार पाउने र भेदभाव िव��को अिधकारलाई सुिनि�तता
िदलाउने सम्बन्धमा,



अपराध पीिडतलाई आफू पीिडत भएको मु�ाको सबै चरणमा गोपनीयताको ूत्याभूितको
सम्बन्धमा,



अपराध पीिडतको वाःतिवक अवःथाको अनुगमन गरी सुधार ूकृयालाई िनरन्तरता िदने
सम्बन्धमा,



अपराध पीिडतले न्याियक ूकृयालाई सघाउने बममा िवःथािपत हुनपु दार् िनजका सबै
सरसामान र साम�ीह�को सुरक्षा र सं रक्षण गन� सम्बन्धमा,



ँ िश� भाषा र सभ्य व्यवहार गन� गराउने सम्बन्धमा,
अपराध पीिडतसग



पीिडत न्याय ूणाली अन्तगर्त बाल न्याय र सं बमणकालीन न्यायका िविभ� प�ितह�को
अवलम्बन गन� सम्बन्धमा,



अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवःथाको ूभावकारी �पमा कायार्न्वयन गन�
सम्बन्धमा,



अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी नेपाल पक्ष रहेका अन्तराि�य महासिन्धका ूावधान
राज्यको दाियत्व बमोिजम पालना गनुर् पन� सम्बन्धमा,
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ु को असल अभ्यासको अनुसरण गन�
अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी अन्य मुलक
सम्बन्धमा,



अिभयोगपऽमा कानून बमोिजम अपराध पीिडतलाई उपलब्ध गराउनु पन� राहत, औषधोपचार,
क्षितपूितर् र आवँयकता अनुसार अन्तिरम क्षितपूितर् र िवगो समेतको दावी िलने सम्बन्धमा,



ँ परामशर् गनर् पाउने
अपराध पीिडतले चाहेमा छु �ै कानून व्यवसायी राख्न पाउने र िनजसग
सम्बन्धी िवषयमा,



अपराध पीिडतले सम्पि� िफतार् पाउने सम्बन्धमा,



ु ाइको िसलिसलामा छु �ै
अपराध पीिडतलाई मु�ाका सम्पूण र् ूिबयामा धारणा व्यक्त गन�, सुनव
ु ाइमा उपिःथित र सहभागी हुन पाउने िवषयका सम्बन्धमा,
कक्षमा रहन पाउने, मु�ाको सुनव



ँ ूचिलत कानून बमोिजम अिभयोगको सौदाबाजी
कसूरदारलाई अिभयोग लगाउँदा, अिभयुक्तसग
माफर्त सम्झौता गनुर् परे मा, शंिकत व्यिक्तलाई मु�ा नचलाउने िनणर्य गनुर् परे मा, सजायमा
छु ट माग दावीको िनिम� मु�ा हेन� अिधकारी समक्ष अनुरोध गनुर् परे मा, अिभयोगपऽमा
ूचिलत कानून बमोिजम थप माग दाबी गनुर् पन� भएमा, सजायपूवक
र् ो ूितवेदन तयार गनुर्
परे मा र कसूरदारलाई सजाय तोक्दा, अिभयुक्तमा कसूर गनर् सक्ने मानिसक वा शारीिरक
क्षमता भए नभएको सम्बन्धमा ूचिलत कानून बमोिजम अनुसन्धान गनुर् पन� भएमा,
कसूरदारलाई िदशान्तर (डाइभसर्न) कायर्बमको सेवामा लै जाने िनणर्य गनुर् पन� भएमा,
कसूरदारलाई ूचिलत कानून बमोिजम ूोवेशन, प्यारोल, िनलिम्बत सजाय, खुला कारागार,
सामुदाियक सेवा वा यःतै ूकृितको अन्य कुनै सुिवधा िदने िनणर्य गनुर् पन� भएमा, अदालतमा
िवचाराधीन कसूर सम्बन्धी मु�ा िफतार् गनर् म�ुरी िदने निदने सम्बन्धमा,



अपराध पीिडतले आफू पीिडत भएको कसूर सम्बन्धी मु�ाका सम्बन्धमा छलफल गनर् सक्ने
सम्बन्धमा,



अदालतबाट भएको आदे श वा िनणर्य सम्बिन्धत पीिडतलाई िच� नबुझेमा सोको आधार र
कारण खुलाई त्यःतो आदे श वा िनणर्य िव�� ूचिलत कानून बमोिजम िनवेदन िदन वा
पुनरावेदन गनर् सिकने रहेछ भने पीिडतले त्यःतो िनवेदन िदन वा पुनरावेदन गनर् सक्ने
िवषयका सम्बन्धमा,



अपराध पीिडतको कतर्व्य पालना गराउने सम्बन्धमा,



पीिडत ूभाव ूितवेदनका सम्बन्धमा,



अपराध पीिडतलाई उिचत र मनािसब क्षितपूितर् र अन्तिरम क्षितपूितर् िदलाउने सन्दभर्मा
अिभयुक्तको सम्पि� िववरणको फेहिरःत सं कलन र पेश गन� सम्बन्धमा,



शीय कारबाही र बन्द इजलासको सम्बन्धमा,



पीिडतलाई पेशीको जानकारी िदने सम्बन्धमा,
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अिभयुक्तले क्षितपूितर् नितरे कैद गन� सम्बन्धमा,



अपराध पीिडत तथा साक्षीको सुरक्षा, सं रक्षण, क्षितपूितर्, पुन:ःथापना, पीिडतको हक
अिधकारको उपभोगको सुिनि�तता समेतका सवालह�मा अनुसन्धान िनकाय, अदातल,

नागिरक समाज, पऽकार समेतका सम्बिन्धत सरोकारवालाह�सँग आवँयक समन्वय,
सहयोग र सहकायर् गन� सम्बन्धमा,


अपराध पीिडतको सं रक्षण गन� सम्बन्धमा भएका सं वैधािनक र कानूनी व्यवःथाको ूभावकारी
कायार्न्वयन गनर् सरकारी वकील, कमर्चारी र अनुसन्धानकतार्लाई ूिशक्षण ूदान गन�
सम्बन्धमा,



समुदायमा सरकारी वकील कायर्बम माफर्त समेत अपराध पीिडतका लािग क्षितपूितर् सिहतको
न्यायका सम्बन्धमा जानकारी तथा सचेतनामूलक कायर्बमह� सं चालन गन� सम्बन्धमा,



अपराध पीिडतको हक िहतको सं रक्षणको लािग िव�मान कानूनमा गनुर् पन� सुधार तथा
पिरमाजर्नका िवषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव िदने सम्बन्धमा,



पीिडतको सुरक्षा तथा पीिडतले कसूरको कारणबाट व्यहोरे को क्षित र ूितकूल असर न्यून
गनर्को लािग नेपाल सरकारले अवलम्बन गनुर् पन� नीितगत उपायका सम्बन्धमा नेपाल
सरकारलाई सुझाव िदने सम्बन्धमा,



पीिडतको अिधकारसँग सम्बिन्धत अन्तराि�य सिन्ध वा सम्झौताको नेपाल पक्ष ब�ु पन�
भएमा त्यसको कारण सिहत नेपाल सरकारलाई िसफािरस गन� सम्बन्धमा,



पीिडत आवँयकता पिहचान गरी आवँयकता अनुसारको खास सेवा सं चालन गनर् नेपाल
सरकारलाई सुझाव िदने समेतका कायर्का लािग महान्यायािधवक्ताको सं योजकत्वमा रहने
पीिडत सं रक्षण सुझाव सिमित माफर्त सुझाव िदने सम्बन्धमा आिद।

८. अपराध पीिडतको सं रक्षणको लािग सरकारी वकीलको भावी कायर्िदशा
अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवःथाको ूभावकारी कायार्न्वयनका सम्बन्धमा सरकारी
वकीलले बहन गनुप
र् न� िजम्मेवारी र भूिमका ःप� नै छ । ूथमतः यसका लािग सरकारी वकील
जानकार, सक्षम, इमानदार र पीिडतमैऽी हुन आवँयक छ । सं िवधान र ूचिलत कानूनले गरे का
व्यवःथा र आफूले बहन गनुप
र् न� िजम्मेवारीका बारे मा सरकारी वकील सूिचत र जानकार हुनपु न�
अवःथा छ । यसले सक्षमता िसजर्ना गनर् म�त गदर्छ । नयाँ कानूनी व्यवःथाको कायार्न्वयनलाई
बोझ ठानी िजम्मेवारी बहन गन� कुरामा जाग�क नहुने आम ूवृि� रहे को सन्दभर्मा यःतो अिनच्छा वा

मानिसकतालाई हटाउन पिन उि�कै ज�री छ । कानूनले गरे को पिरवतर्नसँगै आत्मसात् गरीएका
नयाँ अवधारणात्मक पक्ष र ितनको कायार्न्वयनमा सरकारी वकीलको िजम्मेवारी, भूिमका र कतर्व्यका
बारे मा सरकारी वकीलह�लाई समयमै अिभमुखीकरण र ूिशिक्षत गराउन आवँयक हुन्छ ।
अपराध पीिडतको ूभावकारी �पमा सं रक्षण हुन नसकेको कारण अपराध पीिडतले न्यायको अनुभिू त
ु को फौजदारी न्याय
गनर् नसकेर नेपालको फौजदारी न्याय ूणालीको आलोचना हुने गरे को कुरा मुलक
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ूणालीको सबैभन्दा महत्वपूणर् अवयवको �पमा रहे को सरकारी वकीलले हे क्का राख्न आवँयक छ ।
ँ िनरन्तर सम्वाद र समन्वय बढाउने एवं
अपराध पीिडतलाई सुरक्षा र सं रक्षण ूदान गनर् िनजसग

सरकारी वकील कायार्लयमा अपराध पीिडतको पिरचयात्मक िववरण सिहतको अिभलेख व्यवःथापन
गन� कुरा अत्यावँयक भैसेकेको छ । अपराध पीिडतको सुरक्षा र सं रक्षण ूकृयामा सरकारी वकीलले
सहजीकरण गरीिदन पिन ज�री छ । अपराध पीिडतको सुरक्षा र सं रक्षणको व्यवःथा ूभावकारी भए
नभएको सम्बन्धमा िनयिमत सुपरीवेक्षण र अनुगमन पिन आवँयक हुन्छ । अतः अपराध पीिडतको
सं रक्षणको लािग सरकारी वकीलको भावी कायर्िदशालाई दे हाय बमोिजम उल्लेख गिरएको छ :

1. अिभलेख व्यवःथापन र न्याय सम्पादनमा सहयोग गन� : ूत्येक सरकारी वकील कायार्लयमा
सं रक्षण गनुप
र् न� अपराध पीिडत र साक्षीको अिभलेख रिज�र तयार गरी अ�ाविधक गन�
व्यवःथा िमलाउने, पीिडत तथा साक्षी सं रक्षण शाखाको ःथापना गन�, अपराध पीिडतलाई
सम्मान र आदरपूण र् व्यवहार गन�, हे लो साक्षी कायर्बमलाई ूभावकारी तुल्याउने, साक्षीको
उपिःथितलाई सुिनि�त गन� र कसूरको अनुसन्धान तहिककात र अदालती कारवाहीको
िसलिसलामा अपराध पीिडत र साक्षीलाई सत्यतथ्य व्यक्त गरी न्याय सम्पादनमा सहयोग
पुर्याउन आवँयक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गन� ।

2. अपराध पीिडतको संरक्षण सम्बन्धी ूिशक्षण र जानकारी : अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी
कायर्बम स�ालन गन�, सरकारी वकील कायार्लयमा कायर्रत सरकारी वकील एवं कमर्चारी
तथा अनुसन्धानकतार्लाई अपराध पीिडतको सं रक्षण सम्बन्धी िवषयमा ूिशक्षण गन� र
समुदायमा सरकारी वकील कायर्बममा अपराध पीिडत र साक्षी सं रक्षणको िवषयलाई
समावेश गन�, सं िवधान, ऐन, िनयम र िनद� िशकाह�मा भएका अपराध पीिडतको सं रक्षण
सम्बन्धी िवषयलाई ूभावकारी �पमा कायार्न्वयनमा ल्याउने, अपराध पीिडतको सं रक्षण
सम्बन्धी सं वैधािनक र कानूनी व्यवःथाका साथै उपयुक्त
र्
योजनाको बारे मा सरोकारवाला र
सरकारी वकीललाई ूिशक्षण कायर्बमको माध्यमबाट जानकारी गराई त्यसको ूभावकारी
कायार्न्वयनको व्यवःथा िमलाउने ।

3. जोिखम िनयन्ऽण र क्षितपूितर् ूदान गन� : शंकाःपद व्यिक्त, अिभयुक्त वा कसूरदार वा
िनजसम्बध्द व्यिक्तबाट अपराध पीिडतका िव�ध्द हुन सक्ने खतरा एवं अनुिचत ूभावबाट
सुरक्षा ूदान गन�, अपराध पीिडत िव�ध्द हुन सक्ने सम्भािवत कसूर िनयन्ऽण गन�, अपराध
पीिडतले न्याियक ूिबयामा सहयोग पुर्याएको कारण िनजलाई हुन सक्ने जोिखमको
फलःव�प िनजको हत्या, अंगभं ग वा अन्य िहं साजन्य कायर्बाट िशकार भएमा आवँयक
क्षितपूितर्को व्यवःथा गन� ।

4. बकपऽमा हुन सक्ने है रानी र ूचारमा रोक लगाई गोपनीयता कायम गन� : अपराध पीिडत
साक्षीलाई ललाइफकाई वा कुनै ूलोभनमा पारी वा झुक्याई वा अन्य कुनै ूभावमा पारी
अदालती ूिबयामा उपिःथत वा सहभागी हुन निदने वा उपिःथत वा सहभागी भए तापिन
मुनािसव कारणिबना अनुसन्धानकतार् र अिभयोजनकतार् समक्ष िदएको जानकारी वा ूमाण वा
बयान भन्दा अदालतमा ूितकूल बकपऽ गनर् (Hostile) वा ूमाण िदन लगाउने कायर् वा
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सत्यतथ्य व्यक्त गनर्बाट अवरोध पुर्याउने कायर्लाई रोक्ने, अपराध पीिडत साक्षीलाई सोधपुछ
र िजरह गन� बममा िवपक्षी वा िनजको कानून व्यवसायीबाट हुन सक्ने परे शानी, है रानी,
दुव्यर्वहार र अभि व्यवहारलाई रोक्ने र रोक्न पहल गन�, अित सं वेदनशील मु�ाका अपराध
ु ाइ, शीय सुनव
ु ाइ एवं बन्द इजलासबाट
पीिडतलाई आवँयकता अनुसार िनरन्तर सुनव
ु ाइ गन� तथा सं चार माध्यमबाट हुने अनावँयक ूचारबाट अपराध पीिडतलाई
मु�ाको सुनव
अलग राख्ने व्यवःथालाई ूभावकारी बनाउन पहल गन�, आवँयकता अनुसार अपराध
पीिडतको पिहचानको गोप्यता राख्न र नयाँ पिहचान िदलाउन ूय� गन� गराउने एवं नयाँ
पिहचान तथा अूकट ूमाणपऽ उपलब्ध गराउन पहल गन� ।

5. दण्डिहनताको अन्त र अपराध पीिडतको सुरक्षाको ूबन्ध गन� : अपराधीलाई दण्ड सजाय हुने
कुराको सुिनि�तता गरी दण्डिहनता हुन निदने पीडकलाई सजाय पीिडतलाई क्षितपूितर्
सिहतको न्याय िदलाउने कायर्को सहयोगी मौिखक ूमाणको �पमा रहेको अपराध पीिडतको
सुरक्षा र सं रक्षण गन�, अित सं वेदनशील मु�ाका पीिडत र साक्षीलाई आवँयकता अनुसार
सुरक्षाको ूबन्ध तथा ःकटर् सेवा उपलब्ध गराउन पहल गन�, अपराध पीिडतको सुरक्षाको
िनिम� अंगरक्षक उपलब्ध गराउनु पन� मुनािसव कारण दे िखएमा सो को लािग आवँयक
पहल गन�, अपराध पीिडतको हत्या हुन सक्ने वा िनजमािथ िहं साजन्य आबमण हुन सक्ने
पयार्� आधार दे िखएमा िनजको सुरक्षाको िनिम� सुरक्षा बन्दोबःतीका सामान उपलब्ध
गराउन आवँयक व्यवःथा गन� ।

6. अपराध पीिडत िव�ध्ध् हुन सक्ने दबाब, ूभाव र ूलोभनलाई रोक्ने तथा ूितकूल हुनबाट
जोगाउने : गम्भीर कसूर र जघन्य कसूरमा सरकारी साक्षीको �पमा रहे का अपराध
पीिडतलाई शंकाःपद व्यिक्त, अिभयुक्त वा कसूरदार वा िनजसम्बध्द व्यिक्तबाट बाधा अवरोध
पुर्याउने, है रानी गन�, डरऽास, धाकधम्की, दवाव, ूभाव, आिथर्क लगायतको ूलोभन
िदनसक्ने कायर्बाट जोगाउन भरमग्दुर ूय� गन�, शंकाःपद व्यिक्त, अिभयुक्त वा कसूरदार
वा िनजसम्बध्द व्यिक्तबाट अपराध पीिडतका िव�ध्द हुन सक्ने हत्या, अंगभं ग, गम्भीर चोट
वा िहं सा वा अपराध पीिडतको जीवन, ःवाःथ्य, शारीिरक अनितबम्यता, राजनीितक, आिथर्क,
सामािजक, साँःकृितक वा साम्पि�क अिधकार मािथ िदन सक्ने धम्की, डर, ऽास, दवाव,
है रानी वा यातनाजन्य व्यवहारलाई रोक्ने तथा अपराध पीिडत साक्षीलाई ूितकूल (Hostile)
हुनबाट जोगाउन हरसम्भव उपायह�को अवलम्बन गन� ।

7. अपराध पीिडतलाई आत्मिनभर्र‚ ःथानान्तरण र पुन:ःथापना गन� : आवँयकता अनुसार अपराध
पीिडतको बसोबासःथलबाट सुरिक्षत ःथानमा ःथानान्तरण गनर् पहल गन�, सुरिक्षत ःथानमा
ःथानान्तरण गिरएको अपराध पीिडतलाई आवँयकता अनुसार सुरिक्षत आवासको व्यवःथा
गनर् िविभ� िनकायको समन्वयमा पहल गन�, अपराध पीिडतलाई आत्मिनभर्र ब� सघाउ

पुर्याउन िविभ� िनकायसँगको समन्वयमा आवँयकता अनुसार औपचािरक िशक्षा, सीप र
व्यवसायमूलक तािलमको व्यवःथा गन�।
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8. भ�ा‚ आिथर्क सहायता‚ परामशर् सेवा‚ औषधोपचार ूदान गन� : अपराध पीिडतलाई दै िनक तथा
ॅमण भ�ा उपलब्ध गराउने ूभावकारी व्यवःथा गन�, दै िनक िनवार्हको िनिम� अपराध
पीिडतको कुनै आयॐोत नभएको वा िनजको बकपऽको िसलिसलामा त्यःतो आयॐोतबाट
बि�त हुनपु न� िःथितमा मुनािसब आिथर्क सहायताको ूबन्ध गन�, अपराध पीिडतको िहतको
िनिम�

आवँयकता

अनुसार

िचिकत्सकीय,

मनोबै�ािनक,

मनोिचिकःतकीय,

कानूनी,

सामािजक, धािमर्क वा अन्य परामशर् सेवा उपलब्ध गराउन िविभ� िनकायसँगको समन्वय र
सहयोगमा आवँयक व्यवःथा िमलाउने, अपराध पीिडतको अन्तिरम सं रक्षण सेवा उपलब्ध
गराउन आवँयक पहल गन�, अपराध पीिडतको सं रक्षण गनुप
र् न� अविध िभऽ िनजको िन:शुल्क
औषिध उपचारको ूबन्ध गन�।

9. सुपरीवेक्षण र अनुगमन गन� : अपराध पीिडतले सं रक्षण ूा� गरे नगरे को र सरकारी वकीलले
तत्सम्बन्धमा अनुसन्धानकतार् ूहरीलाई िदएको िनद� शन पालना भए नभएको सम्बन्धमा
िनयिमत �पमा महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र ूहरी ूधान कायार्लयबाट सुपरीवेक्षण र
अनुगमन गन� गराउने ।

९. िनंकषर्
फौजदारी न्याय ूशासनको ूमुख उ�ेँय भनेको कसूरदारलाई सजाय र अपराध पीिडतको सं रक्षण
गरी क्षितपूितर् सिहतको न्याय ूदान गनुर् भए तापिन परम्परागत फौजदारी न्याय ूशासनमा पीिडतको
अिधकारह�को वेवाःता गिरएको कारण पीिडतले अपराध सम्बन्धी सूचना िदन तत्पर नहुन,े
अनुसन्धानको ूिबयामा सहयोग गनर् िहचिकचाउने, बकपऽ गनर् अदालतमा उपिःथत नहुने र उपिःथत
भए पिन ूितकूल बकपऽ गन� समःया िव�मान िथए । ती समःयाको समाधान गनर् अपराध पीिडतको
अिधकार र सं रक्षण सम्बन्धी चासोलाई आधुिनक फौजदारी न्याय ूशासन�ारा सम्बोधन गन� ूय�को
ूारम्भ र िनरन्तरता जारी नै छ ।
अपराध पीिडत नै मु�ाको सबैभन्दा भरपद� र बिलयो साक्षी ूमाण भएकोले िनजको हक अिधकारको
सं रक्षण गरी िनजको उ�ार‚ अन्तिरम राहत‚ क्षितपूितर्‚ पुनःथार्पना‚ औषधोपचार‚ परामशर्‚ सहायता र
सुरक्षा समेतको व्यवःथा गनुर् राज्यको दाियत्व पिन हो । अपराध पीिडतको सं रक्षणको िवषय केबल

ँ
िनजको िहतका लािग माऽ नभएर समम समाजको शािन्त‚ सुरक्षा र सुव्यवःथा कायम गन� उ�ेँयसग

जोिडने हुँदा उक्त उ�ेँय पूरा गरी अपराध पीिडतलाई सामािजक पुनःथार्पना र क्षितपूितर् सिहतको
न्यायको अनुभिू त िदलाउन फौजदारी न्याय ूशासनको मह�वपूणर् अं गका �पमा रहे का अनुसन्धानकतार्

र अिभयोजनकतार्ले आफ्नो कतर्व्य, िजम्मेवारी र भूिमका बुझी पीिडतको सं रक्षणमा इमान्दार ूय�
गरे मा आधुिनक फौजदारी न्याय ूशासनलाई सवल, ूभावकारी र जीवन्त बनाउन सिकन्छ । यसले
अपराध पीिडतको फौजदारी न्याय ूणालीूितको िव�ास बढाउन सकारात्मक योगदान पुर्याउँछ ।

नेपालमा मौिलक हकका �पमा अपराध पीिडतको हकको व्यवःथा भएको, सो हक कायार्न्वयन गनर्का
लािग िवशेष ऐनका �पमा अपराध पीिडत सं रक्षण ऐन जारी भएको, त्यस बाहे कका अन्य िवशेषा
ु ी अपराध सं िहता र मुलक
ु ी फौजदारी कायर्िविध
ऐनह� तथा सामान्य कानूनको �पमा रहे का मुलक
सं िहता समेतमा अपराध पीिडतका हक अिधकार र सोको सं रक्षणको िवषय उल्लेख भएको पाइन्छ ।
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िव�मान सं वैधािनक र कानूनी व्यवःथाको ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग कानून कायार्न्वयन
अिधकारीह� तथा सरोकारवालाह�को ूभावकारी भूिमकाको सुिनि�तता गद� अपराध पीिडतको सुरक्षा,
पुन:ःथापना, मनािसब क्षितपूितर् सिहतको न्यायको सुिनि�तता र सु��ीकरणका लािग उक्त िवषयह�मा
आएका पिछल्ला नवीनतम् िविधशा�ीय �ि�कोणह� तथा अन्तराि�य अभ्यास समेतलाई �ि�गत गद�
सम्ब� कानूनमा समयानुसार पिरमाजर्न तथा थप गद� लैजानु पन� आवँकता दे िखन्छ ।
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अपराध पीिडत सं रक्षण ऐन, २०७५
बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५
सं गिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७०
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनयन्ऽण) ऐन, २०६४
ूमाण ऐन, २०३१
ु ी अपराध सं िहता, २०७४
मुलक
ु ी फौजदारी कायर्िविध सं िहता, २०७४
मुलक
अपराध पीिडत तथा साक्षी सहायता िनद� िशका, २०७३
ु रा�सं घीय महासिन्ध, २००३
��ाचार िव��दको सं यक्त
ु रा�सं घीय महासिन्ध, २०००
अन्तरदे शीय सं गिठत अपराध िव��दको सं यक्त

अपराध पीिडत र अिख्तयारको दु�पयोग पीिडतका लािग न्याय सम्बन्धी आधारभूत
िस�ान्तको घोषणापऽ, १९८५
अन्तराि�य फौजदारी अदालतको रोम िवधान, १९९८
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छु वाछूत तथा जातीय भेदभाव िव��को कानून र कायार्न्वयनको अवःथा1
१. िवषय ूवेशः
नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ ले पिहलो पटक छु वाछूत तथा जातीय भेदभाव िव��को हकलाई
मौिलक हकको �पमा ूत्याभूत गरे को िथयो।2 नेपाली समाजमा जातीय तथा सामािजक भेदभाव तथा
छु वाछूत धेरै लामो समय दे िख एउटा सांःकृितक परम्पराको �पमा रहदै आएको र समाजमा य�पी
यस ूकारको िवभेद र असमानता रहदै आएको सन्दभर्मा हरे क व्यिक्तलाई कुनैपिन ूकारको भेदभाव
र छु वाछूत िव��को हक हुने सं वैधािनक ूत्याभूित आफैमा महत्वपूण र् िवषय हो।अन्तिरम सं िवधानले
गरे को यो व्यवःथालाई नेपालको सं िवधानले पिन छु वाछूत तथा जातीय भेदभाव िव��को मौिलक
हकको �पमा िनरन्तरता िदएको छ।यस हकको कायार्न्वयन गनर् तथा िवभेद र छु वाछूतका कायर्
िनयन्ऽण गनर् यस सम्बन्धी कानून समेत िनमार्ण भै कायार्न्वयनमा रहेको छ।सं वैधािनक र कानूनी
व्यवःथाको ूभावकारी कायार्न्वयनले माऽ मौिलक हकको �पमा व्यविःथत यस हकको महत्व र
साथर्कता हुन्छ।
छु वाछूत र जातीय िवभेद मानव अिधकार र मानव मयार्दा िव��को कायर् हो।ए�ा�स� शताब्दीमा
पिन समाजलाई िवभािजत गरी मािनस मािनस बीच अनुिचत िभ�ता ल्याउने सबै ूकारका जातीय
िवभेदलाई सं िवधानले िनषेिधत कायर् मानेको सन्दभर्मा त्यसको कायार्न्वयन गनर् बनेको कानूनको
ूभावकारी र सहज कायार्न्वयन हुनपु न� कुरामा दुईमत हुन सक्तैन।समाजमा व्या� जातीय भेदभाव
तथा छु वाछूतको परम्परागत मान्यतालाई समाजबाट सम्पूणर् �पमा िनमुल
र् गनर्का लािग सजाय सिहत
कानून िनमार्ण भएको छ ।जातीय िवभेद र छु वाछूतको अन्त्य गरी समतामुलक समाज िनमार्ण गनर्
यस हकको सं रक्षण र यस सम्बन्धी कानूनको कायार्न्वयन गनर् ज�री छ ।यही सन्दभर्मा छु वाछूत
तथा भेदभाव िव��को हक तथा जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत कसूर र सजाय सम्बन्धी कानूनको
कायार्न्वयनको अवःथा सम्बन्धमा ूःतुत लेखमा अध्ययन गन� ूयास गिरएको छ ।

२. छु वाछूत सम्बन्धी अवधारणागत पक्ष र नेपालको पिरवेश
दिक्षण अिृकामा गोराह�ले कालाह�मािथ गरे को िवभेदका िव��मा नेल्सन मण्डेलाले आफ्नो
नेतत्ृ वमा सन् १९५२ मा राि�य कंमेसको ःथापना गरी शािन्तपूण र् सं घषर् गरे का िथए । जातीय िवभेद
िव��का सम्बन्धमा सन १९६० को माचर् २१ मा दिक्षण अिृकाको सापर्िभलमा रं गभेद िव��को
शािन्तपूवक
र् िवरोध ूदशर्नमा उिऽएका जनताह� मािथ सुरक्षाकम�ह�ले गोली ूहार गदार् ६९ जना
मािनसह�को ज्यान गएको िथयो।यो िवभेदको िव�� िसं गो मानव समुदाय उिभयो । फलःव�प

1 कायर्पऽ लेखन सहकायर्: सहन्यायािधवक्ता सं जीवराज रे ग्मी र सहायक न्यायािधवक्ता िशव वाग्ले
2 नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ को धारा १४
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ु
सं यक्त
रा� सं घको महासभाले सन् १९६५ को २१ िडसेम्बरका िदन सवै िकिसमका जातीय भेदभाव
3

उन्मुलन गन� सम्बन्धी अन्तराि�य महासिन्ध पािरत गर्यो।

कसै ले कसै लाई कुनै पिन आधारमा भेदभाव, विहंकार, िनयन्ऽण, ूितबन्ध, िनंकाशन, अवहेलना
लगायतका िवभेद तथा छु वाछूतजन्य कायर् जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत मािनन्छ ।नेपाल कानूनले
उत्पि�, जात, जाित, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीिरक अवःथाका आधारमा कसै लाई पिन
कुनै पिन कायर्मा बिहंकार, ूितबन्ध, िनंकाशन, अवहेलना गनुर् गराउनु जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत
हुने व्यवःथा गरे को छ । छु वाछूत र जातीय िवभेद सामािजक कुूथा माऽ नभै कानूनी �पमा पिन
िनषेिधत कायर् हो।तथापी नेपालमा यो सामािजक �पमा कायम रहदै आएको छ भने यसलाई िनयन्ऽण
गनर् भएका ूयासह� ूभावकारी हुन सकेका छै नन्। ऐितहािसक पिरवेश हेदार् नेपालमा जातीय िवभेद
र छु वाछूतलाई सामािजक �पमा र कानूनी �पमा मान्यता िदईएको िथयो।सोही कारणपिन समाजमा
यसको ःव�प िनमुल
र् हुन सकेको छै न।
ु ी ऐन, १९१० ले पेशाका आधारमा
नेपालको पिहलो सं िहताव� कानूनको �पमा रहे को मुलक
मािनसलाई तागाधारी, मतवाली, पानी नचल्ने तथा छु न नहुने जाितको �पमा बगीर्करण गरी

4

जातीय

भेदभावलाइर् मान्यता िदएको िथयो।समाजमा व्या� यस ूकृितको भेदभावका कारण मािनसह� वीच
ँ
एउटै पानीको ॐोत ूयोग गनर्, मिन्दर वा सावर्जिनक ःथानिभऽ ूवेश गनर् तथा किथत उच्च जातीसग
वैवािहक सम्बन्ध कायम गनर् नपाईने अवःथा रहे को िथयो।यो भेदभावजन्य अवःथालाई तत्काल
ूचिलत कानूनले नै सं रक्षण गरे को िथयो ।समाजमा कानूनी �पमा िव�मान रहेको सामािजक तथा
ु ी ऐन जारी भयो।उक्त ऐनले
जातीय िवभेदको अवःथालाई हटाउने उ�ेँयले २०२० सालमा मुलक
शा�बाट माऽ कालका ूभावले सबै व्यवहार चल्न नसक्दा छोटा बडा सबैलाई कसूर अनुसार एकै
सजाय होस् घटी बढी नपरोस् भ�ा िनिम� िचरकालसम्म शािन्त र व्यवःथा कायम राख्ने र िविभ�
वगर्, जात, जाित र क्षेऽका जनताको सुसम्बन्ध बनाई राख्ने उ�ेँय राखेको िथयो।5 समाजमा िव�मान
ु ी ऐन, २०२० जारी भएको भ�
रहे को जातीय िवभेद र छु वाछूतलाई अन्त्य गन� उ�ेँय अनु�प मुलक
सिकन्छ।तथापी लामो समयदे िख सामािजक �पमा कायम रहे को छु वाछूत र जातीय िवभेदलाई अन्त्य
गन� र यःता कायर्लाई दण्डिनय बनाउन कानून िनमार्ण हुन सकेको िथएन। यस सम्बन्धी ूयास
नेपाल अिधराज्यको

सं िवधान, २०४७

ले

गरे को िथयो।उक्त सं िवधानमा

कुनैपिन

व्यिक्तलाई

जाितपातीका आधारमा छु वाछूतको भेदभाव नगरीने, सावर्जिनक ःथलमा उपिःथत हुन वा सावर्जिनक
उपयोगका कुराह�को ूयोग गनर्बाट विन्चत नगरीने र त्यःतो कायर् कानून बमोिजम दण्डनीय हुने
ु ी ऐन, २०२० को
सं वैधािनक व्यवःथा रहे को िथयो। 6 यही सं वैधािनक व्यवःथा अन्तगर्त मुलक

3

जातीय िवभेद िव��को अिधकार िवषयगत पुिःतका, २०६९, राि�य मानव अिधकार आयोग, हिरहरभवन लिलतपुर पृ॰ १२

4

जुरी नेपाल, छु वाछु त तथा जातीय िवभेद अपराध िव�� कानूनी उपचार, ूथम सं ःकरण, २०७०, पृ� ११

5

ु ी ऐन, २०२० को ूःतावना
मुलक

6

नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०४७ को धारा ११
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अदलको महलमा १०क.नं. थप गरी कसै ले कसैलाई जाितपातीका आधारमा छु वाछूतको भेदभावपूणर्
व्यवहार गरे मा वा विहंकार वा िनषेध गरे मा वा सावर्जिनक ःथलमा उपिःथत हुन वा सावर्जिनक
उपभोगका कुराह� ूयोग गनर्बाट विन्चत गरे मा एक बषर्सम्म कैद वा तीन हजार �पैयासम्म
जिरवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने गरी छु वाछूत र जाितय भेदभावलाई दण्डनीय कसूर मािनयो।7 तर
सोही नं को ःप�ीकरण खण्डमा “कुनै मिन्दर वा धािमर्क ःथलह�मा परम्परादे िख चली आएको
व्यवहारलाई भेदभावपूण र् मािनने छै न भ�े अपवादजनक व्यवःथा गरी िवभेदको ःव�पलाई मान्यता
िदइएको िथयो । उक्त ःप�ीकरणको व्यवःथा तत्कािलन नेपाल अिधराज्यको सं िवधानको समानताको
हकको ूितकूल रहेकोले सव�च्च अदालतले असं बैधािनक ठहर गरे को िथयो।

8

ःप�ीकरणको

व्यवःथाले जाितय भेदभाव र छु वाछूतलाई मान्यता िदन खोजेको र सावर्जिनक ःथलमा उपिःथत हुन
वा सावर्जिनक उपयोगका कुराह�को ूयोग गनर्बाट कसैलाई पिन विन्चत नगरीने समानताको हकको
आधारमा सव�च्च अदालतले सो कानूनी व्यवःथाको परीक्षण गरे को दे िखन्छ ।
ु ी ऐन लगायत केही नेपाल कानूनमा गिरएको सं शोधनले उल्लेिखत
िव.स.२०६३ सालमा मुलक
अदलको महलको कानूनी व्यवःथामा पिरवतर्न गरी जातीय छु वाछूत सम्बन्धी कसूरको क्षेऽ र
सजायमा पुनरावलोकन गय�। जस अनुसार कसैले कसै लाई जातीपाती, धमर्, वणर्, वा अन्य कामको
आधारमा छु वाछूतको भेदभावपूण र् व्यवहार वा बिहंकार वा िनषेध गरे मा तीन मिहना दे िख तीनबषर्सम्म
कैद वा एक हजार दे िख पच्चीसहजार �पैयाँसम्म जिरवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भ�े व्यवःथा
गरीयो ।
नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ मा छु वाछूत िव��को हकलाई मौिलक हक अन्तगर्त समावेश
गरी

9

सो अन्तगर्त कुनै पिन व्यिक्तलाई जात, वंश, जाित, समुदाय, पेशा, वा पेशाका आधारमा कुनै

िकिसमको छु वाछूत वा जाितय भेदभाव नगरीने र यःतो भेदभावपूणर् व्यवहार दण्डनीय हुने तथा पीिडत
व्यिक्तले कानून�ारा िनधार्रण भए बमोिजमको क्षितपूितर् पाउने समेत ूत्याभूित गरीयो । यसै गरी कुनै
पिन व्यिक्तलाई जात जाितका आधारमा सावर्जिनक ूयोगका रहे का सेवा, सुिवधा वा उपयोगका
कुराह� ूयोग गनर्वाट वा सावर्जिनक ःथल वा सावर्जिनक धािमर्क ःथलमा ूवेश गनर् वा धािमर्क
कायर् गनर्बाट विन्चत नगरीने र कुनै वःतु, सेवा वा सुिवधा उत्पादन वा िवतरण गदार् त्यःतो वःतु, सेवा
वा सुिवधा कुनै खास जात वा जाितको व्यिक्तलाई खरीद वा ूा� गनर्बाट रोक लगाइने वा त्यःतो
वःतु, सेवा वा सुिवधा कुनै खास जात वा जाितको व्यिक्तलाई माऽ िबबी िवतरण वा ूदान नगरीने
हक समेतको व्यवःथा गिरएको िथयो । यही व्यवःथा अनुसार २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा
छु वाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, जारी भएको हो ।

7 नेपाल राजपऽ भाग २, िमित २०४९।९।१८, कानून न्याय तथा सं सदीय व्यवःथा मन्ऽालयको सूचना ।
8 ने.का.प.२०४९, अं क १२, िन.नं.४६७०, पृ. १०१०
9 नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ को धारा १४
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नेपालको सं िवधानले मौिलक हकको �पमा नै यो भेदभाव िव��को हकको व्यवःथालाई िनरन्तरता
िदएको छ भने सोको कायार्न्वयनका लािग जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत (कसूर र सजाय) ऐनमा
पुनरावलोकन गिरएको छ।उक्त कानूनमा भएका पिछल्ला सं शोधनह�ले ऐनको नाम लगायत कसूर,
दण्ड सजाय, पीिडतको सं रक्षण तथा क्षितपूितर् सम्बन्धी व्यवःथामा समेत समयानुकूल पुनरावलोकन
गरे को छ।यस कानूनले छु वाछूत र भेदभावको कायर्लाई कसूरको �पमा ःवीकार गनुक
र् ा साथै र
यःतो कायर् गन� गराउनेलाई सजाय हुने व्यवःथा गरे को छ ।

३. जातीय भेदभाव तथा छु वाछूतको ूकृित
जातीय छु वाछूत तथा सामािजक भेदभाव िनि�त समुदाय र पेशाका मािनसह�लाई अक� समुदाय का
मािनसले छु न नहुन,े िनि�त ःथान वा मिन्दरमा ूवेश गनर् निदने, सामािजक �पमा बिहंकरण र
अपहे िलत गन� लगायत अपमानजनक व्यवहार गन� असामािजक कुरीित ूथा हो । यो मािनस मािनस
वीचको असमानर अमानवीय व्यवहार पिन हो ।धमर्, वणर्, जात, जाती, सम्ूदाय, पेशाका नाममा किथत
तल्लो जात भनी भेदभाव र छु वाछूत गन� अमयार्िदत कायर् हो।नेपालको ूचिलत कानूनले जात जाित,
धमर् वणर् समेतका आधारमा गरीने भेदभावलाई जातीय भेदभाव तथा छु वाछूतसम्बन्धी कसूर मानेको
छ।िनि�त समुदाय र पेशाका मािनसह�लाई अक� समुदायका मािनसले छु न नहुन,े िनि�त ःथान वा
मिन्दरमा ूवेश गनर् निदने, सामािजक �पमा बिहंकरण र अपहेिलत गन� लगायत अपमानजनक
व्यवहार गन� कायर् छु वाछूत र भेदभावजन्य कसूर हो ।
कुनै पिन व्यिक्तलाई िनजको उ�पि�, जात, जाित, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीिरक अवःथाको
आधारमा कुनै पिन िनजी तथा सावर्जिनक ःथानमा गरीने कुनै पिन ूकारको छु वाछूत वा भेदभावजन्य
कायर्जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत सम्बन्धी कसूर हो।यःता कायर् गम्भीर सामािजक अपराध हुने गरी
कानून�ारा दण्डनीय हुने सं वैधािनक व्यवःथा गिरएको छ।10
यसै गरी नेपालको सं िवधानले छु वाछूत र भेदभावलाई समानता िव��को कायर् मानेको छ।यसले
सामािजक असमानता बढाउनुका साथै सामािजक स�ावलाई समेत कमजोर बनाउछ।यसले समुदायका
वीचमा सामािजक �पमा दुरी बढाउनुका साथै ःवःथ्य सामािजक िवकासमा पिन अबरोध िसजर्ना
गदर्छ।जातीय भेदभाव र छु वाछूतले मानव समूदाय र जातीका वीचमा असमानता उ�प� गन� र
मानवीय मयार्दा र सम्मानमा पिन असर गन� हुँदा यसलाई सभ्य समाजमा अःवीकायर् मािनन्छ ।

४. जातीय िवभेद र छु वाछूत िव��का अन्तराि�य कानून
अन्तराि�य मानव अिधकार सम्बन्धी कानूनले जातीय भेदभाव र छु वाछूतलाई पूणत
र् िनषेध गरे को
छ । अन्तराि�य मानव अिधकार कानूनको �पमा रहे का िनम्न अन्तराि�य दःतावेजह�ले जातीय
िवभेद र छु वाछूतका सम्बन्धमा गरे का व्यवःथाह� िनम्न रहेका छन् ।
10 नेपालको सं िवधानको धारा २४(५)
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४.१. मानव अिधकारको िव�व्व्याप घोषणापऽ, १९४८
ु रा� सं घको महासभाले पािरत गरे को मानव अिधकारको िव�व्व्ााप घोषणापऽ, १९४८ ले
सं यक्त

सबै

मानव जाित ःवतन्ऽ �ाले जन्मन्छन र मानव ूित�ा एवं अिधकारमा समान छन् भ�े भावनालाई
समेटेको छ। ूत्येक व्यिक्त कुनै पिन िकिसमको खासगरी जाित, वणर् वा उत्ाि�को भेदभाव िवना
सम्पूण र् अिधकार तथा ःवतन्ऽताह�को हकदार छन् भ�े यसले घोषणा गरे को छ । सबै मानव जाित
कानूनको अगािड समान हुने तथा कुनै पिन भेदभावको ूोत्साहन िव�� कानूनको समान सं रक्षणको
हकदार हुने कुरालाई यसलेःवीकार गरे को छ । यस घोषणापऽले जाित, वणर्, िल�, भाषा, धमर्,
राजनैितक वा अन्य िवचारधारा, राि�व् वा सामािजक उत्ाि�, सम्ाि�, जन्म वा अन्य है िसयत जःता
कुनै पिन आधारमा कुनै पिन िकिसमको भेदभाव नगरीने िस�ान्त यसले ःवीकार गरे को छ । 11 सबै
व्व्िक्तह�लाई यस घोषणापऽको उल्ल�न गरी गिरएको कुनै पिन ूकारको भेदभाव िव�� वा त्यःतो
भेदभावको दू�त्साहन िव�� समान सं रक्षण पाउने अिधकार हुने कुरा यसमा समावेश गिरएको

छ ।

४.२. नागिरक तथा राजनीितक अिधकार सम्बन्धी अन्तराि�व् ूित�ााप, १९६६
यस ूित�ााऽले सबै व्व्िक्तह�लाई जाित, वणर्, िल�, भाषा, धमर्, राजनीितक वा अन्य िवचार, राि�व् वा
सामािजक उत्ाि�, सम्ाि�, जन्म वा अन्य है िसयतका आधारमा कुनै पिन ूकारको भेदभाव नगरी
ूःतुत ूित�ााऽमा उिल्लिखत अिधकारह�को सम्मान र उपभोग हुने सुिनि�तता ूदान गरे को छ ।
यःता अिधकारको उल्ल�न भएको खण्डमा ूभावकारी उपचारको व्यवःथा गनुप
र् न� दाियत्व ाक्षरा�लाई
हुने ूित�ााऽले व्यवःथा गरे को छ।
४.३ आिथर्क, सामािजक तथा साँःकृितक अिधकार सम्बन्धी अन्तराि�व् अनुबन्ध, १९६६
यस अनुबन्धको धारा २ मा पिन यस अनुबन्धका ाक्षरा�ह�ले अनुबन्धमा उिल्लिखत अिधकार जाित,
वणर्, िल�, भाषा, धमर्, राजनीितक वा अन्य िवचार, राि�व् वा सामािजक उत्ाि�, सम्ाि�, जन्म वा अन्य
है िसयतका आधारमा कुनै पिन ूकारको भेदभाव िबना उपभोग गनर् पाउने कुराको ूत्याभूित गरे को
छ ।
४.४. बाल अिधकार सम्बन्धी अन्तराि�व् महासिन्ध, १९८९
यस महासिन्धको धारा २ अनुसार पक्ष रा�ह�ले ूत्येक बालबािलकाह�लाई िनजको वा िनजका बाबु
आमाको वा कानूनी सं रक्षकको जाित, वणर्, िल�, भाषा, धमर्, राजनीितक वा अन्य िवचार, राि�व्, जातीय
ु ै भएपिन कुनै पिन िकिसमको
वा सामािजक उत्ाि�, सम्ाि�, अशक्तता, जन्म वा अन्य है िसयत जेसक
भेदभाव नगरी यस महासिन्धमा उिल्लिखत अिधकारह�को सम्मान तथा सुिनि�तता गनुप
र् दर्छ ।

11 मानव अिधकारको िव�व्व्ााप घोषणपऽ, १९४८ को धारा २
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४.५. जातीय िवभेदका सवै �प उन्मूलन सम्बन्धी अन्तराि�य महासिन्ध, १९६५
महासिन्धले राजनैितक, आिथर्क, सामािजक, साँःकृितक वा अन्य क्षेऽमा मानव अिधकार र मौिलक
ःवतन्ऽताह� समान आधारमा कुनै पिन व्यिक्तले पाउने, उपभोग गन� र अभ्यास गन� कुरालाई कमजोर
र ूभावहीन तुल्याउने उ�ेँय राखी जाित, वणर्, वंश वा राि�य वा जातीय उत्पि�मा आधािरत कुनै पिन
ूकारको भेदभाव, बिहंकार, िनयन्ऽण, वा ूाथिमकतालाई जातीय भेदभावको �पमा पिरभाषा गरे को
छ। 12 न्यायािधकरण तथा न्याय ूदान गन� अन्य सबै अ�ह�का अगािड समान व्यवहार पाउने
अिधकार, कुनै व्यिक्तमािथ कुनै सरकारी अिधकारी, समूह वा सं ःथाह�बाट हुने िहं सा वा शारीिरक
क्षितिव�� राज्यबाट पीिडत व्यिक्तले सं रक्षण पाउने अिधकार, राजनीितक अिधकारह� खासगरी
सवर्व्यापी तथा समान मतािधकारका आधारमा िनवार्चनह�मा भाग िलने अिधकार, सरकार तथा कुनै
पिन तहमा सावर्जिनक मािमलाको स�ालनमा भाग िलने अिधकार तथा सावर्जिनक सेवामा समान
पहुँचको अिधकार, रा�को िसमानािभऽ आवतजावत तथा बसोबास गन� ःवतन्ऽताको अिधकार, आप्mनो
दे श लगायत कुनै दे शबाट बािहर िनःकने र आफ्नो दे शमा फकर्न पाउने अिधकार, राि�यताको
ँ िमलेर सम्पि� राख्ने अिधकार,
अिधकार, िववाह गन� तथा बरबधु छा�े अिधकार, एकल वा अ�सग
पुख्र्यौली सम्पि� ूा� गन�, िवचार, सि�वेक र धमर्को ःवतन्ऽताको अिधकार, िवचार र अिभव्यिक्तको
ःवतन्ऽता, शािन्तपूण र् भेला हुने तथा सं घ सं गठन गन� ःवतन्ऽता, काम गन�, ःवेच्छाले रोजगारी खोज्ने,
कामको उिचत र अनुकूल पिरिःथित ूा� गन�, बेरोजगारिव�� सं रक्षण पाउने, समान कामका लािग
समान ज्याला पाउने र उिचत पािरौिमक पाउने अिधकार, शे ड युिनयन ःथापना गन� तथा त्यसमा
सिम्मिलत हुने अिधकार, आवासको अिधकार, सावर्जिनक ःवाःथ्य, औषधोपचार, सामािजक सुरक्षा तथा
सामािजक सेवाह� ूा� गन� अिधकार, िशक्षा तथा तािलमको अिधकार, साँःकृितक कृयाकलापमा समान
सहभािगताको अिधकार र यातायात, होटल, रे �ुरे न्ट, क्याफे, नाँचघर तथा उ�ान जःता सावर्जिनक
ःथलह�मा वा सेवामा पहुँचको अिधकार ूमुख रहे का छन्। 13 महासिन्धको धारा ६ ले भेदभाव
िव��का अिधकारको उल्ल�नमा ूभावकारी कानूनी उपचार र क्षितपूितर्को व्यवःथा गनुप
र् न� पक्ष
राज्यको दाियत्व हुने व्यवःथा गरे को छ।नेपालले सन् १९७१, जनवरी ३० मा महासिन्ध अनुमोदन
गरी पक्षरा� बनेको छ। पक्षरा�को दाियत्व अनुसार नेपालले यस सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा गनर्
जातीय तथा अन्य सामािजक भेदभाव र छु वाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ िनमार्ण गरे को छ ।
४.६. डबार्न घोषणापऽ, २००१
दिक्षण अिृकामा सन् २००१ मा जातीय भेदभाव िव��को महासिन्धका सम्बन्धमा भएको िव�
सम्मेलनले फौजदारी न्याय ूणालीको ूशासिनक तथा कायर् ूणालीमा हुने जातीय भेदभावका कारण
जाितबाद, िवदे शीूित घृणा यससँग सम्बिन्धत असिहंणुता, वंशका आधारमा भेदभावमा परे का, समाजबाट
सीमािन्तकृत आिदवासी समूह मािथ ूितकूल ूभाव पानर् सक्ने िवषयमा छलफल गरे को िथयो । उक्त
12 जातीय िवभेदका सवै �प उन्मूलन सम्बन्धी अन्तरार्ि�य महासिन्ध, १९६५ को धारा १
13 ऐ धारा, २, ३ र ४
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सम्मेलनले मिहला तथा बालबािलका, जात, िल� तथा उमेरका कारण भेदभावबाट पीिडत हुन सक्ने
भएकोले उनीह�को अवःथालाई िवशेष ध्यान िदँदै फौजदारी न्यायूणालीको ूशासिनक तथा कायर्
ूणालीमा जातीय भेदभाव रोकथाम हुनपु न� तफर् ध्यानाकषर्ण गद� डवार्न घोषणापऽ, २००१ र डवार्न
कायर्योजना जारी गरे को िथयो।नेपालले पिन डवार्न घोषणापऽमा ूितव�ता व्यक्त गरे को छ ।
४.७. जाित हत्या अपराधको रोकथाम र सजाय सम्बन्धी महासिन्ध, १९६६
यस महासिन्धमा जाित हत्याकोपिरभाषा गद� यस िव��को कायर्लाई िनषेध गरे को छ । पूण र् वा
आंिशक �पमा राि�य, सम्ूदाय िवशेष, जातीय वा धािमर्क समूहलाई नास गन� उ�ेँयले गरीएका
समूहका सदःयको हत्या गन�, समूहका जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत िव��को अिधकार,सदःयको
भौितक िवनास गन�, शारीिरक वा मानिसक क्षित पु¥याउने, समूहको जन्ममा नै रोक लगाउने, समूहको
बालबािलका अक� समूहलाई िजम्मा लगाउने लगायतका कायर्लाई जाित हत्या भनी पिरभािषत गरे को
छ ।

५. सं वैधािनक तथा कानूनी व्यवःथा
नेपालको सं िवधान एवम् िविभ� राि�य कानूनले समेत छु वाछूत तथा भेदभावको कायर्लाइ िन�त्सािहत
गद� सो कायर्का िव�� िविभ� सं वैधािनक एवम् कानूनी व्यवःथाह� गरे को पाइन्छ ।
५.१. छु वाछूत तथा भेदभाव िव��को हक
नेपालको सं िवधानको धारा २४ ले छु वाछूत तथा भेदभाव िव��को हकको व्यवःथा गरे को
छ।नेपालको अन्तिरम सं िवधानको भन्दा केही फरक �पमा िनम्न अिधकारह� समावेश रहेका छन् ।
१.

कुनै पिन व्यिक्तलाई िनजको उत्पि�, जात, जाित, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीिरक
अवःथाका आधारमा कुनै पिन िनजी वा सावर्जिनक ःथानमा कुनै ूकारको छु वाछूत वा
भेदभाव नगरीने,

२.

कुनै वःतु, सेवा वा सुिवधा उत्पादन वा िवतरण गदार् त्यःतो वःतु, सेवा वा सुिवधा कुनै खास
जात वा जाितको व्यिक्तलाई खरीद वा ूा� गनर्बाट रोक लगाइने वा त्यःतो वःतु, सेवा वा
सुिवधा कुनै खास जात वा जाितको व्यिक्तलाई माऽ िबबी िवतरण वा ूदान नगरीने,

३.

कुनै जात, जाित वा उत्पि� वा शारीिरक अवःथाको आधारमा कुनै व्यिक्त वा समुदायलाई
उच्च वा नीच दशार्उने, जात, जाित वा छु वाछूतको आधारमा सामािजक भेदभावलाई न्यायोिचत
�ा�े वा छु वाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधािरत िवचारको ूचार ूसार गनर् वा
जातीय िवभेदलाई कुनै पिन िकिसमले ूोत्साहन गनर् नपाइने,

४.

जातीय आधारमा छु वाछूत गरी वा नगरी कायर्ःथलमा कुनै ूकारको भेदभाव गनर् नपाइने,
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५.

उिल्लिखत कुराको ूितकूल हुने गरी भएका सबै ूकारका छु वाछूत तथा भेदभावजन्य कायर्
गम्भीर सामािजक अपराधका �पमा कानून बमोिजम दण्डनीय हुने र त्यःतो कायर्बाट पीिडत
व्यिक्तलाई कानून बमोिजम क्षितपूितर् पाउने हक हुन,े

नेपालको सं बैधािनक व्यवःथामा कुनै पिन आधारमा गरीने जातीय भेदभाव र छु वाछूतजन्य व्यवहार
तथा कायर्ह� दण्डनीय मािन यःता कायर्बाट पीिडतले क्षितपूितर् पाउने िवषयलाई मौिलक अिधकारको
�पमा व्यविःथत गिरएको छ ।कुनै पिन सावर्जिनक ःथानमा माऽ नभै िनजी ःथानमा पिन कुनै
ूकारको छु वाछूत वा भेदभाव गनर् नपाईने व्यवःथा समावेश गिरएको छ ।दासयुगीन कुसं ःकार तथा
समाजलाई िवभािजत गरी मािनस मािनस बीच अनुिचत िभ�ता ल्याउने सबै ूकारका जातीय
भेदभावलाई अन्त्य गन� उ�ेँय सं िवधानले राखेको छ।सं िवधानको यो व्यवःथा कायार्न्वयन गनर् र
जातीय तथा अन्य सामािजक छु वाछूत र भेदभावलाई दण्डनीय बनाई िनयन्ऽण गनर् २०६८ सालमा
जारी भएको ऐन पुनरावलोकन गरी यसको नाम र अन्य कानूनी व्यवःथामा सं शोधन सिहत
कायार्न्वयनमा ल्याईएको छ ।14
५.२. जातीय तथा अन्य सामािजक छु वाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८
ूत्येक व्यिक्तको अिधकार र मानवीय मयार्दामा समान हुने िस�ान्तलाई आमत्साथ गद� कुनै पिन
आधारमा छु वाछूत तथा भेदभाव नहुने अवःथा िसजर्ना गरी यःतो कायर्लाई दण्डनीय बनाई पीिडतलाई
क्षितपूितर् िदने व्यवःथा गन� उ�ेँयका साथ यो ऐन जारी भएको छ ।मूलत जातीय भेदभाव र
छु वाछूतलाई अपरािधकरण गन� र पीिडतलाई क्षितपूितर् ूदान गरी समतामुलक समाजको िसजर्ना गन�
यो कानूनको उ�ेँय रहे को छ ।यस ऐनमा २०७२।११।१३ मा केही नेपाल ऐन सं शोधन गन� ऐन
माफर्त,िमित २०७५।६।२ मा भएको पिहलो सं शोधन ऐन, २०७५ र िमित २०७५।११।१९ मा
नेपालको सं िवधान अनुकूल बनाउन जारी केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गन� ऐन, २०७५ ले केही
सं शोधन गिरएको छ ।यस ऐनका महत्वपूण र् ूावधानह� दे हाय अनुसार रहेका छन् ।
क. वा� क्षेऽािधकार लागू हुने
यो ऐन नेपाल बािहर बसी नेपाली नागिरक िव�� कसूर गन� नेपाली नागिरकलाई समेत लागू हुने गरी
ऐनको बिहर्क्षेऽीय ूयोग हुन सक्छ । 15 तथापी यःतो कायर् नेपाल बािहर बसी कसूर गन� नेपाली
नागिरकलाई माऽ लागू हुन सक्दछ।नेपाल बािहर बसी गरे को कसूरमा कुन िजल्लामा उजूरी िदने
भ�े महत्वपूण र् ू� रहन्छ।

यस ऐनको दफा ५ ले उजूरवाला बसोवास गरे को वा ूितवादी रहेको

िजल्लाको ूहरी कायार्लयमा उजूरी िदनुपन� व्यवःथा रहेको छ ।

14 २०७२।११।१३ मा केही नेपाल ऐन सं शोधन गन� ऐन, २०७२, िमित २०७५।६।२ मा जातीय भेदभाव तथा छु वाछू त(कसूर र सजाय)

पिहलो सं शोधन ऐन, २०७५ र २०७५।११।११ मा नेपालको सं िवधान अनुकुल बनाउन केही नेपाल ऐन, सं शोधन गन� ऐन, २०७५ ले उक्त

ऐनमा सं शोधन गरे का छन । सं शोिधत व्यवःथा अनुसार ऐनको नाम जातीय तथा अन्य सामािजक छु वाछू त र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन,
२०६८ रहेको छ ।
15 ऐनको दफा २
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ख. छु वाछूत तथा भेदभाव िव��का अिधकारको सूची
यस ऐनको पिहलो सं शोधनले16 ूत्येक व्यिक्तलाई छु वाछूत तथा भेदभाव िव��को अिधकार हुने भन्दै
17

यस अन्तगर्त िनम्न अिधकार ूा� हुने व्यवःथा गरे को छ ।
(क)
(ख)

अदालत वा अन्य न्याियक िनकायबाट समान व्यवहार पाउने अिधकार,
कुनै सरकारी िनकायबाट उपलब्ध गराइने सेवा तथा सुिवधामा समान सं रक्षणको अिधकार,

(ग)

सावर्जिनक सेवामा समान पहुँचको अिधकार,

(घ)

नेपालिभऽ र बािहर आवत जावत र बसोवास गनर् पाउने अिधकार,

(ङ)

सांःकृितक कृयाकलापमा समान सहभािगताको अिधकार,

(च)

िववाह गन� तथा बरबधु छा�े अिधकार,

(छ)

शािन्तपूवक
र् भेला हुन तथा स��न गनर् पाउने अिधकार,

(ज)

रोजगारी छनौट गनर् तथा काम गनर् पाउने अिधकार,

(झ)

समान काम गरे बापत समान तलब पाउने अिधकार,

(ञ)

सावर्जिनक ःथानमा समान पहुँचको अिधकार,

(ट)

छु वाछूत तथा भेदभाव िव�� िसय न्याियक उपचार र उिचत क्षितपूितर् पाउने अिधकार

ग. जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत कसूर=
कसैले कुनै पिन व्यिक्तलाई ूथा, परम्परा, धमर्, सं ःकृित, रीितिरवाज, उत्पि�, जात, जाित, वंश, समुदाय,
पेशा वा व्यवसाय वा शािरिरक अवःथाका आधारमा ऐन अन्तगर्तको कुनै काम गरे गराएमा छु वाछूत
तथा भेदभाव गरे को मािनने व्यवःथा गरे को छ।यस अन्तगर्त छु वाछूत वा भेदभाव गरी सावर्जिनक वा
िनजी ःथानमा गरीने िनम्न १३ ूकारको कायर् जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत कसूरको �पमा समावेश
छन्। 18 यःता कायर् कसै ले गरे मा कसूर हुने गरी दण्डनीय मािनएको छ।यःता कसूरमा कसूरको
ूकृित अनुसार सजायको व्यवःथा गिरएको छ ।
(क) ूवेश गनर्, उपिःथत हुन वा भाग िलन िनषेध गन� वा कुनै िकिसमले रोक, िनयन्ऽण वा ूितबन्ध
लगाउने कायर्,

16 िमित २०७५।६।२ मा भएको पिहलो सं शोधनले थप गरे को ।
17 जातीय तथा अन्य सामािजक छु वाछू त र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा २ क.
18 ऐ दफा ४
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(ख) व्यिक्तगत वा सामूिहक �पमा सावर्जिनक ःथान वा समारोहबाट िनंकाशन, सामािजक बिहंकार
वा कुनै ूकारको भेदभाव गन� वा त्यःतो कायर्मा ूितबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै िकिसमको
असिहंणु व्यवहार ूदशर्न गन� कायर्,
(ग)

कुनै

पिन

व्यिक्तलाई उत्पि�, जात, जाित, वंश, समुदाय, पेशा

वा

व्यवसाय

वा

शारीिरक

अवःथाका आधारमा सावर्जिनक सेवाको ूयोग गनर् वा उपभोग गनर्बाट वि�त गन�कायर्,
(घ)

कुनै

पिन

व्यिक्तलाई उत्पि�, जात, जाित, वंश, समुदाय, पेशा

वा

व्यवसाय

वा

शारीिरक

अवःथाका आधारमा सावर्जिनक समारोह आयोजना गनर् वा सावर्जिनक �पमा आयोजना हुने
कुनै कायर् गनर्बाट वि�त गन� कायर्,
(ङ) जातीय छु वाछूत वा भेदभाव हुने कायर् गनर् कसै लाई भड्काउने, उक्साउने वा त्यःतो कायर् गनर्
दु�त्साहन हुने वा त्यःतो कुनै िबयाकलापमा जानीजानी सहभागी हुने कायर्,
(च)

कुनै

पिन

व्यिक्तलाई उत्पि�, जात, जाित, वंश, समुदाय, पेशा

वा

व्यवसाय

वा

शारीिरक

अवःथाका आधारमा कुनै पिन पेशा वा व्यवसाय गनर् ूितबन्ध वा रोक लगाउने वा कुनै पिन
व्यिक्तलाई कुनै पेशा वा व्यवसाय गनर् बाध्य पान� कायर्,
(छ)

कुनै पिन व्यिक्तलाई उत्पि�, जात, जाित, वंश, समुदाय, पेशावा व्यवसाय वा शारीिरक अवःथाका
आधारमा कुनै धािमर्क कायर् गनर्बाट वि�त गन� वा गराउने कायर्,

(ज)

कुनै पिन व्यिक्तलाई उत्पि�, जात, जाित, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीिरक
अवःथाका आधारमा कुनै वःतु, सेवा वा सुिवधा उत्पादन, िबबी वा िवतरण गनर्बाट रोक्ने वा
रोक लगाउने कायर्,

(झ)

कुनै वःतु, सेवा वा सुिवधा उत्पादन, िबबी वा िवतरण गदार् त्यःतो वःतु, सेवा वा सुिवधा कुनै
खास जात वा जाितको व्यिक्तलाई खिरद वा ूा� गनर्बाट रोक लगाउने वा कुनै खास जात वा
जाितको व्यिक्तलाई माऽ िबबी िवतरण गन� गरी उत्पादन, िबबी वा िवतरण गनर् वा गराउने
कायर्,

(ञ)

जात वा जाितका आधारमा पिरवारका कुनै सदःयलाई बिहंकार गन�, घरिभऽ ूवेश गनर् निदने
वा घर वा गाउँबाट िनकाल्ने वा िनःकन बाध्य तुल्याउने कायर् गनर् वा गराउने कायर्,

(ट)

ूचिलत कानून बमोिजम उमेर पुगेका वर–वधुवाट म�ूर भएको अन्तरजातीय िववाह गनर्बाट
कुनै पिन व्यिक्तलाई उत्पि�, जात, जाित, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसायका आधारमा रोक
लगाउन, त्यःतो िववाहबाट जिन्मएका सन्तानको न्वारान नगराउन वा भइसकेको िववाह
िवच्छे द गराउन कुनै िकिसमले कर गनर् वा गनर् लगाउने कायर्,

(ठ)

कुनै पिन व्यिक्त वा समुदायलाई �व्य�ंय साममी, लेख रचना, िचऽ, आकार, काटुर्न, पो�र,
पुःतक वा सािहत्यको ूसारण, ूकाशन वा ूदशर्न गरे र वा िव�ुतीय माध्यमबाट वा अन्य कुनै
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तिरकाले कुनै व्यिक्त वा समुदायलाई त्यःतो व्यिक्त वा समुदायको उत्पि�, जात वा जाितको
आधारमा उच्च वा नीच दशार्उन, जात, जाित वा छु वाछूतको आधारमा सामािजक भेदभावलाई
न्यायोिचत ठहर्याउन वा छु वाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधािरत िवचारको ूचार
ूसार गनर् वा जातीय िवभेदलाई कुनै पिन िकिसमले ूोत्साहन गन� वा गराउने कायर्,
(ड)

उत्पि�, जात, जाित, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसायका आधारमा कुनै पिन व्यिक्तलाई कुनै
ूकारको ौममा लगाउन इन्कार गन� वा ौमबाट िनंकाशन गन� वा पािरौिमकमा भेदभाव गन�
वा गराउन कायर्,

घ. दण्ड सजायको व्यवःथा
जातीय भेदभाव वा छु वाछूतको कसूरमा उक्त कसूरको ूकृितका आधारमा कसूरदारलाई न्युनतम एक
मिहनादे िख एकबषर्सम्म कैद र पाँचसय दे िख पाँच हजार �पैयासम्म जिरवाना वा दुबै सजाय र
अिधकतम तीन मिहना दे िख तीनवषर्सम्म कैद वा पचास हजार �पैयादे िख दुई लाख �पैयाँसम्म
जिरवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवःथा रहे को छ । यसैगरी यःतो कसूर गनर् म�त गन�, दु�त्साहन गन�,
उक्साउने वा त्यःतो कायर् गनर् उ�ोग गन� व्यिक्तलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय
हुन्छ भने पटके कसूरदारलाई पटकै िपच्छे िनधार्िरत सजायको दोब्वर सजाय हुने व्यवःथा छ । 19
यःतो कसूर सावर्जिनक पद धारण गरे को व्यिक्तले गरे मा पचास ूितशत थप सजाय हुने गरी
सावर्जिनक पद धारण गरे को व्यिक्तका हकमा थप आपरािधक दाियत्वको ूावधान रहे को छ ।20
ङ. क्षितपूितर् र उपचार खचर् सम्बन्धी व्यवःथा
जातीय तथा अन्य सामािजक छु वाछूत तथा भेदभावको कसूर गरे को ठहरे मा कसूरबाट पीिडत
व्यिक्तलाई कसूरदारबाट क्षितपूितर् भराउने व्यवःथा रहेको छ । जस अनुसार अदालतले कसूरदारबाट

पीिडतलाई दुईलाख �पैयाँसम्म क्षितपूितर् भराईिदनुपन� हुन्छ । ऐन जारी हुँदा क्षितपूितर्को िबगो
पच्चीस हजार �पैयाँदेिख एक लाख �पैयाँसम्म रहेकोमा ऐनमा गिरएको पिहलो सं शोधनले यसमा
वृि�गरी दुईलाखसम्म क्षितपूितर् कायम गिरएको छ ।
यसै गरी कसूरदारले पीिडतलाई कुनै शािररीक हािन नोक्सानी पु¥याएको रहेछ भने अदालतले हािन वा
नोक्सानीको ूकृितको आधारमा उपचार खचर् वा थप हािन नोक्सानीको मनािसव रकम कसूरदारबाट
पीिडतलाई भराउने आदे श िदनसक्छ । त्यःतो रकम कसूरदारबाट तत्काल भराउन नसिकएमा पीिडत
राहत कोषबाट भराउनु पन� र पिछ सम्बिन्धत कसूरदारबाट असुल गरी कोषमा सोधभनार् गराउनु
पदर्छ ।21

19 ऐ. दफा ७ (१) र (१क.)
20 ऐ दफा ७ (२)
21 ऐ दफा ९
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च. हदम्याद र जातीय छु वाछूत सम्बन्धी कसूर सरकारवादी हुने व्यवःथा
जातीय तथा अन्य सामािजक छु वाछूत र भेदभाव सम्बन्धीकसूर भएकोमा कसूर भएको िमितले तीन
मिहनािभऽ मु�ा दायर गनुर् पन� गरी हदम्यादको िसमा तोिकएको छ । 22 यःतो मु�ा नेपाल सरकार
ु ी फौजदारी कायर्िबिध सं िहता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश गिरएको छ ।23
वादी हुने र मुलक
यःतो कसूरको अनुसन्धान अिधकारी ूहरीबाट हुने र सम्बिन्धत सरकारी वकीलले अिभयोजनको कायर्
गदर्छ।सरकार वादी हुने भएपिन अपराध पीिडतले कसूरको समयमा नै सूचना िदनुपन� र अनुसन्धान र
अिभयोजनको कायर्मा सहयोग र समन्वय गनुप
र् न� कुरामा भने पीिडतको िजम्मेवारी रहन्छ ।
छ. उजूरी सम्बन्धी िवशेष व्यवःथा
जातीय तथा अन्य सामािजक छु वाछूत र भेदभावको कसूर कसै ले गरे को वा गनर् लागेको थाहा पाउने
व्यिक्तले निजकको ूहरी कायार्लयमा उजुर गनर् सक्छ । यःतो कसूर नेपालबािहर नेपाली नागिरकले
गरे मा उजूरकतार् बसोबास गरे को वा ूितवादी रहे को िजल्लाको निजकको ूहरी कायार्लयमा उजूर गनर्
सिकन्छ । 24 यःतो उजूरी सम्बिन्धत ूहरी कायार्लयले दतार् नगरे मा वा ूचिलत कानून बमोिजम
आवँयक कारबाही नगरे मा सम्बिन्धत व्यिक्तले सो कुराको उजूरी राि�य दिलत आयोग वा ःथानीय
तहमा समेत गनर् सक्ने िवशेष व्यवःथा गिरएको छ । ूा� उजूरी राि�य दिलत आयोग वा ःथानीय
तहले सम्बिन्धत ूहरी कायार्लयमा कारवाहीका लािग लेखी पठाउन सक्ने र यसरी लेखी आएमा
सम्बिन्धत ूहरी कायार्लयले सो सम्बन्धमा आवँयक जाँचबुझ गरी त्यःतो उजूरीउपर ूचिलत कानून
बमोिजम आवँयक कारबाही अगािड बढाउनु पन� अिनवायर्ता हुन्छ ।
ज. अनुसन्धानमा सहयोग िलन सक्ने
जातीय तथा अन्य सामािजक छु वाछूत र भेदभाव सम्बन्धी मु�ाको अनुसन्धानमा अनुसन्धानकतार्ले
कसूरबाट पीिडत व्यिक्तको हक अिधकार वा उत्थान सम्बन्धी कायर्मा सं लग्न रहे का ःथानीय अगुवा,
नागिरक समाज, सं घ, सं ःथाको ूितिनिधको सहयोग िलन सक्ने िविश� व्यवःथा यस ऐनमा रहे को
छ । 25 अनुसन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्ले आवँयक सहयोग सम्बिन्धत सं घ सं ःथाबाट िलन सक्ने
दे िखन्छ ।
झ. अन्य कसूरमा मु�ा चलाउन सिकने
यस ऐन बमोिजम कसूर मािनने कायर् अन्य ूचिलत कानून कमोिजम पिन कसूर मािनने रहे छ भने
त्यःतो कसूरमा पिन मु�ा चलाई कारवाही गनर् सिकने व्यवःथा ऐनमा समावेश गिरएको छ ।26

22 ऐ दफा १०
23 ऐ दफा ११
24 ऐ ऐनको दफा ५
25 ऐ ऐनको दफा ६
26 ऐ ऐनको दफा १३
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ु ी अपराध संिहता, २०७४
५=३= मुलक
ु ी अपराध सं िहता, २०७४ को पिरच्छे द १० मा भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार
मुलक
सम्बन्धी कसूर र सजायको व्यवःथा गरी कसूर गन� व्यिक्तबाट पीिडत व्यिक्तलाई पुगक
े ो क्षित वा
पीडा वापत मनािसब क्षितपूितर् भराई िदनु पन� कानूनी व्यवःथा समेत गिरएको छ।सोही व्यवःथा
अन्तगर्त मिहलाको रजःवला वा सुत्केरीको अवःथामा छाउपडीमा राख्न वा त्यःतै अन्य कुनै
िकिसमका भेदभाव, छु वाछूत वा अमानवीय व्यवहार गनुर् वा गराउनु हुदैन भनी यस िकिसमका
कायर्ह�लाई िनषेध गरी सजायको व्यवःथा गरे को अवःथा छ।सो सं िहताको दफा १६० मा कानूनमा
अन्यथा व्यवःथा भएकोमा बाहेक कानून बमोिजम अिधकार ूयोग गन� अिधकारीले त्यःतो अिधकार
वा सामान्य कानूनको ूयोग गदार् उत्पि�, धमर्, वणर्, जात, जाित, िल�, शारीिरक अवःथा, अपा�ता,
ःवाःथ्य िःथित, वैवािहक िःथित, गभार्वःथा, आिथर्क अवःथा, भाषा वा क्षेऽ, वैचािरक आःथा वा यःतै
अन्य कुनै आधारमा कुनै पिन नागिरक मािथ जानीजानी भेदभावपूणर् व्यवहारको कसूर गन� वा गराउने
व्यिक्तलाई तीन वषर्सम्म कैद वा तीस हजार �पैयाँसम्म जिरबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवःथा रहेको

छ । यसै गरी कसै ले कुनै बःतु वा सेवाको खिरद वा िबबी िवतरण गदार् गराउँदा कुनै खास जात,
जाित वा सम्ूदायको व्यिक्तबाट माऽ वा त्यःता व्यिक्तलाई माऽ खिरद वा िबबी िवतरण गन� वा
कुनै खास जात, जाित वा सम्ूदायका व्यिक्तलाई उपलब्ध नगराउने वा िबबी िवतरण नगन� कायर् गन�
वा गराउने व्यिक्तलाई एक वषर्सम्म कैद वा दश हजार �पैयाँसम्म जिरबाना वा दुवै सजाय हुने
कानूनी व्यवःथा रहे को छ ।
यःतै दफा १६६ मा कसै ले कसै लाई ूथा, परम्परा, धमर्, सं ःकृित, िरितिरवाज, जात, जाित, समुदाय, पेशा,
व्यवसाय, शारीिरक अवःथा वा सामािजक सम्ूदायको उत्पि�को आधारमा छु वाछूत वा अन्य कुनै
िकिसमको भेदभाव गनर् वा सावर्जिनक ःथलमा उपिःथत हुन वा कुनै सावर्जिनक ूकृितका धािमर्क
ःथलमा ूवेश गनर् रोक्न वा सावर्जिनक ूयोगमा रहे को पानी पधेरो ूयोग गनर् बि�त गनर् वा अन्य
कुनै िनजी वा सावर्जिनक उपयोग वा सुिवधाका कुराको ूयोग गनर्बाट बि�त गन� वा गराउने
व्यिक्तलाई तीन वषर्सम्म कैद वा तीस हजार �पैयाँसम्म जिरबाना वा दुवै सजाय हुनेछ र रा�सेवकले
यस दफामा लेिखएको कसूर गरे मा थप तीन मिहनासम्म कैद सजाय हुने व्यवःथा रहेको छ ।यस
सं िहतामा जातीय तथा अन्य सामािजक भेदभाव तथा छु वाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ मा
तोिकएको तीनमिहनाको हदम्याद भन्दा बढी अथार्त कसूर भए गरे को थाहा पाएको िमितले छ
मिहनाको हदम्याद रहे को छ । एकै ूकृितको कसूर र सजायको व्यवःथा फरक फरक कानूनमा
गिरएको सन्दभर्मा कुन कानून लागू गन� भ�े समःया कानून कायार्न्वयन गन� िनकायलाई पन� र यसले
कायार्न्वयनमा जिटलता आउने अवःथा रहन्छ ।

६. जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत कसूरको अिभयोजनको अवःथा
जातीय तथा अन्य सामािजक भेदभाव र छु वाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ अन्तगर्त सजाय हुने
कसूर सम्बन्धी मु�ाको अनुसन्धान ूहरी अिधकृतबाट हुन्छ भनेअिभयोजन कायर् सम्बिन्धत सरकारी
वकीलबाट गरीन्छ । यःता कसूरको अनुसन्धानमा ूहरीलाई िनद� शन गन�, राय परामशर् िदने, शंिकत

व्यिक्तको बयान िलने, शंिकत व्यिक्तलाई अनुसन्धानका लािग िहरासतमा राख्न अदालतसँग म्याद थप
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माग गन�, अनुसन्धान प�ात ूा� िमिसल हेरी थप ूमाण सं कलन गनर् वा थप अनुसन्धान गनर्
अनुसन्धानकतार्लाई िनद� शन गन� िजम्मेवारी सरकारी वकीलमा रहन्छ ।कसूरको अनुसन्धानलाई
ूभावकारी बनाउने र ूमाणबाट कसूरमा सं लग्न दे िखएको अवःथामा माऽ अिभयोजन गन�र गिरएको
अिभयोजनलाई सफल बनाउने कायर्मा सरकारी वकील िजम्मेवार रहनुपन� हुन्छ।कानूनले दण्डनीय
मानेका कायर् उपर अिभयोजन गरी कसूरदारलाई सजाय र पीिडतलाई क्षितपूितर् िदलाउने कायर्मा
अिभयोजनकतार्को

महत्वपूण र्

भूिमका

रहन्छ

।

यसबाट

कानून

कायार्न्वयन

पिन

ूभावकारी

हुनसक्छ।िवगत ६ आिथर्क बषर्को यःता कसूर सम्बन्धी मु�ामा भएको◌े अिभयोजनको अवःथालाई
िनम्न अनुसार िव�ेषण गिरएको छ । अिभयोजनको अवःथाले यो कानून अन्तगर्त हुने कसूर सम्बन्धी
मु�ाको अवःथा, दण्ड सजाय भएको सं ख्या लगायत कानूनको कायार्न्वयनको अवःथालाई िव�ेषण गनर्
सिकन्छ ।
६.१. आ.व.०७१।०७२ को अिभयोजन अवःथा
यस आ.व. मा जातीय छु वाछूत सम्बन्धी कसूर अपराधमा अिभयोजन भएका िजल्लामा ईलाम, सुनसरी,
पसार्, िचतवन, काठमाण्डौ, नुवाकोट, धािदङ, गोरखा, �पन्दे ही र सल्यान रहेका छन्।यी १०िजल्लामा
१५

वटा

मु�ा

अिभयोजन

भएको

र

४५

जना

अिभयुक्त

उपर

अिभयोगपऽ

दायर

भएको

दे िखन्छ। आ.व.०७०।०७१ बाट िजम्मेवारी सरे का मु�ा सं ख्या १४ रहे कोमा आ.व.०७१।०७२
27

मा िजल्ला अदालतमा िबचारािधन कुल मु�ाको लगत सं ख्या २९ र ूितवादीह�को सं ख्या १४०
रहेको दे िखन्छ यस मध्ये २४ वटा मु�ा फैसला भएका छन् ।यसमध्ये १२ वटा मु�ामा कसूर
कायम भएको छ भने कसूर कायम भएका ूितवादीह�को सं ख्या ३४ रहेको छ ।यसै गरी सफाई
पाएको मु�ाको सं ख्या १२ रहे को छ भनेूितवादी सं ख्या९० रहे को छ।यस आ.व.मा कसूर ठहर
भएको ूितशत ५० रहे को छ भने सफाई ूितशत ५ रहेको छ ।आ.व.०७१।०७२ को मु�ाको
लगत र फस्र्यौटको अवःथा िनम्न तालीकाबाट दे िखन्छ ।
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६.२ आ.व.०७२।७३ को अिभयोजनको अवःथा
ु , सुनसरी, उदयपूर, िसराहा, पसार्, दोलखा, िसन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धािदङ, गोरखा,
यस आ.व.मा ताप्लेज�
काःकी, बाग्लुङ, प्युठान, बाँके, बिदर्या, सुख�त, मुग,ु अछाम र कन्चनपूर गरी २० िजल्लामा जातीय
छु वाछूत सम्बन्धी कसूर अपराधको मु�ा अिभयोजन भएको महान्यायािधवक्ताको वािषर्क ूितवेदनमा
उल्लेख रहे को दे िखन्छ । अिभयोजन भएका कुल मु�ा सं ख्या २० रहे को छ भने अिभयोग लगाईएको
ूितवादी सं ख्या ४७ रहे को छ । गत आ.व. ०७१।०७२ को िजम्मेवारी सरे को मु�ा सं ख्या र यस
आ.व.मा अदालतमा दायर गरी कुल मु�ाको लगत सं ख्या २५ र ूितवादीह�को सं ख्या ६३ रहे को
छ । यस मध्ये १० वटा मु�ा फैसला भएकोमा ६ वटा मु�ामा कसूर कायम भएको छ । जसमा
ूितवादीको सं ख्या १३ रहे को छ । सफाई पाएको मु�ाको सं ख्या ४ रहेको छ भने ूितवादी सं ख्या
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१५ रहे को छ । कसूर ठहर भएको ूितशत ६० रहे को छ भने सफाई ूितशत ४० रहे को छ ।सो
अवःथा िनम्न तालीकाबाट ू� हुन्छ ।
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६.३. आ.व.०७३।७४ को अिभयोजन अवःथा
ँ ,ु
यस आ.व.मा इलाम, मोरङ, िसराहा, िसन्धुली, रामेछाप, मकवानपुर, लािलतपूर, काठमाड�, नुवाकोट, तनह
पसार्, काःकी, नवलपरासी, �पन्दे ही, किपलवःतु, �कुम, बाँके, सुख�त, डोल्पा र बझाङगरी १९ िजल्लामा
छु वाछूत सम्बन्धी कसूर अपराधको मु�ा अिभयोजन भएको महान्यायािधवक्ताको वािषर्क ूितवेदनबाट
दे िखएको छ ।

अिभयोजन भएका कुल मु�ा सं ख्या २५ रहे को छ भने अिभयोग लगाईएको ूितवादी

सं ख्या ६२ रहेको छ । आ.व.०७२।०७३ को िजम्मेवारी सरे को मु�ा सं ख्या र आ.व.
०७३।०७४ मा अदालतमा दायर गरी कुल मु�ाको लगत सं ख्या ३८ र ूितवादीह�को सं ख्या ८८
रहे को छ । यस मध्ये २० वटा मु�ा फैसला भएकोमा ११वटा मु�ामा कसूर ठहर भएको छ ।
जसमा ूितवादीको सं ख्या २३ रहे को छ । सफाई पाएको मु�ाको सं ख्या ९ रहेको छ भने ूितवादी
सं ख्या १५ रहेको छ । कसूर ठहर भएको ूितशत ५५ रहेको छ भने सफाई ूितशत ४५ रहे को
छ ।सो अवःथा िनम्न तालीकाबाट ू� हुन्छ ।
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६.४.आ.व.०७४।७५ को अिभयोजन अवःथा
ु ङ, झापा, मोरङ, सुनसरी, िसराहा, महो�री, सलार्ही, रौतहट, काॅेपलान्चोक,
यस आ.व.मा ताप्लेज
काठमाड�, धािदङ, पवर्त, गूल्मी,

नुवाकोट, �पन्दे ही, प्यूठान, सुख�त, केलाली र कन्चनपुर गरी १८

िजल्लामा छु वाछूत सम्बन्धी कसूर अपराधको मु�ा अिभयोजन भएको महान्यायािधवक्ताको वािषर्क
ूितवेदनबाट दे िखएको छ । अिभयोजन भएका कुल मु�ा सं ख्या २२ रहेको छ भने अिभयोग
लगाईएको ूितवादी सं ख्या ५३ रहे को छ । आ.व. ०७३।०७४ को िजम्मेवारी सरे को मु�ा सं ख्या
र आ.व. ०७४।०७५ मा अदालतमा दायर गरी कुल मु�ाको लगत सं ख्या ४५ र ूितवादीह�को
सं ख्या १०२ रहेको छ । यस मध्ये ३६ वटा मु�ा फैसला भएकोमा २१वटा मु�ामा कसूर ठहर
भएको छ । जसमा ूितवादीको सं ख्या ३५ रहे को छ । सफाई पाएको मु�ाको सं ख्या १५ रहे को छ
भने ूितवादी सं ख्या ३८ रहेको छ । कसूर ठहर भएको ूितशत ५८.३३ रहेको छ भने सफाई
ूितशत ४१.६७ रहेको छ ।सो अवःथा िनम्न तालीकाबाट ू� हुन्छ ।
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६.५. आ.व.०७५।७६ को अिभयोजन अवःथा
यस आ.व.मा ते॑थुम, भोजपूर, मोरङ, सुनसरी, खोटाङ, ओखलढु गां, िसराहा, महो�री, सलार्ही, बारा,

रामेछाप, िसन्धुपान्चोक, काठमाड�, गोरखा, तनहुँ, ःयाङजा, पवर्त, म्याग्दी, प्यूठान, बाँके, सल्यान, दै लेख,
कािलकोट, कैलाली र कन्चनपुर गरी २५ िजल्लामा छु वाछूत सम्बन्धी कसूर अपराधको २५ वटा
मु�ा

अिभयोजन

भएको

महान्यायािधवक्ताको

वािषर्क

ूितवेदनबाट

दे िखएको

छ।

आ.व.

28

०७४।०७५ को िजम्मेवारी सरे को मु�ा सं ख्या र आ.व. ०७५।०७६ मा अदालतमा दायर गरी
कुल मु�ाको लगत सं ख्या ५२ र ूितवादीह�को सं ख्या १३४ रहे को छ । यस मध्ये १६ वटा मु�ा
फैसला भएकोमा ९ वटा मु�ामा कसूर ठहर भएको छ । जसमा ूितवादीको सं ख्या १६ रहे को
छ । सफाई पाएको मु�ाको सं ख्या ७ रहे को छ भने ूितवादी सं ख्या १५ रहे को छ । कसूर ठहर
भएको ूितशत ५६.२५ रहेको छ भने सफाई ूितशत ४३.७५ रहेको छ ।सो अवःथा िनम्न
तालीकाबाट ू� हुन्छ ।
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६.६ आ.व.०७६।७७ को अिभयोजन अवःथा
यस आ.व.मा मोरङ १, सुनसरी १, सोलखुम्बु २, िसराहा २, महो�री १, िसन्धुपान्चोक ३, भक्तपूर १,
काठमाड� ४, धािदङ २,िचतवन १, नवलपरासी पूव र् १, काःकी २, पाल्पा १ , किपलबःतु १, गुल्मी
१,प्यूठान २, सल्यान २, दै लेखमा १, मुग ु १, कािलकोट १, अछाममा २, कैलालीमा ३, कन्चनपुर ३ र
िजल्लामा छु वाछूत तथा भेदभाव सम्बन्धी कसूर अपराधको ४० वटा मु�ा

डडेलधुरा १ गरी

अिभयोजन भएको महान्यायािधवक्ताको वािषर्क ूितवेदनबाट दे िखएको छ । आ.व.०७५।०७६ को
िजम्मेवारी सरे को मु�ा सं ख्या र आ.व. ०७६।०७७ मा दायर गरी कुल मु�ाको लगत सं ख्या ७८ र
ूितवादीह�को सं ख्या २१५ रहेको उल्लेख छ । यस मध्ये ३९ वटा मु�ा फैसला भएकोमा १०
वटा मु�ामा कसूर ठहर भएको छ । जसमा ूितवादीको सं ख्या ३३ रहेको छ । सफाई पाएको
मु�ाको सं ख्या २९ रहेको छ भने ूितवादी सं ख्या ७९ रहे को छ । कसूर ठहर भएको ूितशत
२५.६४ रहे को छ भने सफाई ूितशत ७४.३४ रहेको छ ।सो अवःथा िनम्न तालीकाबाट ू�
हुन्छ।
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उिल्लिखत छ आिथर्क बषर्को जातीय छु वाछूत तथा भेदभाव सम्बन्धी कसूरको अवःथालाई हे दार् यस
सम्बन्धी कसूरको सं ख्या अन्य कसूरको तुलनामा कम रहे को दे िखएको छ।६ बषर्मा अिभयोजन
गिरएको कसूरको सं ख्या १६७ रहेकोमा फैसला भएको मु�ा सं ख्या १४५ रहे को छ।जसमध्ये कसूर
28 महान्यायािधवक्ताको बािषर्क ूितवेदन २०७५।०७६, पृ� ३५५
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कायम भएको मु�ा सं ख्या ६९ अथार्त ४७.५८ ूितशत दे िखन्छ भने सफाई भएको मु�ा सं ख्या ७६
अथार्त ५२.४२ ूितशत रहेको छ।समममा अिभयोजनको अवःथालाई िनम्न तालीकामा दे खाईएको
छ ।
आिथर्क बषर्{

मु�ा जम्मा गत आव को

ूितवादी

फैसला

कसूर कायम

सफाई
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यो तथ्याकंले सफलताको तुलनामा असफलता ूितशत बढी रहेको दे िखएको छ ।यसबाट जातीय
िवभेद र छु वाछूतका घटनामा गिरएको अनुसन्धान र अिभयोजन ूभावकारी हुन नसकेको िःथित
दे िखन्छ ।

७. कायार्न्वयनको अवःथा
जातीय

छु वाछूत

तथा भेदभाव

(कसूर तथा

सजाय)

ऐनको

कायार्न्वयनको

अवःथालाई

हे दार्

अिभयोजनको अवःथाले ूभावकारी �पमा हुन नसकेको कुरालाई इिगंत गदर्छ । यसका अलावा
कानून कायार्न्वयन गन� िनकायह�ले उजूरी िलन नमा�े, कसूरका पीिडतह�लाई उजूरी िदन सिकने
िवषयमा पयार्� �ान नहुन,ु कसूरमा पीिडतलाई िमलापऽ गनर् दवाव िदने, उजूरी दतार् गरीए पिन
ूभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको कुरा िविभ� अध्ययनले दे खाएका छन् । 29 यसबाट एकाितर
पीिडतले न्याय पाउन नसक्नुका साथै न्यायमा पहुँचको अवःथा समेत कमजोर रहेको दे खाउछ ।
जातीय भेदभाव तथा छु वाछूतकै कारण कैय� व्यि�ह�ले ज्यान गुमाउनु परे को,सावर्जिनक �पमा
अपमान हुनपु रे को, अमानवीय र यातनाजन्य व्यवहार भएको, िविभ� अवसरबाट बि�त हुन ु परे को,
अपहेिलत

हुनपु रे का

लगायतका

धेरै

घटना

समाजमा

घटे को

तथ्यगत

घटनाबाट

पिन

दे िखन्छ।सामािजक अपराधको �पमा रहे को जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत िव��को अिधकारबारे
गाउँ– गाउँसम्म चेतना अिभवृि� गनर् नसिकएको कारण पिन कानून पालना र कायार्न्वयनमा किठनाई
भएको पाइन्छ । कानून कायार्न्वयन गन� िनकायह�ले उच्च ूाथिमकताका साथ यस िवषयमा काम

29 राि�य मानव अिधकार आयोगको अध्ययन ूितवेदन, २०७६ पृ� ८२
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गन� वातावरण िनमार्णहुन सकेको अवःथा छै न । दिलत तथा अन्य समुदाय आिथर्क, सामािजक,
राजनीितक, शैिक्षक �पमा अत्यन्त कमजोर रहे को कारणबाट पिन न्यायमा पहुँच सुिनि�त हुन सकेको
छै न । यो कानूनले गरे का दण्डनीय व्यवःथाका बारे मा सवैमा सचेतना हुन नसकेको दे िखन्छ ।
कानून पालनामा सबैको सकारात्मक सहयोग हुन आवँयक हुन्छ ।
कानूनको ूभावकारी कायार्न्वयन हुन नसक्नुमा यस कानूनको ूचार ूसारहुन नसक्नु, गाउँ–गाउँसम्म
चेतनाको अभाव हुनका साथै सचेत र िशिक्षत व्यिक्तले पिन यस िकिसमको कुसं ःकारजन्य सोचलाई
पिरवतर्न गनर् नसक्दा पिन जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत िव��को कानून पालना हुन नसकेको हो ।
अन्तरजातीय िववाह गरे का आधारमा, मिन्दरमा पूजा पाठ गन� िवषयमा, सावर्जिनक भोजमा सहभागी हुने
िवषयमा, धारा, इनार, कुवामा पानी िलने÷भन� िवषयमा, जन्म, नामाकरण, िववाह, मृत्यु लगायतका
सामािजक तथा सांःकृितक कायर्मा सहभागी हुने िवषयमा, दिलत समुदायले उत्पादन गरे को वःतुह�को
िवबी िवतरणका िवषयमा र होटल लगायत अन्य पेशा व्यवसाय स�ालन गन� िवषय लगायतका
क्षेऽमा िवभेद र छु वाछूतका समःयाह� बढीदे िखन्छन।30
यो कानून आफ�मा लामो समय दे िखको कुसं ःकार र कुरीितका �पमा समाजमा र मािनसको सोचमा
रहे को जातीय छु वाछूत र भेदभाव जःतो गलत सं ःकार र व्यवहारलाई िनयन्ऽण गन� र यो
ूचलनलाई िनमुल
र् गन�

उ�ेँयले आएको हो।समाजमा रहे को िवभेदकारी सोच र छु वाछूतको धारणा

पिन यो कानूनको पालनामा उि�कै िजम्मेवार रहन्छ।यसका लािग सचेतना वृि� र कानून पालना गन�
सं ःकारको िवकास आवँयक हुन्छ।राजनीितक दल, ःथानीय तह, यस क्षेऽमा काम गन� सं घ, सं ःथा,
नागिरक समाज, सं चारजगत लगायत सवैको सहयोग कानून कायार्न्वयनले खोज्दछ।यो समःया कुनै
समुदायको माऽ नभै समम समुदायको हो भ�े सोचमा पिरवतर्न आउन नसकेको अवःथाले पिन
कायार्न्वयन र कानून पालना कमजोर भएको मा� सिकन्छ।यी सबै कुराह�ले समममा जातीय
भेदभाव तथा छु वाछूत िव��को हकको कायार्न्वयन र यस सम्बन्धी कानूनको कायार्न्वयनको अवःथा
सन्तोषजनक मा� सिकने दे िखदै न ।तथापी यस कानूनले राखेको उ�ेँय र गरीएका व्यवःथाह�
आफैमा महत्वपूणर् छन्।अिभयोजनको अवःथाले ऐनको कायार्न्वयनको अवःथा ूभावकारी ब�
नसकेको दे िखएपिन अत्यन्तै कमजोर रहे को िनंकषर्मा भने पुग्न सिकदै न।

८. कानून कायार्न्वयनमा सरकारी वकीलको भूिमका
जातीय तथा अन्य सामािजक छु वाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को कायार्न्वयन तथा
यस ऐन अन्तगर्तका कसूर सम्बन्धी मु�ाको अनुसन्धान र अिभयोजनमा सरकारी वकीलको महत्वपूणर्
िजम्मेवारी

रहे को

छ।

ऐनको

कायार्न्वयन

र

अिभयोजनका

सम्बन्धमा

सरकारी

िजम्मेवारीलाई िनम्न अनुसार उल्लेख गनर् सिकन्छ ।

30 राि�य मानव अिधकार आयोग, जातीय भेदभाव तथा छु वाछू त िव��को अिधकारको अवःथा अनुगमन ूितवेदन, २०७६ पृ� ८२
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८.१. िनद� शन र परामशर् सम्बन्धी भूिमका
जातीय

छु वाछूत

तथा

भेदभाव

सम्बन्धी

कसूरको

ूारिम्भक

अनुसन्धान

ूितवेदन

ूहरी

अनुसन्धानकतार्बाट ूा� भएपिछ ूितवेदन अध्ययन गरी उक्त कसूरको अनुसन्धानको सम्वन्धमा कुनै
िनद� शन िदनुपन� दे िखएमा सरकारी वकीलले आवँयक िनद� शन िदन सक्दछ । 31 यो व्यवःथाको
उ�ेँय सम्बिन्धत कसूरको अनुसन्धानलाई ूभावकारी बनाई कसूर भए वा नभएको सम्बन्धी
आवँयक ूमाण सं कलन गन� कुरामा अनुसन्धानकतार्लाई मागर्दशर्न गनुर् हो । सरकारी वकीलले िदने
िनद� शनमा जातीय छु वाछूत तथा भेदभावजन्य कसूर अपराधका सम्बन्धमा कसूर भए वा नभएको पुि�
गन� सबुद, ूमाण र कागजातका िवषय र कानूनी कायर्िबिध पालना गरी रीतपूवक
र् ूमाण सं कलन गन�
कुरामा िनद� शन गनर् सक्दछ । साथै कसूरबाट पीिडत व्यिक्तको हक अिधकार वा उत्थान सम्बन्धी
कायर्मा सं लग्न रहेका ःथानीय अगुवा, नागिरक समाज, सं घ, सं ःथाको ूितिनिधको अनुसन्धानमा सहयोग
िलन सक्ने कुरामा पिन अनुसन्धान अिधकारीलाई िनद� श गनर् सक्ने क्षेऽ हो।
यसै गरी कसूर अपराधको उजूरी दतार् नगरे को वा दतार् गनर् ईन्कार गरे कोमा सम्बिन्धत उजूरवालाले
सरकारी वकील कायार्लयमा िनवेदन गरे मा उक्त उजूरीका सम्बन्धमा दतार् गरी कानून बमोिजम
अनुसन्धान गनर् सरकारी वकीलले परामशर् र िनद� श गनर्सक्छ । 32 अिभयोजन कायर्का लािग ूा�
फाईल अध्ययन गरी सरकारी वकीलले थप सबूद ूमाण सं कलन गनर् वा कुनै व्यिक्तसँग सोधपुछ गनर्
ँ सोधपुछ गरी पठाउन
आवँयक दे खेमा त्यःतो सबूद ूमाण सं कलन गनर् वा त्यःतो व्यिक्तसग
अनुसन्धान अिधकारीलाई िनद� शन िदन सक्ने अिधकार रहेको छ।33
८.२ अिभयोजन सम्बन्धी कायर् र वहस पैरवी सम्बन्धी भूिमका
कसूरको अनुसन्धानवाट सं किलत सवुत ूमाणका आधारमा जातीय तथा अन्य सामािजक भेदभाव र
छु वाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ वमोिजम कसूर भए वा नभएको आधारमा मु�ा अिभयोजन गन�
वा नगन� कायर् सरकारी वकीलले गदर्छ ।अिभयोजन सम्बन्धी िनणर्य गदार् सं किलत ूमाणबाट
अिभयुक्तले गरे को जातीय छु वाछूत तथा भेदभाव सम्बन्धी कसूर र सो कसूरमा हुने उपयुक्त सजायको
दावी रकसूरबाट पीिडतलाई क्षितपूितर्को समेत माग दावी गरी अिभयोग पऽ दायर गन� िजम्मेवारी
सरकारी वकीलमा रहेको छ । यसको उ�ेँय छु वाछूत सम्बन्धी कसूर अपराधमा सं लग्न व्यिक्तलाई
कानूनको दायरामा ल्याई अपरािधक दाियत्व वहन गराउनु र यःता अपराधमा कमी ल्याउनु हो भने
कसूर पीिडतलाई न्याय र क्षितपूितर् िदलाउनु पिन हो।यसका साथै दायर मु�ाका कसूर पीिडत र
साक्षीलाई अदालतमा तोिकएको िदन उपिःथित गराई बकपऽ गराउने,मु�ाको कारवाही ूकृया र
अवःथाका बारे मा पीिडत तथा कसूरको सूचनाकतार्लाई िनयिमत �पमा सूचना िदने,पीिडत र साक्षी
ँ को समन्वय गन�,
सं रक्षणको सम्बन्धमा आवँयक सहजीकरण गन�,सरोकारवाला िनकाय वा सं ःथासग
ु ी फौजदारी कायर्िबिध सं िहता, २०७४ को दफा १० (३)
31 मुलक
32 ऐ सं िहताको दफा ५
33 ऐ.दफा ३१
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ु ाइमा अदालतमा उपिःथत भै वहस पैरवी, ूितरक्षा गन� तथा फैसलामा
कसूर सम्बन्धी मु�ाको सुनव
िच� नबुझेमा सो उपर पुनरावेदन सम्बन्धी कायर्मा लािग ूःताव गन� लगायतका भूिमका सरकारी
वकीलमा रहे को छ । सरकारी वकीलले यो िजम्मेवारीलाई कानूनको कायार्न्वयनमा सहयोग पुग्ने
िहसावले हे नप
र्ु न� दे िखन्छ ।यःता िवषयमा हुने कसूर र पीिडतलाई हे न� िव�मान सोच तथा सामािजक
सं रचना जःता कारणले कसूरको अनुसन्धान र अिभयोजन कायर् ूभावकारी ब� नसकेको हुँदा अन्य
परम्परागत कसूर भन्दा यःता कसूरको अनुसन्धान र अिभयोजनलाई अलग ढं गले हेनप
र्ु न� हुन्छ ।
यसका लािग सरकारी वकीललेपीिडतबाट पयार्� सहयोग ूा� गन�, गम्भीर सामािजक अपराधको �पमा
यस अपराधको सं वद
े निशलतालाई िवचार गन�, अिभयोजनको सफलतामा सुधार गरी कानूनको
ूभावकारी कायार्न्वयन गन� िवषयमा ध्यान िदन आवँयक दे िखन्छ ।

९. न्याियक �ििकोक
९.१. मन बहादुर िव�ककमर् िव. कानून न्याय तथा संसदीय मािमला मन्ऽालय समेत
२०४९ सालमा थप गिरएको अदलको महलको १० क.नं

ले

34

जाितय छु वाछूत कायर्लाई

अपरािधकरण गरी त्यःतो कायर् गरे कोमा सजायको व्यवःथा गरे को िथयो । सोही नं. को ःपिीकरण
खण्डमा “कुनै मिन्दर वा धािमर्क ःथलह�मा परम्परादे िख चली आएको व्यवहारलाई भेदभावपूण र्
मािनने छै न“ भनी गिरएको व्यवःथा सं िवधान ूद� समानताको हकको िवपिरत भेदभावजन्य रहे को
हुँदा उक्त कानूनी व्यवःथा अमान्य र वदर घोषणा गरे को छ ।
९.२. िडल बहादुर िव�ककमर् िव. नेपाल सरकार समेत=35
कुनै पिन ूकारले छु �याउन¸ ूितवन्ध लगाउने¸ बाहे क गन� तथा बन्दे ज लगाउने जःता कायर्ह�
व्यिक्तह� वीच भएको भेदभाव मािनने हुँदा सं ःकृत छाऽावासको सुिवधा पाउनवाट मिहला तथा
ॄतवन्ध गनर् नपन� जाित जनजाितका व्यिक्तह� ूवेश गनर् नसक्ने गरी शतर् तोकेको िवषय असमान र
भेदभावजन्य हुने भ�े आदे श सव��च अदालतले गरे को छ ।
९.३. दुगार् सोब िव. नेपाल सरकार36
डोटीको शैले�री मिन्दरमा दिलतलाई ूवेश गनर् निदई असमान ब्यवहार भनी परे कोमा िबना भेदभाव
समानताको हक ूा� हुने कानूनी ब्यवःथा तथा सं रचनाको िनमार्ण गनुर् भनी सरकारको नाममा
िनद� शनात्मक आदे श जारी भएको छ ।

34 ने.का.प.२०४९, अं क १२, िन.नं.४६७०, पृ. १०१०
35 ने.का.प. २०६२ अंक १० िन.न.७६०३
36 (२०५७ सालको िरट नं ३६४३ फैसला िमित २०५८÷६÷१२
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९.४. र� बहादुर वागचन्द िव. मिन्ऽपिरष� सिचवालय समेत
जाितपाती छु वाछूत तथा भेदभावजन्य कायर्ह� नागिरक वीचको समानता िव��को हुने र यसले
सामािजक िवकृित िनम्ताई राि�य उत्थानमा वाधक हुने कुरामा कसै को दुईमत हुन नसक्ने भएकोले
समाजमा व्या� रहेको कुरीित िसफर् कानून बनाएर माऽ जान नसक्ने हुँदा अिशक्षाको कारणले
समाजमा दे िखरहे को कुरीित हटाउनलाई चेतना अिभवृि� हुने खालका उ�ेँयमूलक कायर्�मह�
गन�तफर् सव��च अदालतबाट िनद� शनात्मक आदे श जारी भएको छ ।

37

साथै जातीय छु वाछूत

सम्बन्धमा िव�मान कानूनको अपयार्�ता रहे को र यस सम्बन्धमा जातीय छु वाछूत िव��को
अन्तराि�य महासिन्धको व्यवःथा अनुसार अध्ययन गरी सम्ब� सरोकारवालासँग परामशर् समेत गरी
नयाँ कानून िनमार्ण गनर् समेत सरकारका नाममा आदे श िदएको िथयो।यो आदे श समेतका आधारमा
२०६८ सालमा छु �ै जातीय भेदभाव छु वाछूत (कसूर र सजाय) ऐन िनमार्ण भै कायार्न्वयनमा आएको
छ।
९.५ अिधवक्ता ँयामकुमार िव�ककमर् समेत िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत
यस मु�ामा सव��च अदालतले जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ समाजमा
व्या� जातीय भेदभाव र छु वाछूतको परम्परागत मान्यतालाई सम्पूण र् �पमा िनमूल
र् गनर् तजुम
र् ा भएको
हुँदा यसको ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग िनयमावली बनाउन सरकारको नाममा आदे श जारी गरे को
छ।38 यस मु�ामा अदालतले जातीय छु वाछूत सामािजक कलकंको �पमा रहे को भन्दै यःतो कसूरको
गम्भीरता र त्यसले ल्याएको िवभाजन, वतर्मान र भावी पुःतामा पन� असर समेतका बारे मा व्यापक
�पमा रहे को ूचार ूसार गरी सामािजक रोगको �पमा ूःतुत अपराधको मूल जरो उखेल्न ूय�शील
रहनुपन� कुरामा जोड िदएको छ ।
९.६ गोपाल सूचीकारको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार िव. टे क बहादुर िव�39
ँ पुग्ने हुँदा यःता िवकृित र
जातीय िवभेदजन्य कायर्ह�ले व्यिक्तको सम्मान र ूित�ामा आच
िवसँगितका कायर् हुन िदनु हुदैन भन्दै यस मु�ामा सव��च अदालतले जातीय िवभेद र छु वाछूत जःता
कसूरजन्य कायर् गरी अपमानजनक काम कारवाही गरे को भ�े अिभयोग ठोस ूमाणबाट पुि� हुनपु दर्छ
भन्दै ूितवादीलाई सफाई िदएको शु� र पुनरावेदन अदालतको फैसला कानून सम्मत ठहर गरे को
छ ।

37 ने.का.प. २०६२ अंक २ िन.न. ७४१९
38 ने.का.प २०७३ अंक ७, िन.न. ९६३६
39 ने.का.प २०६९ अंक ७ िन.न. ८८६३
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९.७. सत्येन्ि झा समेत िव. नेपाल सरकार40
महो�रीमा दिलत समुदायको कृंण कुमार पासवान र ू. सत्येन्ि झा की छोरी सरोज कुमारी झा बीच
ूेम सम्बन्ध रहे को कारण िनज कृंण कुमार पासवानको कतर्व्य गरी मारे को भ�े ूःतुत मु�ामा
सव�च्च अदालतले जातीय िवभेद र छु वाछूतको कारण भएको अपराधमा कसूरको गिम्भरता िवचारणीय
हुने भन्दै जातीय िवभेदको कुनै पिन �प सामािजक कलकं हुने व्याख्या गरे को छ । यस मु�ामा
मानव सभ्यताको इितहासमा नै कालो धब्बाका �पमा रहे को जातीय छु वाछूत जःतो कुरालाई कुनै
बहानामा सहन गरी त्यसको आवरणमा ज्यान मारे को अपराधमा हलुको �ि�कोण िलई सहन गन�
ूवृि� कायम गनर् नहुने भन्दै अ�को जीवनलाई तृण बराबर ठा�े र त्यसलाई मासेर भए पिन आफ्नो
वा आफ्नो पिरवारको कृिऽम उच्चता ूदिशर्त गन� सोच, सं ःकार र व्यवहार रहेसम्म समाजमा समानता
र न्यायको उ�ोधन हुन नसक्ने हुनाले भेदभाव र असमानता �पी िवषम र िवकृत पिरिःथितमा एक
जना िनहत्था र िनद�ष व्यिक्तलाई धेरै व्यिक्तह� िमली षडयन्ऽपूवक
र्
गरे को हत्यामा पिन हलुको
�ि�ले सजाय कम गनुर् िववेकिहन हुने भन्दै शु� अदालतले सािवक अदालती बन्दोवःतको

१८८ नं

बमोिजम सजाय घटाउने गरी गरे को फैसला उिचत नहुने भन्दै जन्म कैद सजाय हुने व्याख्या गरे को
छ ।
९.८. मोहन शाशंकर िव. िशक्षा तथा खेलकुद मन्ऽालय समेत

41

ु भ
राज्यको योगदान रहे को कानूनी वा सावर्जिनक सं ःथाले िदने िशक्षा वा अन्य सेवाह� सवर्सल
हुनपु न�मा जातअनुसार छु �ाछु �ै िशक्षालय वा सेवा केन्ि खडा गनुप
र् न� भ�े सोच ःवयंले सेवामा
पहुँचलाई

िनषेिधत

गरी

भेदभावलाई

वढवा

िदने

र

अन्ततः

सामािजक

एकीकरणको

स�ा

िवखण्डीकरणलाई ूौय िदने हुँदा िवपक्षी पशुपित क्षेऽ िवकास कोषबाट स�ालन अिभभारा िलएको
िव�ाौम जःतो पिवऽ शैिक्षक सं ःथालाई त्यःतो गलत र भेदभावपूण र् कुराको माध्यम वा केन्ि
वनाउन निमल्ने हुनाले नेपाल वेद िव�ाौमबाट स�ालन हुने शैिक्षक कायर्�मह�मा जातजातीको
आधारमा भेदभाव नगरी समानताको िस�ान्त र आवँयक योग्यताको आधारमा ःवच्छ तिरकाले
छनौट गरी ूवेश िदनु भ�े परमादे शको आदे श सव�च्च अदालतबाट जारी भएको छ। िहन्दु धमर्मा
नेपाल वेद िव�ाौमबाट पठनपाठन हुने शैिक्षक �ानको महत्व र सो �ान वा िशक्षा हािसल गनर्
चाहने इन्छु क िव�ाथ�को चापलाई ध्यानमा राखी आवँयक ॐोत जुटाउने तथा त्यहा कायर्रत िशक्षक
एवं अध्ययनरत िव�ाथ�ह�को िहतलाई सम्बोधन गन� गरी िनि�त नीित िनयम तजुम
र् ा गरी सेवालाई
व्यापक र सं ःथागत गनर् जो चािहने आवँयक व्यवःथा गनुर् भ�े समेत आदे श भएको पाइन्छ ।

40 ने.का.प २०६८ अं क ९ िन.न. ८६८५
41 ने.का.प २०६६ िन.न. ८३७९
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१०. महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट भएका ूयासह�
ँ छलफल
१०.१. कानून िनमार्ताह�सग
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको आयोजनामा “जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत िव��का कानून
कायार्न्वयनको अवःथा”िवषयक एक िदवसीय राि�य कायार्शाला िमित २०७६ असार ७ गते
लिलतपुरमा सम्प� भएको िथयो । उक्त कायार्शालामा ूितिनिध सभाका माननीय सदःयह�, राि�य
सभाका माननीय सदःयह�, नेपाल सरकारका सिचवह�, ःथानीय िनकायका ूमुख तथा उपूमुखह�,
अिधकारकमीर्ह�,

ूहरीका उच्च पदःथ अिधकारीह� लगायतका व्यिक्तत्वह�को सहभािगता रहे को

िथयो । सो कायर्शालाले िनम्न ७ वटा िनंकषर्ह� पािरत गरे को िथयोः


जातीय तथा अन्य सामािजक छु वाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई
नेपालको सं िवधानले ूत्याभूत गरे को दिलतको हक र छु वाछूत िव��को हक अनुकुल हुने
गरी आवँयक पुनरावलोकन गरीनु पदर्छ । खास गरी जातीय छु वाछूत िव��को कसूरको
ु ाइ
ूमाण सं कलन, ूःतुतीकरण, ूमाणको भार, साक्षीको बकपऽ गराउने िविध, मु�ाको सुनव
लगायतका कायर्िविधगत व्यवःथा र हदम्यादमा समेत पुनरावलोकन गनुर् पन� भनी छलफलमा
उठे का िवषयलाई सम्ब� सबै क्षेऽबाट गम्भीरतापूवक
र् िलनु पन� आवँयकता छ ।



जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत िव��को कसूर मानव मयार्दा िव��को कसूर हो । यो
कसूरको ूकृित, ःवभाव र गािम्भयर्ताका आधारमा अनुसन्धान, अिभयोजन र न्याय सम्पादन
गन� कायर्मा िबयाशील रहने अनुसन्धानकतार्, अिभयोजनकतार् एवं न्याय सम्पादन गन�
अिधकारीह�को क्षमता िवकासका लािग िवशेष कायर्बम स�ालन गनुर् पदर्छ । यी
िनकायह� बीचको समन्वयलाई अझ ूभावकारी बनाउनु पदर्छ।



जातीय तथा अन्य सामािजक छु वाछूत तथा भेदभाव कसूरको िनवारणका लािग सरकारी
िनकाय र गैरसरकारी क्षेऽ, िनजी क्षेऽ, सं चार क्षेऽ, अिधकारकमीर् र नागिरक समाजको
साझा सिबयता आवँयकता पदर्छ । सोही अनुसार जातीय तथा अन्य सामािजक छु वाछूत
ँ
तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐनको व्यवःथाको बारे मा ूदे श र ःथानीय तह समेतसग
सहकायर् गद� सचेतनामूलक कायर्बम स�ालन गरीनु आवँयक छ । सरकारी वकील,ूहरी
र अदालतले स�ालन गन� सामुदाियक सं वाद कायर्बममा यो िवषयलाई ूाथिमकतापूवक
र्
समावेश गनुर् उपयुक्त हुन्छ ।



सं िवधानले अपराध पीिडतको हकको सुिनि�तता गरी सो सम्बन्धी छु �ै कानून समेत
बिनसकेको
सहायता,

अवःथामा
सामािजक

जातीय

भेदभाव

समायोजन

एवं

तथा

छु वाछूत

सम्बन्धी

सो

िवषयका

साक्षीको

कसूरका

पीिडतको

सं रक्षणका

लािग

सरकारी, गैरसरकारी, िनजी क्षेऽ र नागिरक समाज समेतका सबै पक्षबाट िवशेष अमसरता
ूदशर्न गनुर् आवँयकता छ।
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जातीय

भेदभाव

तथा

छु वाछूत

िव��को

कसूरको

अनुसन्धानको

ूारम्भदे िख

फैसला

कायार्न्वयनसम्म अपराध पीिडतको सहायता र सं रक्षण एवं ूितिनिधत्व र ूितरक्षाको
कामलाई ूभावकारी बनाउन सरकारी वकीलले थप अमसरता िलनु पदर्छ ।


जातीय तथा अन्य सामािजक छु वाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन,२०६८ को
कायार्न्वयनमा हालसम्मको अवःथाको बारे मा अनुसन्धानमूलक अध्ययन गरी ूा� नितजाका
आधारमा कानूनी, कायर्िविधगत एवं व्यवहािरक िवषयमा सुधारको आवँयकता रहे को छ ।
महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले यस िवषयमा अमसरता िलनुपदर्छ ।



दिलत तथा गैरदिलत समुदायमा सचेतना कायार्बमलाई ूभावकारी �पमा सं चालन गनर्
सरकारी, गैरसरकारी तहबाट िविभ� कायर्बम सं चालन गनुप
र् न�, िवतरणात्मक न्याय सम्बन्धी
कानूनको कायार्न्वयनमा राज्यका सम्ब� िनकायबाट िवशेष पहल हुनपन� र पीिडतलाई न्याय
र पीडकलाई दण्ड िदने कुरामा थप ूभावकािरता ल्याउन फौजदारी न्याय ूणालीको
कायार्न्वयनमा सं लग्न िनकाय र अिधकारीह�को अझ सशक्त भूिमका हुन आवँयक छ।

ँ को छलफल र ूितब�तत
१०.२. छाउपडी सम्बन्धमा सरोकारवालासग
िमित २०७६।०९।०७ मा माननीय महान्यायािधवक्ताज्यूको अध्यक्षता तथा नेपाल सरकारका गृह
सिचवको उपिःथित र छाउपडी ूभािवत क्षेऽका सुरक्षा िनकाय तथा सरकारी वकीलह� समेतको
सहभािगतामा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा बैठक बसी उक्त समन्वय सिमितको दे हायको िनणर्य
कायार्न्वयन गन� ूितव�ता व्यक्त भएको िथयो । सो िनणर्य कायार्न्वयन गरी गराई व्यिक्तको
सम्मानपूवक
र् बाँच्न पाउने मौिलक हक तथा मानव अिधकारको ूचलन गन� गराउने कायर्मा राज्य
तथा सरोकारवाला सबैको िजम्मेवारी बोध गद� िविभ� िकिसमका भेदभाव, छु वाछूत वा अमानवीय
व्यवहारका कायर्ह�लाई कानूनी दायरामा ल्याउने कायर्मा सरोकारवाला सबैले सहयोग गरी िदन
अनुरोधसमेत भएको छ ।


ु ी अपराध सं िहता, २०७४ कायार्न्वयनमा रहे को छ । यसले िविभ� सामािजक
मुलक
ु ी अपराध सं िहताले
अपराधह�लाई पिन समेटी सजायको व्यवःथा गरे को सन्दभर्मा मुलक
भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसूर र सजायको व्यवःथा गरी कसूर
गन� व्यिक्तबाट पीिडत व्यिक्तलाई पुगेको क्षित वा पीडा वापत मनािसब क्षितपूितर् भराई िदनु
पन� व्यवःथा समेत गरे को छ । सोही व्यवःथा अन्तगर्त मिहलाको रजःवला वा सुत्केरीको
अवःथामा छाउपडीमा राख्न वा त्यःतै अन्य कुनै िकिसमका भेदभाव, छु वाछूत वा अमानवीय
व्यवहार गनुर् वा गराउनु हुँदैन भनी यस िकिसमका कायर्ह�लाई िनषेध गरी सजायको
व्यवःथा गरे को अवःथा छ । यस िकिसमका अपराधजन्य कायर्ह� नेपालका िविभ�
भूभागमा भई रहेको हुँदा यी र यःतै ूकृितका अपराधह�ले व्यिक्तको मौिलक हक तथा
मानव अिधकारको ूचलनमा अवरोध सृजना गन� र सामािजक तथा व्यिक्तगत जीवन र
सुरक्षामा समेत नकारात्मक असर पान� हुन्छ । यस िकिसमका अपराधह�को िनयन्ऽणका
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लािग राज्यका सं रचना तथा सरोकारवालाको साथ सहयोग भएमा कसूरदारलाई कानून
बमोिजमको सजाय िदलाउन र पीिडतलाई न्यायको महसुस गराउन सिकने िव�ास गनर्
सिकन्छ । छाउपडी र अन्य भेदभाव तथा अपमानजन्य व्यवहारका िव�� ूदे श र ःथानीय
तहका कायार्लयसँग समन्वयपूवक
र्
सचेतनामूलक कायर्बम स�ालन गनर् अनुरोध गन�,
छाउपडीका साथै भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारका िव�� ूभािवत क्षेऽमा समुदायमा
सरकारी वकील र समुदाय ूहरी साझेदारी कायर्बम स�ालन गन�, सम्बिन्धत िजल्लाका
ूमुख िजल्ला अिधकारीको सं योजकत्वमा िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयका ूमुख र
ु ी अपराध सं िहताले
िजल्ला ूहरी कायार्लयका ूमुख रहे को एक सं यन्ऽ बनाई मुलक
पिरभािषत गरे का सामािजक िवभेद र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहार िव��का कानूनले
गरे का व्यवःथाका सम्बन्धमा दे शव्यापी �पमा सचेतनामूलक अिभयान स�ालन गन� भनी
ु ी फौजदारी कायर्िविध सं िहता, २०७४ को दफा १९४ बमोिजमको समन्वय सिमितबाट
मुलक
िनणर्य भएको छ ।

११= ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग सुधारका क्षेऽह�


जातीय छु वाछूत र भेदभाव िव��को मौिलक हकको ूयोग र यस सम्बन्धी कानूनको
बारे मा राजनीितक दल, आम नागिरक, सम्बिन्धत समूदाय र नागिरक समाज तथा कानून
कायार्न्वयन गन� अिधकारीमा चेतना अिभवृि� गनुर् महत्वपूण र् हुन्छ ।जातीय छु वाछूत
सामािजक कलकंको �पमा रहेको र यसले समाजमा ल्याउने िवभाजन, वतर्मान र भावी
पुःतामा पन� असर समेतका बारे मा व्यापक �पमा ूचार ूसार गरी सामािजक रोगको
�पमा यसको जरो उखेल्न सवैको साथर्क ूयास हुन ज�री छ ।



नेपालको सं िवधानले यो कसूरलाई गिम्भर सामािजक अपराधका �पमा दण्डनीय हुने
व्यवःथा गरे कोमा सो अनुसार दण्ड सजायमा पुनरावलोकन हुन र यःता कसूरबाट
पीिडतलाई पन� शारीिरक तथा मानिसक क्षितका आधारमा उपलब्ध हुने क्षितपूितर्मा पिन
पुनरावलोकन गनर् उपयुक्त हुने दे िखन्छ।



यस ऐन अन्तगर्तको कसूरको सं वेदनिशलतालाई ध्यानमा राखी ूमाण सं कलन, ूमाणको
ु ाइ, हदम्याद लगायतका कायर्िबिधगत
भार, पीिडतको बकपऽ गराउने िबिध, मु�ाको सुनव
व्यवःथाह�मा पुनरावलोकन गनर् आवँयक छ । यस ऐनमा कसूर मािनएका कितपय
ु ी अपराध सं िहतामा पिन कसूर मािन सजायको व्यवःथा गिरएको छ । एकै
कायर् मुलक
िवषयमा फरक फरक कानूनी व्यवःथाले कायार्न्वयनमा हुनसक्ने किठनाईलाई सम्बोधन
गनर् िवशेष ऐनको �पमा अलगै कानून रहेको सन्दभर्मा सोही ऐनमा नै यस सम्बन्धी
व्यवःथा रहनु वान्छिनय दे िखन्छ ।



यःता कसूरको अनुसन्धान, अिभयोजन र न्याियक कारवाहीको ूकृयामा

पीिडत तथा

यस सम्बन्धी सं ःथा र ःथानीय तहको सहयोग ूा� गन� तफर् ध्यान जान आवँयक
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रहे को छ । साथै पीिडत पक्षको सहयोग िलने कुरामा र पीिडतलाई न्याय िदलाउने
कुरामा अनुसन्धानकतार् र अिभयोजनकतार्ले िव�ास िदलाउन सक्नुपन� र अपराधका
पीिडत तथा साक्षीको सं रक्षण सम्बन्धमा कानूनी व्यवःथा गनर् आवँयक छ ।


जातीय छु वाछूत जःतो कुरालाई कुनै बहानामा सहन गरी त्यसको आवरणमा गरीने
अपराधलाई अनुसन्धान, अिभयोजन तथा सजाय िनधार्रणमा हलुको �ि�कोण िलने ूवृि�
सम्ब� िनकायह�ले िलनु हुदैन । मािनसमा रहे को कृिऽम उच्चता ूदिशर्त गन� सोच,
सं ःकार र व्यवहार रहे सम्म पीिडतलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड िदलाउने कुरामा
ूभावकािरता आउन सक्तैन । तसथर् फौजदारी न्याय ूणालीमा सं लग्न िनकाय र
अिधकारीह�को भूिमका सोही अनु�प सशक्त ब� आवँयक छ । यसका लािग
सम्बिन्धत अिधकारीह�को क्षमता िवकास गनर् र ूिशिक्षत गनर् ज�री दे िखन्छ ।



जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत िब��को कसूर मानव मयार्दा िव��को कसूर हो । यो
कसूरको िनवारणका लािग सरकारी िनकाय, गैरसरकारी क्षेऽ, िनजी क्षेऽ, सं चार क्षेऽ,
अिधकार कमीर् तथा नागिरक समाजको साझा सिबयता आवँयक पदर्छ । सोही
अनुसार कानूनको बारे मा ूदे श, ःथानीय तह समेतसँग सहकायर् गद� सचेतनामूलक
कायर्बम सं चालन गरीनु उपयुक्त हुने दे िखन्छ।



नेपालको सं िवधानमा मौिलक हकको �पमा व्यवःथा गिरएको सन्दभर्मा तीनै तहको
सरकारले जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत अन्त्य गन� िवषयलाई कायर्बममा समावेश गरी
अिभयानको �पमा स�ालन गनुप
र् न� दे िखन्छ ।



जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत अन्त्यको लािग काम गन� सं वैधािनक अगंह�को �पमा
राि�य मानव अिधकार आयोग, राि�य दिलत आयोग, राि�य मिहला आयोग र राि�य
समावेशी आयोग लगायतको महत्वपूणर् भूिमका रहने दे िखन्छ ।आयोगह�ले गन�
अनुसन्धान र सोका आधारमा िदने िनद� शन तथा सुझावह� सरकार र सम्ब� िनकायका
लािग कायार्न्वयन गनर् महत्वपूण र् हुन्छन ।



स�ारमा�यमह�ले

जातीय

भेदभाव

तथा

छु वाछूत

सम्बन्धी

घटना

र

तथ्यलाई

ूाथिमकताका साथ ूकाशन गन� र जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत अन्त्य वा सुधारका
लािग भएका राॆा तथा उदाहरणीय घटना वा तथ्यलाई जनसमक्ष ल्याउने कायर् गनर्
मनािसव दे िखन्छ । यसबाट आम नागिरक सुसूिचत हुने र कानून कायार्न्वयन गन�
िनकाय पिन थप सजग हुन सक्तछन् ।


राजनीितक दल तथा ितनका भातृसंःथाह�ले सं िवधान तथा कानूनले गरे का जातीय
भेदभाव तथा छु वाछूत िव��का ूावधानह�को ूभावकारी कायार्न्वयनमा सहयोग गरी
अिधकारह� उपभोग गन� वातावरण िनमार्ण गनुप
र् न�

हुन्छ । जातीय भेदभाव तथा

छु वाछूत सम्बन्धी सामािजक अपराधलाई अन्त्य गनर् समाज तथा व्यिक्तको सोच र
व्यवहारमा पिरवतर्न गनर् ज�री हुन्छ । राजनीितक दलह�ले गाउँ–गाउँ सम्म जनचेतना
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अिभवृि� गनर् कायर्कतार् पिरचालन गन� र आम नागिरकलाई जातीय छु वाछूत र िवभेदका
िव�� सशक्त �पमा ूिशिक्षत गन� गरी कायर्बम सं चालन गनर् सक्दछन् ।


जातीय िवभेद तथा छूवाछु त अन्त्यका लािग सव��च अदालतबाट भएका आदे शह�को
कायार्न्वयन गन� िदशामा सरकारको ध्यान जान आवँयक छ । ऐनको ूभावकारी
�पमा कायार्न्वयन गन� कुरा, ऐन कायार्न्वयनका िनयमावली िनमार्ण गन� कुरा, यःता
कसूरको

रोकथामका

लािग

शैिक्षक

तथा

सचेतनामूलक

कायर्बम

सं चालन

गन�

लगायतका िवषयमा अदालतबाट आदे शह� भएका छन्।यसतफर् सम्ब� िनकायको ध्यान
जान आवँयक छ ।

१२. िनंकषर्
नेपाली समाजमा लामो समय दे िख जातीय िवभेद र छु वाछूतको ूचलन िव�मान रहे को र यसले मानव
मानव वीच असमानता िसजर्ना गरे कोले यसलाई िनवारण गनर् र समतामुलक समाज ःथापना गनर्
कानूनी हःतक्षेप आवँयक िथयो ।सोही अनु�प नेपाल अिधराज्यको सं िवधानले यस कायर्लाई
दण्डनीय बनाउने व्यवःथा गरे को िथयो।नेपालको अन्तिरम सं िवधानले मौिलक हकको �पमा जातीय
छु वाछूत र भेदभाव िव�� हरे क नागिरकलाई हक हुने ूबन्ध गर्यो।सोही व्यवःथा अनुसार जातीय
भेदभाव तथा छु वाछूत (कसूर र सजाय ) सम्बन्धी अलगै कानून िनमार्ण गरी जारी गरीयो नेपालको
सं िवधानले केही पिरमाजर्न सिहत मौिलक हकको �पमा जातीय छु वाछूत र भेदभाव िव��को हकको
ूत्याभूित गरे को छ भने सोही अनु�प कानून सं शोधन समेत गिरएको छ।कानूनले कुनै पिन आधारमा
गरीने भेदभाव तथा छु वाछूतलाई दण्डनीय बनाएको छ।यसको कायार्न्वयनका लािग ूबन्ध समेत
गरे को छ।यःता कायर्ह� िनषेध गिरएको छ भने कसै ले गरे मा अनुसन्धान गरी कानूनी कारबाही गन�
व्यवःथा रहे को छ।सोही अनु�प यःता घटना अनुसन्धान भै दोषी व्यिक्त उपर सजाय समेत भएका
छन् । कानूनको पालना नगन� मानवीय सोच र पालना नगदार् ूभावकारी �पमा कानूनको कायार्न्वयन
हुन नसक्दा छु वाछूत र भेदभावपूणर् कायर्ह� भै रहे का छन्।यसमा समाजमा रहेको जातीय र
सामािजक सं रचना, मािनसको सोच, अिशक्षा, चेतनामा कमी जःता कारण एकाितर िजम्मेवार रहे का छन्
भने अक�तफर् कानून कायार्न्वयनको पक्ष पिन कमजोर रहेको छ।यसका लािग मानवीय व्यवहार र
सोचमा पिरवतर्न गनर् र कानूनको ूभावकारी कायार्न्वयन गनर् आवँयक छ ।
जातीय भेदभाव र छु वाछूत सम्बन्धी कायर्लाई गिम्भर सामािजक अपराध �पमा सबैले ःवीकार गनुर्
आवँयक छ।यसका अलावा यो अपराध िनवारण रोकथाम गनर् र हुन निदन सोही अनुसार मािनसको
सोच र व्यवहारमा पिरवतर्न गनर् आवँयक हुन्छ।यो अवै�ािनक र अमानवीय कायर् हो भ�े चेतना
सबैमा जगाउन ज�री छ।यसका लािग व्यापक �पमा सामािजक सचेतता बढाउन आवँयक
हुन्छ।यःतो कसूर हुन निदने र भएमा त्यसको ूभावकारी अनुसन्धान गरी कसूर गन� व्यिक्तलाई
कानूनी दायरामा ल्याउने कुराले पिन यःता कायर् िनयन्ऽणमा सहयोग पुग्दछ।यसका लािग अनुसन्धान
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गन� िजम्मेवारीमा रहेको ूहरीको र दोषी उपर अिभयोजन गन� सरकारी वकीलको महत्वपूणर् भूिमका
रहन्छ। गम्भीर, सामािजक कसूरको �पमा यो अपराधको अनुसन्धान र अिभयोजन दे िख न्याियक
ूकृयामा सरकारी वकील िवशेष �पमा सजग र सं वेदनिशल भै कायर् सम्पादन गनर् सकेमा कानूनको
कायार्न्वयन ूभावकारी हुन सक्छ।िव�मान कानूनमा दे िखएका कमजोरी र हटाउने तथा कायर्िबिधगत
व्यवःथामा पिन सुधार गनर् आवँयक छ।कानूनको कायार्न्वयनलाई ूभावकारी बनाउने कुरामा आम
नागिरक, राजनीितक दल, समुदाय, सरोकारवाला िनकाय, सम्ब� सं घ, सं ःथाको सामूिहक ूयास पिन
उि�कै महत्वपूण र् हुने दे िखन्छ। तीनै तहका सरकार, सं चार जगत र कानून कायार्न्वयन गन�
िनकायका अलावा छु वाछूत र िवभेदका कसूरवाट असर पन� व्यिक्त तथा समुदाय पिन सहयोगी ब�
ज�री छ।यसबाट माऽ

मौिलक हकको �पमा रहेको िवभेद र छु वाछूत िव��को हकको

कायार्न्वयन भै व्यिक्तको अिधकार मानवीय मयार्दा कायम हुन र समाजमा हरे क मािनसल सम्मानपूवक
र्
व्यवहार पाउन सक्छ।
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सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा र यसको ूयोग1
१. भूिमका
लोकतािन्ऽक शासन व्यवःथामा शासन ूणालीलाई पारदशीर् एवं जवाफदे ही बनाउन, सेवामाही
जनतामा सरल र सहज ढं गले ूभावकारी सेवा ूवाह गनर्, सुशासन माफर्त सम्वृ� समाजको उ�ेँय
हांिसल गनर् नागिरकलाई सूचनाको हक ूदान गिरएको हुन्छ । सूचनाको अिन्तम मािलक जनतानै हो
भ�े भावनालाई आत्मसात गरे र यसको दायरा फरािकलो पाद� जाने काम आजका िवकिसत
ु ह�ले गिररहे का छन् । यो त भयो आधुिनक िवकिसत समाजको अवःथा । तर ऐितहािसक
मुलक
�पमा हेदार् पिन सूचना ूवाहको व्यवःथा र महत्वमा धेरै त�यह� फेला पछर्न ् । तत्वदशीर् दे वता र
�िषह�ले आकाशवाणी�ारा वा आफ्ना दू तह��ारा सूचना ूवाह गन� गरे का कुराह� पाइन्छन् ।
नारद, हनुमान, आिद दे वताह� चाडो सूचना ूवाह गन�मा पदर्छन् भने िविभ� दू तह��ारा युध्द वा
शािन्तका सन्दे शह� एक ठाउँबाट आक� ठाउँमा पूराईन्थे । महाभारत, रामायण, ौीमदभागवत्, आिद
मन्थह�मा यःता कथा र त�यह� फेला पछर्न ् । काग, परे वा आिदलाई ूयोग गरे र िच�ी पऽह�
ूेिषत गन� कुराह� पिन ऐितहािसक कालखण्डमा ूचिलत िथए भिनन्छ । ःवीडेनका एक जना
ँ ीको बारे मा नलेखी सूचनाको बारे मा लेख्ने िथए’ भनी
सांसदले ‘यिद कालर् माक्सर् रहे को भए उनले पूज
अिभव्यक्त गरे को भनाईलाई �दयं गम गन� हो भने

2

आजको युगमा मािनस सूचना िबना बाँच्नै

सक्दै न । त्यसैले आधुिनक युगमा सूचना मािनसको ूाणवायु (oxygen) जःतै हो ।
नेपालमा िहन्दु िविधशा�का मान्यता बमोिजम राज्यस�ाका सीिमत कामकारबाही र जनताको
राज्यूितको कतर्ब्य सम्बन्धीका सूचना िविभ� माध्यमबाट हुने गरे का भएपिन नेपालमा लोकतािन्ऽक
ूणालीको अवलम्वन सँगसं गै सं वैधािनक, कानूनी तथा सं ःथागत ूबन्धका माध्यमबाट सवर्साधारणमा
सूचना ूवाह तथा सूचनामा पहुँचसिहतको सूचनाको हकलाई राज्यले ूाथिमकताका साथ सम्बोधन गद�
आएको पाइन्छ । खासगरी िव� पिरवेशमै सावर्जिनक तथा िवकास ूशासनको अवधारणाको िवकास
सँगसं गै नेपाल पिन सवर्साधारणको सूचनाको हक सं रक्षण, सम्ब�र्न सिहतको सूचनाको युगमा ूवेश
गरे को मािनन्छ ।राज्यको काम कारबाहीमा कानूनको शासन, पारदिशर्ता उ�रदाियत्व समेतका
माध्यमबाट सुशासन कायम गद�
मान्यताह�लाई

आत्मसाथ

गद�

नागिरकको सूचनाको हक सं रक्षण, ूब�र्न गनर् िव�व्यापी
िविभ�

सं वैधािनक,

कानूनी,

सं ःथागत

सं यन्ऽह�

िनमार्ण

भई

कायार्न्वयनमा आएका छन् ।नागिरकको सूचनाको हक सं रक्षण र ूब�र्नमा अदालतको भूिमका पिन

1 कायर्पऽ लेखन सहकायर्: सहन्यायािधवक्ता डा. गोपीचन्ि भ�राई र उपन्यायािधवक्ता शुिसल दे वकोटा
2 कल्याण ौे �, सूचना तथा सं चार ूणाली र सूचना सम्बन्धी हक, नेपालको सं वैधािनक कानून, िृिडल, दोौो जन्म २०५४ पृ�,१४३
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महत्वपूण र् रहेको छ ।यीनै सन्दभर् समेतमा ूःतुत लेखमा सूचनाको हक सम्बन्धी अवधारणाको
िवकास, नेपालको कानूनी व्यवःथा, यस क्षेऽका समःया समेतका िवषय समेिटएको छ ।

२. अवधारणागत पक्ष
२.१. सूचनाको हक सम्बन्धी दशर्न शा�
“A society that is not well informed is not truly free.” 3 बाःतबमा राॆो सँग सूिचत

नगिरएको समाज ःवतन्ऽ हुदैन । त्यो समाज अन्धकारमय हुन्छ । हाॆो समम जीवन

प�ित‘तमसोमा ज्योितगमर्य’ को लािग हो, अध्यारोबाट उज्यालोितर लिम्कनको लािग हो, अन्धकारमा

जािकनको लािग है न । Effective operation of the democracy depends on the people’s ability to
analyse,discuss and contribute to government decision making. For this they need information. It
is well known that much material about government operations is provided voluntarily. There is
well established tradition of publishing legislation and sub-ordinate legislation. The right to
information has important role to play in enhancing the proper working of our democracy by
giving citizens the right to demand and to receive information. Such access to information
facilities assessment of the government enables people to participate efficiently in the policy and
decision making process of the government.4
सूचना भए के गनर् सिक� र सूचना नभए केहीं पिन गनर् सिक�, जुन सुकै िवषय सूचनासँग
जोिडन्छ । यही नै सूचनाको दशर्न शा� हो भ�मा अत्यूिक्त नहोला ।
२.२. सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको िवकास
सरकारले सूचनाह� आफ्नो लािग माऽ नभई जनताको लािग नै सं मह गरी जनताकै नासोको �पमा
राख्छ भ�े मान्यता अनु�प सूचनामा जनताको पहुँच पुग्नुपछर् भ�े

अवधारणा २१औ ँ शतािब्दको

िवकिसत अवधारणा हो ।सूचनाको हकको िव�व्यापी ईितहासतफर् �ि�पात गदार् सन् १७७६ मा
ःवीडेनमा सूचनाको हक सम्बन्धी पिहलोपटक कानून जारी भएको पाइन्छ । खास गरीकन त्यहाँको
सेनाले आफ्नो खचर् सावर्जिनक गनर् अिनच्छा व्यक्त गरे को कारण जनदवाव थेग्न नसकी त्यहाँ यो
ु अमेिरका भन्दा
कानून जारी हुन पुग्यो । िफनल्याण्डले पिन िव�को एकमाऽ शि�� सम्प� मुलक
आफ्नो शासन ूणाली उत्कृ� छ भनी बताउन सन् १९५१ मा यो कानून जारी गय� ।अमेरीकाले
ु भनी दे खाउने उ�ेँय अनु�प यो कानून सन् १९६६ मा जारी
पिन आफूलाई लोकतािन्ऽक मुलक
भन्यो । सन् १९७० मा डेनमाकर् र नव�ले पिन यःतो कानून बनाए । हाल किरब १३१ वटा
दे शह�ले सूचनाको हक सम्बन्धी कानून जारी गरीसकेको पाइन्छ ।
दिक्षण एिसयामा सूचनाको हक सम्बन्धी कानून जारी गन� पिहलो दे श पािकःतान हो, त्यहाँ सन्
२००२ मा पािकःतानका केपी र प�ाब गरी २ वटा ूदे शमा यो कानून जारी भयो । भारतमा सन्
२००५ मा, नेपालमा सन् २००७ मा, बं गलादे शमा सन् २००९ मा सूचनाको हक सम्बन्धी कानून
जारी भए । सन् २०१४ मा अफगािनःतानमा र मालदीभ्समा, सन् २०१६ मा ौीलं कामा पिन यःतो

3 Inter – American Court of Human Rights,“Compulsory membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism
(Article 13 and 20 of the American convention on Human Rights) Advisory opinion oc-5/85 of November 13,1985” para. 70
4 Dr. Ram Krishna Timalsena,RIGHT TO INFORMATION, Philosophy, Law and Practice, 2003 (Publisher- Mrs. BigyaTimalsena)
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कानून जारी भएको पाइन्छ । हुन त यस सम्बन्धी कानूनको िवकासमा िविभ� अन्तराि�य कानूनी
व्यवःथाह� पिन नभएका होइनन् ।
िवचार र अिभव्यिक्तको ःवतन्ऽताका सम्बन्धमा िव�व्यापी घोषणापऽमा “Everyone has the right to

freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without

interference and to seek,receive and import information and ideas through any media and

regardless of frontiers”.5उल्लेख भएको पाइन्छ ।सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तराि�य ूबन्धह�लाई
6

अध्ययन गरी हेन� हो भने यो सूची धेरै लामो हुन सक्छ ।
ु � रा� सं घको मानव अिधकार आयोगले सन् १९९७ दे िख आफ्नो वािषर्क ूितवेदनमा लगातार
सं यक्
�पमा सूचनाको ःवतन्ऽता (freedom of information) सम्बन्धमा जोड िदद� सूचनाको सं मह गन�

राज्यको दाियत्व जनताूित सकारात्मक हुनपु छर् भनी सन् १९९८ मा ूितवेदन समेत तयार गरे को
िथयो । यसै आयोगले सन् २००४ को ूितवेदनमा सरकारको सूचना लुकाउने ूवृि� ूित कडा
7

ूहार पिन गरे को पाइन्छ ।

सूचनाको हकलाई मौिलकहकको �पमा मान्यता िदनुपछर् भ�े मान्यता

तीॄ बढदो छ । Organization of American States,Council of Europe,African Union

लगाएतका सं ग�नह�ले सूचनाको हकको मह�वका सम्बन्धमा जोड िदइ रहेको पाइन्छ । सन्

१९६६ मा Freedom of Information Act अमेरीकाले जारी गरे को छ भने बेलायतले सन्

१९११ मा officialsecrets Act जारी गरी अित गोप्य सूचना सावर्जिनक गरे मा सजायको व्यवःथा

गरे को छ । भारतीय सं िवधानको धारा १९(१) (१) मा वाक तथा अिभव्यिक्त ःवतन्ऽताको व्यवःथा

भए पिन छु �ै कानून िथएन । तर सन् २००२ मा ‘The Freedom of Information Act’ िनमार्ण

भएको छ । सो कानून आउनु भन्दा अगािड ूदे शका कितपय िवधान सभाले यःतो कानून बनाई
लागू गरे का िथए । भारतीय ूधानमन्ऽी मनमोहन िसहं ले सूचनाको हक सुशासन कायम गन� ूमुख
8

औजार हो भनी ःवीकार समेत गरे को पाइन्छ

।

नेपालको कानून सम्बन्धमा क्यानाडामा मुख्यालय रहेको सेन्टर फर ल एण्ड डेमोबेसी नामक सं ःथाले
ु को सूचनाको हक सम्बन्धी
आफ्नो वेवसाईटमा सन्२०२० जुलाई सम्ममा िव�का १२८ मुलक
कानूनको तुलनात्मक अध्ययन गरी िव� बिरयताबम सावर्जिनक गरे को छ । कूल १६१ वटा
सूचकांकको आधारमा गिरएको अध्ययनमा नेपालको कानूनले १५० पूणार्�मा ११३ अंक ूा� गरी
हाल नेपालको कानून िव� विरयताको २१ औ ं उत्कृ� कानूनको �पमा रहेको छ । यसरी हेदार्
नेपालको सूचनाको हक सम्बन्धी कानून तुलनात्मक �पमा हे दार् उत्कृ�कै सूचीमा रहे को कुरा गवर्का
9

साथ भ� सिकन्छ ।

5
6
7

Universal Declaration of Human Rights,Article 19
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom,1950; International covenant on civil and
political Rights,1966 ; The American Convention on Human Rights,1969,The American Charter on Human and People’s rights, 1981 etc
Report of the special Rapporteur,18 Jan. 200, Para 42

8

िशवगाँउले, सूचनाको हक, (लोकतािन्ऽक सं िवधानका आधारह�, ूकाशन-अमसारथी पेज नं ९४)

9

सूचनाको अिधकार (A Journal of RTI) वषर् ५,अं क ५ सूचनाको हकको सं रक्षण, सम्व�र्न र ूचलनमा राि�य सूचना आयोगको अहम् भूिमका,
कृंणहिर बाँःकोटा पृ� ५०
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२.३. सूचनाको हक िकन ?10
सूचनाको हक नागिरकको मौिलक अिधकारको �पमा ूत्याभूत भएको हुन्छ ।राज्य र नागिरकिबचको
ु ो �पमा रहे को यो हक हरे क नागिरकको अत्यन्तै सरोकारको िवषय रिहआएको
सम्बन्ध सेतक
छ । नागिरकको जीवनमा यसको आवँयकता िकन भ�े सम्बन्धमा िनम्न बमोिजम उल्लेख गनर्
सिकन्छ:


सावर्जिनक हक महत्व र सरोकारका िवषयमा सवर्साधारणलाई सुसूिचत गराउन,



लोकतािन्ऽक मूल्य मान्यतालाई दीघर् जीवन िदन,



िनमार्णकायर् भै रहे को सावर्जिनक महत्वको िनमार्ण कायर् भै रहे को ःथलको भॆण र

अवलोकन गनर्,


कानूनले िनषेध गरे को अवःथामा बाहेक राज्य सम्बन्धी सूचनामा नागिरकको पहुँच ःथािपत
गनर्,



कानूनले िनषेध गरे को अवःथामा बाहे क राज्य सम्बन्धी सूचनामा नागिरकको पहुँच ःथािपत
गनर्,



कानूनले

पूणर्

कायार्न्वयन

गराई

ूजातािन्ऽक

प�ितको

सं रक्षणको

लािग

सं ःथागत

उ�रदाियत्व, खुलापन, पारदिशर्ता तथा जनसहभािगता जःता पक्षह�को ूब�र्नमा सहयोग
पुर्याउन,


सचेत र सुसूिचत नागिरक बनाउन,



सुशासनको अबधारणालाई मूत�
र् प िदन,






सरकारूित नागिरकको जनिवौवास बढाउँछ,

सरकारका कामकारबाहीमा लोकतािन्ऽक प�ित िभत्र्याउन,

सामािजक उ�रदाियत्व र जवाफदे िहता कायम गनर्,

सावर्जिनक मह�व सूचनामा आमनागिरकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउने, राज्य र

नागिरकको िहतमा ूितकूल असल पान� सं वेदनशील सूचनाको सं रक्षण गनर् र नागिरकको
सुसूिचत हुने हकलाई सं रक्षण गराउन,



व्यिक्तको ःवतन्ऽता र मानव अिधकारको रक्षा गनर्,

ॐोत, साधनको पिरचालनको अवःथा बारे मा सवर्साधारणमा जानकारी भई दु�पयोग हुन
निदन,








समाजमा शािन्त सुव्यवःथा कायम गनर्,

आवँयक कानूनको िनमार्ण र कायार्न्वयन गनर्,

सावर्जिनक सेवालाई िछटो छिरतो र ूवाभकारी तुल्याउन,

ूाकृितक ूकोप र सं कट व्यवःथापन गनर्,

गोपनीयतामा हुक�को परम्परागत समाजलाई पिरवतर्न गनर्,

राज्यका सं पूण र् िनकाय र अंगह�लाई पारदशीर्, जनउ�रदायी, सहभािगतामूलक, सं वेदनशील
र सकृय बनाउन।

10 कृंण ूसाद भण्डारी,सूचनाको हक ; लोकतािन्ऽक ूाणबायु, सुशासनको आधारिशला, A Journal Of RTI, वषर् ५,अकं ५, पृ� ४०
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२.४. सूचनाको हक सम्बन्धी िस�ाान्तह
सूचनाको हकमा खासगरी सूचना पाउने अिधकार, ःवतन्ऽ र सन्तुिलत सूचना ूवाह, िवचार र

अिभव्यिक्तको ःवतन्ऽता, सुसूिचत हुने अिधकार (Right to be informed), सिच्चने अिधकार, उ�र

िदने अिधकार हुनपु छर् भनी नैरोबी सम्मेलनमा युनःे कोका महासिचवले भ�ु भएको कुराहह यस

सन्दभर्मा मननीय छन् । हाल आएर असहमितको अिधकार (Right to dissent) को िस�ान्न्लाई
पिन महत्वपूण र् हपमा िलइन्छ। सूचनाको हकको सम्बन्धमा िनम्न आधारका िस�ान्न् तथा मान्न्ाहह
रहे को पाइन्छन् ; जसलाई आिटर्कल १९ िस�ाान् पिन भिनन्छ ।

िस�ान्न् १: बढीभन्दा बढी ूकाशन (Maximum disclosure)

िस�ान्न् २: सूचना ूकाशनको दाियत्व (obligation to publish)

िस�ान्न् ३: खुला सरकारको ूब�र्न (Promotion of open Government)

िस�ान्न् ४: सीिमत अपवादको िस�ान्न् (Limited Scope of Exception)

िस�ान्न् ५: सूचना ूा� गनर् पहुँच सहज पान� िस�ान्न् (Process to Facilitate access)

िस�ान्न् ६: सूचनाको लागत (Cost) सूचना पाउने अवरोध नहोस्
िस�ान्न् ७: खुला बैठक (Open meeting)

िस�ान्न् ८: ूकाशनलाई रोक गन� कायर्िविध पिरिविध पिरमाजर्न ( Disclosure takes
precedence)

िस�ान्न् ९: सं खघोष ूब�र्न ( Promotion of Whistle Blower)

३. नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धीको कानूनी व्यवःथा
३.१. संवैधािनक व्यवःथा
िव.सं २०४६ सालको जनआन्दोलनको उपजको हपमा तत्कािलन अन्तिरम सरकारका ूधानमन्ऽी
कृंण ूसाद भ�राईको कायर्कालमा नेपाल अिधराज्यको सं िवधान,२०४७ साल काि�र्क २३ गते जारी
भयो । यो सं िवधानले पिहलो पटक सूचनाको हकलाई नेपालको सं िवधानमा मौिलकहकका हपमा
ःवीकार गय� । 11 सो सं िवधानमा सावर्जिनक चांसो वा सावर्जिनक मह�वको सूचनामा नागिरकको

पहुँच रहने ूत्याभूती गरीयो । तर यसको ूभावकारी ूचलनका लािग छु �ै कानूनी व्यवःथा गनर्
नसिकएका कारण केही िरटहह सव�च्च अदालतमा दायर भए । सूचनाको हकका सम्बन्धमा धेरै
महत्वपूणर् फैसला भए । तर पिन कितपय मु�ामा उदार �ि�कोणले व्याख्या हुन सकेन । केही
महत्वपूण र् िरटहहमा भएको व्याख्याले नागिरकको सूचनाको हक राज्य ूणालीबाट अनितबम्य हुने
भ�े तथ्य भने ःथािपत भयो ।12
२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले दे शमा गणतन्ऽ ःथापना गय� । सं िवधानसभाबाट सं िवधान

िनमार्ण गनर् तफर् रा� उन्मुख भयो । तत्कािलन सश� �न्दरन् नेपाल कम्युिन� पाटीर् (माओवादी) र

11 नेपाल अिधराज्यको सं िवधान,२०४७ को धारा १६
12 माधव कुमार वःनेत, गणेश कुमार अमवाल, अिधव��ा वालकृंण न्यौपाने, अिधव��ा रिवराज भण्डारी, योगी नरहरीनाथ, िऽ.िव रिज�र िवह�
सूचना आयोग, गोपाल िशवाकोटी, बालकृंण न्यौपाने (टनकपुर पिरयोजना), कािशराज दाहालले दायर गरे का छु �ा छु �ै िविभ� िमितका
िरटहह
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नेपाल सरकारिबच िवःतृत शािन्त सम्झौता भएपिछ �न्द अन्त्य भयो । नेपालको अन्तिरम
सं िवधान,२०६३ जारी भयो । सािवकको २०४७ सालको सं िवधानले सावर्जिनक महत्वको िबषयमा

ँ सूचनामा पिन हक कायम
सूचना पाउने नागिरकको हक ःथािपत गरे कोमा यस सं िवधानले व्यिक्तसग
13

हुने भयो

। ूत्येक नागिरकलाई आफ्नो वा सावर्जिनक सरोकारको कुनै पिन िवषयमा सूचना माग्ने

र पाउने हक हुन्छ भ�े व्यवःथा गरीयो । सं िवधान सभाको ूथम कायर्कालमा सं िवधान िनमार्ण हुन
सकेन । दोॐो सं िवधान सभाले २०७२ सालमा सं िवधान िनमार्ण गरी जारी गरीयो । यो सं िवधानको
धारा २७ मा हुबहु �पमा २०६३ कै सं वैधािनक ूावधानलाई नै सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यबिःथत
गरीयो । यसलाई सं योग नै मा�ु पछर् । तर कानून बमोिजम गोप्य राख्नुपन� सूचनाको जानकारी िदन
बाध्य पािरने छै न भ�े थप व्यवःथा पिन गरीयो14 ।
सूचनाको हक सँगसँगै गोपनीयताको हकको पिन अन्योन्यािौत सम्बन्ध रहन्छ । त्यसैले २०७२
सालको सं िवधानको धारा २८ मा गोपनीयताको हकको पिन व्यवःथा छ । यस अनुसार कुनै पिन
व्यिक्तको जीउ, आवास, सम्पि�, िलखत, त�या�, पऽाचार र चिरऽ सम्बन्धी िबषयको गोपनीयता
कानून बमोिजम बाहेक अनितबम्प हुनछ
े । यस सम्बन्धी छु �ै कानून पिन जारी गिरएको छ ।
गोपनीयताको हक सम्बन्धी मु�ा िजल्ला अदालतमा दायर हुन्छ ।
३.२. कानूनी व्यवःथाह�
३.२.१. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४,
यो ऐन तत्कािलन व्यवःथािपका सं सदबाट २०६४ साल ौावण २ गते पािरत भै ऐनको ूमाणीकरण
सभामुखबाट साउन ५ गते गरीयो । यस ऐनको दफा १ को उपदफा (२) मा ूःतुत ऐन

ूमाणीकरण भएको ३० औ ं िदनबाट लागू हुनेछ भ�े ूावधान बमोिजम २०६४ साल भाि ३
गतेबाट सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लागू भयो । ऐन लागू भएको किरब ८ मिहना पिछ
२०६५ साल बैशाख २२ गतेको िनणर्यले ूथम पटक राि�य सूचना आयोगको गठन भयो

15

।

नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धी िनयमावली, २०६५ जारी
गरी कायार्न्वयनमा ल्याईएको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा भएका मुख्य, मुख्य र महत्वपूणर् ूावधानह� माऽ
िनम्नानुसार उल्लेख गन� ूयास गरीन्छ ।
१.

पिरभाषा खण्ड

ऐनको पिरच्छे द १ मा केही महत्वपूण र् शब्द शब्दावलीको पिरभाषा गिरएको छ । ित िनम्न रहे का
छन् :

13 नेपालको अन्तिरम सं िवधान,२०६३ को धारा २७
14 नेपालको सं िवधान (२०७२) को धारा २७ को ूितबन्धात्मक बाक्यं श : (तर कानून बमोिजम गोप्य राख्नु पन� सूचनाको जानकारी िदन कसैलाई
बाध्य पािरने छै न ।)
15 ूत्येक वषर् भदौ ३ गते लाई राि�य सूचना िदवस र वैशाख २२ गतेलाई आयोग ःथापना िदवस मनाउने गिरएको छ । ूथम ूमुख सुचना
ु यो ।
आयुक्� िवजय कसजु,सूचना आयूक्�ह� ौी आचायर् र सिवता भण्डारी बराल िनयुक्� हुनभ
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‘सावर्जिनक िनकाय’ (दफा २(क))


सं िवधान अन्तरगतका िनकाय,



ऐन�ारा ःथािपत िनकाय,



नेपाल सरकार�ारा गिठत िनकाय,

‘सूचना’ भ�ाले सावर्जिनक िनकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सावर्जिनक महत्वको काम, तत्

ँ सम्बिन्धत कुनै िलखत, साममी वा जानकारी सं म्झनु पदर्छ ।(दफा
सम्बन्धी कारबाही वा िनणर्यसग
२(ख))
‘सावर्जिनक महत्व’ भ�ाले सावर्जिनक सरोकारको िवषय सम्झनु पदर्छ ।दफा २(ग)

‘िलखत’ भ�ले िलिपव� भएको जुनसुकै िकिसमको िलखत सं म्झनु पदर्छ र सो शब्दले कुनै यन्ऽको
माध्यमबाट सं कलन वा अध्याविधक गिरएको वा मुिित वा पुन: ूःतुत गनर् सिकने �ब्य��य साममी

समेतलाई जनाउँछ ।(दफा २(घ))

‘सूचनाको हक’ भ�ाले सावर्जिनक िनकायमा रहेको सावर्जिनक मह�वको सूचना माग्ने र पाउने

अिधकार सं झनुपछर् र सो शब्दले सावर्जिनक िनकायमा रहे को कुनै िलखत, सामामी वा सो िनकायको
काम, कावार्हीको अध्ययन वा अवलोकन गन�, त्यःतो िलखतको ूमाणीत ूितिलपी ूा� गन�,

सावर्जिनक महत्वको िनमार्ण कायर् भैररहेको ःथलको ॅमण र अवलोकन गन�, कुनै सामामीको

ूमाणीत नमुना िलने वा कुनै पिन िकिसमको यन्ऽमा राखीएको सूचना त्यःतो यन्ऽ माफर्त ूा� गन�
अिधकारलाई समेत जनाउँछ ।(दफा २(ङ))
यसका अितिरक्त

सूचना अिधकारी, ूमुख, आयोग, ूमुख सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त तोिकएको

वा तोिकए बमोिजम भ�े शब्दको पिरभाषा समेत ऐनमा रहेको छ ।
२.

सूचना ूा�ीीम बन्दे ज

ूत्येक नेपाली नागिरकलाई यस ऐनको अिधनमा रही सूचनाको हक हुनेछ । ूत्येक नेपाली

नागिरकलाई सावर्जिनक िनकायमा रहे को सूचनामा पहुँच हुनेछ16।

तर सावर्जिनक िनकायमा रहे को दे हायको िवषय सम्बन्धी सूचना ूदान गरीने छै न17 ।
(क) नेपालको सावर्भौमस�ा, अखण्डता, राि�य सुरक्षा, सावर्जिनक शािन्त सुव्यवःथा वा अन्तराि�य
सम्बन्धमा गंभीर खलल पान� ।

(ख) अपराधको अनुसन्धान, तहिककात तथा अिभयोजनमा ूत्यक्ष असर पान� ।

(ग) आिथर्क, ब्यापािरक तथा मौििक िहत वा बौि�क सम्पि�को सं रक्षण वा बैिकङ् वा व्यापािरक
गोपनीयतामा गंभीर आघात पान� ।

(घ) िबिभ� जातजाती वा सं ूदाय बीचको सुसम्बन्धमा ूत्यक्ष �पमा खलल पान� ।

16 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६० को दफा ३ को (१) र (२)
17 ऐ.ऐ को दफा ३ को (३)
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(ङ) व्यि�गत गोपनीयता र व्यिक्तको जीउ, ज्यान, सम्पि�, ःवाःथ , वा सुरक्षामा खतरा
पुर्याउने ।

तर त्यसरी सूचना ूवाह नगनुप
र् न� उिचत र पयार्� कारण भएकोमा बाहे क त्यःतो सूचना ूवाह गन�
दाियत्वबाट सावर्जिनक िनकाय पिन्छन पाउने छै न भनी सावर्जिनक िनकायलाई िजम्मेवार तुल्याइएको

पाइन्छ । सूचना ूवाह गनर् िमल्ने, निमल्ने के हो सावर्जिनक िनकायको अिभलेखमा छु �ाएर ूवाह
गनर् िमल्ने सूचना अिधकारीले िनवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पदर्छ ।
३.

सावर्जिनक िनकायको दाियत्व

नागिरकको सूचनाको हकको सम्मान र सं रक्षणका लािग सावर्जिनक िनकायलाई िनम्नानुसार दाियत्व
सुिम्पएको छ18 ।
क. सूचना बिगर्करण र अध्याविधक गरी समय समयमा सावर्जिनक, ूकाशन तथा ूसारण गन�
गराउने ।

ख. सूचनामा नागिरकको पहुँच सरल र सहज बनाउने ।
ग. आफ्नो काम कारवाही खुला र पारदशीर् �पमा गन� ।
घ. आफ्ना कमर्चारीको लािग उपयु�� तािलम र ूिशक्षणको व्यवःथा गन� ।
यसरी सूचना सावर्जिनक गदार् िविभ� राि�य भाषा तथा आम सं चारका माध्यमबाट गनुप
र् न� व्यवःथाले
भाषामा समावेशीपन र समान न्याय पिन झल्काएको छ।
४.

सावर्जिनक िनकायले सूचना ूकाशन गनुप
र् न�

ँ
सावर्जिनक िनकायले यो ऐन लागू हुन ु भन्दा किम्तमा २० वषर् अिधसम्मका आफ्नो िनकायसग

ँ सम्बिन्धत दे हायका सूचना
सम्बिन्धत सूचना पिन अध्याविधक गरी राख्नुपन� र आफ्नो िनकायसग
सूचीकृत गरी ूकाशन गनुर् पदर्छ19।
क. िनकायको ःव�प र ूकृित,
ख. िनकायको काम, कतर्व्य र अिधकार,
ग. िनकायमा रहने कमर्चारी सं ख्या र कायर् िववरण,
घ. िनकायबाट ूदान गरीने सेवा,
ङ. सेवा ूदान गन� िनकायको शाखा र िजम्मेवार अिधकारी,
च. सेवा ूा� गनर् लाग्ने दःतुर र अविध,
छ. िनणर्यगन� ूकृया र अिधकारी,
ज. िनणर्य उजर उजूरी सु�े अिधकारी,
झ. सम्पादन गरे को कामको िववरण,
ञ. सूचना अिधकारी र ूमुखको नाम र पद,
ट. ऐन, िनयम, िविनयम वा िनद� िशकाको सूची,
18 ऐ.ऐ को दफा ४
19 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५
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ठ. आम्दानी, खचर् तथा आिथर्क कारोबार सम्बन्धी अध्याविधक िबबरण,
ड. तोिकए बमोिजम अन्य िववरण ।
५.

सूचना अिधकारी र सूचना ूा� गन� कायर्िविध सम्बन्धीको व्यवःथा

सावर्जिनक िनकायले आफ्नो कायर्लयमा रहेको सूचना ूवाह गन� ूयोजनको लािग सूचना अिधकारीको
व्यवःथा गनुप
र् न� र ूमुखले िनजलाई िनयिमत �पमा सूचना उपलब्ध गराउनुपन� तथा सूचना शाखाको
व्यवःथा पिन गनुप
र् न� हुन्छ 20 । कुनै सूचना ूा� गनर् चाहने नेपाली नागिरकले त्यःतो सूचना ूा�
गनुप
र् न� कारण खुलाई सम्बिन्धत सूचना अिधकारी समक्ष िनवेदन िदनुपन� हुन्छ भने तत्काल उपलब्ध
हुने सूचना तत्कालै िदनुपछर् र तत्काल िदनसक्ने भए १५ िदन िभऽ सूचना उपलब्ध गराउनु

ँ सम्बिन्धत सूचना २४ घण्टा िभऽ उपलब्ध गराउनु पदर्छ ।
पदर्छ 21 । व्यिक्तको िजउ ज्यान सग

सूचनाको ॐोत िवमने, भित्कने, िविमने िःथती छ भने कारण खोली उपयुक्� ःव�प उपलब्ध गराउनु
पदर्छ । कुनै काम कारवाही, िलखत, अवलोकन वा अध्ययनको लािग िनवेदन िदएको भए मनािसव

समय पिन ूदान गनुप
र् दर्छ । आफ्नो िनकायसँग असम्बिन्धत सूचना भाग गरे को भए सोको जानकारी
पिन िनवेदकलाई तु�न्त िदनुपदर्छ । िनवेदकले सूचना िलन दःतुर ितनुप
र् न� रहेछ भने िनवेदकले पिन
22

सो दःतुर ितनुप
र् दर्छ

।

सूचना अिधकारीले सूचना उपलब्ध नगराएमा वा अं िशक सूचना िदएमा सो पाएको िमितले ७ िदन िभऽ
ूमुख समक्ष उजूरी िदन सिकने व्यवःथाका साथै ूमुखले त्यःतो भएको दे िखएमा जाँचबुझ गरी सूचना
अिधकारीलाई िवभागीय कारबाही गनर् सक्छ । जाँचबुझ गदार् सूचना िदन निमल्ने दे िखएमा ूमुखले
कारण खोली िनवेदकलाई जानकारी िदनुपदर्छ23। ूमुखले गरे को िनणर्य उपर िच� नबुझेमा िनणर्यको

जानकारी पाएको िमितले ३५ िदन िभऽ सूचना आयोग समक्ष पुनरावेदन िदन पाऊँछ । त्यःतो
पुनरावेदन परे मा आयोगले ूमुख वा सूचना अिधकारीलाई आफू समक्ष उपिःथत गराई बयान गराउन,
िलखत पेश गराउन, साक्षी ूमाण बुझन वा सावर्जिनक िनकायबाट िलखतको नक्कल पिन िझकाउन
सक्ने24। पुनरावेदनको व्यहोरा मानिसब दे िखएमा समयाविध तोकी पुनरावेदकलाई िवना शुल्क सूचना

उपलब्ध गराउँन ु भनी सम्बिन्धत ूमुखको नाममा आदे श गनर्, पुनरावेदन िनरथर्क दे िखएमा पुनरावेदन

खारे ज गनर् पिन सक्दछ । सूचना आयोगले पुनरावेदन परे को ६० िदन िभऽ सो पुनरावेदनमा
कारबािह गरी अिन्तम िनणर्य िदनुपदर्छ25 ।
६.

राि�य सूचना आयोग सम्बन्धी व्यवःथा

सूचनाको हक कायार्न्वयनको सन्दभर्मा राि�य सूचना आयोगको गठन एक कोशेढु�ा नै सािवत भएको
छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले सूचनाको हकको सं रक्षण, सम्बधर्न र ूचलन गन� ूयोजनका

20 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ६
21 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ७
22 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ८
23 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ९
24 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा १०
25 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा १० (४)

97

df}lns xs ;DaGwL ;|f]t ;fdu|L

लािग एक ःवतन्ऽ राि�य सूचना आयोगको व्यवःथा गरे को छ

26

। ूमुख सूचना आयुक्त र सूचना

आयुक्तको िनयुिक्�को लािग सभामुखको अध्यक्षतामा सं चार मन्ऽी र नेपाल पऽकार महासं घका
सभापित सदःय रहे को सिमित रहने र सो सिमितले सं भव भए सम्म समावेशी िस�ान्तका आधारमा
योग्यता पुगेका योग्य व्यिक्तह� िसफािरस गदर्छ । एकजना मिहला समेत रहने सो आयोगको िनयुिक्त
नेपाल सरकारबाट हुन्छ । ूमुख सूचना आयुक्तले ूधानमन्ऽी समक्ष र सदःयह�ले ूमुख आयुक्त

समक्ष सपथ िलने व्यवःथा छ । िनजह�लाई सं सदको सूचना तथा सं चारसँग सम्बिन्धत सिमितको
सम्पूण र् सं ख्याको दुई ितहाई बहुमतले कायर्क्षमताको, अभाव, खराब आचरण, ईमान्दारी साथ पदीय
कतर्व्य िनवार्ह नगरे मा हटाउन सक्छ । पदाविध पाचँ वषर् हुन्छ र उमेर हद ६५ वषर् रहन्छ । पुन:

िनयुिक्त हुन नसक्ने र पदमा पदिरक्त हुन ु अगावै एक मिहना अगावै िनयुिक्त गनुप
र् न� कानूनी व्यवःथा
भएबाट यसलाई एक अिवि�छ� आयोगको �पमा पिरकल्पना गरीनुलाई सूचनाको हकको महत्वलाई
ूाथिमकतामा राखीएको भ� सिकन्छ ।
७.

सूचना आयोगको काम, कतर्व्य र अिधकार

सूचना आयोगको काम कतर्ब्य र अिधकार िनम्न रहे को पाइन्छ27:
क. सावर्जिनक िनकायमा रहे को सावर्जिनक महत्वको सूचना सम्बन्धी अिभलेख, िलिखत तथा
अन्य सामामीको अध्ययन तथा अवलोकन गन� ।

ख. त्यःतो िनकायमा रहेको अिभलेख, िलखत तथा अन्य सामामी सम्बन्धी सूचना सूिचकृत गरी
िमलाई राख्न आदे श िदने ।

ग. नागिरकको जानकारीको लािग सूचना सावर्जिनक गनर् सम्बिन्धत सावर्जिनक िनकायलाई
आदे श िदने।
घ. समय िकटान गरी िनवेदकले माग गरे को सूचना िदन सम्बिन्धत सावर्जिनक िनकायलाई
आदे श िदने ।
ङ. यस ऐन बमोिजमको दाियत्व पालन गनर् गराउन सम्बिन्धत पक्षलाई आदे श िदने

च. नेपाल सरकार तथा सूचना तथा सं चारसँग सम्बिन्धत िविभ� िनकायह�लाई सूचनाको हकको
सं रक्षण र सम्ब�र्नका लािग आवँयक सुझाव िदने वा िसफािरस गनर् ।

सूचनाको हकको सं रक्षण, सं व�र्न र ूवलन गनर्का लािग आवँयक पन� अन्य उपयुक्� आदे श
िदने । तोिकएको शतर्मा ूयोग र पालना गन� गरी पुनरावेदनको काम कारबाही बाहे कका अन्य

अिधकार ूमुख सूचना आयुक्त, आयुक्त वा कुनै िनकाय वा अिधकारीलाई अिधकार ूत्यायोजन गनर्
पिन आयोगले सक्दछ । सूचनाको गोपनीयता सं रक्षण सम्बन्धमा गोप्य राख्नुपन� सूचना वगीर्करण गनर्

मुख्य सिचवको अध्यक्षतामा सम्बिन्धत मन्ऽालयको सिचव, कायार्लय ूमुख वा अध्यक्षले तोकेको
सम्बिन्धत िवषयको िवशेष� रहने एक सिमित रहन्छ र सो सिमितले कित वषर् सम्म सूचना गोप्य
रहने भ�े िनधार्रण गदर्छ । ूकृित अनुसार बढीमा ३० वषर् सम्म गोप्य रहन सक्छ, तर ूत्येक दश
बषर्मा पुनरावलोकन गरी अपडेट गरीन्छ । बिगर्करणमा िच� नबुझनेले पुनरावलोकनको लािग
26 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ११
27 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा १९
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आयोगमा िनवेदन िदन पाइन्छ र गोप्य राख्नुनपन� दे िखएमा सावर्जिनक गनर् आदे श िदन सक्दछ

28

।

सावर्जिनक िनकायले व्यिक्तगत सूचनाह� अनािधकृत ूकाशन र ूसारण गनुर् हुदैन । सावर्जिनक
िनकायका कमर्चारीले पिन भ�चार, अिनयिमतता र ूचिलत कानूनले अपराध मािनने कायर्को सूचना
िदनुपदर्छ । सूचनाको पिहचान गोप्य राखीिदनुपदर्छ । सूचनादातालाई सजाय गरे मा वा पदमुक्त
गरे मा, नोक्सान पुर्याएमा सो बदर गरी क्षितपूितर् िदलाउन सक्छ ।
सावर्जिनक िनकायको ूमुख वा सूचना अिधकारीले सूचना निदएमा, इन्कार गरे मा, गलत सूचना
िदएमा, न� गरे मा आयोगले त्यःतो अिधकारीलाई एक हजार दे िख २५ हजार �पैया सम्म जरीवाना
गरी िवभागीय सजायको लािग सम्बिन्धत िनकायमा लेिख पठाउन सक्दछ । ूा� सूचनाको दु�पयोग
गन�लाई आयोगले ५ हजार दे िख २५ हजार �प�या जरीवाना गनर् सक्छ29 । सूचना निदएको, इन्कार
गरे को, गलत सूचना गरे को, सूचना न� गरे को कारणले क्षितपुगम
े ा क्षितपुगेको ३ मिहना िभऽ
आयोगमा क्षितपूितर्को लािग िनवेदन िदन सिकन्छ । बाःतिवक हानीनोक्सानी िवचार गरी मानिसव
क्षितपूितर् पिन आयोगले भराईिदन सक्दछ30 । दफा ३२ बमोिजम आयोगले गरे को िनणर्य उपर िच�
नबुझ्नेले िनणर्यको जानकारी पाएको िमितले ३५ िदन िभऽ उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ 31 ।
सूचना ूबाह गन� सम्बन्धमा असल िनयतले गरे को काम, कारबाहीमा भने कुनै ूकारको मु�ा चलाइने
छै न र सजाय गरीने छै न भ�े ूत्याभूित पिन सो ऐनमा गिरएको पाइन्छ32 ।
३.२.२. सूचनाको हक सम्बिन्धत अन्य कानूनह�
सूचनाको हक सम्बन्धमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ बनेको भएतापिन अन्य धेरै ऐन,

िनयमह� र सं वैधािनक ूावधानह� सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको कायार्न्वयन सँग सम्बन्ध

राख्दछन् । ित सबैको चचार् यसमा गरीने छै न । तथािप ित सबै कानूनह� अित मह�वपूण,र्

् । नेपाली भाषा ूकाशन सं ःथान ऐन,
अन्योन्यािौत िवषयह� हुन ् र मननीय पा� सामामी पिन हुन33
२०२१ को दफा २८ ले गोप्य राख्ने र िव�ासघात् नगन� कुराको सपथ ूत्येक सं चालक, म्यानेिजङ,
डाइरे क्टर लगायत सबै कमर्चारीले गनुप
र् न� व्यवःथा गरे को छ 34 । सं चार सं ःथान ऐन, २०२८ को
दफा २८ मा पिन यःतो व्यवःथा गिरएको पाइन्छ 35 । दूर सं चार ऐन,२०५३ को दफा १८ मा
नेपाल सरकार आफ�ले दू रसं चार सेवा सं चालन गनर् सक्ने व्यवःथा गरे को छ भने दफा १९ मा नेपाल

28 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा २७
29 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ३२(४)
30 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ३३
31 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ३४
32 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ३६
33 रे िडयो ऐन,२०१४ (ख),आन्तिरक हुलाकवःतु (िवमा गन� ) ऐन,२०१९ (ग) हुलाक ऐन,२०१९ (घ) राि�य समाचार सिमित ऐन,२०१९ (ङ)
गोरखापऽ सं ःथान ऐन,२०१९ (च) नेपाल भाषा ूकाशन सं ःथा ऐन,२०२१ (छ)चलिचऽ (िनमार्ण ूदशर्न तथा िवतरण)ऐन,२०२६ (ज) सं चार
सं ःथान ऐन, २०२८ (झ) छापाखाना तथा ूकाशन सम्बन्धी ऐन,२०४८(ञ) ूेस काउिन्सल ऐन,२०४८ (ट) राि�य ूसारण ऐन,२०४९ (ठ)
ौामजीवी पऽकार सम्बन्धी ऐन,२०५१ (ड) दूरसं चार ऐन, २०५३ (ढ)िवधुितय (इलेक्शोिनक) कारोबार ऐन, २०६३ (ण)िव�ापन (िनयमन
गन�) ऐन,२०७६ (त) रे िडयो धमीर्पदाथर् (उपयोग तथा िनयमन)ऐन,२०७७
34 अनािधकृत व्यिक्�लाई कुनै सूचना ूसारण गनर् निदन लगायतका गोपनीयताको सपथको व्यहोरा यसै दफा २८ सँग सम्बन्धीत अनुसूचीमा
गिरएको छ ।
35 सं �ालक महाूवन्धक लगायत सबै कमर्चारीले गोप्यराख्ने र िवश्र्वासघात नगन� कुराको ूित�ा गनुप
र् न� व्यवःथा रहे को छ ।
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सरकारको िवषेश अिधकार अन्तरगत सं कटकालीन अवःथा पिर वा राि�य सुरक्षाको कारणले खबर

आदान ूदानमा रोक लगाउनु पन� भएमा दू रसं चार ूणाली अःथायी �पमा कब्जामा िलने, खबर टे प
गन�, ूसारण रोक्ने आदे श िदन सक्दछ । दे शको सं चार नीित अनुकूल आवँयक िनद� शन नेपाल
सरकारले िदन सक्ने व्यवःथा पिन रहे को छ 36 । िव�ुतीय कारोबार, सम्बन्धी ऐन,२०६३ ले

िव�ुतीय

कारोबार भरपद� र सुरिक्षत बनाउने, िव�ुतीय अिभलेख, सूचना, उत्पादन, ूशोधन, सं चय,

ूवाह तथा सं ूष
े ण ूणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता, िव�सनीयता आिदका सम्बन्धमा व्यवःथा
गरे को छ । िव�ुतीय अिभलेखको अनिधकृत ूयोग गनर् िनयन्ऽण गनर्को लािग आवँयक व्यवःथा
गरे को छ । िव�ुतीय ःव�पमा सरकारी कागजपऽह� ूकाशन गनर् सिकने, िव�ुतीय ःव�पमा कागज

पऽह� ःवीकार गन� र सरकारी कायार्लयह�मा िडिजटल हःताक्षरको ूयोग लगायतको व्यवःथा पिन

र् न�,
गरे को पाइन्छ 37 । िव�ापन (िनयिमत गन�) ऐन,२०७६ ले कानूनको अिधनमा रिह िव�ापन गनुप
मं जरु ी िवना इमेल वा एस.एम.एस बाट िव�ापन गनर् नहुने, आिधकािरक �पमा जानकारी नभई

िव�ापन गनर् नहुने लगायतका व्यवःथाह� गरे को पाइन्छ38 ।

सूचनाको हक सम्बन्धी िनयमावली, २०६५ को िनयम ४(क) ले मैिलक �पमा सूचना माग गनर् सक्ने
व्यवःथा गरे को छ । िनरक्षर र शारीिरक�पले लेख्न नसक्ने व्यिक्त यःतो सूचना माग गनर् सक्दछ ।
त्यसैगरी िनयम ५(क) ले सूचना अिधकारीले सूचना निदएमा ७ िदन िभऽ ूमुख समक्ष उजूरी िदन
सक्ने व्यवःथा पिन गरे को छ । त्यःतो उजूरी परे मा ूमुखले ७ िदन िभऽ सूचना उपलब्ध गराउन
पदर्छ । ूमुखले सूचना निदएमा सूचना आयोगमा १५ िदन िभऽ िनवेदन िदन सिकन्छ । िनवेदन,
ु ाइ गदार् आयोगले आवँयकता अनुसार पक्ष, िवपक्षको कुरा सुनी, वकीलको
पुनरावेदन आिदको सुनव
बहस सुनी िनणर्य िदने व्यवःथा समेत भएको पाइन्छ 39 । यसबाट सूचनाको हकको कायार्न्वयनमा
ःप� कानूनी व्यवःथा भै कायार्न्वयन भएको अवःथालाई अत्यन्त महत्वपूणर् र सकारात्मक नै भ�

सिकन्छ । सूचना, सं चार र सं चार ूिविध सम्बन्धी िविभ� िनयमावलीह� छन्, जुन सम्बिन्धत ऐन
अन्तरगत बनेका छन्, ित ूत्यक्ष वा परोक्ष�पमा सूचनाकै हकसँग सम्बिन्धत छन्40 ।

३.२.३. सूचना ूा�ीीक अन्य ूबन्धह�
ँ सं िवधानमा
सं िवधानको धारा २७ मा उल्लेिखत एकल ूावधानले माऽै कृयाशील हुन सक्दै न।यस सग
उल्लेिखत अन्य व्यवःथाह� पिन अन्योन्यािौत रहे का छन्। सम्मानपूवक
र् वाँच्नपाउने हक अन्तरगत
ूत्येक व्यिक्तलाई सम्मानपूवक
र् बाँच्न पाउने हक हुनेछ 41 ।त्यसैगरी ःवतन्ऽताको हक अन्तरगत

36 सं चार सं ःथान ऐन,२०२८ को दफा २०
37 िवधुतीय (इलेक्शोिनक) कारोबार ऐन,२०६३ को दफा ३९,४०, ४१
38 ऐनको दफा ५(२), दफा ९,१०, ११,१२
39 सूचनाको हक सम्बन्धी िनयमावली,२०६५ को िनयम ६
40 (क)आन्तिरक हुलाक बःतु बीमा गन� िनयमह�,२०१९ (ख) हुलाक िनयमावली,२०२० (ग) गोरखापऽ कप�रे शन िनयमह�,२०२१ (घ)
धनादे श िनयमावली ,२०३१ (ङ)हुलाक वचत ब�क िनयमावली,२०३३(च) अितिरक्� हुलाक िनयमावली,२०३४ (छ) राि�य समाचार सिमित
िनयमावली,२०४१ (छ) रे िडयो सं चार (लाईसेन्स) िनयमावली,२०४९ (ञ) राि�य ूसारण िनयमवाली,२०५२ (ट) राि�य पऽकार
िनयमावली,२०५२

(ठ)

ौमजीवी

पऽकार

सम्बन्धी

िनयमावली,२०५३

(ड)

दूरसं चार

िनयमावली,२०५३

(ढ)

मुिण

सम्बन्धी

िनयमह�,२०५५ (ण) चलिचऽ (िनमार्ण,ूदशर्न तथा िवतरण)िनयमावली,२०५७ (त) िवधुतीय कारोबार िनयमावली,२०६४ (थ) सूचना ूिविध
(कायर्िविध) िनयमावली,२०६४,सं चार पूवार्धार िनयमावली, २०७४ (घ) सूचनाको हक सम्बन्धी िनयमावली,२०६४
41 नेपालको सं िवधानको धारा १६(१)

100

df}lns xs ;DaGwL ;|f]t ;fdu|L

कुनै पिन व्यिक्तलाई कानून बमोिजम बाहेक बैयिक्तक ःवतन्ऽताबाट बिन्चत गरीने छै न । ूत्येक
नागिरकलाई िवचार र अिभव्यिक्तको ःवतन्ऽता हुन्छ 42 ।िव�ुतीय ूकाशन, ूसारण तथा छापा

लगायताका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पा�, ौव्य,

ौव्य�ँय सामामीको ूकाशन तथा ूसारण गनर् वा सूचना ूवाह गनर् वा छाप्न पूव र् ूितबन्ध लगाईने

छै न 43 । गोपनीयताको हक अन्तरगत ूत्येक नागिरकलाई आफ्नो वा सावर्जिनक सरोकारको कुनै
पिन िवषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानून बमोिजम गोप्य राख्नुपन� सूचनाको
जानकारी िदन कसै लाई बाध्य पािरने छै न44 । तर यी अिधकारह� िनरपेक्ष हुन भ� भने सिकदै न ।
िकनकी केही कारणह�मा वा अवःथाह�मा छापाखाना तथा ूकाशन, ूसारणमा रोक लगाउने गरी
ऐन बनाउन सिकने व्यवःथा धारा १९ मै गिरएको पाइन्छ । छापा वा सं चारका साधनलाई पिन
िनयमन गनर् ऐन बनाउन पाइने पिन सोही धारा १९(२) मा भएको पाइन्छ । मौिलक हक अन्तरगत
सूचनाको हक रहेता पिन नागिरकका कतर्व्यलाई पिन िवसर्न िमल्दै न । रा�ूित िन�ावान, राि�यता,
सावर्भौमस�ा, अखण्डताको रक्षा, सं िवधान र कानूनको पालना, राज्यले चाहे को बखत अिनवायर् सेवा,
सावर्जिनक सम्पि� सुरक्षा र सं रक्षण नागिरकका कतर्व्य हुन ् भनी सं िवधानले नागिरकलाई सं झाएको,
झकझकाएको, ःमरण गराएको छ 45 । कतर्वय पालना गन� नागिरक ःवभािवक �पमा सं वैधािनक
उपचारको हकबाट पिन अवँय वंिचत हुदैनन् । मौिलकहकको ूचलनको लािग धारा १३३ वा
१४४ मा लेिखए बमोिजम सं वैधािनक उपचारको हक ूा� हुन्छ46 ।
३.२.४. सूचनाको हक कायार्न्वयनका सम्बन्धमा बनाइएका िनद� िशका, कायर्िविध तथा आचार
संिहताह� :

क. सूचनाको हक सम्बन्धी अनुगमन िनद� िशका,२०७६
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,

२०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धी िनयमावली, २०६५ को कायार्न्वयन

सम्बन्धमा ूभावकारी �पमा अनुगमन गन� व्यवःथा गरी सावर्जिनक िनकायको काम, कारबाहीमा
पारदिशर्ता कायम गनर् आवँयक भएकोले नेपाल सरकारले सूचनाको हक कायार्न्वयन सम्बन्धी
िनद� िशका, २०७६ बनाई तत्काल जारी गरे को छ । यसले केन्िीय समन्वय ईकाईको व्यवःथा गरी
सं योजकमा ूधानमन्ऽी कायार्लयको सिचव र सदःय �यमा सं चार मन्ऽालय र

सूचना आयोगका

सिचवलाई राखेको छ । सदःय सिचव ूधानमन्ऽी कायार्लयका सहसिचव रहने व्यवःथा छ । यस
समन्वय ईकाईले ऐन तथा िनयमावलीको व्यवःथालाई ूभावकारी �पमा कायार्न्वयन गराउन
आवँयक समन्वय तथा अनुगमन गन� गराउने, ऐनको दफा २७ बमोिजमको सिमितलाई सूचनाको

बिगर्करण सम्बन्धी काममा सहयोग गन�, िविभ� मन्ऽालय र केन्िीय ःतरका िनकायबाट सूचनाको

हक सम्बन्धी व्यवःथा कायार्न्वयन भए नभएको कायार्न्वयन गन�, गराउने, सूचनाको हक सम्बन्धी
नीितगत िवषयमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाब पेश गन�, नेपाल सरकारबाट र आयोगबाट ूा�

42 नेपालको सं िवधानको धारा १७(१) तथा धारा १७(२) क
43 नेपालको सं वधानको धारा १९ सूचनाको हक तथा १९(१)
44 नेपालको सं िवधानको धारा २८
45 नेपालको सं िवधानको धारा ४८
46 नेपालको सं िवधानको धारा ४६
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िनद� शन

पालना

गन�

गराउने

आिद

कायर्ह�

गदर्छ

।

मन्ऽालयको

सिचवको

सं योजकत्वमा

कायार्न्वयनमा अनुगमन इकाइ रहने, ूदे श ःतरमा मुख्यमन्ऽी कायार्लयको सिचवको सं योजकत्वमा
ूदे श अनुगमन ईकाइ रहने , िजल्ला ःतरमा पिन ूमुख िजल्ला अिधकारीको सं योजकत्वमा िजल्ला
अनुगमन इकाई रहने व्यवःथा पिन यस िनद� िशकामा रहेको छ47 ।

कायार्न्वयन अनुगमन ईकाई र ूदे श अनुगमन ईकाइले आफ्नो कायर्क्षेऽ िभऽ परे को कायर्ह� सम्प�
गरी ूितवेदन तयार गरी ूत्येक तीन मिहनामा आयोग तथा मन्ऽालयमा पठाउनु पदर्छ48 ।
ख. राि�य सूचना आयोगको पुनरावेदनको कारबाही र िकनारा गन� कायर्िविध, २०७२ (दोौो संशोधन,
२०७५):-

आयोगले बनाएको यो पुनरावेदन सम्बन्धी कायर्िविध, २०७२ साल चै ऽ १५ गते बाट लागू भएको
हो । यसले पुनरावेदन दतार् गन� ूकृया, पुनरावेदनमा खुलाउनु पन� कुराह�, सूचना अिधकारीको
काम, कतर्व्यर अिधकार, पुनरावेदन ूा� भएपिछको ूकृया सम्बन्धमा ःप� व्यवःथा गरे को छ ।
त्यसै गरी आयोगको पुनरावेदन सम्बन्धी िनणर्य र आदे श सम्बन्धी कारबाही, पुनरावेदन हेन�
सम्बन्धमा आयोग र कायार्लयको समन्वय समबन्धमा पिन उल्लेख गरे को पाइन्छ । पुनरावेदन िदने
व्यिक्तले अनुसूची बमोिजमको ढाँचामा पुनरावेदन िदनु पन�, िजल्ला ूशासन कायार्लय वा हुलाक

माफर्त पिन पुनरावेदन िदन सिकने, रीत नपुगेको पुनरावेदन दरपीठ हुन,े सिचवले दरपीठ गरे मा

आयोगले सदरबदर गनर् सक्ने, इमेल वा फ्याक्सबाट पिन पुनरावेदन गनर् सिकने, पुनरावेदन पऽमा

नेपालको नागिरक दे िखने ूमाणका साथै हुलाक रिसद, वारीसको सहीछाप, वारे सनामा, मं जरु ीनामा
लगायतका आवँयक कागजातह�सं लग्न गनुर् पदर्छ 49 । िनयम ४ मा पुनरावेदनमा खुलाउनु पन�

कुराह� उल्लेख छन् ।
ऐनले तोकेको अविधिभऽ सूचना अिधकारीले कायार्लय ूमुखले गरे को िनणर्य उपर िच� नबुझे वा
तोिकएको २४ घण्टा िभऽ सूचना नपाएका सूचना नपाएमा सूचना मागकतार् नागिरकले आयोग समक्ष

पुनरावेदन पेश गनर् सक्नेछ 50 । सामान्यत : आयोगले आफू समक्ष परे को पुनरावेदन उपर माग

बमोिजम सूचना िदनु भ�े आदे श जारी गनुप
र् ूव र् सम्बिन्धत िनकायलाई ःप�ीकरण िदने मौका ःव�प

पुनरावेदकको माग बमोिजमको आदे श जारी गनुप
र् न� कुनै कारणभए सोको सवुदूमाण सिहत बाटोको
म्याद बाहेक आयोगले तोकेको िमित िभऽ िलिखत जवाफ पेश गनर् िवपक्षीलाई पुनरावेदनको ूितिलपी
सं लग्न गरी जानकारी गराई िनयमानुसार पेश गनुर् भ�े आदे श जारी गनर् सक्नेछ 51 । सामान्यत :

आयोगबाट ूारिम्भक आदे श जारी भै पऽाचार गरे को ६ मिहना अविध सम्म पिन पुनरावेदकले सूचना
नपाएको भनी पुन: िनवेदन वा उजूरी वा पुनरावेदन नगरे मा उक्त िमिसल तामेलीमा राख्न सक्नेछ52 ।

47 सूचनाकोहक कायार्न्वयन सम्बन्धी अनुगमन िनद� िशका िनयम ४,५,६
48 सूचनाको हक कायार्न्वयन सम्बन्धी अनुगमन िनद� िशकाको िनयम ७
49 पुनरावेदनको कारबाही िकनारा गन� कायर्िविध,२०७२ को िनयम ३
50 पुनरावेदनको कारबाही िकनारा गन� कायर्िविध,२०७२ को िनयम (४)(क)
51 पुनरावेदनको कारबाही िकनारा गन� कायर्िविध,२०७२ को िनयम (६)(६)
52 पुनरावेदनको कारबाही िकनारा गन� कायर्िविध,२०७२ को िनयम (६)(७)
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ग. सरकारी

िनकायले

ःवत:

िनद� िशका, २०७१

ूकाशन (Pro-active

Disclosure)

गनुप
र् न�

िववरण सम्विन्ध

सूचनामा नागिरकको पहुँच बढाउन यःतो िनद� िशका बनाएको दे िखन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,
२०६४ को दफा ३ को उपदफा (२) मा ूत्येक नेपाली नागिरकलाई सावर्जिनक िनकायमा रहे को

सूचनामा पहुँच हुनेछ भ�े व्यवःथा रहे को छ । यसका लािग ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) मा

सूचनाको हकको सं रक्षण, सं व�र्न र ूचलन गन� काममा लािग एक ःवतन्ऽ राि�य सूचना आयोग
रहने व्यवःथा गिरएको छ । िविभ� २७ वटा दफाह�मा व्यविःथत यो िनद� िशकामा सरकारी
िनकायले गन� काम कारबाही सेवा दःतुर खचर् िववरण िनवेदन ूितवेदन िदनुपन� कुराह� नागिरक
वडापऽको व्यःथापन काम गनर् लाग्ने समय सम्पकर् अिधकारी लगायतका सरकारी िनकायले उपलब्ध
गराउने सेवा र सेवामाहीको जानकारीका लािग अवँयक सूचना जानकारी पूव�
र् पमा ूकाशन गनुप
र् न� र
िविभ� २० वटा शीषर्कका सूचनाह� ३/३ मिहनामा िवःतृत सूचना ूवाह गनुर् अिनवायर् दाियत्व 53

व्यवःथा समेिटएका छन् ।यसका अितिरक्त सूचना िववरण सावर्जिनक गन� ढाँचा, सूचना माऽ गन�
ढाँचा पुनरावेदन ढाँचा पुनरावेदन ढाँचा लगायतका अनुसूची समेतका व्यवःथाह� िनयमावली र

िनद� िशकाबाट व्यविःथत गिरएको दे िखन्छ भने राि�य सूचना आयोग माफर्त सूचनामा नागिरकको पहुँच
ःथािपत गनर् महत्वपूणर् कायर्ह� भएका छन् ।

४. अनुसन्धान अिभयोजन सम्बन्धी कायर्को सूचना / जानकारी
४.१. अपराध पीिडतलाई सूचना
फौजदारी मु�ामा सूचनाको हकलाई कायार्न्वयन गन� सम्बन्धमा अपराध पीिडत सं रक्षण ऐन, २०७५
ले गरे का िनम्न व्यवःथा मननीय दे िखन्छन् :


अनुसन्धान, तहिककात, अिभयोजन र अदालती कारबहाहीको िसलिसलामा गोपनीयताको
अिधकार ।



अनुसन्धान सम्बन्धी सूचना पाउने अिधकार ।



अिभयोजन सम्बन्धी सूचना पाउने अिधकार ।



न्याियक कारबाही सम्बन्धी सूचनाको अिधकार ।



सुरिक्षत हुन पाउने अिधकार ।



सम्बिन्धत अिधकारी समक्ष धारणा व्यक्त गनर् पाउने अिधकार ।



ु ाइमा सहभागी हुने अिधकार ।
कानून व्यवसायी राख्ने अिधकार र सुनव



अदालतको आदे श वा िनणर्य िव�� िनवेदन वा पुनरावेदन गन� िसलिसलामा सूचना पाउने
अिधकार ।



क्षितपूितर् सम्बन्धी जानकारी र सामािजक पुनःथापनाको अिधकार ।

53 ःवत: ूकाशन गनर्पन� िनद� िशकाको दफा २७
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४.२. अपराध अनुसन्धान िसलिसलाका अत्यावँयक सूचना ूाि�कक माध्यम
यस सम्बन्धमा सम्पि� शुि�करण िनवारण ऐन, २०६४ को पिरच्छे द ६(ख) ले सम्पि� तथा कोष
रोक्का सम्बन्धी िवषेश व्यवःथा गरे को छ । ऐनको दफा २९ (ङ) मा आतं ककारी बृयाकलापमा
सं लग्न व्यिक्त, समूह वा सं गठन वा आम िवनाशमा हात हितयारको िनमार्ण तथा िवःतार वा त्यसमा

लगानी गन� व्यिक्त, समूह वा सं गठनको सम्पि� वा कोष रोक्का राख्ने सम्बन्धमा सं यूक्त रा� सं घको
सूरक्षा पिरष�ाट पािरत िनणर्य बमोिजम सूिचकृत भएका व्यिक्त सं गठनको अध्याविधक सूिच पररा�
मन्ऽालयले अिबलम्ब आफ्नो वेबसाईटमा राखी सो को जानकारी िव�ुतीय

माध्यमबाट गृह

मन्ऽालयमा पठाउनु पन� छ भनी व्यवःथा गरे को छ । सोही ऐनको दफा २९ (च) ले उक्त
ु बाट लेखी आएमा पररा� मन्ऽालयले
सं गठनको सम्पि� रोक्का राखी िदन अन्य मुलक

गृह

मन्ऽालयलाई जानकारी िदनुपन� व्यवःथा गरे को छ । यसबाहे क


Interpol ले अन्तरदे िशय अपराध तथा सं गिठत अपराधमा सूचना आदान ूदान गरी आएको
छ । Interpol को माध्यमबाट १९४ रा�को ूहरी िबचसूचना र कागजको आदान ूदान
गन� गिरएको पाइन्छ ।



पारःपिरक कानूनी सहायता ऐन, २०७० अनुसार पिन ूमाण उपलब्ध गराउन अनुरोध गनर्
सिकन्छ । म्यादका न्याियक िलखतह� तामेल गनर् अनुरोध गनर् सिकन्छ ।



सपुदर्गी ऐन, २०७० को दफा ७ बमोिजमको अनुरोध ूा� भएमा नेपाल सरकार, पररा�
मन्ऽालयले सो अनुरोध साथ ूा� िववरण, कागजात तथा ूमाण सिहत सपुदर्गी सम्बन्धमा
आवँयक कारबाहीको लािग गृह मन्ऽालयमा लेखी पठाउनु पछर् ।



ु लाई कुटिनितक
फरार अिभयुक्त वा कसूरदरलाई सपुदर्गी गनर् नेपाल सरकारले अन्य मुलक
माध्यमबाट अनुरोध गनर् सक्छ ।



अपराध अनुसन्धान र सूचना ूवाहमा Interpol, UNODC (United Nations office on Drug and
Crime), FATE (Financial Action Task Force), United Nations, SAARC, EUROPOL, BIMSTEC
जःता सं ःथाह�को पिन महत्वपूण र् भूिमका रहन्छ ।



िविभ� रा� सँग गरीने MLA र MOU का आधारमा सूचना आदान ूदान ।




राि�य/ अन्तराि�य सामािजक सं जालह� ।
CITES, 1973 (convention on International trade in endangered species of wild fauna and
flora )को भ ुिमका बन्यजन्तु सम्बन्धी अपराधको सूचना ूबाहमा सहयोग ।

ँ सम्बिन्धत सूचनाको कायार्न्वयन तफर् हेदार्
४.३. ूितवादी वा अिभयुक्तसग


पबाउ पूिजर्, छापा वा िव�ुतीय

माधयमबाट म्याद तामेल गनर् सिकने व्यवःथा, िवदे शमा रहे

बसेका अिभयुक्त उपर म्याद तामेल गनर् सिकने व्यवःथा ।


पबाउ पूिजर्को म्याद समापत भएको भोिल पल्ट दे िख लागू हुने गरी अदालतले सम्बिन्धत
अिधकारी वा अ�ालाई सूचना जानकारी िदनु पछर् ।



वयान गराउँदा अिभयुक्तलाई Miranda Card, 1966 का सम्बन्धी (च ुप लाग्ने अिधकार……
आिद) जानकारी िदनु पछर् ।
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५. सूचनाको हक सम्बन्धी न्याियक �ििकोक
सूचनाको हकका सम्बन्धमा सम्मािनत सव��च अदालतबाट महत्वपूणर् व्याख्या सिहत फैसला भएका
छन् । केही फैसलाह� िनम्नानुसार सं ि��मा उल्लेख गिरएको छ ।
१.

बालकृंण न्यौपाने िव�� ू.मं िगरीजा ूसाद कोईराला समेत54

यस मु�ामा नेपालका ूधान मन्ऽीको भारत ॅमणका समयमा टनकपुर वाँध सम्बन्धी सम्झौता भएको
भनी २०४८।०९।०८ मा नेपाल राजपऽमा ूकाशन भएको िथयो । तर यो सम्झौता होइन र
सिन्ध भएकाले सं सदको दुई ितहाई बहुमतले पिरणत हुनपु न� भनी िरट िनवेदक लगायतका नेपाली
नागिरकले जानकारी पाउनुपछर् यो दे शलाई नै दीघर्कालीन असरपान� िवषय हो, सावर्जिनक महत्वको
हो भनी व्याख्या भयो ।
२.

राधेँयाम अिधकारी िव�� ौी ५ को सरकार55

यसमा राजदू त िनयुक्त गदार् ौी ५ र ौी ५ को सरकार बीच के परामशर् भयो, ौी ५ को सरकारले

के िसफािरस गरे को िथयो ? जानकारी पाँउ भनी िरट िनवेदन परे को िथयो । अदालतले व्याख्या गदार्

राजा र ूधान मन्ऽी बीच के छलफल, सल्लाह भयो, सो कुरा िनवेदकले जानकारी पाउनुपन� िवषय
होइन । यसमा िरट िनवेदकको साथर्क सम्बन्ध तथा सारभूत ःवाथर् (Meaningful Relationर

substantial Interest) दे िखनुपछर्, त्यःतो अवःथामा नहुँदा िरट खारे ज हुन्छ भनी व्यवःथा भयो ।

PIL (Public Interest Litigation) र Right to Information बीच को सम्बन्ध रहन्छ भ�े पिन
ःपि व्याख्या भयो ।
३.

गोपाल िशवाकोटी समेत िव�� ौी ५ को सरकार अथर् मन्ऽालय समेत56

ँ सम्बिन्धत कागजात तथा जानकारी सावर्जिनक जानकारीका िवषय भएकोले
यसमा अ�क तेौो सग

ँ े
िरट िनवेदकले माग्ने हकदै या राख्ने हुँदा जानकारी िदनु भनी िनवेदकको उपचारका लािग आठ बूद
िनद� शन (guidelines) पिन सव��च अदालतबाट उल्लेख गरी व्याख्या भयो । तत्काला सं िवधानको

धारा १६ को सूचनाको हक र धारा १२(२)क को िवचार र अिभव्यिक्तको ःवतन्ऽता समेतमा ःपि
उल्लेख भयो सव��च अदालतको व्याख्यामा ।
४.

काशी दाहाल िव�� मन्ऽीपिरष� सिचवालय समेत57

यसमा लुिम्बनी िवकास कोषले मायादे वी मिन्दरमा रहे का िपपलका �ख काट्ने र मिन्दरलाई

ःथानान्तरण गनर् तयारी गरीरहे को भ�े ‘रा�पुकार’ तथा नेपाल जागरण पिऽकाबाट जानकारी भएकोले

रोिकपाऊँ भनी िरट दायर गरे कोमा ऐितहािसक, धािमर्क र सांःकृितक महत्वका िवषय सवर्साधरणका

जानकारीका र सावर्जिनक महत्वका िवषय हुन,् सवर्साधारणले जानकारी िलन पाऊँछन् भ�े व्याख्या
54 सव��च अदालत, बुलेटीन वषर् १.अक १ (१९९२)
55 ने.का.प २०४८, पृ� ८१०
56 ने.क.पा २०५१ पृ� २५५
57 कािशनाथ दाहाल िव�� मिन्ऽिरषद सिचवालय (सव��च अदालतबाट ूितपािदत सं वैधािनक कानून सम्बन्धी केही मह�वपूणर् नजीरह�,भाग १०
खण्ड क,पृ�-४८१)
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भयो । यस भन्दा अगािड व्यिक्तको साथर्क सम्बन्ध रहनुपछर् भ�े व्याख्या भएकोमा यसमा त्यःतो
व्यिक्तलाई माऽ होइन,सबै नागिरकले जानकारी पाउने गरी सूचनाको हकको व्याख्या भयो ।
५.

महेशकुमार नेपाल िव�� िनवार्चन आयोग58

यसमा ःथानीय ःतरको ूथम खण्डमा भएको च ुनावको नितजा दोौो खण्डको च ुनाव सम्प� नभएसम्म
ूकाशन नगनुर् भ�े िनवार्चन आयोगको िनणर्यलाई च ुनौती िदइएको िथयो । यसरी पिरणाम ूकाशन
गनर् रोक्न िमल्दै न । राि�य ूसारण ऐनले िनवार्चन आयोगलाई यो अिधकार ूदान गद� न ।सूचनाको
हक सम्बन्धी धारा १६ ले सूचनाको हक अन्तरगत ूकाशन गनुप
र् छर् भ�े व्याख्या भयो।
६.

ीवलाल
ौे � िव�� रे वितरमण खनाल59
ु

यसमा राजदरबारको बायुदेवता गुठीको जमीन दु�पयोग भएको छ,कहाँ कहाँ के कित जग्गा छ भनी

ँ
सूचना माग गरे कोमा निदएकोले सूचना (जानकारी) पाऊँ भनी माग गरे कोमा िरट िनवेदक गुठीसग
सम्बिन्धत नभएको र यो गुठीको िवषय सावर्जिनक महत्वको पिन नभएको भनी िरट िनवेदन खारे ज
भयो ।
७.

रिवराज भण्डारी िव�� ू.मं मनमोहन अिधकारी60

यस मु�ामा ूितिनिधसभाको बघटन गन� िबषय सावर्जिनक सरोकार िभऽपन�

सावर्जिनक महत्वको

िबषय भएकोले जानकारी िदनुपन� भ�े व्याख्या भयो ।
८.

योगी नरहरीनाथ िव�� ू.मं िगरीजा ू.कोइराला61

यसमा रा�को ूाकृितक ॐोत नेपाली जनताको साझा सम्पदा हुन ् । यी िवषय आिथर्क िवषय र
वातावरण सं रक्षण सँग सम्बिन्धत सावर्जिनक महत्वका िवषय हुन ् । मेिडकल कलेजलाई जग्गा

उपलब्ध गराई त्यहाँका महत्वपूणर् �ख काट्न िमल्दै न भ�े व्याख्या भयो ।
९.

सुवणर् पोभेल िव�� ौी ५ को सरकार, गृह मन्ऽालय समेत62

राि�य अनुसन्धान िवभागको ईन्सपेक्टरबाट बखार्ःत गरे कोले सोको कारण जानकारी पाऊँ भनी दायर
ँ सम्बिन्धत िवषयमा नेपाल सरकारले बनाएको
भएको िरटमा िवशेष सेवा ऐनले राि�य सूरक्षा सग
िनयम ूकाशन गनर् नपन� हुनाले िनयम ूकािशत नभएकोले िरट खारे ज भयो ।
१०. मोहनमणी दाहाल िव�� न्याय पिरष�63
यसमा आफू रा.प. ूथम ौे णीको न्याय सेवाको अिधकृत भएकोमा पुनरावेदन अदालतको अःथायी
न्यायाधीशमा िनयुक्� गनुप
र् न� कारण के हो भनी िरट िनवेदन िदएकोमा न्यायपिरषद्को िसफािरस
अनुसार राजाबाट िनयुक्त हुने पद न्यायधीशको िनयुिक्तको ूथम अदालतमा उठाउन िमल्दै न ।
58

फैसला िमित २०५४/०२/०८

59 Nepal Law Review (1991)
60 Nepal Law Review (1995) ःवणर् महोत्सव िवशेषा�
61 योगी नरहिरनाथ िव�� ू.मं िगरीजा ू.कोइराला
62 Nepal Law Review 312 (1997)

63 स.अ.को २७ िडसेम्बर १९९७ को फैसला, अूकािशत (डा.रामकृंण ितमलसेना िलिखत Right to Information बाट सभार )
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यसलाई धारा १६ ले पिन सं रक्षण गरे को र िनजले एक मिहना िभऽमा िनयुिक्त निलएकोले िनज सो
पदमा नरहे बाट िरट जारी नहुने फैसला भयो ।
११. अिधवक्ता माधव कुमार बःनेत समेत िव�� ौी ५ को सरकार, सूचना मन्ऽालय समेत64
एफ.एम ूकाशनलाई सरकारले िदएको िनद� शन सं िवधान तथा कानूनको भावना िवपिरत भएको ।
िवधाियका�ारा िनिमर्त कानूनले माऽ सं िवधान तथा कानूनको पिरिध िभऽ रहे र माऽ मनािसव बन्दे ज
लगाउन सिकनेमा ौी ५ को सरकार �ारा जारी गिरएको िनद� शनमा उल्लेिखत शतर्ह�ले सं िवधान
ूद� नागिरकह�ले िवचार अिभव्यिक्तको ःवतन्ऽता तथा सूचनाको हकमा सं िवधान तथा कानूनको
भावना िवपिरत बेमानिसव �पमा बन्दे ज लगाएको दे िखन आएकोले मन्ऽीःतरबाट िनणर्य भएको सो
शतर् तथा िनद� शनह� बदर हुने ।
१२. सा�ाािह छलफल पिऽकाको तफर्बाट र आफ्नो हकमा समेत ूधान सम्पादक तथा

ूकाशक

गोपाल थपिलया समेत िव�� अिधवक्ता एकराज वाःतोला65
सच्चाई ूकाशन गरे कोमा पिन क्षमा याचना नगरे कोले ूकािशत लेख अपहे लना गन� िकिसमबाट
ूकािशत भएको दे िखने ।
अपहे लना गरे को ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, हे ट�डाको फैसला िमलेकै दे िखँदा सदर हुने । तर
सजायको हकमा उक्त पिऽकाले सच्चाएको भनी अक� अं कमा समाचार ूकािशत गरे को दे िखएकोले
सो समेतका पिरूेक्षमा जरीवाना चक� पन� दे िखँदा ूितव्यिक्त �.१००/-माऽ जरीवाना हुने ।

१३. नेपाल पऽकार महासंघबाट अिख्तयार ूा� एवं आफ्नो हकमा िबनोद ढुंगल
े िव�� ौी ५ को
सरकार,ू.मं तथा मं.पं. कायार्लय समेत66

राि�य ूसारण ऐन,२०४९ को दफा ७ ले रा� र राि�य िहतलाई ध्यानमा राखी नेपाल राजपऽमा

ँ सम्बिन्धत
सूचना ूकािशत गरी एकपटकमा ६ मिहनामा नबढाई कुनै खास िवषय, घट्ना वा क्षेऽसग
कुनै कायर्बम ूसारण गनर् रोक लगाउने गरी व्यवःथा गरे कोमा राि�य ूसारण िनयमावली,२ ०५२

को िनयम ८ को खण्ड (च) यु� वा सं कटकालीन समयमा मं न्ऽालयले कुनै खास कायर्बमह� माऽ

ूसारण गनुप
र् न� भनी तोिकएको शतर् ऐनको दफा ७ को ले गरे को कानूनी व्यवःथा िवपिरत भई
ूत्यायोिजत िवधायन सम्बन्धी िस�ान्त अनुकूल समेत रहे को नदे िखने।
१४. िृडम फोरमको तफर्बाट अिधवक्ता ऋिषराम िधिमरे िव�� ूधानमन्ऽी तथा मं.प कायार्लय
समेत67

निवकरण नगनुक
र् ो अथर् ःवभािवक �पमा ूसारण �पमा ूसारण सं ःथा पूण र् अवःथामा रहन गएको
हुन्छ । जो कृयाशील रहन नसक्ने अवःथामा पुग्दछ । त्यसैले निवकरण गन� ूकृयाको सम्बन्धमा

64 पूणर् ईजलास,२०५७ रीट नं ३४५२ ने.का.प२०५८ अं क ७/८िनणर्य नं ७०१८ पृ� ३९२
65 सव�च्च अदालत बुलेटीन,वषर् ११,अं क १४ पृ� १५
66 ने.क.पा २०६३, अं क ३, िनणर्य नं

७६६० पृ.३०१

67 ने.क.पा २०६७ अं क २, िनणर्य नं ३०७ पृ १६४
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िनयमन गन� यःतो ूकृितको व्यवःथालाई नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ को धारा १५ मा
रहे को ूकाशन, ूसारण तथा छापाखाना सम्बन्धीहकको ब्यवःथा ूितकूल रहेको मा� निमल्ने।
१५. अिधवक्ता िवनोद काकीर् िव�� सं ूधानमन्ऽी शेरबहादुर दे उवा समेत68
िनवेदकले माग गरे को राजदरबारबाट जारी भएका ूधान मं न्ऽी िनयुिक्त लगायतका सूचनाह� पिन
नेपाल राजपऽमा ूकािशत हुने र उक्त सूचनाबाट िनवेदन तथा आम नागिरकले सो सम्बन्धी जानकारी

ूा� गनर् सक्ने अवःथा रहँदा िनवेदकले माग गरे अनु�प िनवेदकलाई सूचनाको हकबाट वंिचत गरे को
वंिचत गरे को भ�े अवःथा नहुँदा कारबाही अगाडी बढाउन नपिर कारण दे खाउ आदे श जारी नहुने ।

१६. ए.आर.िट.आई.(आरती) का अध्यक्ष तथा आफ्नै तफर्बाट डा.रामकृंण ितिमल्सेनासमेत ् िव��
69

नेपाल सरकार, ू.म.तथा म.प.का. समेत

उत्ूेषण तथा परमादे श (िवशेष इजलास)

राि�य सुरक्षा, व्यिक्तगत एवम् व्यापािरक गोपनीयताजःता कुराको सं रक्षण हुने ूकृितका सीिमत
सूचनाह� माऽ ूवाह गनर् निमल्ने गरी सूचना वगीर्करण गनुर् पन�मा हच ुवा तवरबाट पुरै िवषयलाई
समेटी वगीर्करण गनुर् सं िवधान, ऐन, लोकतािन्ऽक मूल्य मान्यता िवपिरत रहेको हुदा मुख्य सिचबको
अध्यक्षतामा गिठत सूचना वगीर्करण सिमितको िमित २०६८।०८।२६ को गैर सं वैधािनक र गैर

कानूनी िनणर्य उत्ूेषणको आदे श�ारा बदर गरी पुन वगीर्करण गनुर् भनी परमादे श जारी गरी पाऊँ भ�े
िनवेदनमा िनम्न आदे श जारी भएको छ :

सं िवधानको धारा २७ को सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवःथा िनरपेक्ष मौिलक हक नभई कानूनले िनिदर्�
गरे बमोिजम त्यसको ूयोग र उपभोग गनर् पाउने हक भएकोले कानूनबमोिजम सावर्जिनक सूचनाको
सदुपयोग गनुप
र् न� हुन्छ । यसको दु�पयोग हुने गरी वा जथाभावी वा आफूखुसी�पले ूयोग गनर्
िमल्ने दे िखँदैन । कुनै कुराको दु�पयोग हुन्छ भने त्यसले समाजको राजनीितक, सामािजक, आिथर्क,

सांःकृितकलगायतका िविवध पक्षमा नकारात्मक असर पान� भएकोले सावर्जिनक िनकायबाट ूा�

सूचनाको दु�पयोग भएमा त्यसले पिन समाजको िविवध पक्षमा नकारात्मक असर पानर् सक्ने हुँदा
यसको दु�पयोग हुन ु हुँदैन भ�े कुरामा कुनै िववाद रहन नसक्ने ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३१ को मूल उ�ेँय नै सूचनाको दु�पयोग गनर् नहुने
भ�े दे िखएको र सो दफाले सूचनाको सदुपयोग गनर्मा कुनै ूितबन्ध लगाएको िःथितसमेत दे िखन
नआएकोले िनवेदन मागबमोिजम सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३१(१) र (२)
नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ को धारा २७ सँग बािझएको दे िखन नआउने ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) को खण्ड (क) दे िख (ङ) सम्मका अवःथाह�
िव�मान रहे को िःथितमा माऽ त्यःता सूचनाह� गोप्य राख्न सिकने गरी दफा २७(१) बमोिजमको
सिमितले वगीर्करण गनर् सक्ने भए पिन सो दफा ३(३) को कुन खण्डअनुसार गोप्य राख्नु पन� हो भ�े
कुरा सो सिमितको िनणर्यमा खुलेको दे िखँदैन । यःतै सो सिमितले सावर्जिनक सूचना गोप्य राख्ने गरी
वगीर्करण गदार् कित अविधसम्म गोप्य राख्नुपन� हो सो अविधसमेत खुलाउनु पन� व्यवःथा दफा
68 स.अ बुलेिटन वषर् १३ अं क ६ पृ� २३ (ने.का.प २०६२ अं क २ िनणर्य नं ७४९२ पृ� १४०)
69 ने.क.पा २०७३,अं क १,िनणर्य नं
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२७(२) मा रहे कोमा सो कानूनी व्यवःथाबमोिजम के कित अविधसम्म गोप्य राख्नुपन� हो भ�े कुरा
पिन सो िनणर्यमा खुलेको नदे िखने ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा सम्बिन्धत
मन्ऽालयको सिचव सदःय हुने व्यवःथा रहे कोमा कुन मन्ऽालयका सिचव के कःतो आधारमा सदःय
भएका हुन ् भ�े र खण्ड (ग) अनुसारको सदःय के कसरी तोिकएको भ�े नदे िखनुका साथै सो ऐनको

दफा ३(३) को खण्ड (क) दे िख (ङ) सम्मका व्यवःथाह� मध्ये के कुन अवःथा परी सूचना गोप्य
राख्नु परे को हो र दफा २७(२) बमोिजम कित अविधका लािग गोप्य राखीने हो भ�े सम्बन्धमा केही
उल्लेख नगरी भएको वगीर्करण सिमितको िमित २०६८।८।२६ को िनणर्य र सो िनणर्यका
आधारमा जारी भएको िमित २०६८।१०।१ को पऽसमेत कानूनसम्मत दे िखन नआउने भनी उत्ूेषण
र परमादे श जािर भएको छ ।
१७. ूेमकुमार राई िव. राि�य सूचना आयोग70
यस आदे शमा अदालतको िनम्न �ििकोक रहेको छ:
लोकतन्ऽ भनेको खुला समाजमा िव�ास राख्ने राजनीितक आःथाको धरोहर हो । सुसूिचत नागिरक नै
ूजातािन्ऽक सरकारको शिक्त र बल हो । कानूनले गोप्य राख्नु पन� भनी ःपि �पमा तोकेका
सं वेदनशील िवषय बाहे क लोकतन्ऽमा अन्य सम्पूण र् कुराह� खला हुन्छन । यसो भएमा माऽै
ु मा पारदिशर्ता कायम भई नागिरकले सुशासनको अनुभिू त गनर् पाउने हुन्छन ।
लोकतािन्ऽक मुलक
ूजातािन्ऽक राज्य राज्य व्यवःथामा हरे क सरकारी काम कारवाहीको जनताले जःताको तःतै थाहा
पाउने हक राख्दछन् । सरकारले आफूले गरे को काम कारवाहीको ूितिबया जनताबाट अिभव्यक्त

िवचारबाट नै थाहा पाउने हुँदा राज्यका हरे क िनणर्यूित जनता सुसूिचत हुन अित आवँय हुन्छ ।

लोकतन्ऽ खुलापनमा आधािरत हुने हुँदा रा� िहत र सावर्जिनक िहतको लािग गोप्यता नराखी नहुने
सं िवधान र कानूनले तोकेका केही गम्भीर िवषय बाहे क अन्य िवषय सरकारले नागिरकलाई सूचना
उपलब्ध गराई पारदशीर् ब� पछर्, गुपच ुप र गोप्य राख्नु हुँदैन ।

राज्यमा काम कारवाही लोकतािन्ऽक प�ित अनु�प खुला र पारदशीर् बनाई नागिरक ूित जवाफदे ही
र िजम्मेवार बनाउन, सावर्जिनक िनकायमा रहे को सावर्जिनक महत्वको सूचनामा आम नागिरकको
पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन राज्य र नागिरकको िहतमा ूितकु◌ुल असर पान� सम्वेदनशील
सूचनाको सं रक्षण गनर् र नागिरकको सुसूिचत हुने हकलाई सं रक्षण र ूचलन गराउने उ�ेँयले
सं िवधानमा मौिलक हकको �पमा र छु �ै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, आएको अवःथा छ । यसरी
राज्यका काम कारवाही खुला पारदशीर् र लोकतािन्ऽक प�ितबाट भए नभएको मापन गन� कसीमा

सावर्जिनक महत्वको सूचनामा नागिरकका पहुँचको अवःथा कःतो रहेको भनेर हेन� गरीन्छ । िरट
िनवेदक मन्ऽालय आफै एउटा सावर्जिनक िनकाय भएको जहाज खिरद सम्बन्धी नेपाल र चीन
सरकारवीच २९ नोभेम्बर २०१२ मा भएको अनुदान तथा खिरद सम्झौताको बारे मा सूचना मागकतार्
राजु ढकालले जानकारी माग गरे कोमा त्यस मन्ऽालयका सूचना अिधकारी तथा कायार्लय ूमुख
(सिचव) ले सूचना निदएको अवःथालाई राज्यका कामकारवाही खुला र पारदशीर् भएको भ�े
70 िरट नं०७३-WO-०११५ आदे श िमित २०७४।४।१६

109

df}lns xs ;DaGwL ;|f]t ;fdu|L

दे िखँदैन । िनवेदक मन्ऽालयको उक्त कायर् नेपाली नागिरकको सं िवधान ूद� सूचनाको हकलाई
कुिण्ठत पान� ूकृितको भएको दे िखन्छ ।
तसथर् मािथ उिल्लिखत तथ्य, कानूनी व्यवःथा एवं िववेचना समेतको आधारमा िरट िनवेदक सं ःकृित
पयर्टन

तथा

नागिरक

उ�यन

मन्ऽालयको

कायार्लय

ूमुख

जःतो

सावर्जिनक

पदमा

रहेको

पदािधकारीले नैितक िजम्मेवारी बहन गरी आयोगको आदे श बमोिजम सूचना मागकतार् राजु ढकाललाई
नेपाल सरकार र चीन सरकार बीच २९ नोभेम्बर २०१२ मा भएको अनुदान तथा खिरद सम्झौताको
सूचना उपलब्ध गराउनु पन�मा सो नगरी िवपक्षी आयोगको सूचना उपलब्ध गराउनु भ�े आदे शलाई

च ुनौती िदँदै नेपाली नागरीलाई सं िवधानूद� सूचनाको हकबाट बि�त गन� गराउने गलत मनसाय िलई
दायर गरे को ूःतुत िरट िनवेदन खारे ज हुने ठहछर् ।

६. सूचनाको हक कायार्न्वयनमा राि�य सूचना आयोगको भूिमका
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कायार्न्वयनमा आएको िवगत १३ वषर्को अविधमा राि�य सूचना आयोगले

नागिरकलाई सुसूिचत तुल्याउन, सुशासन अिभवृि� गरी राि�य सम्वृि�लाई म�त गनर्, पारदर्िशर्ता
ँ ित तथा ��ाचारमा कमी ल्याउन पिन महत्वपूणर् भूिमका िनवार्ह गरे को
अिभवृि� गनर् एवं िवकृित, िवसग

छ । शान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले सावर्जिनक गरे को पिछल्लो ूितवेदनले ��ाचारको सूचंकाकमा
नेपाल केही माथी उिक्लन सफल भएको छ । आयोगबाट भएका महत्वपूण र् फैसलाह�ले वेिथित र
अिनयिमतता अन्त्य गनर् र सुशासन अिभवृि� गनर् सघाउ पुर्याएका छन् । आयोगबाट भएका

फैसलाह�को िवगत ११ वषर्को तथ्या� िनम्नुसार दे िखन्छ :
आ. व
२०६५/०६६
२०६६/०६७
२०६७/०६८
२०६८/०६९
२०६९/०७०
२०७०/०७१
२०७१/०७२
२०७२/०७३
२०७४/०७५
२०७५/०७६

पुनरावेदन, उजूरी तथा

फछर्यौट

बाँकी

ूितशत

िनवेदनको सं ख्या
१२

११

१

९१.६७

३९

२९

१०

७४.३६

४७

२२

२५

४६.८१

१३६

९०

४६

६६.१८

२६०

१९९

६१

७६.५५

४७०

४०९

६१

८७.०२

७७७

७६५

१२

९८.४५

६७८

६७४

४

९९.४१

११७६

११७५

१

९९.९९

११४४

११४४

०

१००

(ॐोत:राि�य सूचना आयोगको २०७५-२०७६ को वाषर्क ूितवेदन)
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राि�य सूचना आयोगको गठन तथा ऐन कायार्न्वयनको १२ वषर् कै अविधमा पिन बेिथित र
अिनयिमतता अन्त्य गद� सुशासन अिभवृि� गनर् आयोगका केही फैसला सहायक िस� भएका छन् ।
जःतो िक नक्कली मूल्य अिभवृि� कर सम्बन्धी ूितवेदन सावर्जिनक भएबाट ��ाचारमा दण्डभागी
भइन्छ भ�े दे िखयो । दुई दे श बीच भएका सिन्ध, सं झौता, नागिरकलाई िदन आदे श भएको, चाइिनज
जहाज खरीद सम्बन्धी फैसला, आयल िनगमको कुपन िवतरण सम्विन्ध िववरण सावर्जिनक,
राजनीितक दलह�लाई सूचना अिधकारी तोक्न आदे श, लोकसेवा आयोग लगायतलाई ूा�ा� िदनुपन�

आदे श, दश हजार जनताको भेिरफाईड हःताक्षर िदन िनवार्चन आयोगलाई आदे श, उ�र पुिः�का हेन र्
िदने फैसला, कायर् सं पादन मूल्या�नको अंक हेन र् िदनु भ�े, िनजी क्षेऽ, ूित�ानले पिन सूचना िदनू

भ�े आदे श, धमर् पुऽको अवःथा बारे मा बाबुआमालाई जनाकारी िदनू भ�े आदे श, सहकारीको िधतो,

सावा व्याजबारे जानकारी िदनु भ�े आदे श, िसं हदरबार िभऽ रहेका कायार्लयको सूचनामा जनताको

पहुँच पुर्याउन आदे श, सूचना ूवाह गनर्को लािग सूचना मागे पिन सूचना िदनू भ�े आदे श, सूचनामा

दाताको सं रक्षण सम्बन्धी फैसला,

आिद भएबाट सूचनाको सं रक्षण र ूव�र्नमा महत्वपूण र् कामह�

भएका छन् ।

७. सूचनाको हकको कायार्न्वयनमा दे िखएका समःया र समाधानका उपायह�
७.१.समःयाह�:


अझै पिन ३९ वटा भन्दा वढी कानूनह�ले गोप्नीयताको ःपथ िलने व्यवःथा गरे को छ ।
३२ वटा भन्दा बढी कानूनले कायार्लयका गितिविध गोप्य राख्ने गरी व्यवःथा गरे का छन् ।



गोप्यता नै ूशासिनक सं ःकृित जःतो भएको छ । सूचना ूबाह राॆो गरे को आधारमा
कमर्चारीको मूल्या�न हुने ूवृि� छै न ।



कायार्लयको िवकृित ढाकछोप गनर् पिन गोप्यतामा ध्यान िदने गिरएको छ, जुन कानून
अनु�प होइन।



कानूनले तोके अनुसार सरकारी िनकायका कायर्बम र कायर्ह� ूकाशन गन� गिरएको
छै न ।



सूचना ूबाहमा पिन कायर्िविधगत एकता छै न । कमर्चारीह�लाई त्यस ूकारको तािलम
िदइएको छै न।



सूचनाको हक सम्बन्धी नागिरक िशक्षाको व्यवःथा छै न ।



आम सं चारका माध्यमह�ले ःवतन्ऽ�पले सूचना ूवाह गन� भन्दा आमह, पूवार्मह, राजनीितक
दल, आःथा आिदका आधारमा सूचना ूवाह गन� गरे को पिन पाईएको छ ।



सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले १५ िदन िभऽ सूचना निदएमा उजुर गन� व्यवःथा गरे को
छ । त्यसपिछ ूमुखले ७ िदन िभऽ सूचना िदने भ�े व्यवःथा छ । यो समय लामो
दे िखएको छ ।



सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा २७ ले सूचनाको वगीर्करण गन� भनेको छ । तर
वगीर्करण भएको छै न।



मौिखक सूचनाको अिभलेख राख्ने चलन छै न ।
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कक्षा ६,७,९,११ मा सूचनाको हकलाई पा��ममा राखेपिन ८ र १२ कक्षामा राखीएको
छै न ।



सूचनादाताको सं रक्षण सम्बन्धी िनयमावली छै न।



राि�य सूचना आयोगले सावर्जिनक िनकाय वा सूचना अिधकारीलाई सूचना ूवाह गनर् िदएको
आदे श उपर िरट वा पुनरावेदन गरे मा सरकारी वकीलले अिनवायर् ूितरक्षा गन� व्यवःथा
्
छै न।





ूदे श तथा ःथानीय तहमा छु �ै सूचना आयोग वा सूचना ूबाहको सं यन्ऽ छै न ् ।
कमर्चारीले गोपनीयता सँगै पारदिशर्ताको पिन सपथ िलने व्यवःथा छै न ।

मानवअिधकारको िव� व्यापी घोषणापऽको धारा २९ मा सूचना माग्ने, पाउने र ूबाह गन�
हक छ । तर नेपालको सं िवधान र कानूनमा सूचना ूबाह गन� हक छै न ।



ऐनको पिरभाषा खण्डमा सावर्जिनक िनकाय भ�ाले गैर-सरकारी सं ःथा र नीिजक्षेऽलाई

समेट्दै न ।


सूचनाको अिभलेख ूणाली व्यविःथत छै न ।

७.२.आगामी अमगामी पाइलाह�/समाधानका उपायह� :

नेपालको सं िवधानको धारा २७ को ूितवन्धातमक वाक्यांशमा “तर कानून बमोिजम गोप्य
राखीने सूचना िदन वाध्य गरीने छै न” भ�े उल्लेख भए पिन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले

ूवाह गनर् निमल्ने सूचना िदइने छै न भ�ेअथर्मा उल्लेख भएको हो । तर िविभ� कानूनले

गोप्यताको नाममा सूचना सं कुिचत गरे को र सूचना अिधकारीमा पिन सो ॅम रहेको हुँदा

‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले िनषेध गरे का सूचना िदइने छै न’ भ�े वाक्यांश राख्नु उपयुक्त
हुन्छ ।



सूचना ूबाह गन� हक वा अिधकारलाई सं िवधान तथा ऐनमा समेटनु पछर्।



गोप्य सं ःकृितलाई िन��सासिहत गरी पारदिशर् सं ःकृितलाई बढाउनु पछर् ।



सूचना ूवाहमा कायर्िविधगत एक�पता हुनपु छर्, सूचना अिधकारीको योग्यता, तािलम पिन
हुनपु छर् ।



सूचना ूवाह गन� सं चार माध्यमह� yellow journalism मा जानु हुद�न । िनःपक्षतामा
ध्यान िदनुपदर्छ । दण्ड र पुरःकारको कायार्न्वयन कडाइका साथ गरीनुपछर् ।



सूचना िदने समायाविध घटाउनुपछर् । सूचनाह� वगीर्करण गरीनु पछर् ।



िलखत, मैिखक सबै ूकारको सूचनाको ःप� अिभलेिखकरण हुनपु छर् ।



कक्षा ८ र १२ मा पिन सूचनाको हकलाई पा��ममा समावेश गरीनु उपयुक्� हुन्छ ।



सूचनादाताको सं रक्षण र सुिवधा सम्बन्धी िनयम बनाईनु पछर् ।



रा�य सूचना आयोगलाई कानूनी सल्लाह र ूितरक्षा हुनपु छर् ।



ूदे श र ःथानीय तहमा सूचना ूवाह सं यन्ऽ बनाउनु पदर्छ ।



सावर्जिनक पदािधकारीले पारदिशर्ताको पिन ःपथ िलनु पदर्छ ।



सावर्जिनक िनकायको ूयोजनाथर् गै॑ सरकारी सं ःथा र नीजी क्षेऽलाई पिन सूचनाको हकको
पिरभाषाको ूयोजनाथर् ऐनमा समेट्नु पछर् ।
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सरकारी िनकायले आफ्ना कायर्बम, आमदानी, खचर् अिनवायर् ूकाशन गनुप
र् छर् ।



सूचना ूबाहमा महत्वपूण र् भूिमका खेल्नेलाई पुरःकृत गरीनु पछर् । िनयतबस सूचना
लुकाएमा िवभागीय कारबाही गरीनुपछर् ।



ऐनको दफा ५ अनुसार ःवत: ूकाशन गनुर् पन� कुराह� ूकाशन गनुर् पछर् र गरे नगरे को
तालुक कायर्लयबाट पिन अनुगमन गनुर् पदर्छ ।



हामी िव�व्यापी ूितःपधार्मा रहेको हुँदा “नागिरकले सूचना माग्ने हक” को स�ा “व्यिक्तले”

सूचना माग गन� हक राख्दछ भ�े व्यवःथा गनुर् उपयुक्त हुन्छ ।


ँ बािझएका ऐनह� सं शोधन र पिरमाजर्न गरी एकीकृत ऐनमा
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनसग

सबै व्यवःथा समेिटनु पछर् ।


िलखतको गोप्यता कायम गन� ऐनले सख्त िनषेिधत र गोप्य गरी िलखतको वगीर्करण गरे को
छ ।तर यसको कायार्न्वयन भएको छै न । कायार्न्वयन हुनपु छर् ।

८.



सबै सरकारी िनकायह� सूचना मैऽी र ूिविध मैऽी हुनपु छर् ।



राि�य सूचना आयोग लगायतका सं ःथाह�को सं ःथागत सुधारमा जोड िदनुपछर् ।

उपसं हार

मानव अिधकारको आधुिनक अवधारणाले नागिरकलाई केवल राजनीितको िनःकृय सहभागीको �पमा
माऽ निलई राज्यका हरे क कृयाकलापमा उसको सकृय सहभािगता िवःतार गय� । मािनसको �ानको
िक्षितज र चेतनाको िवःतारले राज्यह� उसका नागिरक ूित ूत्यक्ष जवाफ िदन बाध्य भए ।

ँ ठिनक �पमा उपयोग गरी
िवश्र्वव्यापीकरण र यसलाई बल पुर्याउने सूचना ूिविधले सूचनालाई सग
शिक्तको �पमा िवकिसत गनर् पुग्यो
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। ई.स.१७६६ बाट ःवीडेनमा शु� भएको सूचनाको हकको

अवधारणा िफनल्याण्ड, अमेिरका, डेनमाकर्, नव� हुँदै अन्य दे शह�मा िवकास भयो । मानवअिधकारको

िव�व्यापी घोषणापऽको धारा २९ मा भएको व्यवःथाको अनुसरण िव�भरका धेरै सं िवधान र
कानूनह�मा भएको छ ।
नागिरक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा १९ मा मु�ाको सूचना शीषर्कमा नेपाल सरकार उपर कुनै
मु�ा दायर गनुप
र् दार् नेपाल सरकारको सिचव र कुनै कमर्चारी उपर मु�ा दायर गनुर् पूव र् सो
कमर्चारीलाई िलिखत सूचना िदने व्यवःथा गरे को पाइन्छ । नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०१५
को भाग ३ को धारा ३ मा बैयिक्तक ःवतन्ऽता अन्तरगत उपधारा ६ र नेपालको सं िवधान, २०१९
को धारा ११ को समानताको हक अन्तरगत उपधारा ६ मा िगरफ्तार भएको व्यिक्तलाई कारण
सिहतको सूचना यधाशक्य चाँडो निदई थुनामा राखीने छै न भ�े व्यवःथा रहेको िथयो । नेपालको
सं िवधान, २०४७ को धारा १६ मा पिहलो पटक सूचनाको हक सम्बन्धी छु �ै धाराको व्यवःथा
भयो । नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ तथा नेपालको सं िवधान, २०७२ को धारा २७ मा
सूचनाको हक सम्बन्धमा ःप� व्यवःथा गरीयो । मौिलक हक अन्तरगतका अन्य सबै हकह�को
शु� एवं ूःथान िवन्दु बाःतवमा सूचनाको हक हो । त्यसै ले सबै हक र कानूनको ूाणवायु

(oxygen) सूचनाको हक नै हो ।यी सं वैधािनक व्यवःथालाई आधार मानी सूचनाको हक सम्बन्धी
71 गोपीनाथ मैनाली”सूचनाको हक र सावर्जिनक िनकायको दाियत्व” पृ� १३८, .राज्य सं चालनका आधारह�,२०६६ ूकाशन-सोपान मािसक
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ऐन,२०६४ र सो को िनयमावली, २०६५ को कानूनी व्यवःथाका साथै नेपालमा राि�य सूचना
आयोग गठन भै पिरणाममुखी िबयािशलता दे िखनु िन�य पिन गौरबको िवषय हो ।
नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनलाई हे दार् उल्लेिखत सबै िस�ान्त र िव�व्यापी मान्यताह�
पिरपालन भए भएनन् भ�े िवषय समीक्षाकै िवषय भए पिन मुख्यत: केही महत्वपूणर् िवषयह� समावेश
भएका र कायार्न्वयनमा आएका पिन पाइन्छन् । ऐनमा सावर्जिनक िनकायको दायरालाई व्यापक
�पमा समेिटएको, सूचनाको हक नेपाली नागिरकलाई ूा� हुने व्यवःथा गिरएको, सूचना दाताको
सं रक्षणको व्यवःथा गिरएको, सूचनाको वगीर्करणको व्यवःथा भएको, सूचनाह� ःवत:ूकाशन गन�
व्यवःथा, सूचना निदए कारबाहीको व्यवःथा, राि�य सूचना आयोगलाई अिधकार सम्प� िनकाय
बनाइएको, सव�च्च अदालत र राि�य सूचना आयोगले आफ्ना फैसलाह�का माध्यमबाट सूचनाको हक
सं रक्षण र ूब�र्नमा ठू लो योगदान िदएको, िनयम, कायर्िविध र आचार सं िहता बनाई कायार्न्वयनमा
ल्याइएको समेतका कारण र आधारह�ले नेपालको अवःथा सूचनाको हकको क्षेऽमा दिक्षण एिसया
क्षेऽमै उच्च रहे को दे िखन्छ । सूचनाको हकले नागिरक हक र सुशासन तथा पारदिशर्तामा अिभिवि�

गरे को छ । ��ाचार िनयन्ऽण र िवकृित, िवसँगित िनयन्ऽणमा पिन ूभावकािरता आएको छ।

सूचनाको हक कायार्न्वयनमा केही व्यवधानह� रहे ता पिन ित व्यवधान धेरै जटील र समाधान गन�

नसिकने अवःथाका छै नन्। ऐन कानूनमा ःप� भएतापिन भौगोिलक िवकटता, आिथर्क, सामािजक

पिरवेश, सूचना सं ःकृितको अभाव, राजनैितक ूभाव, कमर्चारीमा अपारदिशर्ताको लामो सम्बन्ध, सूचना
लुकाउने, तोडमोड गन� ूवृि� आिद िविवध कारणह�ले केही समःया रहेका छन् । तर

नागिरकह�मा बढे को चेतना, िशक्षा र ूिविधको िवकास आिद कारणले सूचनाको हकमा अब कसैले
चाहे र पिन अवरोध हुन सक्दै न । सूचना ूिविधलाई शासन व्यवःथा र नागिरकको तल्लो तह सम्म
पुर्याउन सिकएमा कायार्न्वयनमा सहजता हुन सक्छ ।यसको साथै ऐन, िनयम र कायार्न्वयनमा

भएका कमजोरीह� िवःतारै हटाउँदै आगामी िदनह� सूचना आयोग, नागिरक सं चारकमीर्, अदालत,
राज्यका िविभ� िनकाय, नेपाल सरकार समेतले पारदशीर् भै जनिहतमा कृयाशीलता जारी राखेमा

सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा र कायार्न्वयनका बाटाह� अझ फरािकलो बन्दै जाने िव�ास
गनर् सिकन्छ ।

सन्दभर् साममी :
१. नेपालको सं िवधान
२. नेपालको अिधराज्यको सं िवधान,२०१५
३. नेपालको सं िवधान,२०१९
४. नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०४७
५. नेपालको अन्तिरम सं िवधान,२०६३
६. नेपालको सं वैधािनक कानून,२०५४ (ृीिडल), काठमा�ड�
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वैयिक्तक गोपनीयताको हक सम्बन्धी कानून र न्याियक �ििकोक1
“The wind may destroy, the fire may born but the king cannot enter into Person's
2

dwelling house. A man's home is his castle ”

१. िवषय ूवेश
हरे क मािनसको आफ्नै ःवतन्ऽ अिःतत्व रहेको हुन्छ । ःवतन्ऽता, समानता र आत्म सम्मान (Self-

dignity) मानवको नैसंिगर्क अिधकार हो । समानता र आत्मसम्मानको अिधकारले मािनसको व्यिक्तगत
ःवतन्ऽतालाई ूत्याभूित ूदान गदर्छ । व्यिक्तको आत्मसम्मानको अिधकारलाई सुरिक्षत गन� मुख्य
आधार ितनको गोपनीयताको अिधकार (Right to Privacy) नै हो । व्यिक्तको जीवनमा कितपय िनजी
सरोकारका िवषयह� सावर्जिनक जानकारीका िवषय नबनून ् भ�े हुन्छ । िनजको गोपनीयताको

सरक्षणका लािग राज्यले सरोकार राख्नु पदर्छ । मािनसको जीवनसँगै िनजको वैयिक्तक गोपनीयता र

ःवतन्ऽता महत्वपूण र् मािनन्छ । गोपनीयताको अिधकार व्यिक्तगत ःवतन्ऽता एवम् व्यिक्तको िजउ,

आवास, सम्पि�, िलखत, त�या�, पऽाचार जःता िवषयसँग सम्ब� हुन्छ । यो व्यिक्तको ूाकृितक
कानूनको उपजको �पमा रहेको नैसिगर्क/मौिलक हक हो जसमा व्यिक्तले आफूले गरे का गितिविधह�
आफूमानै सीिमत राख्ने अिधकार हुन्छ।
गोपनीयताको हकलाई असर गन� िकिसमका कायर्को िनयन्ऽणको लािग फौजदारी दाियत्व वहन
गराउने गरी राज्यले कानूनको िनमार्ण गरे को हुन्छ । नेपालको सन्दभर्मा समेत गोपनीयताको हकलाई
सं िवधानमानै मौिलक हकको �पमा व्यवःथा गरी िवशेष कानूनको �पमा वैयिक्तक गोपनीयता
सम्बन्धी ऐन, २०७५, िविभ� ऐन, िनयम, िनद� िशकाह�मा गोपनीताको हक तथा सो सम्बन्धी
ूावधानह� समेिटएका छन् ।
सं िवधान ूद� गोपनीयता सम्बन्धी मौिलक हक कायार्न्वयनका लािग आएको वैयिक्तक गोपनीयता
सम्बन्धी ऐन लगायत अन्य ूचिलत कानूनी व्यवःथा, वैयिक्तक गोपनीयताका सम्बन्धमा सब��च
अदालतवाट ूितपािदत िस�ान्त लगायत कानून कायार्न्वयनको अवःथा र यसमा रहेका व्यवहािरक
समःया तथा समाधानका उपायका सम्बन्धमा सरकारी वकील लगायत सम्ब� सवैलाई उपलिब्धमूलक
हुन सकोस भ�े उ�ेँयले यो कायर्पऽ तयार गिरएको छ।

२. गोपनीयताको हक सम्बन्धी सै�ाािन्त अवधारणा
गोपनीयताको अिधकार “The right of the individual to be protected against intrusion into his
personal life of affairs, or those of his family, by direct physical means or by publication of
information.3 हो ।गोपनीयताको हक व्यिक्तको िनतान्त गोप्य र नैसिगर्क अिधकार हो । व्यिक्तको
1 कायर्पऽ लेखन सहकायर्: सहन्यायािधवक्ता, गोपालूसाद िरजाल र उपन्यायािधवक्ता, सिवता शमार्
2 https://scholarship.law.wm.edu/wmjowl/vol8/iss2/2
3 Privacy Law in the UK (ukessays.com)
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िनजी काम कारवाही र गितिविधह�मा अनावँयक�पमा सरकार तथा तेॐो पक्षबाट हःतक्षेप नहुने
ूत्याभूित आधुिनक युगको गोपनीयताको हकको मुख्य उ�ेँय र िवषय हो । गोपनीयता कुनै पिन

ँ सम्बिन्धत छ । कुनैपिन
व्यिक्तको एक्लै रहन पाउने अिधकार (Right to be let alone) सग
व्यिक्तको जीवनमा सरकार तथा अन्य पक्षबाट हुने हःतक्षेपलाई यसले पूणत
र् ः नकाछर्। 4 मानव
अिधकारको �ि�कोणबाट हेदार् व्यिक्तगत मयार्दा, ूित�ा, आत्मसम्मान र गोपनीयताको अिधकार ूत्येक
व्यिक्तको नैसिगर्क अिधकार हो । आत्मसम्मान तथा गोपनीयताको अिधकारले सम्मानपूवक
र् मयार्िदत
भएर बाँच्न पाउने (Right to Life with Dignity) अिधकार समेतलाई ूत्याभूत गन� भएकाले व्यिक्तको
ूित�ा एवं आत्मसम्मान र गोपनीयताको िवषयवःतु आम सरोकार, चासो एवं मह�वको िवषयको
�पमा रहे को हुन्छ । त्यसैले मानव सभ्यताको िवकास सँगसं गै मानव मयार्दालाई महत्व िदईदै
आएको छ ।
गोपनीयताको ूावधान ूारिम्भक िहॄू सं ःकृित, शा�ीय मीस तथा ूाचीन चीनमा ूायः एकान्तको

अिधकारमा केिन्ित गरी सं रक्षण गन� गिरएको िथयो। गोपनीयताको पिरभाषा सन्दभर् र पिरिःथितको
िहसाबले फरक फरक हुने गरे को छ। गोपनीयताको सं रक्षणलाई मुख्यतः दे हाय बमोिजम उल्लेख गनर्
5

सिकन्छः


सूचनाको गोपनीयताः ःवाःथ्य परीक्षणको अिभलेख लगायत व्यिक्तगत सूचनाको सं कलन र
सं रक्षणसँग सम्बिन्धत हुन्छ।



शारीिरक गोपनीयताः शारीिरक नमूनाह� माफर्त व्यिक्तको चिरऽ र व्यवहारको िनगरानी,
शारीिरक वा मनोवै�ािनक मापनको लािग उच्च ःतरको पुं�ाईको आवँयक हुन्छ।



सं चारको गोपनीयताः टे िलफोन, ईमेल र अन्य ूकारको स�ारको सुरक्षा र गोपनीयतालाई
समेट्छ।



क्षेऽीय गोपनीयताः मनोर�नात्मक सुिवधाह� सिहत आफ्ना व्यिक्तगत ि�याकलापह� केवल
व्यिक्तको घरमा माऽ नभै कायर्ःथलमा समेत उपभोग गनर्को लािग िनजी ःथानको अिधकार
रहन्छ।

नैसिगर्क अिधकारको �पमा रहे को गोपनीयताको हकलाई एउटा महत्वपूणर् हकको �पमा अन्तराि�य
ःतरमानै मान्यता िदएको पाइन्छ ।गोपनीयताको हकका सम्बन्धमा केही महत्वपूणर् अन्तराि�य
दःतावेजका व्यवःथालाई सं क्षेपमा उल्लेख गिरएको छ ।
ु रा� संघीय मानव अिधकार घोषणा (UDHR), १९४८
२.१ संयक्त
यस घोषणापऽको धारा १२6 ले ब्यिक्तको सम्मान, ख्याित, आवास, पिरवार तथा पऽाचारको गोनीयताको
अिधकारको सुिनि�तता ूदान गरे को पाइन्छ । कसैलाई पिन आफ्नो गोपनीयता, पिरवार, घर अथवा
पऽाचारमा ःवेच्छाचारी हःतक्षेप भोग्न लगाइने छै न न त ितनको सम्मान तथा ख्याितमािथ चोट

4 बाबुराम अयार्लसमेत िव. नेपाल सरकार, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत, ने.का.प २०७४, अंक १, िन.नं. ९७४०
5 Privacy and Human Rights - Overview (gilc.nl)
6 “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and
reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks” Article 12 Universal Declaration of
Human Rights
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पुर्याइनेछ । ूत्येक व्यिक्तलाई त्यःतो हःतक्षेप अथवा चोटका िव�� कानूनी सं रक्षणको अिधकार
हुनेछ ।
त्यःतै नागिरक तथा राजिनितक अिधकारको अन्तराि�य ूित�ा पऽ (ICCPR) १९६६ को धारा १७
व्यिक्तको सम्मान, ख्याित, आवास, पिरवार तथा पऽाचारको गोपनीयताको सं रक्षण हुन ु पन�मा जोड

ले

िदद� गोपनीयताको अिधकारलाई व्यिक्तको अिभ� अिधकारको �पमा िःवकार गिरएको छ ।
ु रा� संघीय महासिन्ध (CRC), १९८९
२.२ बाल अिधकार सम्बन्धी संयक्त
7

यस महासिन्धको धारा १६

र यसको इच्छािधन आलेखमा बालबािलकाको िनिजपना, पिरवार, घर वा

पऽाचार मािथ बलजफ्ती वा गैरकानूनी हःतक्षेप गरीनेछैन नत उनीह�को मयार्दा र इज्जतमािथनै गैर
कानूनी आबमण गरीने छ । यःतो हःतक्षेप र आबमणको िव�� कानूनी सं रक्षण पाउने
बालबािलकाको अिधकार हुने व्यवःथा गरी बालकको गोपनीयताको अिधकारलाई ःवीकारे को
पाइन्छ ।
२.३

जैिवक आचार तथा मानव अिधकार सम्बन्धी युनःे को घोषणापऽ (UNESCO Universal

Declaration on Bioethics and Human Rights)

यस घोषणापऽको धारा ९ ले सम्बिन्धत व्यिक्त तथा िनजको व्यिक्तगत सूचनाको गोपनीयता (Privacy
and confidentiality) को सम्मान गरीनु पछर् । त्यःता सूचनाह� अन्तराि�य कानून, खास गरे र
अन्तराि�य मानवअिधकार सम्बन्धी कानून बमोिजम जून कामको लािग सं किलत गिरएको वा अनुमित
िलइएको हो सो बाहे क अन्य ूयोजनको लािग सकेसम्म ूयोग गनर् वा खुला गनर् हुँदैन (The privacy

of the persons concerned and the confidentiality of their personal information should
be respected. To the greatest extent possible, such information should not be used or
disclosed for purposes other than those for which it was collected or consented to,
consistent with international law, in particular international human rights law) भनी
गोपनीयता र गोप्यता सम्बन्धमा िवशेष व्यवःथा गरे को छ।
२.४ मानव अिधकार सम्बन्धी युरोपेली महासिन्ध8

धारा ८ अन्तगर्त ूत्येक व्यिक्तलाई िनजको िनजी र पािरवािरक जीवन, घर तथा पऽाचार ूित
सम्मानको अिधकार हुने र सो उपर राि�य सुरक्षा, सावर्जिनक सं रक्षण वा आिथर्क िहतको लािग कानून
बमोिजम बाहे क कुनै सावर्जिनक िनकायबाट हःतक्षेप नहुनग
े री ूत्याभूत गिरएको छ ।
२.५ मानव अिधकार सम्बन्धी अमेिरकी महासिन्ध, १९६९9
धारा ११ अन्तगर्त सबैलाई आफ्नो ख्याितको सम्मान र मयार्दा पिहचान गन� अिधकार हुने, कुनै पिन
व्यिक्तको िनजी जीवन, पिरवार, घर, पऽाचार वा ूित�ा गैरकानूनी हःतक्षेपका िवषयवःतु हुन नसक्ने
7

“No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his/her privacy, family, home or correspondence, nor to

8
9

unlawful attack or his or her honour and reputation. The child has the right to the protection of the law against such interference or
attacks”- CRC, Article, 16
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
American Convention Human Rights (thirdworldtraveler.com)
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तथा सो उपर कानूनको सं रक्षण ूा� हुने गरी सुिनि�त गिरएको छ । अितिरक्त रोम िवधान,
शिक्तको दु�पयोग तथा अपराधबाट पीि�तह�को सम्बन्धमा आधारभूत िस�ान्तह�को घोषणापऽ

(Declaration of Basic Principles for Victims of Crime and Abuse of Power) (29
Nov.1985) लगायतका अन्तराि�य दःतावेजह�मा समेत गोपनीयताको हक सम्बन्धी व्यवःथा
गिरएको छ ।

ु को कानूनी व्यवःथा र अभ्यास
३. गोपनीयताको हक सम्बन्धी केही मुलक
ु राज्य अमेिरका10
३.१ संयक्त
ु
सं यक्त
राज्य अमेिरकाको सं िवधान (१७८७) मा गोपनीयताको हक सम्बन्धमा ःप� व्यवःथा भएको
पाइदै न।तथािप पिछल्ला सं शोधनह�ले यस सम्बन्धी आवँयकतालाई आत्मसात गरी व्यवःथा गरे को
पाइन्छ ।पिहलो सं शोधनले िव�ास, तेॐो सं शोधनले घर, चौथो सं शोधनले व्यिक्त र सम्प�ीको
अव्यवहािरक खानतलासी तथा पाच� सं शोधनले वैयिक्तक सूचनाको गोपनीयतालाई ूत्याभूित गरे को छ
।(The first amendment allows the privacy of beliefs, the third amendment
protects the privacy of the home against any demands to be used to house
soldiers, the fourth amendment protects the privacy of a person and
possessions from unreasonable searches, and the 5th Amendment gives the
privacy of personal information through preventing self-incrimination.)
ु राज्य अमेिरकामा The Privacy Act of 194711, ले गोपनीयताको हकको सुिनि�तता गनर् सूचनाको
सं यक्त
गोपनीयता, सं कलन, सं रक्षण र सम्ूेषण सम्बन्धी ःवच्छ व्यवहारलाई ःथािपत गरे को छ ।
ु
सं यक्त
राज्य अमेिरकाको सव�च्च अदालतले समेत गोपनीयताको अिधकार सं रक्षण सम्बन्धमा िविभ�
िस�ान्तह� ूितपादन गरे को दे िखन्छ।
Griswold v Connecticut (1960)
यसमा गभर्धारण रोक्ने औषधी (Contraceptives) को ूयोगलाई िनषेध गन�गरी िनमार्ण भएको
कानूनले वैवािहक गोपनीयताको हकको हनन भएको भनी उक्त कानूनलाई अवैध मा�े िनणर्य भएको
िथयो । Supreme Court explained that the state law prohibiting the sale,
distribution, possession, and contraceptives to couples who were married was
unconstitutional. There were different reasons for this based on the judge,
whether it was the gray area of the law or the zone of privacy created by the
Bill of Rights.
Stanley v Georgia (1969)
यसमा सव�च्च अदालतले कुनै िवतरक वा िनमार्ता िव�� मु�ा चलाउनको लािग पोन��ाफ� आधार
हुन सक्ने भएपिन व्यिक्तको लािग अँलीलता हे न� गोपनीयताको अिधकार हो। कुनै पिन राज्यले
आफ्नै घरमा बःने व्यिक्तलाई ऊ कुन िफल्म हेन र् सक्छ वा कुन िकताब पढ्न सक्छ भनेर भ�
सक्दै न भनी पोन��ाफ�को अिधकारको िवषयमा सवर्सम्मितले िनणर्य गरे को दे िखन्छ।
10 थप जानकारीका लािग हे नह
र्ु ोस। Right to Privacy - US Constitution - LAWS.com, हे िरएको, मे १०, २०२१
11 https://www.justice.gov/archives/opcl/page/file/844481/download
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Cruzan v Missouri (1990)

यस मु�ामा व्यिक्तलाई आफ्नो जीवन लामो बनाउने (life-prolonging) िचिकत्सा उपचार नगनर्
सक्ने िनणर्य गन� अिधकार हुन्छ भनी व्याख्या भएको छ। The Court found that individuals
had the right to make their own decisions about terminating medical
treatments that were.
Sackler v. Sackler12
Abraham M. Sackler िनवेदक र Gloria Sackler ूितवादी भएको सम्बन्ध िवच्छे द मु�ाको फैसला पिछ
ौीमती ूितवादी आफ्नो घरमा गएको केिह मिहना पिछ िनवेदक र पुिलस अिफसर बाहेकका केिह
व्यिक्तह� िनजको सहमित तथा खानतIलासी अनुमित िवना अपाटर्मेन्टमा ूवेश गरी Adultery सम्बन्धी
ूमाणह� सं कलन गरे कोमा सावर्जिनक नीितको िव��मा नभएको हुँदा उक्त ूमाणह� महण गन� गरी
फैसला भएको छ ।
Roe V. Wade 410 U.S 113(1973)13
यस मु�ामा गभर्वती मिहलाले आफ्नो गभर्पतन गराउनको लािग रोक लगाएको टे क्सास राज्यको
कानूनलाई च ुनौती िदएकोमा अमेिरकी सव�च्च अदालतले गभर्पतन गराउन पाउने मिहलाको अिधकार
सं िवधानको चौथो सं शोधन अनुसार गोपनीयताको हकसँग सं रिक्षत िवषय रहेको व्याख्या गद� गभर् पतन
गनर् िनषेध गरे को राज्य कानूनलाई असं वैधािनक ठहर गरे को पाइन्छ ।
३.२ बेलायत
ु
सं यक्त
अिधराज्य वेलायतमा गोपनीयताको हक सं रक्षणका सम्बन्धमा छु �ै िवशेष कानून छै न ।
बेलायतमा Human Right Act, 1998 ले मानव अिधकारको सं रक्षण सम्बन्धमा व्यवःथा गरे को छ ।
उक्त ऐनको दफा ८ मा व्यिक्तको िनजी जीवन तथा पािरवारीक जीवन, घर, पऽाचार जःता
िवषयह�लाई राज्यले सम्मान गनुप
र् न� कुरा उल्लेख गरे को छ ।"Everyone has the right to respect
for his private and family life, his home and his correspondence. There shall be no interference
by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law
and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the
economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of
health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others." बेलायतमा

गोपनीयताको अिधकारको िवषय फौजदारी अपराध तथा दुंकृितसँग सम्ब� रहे को पाइन्छ । There
is no freestanding right to privacy in the UK, with the courts repeatedly stating that
“English law knows no common law tort of invasion of privacy.”14
ूत्येक व्यिक्तको शारीिरक, मानिसक, भावनात्मक र आध्याित्मक िवकास (physical, mental,
emotional or spiritual wellbeing) का लािग कुनै न कुनै �पमा गोपनीयताको अिधकार आवँयक
पन� भएता पिन वेलायतमा यो अिधकारलाई मौिलक वा उपचार ूा� गन� अिधकारको �पमा कानूनतः
12 SACKLER v. SACKLER | 16 A.D.2d 423 (1962) | ad2d4231348 | Leagle.com
13 https://en.wikipedia.org/wiki/Roe_v._Wade
14Wainwright v Home Office [2004] 2 AC 406.)
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ःवीकार गिरएको पाईदै न । 15 वेलायतमा समेत िविभ� मु�ाह�मा गोपनीयताको अिधकारको सं रक्षण
सम्बन्धमा िनि�त िस�ान्त ूितपादन गरे को दे िखन्छ।


गोपनीयताको अिधकारको सं रक्षण सम्बन्धमा व्यिक्तको िनजी पऽह�को ूकाशनमा रोक
लगाउने गरी फैसला भएको Thompson v Stanhope, (1774) Amb. 737) मु�ामा Lord
Chesterfield बाट िनजको छोरोलाई पठाएका िनजी पऽह�को ूकाशन रोक्नको लािग
अदालतबाट आदे श भएको िथयो । An injunction was granted by the court
preventing and restraining the publication of private letters that were sent from
Lord Chesterfield to his son, by his widow. यो व्याख्यालाई Prince Albert v
Strange, (1849] EWHC Ch J20) लगायतका अन्य मु�ाह�मा समेत अवलम्वन गिरएको

छ । यसमा आ�मिव�ासको अिधकारले गोपनीयतालाई सुरिक्षत बनाउने िवषयलाई राॆोसँग
िचऽण गरे को दे िखन्छ ।


गोपनीयताको

अिधकारको

सम्बन्धमा

Malone

v

Metropolitan

Police

Commissioner, (1979] Ch 344) मु�ामा थप व्याख्या गिरएको छ । मेशोपोिलटन
पुिलसबाट

मेलोनको

टे िलफोन

कल

अव��

गरे कोमा

आ�मिव�ास

तथा

िनजको

गोपनीयतामा गैरकानूनी हःतक्षेप भएको भनी व्याख्या भएको छ।Malone held that his
right to privacy was breached by the Metropolitan Police by means of
interception of his telephone calls. He claimed that the police interception of his
phone calls had been unlawful on the grounds that it concerned itself with
breach of confidence, trespass and an unlawful interference with his privacy.
३.३ भारत
भारतमा गोपनीयताको हक सम्बन्धी छु �ै कानूनी व्यवःथा नभएपिन गोपनीयताको हकको सं रक्षण गन�
गरी न्याियक अभ्यास भएको र खासगरी PM Sharma र Kharak Sing को मु�ाबाट गोपनीयताको हक
सम्बन्धमा व्याख्या गरे को पाइन्छ ।
MP Sharma vs Satish Chandra16
Dalmia Jain Airways Ltd. कम्पनीको व्यवसायसँग सम्बिन्धत यस मु�ामा कम्पनीका शेयरहोल्�रह�ले
वाःतिवक िववरण नखुल्नेगरी ब्यालेन्स िसट पेश गरे को अनुसन्धानको बममा दे िखयो । जाहे री दतार्
भएपिछ अदालतबाट खानतलासी गन� आदे श भएकोमा खानतलासीको सं वैधािनकता मािथ ू� उठाई
िरट परे कोमा अदालतबाट गोपनीयताको अिधकार मौिलक अिधकारको �पमा उल्लेख नभएको भनी
व्याख्या भएको दे िखन्छ ।A power of search and seizure is, in any system of jurisprudence,

an overriding power of the State for the protection of social security and that power is
necessarily regulated by law. When the Constitution makers have thought fit not to
subject such regulation to constitutional limitations by recognition of the fundamental
right to privacy, analogous to the American Fourth Amendment, there is no justification
for importing into it, a totally different fundamental right by some process of strained
construction.”
15 हे नह
र्ु ोस्, Privacy Law in the UK (ukessays.com)
16 https://www.firstpost.com/india/mp-sharma-and-kharak-singhs-case-privacy-not-a-fundamental-right
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Kharak singh vs. State of U.P.17
यस मु�ामा डाँकाको अिभयोग लगाइएकोमा ूमाणको अभावमा Kharak singh लाई छोिडएकोमा
भारतको उ�र ूदे श ूहरी िनयमावली बमोिजम िनजको घरमा ूहरी हिधकारीबाट िनरन्तर िनगरानीमा
राखेको अवःथालाई गोपनीयता हकको उल्लं घन भएको भनी िरट परे को अवःथा छ । गोपनीयताको

हकलाई सं िवधानले ूत्यक्ष �पमा ूत्याभूत नगरे पिन व्यिक्तको सम्मानपूणर् जीवनयापन गन� कुरासँग
सम्बिन्धत रहे को भन्ने व्याख्या गरे को दे िखन्छ। The court ruled that “privacy was not a

guaranteed constitutional right”. It, however, held that Article 21 (right to life) was the
repository of residuary personal rights and recognised the common law right to privacy.
However, the provision allowing domiciliary visits was called unconstitutional. It pointed
out that fundamental rights under privacy were mutually exclusive and self-contained.
R. Rajegopal vs. State of Tamilnadu18
यस मु�ामा गोपनीयताको हक सं िवधानको धारा २१ को हकसँग अूत्यक्ष �पमा समािहत रहेको
उल्लेख गद� ूत्येक नागिरकको आफ्नो घर, पिरवार, िववाह, मातृत्व लगायतका िनजी िवषयको
सम्बन्धमा िनजको अनुमित िवना ूकाशन गनुर् गोपनीयताको हकको उल्लं घन हो भनी व्याख्या भएको
छ।The right to privacy is implicit in the right to life and liberty guaranteed to the citizens

of this country by Article 21. It is a "right to be let alone". A citizen has a right to
safeguard the privacy of his own, his family, marriage, procreation, motherhood, childbearing and education among other matters. None can publish anything concerning the
above matters without his consent whether truthful or otherwise and whether laudatory or
critical. If he does so, he would be violating the right to privacy of the person concerned
and would be liable in an action for damages.
Justice K.S. Puttaswamy (Retd) vs Union of India19
MP Sharma vs Satish Chandra र Kharak Singh vs State of Uttar Pradesh को मु�ामा
भएका व्याख्याका अःप�तालाई हटाउँदै भारतीय सव��च अदालतले गोपनीयताको अिधकारका

सम्बन्धमा महत्वपूण र् फैसला गरे को छ। Indian Biometric identity scheme Aadhaar को
िवषयलाई िलएर परे को मु�ामा अदालतबाट गोपनीयताको अिधकार सं िवधानको धारा २१ अन्तगर्त
मौिलक हकको �पमा व्यविःथत जीवनको अिधकारमा नै अन्तर िनिहत रहेको भनी व्याख्या भएको
छ। "The right to privacy is protected as an intrinsic part of the right to life and personal

liberty under Article 21 and as a part of the freedoms guaranteed by Part III of the
Constitution."
Surjeet Singh vs. Union of India20
िनवेदकको उिचत ूितिनिधत्व िवना सं िवधानको धारा २२ िवपिरत हुनेगरी िहरासतमा राखीएको
िवषयमा यस मु�ामा व्याख्या भएको दे िखन्छ । It has not been shown that the appellant had the

opportunity, which the law contemplates in his favour, of making an effective
17
18
19
20

AIR, 1963 SC. 1295
AIR, 1995 SC. 264
https://www.eff.org/deeplinks/2017/08/indias-supreme-court-upholds-right-privacy-fundamental-right-and-its-about-time
1981 AIR 1153, 1981 SCR (3) 205
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representation against his detention. On this ground alone we declare his detention illegal,
and set aside the order of the High Court and the Order of Detention passed against him.

४. नेपालमा गोपनीयताको हक सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा
४.१ संिवधान
नेपाल अिधराज्यको सं िवधान २०४७ को धारा २२ मा कुनैपिन व्यिक्तको जीउ, आवास, सम्पि�,
िलखत, पऽाचार वा सूचनाको गोपनीयता कानून�ारा तोिकएको अवःथामा बाहे क अनितबम्य हुनछ
े भ�े
व्यवःथा गरी गोपनीयताको हकलाई पिहलो पटक मौिलक हकको �पमा सं वैधािनक ूत्याभूित गरे को
पाइन्छ । नेपालको सं वैधािनक ईितहासमा जारी भएका सं िवधानह� 21 हे दार् नेपाल सरकार वैधािनक
कानून, २००४ को धारा ४ मौिलक हक अन्तगर्त व्यिक्तगत सम्पि�को हक िदने काम भएको भ�े
उल्लेख दे िखन्छ । नेपालको अन्तिरम शासन िवधान, २००७ को धारा १८(३)मा अपराधको वात
लागेको मािनसलाई आफ्ना िव�� साक्षी हुन कर नलाग्ने भ�े र धारा १९ मा कानून र रीत बाहेक
व्यिक्तगत ःवतन्ऽता नहिरने भ�े उल्लेख छ । नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०१५ को धारा
३(३) मा अपराधको आरोप लागेको व्यिक्तलाई आफ्नो िव�� साक्षी हुन कर नलाग्ने व्यवःथा र
नेपालको सं िवधान, २०१९ धारा ११(५) मा समेत अिभयोग लागरको व्यिक्तलाई ःवेच्छा िव��
आफ्नो िव�� बयान िदन कर नलाग्ने व्यवःथा गरी फौजदारी मु�ामा अिभयुक्तको हकमा आफ्ना
कुराह� गोप्य राख्न पाउने भ�े दे िखन्छ । नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ को धारा २८ र
नेपालको सं िवधानको धारा २८ मा गोपनीयताको हकलाई मौिलक हकको �पमा व्यवःथा गरी "कुनै
पिन व्यिक्तको जीउ, आवास, सम्पि�, िलखत, तथ्यांक, पऽाचार र चिरऽ सम्बन्धी िवषयको गोपनीयता
कानून बमोिजम बाहे क अनितबम्य हुनछ
े " भ�े उल्लेख रहेको छ।
नेपालको सं िवधानको धारा २७ मा ूत्येक नागिरकलाई आफ्नो र सावर्जिनक सरोकारको कुनै पिन
िवषयको सूचना माग्ने र पाउने सूचनाको हक रहे पिन ूितवन्धात्मक वाक्यांशमा कानून बमोिजम गोप्य
राख्नुपन� सूचनाको जानकारी िदन कसैलाई बाध्य नपािरने ूावधान रहेको छ ।
४.२. वैयिक्तक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५22
ूत्येक व्यिक्तको जीउ, आवास, सम्पि�, िलखत, तथ्या�, पऽाचार तथा चिरऽ सम्बन्धी िवषयको
गोपनीयताको हकलाई सुिनि�त गन�, सावर्जिनक िनकाय वा सं ःथामा रहेका वैयिक्तक सूचनाको सं रक्षण
र सुरिक्षत उपयोगको व्यवःथा गन� तथा व्यिक्तको गोपनीयता अितबमण हुन निदने व्यवःथा गरी
मयार्िदत जीवनःतर ूव�र्न गन� सम्बन्धमा कानूनी व्यवःथा गनर् नेपालमा पिहलो पटक छु �ै िबशेष
ऐनको �पमा तु�न्त ूारम्भ हुने गरी वैयि�क गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५, २०७५।६।२
दे िख कायार्न्वयनमा आएको छ । नेपालको सं िवधानको धारा २८ ले ूत्याभूत गरे को व्यिक्तको
गोपनीयताको हकलाई कायार्न्वयन गनर् बनेको यो ऐन १२ पिरच्छे द र ३६ दफामा िवभक्त छ । यो
ऐनले आवास, वैयि�क सूचना, सम्पि�, सावर्जिनक िनकाय, सं गिठत सं ःथा जःता महत्वपूणर्

21 www.lawcommission.gov.np

22 नेपालको सं िवधानमा समावेश भएका मौिलक हक कायार्न्वयन गनर् जारी भएका ऐनह�, कानून िकताव व्यवःथा सिमित / खण्ड ६८)
अितिरक्ता� २० नेपाल राजपऽ भाग २ िमित २०७५।६।२ मा ूकािशत भई सोही मितबाट कायार्न्वयनमा आएका ।
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शब्दावलीको पिरभाषा गनुक
र् ा साथै ब्यिक्तको जीउ तथा पािरवािरक गोपनीयता, आवास सम्बन्धी
गोपनीयता, सम्पि� सम्वन्धी गोपनीयता, िलखत सम्बन्धी गोपनीयता, पऽाचार सम्बन्धी गोपनीयता,
चिरऽ सम्बन्धी गोपनीयताका अिधकारको सं रक्षण सम्वन्धी व्यवःथा गनुक
र् ा साथै िव�ुतीय माध्यम र
गोपनीयता, वैयि�क सूचना सं कलन तथा सं रक्षण र अन्य िविवध िवषयमा कानूनी व्यवःथा गरे को
छ । सो ऐनलाई कायार्न्वयन गनर् २०७७।५।८ मा वैयि�क गोपनीयता सम्बन्धी िनयमावली,
२०७७23 समेत जारी गरी लागू गिरएको छ । ूःतुत कानूनले गरे का मुख्य मुख्य कानूनी व्यवःथा र
ँ सं गै समेिटएको छ :
अदालतको ूासि�क �ि�कोणलाई िनम्न बमोिजम सग
४.२.१ व्यिक्तको जीउ तथा पािरवािरक गोपनीयता24
ँ सम्बिन्धत जैिवक वा आनुवंिशक पिहचान, लैि�क पिहचान, यौिनकता, यौन
व्यिक्तको िनजी जीवनसग
सम्बन्ध, गभार्धान वा गभर्पतन, कुमारीत्व, पु�षत्व, शारीिरक रोग लगायतका िवषयको गोपनीयता
कायम हुन,े


शरीर वा ःवाःथ्य परीक्षण, उपचार वा आपतकालीन उ�ार कायर् गदार्को अवःथामा बाहेक
व्यिक्तको मन्जुरी िवना शारीिरक गोपनीयता अनितबम्य हुन,े



ँ सम्बिन्धत िवषय िनजह� बीच चलेको मु�ाका सन्दभर्मा आवँयक
पित प�ीको गोपनीयतासग
भएमा बाहे क अनितबम्य हुने,



सुरक्षा जाँच वा फौजदारी कसूरको अनुसन्धानको िसलिसलामा कानून बमोिजम अिधकार ूा�
अिधकारीले बाहेक कुनै पिन व्यिक्तको मन्जुरी िबना शरीरको तलासी िलन नहुने,



मिहलाको ूजनन ःवाःथ्य र गभार्वःथा सम्बन्धी िवषय अनितबम्य हुने भ�े व्यवःथा रहेको
छ।

व्यिक्तको शारीिरक तथा िनजी जीवनको गोपनीयताका सम्वन्धमा सम्मािनत सब�च्च अदालतवाट
कःतो अवःथा वा कायर्मा गोपनीयताको हक हनन हुने वा नहुने भ�े सम्बन्धमा महत्वपूणर् िस�ान्तह�
ूितपादन भएका छन् । सब�च्च अदालतवाट ूितपािदत िस�ान्तलाई िवषय िशषर्क िमल्दो �पमा
वगीर्करण गरी केिह महत्वपूणर् िस�ान्त यहाँ उललेख गिरएको छः
शािन्त बलमपाकी िव��

ःवाःथ्य मन्ऽालय समेत25

ूकृितले ूदान गरे को गभर्धारण र बच्चा पाउने काम मिहलाले गन�, ःतनपान मिहलाले माऽै गराउन
सक्ने भएकोले सानो दुधे बालक रहेको आमालाई राज्यले िशशु ःयाहार केन्िको व्यवःथा समेत
नगरे को, आमाले बच्चा िलई खिटएको ठाउँमा जान र बच्चा ःयाहार गनर् किठन पिरिःथित आई

रोजगारीको िनरन्तरतामै असर पनर् जाने पिरिःथितमा मिहला हतोत्साही हुने वा कामको िनरन्तरता गनर्
नसक्ने वा सेवामा ूभावकािरता नरहने अवःथा िसजर्ना हुन सक्ने भएकाले राज्यका सं रचनाह�ले
23 www.lawcommission.gov.np
24 पिरच्छे द २ अन्तगर्त

दफा ३ मा व्यिक्तको शािररीक तथा िनजी जीवनको गोपनीयता, दफा ४ मा पािरवािरक गोपनीयता,

शरीरको तलासी िलन नहुने व्यवःथा तथा दफा ६ मा ूजनन ःवाःथ्य र गभार्वःथा सम्बन्धी गोपनीयताको व्यवःथा छ ।
25 ने.का.प. २०७५ अंक ३ िन.नं. ९९७४
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आमाको सम्मान गनर् तथा सन्तान जन्माउने मिहलाको भूिमकालाई सामािजक भूिमकाको �पमा
मान्यता िदन सानो बालबािलका रहेको अवःथाका मिहला कमर्चारीलाई उनको सहमितिवना स�वा गनर्
िमल्दै न ।
अिधवक्ता पुंपराज पाण्डेय िव�� ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत26
िववािहत दम्पित बाहे क अक� व्यिक्त माफर्त सन्तान ूाि� गन�, बच्चाको िपतृत्व एवं मातृत्वको िनधार्रण
गन� र बच्चा एवं आमा बाबुको हक अिधकार र दाियत्व िनधार्रण सम्बन्धी िवषय व्यिक्तको ूाकृितक
अिधकार वा ःवेच्छामा िनभर्र रहने नभई कानून�ारा माऽ ःथािपत हुन्छ । सरोगेसी सेवा ूवाहसँगै

अन्तरिनिहत भएर आउने िववािदत ू�ह�को सम्बोधन गनर् सरोगेसी सम्बन्धमा िवधाियका िनिमर्त

कानून अपिरहायर् हुने हुँदा यःतो कानून नभएको अवःथामा कोख भाडामा िदने र बच्चा जन्माई
उपलब्ध गरे गराएबापत रकम लेनदे न गन� व्यावसाियक सरोगेसीलाई िबना कानूनी व्यवःथा ूयोगमा
आउन िदनु समाजको लािग घातक माऽ नभएर मिहलाह�को शोषणजन्य कायर्को ूोत्साहनसमेत हुन
जाने

भएकाले िबना कानूनी व्यवःथा कुनै पिन िकिसमको Surrogacy सेवा स�ालन गनुर् वा गराउनु

उिचत नहुने ।
27

ौीकृंण सुवद
े ी समेत िव�� नेपाल सरकार

ँ आएमा सोको उिचत क्षितपूितर्
कुनै पिऽकामा ूकािशत साममीले कसै को मान ूित�ा र ख्याितमा आच
ितनुर् बुझाउनु पन� नै हुन्छ ।पऽपिऽका अित सं वेदनशील व्यवसाय हो । यसले जनताको सुसिु चत हुने
अिधकारलाई सुिनि�त गछर् ।जनताको यो अिधकार कुिण्ठत नहोस भ�े अिभूायबाट व्यवसायलाई
सं िवधान र कानूनले सजगताकासाथ सुरिक्षत गरे को छ। तर यो अिधकारको ूयोग गदार् अनावँयक
तवरबाट आफ्नो व्यिक्तगत फाइदाको लािग वा बदला िलन आत्मसन्तुि�को लािग कसैको मानमदर्न
गनर् नहुने ।
28

लआमीदे वी िधक्त िव�� नेपाल सरकार

ूजनन् ःवाःथ्य एवं ूजनन् अिधकारको बृहत पिरवेशिभऽ सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने दुबै
कुराको िनणर्य पदर्छ र सो अन्तगर्त गभर् रिहसकेको तर सन्तान उत्पादन गनर् अिनिच्छत भएकोले गभर्
िनरन्तर गनर् नचाहे को अवःथामा गभर्पतन गन� अिधकार पिन सिम्मिलत भएको मा�ुपन�

भएकाले

ूजनन् गन� पन� बाध्यताको �पमा नभई ूजनन् गनर् नचाहे मा सो नगन� पिन अिधकार सिम्मिलत

हुन्छ । त्यसैले मिहलाको गभर्पतनसम्बन्धी हक वा गभर्सँग सम्बिन्धत समःयालाई िनतान्त िनजी
समःया मानी सावर्जिनक उ�रदाियत्वबाट अलग्याउन निमल्ने ।

26 ने.का.प. २०७४ अंक २ िन.नं. ९७५७
27 ने.का.प. २०७३, अंक ९, िन.नं. ९६७० पृ� १६६३
28 ने.का.प. २०६७ अंक ९ िन.नं. ८४६४
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ज्योती पौडेल िव�� ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत29
जबसम्म मिहला पु�षभन्दा Inferior भ�े कुरालाई िशक्षालगायत कानूनी एवं अन्य चेतनाको माध्यमबाट
समाजमा Awareness Create गरी त्यःतो काम सोच िबचार परम्परा ूचलन र मान्यतालाई Abolish गरीदै न र

Criminalize गिरँदैन तबसम्म मिहलािव�� हुने भेदभाव अन्त्य नहुने हुँदा CEDAW �ारा ब्यविःथत कुरा
समेत समावेश भएको कानून बनाउनु पन� ।
मिहला पीिडत भएका सबै खाले मु�ा र खास गरी घरे ल ु िहं सासम्बन्धी मिहला पीिडत भएको मु�ामा
अन्य मु�ामा जःतो साधारण अदालतबाट मु�ा हे िरँदा मिहलाह�ले न्याय पाए पिन लामो पिरौम र
िढला गरी न्याय पाउने र न्याय पाउन सामान्य अदालतमा जाँदा Humiliate भएर न्याय ूाि� गन�
अवःथा आउने भएकाले राज्यले मिहला पीिडत भएका सबैखाले फौजदारी मु�ा र खासगरी घरे ल ु
िहं सासम्बन्धी मु�ा माऽ हेन� बेग्लै Fast Track Court गठन गनुप
र् न� ।
अिधवक्ता अच्यूतूसाद खरे ल िव�� ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत30
ःवतन्ऽताको हकलाई सीिमत तुल्याउने कानून उिचत, िनंपक्ष र तकर्सँगत (just, fair and reasonable) छ
छै न भ�े जाँच अदालतले गनर्सक्छ । अदालती ूिबयाबाट मु�ाको अिन्तम िकनारा नलागू�ल
े
अनुसन्धानको बममा थुनामा राख्नुपन� अवःथालाई आमजनताको वृह�र िहतका उ�ेँयले िनमार्ण
गिरएको कानून बमोिजम वारे ण्ट जारी गरी वा अन्य ूिबयाले म्याद पठाई कसैलाई पबाउ गदार्
ःवतन्ऽता अपहरण भएको मािनदै न । गोपनीयताको हक पिन राज्यले कानून बनाई िनयन्ऽण

गनर्सक्ने हक हो । गोपनीयताको हकको िनहुँमा अपराधको अनुसन्धान गनर् वा शंिकत व्यिक्तलाई

पबाउ गनर्बाटै रोक लगाउने हो भने शािन्त सुरक्षा कायम गन� र समाजमा सुव्यवःथा बनाई राख्ने
कायर् सं भव नहुने भएकाले पबाउ गदार् गोपनीयताको हक र वैयिक्तक ःवतन्ऽता कुिण्ठत हुने अथर्
गनर् निमल्ने ।
अ�पूण र् राणा िव�� गोरख सम्शेर ज.व.रा.31
कुमािरत्व कायम राख्ने वा ःवछन्द भएर आफूले मन पराएको मािनससग यौन सम्पकर् राख्दै जाने भ�े
कुरा सम्बिन्धत व्यिक्तको आफ्नो िनजी आचरण (Private affair) को कुरा हो । कसैले खुलःत भएर
त्यःतो आचरण गरी िहड्छन् भने कसैले लुिकिछपी अथार्त ् गोप्य �पमा त्यःतो आचरण गद� जाने पिन
हुन सक्छ । त्यःतो यौन सम्पकर् (Sex) भएको हुदैमा मिहलाको कानूनी िःथितमा खास पिरवतर्न हुन
सक्दै न ।
सं िवधानको धारा

२२

को गोपनीयताको

हकको

व्यवःथाबाट

व्यिक्तको

िनजी जीउ

अ�को

गोपनीयतामा अितबमण गनै नपाइने,गरी गोपनीयतामा अितबमण गनर् नपाइने, गरी गोपनीयताको
हकको (Right to privacy) ःप� व्यवःथा भएबाट अदालतकै आदे श भए पिन यिद शरीरको त्यःतो गोप्य

29 ने.का.प. २०६६ अंक १२ िन.नं. ८२८२
30 ने.का.प. २०६६ अंक १२ िनणर्य नम्बर ८२७५ िबशेष ईजलाश
31 ने.का.प. २०५५ अंक ८ िन.नं. ६५८८
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अ� िनजको मन्जुरी बेगर जाच गनर् लगाइन्छ भने त्यसबाट व्यिक्तको सो गोपनीयताको हकबाट
िनजलाई बि�त गनुर् सरह नै हुने ःप� दे िखन आउछ ।
४.२.२ आवास सम्बन्धी गोपनीयता32


िवपद व्यवःथापन तथा आपतकालीन उ�ार गन� ूयोजनका लािग बाहेक कुनै व्यिक्तको
िनजी जीवनको गोपनीयता भ� हुनग
े री आवासमा ूवेश गनर्, गराउन वा खानतलासी िलन
नहुने,



कानून बमोिजम पबाउ गिरएको

व्यिक्तको आवासको समेत खानतलासी िलनु पन� मनािसव

कारण भएमा छु �ै आदे श िलई आवासमा ूवेश गनुप
र् न� ूयोजन खुलाई िलिखत सूचना िदई
खानतलासी िलन सिकने,


कुनै पिन व्यिक्तको मन्जुरी िबना आवासमा सूचना सं कलन हुनग
े री िसिसिटिभ जडान गनर्
नहुने समेतका व्यवःथा छन् ।

४.२.३ सम्पि� सम्बन्धी गोपनीयता33


सम्पि� सम्बन्धी गोपनीयता अन्तगर्त ूत्येक व्यिक्तको सम्पि� सम्बन्धी िववरण गोप्य हुन,े
सम्पि� धिनको मन्जुरी िवना घर, जग्गा, सवारी साधन लगायतका सम्पि�मा अनिधकृत
ूवेश गनर् नहुन,े



कुनै कसूरको अनुसन्धानको िसलिसलामा अिधकारूा� अिधकारीको आदे श बमोिजम वा
अदालतबाट माग भएको अवःथामा बाहेक सम्पि� सम्बन्धी िववरण राख्ने िनकायले
सम्बिन्धत व्यिक्तको मन्जुरी िवना सम्पि�को अिभलेख उपलब्ध गराउन नहुने समेतका
व्यवःथा छन् ।

अिधवक्ता लुमािसंह िव�ककमर् समेत िव�� ौी लोकेन्िबहादुर चन्द, तत्कािलन सं. ूधानमन्ऽी
34

िसंहदरवार काठमाड� समेत

सम्पि� आयोगमा रा�सेवकले आफ्नो माऽ होइन, आफ्ना पिरवारसमेतका नातामा िविभ� है िसयतबाट
ृ र त्यसबाट बढे बढाएको
आजर्न भई आएको सम्पि�, सावर्जिनक ओहदामा बसेका व्यिक्तको पैतक

सम्पि�को िववरण समेत बुझाएको हुँदा त्यःता सम्पि� जो कोहीको चासो र सरोकारको िवषय हुन
सक्दै न । सावर्जिनक ओहदामा रहे को व्यिक्त वा पदािधकारीले आफ्ना पिरवारका सदःयका नाममा
रहेको सम्पि�को िववरण सरकारलाई िव�ास गरे र िदएको हो, सावर्जिनक गराई माग्नलाई होइन ।
त्यःतो िववरण सावर्जिनक गदार् व्यिक्तको सम्पि� मािथको गोपनीयताको मौिलक हकमा गम्भीर असर
पनर् जाने हुन्छ ।

32 यस सम्बन्धमा पिरच्छे द ३, दफा ७ मा आवासको गोपनीयताको अिधकार, दफा ८ मा आवासमा प्वेश गदार् सूचना िदनुपन�, दफा ९ मा
आवासमा िसिसटोिभ कायमेरा जडान गनर् नहुने व्यवःथा छ ।
33 सम्पि� सम्बन्धी गोपनीयता सम्बन्दमा

ऐनको पिरच्छे द ४, दफा १० मा व्यवःथा छ ।

34 ने.का.प. २०६३, अं क ५ िन.नं. ७६९६ पृ� ५७१
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४.२.४ िलखत, तथ्या� तथा पिहचान सम्बन्धी गोपनीयता35


यस सम्बन्धी अिधकार अन्तगर्त व्यिक्तको सावर्जिनक िनकायमा रहेका शैिक्षक योग्यता
सम्बन्धी ूमाणपऽ, ःवाःथ्य परीक्षण, िचिकत्सकीय इितहास, नागिरकताको ूमाणपऽ,
राहदानी लगायत पिरचय खुल्ने कागजात, ब�क खाता र रकम, ब�िकङ कारोवार सम्बिन्धत
ु , जग्गाधनीूमाण पुजार् लगायत
चेक वा िविनमेय अिधकारपऽ, वायोमेिशक डाटा, ब्लुबक
सम्पि�को

ःवािमत्व

सम्बन्धी

कागजात,

िधतोपऽ,

कमर्चारी

स�यकोषको

पिरचयपऽ

लगायतका वैयिक्तक िलखत िनि�त अवःतथामा वाहेक सावर्जिनक गनर् वा गराउन नहुन,े


िनि�त अवःथामा वाहेक कुनै पिन व्यिक्तको मन्जुरी िवना ःवाःथ्य परीक्षण, सम्पि� तथा
आय आजर्न, रोजगारी, पािरवािरक िवषय, जैिवक िववरण, हःताक्षर/िव�ुतीय हःताक्षर,
राजनीितक सम्ब�ता, िनवार्चन, व्यवसाय वा कारोवार सम्बन्धी िववरण कसै लाई िदन,
सावर्जिनक गनर् वा गराउन नहुने समेतका व्यवःथा छन् ।

यस सम्बन्धमा सब�च्च अदालतवाट ूितपािदत िनम्न िस�ान्तह�को उल्लेखन यहाँ सान्दिभर्क दे िखन्छः
अच्युतूसाद खरे ल िव�� ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत36
पीिडत मिहलासम्बन्धी समाचार ूकाशन गदार् ूकाशन हुने िवषयबाट पनर्सक्ने ूभावको सु�म�पमा
ूत्येक पाटोको मूल्या�न गनुप
र् न� दाियत्व सम्बिन्धत पऽकार र आम स�ार गृहको हो । पऽपिऽका
तथा छापाखानाको अिधकारको मह�व ूकाशन गृह तथा आम नागिरकसमेतलाई भएपिन उक्त
अिधकारमा कसै को पिन मयार्दा तथा आत्मसम्मानमा ूितकूल नहुने गरी गोपनीयताको अिधकार
अन्तरिनिहत हुने ।
ूभािवत पाऽको सम्पूण र् िववरण उल्लेख गरी तःवीरसिहत यौनकमीर् एवं दे ह व्यापार र पिरवारसमेतको
नाम समावेश भई कथा िचऽण गिरएको अवःथालाई ूभािवत एवं पीिडतको सं वेदनशील पक्षलाई
उपेक्षा नगरे को भनी भ� िमलेन । साथै यःतो कायर्ले िन�य नै सम्बिन्धत मिहला एवं िनजको
पिरवारको इज्जत ूितंठा एवं आत्मसम्मानमा असर पुगेको ःप�तः बुझ्नु पन� भएकाले वादी समूहको
एक ूभािवत पीिडतको नाम र तःवीर तथा पेसा नै ूकाशन हुन ु ूचिलत कानूनह�ले समाचार
ूकाशन ूसारण आिद गदार् गोपनीयता कायम गनुप
र् न� भ�े ब्यबःथाको ूितकूल कायर् भएको ।
ख कुमारीको जाहेरीले नेपाल सरकार िव�� ूकाश ओझा37
नाबालकसमेतको नग्न तःवीर िखच्नु र सं मह गनुप
र् न� ूयोजन पीिडतह�लाई अनुिचत ूभावमा पानु,र्
यौन पेसामा सं लग्न गराउनु र अ�ील चलिचऽ बनाउनुसमेतका कायर् गनुब
र् ाहेक अ� हुने कुराको

अनुमान गनर् सिकँदै न । पीिडतसमेतको लािग ूितवादी बािहरी व्यिक्त हुन ् । पीिडतसमेतको गोप्य
अं गह� ूितवादीले हेन र् िमल्दै न । ूितवादीले सो हे रेका र त्यसलाई सुरिक्षत तवरले िचप्समा राख्ने

35 िलखत सम्बन्धी गोपनीयताको सम्बन्धमा ऐनको पिरच्छे द ५, दफा ११ र िनयमावलीको िनयम ३ मा िलखतको गोपनीयता हुने, तथ्या�
सम्बन्धी गोपनीयतामा ऐनको पिरच्छे द ६, दफा १२ मा तथ्या�को गोपनीयता हुने व्यवःथा छ ।
36 ने.का.प.२०७५, अंक ४ िनणर्य नम्बर १०००१
37 ने.का.प. २०७३, अंक ६, िन.नं. ९६२१
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कामबाट त्यो कुरा गोप्य रहेन । पीिडतसमेतको नांगा तःवीरह� कःतो हुन्छ भनी हेनक
र् ो लािग
िखचेको र सं मह गरे को भ�े हक ूितवादीलाई छै न । आज एउटी पिछ दुइटी गदार्गद� सय�को फोटो
कःतो हुन्छ भनी िखच्ने काम अनैितक र अ�ील हुन्छ । यो पेसा नै हुन जाने ।
अपूव र् खितवडा समेत िव�� नेपाल सरकार ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय िसंहदरबार
समेत38
ु ाइमा ूितकूल असर परे को भ�ेसमेत िनवेदन दाबी रहे को
व्यिक्तको सावर्जिनकीकरणले ःवच्छ सुनव
ु ाइसम्बन्धी अिधकार ूा� गन� भएकोले सावर्जिनकीकरणले न्याियक
छ। ूत्येक व्यिक्तले ःवच्छ सुनव
िनकाय पिन पूवार्मही बन्दछ भनी श�ा व्यक्त गनुर् उिचत होइन । सं िवधान, कानून तथा न्यायका
मान्य िस�ान्तबमोिजम न्याय सम्पादन हुने हुँदा कुनै अमुक सूचनाबाट न्याियक िनणर्यमा असर पन� वा

न्याियक िनणर्य ूभािवत हुने भनी न्याियक ःवतन्ऽताको मूल्य मान्यता मािथ नै श�ा व्यक्त गरी गलत
धारणा बनाउनु मनािसब नहुने ।कुनैपिन व्यिक्त फौजदारी कसूरमा िहरासतमा वा थुनामा रहे को
अवःथामा अ� व्यिक्तको भन्दा िनजको वैयिक्तक ःवतन्ऽता केही हदसम्म िनयिन्ऽत हुन पुग्न जाने

हुँदा वैयिक्तक ःवतन्ऽतालाई असीिमत, अिनयिन्ऽत, पूण र् र िनरपेक्ष हकको �पमा महण गनर् िमल्ने
नहुने ।
राजुूसाद चापागाइँ समेत िव�� ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत39
मिहलालाई यौन एवं भोग्य बःतुको �पमा ूःतुत गरीने िव�ापनको ूकाशन, ूसारणका कारण यौन
िहं साको सम्भावनालाई मध्यनजर राख्दा यःता अमैऽी लै ि�क िव�ापनबाट मिहलाको सं रक्षणमा सघाउ
पुग्न जादै न त्यसै ले यौन वःतुको �पमा अधर्नग्न, अि�ल एवं अमैऽी िव�ापनको ूकाशन एवं
ूसारणबाट मिहलाह�को आत्मसम्मानमा चोट पुग्न जाने र िहं साका िशकार ब� सक्ने खतरा ूित

गैर िजम्मेवार ब� निमल्ने हुँदा लैि�क न्याय सम्बन्धी िनि�त मापदण्ड तथा िनद� िशका िनमार्ण गरी
लागू गन� र मापदण्डको पिरपालना भए नभएको अनुगमन गन� सं यन्ऽ िनमार्ण गनुर् गराउन परमादे शको
आदे श जारी भएको ।
सपना ूधान मल्ल िव�� ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत40
व्यिक्त वा नागिरकका अत्यन्त िनजी सूचनाह� कुनै खास कानूनी ूयोजनको लािग खुला गनुप
र् न�
भएमा बाहे क खुला गनर् लगाइयो भने अनावँयक �पमा ब्यिक्त वा नागिरक ूितरक्षा पंिक्तमा पुग्दछ
र पूण र् आत्मिव�ासका साथमा आफूले चाहे को काम गनर् नसक्ने अवःथामा पुग्दछ। एच.आई.भी./एड्स
ूभािवत बालकको पिरचयात्मक सूचनाको गोपनीयताको सं रक्षणको कुरा गदार् उसको बाबु आमाको
िःथित

वा

ितनको

सं रक्षकत्व

सम्बन्धी

िववादमा

पिन

सूचनाको

िहसाबले

सं रक्षण

िदनुपन�

हुनसक्छ ।व्यिक्तका त�या� र चिरऽ जःता व्यिक्तगत पिरचयात्मक िववरण र िनज सम्व� अन्य
सूचनाह�को गोप्यताको सं रक्षण नहुने हो भने गोपनीयताको हक अत्यन्त सं कुिचत भै आफ्नो उ�ेँय
हािसल

गनर्

नसक्ने

भएकाले

िवशेष

ूकृितका

38 ने.का.प. २०७३ अंक ४, िन.नं. ९५७६ पृ� ६७९
39 ने.का.प. २०६५ अंक ७ िनणर्य नं. ७९८७
40 ने.का.प. २०६४ अंक ९ िन.नं. ७८८०,
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मिहला, बालबािलका पक्ष भएका वा एच.आई.भी./एड्स सं बिमत व्यिक्तह� पक्ष भएको मु�ामा ूहरीमा
दतार् हुने वा सीधै अदालत वा अन्य िनकायमा दतार् हुने िःथित दे िख फैसला गदार् वा त्यसपिछको
अवःथामा समेत तोिकएको गोपनीयताको ःतर कायम रहने गरी सम्बिन्धत पक्षको हक र दाियत्व
सिहतको कानून िनमार्ण गनर् िनद� शनात्मक आदे श जारी भएको छ ।
अिधवक्ता बाबुराम अयार्ल िव�� ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय41
ःथािपत अन्तराि�य मान्यताअनु�प दूरस�ार सेवा ूदायक कम्पनीह�ले कुनै पिन व्यिक्तलाई दू रस�ार

सेवा उपलब्ध गराउँदा सो व्यिक्तको गोपनीयताको सं रक्षण तथा त्यस व्यिक्तसँग सम्बिन्धत त�या�को
सं रक्षणको ूत्याभूित गनुप
र् न� हुन्छ । कुनै िनि�त कानूनी आदे श वा अिमम अिधकार सिहतको
औपचािरक िलखतको अभावमा अ�को दबाब ूभाव वा ूलोभनको भरमा अकार्को सूचना िदन निमल्ने
भएकाले

।

सूचनाह� सं मिहत रहे को र त्यसको िजम्मा िलएका सं ःथा वा िवभागले त्यसलाई आफ्नो तजिबजको
िवषय बनाउन सक्तैन । ब� त्यःतो सूचना रहे को data bank लाई हरहालतमा सं रक्षण गनुर् र कानूनको

व्यवःथाको अभावमा अपवादात्मक�पमा पिन ःप� कानूनी आधारबेगर अनिधकृत पहुँच िदन इन्कार
गनर् सक्नु पदर्छ । गैरकानूनी�पले सूचना माग गरे मा, िदएमा वा ूा� गरे मा हुन सक्ने सजाय र मु�ा
चलाउने धारा २८ को कायार्न्वयनको �ि�ले अिनवायर् दे िखन आएकोले जो चािहने व्यवःथा गनुर् भनी
परमादे श जारी हुने ठहछर् । कानूनबमोिजम कुनै अपराध अनुसन्धानको िसलिसलामा ज�री भई
सूचनामा पहुँचको लािग अनुमित िदने ूयोजनको लािग कानूनमा अन्यथा व्यवःथा नभएसम्म सम्बिन्धत
िजल्ला अदालतबाट अनुमित िलने व्यवःथा िमलाउनु ।
४.२.५ पऽाचार तथा चिरऽ सम्बन्धी गोपनीयता42


सम्बिन्धत व्यिक्तको मन्जुरीले वा फौजदारी कसूरको अनुसन्धानको िसलिसलामा बाहे क कुनै
पिन व्यिक्तको िचठीपऽ, पऽाचार, इमेल वा िव�ुतीय माध्यमबाट ूवाह हुने सम्वाद अ�
कसै लाई उपलब्ध गराउन, ूकाशन गनर्, ूसारण गनर् वा अन्य िकिसमले सावर्जिनक गनर्
नहुने तथा अनिधकृत �पमा कसैको िचठीपऽ खोल्न नहुने,



चिरऽ, आचरण वा व्यवहारको सम्बन्धमा प� उठी कानून बमोिजम कारवाही गन� बममा
बाहे क कसै को चिरऽको सम्बन्धमा िटप्पणी गनर् नहुने,



कुनै व्यिक्तको चिरऽ वा सामािजक ूित�ामा क्षित पुग्ने गरी िनजको मन्जुरी िवना तिःवर
िखच्न वा िबबी गनर् नहुन,े

41 ने.का.प. २०७४ अंक १ िन.नं. ९७४०
42 यस सम्बन्धी व्यवःथा पिरच्छे द ७ दफा १३ मा पऽाचारको गोपनीयता, दफा १४ मा िच�ीपऽ िखल्न नहुने व्यवःथा, पिरच्छे द ८, दफा
१५ मा चिरऽको गोपनीयता हुने, दफा १६ तःवीर िखच्न वा िबिब गनर् नहुने, दफा १७ अनुसन्धानको िसलिसलामा रहे को व्यिक्तलाई

सावर्जिनक गनर् नहुने, दफा १८ गोप्य कुरा ूकट गनर् नहुने समेतका व्यवःथा छन् ।
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अिभयोग लागेको व्यिक्तको नाम र अिभयोगको िववरण बाहेक सम्बिन्धत िनकायमा
अिभयोगपऽ दायर नभएसम्म अनुसन्धानको िसलिसलामा रहेको व्यिक्तलाई सावर्जिनक गनर्
नहुने,

४.२.६ िव�ुतीय माध्यम र गोपनीयता43


ूत्येक व्यिक्तलाई िव�ुतीय माध्यमवाट आफ्ना वैयिक्तक सूचना, िलखत, पऽाचार, सं वाद,
तथ्या� वा चिरऽ सम्बन्धी िवषयको गोपनीयता राख्न पाउने र यसमा अ� कसैको अनिधकृत
पहू ँच हुन नपाउने,



सावर्जिनक सूचना गरी शौचालय, ःनान गृह जाःता गोप्य ःथान बाहे क सावर्जिनक ःथलमा
िसिसिटिभ क्यामेरा जडान गनर् सिकने,



कुनै व्यिक्तको आवास वा कायार्लयमा िनगरानी वा जासूसी गनर् वा गोप्य कुरा ूा� गन�
उ�ेँयले कुनै माध्यम वा तिरका ूयोग गनर् नपाईने,



सं रिक्षत वा सुरक्षा सं वद
े निशल क्षेऽ वा कसैको िनजी आवासमा अनुमती िवना कुनै िकिसमको
सोन ूयोग गनर् नहुने समेतका व्यवःथा यस अन्तगर्त रहेका छन् ।

४.२.७ वैयिक्तक सूचना संकलन तथा संरक्षण सम्बन्धी व्यवःथा44


वैयिक्तक सूचना नमािनने अवःथाका बाहे क कानून बमोिजम म�ुरी वा अिख्तयारी ूा� नगरी
वा ूयोजन भन्दा बािहर गई कुनै पिन व्यिक्तको वैयिक्तक सूचना सं कलन, भण्डारण,
सं रक्षण, िव�ेषण, ूशोधन वा ूकाशन गनर् नहुने,



अिधकार ूा� अिधकारीले सं कलन वा िजम्मामा रहेका वैयिक्तक सूचनाको सं रक्षण गनुप
र् न�,



यःता सूचना सहमती िवना अन्य ूयोजनका लािग उपयोग वा सावर्जिनक गनर् नहुने,



तोिकएका सं वेदनशील वैयिक्तक सूचना अिनवायर् अवःथामा बाहे क ूशोधन गनर् नहुने,



सावर्जिनक िनकायमा रहे का वैयिक्तक सूचना गलत वा तथ्यिहन भएकोमा त्यसवाट लाभ
निलं दै सच्याउन सिकने,

43

ऐनको पिरच्छे द ९ दफा १९ मा िव�ुतीय माध्यमको गोपनीयता हुने, दफा २० मा सावर्जिनक ःथलमा िसिसिटिभ क्यामेरा जडान गन�
सम्बन्धमा, दफा २१ मा िनगरानी वा जासुसी गनर् नहुने, दफा २२ मा सोन ूयोग गनर् नहुने व्यवःथा छ भने िनयमावलीको िनयम ४ ले
िव�ुतीय सूचनाको गोपनीयता, िनयम ५ मा िव�ुतीय तथ्या�को गोपनीयता, िनयम ६ मा सावर्जिनक ःथलमा र िनयम ७ मा नीिज ःथलमा
िसिसिटिभ क्यामेरा डान गनर् सिकने, िनयम ८ मा िसिसिटिभ क्यामेराको ूयोग र िनयम ९ मा यसको अनुगमनको सम्बन्धी

44

गरे को छ ।

ऐनको पिरच्छे द १० दफा २३ मा कानून बमोिजम बाहे क वैयिक्तक सूचना सं कलन गनर् नहुने सम्बन्धमा, दफा २४ मा वैयिक्तक सूचना
नमािनने अवःथा, दफा २५ मा सं किलत सूचनाको सं रक्षण गन� सम्बन्धमा, दफा २६ मा सहमती िबना वैयिक्तक सूचनाको उपयोग गनर्
नहुने सम्बन्धमा, दफा २७ मा सं वेदनशील सूचना ूशोधन गनर् नहुने सम्बन्धमा, दफा २८ मा सूचना सच्याउन िननेदन िदन सिकने
सम्बन्धमा व्यवःथा गनुक
र् ा साथै िनयमावलीको िनयम १० मा वैयिक्तक तथ्या�को सं कलन, ूशोधन र िब�ेषण, िनयम ११ मा तथ्या�को
उपयोग, िनयम १२ मा सूचना सच्याउन िनवेदन िदने, िनयम १३ मा सूचना सच्याउने िनणर्य र िनयम १४ मा िनणर्यको जानकारी िदने
व्यवःथा छन् ।
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४.२.८ कसूर तथा सजाय45
यस ऐन अन्तगर्त िनषेध गरीएका कायर्लाई कसूर कायम गरी तीन बषर्सम्म कैद वा तीस हजार
�पैयासम्म जिरवाना हुने, हानी नोक्सानी वा मकार् पन�ले क्षितपूितर् भरी पाउने साथै तोिकएका कसूरह�
सरकारवादी हुने व्यवःथा,


कसूरमा सं लग्न सावर्जिनक पद धारण गरे को व्यक्तलाई कसूर बापत हुने सजाय र
दाियत्वका साथै िवभागीय



कारवाही समेत हुने,

कुनै पिन सावर्जिनक सूचना ूवाह गनुप
र् न� िनकायले यस ऐनको ूितकूल नहुने गरी सूचना
ूवाह गनुर् पन� समेत व्यवःथा छ ।

ऐन अन्तगर्त सरकारवादी हुने फौजदारी कसूरह�ः
मन्जुरी िवना कुनै व्यिक्तको जीउ, िनजको साथमा रहे को वा ूयोग गन� वःतुको तलासी िलन नहुने
कुनै व्यिक्तको चिरऽ वा सामािजक ूित�ामा क्षित पुग्ने गरी िनजको मन्जुरी िवना तिःवर िखच्न वा
िबबी गनर् नहुने
कुनै व्यिक्तको आवास वा कुनै कायार्लयको िनगरानी वा जासुसी गनर् नहुने
ु को िसमा क्षेऽ वा सावर्जिनक ःथानमा बाहे क सोन वा त्यःतै ूकृितको यन्ऽ ूयोग गनर् नहुने
मुलक
पूणर् जानकारी निदई कुनै व्यिक्तको वैयिक्तक सूचना सं कलन, भण्डारण, िव�ेषण, ूशोधन वा ूकाशन
गनर् नहुने
िनि�त अवःथामा बाहे क सम्बन्धीत व्यिक्तको सहमित िवना वैयिक्तक सूचनाको उपयोग गनर् नहुने
सं वेदनशील वैयिक्तक सूचनाको ूशोधन गनर् नहुने

४.३ वैयिक्तक गोपनीयताका सम्वन्धमा सान्दिभर्क अन्य नेपाल कानूनः
४.३.१ बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५46


ऐनको दफा ११ मा ूत्येक बालबािलकालाई िनजको जीउ, आवास, सम्पि�, िलखत,
त�या�, पऽाचार र चिरऽ सम्बन्धी िवषयमा गोपनीयताको अिधकार हुन,े



बालबािलकाको चिरऽमा आघात पान� िकिसमको व्यिक्तगत सूचना, िववरण, फोटो, िभिडयो
िसजर्ना, सूचना सं कलन, ूकाशन, मुिण, ूदशर्न, िबबी िवतरण वा कुनै माध्यमबाट ूवाह
गनर् वा गराउन नहुने,

45 ऐनको पिरच्छे द ११ दफा २९ मा कसूर तथा सजाय, दफा ३० उजुरी गन� व्यवःथा, दफा ३१ क्षितपुितर्, दफा ३२ िवभागीय सजाय हुन,े
साथै पिरच्छे द १२ िविवध िशषर्क अन्तगर्त दफा ३३ सं रक्षक वा माथवर व्यिक्तको म�ुरी िलनुपन�, दफा ३४ बाधा पुर्याएको नमािनने, दफा
३५ मा यस ऐन ूितकूल गनर् नहुने र दफा ३६ मा

िनयम बनाउने अिदकारको व्यवःथा छ । साथै िनयमावलीको अनुसूची१ मा

िसिसिटिभ क्यामेरा जडान गनर् अनुमितको लािग िदने िनवेदनको ढाँचा, अनुसूची २ मा अनुमतीपऽको ढाँचा र अनुसूची ३ मा सूचना सच्याउन
िदने िनवेदनको ढाँचा उललेख गिरएको छ ।
46 नेपालको सं िवधानमा समावेश भएका मौिलक हक कायार्न्वयन गनर् जारी भएका ऐनह�, कानून िकताव व्यवःथा सिमित
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कसूरजन्य कायर्को आरोप लागेका वा पीिडत बालबािलकाको नाम, थर, ठे गाना, उमेर, िल�,
पािरवािरक पृ�भूिम लगायतका िवषयमा पिहचान खुल्ने िववरण गोप्य राख्नुपन� उल्लेख गरी
बालबािलकाको गोपनीयताको हकको ूत्याभूित गरे को छ ।

४.३.२


ु ी अपराध संिहता, २०७४47
मुलक
ु ी अपराध सं िहता, २०७४ को दफा २९३ दे िख ३०४ सम्म गोपनीयता िव��का
मुलक
कसूर, क्षितपूितर् तथा हदम्याद सम्बन्धी ूावधानह� रहे का छन्।



यस अन्तगर्त अकार्को कुरा सु� वा ध्वनी अं कन गनर्, गोप्य कुरा ूकट गनर्, अनुमितिवना
कुनै व्यिक्तको तःवीर िखच्न वा तःवीरको ःव�प िबगानर् तथा एकको तःवीर अक�लाई िदन,
िच�ी खोल्न वा टे िलफोनमा गरे को कुरा सु�, िव�ुतीय माध्यमबाट गोपनीयता भ� गनर्,
छलकपटपूणर् टे िलफोन वा सन्दे श ूवाह गनर्, अ�को शरीर खानतलासी गनर् तथा अ�को
आवासमा अनिधकृत ूवेश गनर् नहुने लगायतका ूावधानह� उल्लेख गरी कसूरदारलाई
कसूरको िवषयवःतु र ूकृितको आधारमा बढीमा तीन वषर् कैद समेत हुनेगरी फरक फरक
सजाय र पीिडतलाई कसूरदारवाट क्षितपूितर् भराईिदनु पन� व्यवःथा गिरएको छ ।



ु ी दे वानी सं िहता, २०७४ मा गोपनीयताको अिधकार अनितबम्य हुने अवःथाह�को
मुलक
उल्लेख छ।

४.३.३


ूमाण ऐन, २०३१48
ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ४० दे िख ४६ सम्म साक्षी परीक्षण सम्बन्धमा पक्षको
आमाबाबु इत्यािदलाई गवाह िदन, न्यायाधीशको है िसयतले गरे को कुनै कायर्, सरकारी
कमर्चारीलाई ूा� भएको जानकारी, ूहरी कमर्चारीलाई अपराध घटे को कुराको जानकारीको
ॐोत, कुनै व्यिक्त र िनजको कानूनी सल्लाहकारको बीचमा भएको कुरा ूकट गनर् पक्षलाई
कर नलाग्ने ऐिच्छक व्यवःथा गिरएको छ,



पित प�ी बीचको कुरा, सरकारी कायार्लयमा रहे को अूकािशत सरकारी िलखतका कुरा तथा
कानून व्यवसायीले आफ्नो पक्षले िदएको जानकारी ूकट गनर् नहुने बाध्यात्मक व्यवःथा
रहे को छ ।

४.३.४ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 206449
सावर्जिनक िनकायमा रहे को सावर्जिनक महत्वको सूचनामा आम नागिरकको पहुँचलाई सरल र सहज
बनाई लोकतािन्ऽक प�ितको ूव�र्न गनर् सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन लागू भएको हो। यस ऐनले
राज्य र नागिरकको िहतमा ूितकूल असर पान� सं वेदनशील सूचनाह� सं रक्षण गन� गरी गोपनीयताको

ु ी अपराध सं िहता, २०७४, कानून िकताव व्यवःथा सिमित
47 मुलक
48 नेपाल ऐन सं मह खण्ड २, कानून िकताव व्यवःथा सिमित
49 नेपाल ऐन सं मह खण्ड १०, कानून िकताव व्यवःथा सिमित
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हकको समेत ूत्याभूत गरे को दे िखन्छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) मा दे हायका सूचनाह�
ूवाह नगिरने व्यवःथा छः


नेपालको सावर्भौमस�ा, अखण्डता, राि�य सुरक्षा, सावर्जिनक शािन्त सुव्यवःथा वा अन्तराि�य
सम्बन्धमा गम्भीर खलल पान�,



अपराधको अनुसन्धान, तहिककात तथा अिभयोजनमा ूत्यक्ष असर पान�,



आिथर्क, व्यापािरक तथा मौििक िहत वा बौि�क सम्पि�को सं रक्षण वा ब�िक� वा व्यापािरक
गोपनीयतामा गम्भीर आघात पान�,



िविभन्न जातजाती वा सम्ूदाय बीचको सुसम्बन्धमा ूत्यक्ष �पमा खलल ,



व्यिक्तगत गोपनीयता र व्यिक्तको जीउ, ज्यान, सम्पि�, ःवाःथ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने,



सूचना िदने सूचनादाताको पिहचान गोप्य राख्नु सूचना ूा�कतार्को कतर्व्य हुने व्यवःथा
छ।

उिल्लिखत कानूनी व्यवःथाको अितिरक्त सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन अिधकार ऐन, २०७५, अपराध
पीिडत सं रक्षण ऐन, २०७५, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनयन्ऽण) ऐन, २०६४, बोक्सीको
आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२, अदालतका िनयमावलीह�, िवशेष ूकृितका मु�ाह�को
कारवाहीमा पक्षह�को गोपनीयता कायम राख्ने सम्बन्धी कायर्िविध िनद� िशका, २०६४, बन्द इजलाश
स�ालन तथा िवशेष ूकृितका मु�ाह�को कारवाहीमा गोपनीयता कायम गन� कायर्िविध िदग्दशर्न,
२०७१ लगायतका ऐन, िनयम, िनद� िशकाह�मा गोपनीयता सम्बन्धी ूावधानह� उल्लेख छन् ।

५. गोपनीयताको हक सम्बन्धी कानून कायार्न्वयनको अवःथा
ु
सं यक्त
रा� सं घीय मानव अिधकार सम्बन्धी घोषणापऽ, नागिरक तथा राजनीितक अिधकारको
अन्तराि�य ूित�ा पऽ

लगायतका मानव अिधकार सम्बन्धी आधारभूत दःतावेजह�ले व्यिक्तको

सम्मान, ख्याित, आवास, पिरवार तथा पऽाचारको गोनीयताको अिधकारको सुिनि�तता ूदान गरे का
छन् । बालबािलकाको गोपनीयताको हकलाई बालअिधकार सम्बन्धी महासिन्धले ूत्याभूत गरे को
ु ह�का न्याियक व्याख्यालाई िवचार गदार्
छ । अन्तराि�य कानूनी दःतावेज तथा िविभ� मुलक
गोपनीयताको अिधकार अन्तगर्त मूलतः सूचना, स�ार, सम्पि�, व्यिक्तको शरीर तथा क्षेऽ (Space) को
गोपनीयतालाई सं रक्षण गरे को दे िखन्छ ।
ु ले आफ्नो सं िवधानमानै गोपनीयताको हकलाई ःप� �पमा मान्यता िदएका र
िव�का सबैजसो मुलक
जसमा न्यूनतम सम्पि� र सं चारको गोपनीयता समावेश गरे को दे िखन्छ । सोिभयत सं घको सं िवधानको
धारा ५६ मा नागिरकह�का पऽाचार, टे लीफोनवातार् र टे लीमाम, टे िलमाफ स�ारको गोपनीयता
ु
कानून�ारा सं रिक्षत गरीनेछ भनी गोपनीयताको हकलाई सं वैधािनक ूत्याभूित गिरएको छ ।सं यक्त
ु ह�का सं िवधानमा गोपनीयताको अिधकारलाई
राज्य अमेिरका, आयरल्याण्ड, भारत लगायतका मुलक

ःप�सँग उल्लेख नगरे पिन अदालतले अन्य मौिलक हकमा िनिहत रहेको भनी व्याख्या भएको
पाइन्छ। अमेिरकाको सं िवधानमा चौथो पटक सं शोधन गरी अव्यवहािरक तथा गैर कानूनी �पमा
गरीने खानतलासी तथा बरामदीलाई िनषेध गन� कायर्को ूत्याभूित गरी गोपनीयताको हक सं रक्षणमा
योगदान पुर्याएको पाइन्छ भने भारतमा Justice K.S. Puttaswamy (Retd) v. Union of India
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लगायतका मु�ाह�मा गोपनीयताको अिधकार सं िवधानको धारा २१ अन्तगर्त मौिलक हकको �पमा
व्यविःथत जीवनको अिधकारमा नै अन्तरिनिहत रहेको भनी व्याख्या भएको दे िखन्छ ।बेलायतमा
Human Right Act, 1998 ले िनजी तथा पािरवािरक जीवनको सम्मान गन� अिधकार अन्तगर्त
ु ह�ले नागिरक तथा राजनीितक अिधकार सम्बन्धी
गोपनीयतालाई समेटेको दे िखन्छ । केिह मुलक
अन्तराि�य

अनुबन्ध

वा

मानव

अिधकार

सम्बन्धी

युरोपेली

महासिन्ध

लगायत

गोपनीयताको

अिधकारलाई मान्यता िदने अन्तराि�य सम्झौतालाई राि�य कानूनमा अपनाइएको पाइन्छ।
नेपालको सन्दभर्मा पिहलो पटक गोपनीयताको हकलाई नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०४७ ले
सुिनि�त गरे को हो । अन्तराि�य मानव अिधकार सम्बन्धी महासिन्ध तथा घोषणापऽका व्यवःथा
बमोिजम जीउ, आवास, तथा पऽाचारको गोपनीयतालाई सं वैधािनक ूत्याभूती गिरयो । तथ्यांक र
चिरऽको गोपनीयता सम्बन्धमा नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ तथा नेपालको वतर्मान
सं िवधानमा उल्लेख भएको पाइन्छ । कानून बमोिजम बाहेक गोपनीयताका िवषयह� अनितबम्य हुने
सं वैधािनक व्यवःथा रहे पिन नेपालमा गोपनीयताको मौिलक हक कायार्न्वयन गन� कानून तजुम
र् ामा
िढलाई भएको यथाथर्लाई नकानर् सिकदै न । पिछल्लो समय वैयिक्तक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन,
२०७५ तथा सो कायार्न्वयनको लािग िनयमावली २०७७ सालदे िख कायार्न्वयनमा आएको अवःथा
छ ।
वैयिक्तक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा व्यिक्तको जीउ, पिरवार, आवास, सम्पि�, िलखत,
तथ्या�, पऽाचार तथा चिरऽको गोपनीयताको सम्बन्धमा िवःतृत �पमा छु �ाछु �ै ८ वटा पिरच्छे दमा
व्यवःथा गिरएको छ ।पिछल्लो समय अन्तरार्ि�य ःतरमा मान्यता िदएको क्षेऽ (Space/territory) को
गोपनीयताको सम्बन्धमा ऐनमा व्यवःथा भएको दे िखदै न । न्याियक अभ्यासलाई हे दार् शरीरको
परीक्षणको गोपनीयता सम्बन्धी अ�पूण र् राणा िव�� गोरख शमशेर ज.ब.रा समेत तथा तथ्या� र
चिरऽ जःता व्यिक्तगत पिरचयात्मक िववरणको गोपनीयता सम्बन्धी सपना ूधान मल्ल िव��
ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत भएको मु�ामा भएका िनणर्यलाई Landmark decisions
को �पमा िलइएको छ ।मु�ाका पक्षको गोपनीयता सम्बन्धमा सपना ूधान मल्लको मु�ाबाट
िनद� िशकानै जारी भएको िथयो । राज्यले कानून बनाई िनयन्ऽण गनर् सक्ने हक भएकोले सावर्जिनक
िहतलाई िवचार गरी गोपनीयताको हकको अभ्यास हुनपन� समेत भनी अदालतबाट व्याख्या भएको
छ ।हाल सम्मको न्याियक अभ्यासलाई अध्ययन गदार् खास गरी व्यिक्तको जीउ, सम्पि�, तथ्या�,
पऽाचार तथा चिरऽका िवषयह�मा केिन्ित रही व्याख्या भएको पाइन्छ ।
लोकतािन्ऽक शासन प�ित अवलम्वन गरे का राज्यह�ले सूचनाको हक र गोपनीयताको हकलाई

सँगसँगै अभ्यास गनुप
र् न� हुन्छ ।यी दुवै एक आपसमा अन्तरसम्बिन्धत अन्तराि�य ःतरमा मान्यताूा�
अिधकार हुन जसले राज्यलाई व्यिक्तगत सुरक्षामा उ�रदायी बनाउछन् । नेपालमा पिन सं वेदनशील
सूचनाह�को सं रक्षण गन�गरी सूचनाको हकको ूत्याभूित गिरएको छ ।आजको िडिजटल युगमा
गोपनीयता अिधकारको ूब�र्न र सं रक्षणको लािग िव�मान व्यावहािरक च ुनौतीह�को सामना गन�गरी
वैयिक्तक गोपनीयता सम्बन्धी कानूनको ूभावकारी सं रक्षण, कायार्न्वयनको ूभावकािरताको लािग
ूिबयागत सुरक्षा सिहतका कायर्िविध, मापदण्डको िनमार्ण, ूभावकारी िनरीक्षण र उपचार सम्बन्धी
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सवालह�को थप छलफल, अध्ययन तथा अन्तराि�य पिरवेश बमोिजम समय सापेक्ष पिरमाजर्न गद�
जानु आवँयक हुन्छ ।
६. कानूनको ूभावकारी कायार्न्वयनमा दे खापरे का व्यावहािरक समःया र समाधानका उपायः


वैयिक्तक गोपनीयता कायम गन� सवाल कुनै व्यिक्तको िनजी सवालमाऽ नभएर यो दे शको
फौजदारी कानूनसँग जोिडएको िबषय भएको र कितपय वैयिक्तक गोपनीयता िव��का कसूर
ँ सम्विन्धत कसूर भएकाले ूत्येक व्यिक्तको सम्मानपूवक
सरकारवादी फौजदारी मु�ासग
र्

वाच्न पाउने जीवनको हकसँग सम्बिन्धत गोपनीयताको हक सं रक्षणका लािग सरकारी
वकील थप िबयाशील हुन ु पदर्छ।


कसूर पीिडतको सूचनाह� गोप्य राख्न नसकेको वा सोको ूत्याभूित िदन नसकेका हुनाले नै
समाजमा घिटत अपरािधक घटनाह� सबै उजूरीको �पमा दतार् हुन नसकेको पाइन्छ ।
यःतो ूवृि�ले अपराधकमीर्को लािग थप अपराधको अवसरको �पमा िलइन्छ भने पीिडतको
जोिखमयुक्त अवःथा (Vulnerability) लाई यसले अझ बढाई िदन्छ । त्यसैले पीिडत तथा
बालबािलका जःतो सं वेदनशील बगर्को पिरचय तथा अन्य सूचनाह� अपराध अनुसन्धान थाले
दे िखनै व्यविःथत �पले सं रिक्षत रहने गरी गोपनीयताको ूत्याभूित िदन ज�री छ । हाल
सम्म हामीकहाँ शु� जाहे री दे िख पीिडतको सबै िववरण खुल्ला राख्ने, िमिसल र िमिसल
कागजात खुल्ला राखीने, सरोकारवालाले नक्कल माग्न सक्ने, िनरीक्षण गनर् सक्ने, सन्चार

माध्यमले असीिमत पहुँच पाउने अवःथा दे िखन्छ । यो अवःथालाई पीिडतको आवँयकता र
िहतका �ि�ले िनयमन नगरी (Unregulated) छािडएको भ� निमल्ने गरी ूचिलत कानूनको
कायार्न्वयन हुन ज�री छ ।


गोपनीयताको हक सम्वन्धी ऐन, िनयमावली समेत कायार्न्वयनमा आई सकेपिछ पिन

मु�ा

मािमलामा पीिडतको �पमा सं लग्न मिहला, बालबािलका पक्ष भएका वा एच.आई.भी./एड्स
सं बिमत व्यिक्तह� पक्ष भएको मु�ामा ूहरीमा दतार् हुने वा िसधै अदालत वा अन्य
िनकायमा दतार् हुने िःथित दे िख फैसला गदार् वा त्यसपिछको अवःथामा समेत तोिकएको
गोपनीयताको ःतर कायम रहने गरी कानूनले तोकेको सम्बिन्धत पक्षको हक र कानून
कायार्न्वयन अिधकारीको दाियत्व ूित सं वेदनशील हुन नसिकएको यथाथर्तालाई नकानर्
सिकदै न । सब�च्च अदालतवाट २०६४ सालमै सपना ूधान मल्लको मु�ा (ने.का.प.
२०६४ अं क ९ िन.नं. ७८८०) मा गोपनीयता कायम गन� सम्वन्धी कानून वनाउन आदे श
जारी भए पिन वैयिक्तक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, िनयमावलीले मु�ा मािमलाको रोहमा
पक्षको गोपनीयता कायम गन� सम्बन्धमा ःप� र ूभावकारी व्यवःथा गनर् सकेको दे िखदै न
भने सव�च्च अदालतवाट जारी भएको िनद� िशकाको

कायार्न्वयनमा एक�पता हुन नसकेको र

कायर् ूभावकािरताको अनुगमन मूल्या�न र सम्बिन्धत अिधकारीलाई िजम्मेवार बनाउन पन�
दे िखन्छ ।



ँ धेरै हदसम्म सामन्जःय हुनेगरी नेपालमा गोपनीयताको
अन्तराि�य मानव अिधकार कानूनसग
हकलाई सं वैधािनक सुिनि�तता गिरएकोमा सो बमोिजम िवशेष ऐन र िनयमावली तजुम
र् ा
ु ह�मा Data Protection लाई जोड िदद� छु �ै कानूनी
गिरएको छ । िव�का केिह मुलक
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व्यवःथा गरे का छन् ।नेपालमा तथ्याङकको गोपनीयताको ूावधान राखी सो िवषयको केिह
हदसम्म सम्बोधन गरे पिन िवषयको सं वेदनशीलताको आधारमा Data Protection सम्बन्धमा
ःप� र िवःतृत व्यवःथा गनुर् उपयुक्त दे िखन्छ।


ु ह�मा सं रचनात्मक िहसावले ःवाय� Privacy/Data Protection
िव�का अिधकांश मुलक
Commission को व्यवःथा रहेको दे िखन्छ । नेपालमा वैयिक्तक गोपनीयताको हक

कायार्न्वयनको लािग सं रचनात्मक व्यवःथा नरहेको हुँदा राि�य सूचना आयोग जःतै ःवाय�
सं रचनाको ःथापना हुन उपयुक्त हुन्छ ।


सूचनाको हक र गोपनीयताको हक एक आपसमा अन्तसर्म्बिन्धत िवषय भएकोले सूचनामा
पहुँच तथा गोपनीयताका िवषयमा सामन्जःय/सन्तुलन हुनग
े री सावर्जिनक िहतको आधारमा
दुबै हक सम्बन्धी कानूनी व्यवःथामा पिरमाजर्न गरीनुपछर्।



िव�मान कानूनको उिचत र ूितफलयुक्त कायार्न्वयनको लािग आवँयक कायर्िविध,
मापदण्डको िनमार्ण, िवि�य तथा जनशिक्त लगायतका ॐोतसाधनको व्यवःथापन, ूभावकारी
र ःवतन्ऽ िनगरानी ूणालीको ःथापना गरीनुपछर्।



ु ह�मा सूचनाको हक र गोपनीयताका
मेिक्सको, क्यानडा, थाइल्याण्ड लगायतका मुलक
िवषयह�लाई एउटै कानूनमा व्यवःथा गिरएको, एउटै सं रचना रहेको अवःथा छ । नेपालमा
पिन लागत तथा व्यवःथापनको िहसावले दुवै हकको सम्बोधन हुनेगरी कानूनी एवम्
सं रचनात्मक व्यवःथा गनर् सिकने तफर् थप अध्ययन गनर् आवँयक रहे को छ । िडिजटल
सूचनाह�को सं रक्षणमा जोड िदनुपन� दे िखन्छ।

७. िनंकषर्
गोपनीयताको हक व्यिक्तको िनतान्त गोप्य र नैसिगर्क अिधकार, जहाँ व्यिक्तगत ःवाय�ता तथा
व्यिक्त र समाज बीचको सम्बन्धसँगको िवषय जोिडएको हुन्छ । यस अन्तगर्त व्यिक्तको जीउ,
पिरवार, तथ्या�, सम्पि�, आवास लगायतका िबषयह� समेिटएका हुन्छन् । व्यिक्तको िनजी काम
कारवाही र गितिविधह�मा अनावँयक�पमा सरकार तथा तेॐो पऽबाट हःतक्षेप नहुने ूत्याभूित
आधुिनक युगको गोपनीयताको हकको मुख्य उ�ेँय र िवषय हो । गोपनीयता कुनै पिन व्यिक्तको
ँ सम्बिन्धत छ । कुनैपिन
एक्लै रहन पाउने अिधकार हो । अथार्त ् Right to be let alone भ�े सग
व्यिक्तको जीवनमा सरकार तथा अन्य पक्षबाट हुने हःतक्षेपलाई यसले पूणत
र् ः नकादर्छ ।
मानव अिधकार सम्बन्धी अन्तराि�य कानूनले गोपनीयताको अिधकारको ूब�र्न र सं रक्षणको लािग
ु ह�मा राि�य कानूनी
ःप� र िव�व्यापी ढाँचा/�परे खा ूदान गरे को दे िखन्छ।य�िप अिधकांश मुलक
व्यवःथाको अपयार्�ता, कमजोर कायार्न्वयन पक्ष, कमजोर ूिबयात्मक सुरक्षा तथा ूभावकारी
िनरीक्षणको अभावले

गोपनीयताको हकमा ःवेच्छाचारी वा गैरकानूनी हःतक्षेपलाई योगदान पुर्याएको

ु ह� तथा अन्तरराि�य िनकायह� समेतले गोपनीयता सम्बन्धी
हुन्छ। सन १९६० दे िख िविभ� मुलक
आधारभूत िस�ान्तह� अबलम्बन गरे को पाइन्छ जसलाई Fair Information Practices भिनन्छ।50
50 David Banisar को "The Right to Information and Privacy: Balancing Rights and Managing Conflicts" मा Collection Limitation
Principle, Data Quality Principle, Purpose Specification Principle, Use Limitation Principle, Security Safeguard Principle, Openness
Principle, Individual Participation Principle and Accountability Principle को उल्लेख गिरएको छ ।

137

df}lns xs ;DaGwL ;|f]t ;fdu|L

अिहले सूचना ूिविधको िवकिसत�प र व्यापक ूयोगले गदार् यो क्षेऽ अत्यन्त सं वद
े नशील बनेको छ
र अपराध अनुसन्धान र न्यायको आवँयकता तथा व्यिक्तगत हक एवं गोपनीयताको सुरक्षाको
सन्तुिलत आधारमा ितनको ूयोगको वाञ्छनीयता छु �ाउन पदर्छ ।
आधुिनक सं चारको युगमा व्यिक्तका सं वद
े नशील िवषयका बारे मा सामािजक स�ाल समेतको

माध्यमबाट हानी पुर्याएको अवःथा छ । कुनैपिन व्यिक्तको िनजी जीवनको अिधकारमा राज्य वा
व्यिक्त कसै को हःतक्षेप ःवीकायर् हुदैन ।यःतो हकको सम्मान र सं रक्षण गन� दाियत्व व्यिक्त र राज्य
दुवैको हुन्छ। मु�ाको पक्षमा माऽ सीिमत नगरी Fair Information Practices को अवलम्वन तथा
कानूनी व्यवःथाको उिचत र व्यवहािरक अभ्यास, समय सापेक्ष पुनरावलोकन, उपयुक्त सं रचनात्मक
व्यवःथाबाट नै नेपालमा गोपनीयताको हकको सम्मान, सं रक्षण र ूब�र्न हुने दे िखन्छ।

The_Right_to_Information_and_Privacy_Balancing_Rig.pdf
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वातावरणीय न्याय, कानून र हाॆो अभ्यास 1
१. िवषय ूवेश
मािनसको आवँयकता, साम्पि�क मूल्य तथा मानवीय जीवनको ःतर, अपेक्षा एवं मूल्य मान्यतामा
असर पुर्याउने विरपरी रहेका समःत आिथर्क, सामािजक साँःकृितक, कलात्मक, भौितक तथा
पयार्वरणीय िवषयह� नै वातावरण हो भनी Black’s Law Dictionary

मा पिरभाषा गरे को छ ।

वातावरण िव�व्यापी चासोको िवषय हो । यसको ूभाव राि�य सीमािभऽ माऽ सीिमत नरही
अन्तराि�य क्षेऽसम्म फैिलएको हुन्छ । िवकिसत दे शमा ठू लठू ला उ�ोगले उत्पादन गन� सल्फर
डाइअक्साईड, नाइशोजन अक्साइड, कावर्न मोनोअक्साइड जःता वःतु सोझै ूवािहत हुँदा त्यसको
ूितकूल ूभावले पृथ्वीमा अम्लीय वषार्, हिरतगृह ूभाव परे को छ । वन िवनासले नदीको मुहान
सुक्न गई खोला नदीको वहाव घटे को छ । पानीको मुहानमा फोहोर फाल्नाले खानेपानी दू िषत भइ
रोगव्यािध फैिलएको छ । भौितक िनमार्णले ितोता पाउदा नदीनालाको वालुवा, ढुं गा, माटोको
अिनयिन्ऽत दोहोन भइराखेको छ । जसबाट मानव जाती र ूकृितबीच कायम हुनपु न� तादाम्यता र
पयार्वरणीय चब खलबिलन गएको छ । वातावरण अःवःथकर ब� गएको छ ।
वातावरणको सं रक्षण िवना ःवच्छ वातावरणको हक सुिनि�त हुन सक्दै न । ःवच्छ वातावरणको
अिधकार मानव मयार्दा, ूित�ा र सम्मानपूवक
र् बाँच्न पाउने हकसँग सम्बिन्धत िवषय हो । वातावरण
ःवच्छ र ःवःथ नभएसम्म नागिरक आिथर्क, सामािजक र साँःकृितक अिधकार सुरिक्षत हुन नसक्ने
भएकाले सवर्ूथम नेपालको अन्तिरम सं िवधान २०६३ को धारा १६(१) ले ूत्येक व्यिक्तलाई
ःवच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुने भनी मौिलक हकको व्यवःथा गर्यो । ःवच्छ र ःवःथ
वातावरणमा बाँच्न पाउने ूत्येक व्यिक्तको हकलाई सुिनि�त गनर् वतर्मान सं िवधानको धारा ३० मा
ःवच्छ वातावरणको हकको व्यवःथा गरे को छ । सं िवधानमा व्यविःथत गरीएका मौिलक हकह�को
कायार्न्वयनका लािग आवँयकता अनुसार राज्यले सं िवधान ूारम्भ भएको तीन वषर्िभऽ कानूनी
व्यवःथा गन�छ भ�े वतर्मान सं िवधानको धारा ४७ को व्यवःथा अनुसार सं िवधान�ारा ूदान ःवच्छ
वातावरणको हकको कायार्न्वयन गनर्, ःवच्छ र ःवःथ वातावरणमा बाँच्न पाउने ूत्येक नागिरकको
मौिलक अिधकारको सं रक्षण गनर्, वातावरणीय ूदुषण वा ॑ासबाट हुने क्षित बापत पीिडतलाई
ूदुषकबाट क्षितपूितर् उपलब्ध गराउन, वातावरण र िवकासबीच समुिचत सन्तुलन कायम गनर्, ूकृित
वातावरण र जैिवक िविवधतामा पन� ूितकूल वातावरणीय ूभाव न्यूिनकरण गनर् तथा जलवायु

1 कायर्पऽ लेखन सहकायर्: सहन्यायािधवक्ता उ�व ूसाद पुडासैनी र उपन्यायािधवक्ता गोकुल बहादुर िनरौला
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पिरवतर्नको

च ुनौतीलाई

सम्मान

गनर्का

लािग

2

वातावरण

सं रक्षण

ऐन,

२०७६

िमित

ु भर लागू भएको छ ।
२०७६।०६।२४ दे िख मुलक

२. अवधारणागत पक्ष
वातावरणीय न्याय अपेक्षाकृत नौलो अवधारणा हो । यो वातावरण सं रक्षणको कायर् भन्दा िभ�
त्यसबाट उत्प� भएको ूदुषण व्यहोन�को लडाइँ हो । धािमर्क र वैिदक सं ःकृितलाई आधार मान्दा
ूाचीनकाल दे िख वातावरण सं रक्षणको कुनै न कुनै �पमा ूयास भएको पाइन्छ ।
ु
सन १९७२ को सं यक्त
रा�सं घीय वातावरण सम्मेलन पिछ नेपालका हरे क योजनामा वातावरणीय
जगेनार्को ूयासले ितोता पाएको छ । अन्तराि�यःतरमै सम्प� भएका १७ भन्दा बढी वातावरणीय
सिन्ध र महासिन्धको नेपाल पक्ष बिनसकेको छ ।
२.१.

वातावरणीय न्याय

नागिरकको जीवन ःवतन्ऽता र सम्पि�को रक्षा गनुर् राज्यको ूमुख िजम्मेवारी िभऽ पदर्छ ।यस
िविधशा�ीय मान्यतामा आधािरत भएर हरे क राज्यले नागिरकको जीवन रक्षाका लािग िविभ�
उपायह� अवलम्बन गद� आएका पाइन्छ । ःवच्छ, ःवःथ वातावरण जीवनको सममताको अंग
भएकोले जीउने अिधकार

ू हुन्छ भनी सम्मानीत
िभऽ ःवच्छ, ःवःथ वातावरणको हक पिन अन्तर्भत

सव�च्च अदालतले सुयू
र् साद ढुं गेल िव�� गोदावरी मावर्ल ईण्डर्ि�ज ूा.िल. समेत भएको मु�ामा 3
तत्कािलन नेपाल अिधराज्यको सं िवधान २०४७ को धारा २६(४) मा राज्यको िनद� शक िस�ान्त र
नीितमा रहे को वातावरण सम्बन्धी राज्यको आधारभूत नीितगत िस�ान्त मध्ये पयार्वरणको सं रक्षणलाई
महत्वपूणर् राज्यका िनद� शक िस�ान्त मानेको अवःथा र तत्प�ात बनेको सं िवधानमा वातावरणको
हकलाई मौिलक हकको मान्यता िदएको अवःथा रिह आएको छ ।
वातावरणीय नीित, कानून, िनयमह�को तजुम
र् ा गदार्, कायार्न्वयन गदार् सबै जातजाती, सं ःकृित र
आःथाका

जनताह�सँग

ःवच्छ

र

समन्वयनकारी

व्यबहार

गनुर्

वातावरणीय

न्याय

हो

।

कुनै ��ोिगक वा व्यापािरक कृयाकलाप सं चालन गदार् त्यसबाट उत्प� हुने नकारात्मक वातावरणीय
परीमाणको िहःसा कुनै पिन जनजाती, समुदाय वा सामािजक, आिथर्क �पमा पिछ परे काह�ले व्यहोनुर्
नपन� गरी कानूनको िनमार्ण गरी कायार्न्वयन गनुर् नै वातावरणीय न्यायको मूल ममर् र भावना हो ।
शिक्तशाली व्यिक्त र रा�का सफा, ःवच्छ, ःवःथ, उ�ितशील र रमाइलो वातावरणमा बाँच्ने
अिभलाषा िव�� ूभािवत (पीिडत) व्यिक्तको लडाईँलाई वातावरणीय न्याय भिनन्छ । वातावरणीय
िवनासबाट मुक्त रहन पाउने भेदभाव रिहत, िवषालु पदाथर्को उत्खनन, उत्पादन, िवसर्जन, आणिवक
परीक्षणबाट िव�व्यापी सं रक्षण, िनणर्य ूकृयामा समान सहभािगता, वातावरणीय हािनबाट मुक्ती पाउने,

2 वातावरण सं रक्षण ऐन, 2076, ूःतावना ।
3 सम्वत 2049 सालको िर.पू.ई.नं.35, आदे श िमित 2052।07।14
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वातावरणीय पक्ष समेिटएको िशक्षा, ूाकृितक ॐोत मािथ समान पहुँच, समुदायका सं ःकृितको सम्मान
्
र पीिडतलाई क्षितपूितर्को अिधकार वातावरणीय न्यायका मुलभूत पक्षहह हुन।
वातावरणीय न्याय, सामािजक न्याय र वातावरणीय सं रक्षणलाई एकसाथ हेन� िवषयको हपमा िवकास
भएको हो । यो िवषय वातावरणीय वहसको ूमुख सवाल हुन थालेको छ । वातावरणीय न्याय तथा
समन्यायका क्षेऽ ब्यबहािरक हपमा महत्वपूणर् र िवःतृत छन् ।
अमेिरकामा सन् १९६० को दशकमा नागिरक आन्दोलनसँगै यस िवषयको सूऽपात भएको हो । सन
ु
१९८० को दशकमा सं यक्त
राज्य अमेिरकाको गोरामुखी वातावरणीय कानून, काला र अन्य
अल्पसं ख्यक जातजातीको वासःथान निजक माऽ ूदुषक उ�ोग ःथापना गन� गोराहहको अिलिखत
नीित ूदुषणको मारमा कालाहह माऽ पन� र फाइदा जित सवै गोराहहले िलने जःता अन्यायपूणर्
कृयाकलाप िवह� आन्दोलनको हपमा अगािड आएको हो । सन १९९१ मा एकहजार भन्दा वढी
ूितिनिधहहको उपिःथितमा वािस�टन िड.सी.मा First National People of Color Environment
Leadership summit मा वातावरणीय अिभयानलाई सावर्जिनक ःवाःथ्य, ौिमकहहको सुरक्षा, भू-उपयोग
समुदायको बाँडफाँड एवं समुदायको सशिक्तकरण जःता िविभ� िस�ान्त पािरत गरे को छ ।
२.२. वातावरणीय न्यायका िस�ाान्तह4


पृथ्वीको पिवऽता र सवै ूजाित वीचको अन्तरिनिहतता तथा पयार्वरणीय एकताका साथै
पयार्वरणीय िवनाशवाट मुक्त रहन पाउने हक ।



सबैका लािग भेदभाव र पक्षपातरिहत परःपर सम्मान र न्यायमा आधािरत नीितको
िव�मानता ।



मानव तथा अन्य ूाणीको िहतको लािग िदगोपनामा आधािरत भूिम तथा अन्य निवकरणीय
ॐोतहहको नैितक सन्तुिलत तथा िजम्मेवारीपूणर् उपयोग ।



ःवच्छ हावापानी जिमन र खा� पदाथर् पाउनुपन� मानव मौिलक अिधकारको हनन् गन�
खालका आणिवक पिरक्षणवाट मुिक्त, िवशालु तथा हािनकारक पदाथर्को उत्खनन्, उत्पादन
तथा िवसजर्न र आणिवक परीक्षणवाट िव�व्यापी सं रक्षण ।



सबै मािनसको राजनीितक, आिथर्क, सांःकृितक र वातावरणीय आत्म िनणर्यको मौिलक
अिधकार।



सबै ूकारका िवषालु हािनकारक र रे िडयोधमीर् पदाथर्वाट मुिक्त र िवगत तथा हालका
हािनकारक पदाथर्का उत्पादकलाई जनताको वातावरण िवषमुक्त बनाउन र उत्पादन ःथलमा
नै िनयन्ऽण गनर्का लािग उ�रदायी वनाउन कठोर कानूनी सं रचनाको व्यवःथा ।



आवँयकताको पिहचान दे िख योजना तजुम
र् ा कायार्न्वयन स�ालन मूल्यांकन तथा अन्य कायर्
गदार् सबै तहका िनणर्य ूकृयामा समान साझेदारको हपमा सहभागी हुने अिधकार ।

4 न्याय ूशासनका आयामहह, वातावरणीय न्याय, ितल ूसाद ौे �, सोपान मािसक पृ.542-543
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असुरिक्षत वातावरण वा वेरोजगारी मध्ये एकलाई रोज्नुपन� वाध्यता सृजना नगरी सबै
मजदुरको सुरिक्षत र ःवच्छ कायर्ःथल वातावरण पाउने अिधकारका साथै घरमा काम गन�का
लािग पिन वातावरणीय हािनवाट मुक्त रहन पाउने हक ।



वातावरणीय अन्यायवाट पीिडतह�को पूण र् क्षितपूितर्को अिधकार, क्षितको ममर्तका साथै
गुणःतरीय ःवाःथ्य सेवाको अिधकार ।



वातावरणीय न्याय िवरोिध सरकारी कायर्, अन्तराि�य कानून, मानव अिधकार सम्विन्ध
ु रा� सं घीय महासिन्धको उलं घन हो भ�े
िव�व्यािप घोषणापऽ तथा आमहत्या िवरोिध सं यक्त
ठहर ।



सिन्ध, सम्झौता, अनुवन्ध तथा दःतावेजका माध्यमवाट रै थाने जातीह�को आ-आफनो
रा�सँगको ूाकृितक तथा िवशेष कानूनी सम्बन्ध रहेको वाःतिवकतालाई मान्यता ूदान ।



सहरी तथा मािमण पयार्वरणीय नीितले शहर तथा मािमण क्षेऽह�को ूकृितसँग तालमेल खाने
गरी सफा तथा पूनः ःथापना गन� नीित िलनुपन� र त्यसो गदार् सबै समुदायह�को सांःकृितक
पूणत
र् ाको सम्मान र सम्पुण र् ूाकृितक ॐोतसम्मको समान पहुँचको व्यवःथा ।



सुसिु चत सहमितको िस�ान्तको कडा पालना र कालो वणर्का मािनसह�लाई

ूजनन्

औषधीजन्य तथा खोपको पिरक्षण ूकृयामा ूयोग गन� कायर् उपर ूितवन्ध ।


बहुराि�य कम्पिनका िवध्वंसकारी स�ालन ूकृयाको िवरोध ।



भूिम, मािनस, सं ःकृित तथा अन्य ूाणी मािथको स� न्य कव्जा, दमन र शोषणको िवरोध ।



वतर्मान तथा भािव िपढीका लािग वतर्मान पुःताका अनुभव र िविवध सांःकृितक मान्यतालाई
कदर गन� �ि�कोणमा आधािरत सामािजक र वातावरणीय पक्ष समेिटएको िशक्षाको
आवँयकता।



हरे कले आ-आफ्नो

ःतरवाट नै पृथ्वीको कम भन्दा कम ॐोतको उपयोग गरी कम भन्दा

कम फोहोर गन� खालका उपभोग्य सामािमको छनौटलाई ूाथिमकता िदनुपन� र वतर्मान तथा
भािव िपढीको भिवंयका लािग सं सारको ूाकृितक वातावरणको सुिनि�तताको लािग हालको
िवध्वंसकारी जीवन शैलीलाई च ुनौती िददै पूनः ूाथिमकता िनधार्रणका लािग सुसूिचत एवं
होिशयारी पूण र् िनणर्य ।
२.३. वातावरण कानूनका िस�ाान्

5

वातावरण कानूनको मूल ॐोत अन्तराि�य कानून हो । सन् १९८७ मा िव� वातावरण आयोग�ारा
ूकािशत “हाॆो साझा भिवँय” भ�े पुःतक, ॄािजलको िरयो िद जेनेिरयोमा सम्प� सम्मेलन १९९२
ले वातावरण कानूनका सवर्मान्य िस�ान्तह�लाई अिघ सारे को िथयो । यी िस�ान्तह�मा िदगो
िवकासको िस�ान्त, पूव र् सावधानीको िस�ान्त, रोकथामको िस�ान्त, ूदुषकले दाियत्व वहन गनुप
र् न�
िस�ान्त र सावर्जिनक सहभािगताको िस�ान्त नै मुख्य �पमा रहे का छन् । यस वाहेक साझा तर
5 वातावरण सं रक्षण सम्बन्धी मु�ाह�को सं गालो, ूो पिव्लक, जनिहत सं रक्षण म� ।
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िभ� दाियत्वको िस�ान्त, सावर्भौम र उ�रदाियत्वको िस�ान्त, असल िछमेकीपन र अन्तराि�य
साझेदारीको िस�ान्तलाई वातावरण कानूनको िस�ान्तको �पमा िलने गरीन्छ । पिछल्ला तीन
िस�ान्तह� अन्तराि�य सम्वन्धमा ूयोग हुने हुनाले यसको व्याख्या राि�य अदालतवाट हुने गरे को
छै न । अव यहाँ वातावरण कानूनका मुलभूत ५ वटा िस�ान्तको सं क्षेपमा चचार् गरीन्छ ।
(क) िदगो िवकासको िस�ाान्त- भािव पुःताका आफना आवँयकता पूरा गन� क्षमतामा ूितकूल ूभाव
नपािरकन हालको पुःताका आवँयकताह�लाई पूरा गन� िवकासका कायर्लाई िदगो िवकास भनी
ॄट
ु ल्याण्ड किमशनले पिरभाषा गरे को छ । िदगो िवकासको िस�ान्तको पिहलो आधार
वातावरण र भौितक िवकास र ूाकृितक ॐोतको उपयोगको सन्तुलन गनुर् हो ।यस सन्तुलनले
हालको पुःताले माऽ ूाकृितक ॐोतको ूयोग गन� वा ूाकृितक ॐोतको अिःतत्वलाई स�टमा
पुर्याउने कुराको समथर्न गद� न । यसको अथर् भौितक िवकासको कुनै पिन कायर्ह� गनुर् हुदैन
भ�े पिन होईन, भौितक िवकासका कायर् गदार् वातावरण सं रक्षणलाई �ि�गत गद� त्यसलाई
सम्वोधन पिन गनुर् पदर्छ भ�े हो । अन्तरपुःता समन्यायले ूाकृितक ॐोत वा जैिवक
िविवधतालाई यसै पुःताका मािनसले आफ्नो ूयोजनका िनिम� उपयोग गरी समा� पान� नभइकन
अक� पुःताका मािनसह�ले पिन उपयोग गन� र त्यसवाट लाभ िलन पाउने गरी वाँकी राख्नु पदर्छ
भ�े हो । ूाकृितक ॐोतमा एकै वा समपुःताका मािनसको पिन समन्याियक हक रहन्छ ।
एकै दे शमा वःने समपुःता वा सं सारभर वःने समपुःताका मािनसको ूाकृितक वा सं सारभर बःने
समपुःताका मािनसको ूाकृितक ॐोत मािथको कुनै न कुनै हक रहेको हुन्छ ।
(ख) पूव र् सावधानीको िस�ाान्त- मानवीय कायर्ले वातावरणमा उल्लेखिनय ूितकूल असर पादर्छ ।
जसका कारणले वातावरणलाई पूविर् ःथतीमा फकार्उन सिकदै न भने त्यस कायर्लाई रोक्न पूव र्
सावधानी अपनाई वातावरणीय ूभावलाई कम गनर् वा पूविर् ःथतीमा फकार्उने कायर् गनुर्
पदर्छ ।यस िस�ान्तको अिभूाय उ�ोग वा पिरयोजनाले गन� अिहत भन्दा िहत वढी हुन ु पदर्छ
भ�े हो ।दीघर्कािलन �पमा अिहत गन� ूदुषणजन्य कायर्लाई गनर् िदनु हुदैन भ�े यसको
उ�ेँय हो । यस िस�ान्तले मानवीय तथा वातावरणमा पन� ूितकूल ूभावका िव��
राज्यलाई भूिमका खेल्न वाध्य पादर्छ ।
(ग) रोकथामको िस�ाान्त- यस िस�ान्तले ूदुषणलाई सकेसम्म कम गन� ूिविध तथा उपायलाई
अवलम्वन गन� कुरालाई जोड िदन्छ ।वातावरण िविमई सकेपिछ त्यसलाई पूनः सफाई गन�
कायर् गनुर् भन्दा िवमन नै निदन उिचत हुन्छ भ�े यस िस�ान्तको मूल लआय हो । यस
िस�ान्तले उ�ोगह�ले पानर् सक्ने वातावरणीय वा मानवीय ूभाव वा दुघट
र् नालाई रोक्न
अपनाउनुपन� हरसम्भव उपायह� अपनाउनु पदर्छ भ�े कुरालाई जोड िदन्छ । रोकथामको
िस�ान्तले दुघट
र् ना हुन निदन अपनाउनु पन� सावधानी अपनाउन वाध्य पादर्छ । िवकास वा
��ोिगक कायर्ले वातावरणलाई ूितकूल ूभाव पन� हुदा त्यःता कायर् गदार् पिन वातावरणलाई
ँ सग
ँ ै जानु पदर्छ । यो िस�ान्तले
जोगाई राख्न वातावरण सं रक्षणका कायर्ह� पिन सग
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ूदुषणलाई घटाउने कायर्ह�मा माऽ सीिमत नभईकन िदगो िवकास, योजना ूिबयामा
वातावरण सं रक्षणका कुरालाई अन्तरिनिहत गराउन, उच्च कोटीको ूिविधको ूयोग वढाउन र
कमजोर आिथर्क िःथती भएका वगर्लाई पनर् सक्ने नकरात्मक ूभावलाई कम गनर् पिन उि�कै
कृयािशल हुन्छ

।

(घ) ूदुषकले दाियत्व वहन गनुर् पन� िस�ाान्त- यस िस�ान्तले ूदुषण गन� व्यिक्त वा उ�ोगले
वातावरणमा पारे को ूितकूल ूभाववाट वातावरण वा मानवीय ःवाःथ्यलाई पूव र् िःथतीमा
फकार्उन लाग्ने मूल्य वा लागत व्यहोनुप
र् न� कुरामा जोड िदन्छ । मािनसका हरे क
कृयाकलापले ूदुषण गरीरहे को हुनाले ूदुषणकतार्लाई िवना िजम्मेवारी ःवतन्ऽ िहड्न िदईनु
हुदैन तथा ूदुषण गरे र कस�लाई आिथर्क �पमा सम्प� र कसैलाई रोिग बनाईनु हुदैन भ�े
मान्यता यस िस�ान्तमा अन्तरिनिहत छन् ।
(ङ) सावर्जािनक सहभािगताको िस�ाान्त- ूाकृितक ॐोतको ूयोग वा वातावरणीय व्यवःथापन
सम्विन्ध िनणर्यवाट ूभािवत हुने समुदायलाई िनणर्य ूकृयामा सं लग्न गराउनु पदर्छ भ�े यस
िस�ान्तको मूल अिभूाय हो । यसले ःथानीय समुदायलाई ूाकृितक ॐोतको उपयोग गन�
िनणर्यमा उनीह�को समहित िलने कुरालाई अपिरहायर् वनाउँदछ । ूःतावकले वातावरणीय
ूभाव मूल्यांकनका िनिम� क्षेऽ िनधार्रण वा ःकोिप� गदार् आफूले पेश गरे को ूःताव मािथ
ःथानीय तह, िव�ालय, ःवाःथ्य चौकी वा सरोकारवाला व्यािक्त वा सं ःथाको धारणा बुझ्ने
ु ाइ गन� जःता
सरोकारवालासँग थप जानकारी िलने र ूितवेदन तयार गदार् सावर्जिनक सुनव
सहभािगताका प�ित अवलम्वन गनर् सिकन्छ ।

ँ सम्बिन्धत हाॆो कानूनी व्यवःथा
३. वातावरणसग
३.१. संवैधािनक कानूनी व्यवःथा
नेपाल अिधराज्यको संिवधान २०४७ को धारा २६ को राज्यका नीितह� अन्तगर्त उपधारा (४) मा
जनसाधारणमा वातवरणीय ःवच्छताको चेतना बढाई भौितक िवकास सम्बन्धी िबयाकलापह��ारा
वातावरणमा पनर् जाने ूितकूल असरह� पनर् निदन एवं वातावरणको सं रक्षण गनर् राज्यले ूाथिमकता
िदनेछ र दुलभ
र् बन्यजन्तु, वन र वनःपितको िवशेष सं रक्षण गन� व्यवःथा गन�छ भ�े पिहलो
सं वैधािनक व्यवःथा गरे को िथयो ।
नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३ को धारा १६ मा वातावरण तथा ःवाःथ्य सम्बन्धी हक अन्तगर्त
ूत्येक व्यिक्तलाई ःवच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ र ूत्येक नागिरकलाई राज्यबाट कानूनमा
व्यवःथा भए बमोिजम आधारभूत ःवाःथ्य सेवा िनःशुल्क �पमा पाउने हक हुनेछ भ�े मौिलक हकको
�पमा सं वैधािनक व्यवःथा गय� । यसै गरी धारा ३५ मा राज्यका नीितह� अन्तगर्त उपधारा (५)
मा राज्यले वातावरण ःवच्छ राख्न आवँयक व्यवःथा गन�छ । जनसाधारणमा वातावरणीय
ःवच्छताको चेतना बढाई भौितक िवकास सम्बन्धी िबयाकलापह��ारा वातावरणमा ूितकूल असर
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पनर् निदन एवं वातावरण तथा दुलभ
र् वन्यजन्तुको िवशेष सं रक्षणमा राज्यले ूाथिमकता िदनेछ । वन
र वनःपित तथा जैिवक िविवधताको सं रक्षण, दीगो उपयोग र त्यसबाट ूा� लाभमा समन्याियक
बाँडफाँडको व्यवःथा गन�छ भ�े व्यवःथा गरे को गरे को िथयो ।
नेपालको संिवधानमा मौिलक हक अन्तगर्त धारा ३० मा ःवच्छ वातावरणको हकको व्यवःथा
गिरएको छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा ूत्येक नागिरकलाई ःवच्छ र ःवःथ वातावरणमा
बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।उपधारा (२) मा वातावरणीय ूदुषण वा ॑ासबाट हुने क्षितवापत पीिडतलाई
ूदुषकबाट कानून बमोिजम क्षितपूितर् पाउने हक हुनेछ र उपधारा (३) मा रा�को िवकास सम्बन्धी
कायर्मा वातावरण र िवकासबीच समुिचत सन्तुलनका लािग आवँयक कानूनी व्यवःथा गनर् यस
धाराले बाधा पुर्याएको मािनने छै न भ�े मौिलक हकको व्यवःथा गिरएको छ ।
यसै गरी राज्यका नीितह� अन्तगर्त धारा ५१ को दे हाय (छ) मा ूाकृितक साधन ॐोतको सं रक्षण,
सम्ब�र्न र उपयोग सम्बन्धी नीितमा
(१)

राि�य िहत अनुकूल तथा अन्तरपुःता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गद� दे शमा उपलव्ध
ूाकृितक ॐोत साधनको सं रक्षण, सम्ब�र्न र वातावरण अनुकूल िदगो �पमा उपयोग गन� र
ःथानीय समुदायलाई ूाथिमकता र अमािधकार िददै ूा� ूितफलह�को न्यायोिचत िवतरण
गन�,

(२)

जनसहभािगतामा आधािरत ःवदे शी लगानीलाई ूाथिमकता िददै जलॐोतको बहुउपयोगी िवकास
गन�,

(३)

निवकरणीय ऊजार्को उत्पादन तथा िवकास गद� नागिरकका आधारभूत आवँयकता पिरपूितर्का
लािग सुपथ र सुलभ �पमा भरपद� ऊजार्को आपूितर् सुिनि�त गन� तथा ऊजार्को समुिचत ूयोग
गन�,

(४)

जलउत्प� ूकोप िनयन्ऽण र नदीको व्यवःथापन गद� िदगो र भरपद� िसं चाइको िवकास गन�,

(५)

जनसाधारणमा वातावरणीय ःवच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई ��ोिगक एवं भौितक िवकासबाट
वातावरणमा पनर् सक्ने जोिखमलाई न्यूिनकरण गद� वन्यजन्� ु, पंक्षी, वनःपित तथा जैिवक
िविवधताको सं रक्षण, सम्ब�र्न र िदगो उपयोग गन�,

(६)

वातावरणीय सन्� ुलनका लािग आवँयक भूभागमा वन क्षेऽ कायम राख्ने,

(७)

ूकृित, वातावरण वा जैिवक िविवधतामािथ नकारात्मक असर परे को वा पनर् सक्ने अवःथामा
नकारात्म वातावरणीय ूभाव िनमूल
र् वा न्यून गनर् उपयुक्त उपायह� अवलम्बन गन�,

(८)

वातावरण ूदूषण गन�ले सो बापत दाियत्व व्यहोनुप
र् न� तथा वातावरण सं रक्षणमा पूव र् सावधानी र
पूवस
र् ूिचत सहमित जःता पयार्वरणीय िदगो िवकासका िस�ान्त अबलम्वन गन�,
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(९)

ूाकृितक ूकोपबाट हुने जोिखम न्यूनीकरण गनर् पूव र् सूचना, तयारी, उ�ार, राहत एवं
पुनःथार्पना गन� नीितह� अबलम्बन गन� र धारा ४७ मा मौिलक हकको कायार्न्वयन अन्तगर्त
यस भाग�ारा ूद� हकह�को कायार्न्वयनका लािग आवँयकता अनुसार राज्यले यो सं िवधान
ूारम्भ भएको तीन वषर्िभऽ कानूनी व्यवःथा गन�छ भ�े सं वैधािनक व्यवःथा गिरएको छ ।

३.२. कानूनी व्यवःथाह�
३.२.१. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
ःवच्छ र ःवःथ वातावरणमा बाँच्न पाउने ूत्येक नागिरकको मौिलक अिधकारको सं रक्षण गनर्,
वातावरणीय ूदूषण वा ॑ासबाट हुने क्षितबापत पीिडतलाई ूदू षकबाट क्षितपूितर् उपलब्ध गराउन,
वातावरण र िवकासिबच समुिचत सन्तलुन कायम गनर्, ूकृित,

वातावरण र जैिवक िविवधतामा पन�

ूितकूल वातावरणीय ूभाव न्यूनीकरण गनर् तथा जलवायु पिरवतर्नको च ुनौतीलाई सामना गनर्को लािग
वातावरण सं रक्षण सम्बन्धी ूचिलत कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनर् बनेको यो ऐनले अनुकूलन,
उत्सजर्न, जलवायु पिरवतर्न, जोिखमपूणर् पदाथर्, जैिवक िविवधता, ूदुषण, ूारिम्भक वातावरणीय
परीक्षण, पूरक वातावरणीय ूभाव मूल्या�न, वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन, वातावरणीय ूभाव
मूल्या�नको पिरभाषा गरी वातावरणीय अध्ययन, ूदुषण िनयन्ऽण, जलवायु पिरवतर्न, राि�य सम्पदाको
सं रक्षण तथा वातावरण सं रक्षण क्षेऽ, जिरवाना तथा क्षितपूितर् सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा गरे को छ ।
३.२.१.१.ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय ूभाव मूल्या�न
Initial Environmental Examination (IEE) & Environmental Impact Assessment (EIA)
वातावरणीय मूल्यांकन (EA) ूःतािवत कायर्को साथ अगािड बढ्ने िनणर्य गनुअ
र् िघ योजना, नीित,
कायर्बम वा वाःतिवक आयोजनाह�को वातावरणीय पिरणामह�को मूल्या�न हो। यस सन्दभर्मा
वातावरणीय

ूभाव

मूल्या�न

(EIA)

शब्द

सामान्यतया

व्यिक्त

वा

कम्पनीह�ले

वाःतिवक

पिरयोजनाह�मा लागू गदार् ूयोग गदर्छन् । रणनीितक वातावरणीय मूल्यांकन (ASEA) शब्द ूाय:
सरकार तथा यसका अन्य अंगले ूःतुत गन� नीित, योजना र कायर्बमह�मा लागू हुन्छ। यो
वातावरणीय व्यवःथापनको एक उपकरण हो, जुन पिरयोजना अनुमोदन र िनणर्य िलने कामको एक
अं श पिन हो।

वातावरणीय मूल्या�न सावर्जिनक सहभािगता र िनणर्य िलनेको दःतावेजको सम्बन्धमा

ूशासिनक ूिबयाको िनयमह��ारा शािसत हुन सक्छ र न्याियक समीक्षाको अधीनमा हुन सक्दछ।
हाॆो कानूनमा ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षण भ�ाले कुनै ूःतावको कायार्न्वयन गदार् सो ूःतावले
वातावरणमा उल्लेखनीय ूितकूल ूभाव पान� वा नपान� सम्बन्धमा यिकन गनुक
र् ा साथै त्यःतो
ूभावलाई कुनै उपाय�ारा िनराकरण वा न्यूनीकरण गनर्का लािग अबलम्बन गरीने उपायको
सम्बन्धमा िव�ेषणात्मक �पमा गरीने अध्ययन तथा मूल्या�न सिम्झनु पछर् (वातावरण सं रक्षण ऐन,
२०७६ दफा २(ड) ) र वातावरणीय ूभाव मूल्या�न भ�ाले कुनै ूःतावको कायार्न्वयन गदार् सो
ूःतावको वातावरणमा उल्लेखनीय ूितकूल ूभाव पान� वा नपान� सम्बन्धमा यिकन गनर्का साथै
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त्यःतो ूभावलाई कुनै उपाय�ारा िनराकरण वा न्यूनीकरण गनर्का लािग अबलम्बन गरीने उपायको
सम्बन्धमा िवःतृत �पमा गरीने अध्ययन तथा मूल्या�न सम्झनु पछर् (वातावरण सं रक्षण ऐन, २०७६
दफा २(झ) ) भनी पिरभाषा गरे को छ ।
वातावरणीय ूभाव मूल्यांकनका लािग अन्तराि�य सं घ (IAIA) ले वातावरणीय ूभाव मूल्या�नलाई
बायोिफिजकल, सामािजक र िवकास सम्बन्धी अन्य ूासं िगक ूभावह� िलने ूमुख िनणर्य िलनु र
ूितब�ता िलनु अिघ वातावरणलाई पिहचान, भिवंयवाणी, मूल्यांकन र कम गन� ूिबयाह� हुन,
जसलाई पूव र् िनधार्िरत वातावरणीय पिरणामको पालना आवँयक पद� न, ब� उनीह�ले िनणर्य
िनमार्ताह�लाई उनीह�को िनणर्यमा पयार्वरणीय मूल्यह�को लेखा िलनुपदर्छ र ती िनणर्यह�लाई
उिचत वातावरणीय अध्ययन र सम्भािवत वातावरणीय ूभावको बारे मा सावर्जिनक िट�पणीह�को
आधारमा न्याियक तुल्याउन आवँयक छ भनी पिरभािषत गरे को छ ।
आिथर्क वृि� सिहतको भौितक िवकास र वातावरणीय ॑ास एक अकार्ूित ूत्यक्ष ूभाव पान� िवषयह�
हुन । सामािजक आिथर्क िवकासका कायर्ह�बाट आिथर्क वृि� र मानव जीवनको गुणात्मक पक्षमा
वृि� भएतापिन ूाकृित �ोतह�को अिधक दोहन तथा ूदुषण वृि�बाट मानव जीवन क�कर हुन
ु राज्य
थालेपिछ वातावरण व्यवःथापनको महत्व र आवँयकता महशुस हुन थालेपिछ सवर्ूथम सं यक्त
अमेिरकाले सन् १९७० मा वातावरणीय ऐन लागू गरी िवकास आयोजनाह�को कायार्न्वयन पूवन
र् ै
वातावरणीय मूल्यांकन गनुप
र् न� ूावधान राख्यो। यस सं यन्ऽको ूयोगबाट िवकास र वातावरणलाई
सन्तुलनमा राख्न सहयोग पुगेको भनी सन् १९७० र ८० को दशकमा िवकिसत रा�ह�ले यो
सं यन्ऽलाई राि�य नीित तथा कानूनमा समावेश गरी ूयोगमा ल्याए । यसै समयमा सम्प� भएका
अन्तराि�य तथा क्षेिऽय ःतरका वातावरण सम्बन्धी सम्मेलन, गो�ी तथा वैठकले िव� सं रक्षण
रणनीित, ूकृित सम्बन्धी िव� बडापऽ, िरयो घोषणापऽ, एजेण्टा २१, जोहानेशवगर् कायार्न्वयन योजना
सम्बन्धमा िनणर्य गरी वातावरण सं रक्षणलाई ूाथिमकता िदई नीित र कानून माफर्त यस सं यन्ऽको
व्यापक ूयोग गनर् रा�ह�लाई आ�ान गरी दःतावेजह� पािरत गर्यो। यही आधारमा िव� व�क तथा
एिशयाली िवकास व�कले गन� िवकास सम्बन्धी िविभ� योजना आयोजनाका िबयाकलापमा यो
सं यन्ऽको ूयोगलाई अपनाउदै आए।
नेपालमा िवकास कायर्बमह�को वातावरणीय ूभाव मूल्यांकन गन� पिरपाटी सन् १९८० को
दशकबाट दातृ िनकायह�को सहयोगमा सं चािलत िवकास आयोजनाह�को कायार्न्वयन गनुप
र् ूव र् त्यःता
आयोजना िनमार्ण एवं कायार्न्वयनबाट भौितक, जैिवक, सामािजक,आिथर्क तथा सांःकृितक वातावरणमा
पनर् सक्ने ूभावको बारे मा मूल्यांकन गरी ूितकूल ूभाव न्यूिनकरणका उपायह� अवलम्बन गनर्
थािलएको हो । यसै बममा िव.स. २०३८ दे िख २०४६ सम्म वन तथा भू सं रक्षण मन्ऽालय, भू
तथा जलाधार सं रक्षण िवभाग अन्तगर्त सं चािलत वातावरणीय ूभाव अध्ययन आयोजनाले यो सं यन्ऽको
ूयोगमा महत्वपूण र् भूिमका िनवार्ह गरे को दे िखन्छ । यस आयोजनाले वातावरण व्यवःथापनका साथै
वातावरणीय ूभाव मूल्यांकनको आवँयकता, महत्व र उपादे यता बारे मा जनचेतना जगाउनुका साथै
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पूवार्धार िवकास आयोजनामा वातारणीय ूभाव मूल्यांकन कायर्लाई आन्तिरकीकरण तथा सं ःथागत
गराउन सहयोग पुर्यायो ।
िव.स. २०४८ सालमा वन तथा वातावरण मन्ऽालय र िव.स. २०४९ मा वातावरण सं रक्षण पिरष�
ःथापना भएपिछ वन क्षेऽमा सं चालन हुने वा यस क्षेऽ भएर लिगने पूवार्धार िवकास कायर्बमह�
कायार्न्वयन हुनपु ूव र् वातावरणीय पक्ष अिनवायर् �पमा हेनप
र्ु न� सं यन्ऽको िवकास तथा कायार्न्वय गनर्मा
वन तथा भू सं रक्षण मन्ऽालय िबयाशील रहेको िथयो । वातावरणीय पक्षलाई एकीकृत गदार्
ूितवेदक, पुनरावलोकनकतार् एवं िनणर्यकतार्लाई सहयोग पुर्याउने उ�ेँयले वातावरणीय ूभाव
मूल्यांकन िनद� िशकाको आवँयकता महसुस गरी तयार पािरएको राि�य वातावरणीय ूभाव मूल्यांकन
िनद� िशका नेपाल सरकारले िव.स. २०५० सालदे िख कायार्न्वयनमा ल्यायो । हाल राि�य वातावरणीय
ूभाव मूल्यांकन िनद� िशका २०७६ कायार्न्वयनमा छ ।
आिथर्क िवकास र वातावरण सं रक्षण बीचको अन्योन्यािौत सम्बन्धबाटै िदगो िवकास हुने कुरालाई
ध्यानमा राख्दै वातावरणीय ॑ासबाट मानव जाित, जीवजन्तु, वनःपती, ूकृित तथा भौितक बःतुमािथ हुन
सक्ने ूितकूल ूभावलाई यथाशक्य कम गरी ःवःथ वातावरण कायम गनर् र ूाकृितक ॐोतको
समुिचत उपयोग र व्यवःथापनबाट वातावरण सं रक्षण गन� उ�ेँयले नेपाल सरकारले िव.स.२०५३ मा
वातावरण सं रक्षण ऐन र २०५४ मा वातावरण सं रक्षण िनयमावली लागू गरे को िथयो । हाल हाल
उक्त ऐन तथा िनयमावली सं शोधन भई वातावरण सं रक्षण ऐन‚ २०७६ तथा वातावरण सं रक्षण
िनयमावली‚ २०७७ कायार्न्वयनमा रहे को छ । यी ऐन र िनयमावलीले ूःतावकले तोिकए
बमोिजमको ूःतावको वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन तयार गरी ःवीकृितका लािग तोिकएको िनकाय
समक्ष पेश गनुप
र् न�‚ ूःतावकले वातावरणीय अध्ययन ूितवेदनमा त्यःतो ूःताव कायार्न्वयन गदार्
वातावरणमा पनर् सक्ने ूितकूल ूभाव र त्यसको न्यूिनकरणको लािग अपनाउन सिकने िविभ�
िवकल्पह�को आधार र कारण सिहतको िव�ेषण गरी िसफािरस गनुप
र् न�‚ सम्बिन्धत िनकायले
वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन ःवीकृत गन�‚ पुरक वातावरणीय ूभाव मूल्या�न गनुप
र् न�‚ सेवा शु�
भएपिछ वातावरणीय परीक्षण गन�‚ नेपाल सरकार वा ूदे श सरकारले वातावरणीय अध्ययन गनर् सक्ने‚
सवारी साधन‚ यन्ऽ उपकरण‚ ��ोिगक ूित�ान‚ होटे ल‚ रे �ुरे ण्ट वा अन्य ःथान वा मालवःतु वा
कुनै िबयाकलापबाट हुने ूदुषण वा जोिखमपूणर् पदाथर् िनंकाशन वा उत्सगर्बाट हुने असर न्यूिनकरण
वा िनराकरण गनर्का लािग आवँयक मापदण्ड िनधार्रण गनर्सक्ने‚ जलवायु पिरवतर्न सम्बन्धी
व्यवःथा‚ यो ऐन तथा िनयमको बिखर्लाप भएमा वा गरे मा हुने जिरवाना तथा क्षितपूितर् समेतको
कानूनी व्यवःथा गरे को छ भने यसका अितिरक्त िनयमावलीले ऐनका व्यवःथाका कायर्िविध समेत
ःप� गरे को छ ।
नेपालमा वातावरणीय कानून िव.स. २०५३/२०५४ बाट शु� भई हाल वातावरण सं रक्षण ऐन‚
२०७६ तथा वातावरण सं रक्षण िनयमावली‚ २०७७ कायार्न्वयनमा आएयता यस चौिबस वषर्को
अविधमा जम्मा २६३ वटा आयोजना (ूःताव) ह�को वातावरणीय ूभाव मूल्यांकन अध्ययन
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ूितवेदन ःवीकृत भएको‚ यसका अितिरक्त िनयमावलीको अनुसूची १ अनु�पका गनुप
र् न� थुूै आयोजना
(ूःताव) ह�को ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षण ूितवेदनह� ःवीकृत भएका छन् । तथापी हालसम्म
ूारिम्भक वातावरणीय पिरक्षण ूितवेदन ःवीकृत भएका ूःतावह�को एिककृत सूिच तयार भएको
6

ु ा अनुसूची १ अनु�पका आयोजना (ूःताव) ह�को
दे िखदै न । यःतो एिककृत सूिच तयार नहुनम
ँ सम्बिन्धत मन्ऽालयह�को
ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षण ूितवेदन ःवीकृत गन� अिधकार ूःतावसग
रहने र फरक फरक िनकायबाट ःवीकृत भएका ूःतावको एिककृत सूिच तयार पान� सं ःथागत
व्यवःथा नहुनै हो भ� सिकन्छ ।
३.२.२. वन ऐन, २०७६
राि�य वनलाई सरकार�ारा व्यविःथत वन, वन सं रक्षण क्षेऽ, सामुदाियक वन, साझेदारी वन,
कबुिलयित वन र धािमर्क वनको �पमा व्यवःथापन गनर् र िनजी, सावर्जिनक र सहरी वनको ूव�र्न
गद� वन्यजन्तु, वातावरण, जलाधार एवं जैिवक िविवधताको सं रक्षण, सं व�र्न तथा सदपुयोग गरी राि�य
समृि�मा योगदान गनर् आएको यो ऐनमा आखेटोपहार, अन्तरूादे िशक वन, उपभोक्ता समूह,
कबुिलयती वन, गै॑ का� वन पैदावर, टाँचा, धािमर्क वन, िनजी वन, ूदे श िभऽको राि�य वन,
राि�य वन, वन पैदावार, वन सं रक्षण क्षेऽ, वन िसमाना िचन्ह, वन व्यवःथापन प�ित, वन क्षेऽ,
वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय सेवा, सरकार�ारा व्यविःथत वन, साझेदारी वन, सामुदाियक वनको
पिरभाषा गरी राि�य वनको भू-ःवािमत्व, भू-उपयोग तथा सीमा िनधार्रण, सरकार�ारा व्यविःथत वन,
वन सं रक्षण क्षेऽ, सामुदाियक वन, साझेरादी वन तथा कसूर र सजाय सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा
गरे को पाइन्छ ।
३.२.३. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५
गुणःतरीय वःतु तथा सेवा ूा� गन� उपभोक्ताको सं वैधािनक अिधकारको सं रक्षण तथा सम्व�र्न गनर्,
उपभोक्तालाई ूा� हकको ूचलनका लािग न्याियक उपचार ूदान गनर् र उपभोक्तालाई हुन सक्ने
हानी, नोक्सानी वापत क्षितपूितर् उपलब्ध गराउन उपभोक्ता सं रक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा गनर्
बनेको यो ऐनले उपभोक्ताको हक िहत सं रक्षण सम्बन्धी िवषयमा नीित िनमार्ण गनर् तथा उपभोक्ताको
हकिहतका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव िदनको लािग उपभोक्ता सं रक्षण पिरषद्को गठन,
ूत्येक उपभोक्तालाई वःतु र सेवामा सहज पहुँचको अिधकार, ःवच्छ ूितःपधार्त्मक मूल्यमा
गुणःतरीय वःतु वा सेवाको छनौट गनर् पाउने अिधकार, वःतु वा सेवाको मूल्य,

पिरमाण,

शु�ता,

गुणःतर आिदबारे सूिचत हुने अिधकार, मानव जीउ, ज्यान, ःवाःथ्य तथा सम्पि�मा हानी पुर्याउने
वःतु वा सेवाको िवबी िवतरण वा ूयोगबाट भएको हानी नोक्सानी िव�� क्षितपूितर् र उपचार पाउने
तथा पीिडतलाई क्षितपूितर् सिहतको कानूनी व्यवःथा गरे को छ ।

6 आिथर्क दै िनक पिऽका २०७६।०२।२३
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३.२.४. िवप� जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवःथापन ऐन, २०७४
ँ सरोकार गन� िवप� व्यवःथापन मुख्य िवषय हो । नेपालमा पिहलो पटक
वातावरण व्यवःथापनसग
िवप� जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवःथापन ऐन, २०७४ बनेको छ । ऐनले िवप� व्यःथापनका सबै
िबयाकलापको समन्वयात्क र ूभावकारी �पमा व्यवःथापन गरी ूाकृितक तथा गैरूाकृितक
िवपदबाट सवर्साधारणको जीउज्यान र सावर्जिनक, नीिज तथा व्यिक्तगत सम्पि�, ूाकृितक एवंम
साँःकृितक सम्पदा र भौितक सं रचनाको सं रक्षण तथा िवप� जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवःथापनसँग
व्यवःथा िनधार्रण गिरएको छ । िवप� जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवःथापन राि�य पिरष�, राि�य
िवप� जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवःथापन ूािधकरण, िवप� व्यवःथापन कोष तथा िवप� स�ट�ःत
क्षेऽको घोषणा लगायत िवप� व्यवःथापनको सवाल ऐनले व्यवःथा गरे को छ ।
३.२.५. ःथानीय सरकार स�ााल ऐन ,२०७४
ःथानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ ले ःथानीय िवकास, वातावरणीय सं रक्षण,
लगायत सरोकारको लािग ःथानीय सरकारको काम,

िवप� व्यवःथापन

कतर्व्य र अिधकार िनधार्रण गरे को छ ।

ःथानीयःतरको िवकास आयोजना तथा पिरयोजना, ूाकृितक ॐोत साधनको पिहचान तथा व्यवःथापन,
आधारभूत ःवाःथ्य सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवःथापन, वायु तथा ध्वनी ूदू षण िनयन्ऽण िनयमन,
वातावरण सं रक्षण र जैिवक िविवधता सम्बन्धी कायर्, ःथानीयःतरमा वातावरणीय जोिखम न्यूनीकरण,
वातावरणीय ूदूषण र हािनकारक पदाथर्को िनयन्ऽण, न्यून काबर्न मुखी तथा वातावरणमैऽी िवकास
अवलम्बन, हिरत क्षेऽको सं रक्षण र ूव�र्न,
व्यवःथापन सम्बन्धी पूव र् तयारी,
पुनःर् थापना,

पूनिर् नमार्ण,

जलाधार,

वैकिल्पक ऊजार् सम्बन्धी ूिविध िवकास,

ूितकायर् योजना,
वन्यजन्तु,

पूव र् सूचना ूणाली,

िवप�

खोज तथा उ�ार,

खानी तथा अिनज पदाथर्को सं रक्षण,

महामारी

िनयन्ऽण, यातायात व्यःथापन, जलवायु पिरवतर्न अनुकूलन, भूिम व्यवःथापन आिदको ःथानीयःतरमा
नीित, कानून, मापदण्ड तजुम
र् ा, कायर्न्वयन, अनुगमन, मुल्या�न र िनयमन गन� अिधकार ःथानीय तहलाई
ऐनले व्यवःथा गरे को छ ।
३.२.६. पयर्टन ऐन, २०३५
पयर्टनको िवकास गरी सवर्साधारण जनताको आिथर्क िहत काम राख्न र नेपालमा आउने पयर्टकह�
तथा नेपालको एक ःथानबाट अक� ःथानमा ॅमण गन� नेपाली पयर्टकह�को ःवाःथ्य, सुिवधा र
िहतको िनिम� आवँयक व्यवःथा गनर् बनेको यो ऐनले पयर्टक वा अन्य व्यिक्तलाई िविवध ूाकृितक
एवं साँःकृितक �ँयावलोकन गराउने उ�ेँयले याऽा गराउने वा नेपाली िहमौृ�लाको आरोहण
गराउने वा ूबन्ध र व्यवःथापकीय कायर् गन� शाभल वा शे िक� एजेन्सीले इजाजतपऽ िलनुपन�,
पिरवत्यर् िवदे शी मुिामा िवल भूक्तानी गनुप
र् न�, पयर्टक ःतरको होटल, लज, रे �ुराँ तथा िरजटर् र बार
सं चालन पूव र् इजाजत िलनुपन�, पवर्तारोहणको अनुमित, सलामी शूल्क लाग्ने, पवर्तारोही दलले
पवर्तारोहण गदार् वातावरण दूिषत हुन निदन तोिकएको शतर् पालना गनुप
र् न�, हानी नोक्सानी बमोिजम
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क्षितपूितर् ितनुप
र् न� र फोहोर मैला व्यवःथापनको लािग रकम धरौटी िलन सक्ने सम्बन्धी कानूनी
व्यवःथा गरे को छ ।
३.२.७. औषिध ऐन, २०३५
औषिध वा औषिधका साधक पदाथर्ह�को अनुिचत ूयोग वा दु�पयोग हुन निदन त्यसको उपयोिगता
एवं ूयोग सम्बन्धी झु�ा वा ॅमात्मक ूचार हुन निदन र जनसुरिक्षत, असरयुक्त तथा गुणयुक्त नहुने
औषिध उत्पादन,

िबबी,

िवतरण,

िनकासी पैठारी,

स�य र सेवनको िनयन्ऽण गनर् बनेको यस

ऐनमा “औषिध” को पिरभाषा गरी औषिध सम्बन्धी सै�ािन्तक तथा ूशासिनक िवषयमा परामशर् िदन
औषिध परामशर् पिरष� तथा ऐनको उ�ेँय कायार्न्वयनका लािग औषिध व्यवःथा िवभागको ःथापना र
औषिधको वै�ािनक अनुसन्धान, परीक्षण र िव�ेषण गनर् नेपाल औषिध अनुसन्धानशाला र अन्य
अनुसन्धानशाला सम्बन्धी व्यवःथा गरी औषिध उ�ोग ःथापना गनर् िशफािरस िलई अनु�ापऽ समेत
िलनुपन�, दतार् गनुप
र् न�, िनकासी पैठारी गनर् छु �ै िशफिरस िलनुपन�, औषिध जनसुरिक्षत, असरयुक्त र
गुणयुक्त हुनपु न�, जनसुरिक्षत, असरयुक्त र गुणयुक्त नहुने गरी उत्पादन गिरएको औषिधबाट कुनै
व्यिक्तको मृत्यु भएमा वा ःवाःथ्यलाई हानी हुन गएमा औषिधको उत्पादन गन� व्यिक्तबाट मृतक तथा
िनजका हकदारलाई तोिकए बमोिजम क्षितपूितर् व्यहोनुप
र् न� समेतका कानूनी व्यवःथा गरे को छ ।
३.२.८. ूाचीन ःमारक संरक्षण ऐन, २०१३
ूाचीन ःमारकह�को सं रक्षण, पूराताित्वक वःतुह�को व्यापार र ूाचीन ःमारकह� भएका ठाउँको
खनाई समेतमा िनयन्ऽण राखी ूाचीन ःमारकह� र पूरातत्वसम्बन्धी, ऐितहािसक वा कलात्मक
वःतुह�को उपलिब्ध र सं रक्षण समेत गरी शािन्त र व्यवःथा कायम राख्न बनेको यो ऐनमा ूाचीन
ःमारक, पूराताित्वक वःतुर क्यूिरयोको पिरभाषा गरी नेपाल सरकारले कुनै ूाचीन ःमारक रहेको ठाउँ
वा क्षेऽलाई सं रिक्षत ःमारक क्षेऽ घोिषत गनर् सक्ने, सावर्जिनक ूाचीन ःमारकको ःवािमत्व पूरातत्व
िवभागमा रहने, ूाचीन ःमारक रहेको ठाउँ विरपिर सु�� ख�े वा िवंफोटक पदाथर् हाली जमीन फान�
काममा नेपाल सरकारले िनयन्ऽण गनर्सक्ने, कुनै ूाचीन ःमारकलाई न� गरे मा, भत्काएमा, हटाएमा,
परीवतर्न गरे मा, िव�प पारे मा वा चोरी गरे मा त्यःतो ूाचीन ःमारकको िबगो बमोिजम रकम असूल
उपर गरी कैद वा जिरवानाको सजाय सम्बन्धी व्यवःथा, िवदे शी नागिरकले इितहास, कला,

िव�ान

आिदको �ि�कोणबाट महत्व भएको पूराताित्वक वःतु नेपालिभऽ ल्याउन चाहेमा ूचिलत कानून
बमोिजम ू�ापनपऽ भरी ल्याउन सक्ने समेतको कानूनी व्यवःथा गरे को छ।
३.२.९. िवंफोटक पदाथर् ऐन, २०१८
शािन्त र व्यवःथा कायम राख्न िवंफोटक पदाथर्ह� उत्पादन गन�, राख्ने, ूयोग गन�,

िबबी गन�,

पिरवहन गन� र पैठारी गन� कामलाई व्यविःथत गनर् बनेको यो ऐनमा “िवंफोटक पदाथर्” को पिरभाषा
गरी समय समयमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना जारी गरी िवंफोटक पदाथर् घोिषत गनर्
सक्ने, िवंफोटक पदाथर्को उत्पादन वा कारोबारको अिभलेख राख्नु पन�, िवंफोटक पदाथर्को िनरीक्षण
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गन�, खानतलासी गन�, कब्जा गन�, रोक्का गन� र हटाउने अिधकार, िगरफ्तार गन� अिधकार, दुघट
र् नाको
जाँचबुझ गन�, दण्ड सजाय र जफत गनर् सक्ने कानूनी व्यवःथा गरे को छ ।
३.२.१०. राि�य ूकृित संरक्षण कोष ऐन, २०३९
ूकृित तथा ूाकृितक सम्पदाको सं रक्षण र व्यवःथापन गनर्को लािग राि�य ूकृित सं रक्षण कोष
ःथापना गनर् बनेको यो ऐनमा राि�य ूकृित सं रक्षण कोषको ःथापना‚ सं चालक सिमितको गठन‚
कोषको काम, कतर्व्य र अिधकार, वन्यजन्तु तथा अन्य ूाकृितक सम्पदाको सं रक्षण, सम्ब�र्न र
व्यवःथापन गन�, राि�य िनकु� तथा आरक्षह�को िवकासको िनिम� आवँयक व्यवःथा गन�,
वन्यजन्तु तथा अन्य ूाकृितक सम्पदाको वै�ािनक अध्ययन तथा अनुसन्धान गन�, वन्यजन्तु तथा अन्य
ूाकृितक सम्पदासँग सम्बिन्धत िवदे शी सं ःथा र अन्तराि�य सं घ सं ःथासँग सम्पकर् राख्ने समेतका
कानूनी व्यवःथा गिरएको छ ।
३.२.११. भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९
बाढी, पै॑ो, भू-क्षय जःता ूािकतक ूकोपको िनयन्ऽण गरी भू तथा जलाधार सं रक्षण गन� सम्बन्धमा

कानूनी व्यवःथा गनर् र सवर्साधारण जनताको सुिवधा र आिथर्क िहत कायम राख्न वनेको यो ऐनमा
सं रिक्षत जलाधार क्षेऽ‚ भू तथा जलाधार सं रक्षण र भू--उपयोिगता ूणाली (लैण्ड यूज िसःटम) को
पिरभाषा गिरएको छ । नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना ूकािशत गरी सं रिक्षत जलाधार क्षेऽ

घोषणा गनर् सक्ने‚ सं रिक्षत जलाधार क्षेऽमा गनर् सक्ने कायर्ह� (जःतै रोकथाम वा िनयन्ऽण गन�बाँध
(डेम), गल्छी िनयन्ऽण (चेकडेम), तटबन्ध (इम्बा�मेण्ट), गरा सुधार (टे रेस इम्ूभमे
ु ण्ट), कूलो,
सहायक कूलो वा ढल (डाइभसर्न च्यानल), टे वा िदने पखार्ल (िरटे िनंगवाल), परीक्षणःथल (शायलप्लट)
ह�को व्यवःथा), भू-उपयोिगता ूणाली अपनाई खेती गन�, ूाकृितक ूकोप हुने वा हुन सक्ने जग्गामा
िनषेिधत कायर् र नोक्सानीको िवगो सिहत दण्ड तथा जिरवाना हुने कानूनी व्यवःथा गरे को छ ।
३.२.१२. राि�य िनकु� तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
राि�य िनकु�को व्यवःथा, वन्यजन्तु र यसको वासःथानको सं रक्षण, िशकारमा िनयन्ऽण र ूाकृितक

सौन्दयर्को �ि�कोणबाट िवशेष महत्व राख्ने ठाउँह�को सं रक्षण, सम्ब�र्न, िवकास तथा उिचत व्यवःथा
र उपयोग गरी सवर्साधारण जनताको सदाचार र सुिवधा कायम राख्न वनेको यो ऐनमा राि�य िनकु�,
सं िनयिमत ूाकृितक आरक्ष, वन्यजन्तु आरक्ष, िशकार आरक्ष, आरक्ष, सं रक्षण क्षेऽ, मध्यवतीर् क्षेऽ,
जैिवक मागर्, वन्यजन्तु, आखोटे पहारको पिरभाषा गरी नेपाल सरकारले राि�य िनकु�, आरक्ष वा
सं रक्षण क्षेऽ घोषणा गनर् सक्ने, मध्यवतीर् क्षेऽ तोक्न सक्ने, सुरक्षाको व्यवःथा गनर् सक्ने, क्षितपूितर् र
राहतको व्यवःथा, राि�य िनकु� वा आरक्षिभऽ िनिष� कायर्ह�, अनु�ापऽ निलई िशकार गनर् नपाइने,
ु लाई वन्जन्तु उपलव्ध गराउन सिकने, ःथानीय तहको समन्वयमा उपभोक्ता सिमित गठन
िवदे शी मुलक
गनर् सक्ने, आखोटे पहारको अनु�ापऽ सम्बन्धी व्यवःथा तथा ऐनको बिखर्लाप गरे मा कैद तथा
जिरवाना हुन सक्ने समेतको कानूनी व्यवःथा गरे को छ ।
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३.२.१३. जलॐोत ऐन, २०४९
नेपाल िभऽको भू--सतहमा वा भूिमगत वा अन्य कुनै अवःथामा रहे को जलॐोतको समुिचत उपयोग,

सं रक्षण, व्यवःथापन र िवकास गनर् एवं जलॐोतको लाभदायक उपयोगह�को िनधार्रण गन�, त्यःतो
उपयोगबाट हुने वातावरणीय तथा अन्य हानीकारक ूभावको रोकथाम गन� एवं जलॐोतलाई ूदू षण
मुक्त राख्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवःथा गनर् बनेको यो ऐनमा नेपाल िभऽ रहे को जलॐोतको ःवािमत्व
नेपालमा िनिहत रहने, अनुमितपऽ ूा� नगरी कसै ले पिन जलॐोतको उपयोग गनर् नपाउने,
जलॐोतको सव�क्षण वा उपयोग गनर् चाहने व्यिक्त वा स�िठत सं ःथाले सम्बिन्धत िवषयको आिथर्क,
ूािविधक र वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन तथा तोिकए बमोिजमका िववरणह� खुलाई अनुमितपऽको
लािग दरखाःत िदनुपन�, ूदे श वा ःथानीय तहले कानून बनाई त्यःतो कानून बमोिजम जलॐोतको
उपयोग वा िवकास गनर् सक्ने, नेपाल सरकारले जलॐोतको ूदूषण सहन-सीमा तोक्न सक्ने,
जलॐोतको उपयोग गदार् भू-क्षय, बाढी, पिहरो वा यःतै अ� कारण�ारा वातावरणमा उल्लेखनीय
ूितकूल असर नपन� गरी गनुप
र् न�, यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम उल्ल�न गरे मा हानी
नोक्सानी वापतको क्षितपूितर् सिहत िबगो अशूल गरी िवगो बमोिजम जिरवाना वा कैद हुन सक्ने
कानूनी व्यवःथा गरे को छ ।
३.२.१४. िब�वव संरक्षण ऐन, २०६४
िब�वा तथा िब�वाजन्य उपजको िनकासी, पैठारी र ओसारपसार गदार् शऽुजीवको ूवेश, ःथापना र
फैलावट रोक्न, ितनीह�को ूभावकारी िनयन्ऽणको लािग उपयुक्त तिरकाह� अवलम्बन गरी िब�वा
तथा िब�वाजन्य उपजह�को व्यापार ूब�र्न गन� सम्बन्धमा कानूनी व्यवःथा गनर् बनेको यो ऐनमा
िब�वा, िब�वाजन्य उपज, अन्य वःतु, शऽुजीव, िनयिमत शऽुजीव, क्वारे न्टाइन शऽुजीव, लाभदायक
कीरा, बायोलोिजकल कण्शोल एजेण्ट (परजीवी,
(व्याक्टे िरया),

ढु सी (फंगस),

ूित परजीवी,

िशकारी कीरा, च्याउ, शाकाणु

िवषाणु (भाईरस) जःता वनःपित), वाहन, कण्टे नर,

सङ्बमण,

ःवःथता ूमाणपऽ, शऽुजीव जोिखम िव�ेषण (पे� िरःक एनािलिसस), सं कटोत्प� क्षेऽको पिरभाषा
गरी िब�वा तथा िब�वाजन्य उपजको क्वारे न्टाइन नीितका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई राय,
सुझाब िदन एक प्लाण्ट क्वारे न्टाइन सिमितको गठन, सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार, ूवेश
अनुमितपऽ, ःवःथता ूमाणपऽ र पूनः िनकासी ूमाणपऽ, िब�वा, िब�वाजन्य उपज, बायोलोिजकल
कण्शोल एजेण्ट, लाभदायक कीरा वा अन्य वःतु िनरीक्षण गनर् िनरीक्षक तोक्न सक्ने, कसूरको
वगीर्करण र दण्ड सजायको कानूनी व्यवःथा गरे को छ ।
३.२.१५. जलचर संरक्षण ऐन, २०१७
शािन्त र व्यवःथा एवं सवर्साधारण जनताको सुिवधा र आिथर्क िहत कायम राख्न जलचरह�को
सं रक्षण र तत्सम्बन्धी अ� कुराह�को व्यवःथा गनर् बनेको यो ऐनमा जल, जलचरको पिरभाषा गरी
जलचर समा�े तथा मान� तिरकाह�मा ूितबन्ध, फीस ल्याडर तथा सं रचनाका ढोका थु� वा भत्काउन
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नहुने, केही खास ूकारका जलचरह�लाई समा�,

मानर् तथा चोट पुर्याउन नेपाल सरकारले मनाही

गनर् सक्ने, शुरिक्षत िवष वाहेक अन्य िवष ूयोग गनर् नहुने, जलचर सम्बन्धी अन्य व्यवःथा, ूदे श
तथा ःथानीय तहबाट जलचरको सं रक्षण गनुप
र् न�, नागिरकको अिधकार, दण्ड सजाय समेतको कानूनी
व्यवःथा गरे को छ।
३.२.१६. खा� ऐन, २०२३
सवर्साधारण जनताको ःवाःथ तथा सुिवधा कायम राख्न खा� पदाथर्मा कुनै अवान्छनीय िमसावट रोक्न
वा खा� पदाथर्मा रहे को ःवाभािवक कुनै गुण वा उपयोिगता घटाउन वा िझक्न नपाउने गनर् र खा�
पदाथर्को उिचतःतर बनाई राख्नको िनिम� कानूनी व्यवःथा गनर् बनेको यो ऐनमा खा� पदाथर्, दू िषत
खा� पदाथर् र न्यूनःतरको खा� पदाथर्को पिरभाषा गरी दुिषत खा� पदाथर् वा न्यूनःतरको खा�
पदाथर्को उत्पादन तथा िवबी िवतरण गनर् मनाही, झुक्यानमा पारी खा� पदाथर् िबबी िवतरण गनर्
नहुने, खा� पदाथर्को उत्पादन तथा िवबी िवतरण, स�य वा ूशोधनका लािग अनु�ापऽ िलनु पन�,
फमर् वा सं गिठत सं ःथाले गरे को अपराधको दाियत्व, खा� पदाथर्को गुण, ःतर तोक्न सक्ने, कुनै
दुिषत खा� पदाथर् वा कुनै खा� पदाथर्लाई ढाँटी झुक्याई िबबी िवतरण गरे गराएको िवषयमा ूदे श
वा ःथानीय तह समेतले आफ्नो क्षेऽमा अनुगमन तथा िनरीक्षण गनर् सक्ने र दण्ड सजायको कानूनी
व्यवःथा गरे को छ ।
३.२.१७. जीवनाशक िवषादी व्यवःथापन ऐन, २०७६
जीवनाशक िवषादीको उत्पादन, सं �ष
े ण, िनकासी, पैठारी, भण्डारण, िवबी िवतरण, ओसारपसार, ूयोग,
िवसजर्न जःता कायर्लाई िनयमन गरी मानव तथा जीवजन्तुको ःवाःथ्य र वातावरणमा पन� ूितकूल
ूभावलाई िनयन्ऽण गनर् बनेको यो ऐनमा घरे ल ु िवषादी, जीवनाशक िवषादी, िमसावट गिरएको िवषादी,
सिबय तत्व, सूिचकृत िवषादीको पिरभाषा गरी जीवनाशक िवषादीको प�ीकरण, ईजाजतपऽ सम्बन्धी
व्यवःथा, जीवनाशक िवषादी व्यवःथापन सिमितको गठन, काम तथा कतर्व्य र अिधकार सम्बन्धी
व्यवःथा, जीवनाशक िवषादीको िनयन्ऽण, िनयमन, प�ीकरण तथा व्यवःथापन लगायतका कायर् गनर्
मन्ऽालय अन्तगर्त एक प्लाण्ट क्वारे न्टीन तथा िवषादी व्यवःथापन केन्ि ःथापना र सं चालन,
जीवनाशक िवषादीको ूयोग र व्यवःथापन, कसूरको वगीर्करण, दण्ड जिरवाना, मु�ाको अनुसन्धान र
दायरी तथा क्षितपूितर् सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा गरे को छ ।
३.२.१८. पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५
सवर्साधारण जनताको ःवाःथ्य र िहत कायम राख्न मासु तथा मासुबाट ब�े खा� पदाथर्मा िमसावट
रोक्न र मासुमा हुने ःवःथता तथा मासुको ःवाभािवक गुण िवमन निदई उपयुक्त ःतर कायम राख्नको
लािग पशु वधशाला ःथापना गन� र मासु जाँच गन� सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको यो ऐनमा पशु,
मासु, मासु सुपरीवेक्षक, मासु िबबेताको पिरभाषा गरी इजाजतपऽ निलई कसै ले पिन पशु वधशाला
ःथापना गनर् वा मासु िवबेताको काम गनर् नपाइने, पशु वधशालाको ःथापना गनर् वा मासु िवबी गनर्
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इजाजतपऽ िलनुपन�, नेपाल सरकार वा ूदे श सरकारले पशु र मासु जाँच गनर्को लािग मासु
िनरीक्षकको पदमा िनयुिक्त गनर्वा तोक्न सक्ने, ूदे श सरकार वा ःथानीय तहले पशु वधशाला
व्यवःथापन र मासु िनरीक्षकको काममा सुपरीवेक्षण गनर्का लािग मासु सुपरीवेक्षक तोक्न सक्ने,
परम्परादे िख चिलआएको चाडपवर्, धािमर्क पूजाआजा, कुनै भोज भतेर वा धािमर्क उत्सव जःता कायर्को
िसलिसलामा पशु वधशाला बाहेकका ःथानमा पशु वध गनर् र छाला सिहतको मासु उपभोग गनर्
बाधा नपन� र दण्ड तथा सजाय समेतका कानूनी व्यवःथा गरे को छ ।
ु ी अपराध संिहता, २०७४
३.२.१९. मुलक
पिरच्छे द ४ मा सावर्जिनक िहत, ःवाःथ्य, सुरक्षा, सुिवधा र नैितकता िव��को कसूर अन्तगर्त दफा
११२ को उपदफा (१) कसैले वातावरणमा उल्लेखनीय ूितकूल ूभाव पुर्याउने गरी फोहोर मैलाको
उत्पादन, ूशोधन, ूसारण, िनंकाशन, उत्सजर्न, ओसारपसार गनर् वा थुपानर् हुदैन । (२) कसैले
सवर्साधारणको ःवाःथया हानी पुर्याउने गरी वा ज्यानको लािग खतरा हुन सक्ने गरी ूदुषण गनर् वा
कानून बमोिजम अिधकार ूा� अिधकारीको इजाजत िवना यािन्ऽक साधनबाट ध्वनी, ताप, रे िडयोधमीर्
िविकरण वा जोिखमपूण र् फोहोर मैलाको उत्पादन,

ूशोधन,

ूसारण,

िनंकाशन,

उत्सजर्न,

ओसारपसार गनर् वा थुपानर् हुदैन । (३) उपदफा (१) बमोिजम कसूर गन� वा गराउने व्यिक्तलाई एक
वषर्सम्म कैद वा दश हजार �प�यासम्म जिरबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) उपदफा (२)
वमोिजमको कसूर गन� वा गराउने व्यिक्तलाई पाँच वषर्सम्म कैद वा पचास हजार �प�यासम्म जिरबाना
वा दुवै सजाय हुनेछ ।
ऐ. पिरच्छे दको दफा ११३ मा सावर्जिनक बाटो, नदी वा ःथलमा खतरा वा बाधा पुर्याउन नहुने (१)
कसैले कुनै काम गरी वा आफ्नो वा आफ्नो िनयन्ऽण वा िजम्मामा रहे को सम्पि�को ःयाहार सम्भार
नगरी सावर्जिनक बाटो, नदी वा अन्य कुनै सावर्जिनक ःथलमा कसै लाई कुनै खतरा, बाधा वा अबरोध
पुर्याउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोिजम कसूर गन� वा गराउने व्यिक्तलाई पच्चीस हजार
�प�यासम्म जिरबाना हुनेछ भ�े व्यवःथा गरे को छ ।

४. वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा सव�च्च् अदालतको भूिमका
नेपालको अन्तिरम सं िवधान २०६३ ले पिहलो पटक वातावरणको हकलाई मौिलक हकमा समावेश
गरे को हो । राज्यका िनद� शक िस�ान्त र नीितमा रहेको वातावरणको ूावधानमा टे केर सव�च्च
अदालतले यस पूव र् पिन आदे श िददै आएको छ । अदालतले अन्य सारवान अिधकार जःतै जीवनको
अिधकार वैयिक्तक अिधकार िभऽ रहेको मािन वातावरणको अिधकार सुिनि�त गरे को पाइन्छ।
ःवाःथ्य र ःवच्छ वातावरण जीवनको सममताको अंग भएकाले जीउने अिधकार िभऽ ःवच्छ, ःवःथ
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वातावरणको हक पिन अन्तरभूत हुन्छ 7 भनी सुय र् ढु�ल
े िव�� गोदावारी मावर्ल ईन्डि�ज भएको
मु�ामा आदे श भएको छ ।
यसै मु�ामा सव�च्च अदालतले दे शको लािग िवकासको आधारशीला उ�ोग भएकोमा िववाद
दे िख�।दे श र समाज दुवैलाई िवकास चािहन्छ तर उ�ोगह�का साथसाथै वातावरणीय सन्तुलन राख्न
पिन अत्यावँयक छ। िवकासको गितिविधलाई िनयिमतता िदनुपन� आवँयकता र वातावरण
सं रक्षणलाई िदनुपन� ूाथिमकतावीच सन्तुलन ःथापना गनर् आवँयक हुन्छ भनी भएको आदे शमा िदगो
िवकासको अवधारणालाई उजागर गदर्छ । यस मु�ामा अदालतले िदगो िवकासलाई सुिनि�त गनर्
सरकारले उ�ोगलाई िनयमन गनुप
र् न� र सकेसम्म ूदुषण हुन निदन वा कम गनर् रोकथामका उपाय
अवलम्वन गन� कुरा उल्लेख गिरएको छ ।
राज्यका िनद� शक िस�ान्त तथा नीितह�लाई अदालतले लागू गनर् नसक्ने भएता पिन राज्यका िनद� शक
िस�ान्त तथा नीितह� िवपिरत गएर िनणर्य गछर् भने त्यःतो अवःथा औल्याउन नसिकने होईन8 भनी
योिग नरहरीनाथ िव�� सम्माननीय ूधानमन्ऽी िगिरजा ूसाद कोईराला समेत भएको मु�ामा र
राज्यका िनद� शक िस�ान्त तथा नीितह� उपेक्षीत रहेको दे िखए यस व्यवःथालाई ूभावकारी वनाउने
तफर् अदालतले आवँयक िनद� शन िदन सक्छ 9 भनी ूकाशमणी शमार् िव�� ौी ५ को सरकार
मन्ऽीपिरष� सिचवालय समेत भएको (रानी पोखरीको मु�ा) मु�ामा सव�च्च अदालतले राज्यका
िनद� शक िस�ान्त र नीितको वािहर भएर कायर् गनर् नसिकने र त्यसको सीमा नाघेमा अदालतले
िनद� शन िदन सक्ने भनेर निवन िविधशा�ीय अवधारणाको िवकास गरे को दे िखन्छ । योिग
नरहरीनाथले दायर गरे को उक्त दे वघाटको पूराताित्वक सम्पदाको सं रक्षण सम्विन्ध मु�ामा अदालतले
धािमर्क, सांःकृितक, ऐितहािसक महत्वको सम्पदाको सं रक्षणको दाियत्व सरकारको हुने भनी राज्यलाई
थप िजम्मेवार बनाएको छ ।
एभरे � पेपर िमलले मापदण्ड िवपिरत धनुषाको औरही नदी ूदुषण गरे कोमा आिथर्क वषर् िभऽै यन्ऽ
जडान गरी सुधार गरी स�ालन गनुर् भनी शऽुधन ूसाद गु�ा िव�� ऐभरे � पेपर िमल ूा.िल. को
मु�ामा10 आदे श भएको छ । यसै मु�ामा उ�ोगले ूदुषण रोकथाम गन� कायार्लाई वेवाःथा गद� जाने
र िनरन्तर वातावरणलाई ूदुषण गद� जाने हो भने यसले वातावरणमा अपुरणीय क्षित पुर्याउने भएकोले
उ�ोग बन्द गनुप
र् छर् भ�े धारणा अदालतको रहेको छ । त्यःतै गरी यस मु�ामा ूदुषण गरे पछी
उ�ोगले यसको जवाफदे ही िलनुपछर् । ूदुषण मुक्त ःवच्छ वातावरणमा वःन र वाँच्न पाउने ूत्येक
नागिरकको मानव अिधकार हो । सावर्जािनक नदी ूदुषण गन� अिधकार कसै लाई पिन हुदैन, यदी

7 पूव र् पाद िटप्पणी ४
8 ने.का.प.2053 अंक १ िन.नं.6127
9 ने.का.प.205४ अं क ६ िन.नं.6391
10 ने.का.प.2061 अंक ८ िन.नं.7427
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गरीन्छ भने यसको िजम्मा ूदुषणकतार्ले िलनु पदर्छ भनी Polluter pays Principle लाई मान्यता
िदएको पाइन्छ ।
वातावरण ूदुषण नागिरकको Right to Pollution free and pure environment र Right to life को
अिधकार िवपरीत हुन्छ । वातावरण ूदुषण गन� अिधकार कसैलाई पिन हुदैन । ई�ा उ�ोगले
ूदुषण िनयन्ऽण यन्ऽ जडान नगन� वा पूरानो ूिविधलाई बन्द गरी नयाँ VSBK ूिविध�ारा स�ालन
नगन� हो भने Private Interested must yield to Public Interest को िस�ान्त अनुसार िनि�त
समायविध तोिक वातावरण मन्ऽालय र सम्व� िनकायले Large public interest लाई ध्यानमा राखी
कडा िनणर्य िलन पिन पदर्छ 11 भनी ूकाशमणी शमार् समेत िव�� नेपाल सरकार मन्ऽीपिरष�
सिचवालय समेत भएको मु�ामा सव�च्च अदालतले जसरी पिन ूदुषणको रोकथाम गनुप
र् न� कुरालाई
जोड िदएको छ । यसै मु�ामा ूदुषणको असर जनःवाःथ्य, ूाकृितक एवंम साँःकृितक सम्पदामा के
कित परे को छ र सो कम गनर् तत्काल र िदघर्कािलन �पमा कःतो कदम चाल्दा उपयुक्त
र्
हुन्छ भ�े
सम्बन्धमा वै�ािनक �पमा अध्ययन अनुसन्धान गराई ूभावकारी उपायह� अवलम्वन गनुप
र् न� भनी
िनद� शनात्मक आदे श समेत िदएको छ ।
वतर्मान पुःताको एउटा ूमुख िजम्मेवारी अन्तरवंिशय समन्यायको िस�ान्त अनुसार आफूले भोगेको वा
ूा� गरे को सबै िकिसमको ूाकृितक, साँःकृितक, सम्पदा, बनजंगल, हावापानी, वातावरण एवं जैिवक
िविवधतालाई भािव पुःताका लािग सुिनि�त गनुप
र् न� हो । ूाकृितक �पमा ूा� गरे को सामािजक,
आिथर्क, साँःकृितक, पयार्वरणीय महत्व भएको फेवाताल भािव पुःतालाई हःतान्तरण गन� िजम्मेवारी
वतर्मान पुःताको नै हुने । िवकास िनमार्णको कायर् आफैमा नराॆो होइन तर ूकृितले िदएको अपार
ॐोत साधनको अिनयिन्ऽत र जथाभािव अितबमण वा दोहन गरी यसको अिःतत्वनै सं कटमा पान� गरी
भएको िवकास यथाथर्मा िदगो िवकास (Sustainable development) नभई क्षिणक हुने ।
सम्मानपूवक
र् वाँच्न पाउने हक अन्तगर्त गुणःतरीय जीवनयापनको लािग चािहने सबै अवयवह� जःतै
वातावरणीय सन्तुलन, ःवच्छता र जैिवक िविवधतायुक्त पयार्वरण समेतलाई समेिटएको हुने

12

भनी

अिधवक्ता खगेन्ि सुवद
े ी िव�� नेपाल सरकार ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत िवपक्षी
भएको मु�ामा सव�च्च अदालतले सम्मानपूवक
र् वाँच्न पाउने हकको फरािकलो व्याख्या गरे को छ ।
नेपालको सं िवधानको धारा १६ र धारा ३० ले ूत्याभूत गरे को मौिलक अिधकारह� सहजतापूवक
र्
ूयोग गनर् पाउने वातावरण बनाउने दाियत्व पिन राज्यको नै हुन्छ । नागिरकको िहतको सं रक्षकको
है िसयतले ParensPatriae को िस�ान्तले पिन सवर्साधारणको हक िहतको सं रक्षण गन� दाियत्व राज्यको
हुने कुरा िनिवर्वाद दे िखने 13 भनी अिधवक्ता भगवती पाहरी िव�� ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को

11 ने.का.प.2062 अं क 8 िन.नं.7581
12 ने.का.प.2075 अं क 9 िन.नं.10086
13 ने.का.प.2075 अं क 9 िन.नं.10087
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कायार्लय समेत भएको मु�ामा राज्य अिभभावकको भ ुिमकामा रहनु पदर्छ भ�े कुरालाई पूण र् जोड
िदएको छ ।
यसरी नै अिधवक्ता ूकाशमिण शमार्समेत िव�� नेपाल सरकार मिन्ऽपिरष� सिचवालयसमेत 14 भएको
काठमाण्डौमा भूिमगत पानीको दोहन रोकी सुरिक्षत वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सं रक्षणका लािग
भनी परे को िनवेदनमाूकृित ूद� हावा पानी वन जंगल लगायतका िचजवःतुलाई अव्यविःथत उपभोग
दोहन गनर् वा हुन निदई ितनीह�लाई पुःत� पुःताका लािग सुरिक्षत र व्यविःथत गनुर् राज्यको दाियत्व
हुने हुंदा भूिमगत जलॐोतको अिनयिन्ऽत एवं अिनयिमत दोहनलाई िनयिन्ऽत र िनयिमत �पमा
व्यवःथापन गरी िदगो एवं सन्तुिलत �पमा दोहन र उपभोग गनुर् गराउनु अिनवायर् रहे को भनी नेपाल
सरकारका नाममा आदे श भएको छ भने ।यीनै िनवेदक िवपक्षी नेपाल सरकासमेत रहेको सावर्जिनक
ःथलमा धुॆपान िनषेध गन� िव�ापन नगन� समेतका २०६२ सालको िरट नं- ३८२२, िरट नं २०६३WO-०७५२ िन नं ८२१७ तथा यी मु�मा भएको आदे शको उपयुक्त र ूभावकारी व्यवःथापन
नभएको भ�े अपहेलना 15 समेतको मु�ामा सावर्जिनक ःथलमा धुॆपान गनर् निदनेसावर्जिनक िव�ापन
गनर् रोक लगाउने लगायत सामािजक नैितकता र सावर्जिनक जीवनको रक्षा हुने ूबन्ध गरी आवँयक
व्यवःथा गनर् भनी

र वातावरण सं रक्षण सम्बन्धीको यःतै नेपाल सरकार ःवाःथ्य मन्ऽालयसमेत

भएको अक� मु�ामा 16 िचिकत्साजन्य फोहोरमैलाको वातावरण मैऽी व्यवःथापन सम्बन्धमा आवँयक
व्ववःथा गनर् भनी आदे श भएको छ ।
अिधवक्ता राजु ूसाद चापागाईं िव�� नेपाल सरकार कृिष मन्ऽालयसमेत 17 भएको बारा, अमलेखगंज
लगायतका दे शका िविभ� ठाउँमा रहे का कृिषजन्य िवषादी अव्यविःथत भण्डारणले ःवच्छ वातावरणमा
जीउन पाउने अिधकारलाई असुरिक्षत बनाएको भ�ेसमेतको यस मु�ामा व्यिक्तको बाँच्न पाउने
नैसिगर्क

हकको ूत्याभूित गरे को र ःवच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने व्यिक्तको हकलाई पिन मौिलक

हककै �पमा ःवीकार गिरएको हुंदा त्यःता अिधकारको सम्मान गन� पालना गन� र पिरपूितर् गन�
राज्यको दाियत्व रहे कोले अन्तराि�य समुदाय वा बा�रा�ले सृजना गरे को पिरिःथितको लािग
महासिन्ध बमोिजमको दाियत्व वहन गनर् राजनीितक एवं कुटनीितक जो चािहने सबै मा�यमह� ूयोग
गनुप्र् ने भनी आदे श भएको छ ।

५. ःवच्छ वातावरणको हकको कायार्न्वयका लािग नेपालको सं रचनात्मक व्यवःथा
वतर्मान सं िवधानले ःवच्छ वातावरणलाई मौिलक हकको �पमा ःथािपत गरे को छ ।मौिलक हक
कायार्न्वयनका लािग वातावरण सं रक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण सं रक्षण िनयमावली २०७७, वन ऐन,
२०७६, उपभोक्ता सं रक्षण ऐन, २०७५ पयर्टन ऐन, २०३५, राि�य ूकृित सं रक्षण कोष ऐन, २०३९,
खानी तथा खिनज पदाथर् ऐन, २०४२, भू तथा जलाधार सं रक्षण ऐन, २०३९, राि�य िनकु� तथा
14ने.का.प.20६६ अं क १२ िन.नं. ८२२६
15 ने.का.प.20७३ अं क ८ िन.नं. ९६५७
16 ने.का.प.20६९ अं क ११ िन.नं. ८९२२
17 ने.का.प.20६६ अं क १० िन.नं. ८२३९
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वन्यजन्तु सं रक्षण ऐन, २०२९, भू तथा जलाधार सं रक्षण ऐन, २०३९, जलॐोत ऐन, २०४९, सवारी
तथा यातायात ब्यवःथा ऐन, २०४९, ःथानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४, िवप� जोिखम न्यूनीकरण
तथा व्यवःथापन ऐन, २०७४ लगायत िवषयगत ऐनह�मा िविभ� व्यवःथाह� गरे को पाइन्छ ।
वातावरण सं रक्षण र नागिरक अिधकार रक्षाका लािग कायर्कािरणी अंगको �पमा ूधानमन्ऽी तथा
मन्ऽीपिरषद्को कायार्लयमा मािथल्लो अं गको �पमा रहेको र ूधानमन्ऽी तथा मन्ऽीपिरषद्को
कायार्लयमा छु �ै मानव अिधकार इकाई रहेको छ ।
नीितगत ूबन्ध र कायार्न्वयन गन� सं यन्ऽको �पमा ूधानमन्ऽी तथा मन्ऽीपिरषद्को कायार्लय, राि�य
योजान आयोग, राि�य पूनिर् नमार्ण ूािधकरण, लगानी वोडर्को कायार्लय, वन तथा वातावरण मन्ऽालय र
सो अन्तगर्त वन तथा भूसंरक्षण िवभाग, वातावरण िवभाग, वनःपित िवभाग, वन अनुसन्धान तथा
ूिशक्षण केन्ि, राि�य िनकु� तथा वन्यजन्तु सं रक्षण िवभाग, वातावरण सं रक्षण तथा जलवायु पिरवतर्न
व्यवःथापन राि�य पिरष�, वातावरण सं रक्षण तथा ूदुषण िनयन्ऽण सम्बन्धी जाँच वा परीक्षण
ूयोगशाला र वातावरण सं रक्षण कोष रहे का छन् ।
वातावरण सं रक्षण, सम्व�र्नको कायर्मा ूत्यक्ष वा परोक्ष �पमा नीितगत र कायार्न्वयन तहमा काम
गनर् िविभ� िवषयगत मन्ऽालय र मन्ऽालय अन्तगर्तका िवभाग र कायार्लयह� िबयाशील रहे को
अवःथा

छ ।

मानव अिधकारको सम्मान, सं रक्षण र सम्व�र्न तथा यसको ूभावकारी कायार्न्वयनको सुिनि�त गनुर्
राज्यको कतर्व्य हो । यो कतर्व्य िनवार्ह गनर्का लािग वतर्मान सं िवधानको भाग २५ मा राि�य मानव
अिधकार आयोगको व्यवःथा गरी राि�य मानव अिधकार आयोगको अिधकारह� सुिनि�त गिरएको
छ । मानव अिधकारको सं रक्षणका लािग राज्यले एउटा ःवतन्ऽ िनकायको व्ववःथा सं िवधान र
कानूनले गनुप
र् छर् भ�े paris Principle अनुसार नेपालले मानव अिधकारको रक्षाको लािग शिक्तशाली
आयोगको व्यवःथा गरे को पाइन्छ । राि�य मानव अिधकार आयोगले आफ्ना क्षेऽीय र शाखा
कायार्लयह� माफर्त आफ्नो सं वैधािनक कतर्व्य िनवार्हा गरी आएको पाइन्छ ।
सं स�, सव�च्च अदालत लगायत उच्च अदालत, िजल्ला अदालतह�, महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र सो
अन्तगर्तका सरकारी वकील कायार्लयह�, ूहरी, िमिडया, नेपाल वातावरण पऽकार समूह, िविभ�
उपभोक्ता समूह, नागिरक समुदाय समेत वातावरण सं रक्षण सम्बन्धमा सिबय भूिमका िनवार्ह गरीरहेका
छन् ।
सं िवधान र कानूनले सृजना गरे को सं यन्ऽह�को िबयाशीलताको लािग कानूनी अःप�ता, अपूणत
र् ा र
कितपय कायर्िविधगत समःयाह� रहे को पाइन्छ । यो िवषय एउटा िनकाय वा सं ःथाको िजम्मेवारी
िभऽ माऽ पन� नभई एक अक� िनकायसँग अन्तरसम्बिन्धत (Interrelated) भएको हुनाले नीितगत ूबन्ध
र सो को कायार्न्वयनका लािग कायर् योजना बनाउँदा अन्तरिनकाय समन्वय सन्तोषजनक रहेको
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पाइन्दै न ।मौजुदा नीितको कायार्न्वयनका लािग पयार्� ॐोतको उपलव्धता नरहे को अवःथा एकाितर
छ भने अक�तफर् िव� र दक्ष जनशिक्तको अभाव रहे को पाइन्छ ।
िनयमनकारी िनकायले मातहत िनकायको काम कारबाहीको िनयिमत र ूभावकारी अनुगमन तथा
मू�या�न गनुप
र् न� अवःथा छ ।
सम्मानीत अदालतबाट जारी भएका आदे शह�को यथासमयमा कायार्न्वयनका लािग राज्यका सं यन्ऽह�
सिबय हुनपु न� अवःथा छ । राजनीितक ूितव�ता र ूशासिनक किटव�ता आजको आवँयकता हो ।
पूवार्महबाट मािथ उठी िनंपक्षता र तटःथताको िस�ान्तलाई आत्मासात गरी सबैले ईमान्दारीपूवक
र्
िन�ावान रिह आ-आफ्नो ठाउँबाट कतर्व्य िनवार्ह गनुप
र् न� ज�री छ ।

६. वातावरण संरक्षण तथा ःवच्छ वातावरणको हकमा ूचलनमा रहेका समःया


िवषयगत िवशेष ऐनको अभाव रहे को,



जनसं ख्यामा ितॄ बृि� हुन,ु



अव्यविःथत शहरीकरण बढ्नु,



पूवार्धार िवकास र वातावरणिवचमा सन्तुलन कायम हुननसक्नु,



एकीकृत र योजनाब� िवकासमा कमजोरी हुन,ु



अःपताल, शहरी तथा ��ोिगक क्षेऽह�बाट िनंकाशन हुने िविभ� ूकारको फोहोर तथा
ूदुषणको सही व्यवःथापन गनर् नसक्नु,



कृिष क्षेऽमा अन्धाधुन्ध �पमा ूयोग गरीने िबिभ� िवषादीह�बाट वातावरण िबिमनु,



नीित, कानून, मापदण्डबीचको समन्वय हुन नसक्दा ूभावकारी कायार्न्वयन हुन नसक्नु,



वातावरणीय ःवच्छता सम्बन्धी िवषयमा सवै िनकाय र तहह�को साझा ूितव�ता जुटाउन
नसक्नु,



ठू ला उ�ोग, वातावरण तथा शहरी वःतीमा मानवीय कृयाकलापह�बाट हुने जल, जिमन,
ध्वनी र वायु ूदुषण िनयन्ऽणमा किम नआउनु,



िवकास आयोजनाह�का सवै चरणमा वातावरणीय पक्षलाई आन्तिरकीकरण गनर् नसिकएको,



ःवच्छ तथा ःवःथ वातावरण कायम गन� सं ःथागत सं रचनाको अभावले ूदुषकले नै हानी
नोक्सानी व्यहोन� िस�ान्त समेतका आधारमा क्षितपूितर् सिहतको वातावरणीय न्यायको अनुभिू त
हुन नसकेको,



वातावरण सं रक्षण र व्यवःथापनमा नागिरक र बहुसरोकारवालाको भूिमका सशक्त तथा
ूभावकारी हुन नसकेको,



ूाकृितक ॐोतको िदगो र एिककृत व्यवःथापनमा वातावरण मैऽी सं रचना िनमार्णमा िढलाई
भएको कारण वातावरणीय लाभको समन्याियक बाँडफाँड हुन नसकेको,

160

df}lns xs ;DaGwL ;|f]t ;fdu|L



वातावरण व्यवःथापनमा दक्ष जनशिक्तको पिरचालन हुन नसक्दा सुशासन, अनुसन्धान र
क्षमता िवकास सम्बन्धी रणनीितक योजनाह� अिघ बढ्न नसकेको,



ूःताव तथा अनुमित अनुसार सं चालनमा आएका योजना, आयोजना, पिरयोजन तथा
कायर्बमह�को रे खदे ख, अिभलेिखकरण, अनुगमन तथा ूितवेदन िनयिमत हुन नसक्दा
अनुगमन र मूल्या�न ूभावकारी हुन नसकेको,



अग्ला भवन िनमार्ण र ती भवनह� मािथ राखीएका होिडर्ङ बोडर्ह�ले गदार् ��य ूदूषणको
कारण मनोरम ��यह� समेत छे िकरहेका छन् ।



ूािम्भक वातावरणीय ूभाव मूल्या�न ःवीकृत नगराई िनमार्ण तथा सं चालनमा रहे का
ठू लठू ला कम्पनीलाई कानून तथा िनयमानुसार कावार्ही गनर्मा िढलासुःती ।



नीितगत अवरोध हटाउन र यसको सं ःथागत व्यवःथा हुन राजनीितक ूितव�ताको कमी ।



राि�य मानव अिधकार आयोग, गैर सरकारी सं ःथा समेत िजम्मेवार िनकायको भूिमका
ूभावकारी हुन नसक्नु ।



मौिलक हकमा समावेश भएको ःवच्छ वातावरणको हकको ूचारूसार नहुन ु ।



ःवच्छ वातावरणको हकको सं रक्षणको लािग नीितगत र सं रचनागत कमी हुन ु ।



अदालतबाट भएका आदे शको समयमानै कायार्न्वयन नहुन,ु



वातावरणीय कुटनीित कमजोर रहेको छ ।



पािरिःथतीिकय ूणाली (Eco-system18)मा क्षित पुगेको छ ।

७. समाधानका उपायह�


िवषयगत िवशेष ऐन जःतै ःवच्छ वायु सम्बन्धी ऐन, ःवच्छ पानी सम्बन्धी ऐन िनमार्ण गनुर्
पछर् ।



नेपाल सरकारले वातावरण सं रक्षण गन� कायर्मा िव�ालयःतरदे िख नै वातावरण ूदू षणबारे
पा�पुःतक तयारी गद� जनचेतना फैलाउँदै जानुपदर्छ ।



आिथर्क तथा मानवीय िबयाकलापह�, ूाकृितक, सांःकृितक तथा सामािजक ूणालीह� र
ियनका आवँयक तथा ती अवयवह�को बीचको अन्तिबर्या एवं अन्तरसम्बन्धमा ूत्यक्ष वा
अूत्यक्ष �पले पिरवतर्न गरी वातावरणमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनुपछर् ।



बढ्दो जनसं ख्या िनयन्ऽण एवं व्यवःथापन हुनपु न� ।



जैिवक िविवधताको सं रक्षण गनुप
र् न� ।



ूाकृितक ॐोत-साधनको समुिचत उपयोग गद� सं रक्षण गनुप
र् न� ।



गरीबी उन्मुलन गनर् िविभ� कायर्बमह� ूाथिमकताका आधरमा सं चालन गनुप
र् न�।



आणिवक तथा रासायिनक हातहितयारको होडबाजी तथा यु�मा बन्दे ज लगाउनुपन� ।

18 https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem “The Ecosystem is the structura/ and functional unit of ecology where the living organisms
interact with each other and surrounding environment. In other words, an ecosystem is a chain of interaction between organism and
their environment”. The term ecosystem was first coined by A.G. Tansley, an English botanist in 1935
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वातावरणीय कुटनीितलाई व्यापक बनाउनु पछर् ।



पािरिःथतीिकय ूणालीको पुनःर् थापना गनुर् पछर् ।



वैकिल्पक ऊजार्को िवकास र ूयोग गनुप
र् न� ।



औ�ोिगकीकरण तथा सहरीकरण िवःतार गदार् वातावरणीय ूभावलाई ध्यान िदनुपन� ।



क्लोरोफ्लोरो, काबर्न, िमथेन जःता िवषालु ग्यासह�को उत्पादनमा रोक लगाउनुपन� ।



कीटनाशक औषधी र रसायनको ूयोग कम गद� जानुपन� ।



यातायातजन्य ूदू षण कम गनुप
र् न� ।



वातावरणीय िशक्षाको ूचार-ूसार गरी जनचेतना वृि� गनुप
र् न� ।



वातावरण सं रक्षण गनर् तजुम
र् ा भएका कानूनी सं रचनाह� ूभावकारी �पमा कायार्न्वयन
गनुप
र् न� ।



ःथानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ अनु�प ःथानीय िनकायलाई वातावरण सं रक्षणका
लािग सक्षम र िजम्मेवारी िदँदै कायार्न्वयनका लािग अमसर बनाउनुपन� ।



हावा, पानी तथा ध्वनी ूदू षणको राि�य मापदण्ड िनधार्रण गरी कायार्न्वयनमा ल्याउनुपन� ।



फोहोर मैला व्यवःथापन गनुप
र् न� ।



नगरपािलका, महानगरपािलकाह�लाई

अिनवायर्

�पमा

भू-उपयोग

योजना,

फोहोरमैला

व्यवःथापन योजना बनाउन लगाई कायार्न्वयनमा जोड िदनुपन� ।


ःथानीय िनकायको ूत्यक्ष सं लग्नतामा धािमर्क, सांःकृितक र ूाकृितक ःथलह�को वातावरण
सुधार, सं रक्षण र व्यवःथापन सम्बन्धी िविवध कायर्बमह� स�ालन गनुप
र् न� ।



जैिवक िविवधताको सं रक्षण गनुप
र् न� ।



िव�ुत ् शिक्तको खपतमा िवकास हुनपु न� ।



ूयोग भइसकेका वःतुह� नवीकृत गरी पुनः ूयोगमा ल्याउने व्यवसाय तथा सं लग्न
व्यवसायीह�लाई ूोत्सािहत गनुप
र् न� ।



वातावरण सं रक्षणलाई िवकास िनमार्णका कायर् तथा अन्य सम्बिन्धत सबै कायर्ह�सँग आब�
गरी कायार्न्वयनमा ल्याउनुपन� ।



सरकारले भवन आचार सं िहतालाई कडाइका साथ लागू गरी ूभावकारी कायार्न्वयनमा
ल्याइनुपन� ।



वातावरण सं रक्षण गनर् राि�य अन्तराि�यःतरबाट पािरत सिन्ध, महासिन्ध तथा ूःतावह�लाई
कायार्न्वयनमा ल्याउनुपन� आिद।

8. िनंकषर्
ँ
ःवच्छ वातावरणको अिधकार मानव मयार्दा, ूित�ा र मािनसको सम्मानपूवक
र् बाँच्न पाउने हकसग
सम्बिन्धत हुन्छ । बाँच्न पाउने हकको सं रक्षण गनुर् राज्यको कतर्व्य हो । राज्यको यो कतर्व्य
िनवार्ह गन� बममा दे शको सं िवधान र कानूनले वातावरणको हकको व्यवःथा गरी त्यसको ूचलन र
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सं रक्षणको लािग िविभ� व्यवःथा गरे को हुन्छ । मौिलक हकको कायार्न्वयन र रक्षाको लािग हाल
ूचलनमा रहे का कानूनमा समय सापेक्ष सुधार गद� जानु पदर्छ । मौजुदा कानूनको कायार्न्वयनमा
सहजताका लािग आवँयक िनयमावली, कायर्िविध, िदग्दशर्नको िनमार्ण गरीनु पदर्छ । वतर्मान
समयमा ूत्येक व्यिक्तलाई ःवच्छ वातावरणमा वःन र वाँच्न पाउने वातावरणीय न्यायको हकलाई
सं रक्षण गरीनुपन� मान्यता िवकास भएको छ । ूाकृितक ॐोत र साधनको सं रक्षण गनुप
र् न� पिन
राज्यको दाियत्व िभऽको िवषय हो । कानूनको ूचार ूसार, कानूनको कायार्न्वयनका लािग कानून
कायार्न्वयन

गन�

िनकायको

क्षमता

अिभवृ�ी,

अन्तरिनकाय

ूभावकारी

समन्वय

र

अनुगमन

मूल्यांकनको पक्षमा राज्यले िवशेष ध्यान िदनु पदर्छ ।
ःवच्छ वातावरणको िवषयलाई सवर् ूथम नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०४७ ले राज्यका िनद� शक
नीित अन्तगर्त समावेश भएको र मौिलक हकको �पमा नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ ले
वातावरण सम्विन्ध हकलाई मौिलक हकको �पमा सुिनि�तता ूदान गरे को हो । नेपालको
सं िवधानले ःवच्छ वातावरणको हकलाई मौिलक हकमा राखेको छ । मौिलक हक कायार्न्वयन गनर्
िविभ� ऐन िनमार्ण भई हाल कायार्न्वयनको चरणमा छन् । नेपालको सं िवधानमा समावेश भएका
मौिलक हक कायार्न्वयन गनर् जारी भएका ऐनले कल्पना गरे को सं रचना िनमार्ण गरी उक्त ऐनह�मा
भएको व्यवःथा कायार्न्वयन गनर् आवँयक पूवार्धार, ॐोत साधन, जनशिक्तको सुिनि�तता गनर्
आवँयक छ ।
वातावरण सं रक्षणको क्षेऽमा नेपालको न्यायपािलकाको पिन महत्वपूणर् योगदान रहे को छ। व्यिक्तलाई
ःवःथ र ःवच्छ वातावरणको अिधकार हुने, वातावरण सं रक्षणको िवषय सावर्जिनक सरोकारको िवषय
हुने, वातावरण सं रक्षण र िवकाश िवच अन्तरसम्बन्ध हुने, वातावरण ूदुषण गन�ले क्षित व्यहोनुप
र् न�
समेतका िवषयवःतु अदालतको फैसलामा पाइन्छ।अदालतवाट भएको फैसलाको ईमान्दारीपूवक
र् सवैले

कायार्न्वयन गनुप
र् न� हुन्छ।वातावरण सं रक्षण िवना ःवच्छ वातावरणको हक कायार्न्वयन नहुने हुँदा

हामी सवैले आ-आफनो ठाउँवाट आ-आफनो काम कतर्व्य िजम्मेवारी वोधका साथ गनुप
र् न� अवःथा
छ । वातावरणको Preservation, Protecton र improment मा सहकायर् अितनै ज�री छ ।
सन्दभर् सामामी
नेपालको सं िवधान
वातावरण सं रक्षण ऐन, 2076
वन ऐन, २०७६
वातावरण सं रक्षण सम्बन्धी मु�ाह�को सं गालो, ूो पिव्लक जनिहत सं रक्षण म�
वातावरणीय न्याय, ितल ूसाद ौे � न्याय ूशासनका आयमह�, सम्पादन ँयामकुमार भ�राई
समसामियक कानून र अभ्यास, गोिबन्द खनाल, पैरवी ूकाशन
मौिलक

अिधकार

तथा

िनद� शक

िस�ान्त

सिमित

िवषयगत

अवधारणपऽ

तथा

ूारिम्भक

ूितवेदन,२०६६ सं िवधान सभा, मौिलक अिधकार तथा िनद� शक िस�ान्त सिमित, िसं हदरबार, काठमा��
BlackÚs Law Dictionary
नेपाल कानून पिऽका सव�च्च अदालत, िविभ� अंकह�

आिथर्क कारोबार सम्बन्धी मािसक तथा पािक्षक पिऽकाह�
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िशक्षा सम्बन्धी अिधकार: कानून र व्यवहार1
१. िबषय ूबेश
िनरन्तर िसकाइ र ूयोगबाट �ान वा िववेक ूा� गनुल
र् ाई िशक्षाको �पमा बुझ्न सिकन्छ।मािनसले
जन्मेदेिख मृत्युसैयामा पुग्दासम्म िशक्षा हािसल गरीरहे कै हुन्छ । िशक्षालाई िजवनको अमूल्य साधन
मा�ुको पछािडको कारण खोज्दा िशक्षाले व्यिक्तको आदशर् पिहचान बनाउछ, पिरवारमा उज्यालो
छाउछ,

समाजमा

पिरवतर्नको

वाहक

वन्छ

र

समम

रा�को

िवकासमा

उल्लेख्य

योगदान

पुर्याउछ।रा�को समम िवकास त्यस दे शको िशिक्षत तथा दक्ष मानवशिक्तमा िनभर्र गन� भएकोले
िशक्षालाई रा� िनमार्णको मे�द�डको �पमा िलन सिकन्छ। त्यसैले िशक्षा व्यिक्तको माऽ नभएर
रा�को नै अिनवायर् आवँयकतासँग जोिडएको हुन्छ। िशक्षाको िवकास नभएको भए सायद िव� अ�त
कालसम्म पिन अध्यारोमै रिहरहन्थ्यो ।
िशक्षा व्यिक्तको सामथ्यर् बढाउने तथा असमानताह� सम्बोधन गन� सबैभन्दा महत्वपूणर् साधन भएकोले
िशक्षाको पहुँच र गुणात्मक िशक्षाको सुिनि�तताले ूत्येक व्यिक्तले उनीह�को वाःतिवक ःवतन्ऽता,
उक्त ःवतन्ऽतालाई वाःतिवक �पमा उपभोग गनर् सक्ने क्षमताको िवकास गरी असमानता, सामािजक,
लै ि�क,

जातीय

िवभेद

लगायतका

नकारात्मक

सामािजक

मूल्य

र

मान्यताको

अन्त्य

गनर्

सक्छ।िशक्षाको सम्बन्ध बाःतवमा मािनसको आिथर्क, सामािजक तथा साँःकृितक अिधकारसँग माऽ
ँ पिन रहन्छ िकनभने िशक्षाको अभावमा मािनसले आफ्नो
होइन नागिरक तथा राजनैितक अिधकारसग
अिधकारको उपयोगको सक्षमता गुमाउदछ ।त्यसै ले अन्तराि�य दःतावेजह�ले आधारभूत िशक्षालाई
अिनबायर् र िन:शुल्क हुन पन� कुरामा जोड िदएको पाइन्छ ।
नेपालको सं िवधानको धारा ३१ ले िशक्षा सम्वन्धी हकलाई मौिलक हकको �पमा ःथान िदएको
छ।िवशेषत: धारा ३१ को उपधारा (२) ले ूत्येक नागिरकलाई राज्यबाट आधारभूत तह सम्मको
िशक्षा अिनबायर् र िन:शुल्क तथा माध्यािमक तहसम्मको िशक्षा िन:शुल्क पाउने हक हुनेछ भ�े
व्यवःथा गरे को छ।सं िवधानको धारा ४७ ले मौिलक हकको कायार्न्वयनको लािग आवँयकता
अनुसार राज्यले सं िवधान ूारम्भ भएको तीन वषर् िभऽ कानूनी व्यवःथा गन� उल्लेख गरे को छ।
सं िवधान ूद� उक्त मौिलक हकलाई व्यवहारमा कायार्न्वयन गनर् अिनवायर् तथा िनःशुल्क िशक्षा
सम्बन्धी ऐन, २०७५ तजुम
र् ा गरे को छ।यसका साथै िशक्षा सम्बन्धमा अन्य ऐनह� पिन ूचलनमा
रहे का छन्।

1 कायर्पऽ लेखन सहकायर्: सहन्यायािधवक्ता शम्भु काकीर् र उपन्यायािधवक्ता सन्तोष शमार्
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ूःतुत आलेखमा िशक्षाको अिधकारलाई मौिलक हकको �पमा गरे को सं वैधािनक व्यवःथा, सो
सम्बन्धी अन्तराि�य दःताबेजले गरे का ूबन्ध तथा अन्य केही दे शको सं बैधािनक व्यवःथा, नेपालमा
भएका कानूनी व्यवःथा तथा व्यवहारीक पक्ष समेतको सिमक्षा गरी तयार गिरएको छ।

ँ को सम्बन्ध
२. िशक्षा सम्बन्धी अिधकारको मानव अिधकारसग
ु रा�सं घको वडापऽको धारा १ को उपधार (३) ले जाित, िल�, भाषा र धमर्मा भेदभाव नराखी
सं यक्त
सबैका िनिम� मौिलक हक एवं मानवअिधकारह� ूित सम्मानको भाव ूोत्सािहत र िवकास गनर्मा
अन्तराि�य सहयोग ूा� गन� कुरा उल्लेख गरे को छ।वडापऽको धारा १ मा रा�सं घको उ�ेँय बणर्न
ु
गन� धारा हो।अथार्त ् सं यक्त
रा� सं घ ःथापनाको मुलभूत उ�ेँय नै मानवअिधकारको रक्षा हो जुन
कुरा वडापऽको ूःतावनामा पिन ूितिविम्वत छ।
मानव अिधकारको िव�व्यापी घोषणापऽले िशक्षाको अिधकारलाई आधारभूत मानवअिधकारको �पमा
मान्यता िदएको छ2 उक्त घोषणापऽले ूत्येक व्यिक्तलाई िशक्षाको अिधकार हुन,े किम्तमा आधारभूत
िशक्षा अिनबायर् र िन:शुल्क हुने, ूािविधक र व्यवसाियक िशक्षा उपलव्ध हुने तथा उच्च िशक्षा
योग्यताको आधारमा सबैको पहुँच योग्य हुन पन� उल्लेख गरे को छ।उक्त घोषणापऽले अिभभावबलाई
आफ्नो बालबािलकालाई िदइने िशक्षाको छनौट गन� अिधकार हुने उल्लेख गरे को छ। आिथर्क,
सामािजक तथा साँःकृितक अिधकार सम्बन्धी अन्तराि�य ूित�ापऽ (ICESCR)3 ले िशक्षाको अिधकारको
सम्बन्धमा धारा १३ र १४ मा व्यवःथा गरे को छ।
ICESCR को धारा १३ को उपधारा (१) ले उक्त ूित�ापऽका पक्ष रा�ह� ूत्येक व्यिक्तको िशक्षाको
अिधकारलाई ःवीकार गन� तथा मानवीय व्यिक्तत्व तथा ूित�ाको िवकास तफर् िशक्षा िनद� िशत हुने र
िशक्षाले मानव अिधकार तथा मौिलक ःवतन्ऽताह� ूितको सम्मान सु�ढ गन�, ःवतन्ऽ समाजमा
ूभावकारी सहभािगता, सम्पूण र् रा� तथा जातीय, सामािजक तथा धािमर्क समूहह� बीच समझदारी,
ु रा� सं घका ि�याकलापह�लाई अिघ
सहनशीलता र िमऽता ूब�र्न गन� तथा शािन्त कायम गन� सं यक्त
बढाउन िशक्षाले सबै व्यिक्तह�लाई सबल बनाउनेछ भ�े कुरामा समेत पक्ष रा�ह� सहमत भएको
कुरा उल्लेख गरे को छ। ICESCR ले िशक्षाको अिधकारको पूणर् ूाि� हािसल गन� उ�ेँयले पक्ष
रा�ह�ले दे हायका कुराह� ःवीकार गन� कुरा उल्लेख गरे को छ।4
(क)
(ख)

ूाथिमक िशक्षा अिनवायर् र सबैलाई िनःशुल्क उपलब्ध हुन,े
ूािविधक तथा व्यवसाियक माध्यिमक िशक्षा लगायत िविभ� �पमा माध्यिमक िशक्षा समुिचत
उपाय�ारा खासगरी िनःशुल्क िशक्षाको ूगितशील अवलम्वनबाट सबैका लािग सामान्यतः ूाप्य
र पहुँचयोग्य बनाइने,

2 Universal Declaration of Human Rights Article 26.
3 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General
Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into force 3 January 1976.
4 ICESCRArticle 13(2).
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(ग) सवैका लािग क्षमताका आधारमा हरे क उिचत उपाय खासगरी िनःशुल्क िशक्षाको ूगितशील
अवलम्वनवाट उच्च िशक्षा समान �पमा पहुँचयोग्य बनाइने,
(घ) ूाथिमक िशक्षा ूा� नगरे का वा ूाथिमक िशक्षाको पूणर् अविध पूरा नगरे का व्यिक्तह�को लािग
यथासं भव मूलभूत िशक्षालाई ूोत्सािहत गरीने र तीो पािरने,
(ङ) सबै तहह�मा िव�ालय ूणालीको िवकासलाई िबयाशील �पमा अवलम्वन गरीने, छाऽवृि�को
पयार्� व्यवःथा गरीने तथा िशक्षण कमर्चारीको भौितक अवःथामा िनरन्तर सुधार गरीने।
ICESCR को धारा १३ को उपधारा (२) ले मुख्य �पमा िशक्षाको उपलव्धता, पहुँच, ःवीकायर्ता र
अनुकूलता (Adaptability) मा जोड िदन्छ।यःतो उपलब्धता िभऽ शैिक्षक सं ःथाको ूयार्�ता र िशक्षाको
गुणःतर दुबै जोिडएर आउछ।यसै गरी पहुँच िभऽ भेदभाव रिहतता, भौितक पहुँच र आिथर्क पहुँच
जोिडएर आउँछ । ःवीकायर्ताको सम्बन्ध पा�बम तथा िशक्षण िविधसँग रहन्छ भने अनुकुलताको
ँ रहन्छ।5
सम्बन्ध समािजक र साँःकृितक पक्षसग
ICESCR को धारा १३ को उपधारा (३) ले पक्ष रा�ह� आफ्ना बालबािलकाको सावर्जिनक
अिधकारीले ःथापना गरे का िव�ालयह� बाहेक पक्ष रा�ह�ले व्यवःथा गरे का वा ःवीकृित िदएका
न्यूनतम शैिक्षक मापदण्ड अनु�प चल्ने िव�ालयह� छा�े र आफ्नो आःथा अनुसार आफ्ना
बालबािलकाको धािमर्क र नैितक िशक्षा सुिनि�त गन� मातािपताको र लागू हुने अवःथामा, कानूनी
सं रक्षकको ःवतन्ऽतालाई सम्मान गन� कुरा उल्लेख गरे को छ।
यस उपधाराले मुख्य �पमा दुई कुरा उल्लेख गरे को छ।पिहलो बाबु, आमा वा अिभभावकलाई
आफ्ना बालबािलकाको लािग रा�य�ारा सं चािलत भन्दा अन्य िव�ालयको छनौट गन� अिधकार र दोॐो
आफ्नो आःथा र िव�ास अनु�पको धिमर्क तथा नैितक िशक्षा ूदान गन� अिधकार।6
यसै गरी ICESCR को धारा १३ को उपधारा (४) ले उक्त धाराको ूकरण १ मा उिल्लिखत
िस�ान्तह�को पालनाको तथा यःता सं ःथाह�मा िदइने िशक्षा पक्ष रा�ह�ले िनधार्रण गरे का न्यूनतम
मापदण्डह� अनु�प हुन ु पन� आवँयकताको सदै व अिधनमा रहने गरी शैिक्षक सं ःथाह� ःथािपत र
िनद� िशत गन� व्यिक्त तथा िनकायह�को ःवतन्ऽतालाई हःतक्षेप गन� गरी यस धाराको कुनै पिन
कुराको व्याख्या नगरीने कुराको ूत्याभूित गरे को छ।
यस उपधाराले िबदे शी लगायत सबैको शैिक्षक सं ःथा खोल्ने अिधकारको सुिनि�ता गरे को छ।यस
उपधाराले िनकायह� शव्दको ूयोग गरे कोले यो अिधकारको िवःतार कानूनी व्यिक्त सम्म हुने
दे िखन्छ।शैिक्षक सं ःथा शब्दको िवःतार िव�ालयमा माऽ सीिमत नरही िव�िब�ालय तथा बयँक

5 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 13: The Right to Education (Art. 13 of the
Covenant), 8 December 1999, E/C.12/1999/10, Para 6.
6 Ibid Para 28 &29.
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िशक्षा सम्म हुने दे िखन्छ7 तर उक्त अिधकारका कुरा गदार् ICESCR को धारा ४ लाई पिन सं गै राखेर
हेन र् पन� हुन्छ जसले कानून�ारा िनधार्िरत सीमाह� अन्तगर्त रा�ले िय अिधकारह� सीिमत गनर्सक्ने
कुरा उल्लेख गरे को छ।
ICESCR को धारा १४ ले उक्त ूित�ापऽको पक्ष हुँदाका बखत िनःशुल्क अिनवायर् ूाथिमक िशक्षा
सुिनि�त गनर् नसकेको पक्ष रा�ले योजनामा तोिकने वषर्को उिचत अविधिभऽमा सबैका लािग िनःशुल्क
अिनवायर् िशक्षाको िस�ान्तको कायार्न्वयन गनर्, दुई वषर्िभऽ िवःतािरत कायर् योजना तयार पारी महण
गन� कुरा उल्लेख गरे को छ।य�िप लामो समय सम्म धेरै राज्य पक्षले अिनवायर् िन:शुल्क िशक्षा
सम्वन्धी कायर् योजना मःयौदा गन� तथा कायार्न्वयन गन� कायर् गरे नन्।8
ICESCR को धारा १४ ले ूथिमक िशक्षा अिनबायर् हुन पन� कुरा उल्लेख गरे को छ।यसको अथर् यो
भयो की अिभभावक, बाबु आमा वा राज्य कसैले पिन बालबािलकालाई ूाथिमक िशक्षाबाट बिन्चत गन�
िनणर्य गनर् सक्दै न।यसै गरी अिनबायर् शव्दले कुनै पिन तवरको भेदभाव नगिरकन सबैको लािग
गुणःतरीय िशक्षामा पहुँच सुिनि�त गनर् पन� दे िखन्छ । यसै गरी धारा १४ मा ूयुक्त िन:शुल्क
शव्दले राज्य पक्षको दाियत्व �ि�त गछर्।यो िन:शुल्क शव्दले अूत्यक्ष खचर् जःतो िव�ालय पोशाक
समेतलाई �ि�त गदर्छ।9
ॐोतको अभाव जःतो कारण दे खाएर कुनै पिन पक्ष रा� धारा १४ अनु�पको कायर् योजना बनाउने
दाियत्वबाट पिन्छन सक्दै न । राज्यह�सँग ॐोत अभाव भएको अवःथामा ICESCR को धारा २ को
उपधार १ र धारा २३ अनु�पका अन्तरराि�य सहयोगका ूाबधान आकिषर्त हुने अवःथा
ु
दे िखन्छ। 10 सं यक्त
रा�सं घको वडापऽको धारा ५६ जःले धारा ५५को उ�ेँयको सफलताको लािग
अन्तराि�य सहयोगको कुरा गछर्11। सबैको लािग िशक्षा िवषयक िव� घोषणापऽ, १९९०12 को धारा
१० जःले अन्तराि�य एकता वढाउने कुरा गदर्छ समेत यस सम्बन्धमा महत्वपूणर् छन्।
अन्तराि�य दःताबेजह�ले अिनबायर्, िन:शुल्क र आधारभूत िशक्षाको कुरा गदर्छन्।यो आधारभूत िशक्षा
भनेको के हो भ�े सम्बन्धमा सबैको लािग िशक्षा िवषयक िव� घोषणापऽ, १९९० को धारा १ र ५
महत्वपूणर् छ।उक्त घोषणापऽले बालबािलका युवा र बयःक ितिनह�को आधारभूत िसकाईको
आवँयकता पूरा गन� शैक्षीक अवसरबाट लाभािन्वत हुन पन� कुरा गछर्।यःतो आवँयकता मानवलाई
जीउन, पूणर् क्षमताको िवकास गनर्, �ािभमान पूवक
र्
बाँच्न, काम गनर्, िवकाशमा सहभािग हुन,
जीबनको िवकाश गनर्, िनणर्य गनर् र िशकाईको िनरन्तरता िदन उपयुक्त हुन पन� तथा ूाथिमक िशक्षा

7
8

Ibid Para 30.
UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 11: Plans of Action for Primary Education (Art.
14 of the Covenant), 10 May 1999, E/1992/23 para 1.
9 Ibid 7.
10 Ibid para 8.
11 वडा पऽको धारा ५५ (ख)ले शैक्षीक सहयोगको कुरा गछर्।

12 World Declaration on Education for All (1990) (Adopted by the World Conference on Education for All, Jomtien, Thailand, 5- 9 March
1990).
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िव�व्यापी बालबािलकाको आधारभूत िशकाइलाई सन्तु� गन� सँःकार,

आवँयकता र समुदायमा

अवसर ूा� हुने कुरामा ध्यान िदईएको हुन पन� कुरामा जोड िदन्छ।
मानव अिधकारको पुःतावारीको �पमा हेदार् िशक्षाको अिधकारलाई दोॐो पुःताको अिधकार मािनने
आिथर्क, सामािजक तथा साँःकृितक अिधकार अन्तरगत राखीने गरे पिन बालबािलकाको अिधकार,
मिहलाको अिधकार लगायत सामूिहक अिधकार अन्तरगत पिन ःवभािवक �पमा िशक्षाको अिधकार
पनर् आउँछ । बाल अिधकार सम्वन्धी महासिन्ध, १९८९ 13 को धारा २८ र २९ िशक्षाको
अिधकारसँग सम्बिन्धत छ । धारा २८ को उपधारा (१) ले बालबािलकाको िशक्षा िनम्न िवषयमा
िनिदर्� हुनपु न� कुरा उल्लेख गरे को छ :
(क)

बालबािलकाको व्यिक्तत्व, योग्यता, मानिसक र शारीिरक क्षमताको पूणर् ूखरता िवकास गन�,

(ख)

मानवअिधकार

र

मौिलक

ःवतन्ऽता

र

ु
सं यक्त

रा�सं घको

वडापऽमा

उिल्लिखत

िस�ान्तह�को आदर गन� भावनालाई िवकास गन�,
(ग)

बालबािलकाको बाबुआमा ूित, उसको आफ्नै सांःकृितक पिरचय, भाषा र मूल्यह� ूित,
बालबािलका

जन्मेको

दे शको

राि�य

मूल्य

ूित,

िनजको

उत्पि�को

दे शूित

र

बालबािलकाको आफ्नो भन्दा फरक िकिसमको सभ्यताूितको आदरको िवकास गन�,
(घ)

सम्पूण र् जनताह�, जाित, राि�य र धािमर्क समुदाय र आिदवासी मूलका मािनसह� बीच
समझदारी, शािन्त, सिहंणुता, िल�, समानता र िमऽताको भावनाअनु�प एउटा ःवतन्ऽ
समाजमा उ�रदाियत्वपूण र् जीवनको लािग बालबािलकालाई तयार पान�,

(ङ)

ूाकृितक वातावरणको सम्मानको िवकास गन� ।

मिहला िव��का सबै ूकारका भेदभाव उन्मूलन गन� सम्बन्धी महासिन्धको14 धारा १०,सबै ूकारका
जातीय भेदभाव उन्मुलन गन� सम्वन्धी महासिन्ध 15 को धारा ५ (ङ)(५), आिदवासी जनजाित सम्वन्धी
महासिन्ध 16 को भाग ६, िशक्षामा िवभेद िव��को युनेःको महासिन्ध, 17 सबैको लािग िशक्षा िवषयक
िव� घोषणापऽ १९९०, 18 अपा�गता भएका व्यिक्तह�का अिधकार सम्वन्धी महासिन्धको धारा
२४ 19 , िभयना घोषणा पऽ र कायर् योजना 20 को भाग १ को अनुच्छे द ३३ र भाग दुईको अनुच्छे द
८०, िदगो िवकाश लआयको लआय ४ लगायतका अन्तराि�य दःतवेजले समेत िशक्षाको महत्व र
13 Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, entry into
force 2 September 1990.
14 Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979 entry into
force 3 September 1981.
15 Adopted and opened for signature and ratification by General Assembly resolution 2106 (XX) of 21 December 1965 entry into force 4
January 1969.
16 ILO Convention No 169.
17 UNESCO Convention against Discrimination in Education 1960, Entry into force: 22 May 1962.
18 World Declaration on Education for All (1990) (Adopted by the World Conference on Education for All, Jomtien, Thailand, 5- 9 March
1990)
19 United Nations Convention on the Rights of Personswith Disabilities, 6 December 2006.
20 Vienna Declaration and Programme of Action, Adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993.
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आवँयकतालाई आत्मसात गद� िशक्षालाई मानव अिधकारको अिभ� िवषयका हपमा ःथािपत गरे का
छन्।

३. मौिलक हकको हपपम िशक्षा सम्वन्धी अिधकार
(क) नेपालको संबैधािनक अभ्यास
नेपालमा परम्परागत िहन्दु वैिदक िशक्षाको लामो इितहास िथयो।बौ� धमर् दशर्नको ूारम्भ भएपिछ
िवहार, गुम्बा र बौ� िशक्षा केन्िह�मा बौ� धमर्दशर्नमा आधािरत िशक्षा र िहन्दु वैिदक िशक्षा
अन्तगर्त िवशेषतः गुहकुल ूणालीका िशक्षा सीिमत माऽामा ूचिलत िथए।नेपालको एकीकरण पूव र् र
एकीकरणपिछ पिन िशक्षालाई राज्यले आफ्नो दाियत्विभऽ िलएको दे िखँदैन।त्यस बेला धािमर्क
स�सं ःथा, गुठी, व्यिक्तको दान, सरकारको अनुदान इत्यािदबाट िशक्षाका लािग खचर्को ूबन्ध
हुन्थ्यो।परम्परागत

सं ःकृत र

बौ�

िशक्षाको

ूचलन

रही

रहे को

बेला

िव.सं . १९१० मा

ँ ै नेपालमा अङ्मेजी िशक्षा ूणालीको सुहआत भएको िथयो।नेपालमा
दरबारःकूलको ःथापनासग
उच्चिशक्षाको औपचािरक सुहआत भने िव.सं १९७५ मा िऽभ ुवन चन्ि कलेज (िऽचन्ि कलेज) को
ःथापनाबाट भएको दे िखन्छ।21
नेपालको पिहलो सं िवधानको हपमा आएको नेपाल सरकार वैधािनक कानून, २००४ को धारा ६० ले
ु भर ूारिम्भक
उक्त कानून बमोिजम काम आरम्भ भएपिछ सकभर चाँडो र अवःथाले िदएसम्म मुलक
िशक्षा िन:शुल्क अिनवायर् हुने र मातृभिू मको सेवालाई चािहने िशल्प िशक्षा र उच्च िशक्षाको ूवन्ध
सरकारबाट हुन,े साथसाथै िनरक्षरता हटाउने व्यवःथा पिन जितसक्यो उित हुन तथा िशक्षाको मुख्य
लआय नैितक उपदे श, व्यिक्तगत योग्यता र कायर्कुशलता, रा�ूेम र अन्तराि�य मैऽीभाव फैलाउने हुन ु
पन� व्यवःथा गरे को िथयो।य�ािप यो व्यवःथा भाग दुईको मौिलक हकहह अन्तगर्त नगरी भाग छ
को िविवध अन्तगर्त राखीएको िथयो।ब्यबहारमा भने यो ब्यवःथा किहल्यै ूयोगमा आएन।बाःतवमा
नेपालमा िव.सं .२००७ साल भन्दा पिहले िशक्षाको पहुँच ज्यादै सीिमत व्यिक्त तथा समुदायमा
भएकाले आम जनसमुदाय िशक्षाको अवसरबाट वि�त रहे का िथए।यस तथ्यलाई िव.सं .२००७
सालको शैिक्षक तथ्या�ले पिन ःप� पादर्छ।त्यसबेला नेपालको साक्षरता किरब २ ूितशत माऽ िथयो
भने ूारिम्भक (ूाथिमक) ःकूल/पाठशालाह� ३२१, माध्यिमक ःकूलह� ११ र उच्च िशक्षाअन्तगर्त
एउटा कलेज स�ािलत िथयो।त्यसबेला एउटा सं ःकृत िव�ालयमा औपचािरक �पमा भए पिन
सं ःकृतमा उच्च िशक्षा ूदान गिरएको दे िखन्छ भने एउटा आयुव�द िव�ालयमा पिन उच्च तहको
22

अध्यापनको व्यवःथा रहे को िथयो।

ूजातन्ऽको ःथापन पछी जारी नेपाल अन्तिरम शासन िवधान,२००७ को भाग २ को राज्य नीितका
िनद� शक िस�ाान्तह अन्तगर्त धारा ७ ले सरकारले दे शको आिथर्क अवःथा र िवकासले िदएसम्म
21 http://moe.gov.np/content/historical-background.html िमित २०७८।०१।२४ मा हे रीएको।
22 Ibid no 20.
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काम पाउने हक, िशक्षा पाउने हक तथा बेकार, बृ� बेरामी अंगहीन र अ� यःतै अभावावःथामा
सहायता पाउने हक िदलाउन आवँयक ूबन्ध गन�छ भ�े व्यवःथा गरे को िथयो।उक्त सं िवधानमा
मौिलक हक भ�े कुनै भागको व्यःथा नभएको र मौिलक हकमा उल्लेख हुन पन� ूकृितका िवषय
समेत

यसै

भागमा

व्यविःथत

गरीएका

हुंदा

यो

सं वैधािनक

व्यवःथालाई

महत्वपूणर्

मा�

पछर्।िव.स.२००७ को राजनीितक पिरवतर्नपिछ राज्यले पिन िशक्षा िवःतारमा लगानी गर्यो भने आम
जनसमुदायह� िव�ालयह� खोल्ने र बालबािलकाह�लाई िशक्षा िदने कायर्मा सिबय रहेका
िथए।त्यसबेला िशक्षण सं ःथा र िव�ाथ� सङ्ख्यामा बिमक �पमा वृि� भएको िथयो भने िव.स.
२०११ (सन् १९५४) मा नेपाल राि�य िशक्षा योजना आयोग�ारा राि�य िशक्षा ूणालीको आधार
23

तयार गिरएको िथयो।

नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०१५ र नेपालको संिवधान २०१९ ले िशक्षाको अिधकार सम्बन्धमा
कुनै व्यवःथा गरे को िथएन।य�पी यस कालखण्डमा िव.सं . २०१८ (सन् १९६१) मा सवार्�ीण
राि�य िशक्षा सिमित गठन गरी िशक्षालाई समयानुकूल पिरवतर्न गन� ूयास गिरएको िथयो भने िव.स.
२०२८ (सन् १९७१) मा राि�य िशक्षा प�ितको योजना कायार्न्वयन गरी नयाँ िशक्षाको सु�आत
भयो।िव.स. २०३७ (सन् १९८०) दे िख हालसम्म िव�ालय र उच्च िशक्षामा पहुँचको िवःतार र
गुणःतर वृि� गनर् िविभ� पिरयोजना तथा कायर्बमह� स�ालन गरीएका छन्।यस अविधमा स�ािलत
िविभ� पिरयोजना तथा कायर्बमह�मा मामीण िवकासका िनिम्त िशक्षा पिरयोजना, ूाथिमक िशक्षा
पिरयोजना, आधारभूत तथा ूाथिमक िशक्षा पिरयोजना ूथम र दोॐो, ूाथिमक िशक्षा िवकास
पिरयोजना, माध्यिमक िशक्षा िवकास पिरयोजना, सबैका लािग िशक्षा कायर्बम, िशक्षक िशक्षा आयोजना,
जनसङ्ख्या िशक्षा पिरयोजना, माध्यिमक िशक्षा सहयोग कायर्बम, सामुदाियक िव�ालय सहयोग
कायर्बम, िशक्षाका लािग खा� कायर्बम, िव�ालय क्षेऽ सुधार योजना, उच्च िशक्षा पिरयोजना ूथम र
दोॐो, रोजगारीका लािग सीप पिरयोजना, व्यावसाियक िशक्षा तथा तािलम अिभवृि� पिरयोजना ूमुख
रहेका छन्।24
नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ धारा को १८ को उपधारा (२)ले ूत्येक समुदायले
बालबािलकालाई ूाथिमक तहसम्म आफ्नो मातृभाषामा िशक्षा िदने गरी िव�ालय स�ालन गनर् पाउने
हकलाई मौिलकहकको �पमा सुिनि�त गरे को िथयो।यसैगरी उक्त सं िवधानको धारा ११ को उपधारा
(३) ले शैिक्षक �ि�ले िपछिडएको वगर्को सं रक्षण वा िवकासको लािग कानून�ारा िवशेष व्यवःथा गनर्
सिकने व्यवःथा गरे को िथयो।
यसै गरी उक्त सं िवधानको धारा २६ ले राज्यका नीितह� अन्तगर्त दे शका िविभ� भौगोिलक
क्षेऽह�को सन्तुिलत िवकासको लािग आिथर्क लगानीको न्यायोिचत िवतरण गरी सबै क्षेऽका जनताको
िशक्षा, ःवाःथ्य, आवास र रोजगारी जःता आधारभूत कुराह�को िवकास गरी जन साधारणको
23 Ibid.
24 Ibid.
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जीवनःतर वृि� गन�, 25 मिहला वगर्को िशक्षा, ःवाःथ्य र रोजगारको िवशेष व्यवःथा गरी राि�य
िवकासमा अिधकािधक सहभागी बनाउने26 शुल्क िशक्षा ूदान गन� व्यवःथा बमशः गद� जाने27 अनाथ
बालबािलका, असहाय मिहला, वृ�, अपा� र अश�ह�को संरक्षण र उ�ितका लािग िशक्षा, ःवाःथ्य र
सामािजक सुरक्षाको िवशेष व्यवःथा गन�28 िशक्षा, ःवाःथ्य र रोजगारीको िवशेष व्यवःथा गरी आिथर्क
तथा सामािजक �पले िपछिडएका जनजाित र समुदायको उत्थान गन� 29 नीित राज्यले अवलम्बन गन�
कुरा उल्लेखगरे को िथयो।िव. सं . २०४६ पिछ िशक्षामा सुधारका लािग सुझाव िदने गरी सरकारले
गठन गरे को राि�य िशक्षा आयोगले िव.सं . २०४९ (सन् १९९२) मा र उच्चःतरीय राि�य िशक्षा
आयोगले िव.सं . २०५५ (१९९९) मा ूितवेदन पेस गरे अनुसारका सुझावह� अनु�प िशक्षामा
सुधारका ूयासह� गन� कायर् भए।30
नेपालको अन्तिरम संिवधान, २०६३को धारा १७ ले िनम्न हकलाई मौिलक हकको �पमा ःथािपत
गरे को िथयो।
(१) ूत्येक समुदायको कानूनमा व्यवःथा भए बमोिजम आफ्नो मातृ भाषामा

आधारभूत िशक्षा

पाउने हक।
(२) ूत्येक नागिरकको राज्यबाट कानूनमा व्यवःथा भए बमोिजम माध्यिमक तहसम्म िनःशुल्क
िशक्षा पाउने हक।
(३) नेपालमा बसोवास गन� ूत्येक समुदायको आफ्नो भाषा, िलिप, सं ःकृित, सांःकृितक सभ्यता र
सम्पदाको सं रक्षण र सम्ब�र्न गन� हक।
यसरी नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ को धारा १७ ले ICESCR को धारा १४ अनु�प सवर्ूथम
िन:शुल्क िशक्षाको अिधकारलाई मौिलक हकको �पमा मान्यता िदयो।य�िप यो धाराले अिनबायर्
शव्दको ूयोग गरे न।यसै गरी यस धाराले “कानूनमा व्यवःथा भए बमोिजम” शव्दावली उल्लेख गरी
त्यःतो हकको उपयोग कानूनमा िनभर्र हुने अवःथा भएपिन िशक्षाको अिधकारलाई व्यविःथत गन�
िवशेष कानून बनेको पाइएन।
नेपालको वतर्मान संिवधानको धारा ३१ ले िशक्षा सम्वन्धी हकलाई मौिलक हकको �पमा ःथान
िदएको छ।जस अन्तगर्त िनम्न हकको उल्लेख छ:
(१)

ूत्येक नागिरकलाई आधारभूत िशक्षामा पहुँचको हक,

25 उपधारा (१)।
26 उपधारा (७)।
27 उपधारा (८)।
28 उपधारा (९)।
29 उपधारा (१०)।
30 पूवप
र् ाद िटप्पणी नं. १९
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(२)

ूत्येक नागिरकलाई राज्यबाट आधारभूत तह सम्मको िशक्षा अिनबायर् र िन:शुल्क तथा
माध्यािमक तहसम्मको िशक्षा िन:शुल्क पाउने हक,

(३)

अपांगता भएका र आिथर्क �पले िवप� नागिरकलाई कानून बमोिजम िन:शुल्क उच्च
िशक्षा पाउने हक,

(४)

�ि�िविहन नागिरकलाई ॄे लिलिप तथा बिहरा र ःवर वा बोलाई सम्बन्धी अपांगता भएका
नागिरकलाई सांकेितक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोिजम िन:शुल्क िशक्षा पाउने हक,

(५)

नेपालमा बसोबास गन�ूत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजजम आफ्नो मातृ भाषामा
िशक्षा पाउने र त्यसका लािग िव�ालय तथा शैिक्षक सं ःथा खोल्ने र स�ालन गन� हक।

(ख) िशक्षा सम्वन्धी अिधकारलाई मौिलक हकको �पपम राख्ने सम्बन्धमा अन्य दे शको अभ्यास
मािनसले मािनस भएर जन्मेकै आधारमा केही अिधकार ूा� गदर्छन् भ�े समबन्धमा कुनै िववाद
नभएता पिन यःता अिधकारह� के कःता हुन्छन् भ�े सम्बन्धमा रा�ह� िवच लामो समय िवबाद
ु ह� आिथर्क सामािजक तथा साँःकृितक अिधकारको पक्षमा उिभएका
दे िखएको तथा समाजबादी मुलक
ँ ीबादी रा�ह� नागिरक तथा राजनैितक अिधकारको पक्षामा उिभएकाले यसको ूभाव
तथा पुज
ःवभािवक �पमा ितनको सं िवधानमा पिन पर्यो।
ँ वढी रहने हुदा
िशक्षा सम्वन्धी अिधकारको सम्बन्ध आिथर्क सामािजक तथा साँःकृितक अिधकारसग
समाजबादी रा�ह�ले सु�वाती �पमा नै आफ्नो सं िवधानमा मौिलक हकको �पमा िशक्षाको
अिधकारको उल्लेख गरे को पाइन्छ। जःतो जनवादी गणतन्ऽ चीनको संिवधान, १९८२ को धारा ४६
ले िचनका नागिरकह�को िशक्षा िलने अिधकार र दाियत्व हुने कुरा उल्लेख गरे को छ।यसै गरी पूव र्
सोिभयत संघको संिवधानको धारा २५ ले सावर्जिनक िशक्षाको एउटै ःव�प (uniform system) हुने
कुरा उल्लेख गरे को िथयो।31
ँ ीबादी ःव�पको सं िवधानको कुरा गदार् भारतको संिवधानले सु�वाती �पमा िशक्षाको अिधकारलाई
पुज
मौिलक अिधकारको �पमा उल्लेख गरे को िथएन।य�िप उक्त सं िवधानको धारा २९ को उपधारा (२)
ले राज्य�ारा व्यविःथत वा आिथर्क सहायता ूा� शैिक्षक सं ःथाले धमर्, वणर्, जाित,भाषा वा तीमध्ये कुनै
कुनैको आधारमा कुनै नागिरकलाई भनार् गनर्बाट ईन्कार गनर् नपाउने व्यवःथा गरे को िथयो।

32

यसै

गरी िसंगापुरको संिवधान १९६३ को धारा १६ को उपधारा (१) ले भारितय सं िवधानको जःतै
व्यवःथा गरे को पाइन्छ।क्यानडाको संिवधान १९८२ को धारा २३ ले िशक्षाको भाषा छनौटको कुरा
उल्लेख गरे को पाइन्छ।जमर्नीको संिवधानको धारा ७ ले सबै िव�ालयह� सरकारको सुपरीबेक्षणमा
रहने उल्लेख गद� िनिज िव�ालय खोल्ने अिधकार समेत सं रक्षण गरे को छ।

31 https://www.departments.bucknell.edu/russian/const/77cons01.html#chap03 िमित २०७८।०१।२४ मा हे रीएको।
32 https://legislative.gov.in/sites/default/files/COI_1.pdf िमित २०७८।०१।२४ मा हे रीएको।
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य�िप जापानको संिवधानको धारा २६ ले सबै नागिरकलाई समान िशक्षाको अिधकार हुने तथा आफ्नो
सं रक्षणमा रहे का बालबािलकालाई कानून�ारा उपलब्ध गराइएको समान्य िशक्षा महण गराउनु ूत्येक
ब्यिक्तको कतर्ब्य हुने उल्लेख गद� अिनबायर् िशक्षा िन:शुल्क हुने कुरा उल्लेख गरे को छ।
ु का सं िवधानले िशक्षाको अिधकारलाई मौिलक अिधकारको
तर पिछल्लो समयमा वनेका धेरै जसो मुलक
�पपम ःथान िदएको पाइन्छ।उदाहरणको �पमा गणतन्ऽ दिक्षण अिृकाको सं िवधान, १९९६ को
भाग दुईले मौिलक अिधकार (Bill of Rights) अन्तरगत धारा २९ ले िशक्षाको अिधकारलाई राखेको
छ।िःवटजरल्याल्याडको संिवधान,१९९९ को धारा १९ ले ूया� र िन:शुल्क आधारभूत िशक्षाको
अिधकार (adequate and free basic education) हुने उल्लेख गरे को छ।यसै गरी गणतन्ऽ मािल्दप्सको
सं िवधान,२००८ को धारा ३६ ले िशक्षाको अिधकारलाई मौिलक अिधकारको �पमा राखेको
छ।ईःलामीक गणतन्ऽ अफगािनःतानको सं िवधान,२००४ को धारा ४३ ले िशक्षाको अिधकारलाई
मौिलक अिधकारको �पमा उल्लेख गरे को छ।
रा�यह�ले सं िवधानको सं शोधन�ारा समेत िशक्षाको अिधकारलाई मौिलकहको �पमा ःथान िदन
थालेको पाइन्छ । जःतो भारतको संिवधानको सन् २००२ मा भएको छयासीयौ सं शोधनबाट धारा
२१ क थप गरी ६ दे िख १४ बषर् उमेर समूहका बालबािलकालाई कानूनमा व्यवःथा भए अनु�प
अिनबायर् र िन:शुल्क िशक्षा उपलब्ध गराइने कुरा उल्लेख गरी िशक्षाको अिधकारलाई मौिलक हकको
�पमा ःथान िदइयो।यसै गरी पािकःतानको संिवधानमा भएको अठारौ सं शोधन २०१० ले धारा
२५क थप गरी ५ दे िख १६ बषर् उमेर समूहका बालबािलकालाई कानूनमा व्यवःथा भए अनु�प
अिनवायर् र िन:शुल्क िशक्षाको हक हुने व्यवःथा गर्यो।युनँ
े कोको सबैको लािग िशक्षा िव� अनुगमन
ूितबेदन, २०१० (UNESCO’s Education for All Global Monitoring Report 2010) का अनुसार
िव�का १३५रा�ले अिनबायर् र अिवभेदकारी िशक्षा सम्बन्धमा सं वैधािनक ूबन्ध गरी सकेका
ु ले िशक्षामा ूत्यक्ष खचर् माऽ िन:शुल्क ूदान गरे का छन्। िव�
छन्।य�िप िव�का अिधकांश मुलक
ब�कले सन् २००५ मा गरे को एक सव�क्षण
े अनुसार िव�का १३ रा�ले माऽ ूाथिमक िशक्षा पूणर्
�पमा िन:शुल्क गरे का छन्।33
रा�यह�ले आधारभूत िशक्षा कानूनमा व्यवःथा भए अनु�प अिनबायर् र िन:शुल्क हुने व्यबःथा गरे पिन
आधारभूत िशक्षाको पिरभाषामा एक�पता पाइदै न। जःतो पािकःतानको सं िवधानले पाँच दे िख १६ बषर्
उमेर समूहका बालबािलकालाई समेटेको छ भने भारतको सं िवधानले छ दे िख १४ बषर् उमेर समूहका
बालबािलकालाई।यसै गरी अफगािनःतानको सं िवधानले B.A. ःनातक तह सम्मको िशक्षा िन:शुल्क हुने
कुरा उल्लेख गरे को छ।

33 https://www.thehindu.com/news/national/India-joins-list-of-135-countries-in-making-education-a-right/article 13 666115.ece िमित
२०७८।०१।२४ मा हे रीएको।
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४. िशक्षा सम्वन्धी अिधकारको सम्बन्धमा नेपाल कानून
नेपालमा िव.स.२०२८ सालमा

नयाँ िशक्षा ूणाली ःथापना भएपिछ िशक्षा क्षेऽमा आधुिनक

कालखन्डको शु�वात भएको मािनन्छ। नेपालको सं िवधानले िशक्षाको हकलाई व्यापक र िवःतृत
�पमा राखेको छ। िशक्षाको िवकास गन� सव�परी लआयमा िनमार्ण भएको िशक्षा ऐन, २०२८
समयानुकूल पटक पटक सं शोधन हुदै हाल सम्म ूचिलत कानूनको �पमा रहे को छ। िशक्षा सम्वन्धी
अिधकारको िवषयमा चचार् गदार् हाल ूचिलत कानूनी व्यवःथा िनम्न रहे का छन् :
१. िशक्षा ऐन, २०२८:
राि�य िवकासको लािग आवँयक जनशिक्त तयार गनर् सं घीय लोक तािन्ऽक गणतन्ऽात्मक व्यवःथा
अनकूल सवर्साधारण जनताको सदाचार, िश�ाचार र नैितकता कायम राख्न मलुक िभऽ ःथापना हुने
तथा ःथापना भई स�ालन भइरहेका िव�ालयको व्यवःथापनमा सुधार गदै गुणःतरीय िशक्षाको िवकास
गनर्

34

िशक्षा ऐन, २०२८ बनेको पाइन्छ। ूःतुत ऐनले िब�ालय िशक्षाको सम्वन्धमा व्यवःथाह�

गरी तत् सम्वन्धी आवँयक सं रचनाह�को समेत िनमार्ण गरे को छ।यस ऐन िव�ालय िशक्षालाई
व्यविःथत र ूभावकारी वनाउन केिन्ित भएको छ।िशक्षा ऐन, २०२८ को िमित २०५८।१०।२५
मा भएको सातौ सं शोधनबाट माध्यािमक िशक्षाको लािग िव�ालयमा भनार् हुने िव�ाथ�लाई तोिकए
बमोिजमको छाऽवृि�को व्यवःथा गनर् सक्ने 35 ूावधान रहेको छ भने शुल्क सम्वन्धी व्यवःथा 36
िनम्नानुसार रहेको छः
(क)

नेपाल सरकारले िनःशुल्क िशक्षा घोषणा गरे को िव�ालय िशक्षाका लािग सामुदाियक िव�ालयले
िव�ाथीको नाममा कुनै िकिसमको शुल्क िलन पाउने छै न ।

(ख)

सबै बालबािलकालाई आधारभूत तहसम्मको िशक्षा अिनवायर् र िनःशुल्क तथा माध्यािमक
तहसम्म िनःशुल्क िशक्षा ूदान गनर्को लािग नेपाल सरकारले आवँयक ॐोतको व्यवःथा
गन�छ37।

(ग)

�ि�िवहीन बालबािलकालाई ॄे निलिप तथा बिहरा र ःवर वा बोलाइसम्बन्धी अपा�ता भएका
बालबािलकालाई सा�ेितक भाषाको माध्यमबाट िनःशुल्क िशक्षा ूदान गन� व्यवःथा गरीनेछ ।

(घ)

िनःशुल्क िशक्षा घोषणा गरे को िव�ालय िशक्षा बाहेकको अन्य िव�ालय िशक्षामा अध्ययन गने
ँ िलइने शुल्क तोिकएको आधारमा िनधार्रण गरीनेछ .
िव�ाथ�सग
तर गरीबीको रे खाममुनी रहेका दिलत, जनजाित र मिहला लगायत अन्य िव�ाथ�लाई सामुदाियक
िव�ालयमा िनःशुल्क िशक्षा ूदान गन� व्यवःथा गरीनेछ ।

34 िशक्ष ऐन, २०२८ को ूःतावना।
35 उही ऐन, दफा ११ण.
36 उही ऐन, दफा १६घ.
37 िशक्षा ऐन, २०२८ को आ�� सं शोधनबाट थप।
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(ङ)

िव�ालयले िव�ाथ�लाई कुनै कक्षामा भनार् गदार् एकपटक भनार् शुल्क िलइसकेपिछ पुनः सोही
िव�ालयको अक� कक्षामा भनार् गनर्को लािग कुनै कुनै िकिसमको शुल्क िलन पाउने छै न ।

(च)

ँ कुनै िकिसमको शुल्क
िव�ालयले िव�ालयको भौितक सं रचना िनमार्ण गनर्को लािग िव�ाथ�सग
िलन पाउने छै न।

(छ)

ँ िलन पाउने शुल्क तोिकएको अिधकारीबाट ःवीकृत गराई
सं ःथागत िव�ालयले िव�ाथ�सग
िनधार्रण

गनुर्

पन�छ।त्यसरी

शुल्क

िनधार्रण

सम्वन्धमा

ःवीकृित

िददा

तोिकएको

अिधकारीले िव�ालयले उपलव्ध गराएको सुिवधाको आधारमा िदनेछ।
िशक्षा ऐन, २०२८ मा भएको सातौ र आठौ सं शोधनबाट सामुदाियक िब�ालयको हकमा बमशः
िनःशुल्क िशक्षा ूदान गन� र सं ःथागत िव�ालयको हकमा िव�ालयले उपलव्ध गराएको सुिवधाको
आधारमा माऽ शुल्क िनधार्रण हुने व्यवःथा गिरएको पाइन्छ।
िशक्षा ऐन, २०२८ को दफा १७ को उपदफा (१क.) खण्ड (छ) मा “िव�ाथ� भनार् गदार् दान,
उपहार वा कुनै रकम िलएमा” एक लाख �पैयासम्म जिरवाना वा छ मिहनासम्म कैद वा दुवै सजाय
ु ी फौजदारी कायर्िविध सं िहता,
हुने व्यवःथा सोही उपदफा (१क.) मा रहेको छ। ूःतुत मु�ा मुलक
२०७४ को अनुसूची-१ िभऽ समावेश भई नेपाल सरकार वादी हुन38
े व्यवःथा रहे को छ।
२.

ूािविधक िशक्षा तथा व्यवसाियक तािलम पिरष� ऐन, २०४५:

ूािविधक तथा व्यावसाियक िशक्षा आिथर्क र सामािजक िवकासको मे�दण्ड हो। िव�का िवकिसत
रा�मा ूािविधक तथा व्यावसाियक िशक्षा मुख्य धारकै �पमा िवकिसत भएको पाइन्छ। आधारभूत
िव�ालय िशक्षा प�ात् ूािविधक तथा व्यावसाियक िशक्षा पढ्नेको दर ४० दे िख ६० ूितशतसम्म
छ। जःतै ः× िःवट्जरल्यान्ड तथा जमर्नसिहत युरोपका धेरै दे शमा ६० ूितशतको हाराहारीमा
पाइन्छ। त्यःतै एिसयाका दुई समृ� दे श िसं गापुर र दिक्षण कोिरयामा पिन किरब ५० ूितशतको
हाराहारीमा छ। अःशे िलया यसको राॆो उदाहरण हो, जहाँ युवा िव�िव�ालयभन्दा ूािविधक तथा
व्यावसाियक िशक्षा िलन बढी �चाउँछन् 39 । व्यवसाियक तथा ूािविधक जनशिक्त उत्पादन गन�
उ�ेँयले ूःतुत ूािविधक िशक्षा तथा व्यवसाियक तािलम पिरष� ऐन, २०४५ को िनमार्ण भएको
हो। ूािविधक िशक्षा तथा व्यवसाियक तािलमलाई सुव्यविःथत र ःतरयुक्त गनर् एवं तािलम िदने
िनकायह� बीच समन्वय कायम गनर् तथा िसपको ःतर िनधार्रण एवं ूमाणीकरणको लािग यस ऐनले
पिरष� ःथापना 40 गरे को छ। पिरष� अन्तरगत कृिष, ईिन्जिनयिर�, ःवःथ्य र होटल व्यवःथापन
लगायत सं कायमा िडप्लोमा/ूमाणपऽ तह तथा ूािविधक एसएलसी तहमा गरी १०३७ ओटा
सं ःथाह� र छोटो अविधको िसपमुलक तािलम सं चालनका लािग ११३१ भन्दा बढी सं ःथाह�ले
38 िशक्षा ऐन, २०२८। दफा १७ग.
39 डा. रामहरी लािमछाने, ूािविधक तथा व्यवसाियक िशक्षा, ौोत व्यवःथापन, अ�पूणर् पो� दै िनक, ूकािशत िमित ३० काितर्क, २०७४
Available at http://annapurnapost.com/news/84128 िमित २०७८।०१।२४ मा हेरीएको।
40 ूािविधक िशक्षा तथा व्यवसाियक तािलम पिरषद ऐन, २०४५ दफा ३।
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दे शभरी कायर्बम सं चालन गरीरहेबाट 41 यस ऐनले अिनवायर् तथा िनःशुल्क िशक्षाको वारे मा उल्लेख
गरे को नभएपिन ूािविधक तथा व्यवसाियक िशक्षा हािसल गन� िव�ाथ�को हक कायार्न्वयन गनर् इ�ा
थप्ने काम गरे को छ।
३.

उच्च माध्यािमक िशक्षा ऐन, २०४६:

तत्कािलन अवःथामा ूचलनमा रहे को दश वष� िव�ालय िशक्षामा दुई वषर्को एक शैिक्षक तह थप
गरी उच्च माध्यिमक िशक्षाको तह िसजर्ना गनर् र यस तहको िशक्षाको ःव�प, ःतर, सं चालन र
िनयन्ऽणको समेत व्यवःथा गनर् 42 ूःतुत ऐन बनेको पाइन्छ। उच्च माध्यािमक िशक्षालाई कक्षा
एघार र बा॑मा िदइने िशक्षालाई43 बुझाउने र सो ऐनले उच्च माध्यिमक िव�ालयबाट िदइने िशक्षाको
गुणःतरको वृि� गन� र त्यःता िव�ालयह� बीच समन्वय कायम गन� सम्बन्धमा नीित िनधार्रणको
लािग उच्च माध्यिमक िशक्षा सभाको गठन 44 गरे को छ भने उच्च माध्यिमक िशक्षा सभाको कायर्
स�ालन गनर्को लािग

उच्च माध्यिमक िशक्षा प�रष� 45 गठन गरी उच्च माध्यािमक िशक्षालाई

सं चालन व्यवःथापन गरे को छ।
४.

ःथानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४:

नेपलाको सं िवधानको अनुसूची-५ को बमसं ख्या १५ मा केिन्िय िव�िव�ालय, केिन्िय ःतरको ू�ा
ूित�ान, िव�िव�ालय मापदण्ड र िनयमन, केिन्िय पुःतकालय सं घको अिधकार सूचीमा रहेको भने
अनुसूची-६ को बमसं ख्या ८ मा ूदे श िव�िव�ालय, उच्च िशक्षा ूदे शको अिधकार सूचीमा रहेको
छ। त्यसै गरी अनुसूची-८ को बमसं ख्या ८ मा आधारभूत र माध्यािमक िशक्षा ःथानीय तहको
अिधकार सूचीमा रहे को छ भने अनुसूची-९ को बमसं ख्या २ मा िशक्षा सं घ, ूदे श र ःथानीय तहको
अिधकारको साझा सूचीमा रहे को छ। नेपालको सं िवधानले व्यवःथा गरे अनुसार सं घ, ूदे श र
ःथानीय तह तीनैवटा सरकारले िशक्षाको अिधकारलाई कायार्न्वयन गनुर् पन� दाियत्व रहेको छ।
ःथानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ ले नेपालको सं िवधानको भावना अनु�प गाँउपािलका तथा
नगरपािलकाको काम, कतर्व्य र अिधकार अन्तरगत आधारभूत र माध्यािमक िशक्षा 46 िनयिमत,
व्यविःथत गन� सम्पूण र् िजम्मेवारी
५.

ःथानीय तहको हुने व्यवःथा गरे को छ ।

राि�य िचिकत्सा िशक्षा ऐन,२०७५:

िचिकत्सा िशक्षाको क्षेऽमा राज्यको लगानी अिभवृ�ी गद� िचिकत्सा िशक्षालाई नेपालको राि�य
आवँयकता अन�प िवकास गरी िचिकत्सा िशक्षाको िनयमनलाई एकीकृत तथा च ुःत बनाउन,
41 ूािविधक तथा व्यवसाियक िशक्षा तािलम, एिककृत बािषर्क ूितवेदन, २०७६, नेपाल सरकार िशक्षा, िब�ान तथा ूिविध मन्ऽालय,
पृ�- ८।
42 उच्च माध्यािमक िशक्षा ऐन, २०४६ को ूःतावना।
43 उही ऐनको दफा २ को उपदफा २.१।
44 उही ऐनको दफा ४क.।
45 उही ऐनको दफा ५।
46 ःथािनय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ११, उपदफा (२) को खण्ड (ज)
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िचिकत्सा िशक्षा सम्बन्धी िशक्षण सं ःथाको ःथापना र स�ालन सम्बन्धी कायर्लाई

व्यविःथत गनर्

तथा िचिकत्सा िशक्षामा गुणःतर, पेशाधिमर्ता, सं ःथागत जवाफदे िहता, भौगोिलक सन्तुलन र सामािजक
न्याय कायम गरी िवप� लगायत सवै िव�ाथ�ह�को समान पहुँच सुिनि�त गनर्को लािग िचिकत्सा
िशक्षा सुधार गन� सम्बन्धमा िविभ� समयमा गिठत आयोग, सिमित तथा कायर्दलको ूितवेदनको ममर्
र भावना समेतलाई �ि�गत गरी िचिकत्सा िशक्षा आयोग ःथापना तथा स�ालन गन� सम्बन्धमा
व्यवःथा गनर्47 ूःतुत ऐन बनेको पाइन्छ । यस ऐनको सवल पक्ष भनेकै िशक्षण सं ःथाको िनयमन
गनर् तथा िचिकत्सा िशक्षालाई िनयमन बनाउन िचिकत्सा िशक्षा आयोगको ःथापना 48 गनुर् हो।
आयोगको कायर्कारी िनकायको काम गनर् कायर्कारी सिमितको49 व्यवःथा गरे को छ।
राि�य िचिकत्सा िशक्षा ऐन, २०७५ को ःवदे शी लगानीबाट सं चािलत कलेजह�ले कूल िसट
ु लगानी वा िबदे शीको लगानीमा सं चािलत
सङ्ख्याको किम्तमा दश ूितशत, नेपाली र िबदे शीको सं यक्त
िशक्षण सं ःथाले कूल िसट सङ्ख्याको किम्तमा बीस ूितशत िसट िनःशुल्क छाऽवृि�को �पमा नेपाल
सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपछर् 50 , िचिकत्सा िशक्षा अध्ययनको लािग शुल्क िनधार्रण आयोगले
िनधार्रण गन�51, िचिकत्सा िशक्षा अध्ययनका लािग सिहदका पिरवार, बेप�ा पािरएका व्यिक्तका पिरवार,
घाइते यो�ाह�को पिरवार, �न्द पीिडत, मिहला, दिलत, आिदवासी जनजाती, खस आयर्, मधेशी, था�,
मुिःलम र िपछिडएका क्षेऽ समेतलाई आयोगले तोके बमोिजम िसट आरक्षण गन�52, नेपाल सरकारले
ूाथिमकता तोकेको क्षेऽ र ःथानमा ःथापना भएको िशक्षण सं ःथालाई ूोत्साहन गनर् आवँयक
सहिलयत वा सुिवधा उपलब्ध गराउन सक्ने 53 , यो ऐन ूारम्भ भएको िमितले दश वषर् पिछ नेपाल
राज्यिभऽ सं चािलत िचिकत्सा सम्बन्धी िशक्षण सं ःथा बमशः गैर नाफामुलक र सेवामुलक सं ःथाको
�पमा रहने 54 व्यवःथा नेपालको सं िवधान लागू भएपिछ िशक्षा र ःवःथ्य सम्वन्धी मौिलक हक
कायार्न्वयन तफर् रहेका छन् । यो ऐनले मूलतः िचिकत्सा िशक्षालाई सवै िव�ाथ�को पहुँचलाई
सुिनि�त गनर् व्यवःथा गरे को छ।
६.

अिनवायर् तथा िनःशुल्क िशक्षा सम्वन्धी ऐन, २०७५:

नेपालको सं िवधानले मौिलक हक अन्तरगत धारा ३१ मा िशक्षा सम्वन्धी हकलाई समावेश गरी धारा
४७ अनुसार मौिलक हक कायर्न्वयनको लािग कानूनी व्यवःथा गनर् ूःतुत ऐन बनेको हुँदा यस
ऐनको सवार्िधक मह�व रहेको छ। यस ऐनले मूलतः अिनवायर् तथा िनःशुल्क िशक्षामा राज्य र
नागिरक दुवैको दाियत्व िसजर्ना गद� दुईवटा पक्षलाई व्यविःथत गरे को छ । एउटा नागिरकले
47 राि�य िचिकत्सा िशक्षा ऐन, २०७५ को ूःतावना
48 उही ऐनको दफा ३
49 उही ऐनको दफा ८
50 उही ऐनको दफा १७ (४)
51 उही ऐनको दफा १८
52 उही ऐनको दफा ४०।
53 उही ऐनको दफा ४३।
54 उही ऐनको दफा ४७(१)।
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अिनवायर् िशक्षा िलनु पन� र अक� राज्यले िनःशुल्क िशक्षा ूदान गनुर् पन�।ूःतुत ऐनको ूमुख
व्यवःथालाई िनम्नानुसार राख्न सिकन्छः
(क)

आधारभूत िशक्षा कक्षा एक दे िख आठ सम्मलाई र माध्यािमक िशक्षा कक्षा नौ दे िख बा॑
सम्मलाई मािनएको55,

(ख)

ूत्येक नागिरकलाई गुणःतरीय िशक्षामा समतामूलक पहुँचको अिधकार हुन56
े ,

(ग)

ूत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा िशक्षा ूा� गन� अिधकार हुने,57

(घ)

अपा�ता भएका नागिरकह�लाई िवशेष िशक्षाको माध्ययमबाट िशक्षा ूा� गन� अिधकार
हुने,58

(ङ)

आिथर्क �पमा िवप�, अपा�ता भएका र दिलत नागिरकलाई िनःशुल्क उच्च िशक्षा ूा�
गन� अिधकार हुने,59

(च)

ूत्येक नागिरकलाई आधारभूत तह सम्मको िशक्षा ूदान गन� दाियत्व र तत् सम्वन्धी
आवँयक व्यवःथा िमलाउने िजम्मेवारी नेपाल सरकार, ूदे श सरकार र ःथानीय तहको
हुन60
े र माध्यािमक तह सम्मको िशक्षा ूदान गन� दाियत्व राज्यको हुन,े 61

(छ)

आधारभूत तह सम्मको िशक्षा हािसल गनुर् ूत्येक नागिरकको कतर्व्य हुने,62

(ज)

सम्वत २०८५ वैशाख १ गते पिछ आधारभूत िशक्षा ूा� नगरे को व्यिक्त दे हायको अवसर
ूा� गनर् योग्न नहुन63
े

(१) नेपाल सरकार, ूदे श सरकार वा ःथानीय तहको कुनै पिन सरकारी सेवामा वा नेपाल
सरकार, ूदे श सरकार वा ःथानीय तहको पूण र् वा आंिशक ःवािमत्व, अनुदान वा िनयन्ऽणमा
रहेको कुनै सं ःथाको सेवामा ूवेश गनर् वा कुनै पिन सरकारी गैर सरकारी वा िनजी क्षेऽमा
ःथािपत कुनै पिन सं ःथामा कुनै पिन पदमा िनवार्िचत, िनयुिक्त वा मनोनयन हुन वा कुनै
रोजगारी ूा� गनर्,
(२)

कुनै पिन कम्पनी, फमर्, सहकारी सं ःथा वा गैरसरकारी सं ःथाको सं ःथापन गनर् वा त्यःतो
कम्पनी फमर् वा सं ःथाको सं ःथापक शेयरधनी, सं चालक वा सदःय वा कुनै पदािधकारी हुन

(झ)

परम्परादे िख चिलआएका िशक्षा सम्वन्धी मूल्य, मान्यता, सं ःकृित, रीितिरवाज र अभ्यासको
सं रक्षण र जगेनार् गनर् र त्यसलाई समय सापेक्ष पिरमाजर्न गरी िनरन्तरता िदन गु�कूल,
गुम्वा वा मदरसा जःता सं ःथा सं चालन गरी वालवािलकालाई िशक्षा ूदान गनर् सिकने64

55 अिनवायर् तथा िनःशुल्क िशक्षा समवन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (घ) र (ञ)।
56 उही ऐनको दफा ३(१)।
57 उही ऐनको दफा ३(२)।
58 उही ऐनको दफा ३(७)।
59 उही ऐनको दफा ३(८)।
60 उही ऐनको दफा ४(१)।
61 उही ऐनको दफा ४(२)।
62 उही ऐनको दफा ५(१)।
63 उही ऐनको दफा १९।
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(ञ)

ूत्येक नागिरकलाई राज्यबाट माध्यािमक तहसम्मको िशक्षा िनःशुल्क ूा� गन� अिधकार
हुन65
े

(ट)

ःथानीय तहले शैिक्षक समामी ूदान गन�, ःवाःथ्य उपचारको ूवन्ध गन�, िदवा खाजाको
व्यवःथा गनुर् पन�66

(ठ)

िनजी लगानीमा सं चािलत िव�ालय सेवामूलक र लोककल्याणकारी हुन ु पन�67
अिनवायर् तथा िनःशुल्क िशक्षा समवन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३२ को उपदफा (१) ले
िनम्नानुसारको कायर्लाई कसूर कायमा गरे को छः

(क)

दफा ९ को उपदफा (१) बमोिजम ूधानाध्यापकले भनार् गनर् इन्कार गरे मा वा सोही
दफाको उपदफा (४) बमोिजम बालबािलका भनार् गनर् नसकेको िलिखत जानकारी निदएमा,

(ख)

दफा १० को उपदफा (१) बमोिजम आधारभूत तहको िशक्षा िलइरहेको बालबािलकालाई
िब�ालयबाट िनंकाशन गरे मा वा उपदफा (२) बमोिजमको आधारभूत िशक्षा ूा� गनर् वा
पिरक्षा िदन रोक लगाउने वा बि�त गरे मा,

(ग)

दफा ११ बमोिजम आधारभूत तहको िशक्षा पूरा नगरी िव�ालय छाडेको िव�ाथ�लाई पूनः
भनार् गनर् इन्कार गरे मा वा दफा १३ बमोिजम आधारभूत तहसम्मको िशक्षा पूरा नगरे का
बालबािलका अध्ययन गरीरहेको िव�ालय छोडी अक� िव�ालयमा भनार् हुन ःथानान्तरण
ूमाणपऽ माग गरे मा सो ःथानान्तरण ूमाणपऽ िदन इन्कार गरे मा,

(घ)

दफा १६ बमोिजम परम्परागत िशक्षा ूदान गनर् सिकने िवपिरतका कुनै कायर् गरे मा र

(ङ)

दफा २७ बमोिजम िनजी लागानीका िव�ालय सेवामूलक हुने व्यवःथा िवपिरतका कुनै कायर्
गरे मा।
कसै ले यस ऐन बमोिजमका कसूर गरे मा सम्विन्धत बालबािलकाको अिभभावकले कसूर
गरे को पन्ी िदनिभऽ सम्विन्धत ःथानीय तहको न्याियक सिमितमा िनवेदन िदन सक्ने
व्यवःथा दफा ३२ को उपदफा (२) ले गरे को छ। न्याियक सिमितले गरे को िनणर्य उपर
सम्विन्धत िजल्ला अदालतमा पुनरावेदन गनर् सक्ने व्यवःथा दफा ३२ को उपदफा (५) ले
गरे को छ।

७.

अपा�तत भएका व्यिक्तको अिधकार सम्वन्धी ऐन,२०७४:

अपा�ता भएका व्यिक्त िव�� हुने भेदभाव अन्त्य गरी उनीह�को नागिरक, राजनीितक, आिथर्क,
सामािजक तथा सांःकृितक अिधकारको सम्मान गनर् तथा अपा�ता भएका व्यिक्तलाई सशिक्तकरण गरी
नीित िनमार्ण र िवकास ूकृयामा सहभागी गराई ःवावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण
64 उही ऐनको दफा १६(१)।
65 उही ऐनको दफा २०।
66 उही ऐनको दफा २२,२४,२५।
67 उही ऐनको दफा २७।
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सुिनि�त गन�

68

उ�ेँयबाट यो ऐन बनेको पाइन्छ। नेपालको सं िवधानले ूत्यभूत गरे को मौिलक हक

कायार्न्वयन गनर् बनेको यस ऐनले अपा�ता भएका व्यिक्तले पाउने अिधकारका िवषयमा व्यापक
व्यवःथा गरे को छ। अप�ता भएका व्यिक्तको िशक्षा सम्वन्धी अिधकारलाई यस ऐनको पिरच्छे द-५
मा व्यवःथा गिरएको छ। उक्त ऐनको दफा २० मा अपा�ता भएका व्यिक्तले िनःशुल्क उच्च िशक्षा
ूा� गन� अिधकार, अपा�ता भएका व्यिक्तले िनःशुल्क ूािविधक र व्यवसाियक िशक्षा पाउने अिधकार,
उपयुक्त पाठ्बम र ॐोत सामामीको माध्ययमबाट उिचत िशक्षा िदनु पन� व्यवःथा, िशक्षा सम्वन्धी
हक सुिनि�त गनर् ॄे ल वा वैकिल्पक िलिप, सांकेितक भाषा र ूिविधको ूयोग लगायतका
माध्ययमबाट िशक्षा िदने व्यवःथा िमलाउनु पन�, आवँयकता अनुसार आवास सुिवधा सिहतको िशक्षा
ूदान गन� व्यवःथा िमलाउने, िव�ालय भवन वा भौितक सं रचना अपा�ता भएका व्यिक्तको पहुँचको
सुिनि�त हुन ु पन� आदी जःता अिधकारलाई व्यविःथत गरे को छ।
अपा�ता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्वन्धी ऐन,२०७४ को दफा ५३ मा “कसैले पिन अपा�ता
भएका व्यिक्तलाई घृणा, हेला, उपहास वा ितरःकार गनर्, जानीजानी िनजको आत्मसम्मानमा चोट
पुर्याउने कुनै कायर् गनर् वा अपा�ता भएका व्यिक्तले ूयोग गन� सहायक समामीको ूयोगमा अवरोध
वा हःतक्षेप गनर् वा त्यःतो समामी खोःन वा िबगानर् नहुने” भनी भएको व्यवःथा, दफा ५४ ले
अपा�ता भएको व्यिक्तलाई िभक्षा माग्न लगाउन नहुने व्यवःथा र दफा ५ मा झु�ा िववरण िदई अक�
ूकारको वगीर्करणको अपा�ताको पिरचयपऽ ूा� गनर् नहुने व्यवःथा िवपिरतको कायर्लाई दफा ५५
ले कसूर कायम गरी सजायको व्यवःथा गरे को छ। दफा ५५ को उपदफा (१), (२), (३) (४) र
ु ी फौजदारी कायर्िविध
(५) अन्तगर्तको सजाय हुने मु�ा नेपाल सरकार वादी हुने र सो मु�ा मुलक
सं िहता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मािनने व्यवःथा दफा ५७ ले गरे को छ।
८.

बालबािलका सम्वन्धी ऐन, २०७५:

यस ऐनको दफा १५ मा बालबािलकाको िशक्षाको अिधकारको चचार् गिरएको छ।उक्त दफामा छ
वषर् मुिनका बालबाललकालाई आफ्नो उमेर र िवकासको ःतर अनसुार उपयुक्त ढं गले िसक्न पाउने र
ूारिम्म्भक बाल िबकासको अिधकार हुने, ूत्येक बालबािलकालाई ूचिलत कानून बमोिजम आधारभूत
तहसम्मको िशक्षा अिनवायर् र िनःशुल्क तथा

माध्यािमक तहसम्मको िशक्षा िनःशुल्क �पमा बालमैऽी

वातावरणमा पाउनेअिधकार हुने, ूत्येक बालबािलकालाई आफ्नो िवशेष शारीिरक तथा मानिसक
अवःथा अनुसार ूचिलत कानून बमोिजम उपयुक्त अध्ययन साममी तथा िशक्षण िविध माफर्त िशक्षा
पाउनेअिधकार हुने, दिलत बालबािलकालाई ूचिलत कानून बमोिजम छाऽवृि� सिहतको िनःशुल्क
िशक्षा पाउने अिधकार हुने व्यवःथा गरे को छ।

68 अपा�ता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्वन्धी ऐन, २०७४ को ूःतावना।
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यस ऐनको दफा ६६ ले बालबािलका िव��को कसूर कायम गरी सो मु�ा नेपाल सरकार बादी हुने
ु ी फौजदारी कायर्िविध सं िहता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मािनने व्यवःथा
र मुलक
दफा ७६ ले गरे को छ।
नीितगत व्यवःथाः
राि�य िशक्षा नीित, २०७६: िशक्षाको अिधकारसँग सम्विन्धत क्षेऽगत �पमा रहेका शैिक्षक

(क)

जनशिक्त िवकास केन्िको तािलम नीित, २०६२, अनौपचािरक िशक्षा नीित, २०६३, ूािविधक
तथा व्यावसाियक िशक्षा एवं तािलम नीित, २०६९, उच्च िशक्षा नीित, २०७२ र अपा�ता
भएका बालबािलकाह�का लािग समावेशी िशक्षा नीित, २०७३ समेत पाँच ओटा नीितह�
खारे ज गरी सवै पक्षलाई समेटेर राि�य िशक्षा नीित, २०७६ नेपाल सरकार मिन्ऽपिरष�बाट
२०७६।७।१८ मा ःवीकृत भई लागू भएको छ।
राि�य िशक्षा नीित, २०७६ ले “िशिक्षत, सभ्य, ःवःथ र सक्षम जनशिक्त; सामािजक न्याय,
�पान्तरण र समृि�” भ�े दूर�िि िलएको छ भने यस नीितमा “सबै तहको िशक्षालाई ूितःपधीर्,
ूिविधमैऽी, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई दे शको आवँयकता अनु�पको मानव सं शाधन िवकास
गन�” लआय रही १३ ओटा उ�ेँयह�, ३३ ओटा रणनीित तथा अन्य नीित तथा कायर्नीित रहेका
छन्। मूल �पमा ूःतुत नीितले गुणःतरीय िशक्षामा सवै नागिरकको समतामूलक र न्यायोिचत पहुँच
ःथािपत गन� िदशा अवलम्वन गरे को पाइन्छ।

५. िशक्षा सम्वन्धी अिधकारको सम्बन्धमा न्याियक �ििकोक
कुनै पिन रा�को िवकासलाई त्यस

दे शको िशक्षाको किसमा हेिरने भएकोले दे श िवकासको बममा

िशक्षालाई ूमुख पूवार्धारको �पमा िलइन्छ। िशक्षा सम्वन्धी अिधकारको सम्वन्धमा नेपालको
सं िवधानले गरे को व्यवःथा तथा ूचिलत कानूनी व्यवःथाको अितिरक्त न्यायपािलकाले समेत िशक्षाको
अिधकार सं रक्षण, सम्वधर्न तथा कायार्न्वयन गनर् महत्वपूणर् भूिमका खेल्दै आएको छ। िशक्षा सम्वन्धी
हक ूचलनको लािग न्यायपािलकाले िदएको केही न्याियक �ििकोणलाई िनम्नानुसार राख्न सिकन्छः
१. राि�य नीिज तथा आवासीय िव�ााल एशोिसयसन, नेपाल (नेशनल प्याब्सन) का तफर्वाट ऐ.का
संःथापक अध्यक्ष वसन्तवहादुर ौे � िव�� मिन्ऽपिरष� सिचवालय, िसंहदरवार काठमाड� समेत69


िव�ालयलाई िव�ाथीर्ले ितन� शुल्क िव�ालयवाट ूा� गन� िशक्षाको गुणःतर तथा भौितक
सुिवधा सापेक्ष हुने भएकाले िव�ालयको भौितक सुिवधाको ःतर र ूदान गन� शैिक्षक
गुणःतरका आधारमा िव�ालयको वगीर्करण गरी सोही बमोिजम शुल्क िलने व्यवःथालाई
सं िवधान िवपरीत भनी अथर् गनर् निमल्ने ।

69 ने.का.प.२०६२,अ� ७, िनणर्य नं. ७५५९।
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सं ःथागत िव�ालयको स�ालन र लेखा परीक्षण सम्बन्धमा िशक्षा ऐनमा भएका ूावधान नै
लागू हुने र नलेिखएका कुरामा अन्य ूचिलत कानूनबमोिजम हुने भएवाट एउटै िबषयमा
दुईवटा ऐनको ूावधान लागू हुने अवःथा नदे िखने ।

२. असहाय नानीह�कक साथी (FNC) संःथाको सोमूसाद पने� समेत िव�� ूधानमन्ऽी तथा
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, िसंहदरवार समेत70


ऐनह�

बनाएर

र

ऐनमा

व्यवःथा

गद� मा

हाॆो

जःतो

परम्परागत

�ढीवादी

गरीवी, अिशिक्षत, अ�ानता भएको िःथितमा पठन पाठनको सुिवधा आिद उपलव्ध नहुने यावत
कारणह�ले गदार् ऐन र CRC को व्यवःथाले माऽ बालौम िनमुल
र् हुन नसक्ने ।


नेपालले हःताक्षर गरी अनुमोदन गरे का मानव अिधकार सम्बन्धी अन्तराि�य महासिन्धह�
खास गरी

CRC, ICCPR ICESCR

जःता मानव जीवनका सबै अवःथालाई समेट्ने

अत्यावँयकीय
Convention

ह� बालबािलकाको पा�बममा नै समावेश गनर् उपयुक्त हुने तफर् िबपक्षी

मिन्ऽपिरष� र िशक्षा मन्ऽालयको नाममा िनद� शनात्मक आदे श समेत जारी हुने ।
३. जनिहत संरक्षण म� (ूो.पिव्लक) का तफर्वाट र आफ्नो हकमा समेत अिधवक्ता ूकाशमणी शमार्
समेत िव�� ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, िसंहदरवार समेत71


आिथर्क, सामािजक, साँःकृितक अिधकारको सन्दभर्मा अपा�ह�लाई झनै वढी समथर्नको ज�रत
पदर्छ।िशक्षा िवना रोजगारी हुँदैन र रोजगारी िवना आिथर्क ॐोत नजुट्ने हुँदा जीवनलाई
गुणात्मक �पमा उपभोग गनर् नसक्ने हुनाले िवकासको समम चबमा यी तीन वटा तत्वको
सिमौण गरी सघाउन राज्यले सहयोग गनुप
र् न� ।



राज्यले गनुप
र् न� अिनवायर् दाियत्वको अं ग ःव�प मािनने िशक्षा जःतो कुरामा उदािसनता
राज्यको लािग सुहाउँदो नभई विहरोपनवाट ूभािवत वगर् िवशेष �पले थप विहःकरणमा पन�
िःथित दे िखन्छ । सं िवधानको सं रक्षण र कायार्न्वयनको दाियत्व वहन गनुप
र् न� अवःथामा रहेको
न्यायपािलकाको है िसयतले सव��च अदालत मौन वःन सक्ने िःथित नरहने।



कानूनमा समानताको हकको ूावधान गरीए पिन त्यो हक अन्तगर्त िविभ� वगर् र समुदायको
अनुभवह� समेिटएको छै न भने सवैले समान �पमा त्यसको लाभ िलन सक्ने अवःथा नरहने ।



अदालत�ारा िनद� िशत व्यवःथा कायार्न्वयन गनर् राज्यले सं िवधान जारी गदार् सं िवधान ूित
वफादार रहने र उसको अक्षर र भावनाको ईमान्दार कायार्न्वयन गन� जुन ूितव�ता दे खाएको
हुन्छ, त्यसलाई व्यिक्तगत र सं ःथागत दुवै ःतरमा िजम्मेवार िनकाय एवं पदािधकारीह�ले
िनवार्ह गनुप
र् न�।

70 ने.का.प.२०६३,अ� ५, िनणर्य नं. ७७०५।
71 ने.का.प.२०६५, अ� २, िनणर्य नं. ७९३१।
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अपा�का शैिक्षक हकको व्यवःथाको आवँयकताको पृ�भूिममा खास कायर्योजना तजुम
र् ा गरी
अिवलम्व लागू गनुप
र् न� हुनाले सो व्यवःथा गनर् पन� कुरामा ध्यानाकषर्ण गराउँदै तत्कालै दे िख
िव�ालय वा महािव�ालयमा िशक्षा ूा� गनर् चाहने विहरोपनको असर परे को व्यिक्तह�को
आवँयकतालाई सम्वोधन गनर् चालु शैिक्षक सऽ िभऽ सांकेितक भाषाको माध्यम�ारा िशक्षामा
अवसर पाउने िव�ालय वा महािव�ालय िकटान गरी ूिशिक्षत दोभाषे वा िशक्षकह�को
व्यवःथा गनु,र् त्यहाँ ूयोग हुने पा�सामा�ीह� सांकेितक भाषामा अनुवाद गन� ूकृया शु� गरी
त्यहाँका िव�ाथ�ह�लाई आवँयक पा�सामा�ी यथािशय उपलव्ध गराउनु, सांकेितक भाषामा
िशक्षण गनर् सक्ने जनशिक्तको तािलमको व्यवःथा अिवलम्व शु� गनर् परमादे शको आदे श जारी
हुने ।

४. अिधवक्ता मोहन साशंकर िव�� िशक्षा तथा खेलकुद मन्ऽालय समेत72


कुनै खास वगर्का व्यिक्तलाई माऽ िवशेष �पले उक्त िव�ालयमा भनार् हुन पाउने र सो
वाहेकका

अन्य

जाित

वा

वगर्का

मािनसले

त्यःतो

िव�ालयमा

भनार्

हुनबाट

बि�त

(Exclusion) हुनपु न� अवःथा र ूकारान्तरमा त्यःतो व्यवःथाले अन्य जातका मािनसह�लाई
कमर्काण्डसम्बन्धी अध्ययन गनर्बाट नै वन्दे ज लगाएको मा�ुपन� हुन्छ । कुनै पिन ूकारले
छु �ाउने (Distinction) ूितवन्ध (Prohibition) लगाउने, वाहे क गन� (Exclusion) तथा वन्दे ज
(Restriction) लगाउने जःता कायर्ह� जसले व्यिक्तह�को हक अिधकारको उपभोगलाई
िनयिन्ऽत वा खिण्डत वा इन्कार गदर्छ, त्यःतालाई व्यिक्तह� बीच गिरएको भेदभाव नै
मा�ुपन� ।


खास जात जाित वा वगर्को व्यिक्तलाई सावर्जिनक क्षेऽबाट खचर् व्यहोिरने सं ःथाबाट ूदान हुने
िशक्षा जःतो सवर्साधारणलाई िवना भेदभाव ूितःपधार्को आधारमा र खास िपछिडएको वगर्को
हकमा अझ िवशेष सहुिलत िदएर पिन पहुँच िदनुपन� सेवालाई इन्कार गन� र समाजमा
परम्परागत �पमा नै िशक्षा वा राजकीय सेवामा पहुँचको िहसावले ूभ ुत्व वा वाहुल्य राख्ने खास
खास वगर्लाई एकािधकार िदने, ती वगर्को परम्परागत िनयन्ऽणलाई िनरन्तरता िदने ूत्यक्ष वा
परोक्ष कुनै सोच वा ूयासलाई ू� �पमा भेदभावकारी व्यवःथा वा कायर् भ�ुपन� ।



परम्परागत र भेदभावपूण र् समाजबाट नयाँ समाजमा �पान्तिरत हुन सं ःकृत िशक्षाको िव�मान
ँ सम्बिन्धत
अवःथाको पूणर् मूल्या�न गनर् र छु �ै रणनीितसिहत राज्यको �पान्तरणको दशर्नसग
गरी यो िशक्षालाई समािहत गनर् ज�री दे िखन्छ । यसको लािग राज्यले सं ःकृत िशक्षाको नीित
नै नवीन �पमा वनाई जारी गरी लागू गनुप
र् न� ।



परम्परागत र भेदभावपूण र् समाजबाट नयाँ समाजमा �पान्तिरत हुन सं ःकृत िशक्षाको िव�मान
ँ सम्बिन्धत
अवःथाको पूणर् मूल्या�न गनर् र छु �ै रणनीितसिहत राज्यको �पान्तरणको दशर्नसग

72 ने.का.प.२०६७, अ� ५, िनणर्य नं. ८३७९।
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गरी यो िशक्षालाई समािहत गनर् ज�री दे िखन्छ । यसको लािग राज्यले सं ःकृत िशक्षाको नीित
नै नवीन �पमा बनाई जारी गरी लागू गनुप
र् न� ।


भाषाभाषी एवं जाितपाितमा िविवधता भएको दे शमा एकजाितले पढ्ने िव�ालयमा अक� जाितले
पढ्न नपाउने जःतो भेदभावपूण र् व्यवहारलाई परापूवक
र् ालदे िख आएको परम्पराको �पमा
ःवीकार गरी मान्यता िदएमा त्यसले राज्यको सं िवधानले ूत्याभूत गरे को समानताको हकको
ठाडो उल्लं घन भएको मा�ुपन� ।



ु भ
राज्यको योगदान रहे को कानूनी वा सावर्जिनक सं ःथाले िदने िशक्षा वा अन्य सेवाह� सवर्सल
हुनपु न�मा जातअनुसार छु �ाछु �ै िशक्षालय वा सेवा केन्ि खडा गनुप
र् न� भ�े सोच ःवयं ले सेवामा
पहुँचलाई िनषेिधत गरी भेदभावलाई वढवा िदने र अन्ततः सामािजक एकीकरणको स�ा
िवखण्डीकरणलाई ूौय िदने हुँदा िवपक्षी पशुपित क्षेऽ िवकास कोषबाट स�ालन अिभभारा
िलएको िव�ाौम जःतो पिवऽ शैिक्षक सं ःथालाई त्यःतो गलत र भेदभावपूण र् कुराको माध्यम
वा केन्ि वनाउन निमल्ने ।

५. जनिहत संरक्षण म� (ूो. पिब्लक) तथा आफ्नो हकमा समेत अिधवक्ता राजुूसाद चापागाईं समेत
िव�� ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, िसंहदरवार समेत73


रक्षा िशक्षाको िनहुँमा कुटिपट गनुर् यातनाको कुरा हुन्छ, पिरणाममा मािरन्छ भने अपराधजन्य
कायर् हुने।रक्षा िशक्षा गन� काम पुिनत भएपिन सोिह िसलिसलामा भएको कसूर भने कसूर नै
हुन्छ र त्यसलाई त्यही �पमा हेनप
र्ु न� ।



ज्यान सम्बन्धीको ६(३) नं. को व्यवःथाबाट रक्षा िशक्षाको नाममा कुटिपट गनर् पाउने
अिधकारलाई मान्यता िदएको समेत दे िखएको र त्यसबाट ज्यान गएको अवःथामा �.५०।–
माऽ जिरवाना हुने व्यवःथा सं िवधानको धारा १२(१) �ारा ूद� सम्मानपूवक
र् बाँच्न पाउने
हक, धारा १३ �ारा ूद� समानताको हक र धारा २२ को बालबािलकाको हक अन्तगर्त
उपधारा (३) �ारा ूद� यातना तथा शोषण िव��को हक लगायतका हकह�को ूितकूल
रहनुका साथै नेपाल पक्ष रहे को बाल अिधकार सम्बन्धी महासिन्ध, १९८९ को धारा
१९(१), २८(२) र ३७(क) समेतका ूाबधानह�को ूितकूल रहे को पाइएको हुँदा त्यःता
असमान, अन्यायपूणर् र यातनालाई ूोत्साहन गन� खालको ूाबधानह� कायम राख्न िमल्ने
नदे िखँदा

ज्यान

सं िवधान, २०६३
बदर

सम्बन्धी
को

महलको

धारा

६(३)

१०७(१)

नं.

वमोिजम

हुने ।

73 ने.का.प. २०६५,अ� १०, िनणर्य नं.८०१९।
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६. अिधवक्ता रामकुमार दीिक्षत िव��

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, िसंहदरबार,

काठमाड�ससेत74
्
वषार्तको
समयमा अिवरल वषार्का कारण रा�ी खोलामा आएको बाढीले गदार् ूभािवत नदी



आसपासका गाउँह� र ती गाउँह�मा बसोबास गन� आम नागिरकह� भोक, रोग, अिशक्षा,
गरीबी र उिचत बासःथानको सुिवधाबाट वि�त हुने कुरामा राज्यका िजम्मेवार िनकाय
बेसरोकार रहने कायर् न्यायपूण र् हुन सक्दै न । त्यःता ूभािवत इलाकाका व्यिक्तह�को िशक्षा,
खा�ा� र उिचत बासःथानलाई यथासमयमा व्यवःथापन गरी मानवोिचत जीवन िजउन पाउने
कुराको ूत्याभूित गरीनु पन� ।
७. िनरजकुमार

साहसमेत

िव��

ूधानमन्ऽी

तथा

मिन्ऽपिरष�को

कायार्लय,

िसंहदरबार,

काठमाड�ससेत75


राज्यको हरे क सं रचनामा सहभािगताको सुिनि�तताको िनिम� िशक्षा ूवेश�ार हो । सम्वृ�
नेपालको लािग िशक्षामा िवशेष अवसर ूदान गनर्, सामािजक र आिथर्क �पमा पछािड परे को
वगर्लाई िवशेष अवसर िदई व्यिक्तत्व िवकास गराउने दाियत्व राज्यको हुने।



उच्च िशक्षामा सबैको पहुँचको सुिनि�तताको िनिम� आिथर्क सहयोग (Financial support) मा
माऽ समावेशीताको सुिनि�तता नभई भनार् नीितमा नै समावेशीताको सुिनि�तता गनर्
आवँयक छ । अन्यथा िशक्षा वा उच्च िशक्षा, ूािविधक िशक्षा आिथर्क र सामािजक�पले
सम्प� व्यिक्त वा वगर्मा माऽ सीिमत हुनसक्ने।



भनार्मा िविवधता (Diversity) को सम्बोधन हाॆो जःतो वहुपिहचान भएको समाजमा (plural
society) अपिरहायर् दे िखन्छ । िवशेष गरी जहाँ सामािजक, आिथर्क र भौगोिलक कारणले
केही वगर्ह� पछािड रहेका छन् त्यसमा त यो अित ज�री हुन्छ । तर िविवधताको
सुिनि�तताको अथर् योग्यता (merit) सँग सम्झौता गन� नभई केही िवशेष उपाय अवलम्बन
गद� फरक समूहह�बीच ूितःपधार् गराउँदै उनीह�को क्षमता िवकास गराउने हो ।
ँ
समानसग

असमानको

ूितःपधार्भन्दा

पिन

असमानबीच

असमानको

ूितःपधार्को

साथ

िविवधतासिहतको समावेशीताको सुिनि�तता आजको आवँयकता हुने ।िहजोदे िख राज्यको
मूल ूवाहमा नसमेिटएको वगर् वा समुदायको पहुँचको, सुिनि�तताको लािग भनार्मा िविवधता
(Diversity) तत्काल गरीने आवँयक उपाय हो । यो अनन्तकालसम्म ःथायी �पले रहने
व्यवःथा नहुने ।
८. ओमूकाश साह िव�� गृह मन्ऽालय, िसंहदरबार काठमाड�ससेत76


िव�ाथ�लाई नेपाली नागिरकता नै नबनेको कारणबाट िशक्षा जःतो नैसिगर्क हकबाट वि�त
गनुर् सं िवधानतः िमल्ने नदे िखने ।

74 ने.का.प.२०७५, अं क: ११,िनणर्य नं. १०१३०।
75 ने.का.प. २०७५, अं क: १,िनणर्य नं. ९९४२।
76 ने.का.प. २०७६,अं क: २, िनणर्य नं.१०१९५।
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९. सुिनल साह िव�� ईिन्जिनयिरङ अध्ययन संःथान पुल्चोक, लिलतपुरसमेत77


एउटा सन्तानले समान है िसयत र अवःथामा नागिरकता ूा� गन� र अक� सन्तानले
नागिरकता िवहीनताको असहज पिरिःथितको सामना गनुप
र् दार् समानता र समन्याय परािजत
हुन पुग्दछ । यःतो अवःथा ःवीकायर् हुन नसक्ने । नागिरकता ूा� गनर् सक्ने सं िवधान
ूद� हक भएको िनवेदकले नागिरकता ूा� गनर् नसकेको कारण अध्ययन गनर् नपाउने
पिरिःथित उत्प� हुन पुग्यो र िनवेदकले िशक्षासम्बन्धी हकबाट वि�त हुने अवःथा पर्यो
भने िनवेदकलाई वाःतवमा नै अन्याय हुन पुग्ने ।

६. नेपालमा िशक्षा सम्वन्धी अिधकार: वतर्मान अवःथा
नेपालले िशक्षा सम्वन्धी अिधकारलाई सुिनि�त गद� सवैको पहुँचयोग्य बनाउन अन्तराि�य ःतरमा
ूितब�ता जनाएको छ। नेपालको सं िवधानले िशक्षा सम्वन्धी हकलाई मौिलक हकको �पमा राखेको
छ। मौिलक हक कायार्न्वयन गन� नेपाल सरकारबाट िनमार्ण भएका कानूनह�बाट पिन िशक्षाको
अिधकारलाई उल्लेख्य �पमा समेिटएको छ। िशक्षामा सवैको पहुँच सुिनि�त गद� गुणःतरीय िशक्षा
ूदान गनर् ःथानीय तहह�बाट पिन कानून िनमार्ण भई कायार्न्वयन भएको छ। नेपाल सरकारले
िशक्षाको अिधकारलाई ूाथिमकतामा राखी राि�य िशक्षा नीित पिन लागू गरे को अवःथा छ। िशक्षाको
ु रा�सं घले सन
अिधकारलाई न्यायपािलकाले गिम्भरतापूवक
र् िलदै न्याियक �ि�कोण िदएको छ। सं यक्त
२०३० सम्ममा हिसल गन� गरी िनधार्रण गरे को िदगो िवकासको लआयमा नेपालले सहमती
जनाईसकेको र उक्त िदगो िवकासका लआय मध्ये चौथो लआयमा “समावेशी तथा न्ययोिचत र
78

गुणात्मक िशक्षा सुिनि�त गद� सवैको लािग िजवन पयर्न्त िसकाइका अवसरह� ूब�र्न गन�

” उ�ेँय

रहेको र सो उ�ेँय पूरा गनर् सातवटा Targets िनधार्रण भएका छन्। िशक्षा, िव�ान तथा ूिविध
मन्ऽालयबाट “िशक्षा क्षेऽको योजना २०२१- २०३०” कायार्न्वयनमा ल्याएको छ। सं वैधािनक तथा
कानूनी �पमा ूया� व्यवःथा भएको, िशक्षा नै िवकासको ूमुख पूवार्धार भएको कुरा सवै पक्षबाट
ःवीकार गरे को अवःथामा िशक्षामा सवैको पहुँच तथा गुणःतरीय िशक्षाको वतर्मान अवःथाको वारे
चचार् गनुर् सान्दिभर्क दे िखन्छ।
“समृ� नेपाल, सुखी नेपाली” समु�त, ःवाधीन र समाजवाद उन्मुख अथर्तन्ऽ सिहतको समान अवसर
79

ु
ूा�, ःवःथ्य, िशिक्षत, मयार्िदत र उच्च िजवनःतर भएका सुखी नागिरक बसोवास गन� मुलक
दीघर्कािलन सोच राखेको पन्ीौ योजनाले पिरमाणात्मक लआयह� िनम्नानुसार राखेको छः

77 ने.का.प. २०७६, अं क: ८, िनणर्य नं.१०३४१
78 िदगो िबकास लआयह�, वतर्मान अवःथा र भावी मागर्िचऽ २०१६-२०३०, राि�य योजना आयोग, पृ� ४१।
79 पन्ीौ योजना, राि�य योजना आयोग, का�मा���, पृ�- १९।
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ब.स.

राि�य लआय, गन्तव्य र सूचक

एकाई

आ.व. २०७५।७६

आ.व.

को िःथित

२०८०।८१ को
लआय

गुणःतरीय,

२.२

रोजगारमूलक

तथा

िजवनोपयोगी िशक्षा ूा� नागिरक

२.२.१.
२.२.२.
२.२.३.
२.२.४
२.२.५
२.२.६

साक्षरता दर (१५ वषर् मािथ)

ूितशत

५८

९५

युवा साक्षरता दर (१५-२४ वषर्)

ूितशत

९२

९९

आधारभूत तह (१-८) मा खुद भनार्दर

ूितशत

९३

९९

माध्यािमक

ूितशत

४६

६५

उच्च िशक्षामा कूल भनार्दर

ूितशत

१२

२२

काम गन� उमेर समूहका ूािविधक तथा

ूितशत

३१

५०

सं ख्या

२७०

३२४

तह

(९-१२)

मा

खुद

भनार्दर

व्यवसाियक

क्षेऽमा

तािलम

ूा�

जनसं ख्या
६.२.१

मातृ भाषामा पठन पाठन हुने िव�ालय

ँ माऽ सीिमत रही
(ौोतः पन्ीौ योजना, राि�य योजना आयोग, पृ� ३८।४० ूःतुत िवषयवःतुसग
त�या� साभार गिरएको)
पन्ीौ योजनाले आ.व. २०७५।७६ लाई आधार मानी तयार गरे को उपरोक्त तािलकाबाट िव.सं .
२०६८ को जनगणनामा १५ बषर् मािथको जनसं ख्याको साक्षरता ५८ ूितशत रहेकोमा युवा साक्षरता
दर ९३ ूितशत पुग्नु र आधारभूत तहको भनार्दर ९३ ूितशत दे िखनु सन्तोषजनक मा�ु पन� हुन्छ ।
साक्षरता

क्षेऽमा

अलौिकक

उपलिब्ध

हािसल

गदार्गद�

पिन

नेपालमा

त�या�को

गहन

एवम्

जावाफदे िहतापूणर् अध्ययन र िरपोिटर्ङ क्षमताका अभावका कारण आम जनतामा िनरक्षरताको कृितम
कलं क लािदएको छ80 ।
आधारभूत तथा माध्यिमक तहमा ७२ लाख १४ हजार ५२५ िव�ाथ� भनार् भई अध्ययन गरीरहेका
छन्।ूारिम्भक बाल िवकास तथा िशक्षामा ९ लाख ७४ हजार बालबािलका अध्ययनरत छन्।लैि�क
ु भर
समता सूचका� आधारभूत तह र माध्यिमक तहमा बमशः ०.९८ र १.०१ रहेको छ 81 ।मुलक
सावर्जिनक र िनजी लगानीका गरी ३५,०५५ वटा िव�ालयह� ःथापना भई स�ालनमा रहे का
छन्।िशक्षामा पहू ँच बढाउन वैकिल्पक तथा खुला िशक्षाका अवसरह� उपलब्ध छन्।अिभभावकको

80 िशवकुमार सापकोटा, नेपालले साक्षरता क्षेऽमा हािसल गरे को अलौिकक सफलता, Edu खवर, ूकाशन िमित २०७५।५।१० Avialable At
https://www.edukhabar.com/news/12324 (िमित २०७८।२।१० मा हे िरएको)
81 िशक्षा नीित,२०७६, पृ�-३।
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लगानी पिरचालन गरी िनजी क्षेऽले नेपालको िव�ालय िशक्षामा किरब २३ ूितशत िव�ाथ�ह�लाई
सेवा ूवाह गरीरहे को िःथित छ82।हालसम्म ५१ िजल्लाह� साक्षर िजल्ला घोषणा भैसकेका छन्83।
नेपालमा िशक्षाको अिधकारमा पहुँच बमशः बृि� हुदै गैरहेको तथ्य दे िखन्छ।तथापी, उत्साहजनक भने
दे िखएको छै न।नेपालको सं िवधान जारी भए प�ात िशक्षा ऐन, २०२८ ूितःथापनको पखार्इमा रहे को
छ।सं घीय िशक्षा ऐन नवनेको अवःथामा पािन ःथानीय तहले िशक्षा सम्वन्धी कानून िनमार्ण गरी लागू
गरे का छन्।शैिक्षक क्षेऽ सुधार उन्मुख रहे को र नेपालको सं िवधानले ूत्याभूत गरे को िशक्षाको
अिधकारलाई पूणर् �पमा सुिनि�त बनाउन सं घ, ूदे श र ःथानीय तह समेतले “Together For
Education” का साथ समन्वय, सहिजकरण र सहयोग हुन ज�री दे िखन्छ।

ँ सम्विन्धत समःयाः
७. िशक्षाको अिधकारसग
िशक्षा सम्वन्धी अिधकारको सम्ब�र्न, िवकास, सं रक्षण गन� अन्तरि�र्य महासिन्धह�को नेपाल पक्षरा�
बनेको छ। िशक्षा सम्वन्धी अिधकारलाई व्यापक र िवःतृत �पमा सं िवधानमा मौिलक हकको �पमा
राखीएको छ। मौिलक हक कायार्न्वयन गन� ऐनह�ले िशक्षाको हक ूचलनको लािग व्यवःथा गरे का
छन्। अन्य आवँयक कानूनी व्यवःथा र सं रचनागत व्यवःथाह� भएका छन्। कानूनी, सं रचनागत
व्यवःथाको वावजुत िशक्षा सम्वन्धी हकको कायार्न्वयनमा िनम्न समःया दे िखन्छन्:
१.

नीितगत समःयाः

नेपालमा ूत्येक वषर् उत्पादन हुने शैिक्षक जनशिक्तलाई उिचत रोजगार िदन सिकरहे को छै न। यसको
पछािड मूलतः रोजगारमूलक िशक्षा प�ितको अभाव रहे को दे िखन्छ। अवको ५, १० वा १५ वषर्
ु ान गरे र सोही बमोिजमको जनशिक्त उत्पादन गनर् जनशिक्त
िभऽ कःतो जनशिक्त चािहन्छ भ�े पूवार्नम
व्यवःथापनलाई नीितगत व्यवःथा हुन सिकरहेको छै न। िशक्षाको अिधकार केवल साक्षरता वा
आधारभूत िशक्षासँग माऽ सं भव छ, िशिक्षत वेरोजगारको कारण पढाई ूित िवतृंणा उत्प� भएका
कारण िशक्षा सम्वन्धी अिधकारको कायार्न्वयनमा च ुनौती थिपएको छ।
कानून िनमार्ण- नेपालको सं वीधान कायार्न्वयनमा आए प�ात सं घीय िशक्षा ऐन नयाँ वनी लागू हुन ु
ँ
पन�मा हालसम्म पिन िशक्षा ऐन, २०२८ ूितःथापनको ूितक्षामा नै रहेको छ। नयाँ िशक्षा ऐनसग
नवािझने गरी ःथानीय तहले िशक्षा ऐन बनाई लागू गनुर् पन�मा सं घीय िशक्षा ऐन लामो समयसम्म पिन
नबनेका कारण कितपय ःथानीय तहले िशक्षा ऐन बनाई लागू गरे को अवःथा छ। समयमै सं घीय
िशक्षा ऐन नबनेको कारण पिन िशक्षा सम्वन्धी अिधकार कायार्न्वयनमा समःया दे िखएको छ।
नीितगत �पमा िशक्षा सम्वन्धी ूचिलत कानूनले सामुदाियक र सं ःथागत िव�ालयको अिःथत्व
ःवीकार गरे का छन्। नेपालमा सामुदाियक िव�ालयको भन्दा सं ःथागत िव�ालयको ःथान नागिरकको

82 पूवप
र् ाद, पृ� ३
83 पूवप
र् ाद, पृ� ३
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नजरमा उच्च रहे को छ जसको कारण सं ःथागत िव�ालयमा िनःशुल्क हुदैन तरपिन िव�ाथीर्को चाप
बढी छ सामुदाियक िव�ालयमा िनःशुल्क छ तर िव�ाथीर् सं ख्या िदन ूितिदन घट्दै गएको अवःथा
छ। यसले िनःशुल्क माध्यािमक िशक्षा ूा� हुने अिधकारमा समःया दे िखएको छ।
२.

िशक्षाको अिधकार कायार्न्वयन चरणमा समःयाः

िशक्षा सम्वन्धी अिधकार कायार्न्वयनको लािग ूया� बजेट िबिनयोजन हुन सकेको पाइदै न।ॐोत
साधनको अभाव दे िखन्छ। ॐोत व्यवःथापन राज्यको आिथर्क अवःथासँग सम्विन्धत भएकोले
राज्यबाट जे जित व्यवःथापन भएको छ, त्यसको पिन अिधकतम उपयोग भएको छै न ।महालेखा
पिरक्षकको सन्ताउ�ौ वािषर्क ूितवेदन, २०७७ अनुसार सवैको लािग िशक्षा, िशसु िवकास
कायर्बममा ६३ ूितशत, िव�ालय क्षेऽ िवकास कायर्बममा ७२ ूितशत, शैिक्षक गुणःतर पिरक्षण
केन्िका कायर्बममा ६४ ूितशत, पढाई सीप ूब�र्न कायर्बममा ४७ ूितशत, पा�बम िवकास
केन्िका कायर्बममा ४४ ूितशत र िशक्षा तथा मानव ॐोत िवकास केन्िका कायर्बममा ५३
ूितशत माऽ ूगित भएको 84 दे िखदा पूण र् �पमा कायर्बम सं चालन भएको छै न। यःतो अवःथामा
िशक्षा सम्वन्धी अिधकार कायार्न्वयनमा समःया दे िखएको छ।
दूर दराजमा बःने नागिरकह�, गरीव, जाती, जनजाती जःता लिक्षत वगर्ले िशक्षा सम्वन्धी सं वैधािनक
एवं कानूनी अिधकारको जानकारी नै छै न । दूरदराजमा वःने नागिरकले अिनवायर् मािनएको
आधारभूत िशक्षा ूा� गन� उमेरका बालबािलकालाई कुनै काममा लगाई राखेका हुन्छन ।
उदाहरणको लािगः यासार् सं कलन गनर् जाँदा िव�ालय बन्द गनुप
र् न� बाध्यता रहे को85 भएबाट िशक्षालाई
गरीवीले िजतेको छ।
भौगोिलक िवकटता- पहुँच, उपलव्धता, अनूकूलतामा नेपालको भौगोिलक िबकटताले गदार् पिन समःया
िसजर्ना गरे को छ।
नेपालको िशिक्षत जनशिक्त राि�य वा अन्तराि�य क्षेऽमा ूितँपधीर्, क्षमतावान, नैितक तथा उ�रदायी
हुन नसिकरहे को अवःथामा िशक्षामा गुणःतरीयता नभएको दे िखन्छ।िनजी िव�ालयको तुलनामा
सामुदाियक िव�ालयले गुणःतर कायम गनर् नसक्दा हरे क वषर् िव�ालय बन्द हुने अवःथामा पुगेका
छन् 86 ।सामुदाियक िव�ालयमा िव�ाथीर् दर घटे को र सं ःथागत िव�ालयमा वढे को कारण सवैलाई
िनःशुल्क िशक्षा कायर्बममा लआय अनु�प ूगती नदे िखएको, नीिजको तुलनामा सरकारी िव�ालयको
परीक्षाको नितजा कमजोर रहे को 87 पाँइदा गुणःतरीय िशक्षा पाऊँने अिधकार कायार्न्वयनमा समःया
दे िखएको छ।
84 महालेखा पिरक्षकको सन्ताउ�ौ बािषर्क ूितवेदन, २०७७, पृ�- ३३८
85 https://www.nepalsamaya.com/index.php/detail/103 (िमित २०७८।२।५ मा हे िरएको)
86 गोपाल सं मौला, सामुदाियक िव�ालयमा घटे िव�ाथीर्, कारोवार दै िनक,
२०७८।२।५ मा हे िरएको)
87 महालेखा पिरक्षकको सन्ताउ�ौ बािषर्क ूितवेदन, २०७७, पृ�- ३३९

189

Available at Https://www.karobardaily.com/news/863

(िमित

df}lns xs ;DaGwL ;|f]t ;fdu|L

३.

राजनीितक समःयाः

सामुदाियक िव�ालयको मुख्य समःया भनेकै िव�ालयलाई राजनीितको थलो र िशक्षकह�लाई
कायर्कतार् बनाइरहने ूवृि� हो। दलका ससाना कायर्बममा पिन िव�ालय बन्द गन�, िशक्षकह�
कायर्बममा सहभागी हुन,े िव�ाथीर्लाई दलका झण्डा बोक्न लगाउने र अितिथ सत्कारमा सहभागी
गराउने ूचलन अझै हट्न सकेको छै न88 िशक्षा क्षेऽमा राजनीितले अनावँयक जरा गाडेर बसेको हुँदा
िशक्षाको अिधकार कायार्न्वयनमा समःया दे िखएको छ।
४.

अनुगमन मुल्या�ननम समःयाः

िशक्षाको अिधकार कायार्न्वयनमा िशक्षण सं ःथाको िजम्मेवारी मह�वपूणर् हुन्छ। िशक्षण सं ःथाह�को
अवःथा, िजम्मेवारी, जवाफदे िहता, गुणःतरको िनयिमत अनुगमन मुल्या�न गरी पृ�पोषण िलने,
कारवाही गन� िवषय अत्यन्त कमजोर रहे को छ। केही वषर् पिहला िव�ालय नै झोलामा सीिमत रहेको
अिख्तयार दु�पयोग अनुसान्धान आयोगबाट मु�ा दतार् गरे कोबाट दे िखन्छ।

८. समःया समाधानका उपायह�ः
१. नेपालको आगामी ५, १०, १५ वा सो भन्दा पछाडी ःवदे श वा अन्तराि�य जगतमा कःतो
ूकृितको जनशिक्तको आवँयकता पछर् भ�े िवषयमा िव� सिहतको टोलीबाट अध्ययन गराई
सोही बमोिजमको जनशिक्त उत्पादन गनर् जनशिक्त व्यवःथापन नीित बनाई कायार्न्वयन गन�,
२. आवँयक पन� कानूनको िनमार्ण समयमै वनाउने,
३. सामुदाियक िव�ालयलाई नीिज िव�ालयको ूितँपधीर् वनाउने जसको लािग िनम्नानुसारको
नीितगत व्यवःथा गन�ः
क) िशक्षक, िनजामती कमर्चारी, ूहरी, नेपाली सेना र राजनीितकमीर्को छोराछोरी अिनवायर् �पमा
सामुदाियक िव�ालयमा पढाउने । यसो भएमा सामुदाियक िव�ालयमा िव�ाथीर् सं ख्यामा कमी
हुदैन र राज्यका सवै िनकायका छोराछोरी पढ्ने भएपिछ गुणःतरमा ध्यान पुग्छ।
ख) सामुदाियक िव�ालयका िशक्षक िनजी िव�ालयका िशक्षक भन्दा कुनै पिन आधारमा कमजोर
हुदैनन् अथार्त क्षमताबान हुन्छन्। गुणःतरमा कमीकमजोरी दे िखए िवषय िशक्षकलाई
िजम्मेवार बनाउने,
ग) सामुदाियक िव�ालयको सु�ढीककरण गद� ूितःपधीर् बनाउने ।
४. राज्यले िशक्षाको अिधकार कायार्न्वयनमा ूया� ॐोत साधनको सुिनि�त गन�। ॐोतको
सुिनि�तता भई बनेको कायर्बम पूरा नगन� वा उिचत कारण िवना ूगित नगन�लाई
कारवाहीको दायरमा ल्याउने।

88 सम्पादिकय, अ�पूणर् पो�, ूकािशत िमित २०७६।३।१५, Available at http://annapurnapost.com/news/130946 (िमित
२०७८।२।५ मा हे िरएको)
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५. िशक्षाको अिधकारको वारे मा सं िवधान तथा अन्य कानूले गरे को व्यवःथाको जानकारी दूर
दराज सम्म पुर्याउन Awareness कायर्बम सं चालन गन� ।
६. राज्यको आिथर्क क्षमता बृि� गद� गरीवी िनवारण गन�।
७. सामुदाियक िव�ालयलाई राजनीितक हःतक्षेपबाट मुक्त राख्ने, िशक्षकले राजनीित गरे
ूभावकारी कारवाही गन� ।
८. अनुगमन, मुल्या�नलाई ूभावकारी बनाउने, अनुगमन, मुल्या�नबाट ूा� पृ�पोषणको
आधारमा दण्ड सजायको व्यवःथा गन�।
९. अिभभावक तथा िव�ाथ� सन्तु�ी पिरक्षण गन�, गुणःतर, िसकाईमा कुनै कमजोरी दे िखए
सम्विन्धत िशक्षकलाई िजम्मेवार बनाउने।
१०.

उपरोक्त सुझाव कायार्न्वयनको लािग कायर्योजना बनाई लागू गन� ।

९. उपसं हार
िशक्षा मानवीय िवकासको आधार हो।िशक्षाले व्यिक्तको व्यिक्तत्वमा िनखार ल्याई जीवन �पान्तरण
गरी

पिरवार, समाज, रा� र िव�लाई नै ूज्विलत गन� माध्ययम हो।अिहलेको युग ूितंपधार्को युग

भएकोले िशक्षा नै ूितंपधार्मा सामथ्यर् वढाउने साधन पिन हो।िशक्षाको अिधकारलाई मानव अिधकार
र मौिलक हकको �पमा ःवीकार गद� िव�का धेरै दे शह�मा अिनवायर् र िनःशुल्क िशक्षाको आवाज

वुलन्द हुदै आएको छ।िशक्षामा सवैको पहुँच सुिनि�त गनर् अन्तारार्ि�य तथा राि�य ःतरमा ध्यान
केिन्ित भएको छ।

ु
अन्तराि�य ःतरमा िशक्षामा सबैको पहुँच सुिनि�त भनी सवर्ूथम सन् १९४८ मा सं यक्त
रा�सं घीय
मानव अिधकारको िव�व्यापी घोषणापऽले जोड िदएको पाइन्छ।आिथर्क, सामािजक तथा साँःकृितक
अिधकार सम्बन्धी अन्तराि�य ूित�ापऽ, १९६६, मिहला िव��का सबै ूकारका भेदभाव उन्मूलन
गन� सम्बन्धी महासिन्ध, सबै ूकारका जातीय भेदभाव उन्मुलन गन� सम्वन्धी महासिन्ध, आिदबासी
जनजाित सम्वन्धी महासिन्ध, िशक्षामा िवभेद िव��को युनःे को महासिन्ध, सबैको लािग िशक्षा िवषयक
िव� घोषणापऽ १९९०, अपा�गता भएका व्यिक्तह�का अिधकार सम्वन्धी महासिन्ध, मिहला
िव��का सबै ूकारका भेदभाव उन्मूलन गन� सम्बन्धी महासिन्ध, १९७९, बाल अिधकार सम्वन्धी
महासिन्ध, १९८९ जःता महासिन्धह�ले िशक्षाको महत्व र आवँयकतालाई आत्मसात गद� िशक्षालाई

मानव अिधकारको �पमा ःथािपत गरी िशक्षामा सवैको पहुँच सुिनि�त हुन ु पन� वारे मा जोड िददै खास
खास समूहको िशक्षाको अिधकार समेत ःथािपत गरे का छन्।मूलतः अन्तराि�य दःतावेजह�ले
कम्तीमा पिन आधारभूत िशक्षा िनःशुल्क र अिनवायर् हुन ु पन� उल्लेख गरे को पाइन्छ ।

िव�का सवैजसो रा�ह�को सं िवधानमा िशक्षाको पहुँच, िवःतार र िवकासको सन्दभर्मा कुनै न कुनै
�पमा उल्लेख गिरएको पाइन्छ।पिछल्लो कालखण्डमा सं िवधान िनमार्ण भएका रा�ह� दिक्षण
अिृका, िःवटजरल्याल्याड, गणतन्ऽ मािल्दप्स, ईःलामीक गणतन्ऽ अफगािनःतान जःता दे शह�को
सं वीधानले िशक्षाको हकलाई मौिलक हकको �पमा ूत्यभूत गरे को पाइन्छ भने पिहले नै सं िवधान
िनमार्ण भएका रा�ह�मा पिन सं शोधनको माध्ययमबाट िशक्षाको हकलाई मौिलक हकको �पमा
ःथािपत बम जारी रहे को पाइन्छ। जःतोः भारतको सं िवधानको छयासीयौ सं शोधनबाट, पािकःतानको
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सं िवधानमा भएको अठारौ सं शोधनबाट िशक्षाको अिधकारलाई मौिलक हकको �पमा ूत्यभूत गिरएको
पाइन्छ ।
नेपालको सन्दभर्मा, अनौपचािरक तवरबाट िशक्षाले बामे सद� आएरहेको अवःथामा िब.स. २००७
सालमा ूजातन्ऽको ःथापना पिछ माऽ जनताको पहुँचमा िशक्षा पुगेको िथयो। िशक्षाको अिधकारलाई

मौिलक हकको �पमा नेपाल सरकार वैधािनक कानून, २००४ व्यवःथा गरे को िथयो।२०२८

सालमा नयाँ िशक्षा ऐन लागू भएपिछ नेपालमा िशक्षाको क्षेऽमा पहुँच, िवःतार र िवकासले गितिलन
थालेको िथयो।

बतर्मान नेपालको सं िवधान कायार्न्वयनमा आएपिछ िशक्षाको हक, पहुँच, िवःतार र िवकासमा नयाँ
युगको ूारम्भ भयो भन्दा अनुपयुक्त हुदैन।नेपालको सं िवधानले िशक्षाको हकलाई िवःतृत र व्यापक
�पमा मौिलक हक अन्तरगत व्यवःथा गरे को छ।मौिलक हक कायर्न्वयन गन� कानूनह� अिनवायर्
तथा िनःशुल्क िशक्षा सम्वन्धी ऐन, २०७५, बालबािलका सम्वन्धी ऐन, २०७५, अपा�ता भएका
व्यिक्तको अिधकार सम्वन्धी ऐन, २०७४ जःता कानूनी व्यवःथाबाट िशक्षामा सवैको समतामूलक
समान पहुँच ःथािपत गरी आधारभूत िशक्षालाई अिनवायर् गरीएका छन्।कितसम्म िनःशुल्क िशक्षा गन�

भ�े िवषय राज्यको आिथर्क क्षमतामा भर पन� हुन्छ। नेपालको सं िवधान तथा हाल ूचिलत कानूनले
राज्यको माध्यािमक िशक्षा िनःशुल्क गनुर् पन� दाियत्व छ भने नागिरकको किम्तमा पिन आधारभूत
िशक्षा िलनु पन� िजम्मेवारी रहेको छ।मौिलक हक कायार्न्वयनको सन्दभर्मा होस् वा िशक्षा अिधकार
सुिनि�त गनर् नेपालको न्यायपािलकाबाट मह�वपूणर् योगदान हुदै आएको छ।
िव.स. २००७ को शैिक्षक अवःथालाई आधार मानेर हे दार् हालको युवा साक्षरता दर ९३ ूितशत
पुग्नु र आधारभूत तहको भनार्दर ९३ ूितशत पुग्नु भनेको शैिक्षक क्षेऽमा ठू लो फड्को मारे को मा�ु
पन� हुन्छ।अिहलेको ू� भनेको गुणःतरीय िशक्षाको माध्ययमबाट ूितंपधीर्, नैितक र सक्षम जनशिक्त
उत्पादन गनुर् हो। मानव िवकास सूचका�का मह�वपूणर् शतर् र दे श िवकासको मे�द�डको �पमा
रहे को िशक्षाको सहज तथा समतामूलक पहुँचको सुिनि�तता कायम गरी नागिरकको चाहना एंव

आवँयकता अनुसार गुणःतरीय िशक्षा ूदान गनर् सं घ, ूदे श र ःथानीय तह िबच आपसी समन्वय,
सहकारीता र सहभागीतामा कायर् गनुर् पन� हुन्छ।नेपालको सं िवधानले ूत्यभूत गरे को िशक्षा सम्वन्धी
हक तथा बतर्मान कानूनले गरे को व्यवःथा अनुसार िशक्षाको हक कायार्न्वयनको लािग आवँयक
ॐोत साधनको व्यवःथा गरी त्यसको उच्चतम ूयोग गद� कायर्योजना बनाएर कायर्ूकृया अगाडी
वढाउनु पन� र अनुगमन मूल्या�नलाई व्यविःथत �पमा कायार्न्वयनमा ल्याई पृ�पोषण िलने प�ितको
िवकास भएमा िशक्षा सम्वन्धी हकको वाःतिवक कायार्न्वयन हुने िव�ास गनर् सिकन्छ। यसका साथै
सामुदाियक िब�ालयको सं ःथागत सुधार गरी िनजी िब�ालय र सामुदाियक िव�ालयको शैिक्षक
िबयाकलापमा एक�पता ल्याउन ज�री रहे को छ।
सन्दभर् साममी
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खा� तथा खा� सम्ूभ ुता सम्बन्धी अिधकार : कानून र व्यवहार1
१. पृ�भूिम
पयार्� र गुणःतरीय खा�िबना जीवन असम्भव छ।यसथर् खा� बाँच्न पाउने अिधकारको अपिरहायर्
आधार हो । िव�मा िविभ� समयमा दे िखने महामारी, वातावरणीय क्षयीकरण, जनसङ्ख्या वृि� र
बढ्दो शहरीकरणजःता अनेक कारण खा� अभावको समःया िसजर्ना हुन थालेको छ।आिथर्क �पमा
सम्प�ता र ��ोिगक उत्पादनमा ब�ो�री भए तापिन कृिष उत्पादकत्व भने अपेक्षाकृत �पमा वृि�
हुन सकेको दे िखदै न।यहीकारण खा� उपलब्धता सबै ठाउँमा समान र पयार्� �पमा हुन सकेको
दे िखदै न।यःतो असमानतापूण र् अवःथा समेतको िव�मानतासँगै खा� सम्बन्धी अिधकार ज्वलन्त �पमा
ःथािपत भएको छ ।
खा�लाई मानव अिधकार सम्बन्धी अन्तराि�य दःतावेजले व्यिक्तको Õमौिलक मानव अिधकारको
�पमा ःवीकार गरे को छ । नेपालको सं िवधानलेÕ खा�सम्बन्धी हक2 अन्तगर्त खा� अिधकार, खा�
सुरक्षा तथा खा� सम्ूभुतालाई नागिरकको मौिलक हकको �पमा सुिनि�त गरे को पाइन्छ।खा�
सम्बन्धी हकलाई कायार्न्वयन गनर् बनेको “खा� अिधकार तथा खा� सम्ूभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५3”
ले सं िवधानमा उिल्लिखत तीन वटै िवषयलाई समेटेको पाइन्छ । ऐनले ूत्येक नागिरकलाई खा�
अिधकार तथा खा� सुरक्षाको अिधकार हुने 4 र ूत्येक िकसानलाई खा� सम्ूभ ुताको अिधकार हुने 5
व्यवःथा गरे को छ । यी अिधकारको कायार्न्वयनको लािग ःथानीय, ूादे िशक र सं घीय तहका
सरकारलाई सम्मान, सं रक्षण र पिरपूितर्6 गनुप
र् न� दाियत्वह�समेत यसले िसजर्ना गरे को छ ।

२. खा� सम्बन्धी अिधकारको अवधारणा
ँ ूत्यक्ष जोिडएको िवषय मािनन्छ7 । खा� वा यसको
पयार्� खा� मािथको पहुँच मानवीय मयार्दासग
ॐोतमािथ व्यिक्तको पहुँच नभएमा वा यसमा बन्दे ज लगाइएमा Õमानवीय मयार्दाको उल्लं घन हुन जाने
हुन्छ । त्यसैले खा� अिधकार मानव अिधकारको िवषय हो । मानव चेतनाको ूादुभार्व भएदे िख नै
खा�सम्बन्धी िविभ� भनाइह� रहे तापिन आधुिनक िव�मा खा� अिधकारको शब्दावलीको उत्पि�
मानव अिधकारको िव�व्यापी घोषणापऽ १९४८ बाट भएको मािनन्छ । सो घोषणापऽले Õःतरीय

1 कायर्पऽ लेखन सहकायर्: ठाकुरूसाद बःताकोटी शाखा अिधकृ अिख्तयार दु�पयोग अनुसन्धान आयोग, टं गाल, काठमाड� ।
2 नेपालको सं िवधान, धारा ३६
3 नेपालको सं िवधानको धारा ४७ मा मौिलक हक कायार्न्वयनका लािग यस सं िवधान ूारम्भ भएको ३ वषर्िभऽ ऐन जारी गनुप
र् न� भ�े व्यवःथा
उल्लेख भएसँगै यस ऐन सं घीय सं सद्ले िनमार्ण गरी रा�पितबाट िमित २०७५।६।२ मा ूमाणीकरण भएको हो ।
4 खा� अिधकार तथा खा� सम्ूभूता सम्बन्धी ऐन,२०७५, दफा ३(१)
5 ऐ दफा १२,
6 ऐ दफा ३,
ु रा� सं घ,२०२० (Trans.)।
7 खा� अिधकार, खा� सुरक्षा र खा� सम्ूभूतासम्बन्धी जानकारी िववरण, सं यक्त
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जीवनको अिधकार िभऽ खा� अिधकार8लाई समावेश गरी खा� अिधकारलाई औपचािरक �पमै मानव
अिधकारको �पमा मान्यता ूदान गर्यो । हरे क व्यिक्तलाई पयार्� खा� ूा� गन� ॐोतमािथको पहुँच
सुिनि�तताको लािग यस अवधारणाले Õकानूनी आधार सृजन
र् ा गरे को छ9 । राज्यबाट हुनपु न� सम्मान,
सं रक्षण तथा पिरपूितर्का बाध्यात्मक दाियत्वह�समेत यसले िन:सृत गदर्छ भने यससम्बन्धी अिधकार
उल्लं घन भएको खण्डमा कानूनी उपचार ूा� गन� सं यन्ऽको पिन व्यवःथा गदर्छ ।
पिरवारले आफूसँग उपलब्ध ॐोतसाधन र क्षमता ूयोग गन� र आवँयक खा�ा� व्यवःथापन गनर्
नसक्ने वा काबुबािहरको अवःथा (जःतै: सश� �न्�, िवप� आिद) का कारण खा�ा�को पहुँचबाट
बि�त हुन सक्ने अवःथा आइपनर् सक्छ । त्यःता व्यिक्त वा पिरवार आफै खा� उत्पादन वा
व्यवःथापन गनर् सक्षम नहुन्जेलसम्म राज्यले िसधै खा�ा� उपलब्ध गराई िनजह�को खा� अिधकार
सुिनि�त गनुप
र् न� दाियत्व रहन्छ ।राज्यलाई आफ्नो सीमाबािहर अन्य दे शमा बसोबास गन� व्यिक्त तथा
समूहको खा� अिधकारको सम्बन्धमा सम्मान, सं रक्षण तथा पिरपूितर्को लािग अन्तरदे शीय दाियत्वसमेत
िसजर्ना गदर्छ भ�े मान्यतालाई यस अवधारणाले िशरोधायर् गदर्छ।
२.१ पिरभाषा
मानव अिधकारको िव�व्यापी घोषणापऽ, १९४८ अनुसार खा� अिधकार राज्य�ारा व्यिक्त वा समूहले
आफूलाई चािहने आवँयक खा� मयार्िदत �पमा आफ�ले उत्पादन वा खिरद गरी व्यवःथापन गनर्
सक्षम हुने कुराको सुिनि�तता हो । अक� भाषामा ‘खा� अिधकारÖ भ�ाले Õूत्येक व्यिक्तले
सम्मानपूवक
र् ःवःथ तथा सिबय जीवन िजउनको लािग िदगो �पमा पयार्�, पोषणयुक्त, सुरिक्षत र
सं ःकृितजन्य खाना खान पाउने अिधकारÖ भ�े िव�ान्ह�को भनाइ रहेको पाइन्छ । यही पृ�भूिममा
आिथर्क, सामािजक तथा सांःकृितक अिधकार सम्बन्धी अन्तराि�य अनुबन्ध, १९६६ ले खा�
अिधकारलाई कानूनी मान्यता 10 ूदान गरी यःता पिरभाषालाई थप औपचािरकता िदएको दे िखन्छ ।
आिथर्क, सामािजक तथा सांःकृितक अिधकार सम्बन्धी सिमित, १९९९ ले पिन खा� अिधकार
सम्बन्धमा राज्यको दाियत्वलाई समेत व्याख्या गरी ःप� 11 बनाएको छ । राि�य खा� सुरक्षाको
सन्दभर्मा खा� अिधकारको ूाि� वा उपभोगको लािग व्यावहािरक मागर्दशर्न िमलोस् भ�े उ�ेँयले
ु
सन् २००४ मा सं यक्त
रा� सं घको खा� तथा कृिष सं गठनको पहलमा खा� अिधकार सम्बन्धी
ःवेिच्छक मागर् िनद� िशकासमेत जारी भई यसलाई िवश� बनाएको पाइन्छ । खा�12 अिधकार सम्बन्धी
अन्य केही पिरभाषाह�लाई दे हायबमोिजम उल्लेख गरी यसका बहुआयािमकतालाई महण गनर्
सिकन्छ ।
8

मानव अिधकारको िव�व्यापी घोषणापऽ, १९४८, धारा २५

9

खा� अिधकार, खा� सुरक्षा र खा� सम्ूभूतासम्बन्धी जानकारी पुिःतका, २०७५, FIAN, Nepal, काठमाड�।

10 आिथर्क, सामािजक तथा सांःकृितक अिधकार सम्बन्धी अन्तरार्ि�य अनुबन्ध, १९६६, धारा ११
11 आिथर्क, सामािजक तथा सांःकृितक अिधकार सम्बन्धी सिमित, १९९९, साधारण िटप्पणी नं. १२ (UN)
12 खा� भ�ाले जैिवक ॐोतबाट ूा� सांःकृितक �पमा ःवीकायर् ूशोिधत, अधर्ूशोिधत मानव उपभोग्य पदाथर् सम्झनुपछर् र सो शब्दले त्यःतो
पदाथर्को तयारी, ूशोधन वा उत्पादनमा ूयोग हुने कच्चा पदाथर्लाई समेत सम्झनुपछर् भनी खा� अिधकार तथा खा� सम्ूभूतासम्बन्धी ऐन,
२०७५ ले सोही ऐनको दफा २(घ) मा उल्लेख गरे को छ ।
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खा� तथा कृिष संगठन: खा� सम्बन्धी अिधकारले क्यालोरी, ूोिटन र अ� िवशेष पोषणजन्य न्यूनतम्
खानालाई माऽै जनाउँदैन, यसले व्यिक्तलाई ःवःथ र सिबय जीवन िजउन तथा त्यःता खा�मा सहज
पहुँच ःथािपत हुने माध्यमलाई समेत जनाउँछ13 ।
िजन िजग्लरः खा� अिधकारले राज्यलाई सम्मान, सं रक्षण तथा पिरपूितर् गनुपन� तीनै ूकारको दाियत्व
िसजर्ना गरी सबैको लािग खा� सुरक्षा सुिनि�त गनर् हरसम्भव उपायह�को खोजी तथा अवलम्बन गनर्
उ�रदायी बनाउँछ भने खा� सम्ूभुताका लआय हािसल गनर्का लािग बिलयो कानूनी आधारसमेत
ूदान गदर्छ । त्यःतै िव� व्यापार ूणालीका नकारात्मक ूभावको पिरणाम ःव�प गरीब तथा
सीमान्तीकृत समुदायको खा� सुरक्षा जोिखममा पद� गइरहेको अवःथामा त्यसलाई सम्बोधन गनर् खा�
सम्ूभुता एउटा िवकल्प हुन सक्दछ । साथै खा� अिधकारको सम्मान, सं रक्षण तथा पिरपूितर्को
उ�ेँय हािसल गनर्को लािग खा� सम्ूभुतालाई कृिष तथा कृिष व्यापारका वैकिल्पक मोडलको �पमा
अं गीकार गनुप
र् न�14।
ओिलभर िड सटरः खा� सम्ूभुता खा� अिधकारको पूणर् ूाि�को लािग एक शतर्को �पमा रहेको15।
२.१.२ खा� अिधकारका आयामह�
व्यिक्तको खा� अिधकार सुिनि�तताका लािग राज्य�ारा िनम्न ४ वटा आयामह�16 ूत्याभूित गरीनुपन�
ँ जोिडएका छन् । यसको सुिनि�तता नगरे मा राज्यले
हुन्छ । यी आयामह� राज्यको दाियत्वसग
खा� अिधकारको सम्बन्धमा दाियत्व उल्लं घन गरे को मािनन्छ ।
(क) खा�कक उपलब्धताः खा�को उपलब्धताले व्यिक्त वा पिरवारले आफूलाई आवँयक पन� पयार्�
खा� सोझै जिमनबाट उत्पादन गरी वा ूाकृितक ॐोतबाट ूा� गरी वा बजारबाट खािरद गरी
उपलब्ध हुने अवःथालाई जनाउँदछ । यसले Õखा� उत्पादन र आपूितर्को लािग ॐोतको उपलब्धता
हुनपु न� कुरालाई जनाउँदछ । खा� उत्पादनको ॐोत अन्तगर्त उत्पादनशील जिमन, ूाकृितक ॐोत,
रोजगार, सामािजक सहयोग ूणाली, बजारमा िनयिमत र पयार्� खा� साममीको उपलब्धता आिद
पदर्छन् ।
(ख) खा�मम पहुँचः व्यिक्त वा पिरवारको खा� वा खा�को ॐोतमािथको आिथर्क तथा भौितक दुवै
पहुँच सुिनि�त भएको अवःथालाई खा�को पहुँच भिनन्छ ।
आिथर्क पहुँच: खा�मा आिथर्क पहुँचता ले कुनै पिन व्यिक्त तथा पिरवारले आफूलाई आवँयक पन�
पयार्� खा� खिरद गनर् सक्ने आिथर्क क्षमतालाई जनाउँदछ । आिथर्क क्षमता सुिनि�तताको लािग

13 Right to Food at a Glance, Gyaneshwer Parajuli, Bimal Prasad Lamichhane, न्यायदूत,वषर् ५०, पूणार्ंक २१९, पृ १७८, नेपाल बार
एसोिसएसन, काठमाड� ।
14 UN report on food security, 2006
15 Ibid

16 साधारण िटप्पणी नं. १२, आिथर्क, सामािजक तथा सांःकृितक अिधकार सम्बन्धी सिमित (UN)
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राज्यले अनुकूल वातावरण जःतै ः िशक्षा, रोजगार, सामािजक सुरक्षा, सहुिलयत ऋण आिदको व्यवःथा
गनुप
र् दर्छ ।
भौितक पहुँचः शारीिरक तथा मानिसक �पमा अशक्त (अपा�, रोगी, बच्चा, वृ�, कैदी, शारीिरक तथा
मानिसक �पमा अःवःथ व्यिक्त आिद), भौगोिलक �पमा अित दुगम
र् तथा िवकट क्षेऽका बािसन्दा,
आपतकालीन अवःथा (�न्�, मानवीय वा ूाकृितक �पमा िसिजर्त ूकोपबाट पीिडत आिद) मा रहे का
व्यिक्त तथा समुदायको खा�ा�मा सहज पहुँच भएको अवःथालाई भौितक पहुँच भएको मािनन्छ ।
यसले आिदवासी/जनजाितको

परम्परागत ॐोतमािथको पहुँचलाई समेत जनाउँदछ ।

(ग) खा�कक पयार्�तता खा�को पयार्�ता खा� अिधकार ूाि�को महत्वपूणर् पक्ष हो । यसले खा�को
माऽात्मक र गुणात्मक दुवैको सुिनि�ततालाई जनाउँदछ । माऽात्मक सुिनि�तता अन्तगर्त व्यिक्तको
शारीिरक आवँयकता अनु�पको खा� तथा पिरमाण गुणात्मक सुिनि�तता अन्तगर्त ःवच्छ, सुरिक्षत,
गुणःतरीय, सांःकृितक �पले ःवीकायर् पोषणयुक्त खा�ा� पदर्छ । उपलब्ध खा� व्यिक्तको ःवाःथ्यमा
ूितकूल असर पान� हािनकारक तत्वह� िमसावट भएको,

िवषादी ूयोग भएको,

म्याद नाघेको,

ु हुनह
ु ँद
सडेगलेको र िवषाक्त पदाथर्यक्त
ु ैन ।
(घ)

खा�कक

िदगोपना:

खा�को

िदगोपनाले

खा�को

उपलब्धता,

पयार्�ता

र

पहुँचको

िदगो

सुिनि�ततालाई जनाउँदछ । यो केही िनि�त समयका लािग माऽ नभई वतर्मान र भिवंयका
सन्तितह�का लािग समेत सुिनि�त भएको खण्डमा माऽ खा�को िदगोपना भएको मािनन्छ ।
२.२ खा� अिधकार, खा� सुरक्षा र खा� सम्ूभुता
खा� अिधकारले मुख्य �पमा सम्मान, पिरपूितर् र सं रक्षणलाई अं गीकार गरे को पाइन्छ । खा�
सुरक्षाले चािहं मूलत: ूािविधक पक्षमा जोड िदई ूमुख चार कुराह� उपलब्धता, पहुँच, बयशिक्त र
िदगोपनलाई जोड िदन्छ । खा� सम्ूभुताको अवधारणा सावर्भौिमकतामा आधािरत छ जसका ६
ूमुख मान्यता× जनताको खानामा केिन्ित, उत्पादकह�को मह�व, उत्पादन ूणालीलाई ःथानीयकरण,
उत्पादन ूिबयामा ःथानीय िनयन्ऽण, �ान र सीपको िवकास र ूकृितसँग मेल खाने िबयाकलापलाई
िव�व्यापी �पमा अंगीकार गरे को पाइन्छ । यस अवधारणामा िनरन्तर पिरमाजर्न हुँदै फरािकलो
दायरा र िजम्मेवारयुक्त ूिबयाको िवकास भइरहे को हुँदा खा� अिधकार, खा� सुरक्षा र सम्ूभ ुतालाई
अिभ� �पमा जोडेर हे िरन्छ ।
ँ जोिडएका पक्ष
क. खा� अिधकारसग
खा� अिधकारको उपभोगको लािग अन्य आधारभूत अिधकारह�को समेत ूत्याभूित हुन ु आवँयक
छ । जःतै ः खा� अिधकार पानीको अिधकारसँग अन्योन्यािौत िहसाबले जोिडएको हुन्छ िकनिक पानी
एकाितर हामीले खाने खा�कै एक पाटो हो भने अक�ितर खा�को उत्पादन, खाना पकाउन तथा
खा�को उपयोगको लािग नभई हुँदैन । सम्पि�को हकको उपभोग त्यसमा पिन मुख्यतः भूिमलगायत
अन्य उत्पादनमूलक साधन ॐोतमािथको पहुँच खा� उत्पादनको लािग आवँयक छ । ःवाःथ्यको
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हक खा� अिधकारसँग ूत्यक्ष सम्बिन्धत छ िकनिक खा�को उिचत उपयोगिबना व्यिक्तको ःवाःथ्य
वा ःवाःथ्य सेवा ूभावकारी हुन सक्दै न । िशक्षाको अिधकारले पोषण, ःवाःथ्य र सरसफाइ सम्बन्धी
�ान र चेतना जागृत गनर् सघाउँछ । रोजगारीको अिधकार, उिचत ज्याला र सामािजक सुरक्षाको
अिधकारले व्यिक्तलाई खा� आवँयकता पूितर् गनर् वा आवँयक खा� खिरद गनर् सक्षम बनाउँछ ।
भोकबाट मुक्त हुन पाउने अिधकार बाँच्न पाउने हकसँग ूत्यक्ष जोिडएको छ । त्यःतै समानताको
हक, सूचनाको हक, मयार्िदत जीवनको अिधकार, शोषणिव��को हक, ःवच्छ वातावरणको हक,
पिहचानको अिधकार, उपभोक्ताको हक,आवासको हक, सामािजक सुरक्षाको हक, ःवाःथ्यको हक,
रोजगारको अिधकारजःता मौिलक हक र मानवअिधकारसँग यसको गिहरो अन्तरसम्बन्ध छ।
ख. खा� सुरक्षा
खा� सुरक्षाको अवधारणा सन् १९७० को दशकमा िवकिसत भएको हो । सबै मािनसको पयार्�
माऽामा पोषणयुक्त खा� पदाथर्मािथको आिथर्क, सामािजक र भौितक पहुँच, उपलब्धता र उपयोगको
सुिनि�तताको अवःथा खा� सुरक्षा हो । सबैले खान पाउनुपछर्, खा� अभावमा कसैको पिन ज्यान
जोिखममा पनुह
र् ँद
ु ै न र उपलब्ध खा�वःतु ःवाःथ्यका �ि�ले ःवःथ अिन पोिसलो हुनपु छर् भ�े
मान्यतालाई यसले आत्मसात् गरे को छ । सन् १९७४ मा भएको िव� खा� सम्मेलनले खा�
सुरक्षालाई उत्पादन मूल्यमा हुने घटबढ र खा� उपभोगमा हुने वृि�लाई धा� सक्ने आधारभूत खा�
वःतुको सबै समयमा हुने िव�व्यापी आपूितर् भनी पिरभािषत गरे को छ ।
सन् १९८३ मा िव� खा� तथा कृिष स��नले ूत्येक व्यिक्तलाई आवँयक परे को हरे क समयमा
आधारभूत खा�ा�मा भौितक आिथर्क पहुँच हुनपु न�मा जोड िदएको छ । नेपालको सन्दभर्मा खा�
अिधकार तथा खा� सम्ूभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सिबय र ःवःथ मानव जीवन यापन गनर्
आवँयक हुने खा�मा ूत्येक व्यिक्तको भौितक तथा आिथर्क पहुँच सम्झनुपछर्17 भनी पिरभािषत गरे को
छ । खा� सुरक्षाका चार आधार ःतम्भलाई दे हायअनुसार उल्लेख गरीन्छ ।


आन्तिरक वा बा� जसरी भए पिन खा� आपूितर् भएको हुनपु दर्छ ।



उपलब्ध खा�ा� सबै व्यिक्तह�को पहुँचमा हुनपु छर् ।



खा� पदाथर्मा भएको पोषक त�वह�को सही उपयोग हुनपु दर्छ ।



खा�को उपलब्धता, पहुँच र उपयोगमा िःथरता हुनपु दर्छ ।

ग. खा� सम्ूभ ुता
वातावरणीय िदगोपनालाई िवचार गद� खा�ा�को उत्पादन, िवतरण, मूल्य िनधार्रण र िनयमनका
सन्दभर्मा उत्पादनकतार् िकसानको भूिमका मह�वपूणर् हुन्छ भ�े अवधारणा खा� सम्ूभुता हो । सन्
२००७ मा निलनी, मािलया िभया क्याम्पेिसनाको पहलमा भएको अन्तराि�य खा� सम्ूभू�ा सम्मेलनले
खा� सम्ूभू�ाको औपचािरक पिरभाषा िवकास गरे को हो । सन् २००५ मा खा� तथा कृिष
17 दफा २(च), खा� अिधकार तथा खा� सम्ूभूतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ।
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सं गठनले आयोजना गरे को खा� सम्मेलनले पिरभािषत गरे को खा� सुरक्षाको पिरभाषामा पूणत
र् ा
नभएको अथर्मा सम्ूभ ुतालाई जोड िदएर उक्त नयाँ आयाम थप गिरएको िथयो । यी दुईमा आधारभूत
फरक भनेको खा� सम्ूभु�ालाई पिरभािषत गन� ूिबयाको नेतत्ृ व कृषक, उपभोक्ता, साना कृषक,
जलहरी, वातावरणूित सचेत समूह रहे का छन् । यसको सबल पक्षÑ खा� तथा कृिष सं गठनको
सदःय रा�ह�ले पिन आफ्नो ःथानीय पिरवेश अनुसार खा� सम्ूभ ुतालाई अंगीकार गनर् सक्छन् भ�े
हो । नेपालमा खा� अिधकार तथा खा� सम्ूभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले ूत्येक िकसानलाई
ँ ालाई समावेश गरे को
दे हायको खा� सम्ूभुताको अिधकार हुनछ
े 18 भनी सोसम्बन्धमा िनम्न बुद
पाइन्छ ।
(क) ूत्येक िकसान वा खा� उत्पादकले पिहचान र सम्मान पाउने,
(ख) खा� तथा कृिष उत्पादन ूणालीमा सहभागी हुन,े
(ग) कृिष कायर्का लािग आवँयक पन� साधन र ॐोतमा पहुँच हुन,े
(घ)ःथानीय बीउ िबजन, ूिविध, औजार र कृिष ूजाितको छनौट तथा त्यसको बौि�क सम्पि�को
सं रक्षण ूा� गन�,
(ङ) परम्परागत तथा रै थाने खा�को सं रक्षण गन�,
(च) कृिष पेशाबाट ःवेच्छाचारी �पले वि�त गन� कायर्िव�� सं रक्षण ूा� गन� ।
खा� सम्ूभुताको अवधारणाले खा� सुिनि�तताको ूािविधक पक्षालाई भन्दा पिन कृिष ूणालीमािथ
कृषकह�को अिधकार ःथापना गन� राजनीितक मान्यतालाई जोड िदन्छ

19

जसका िस�ान्त र

मान्यताह�लाई दे हायबमोिजम उल्लेख गनर् सिकन्छ ।


सबै जनतालाई पयार्�, ःवच्छ र उपयुक्त खा�ा�मा जोड िदनुपन�



खा� उत्पादनकतार् िकसानलाई सम्मान र ितनीह�को योगदानको कदर गनुप
र् न�



ःथानीय जनताको खा� आवँयकता पूरा गरे र माऽ व्यापार व्यवसाय गनुप
र् न�



मल, बीउ, िसँचाइ र जैिवक िविवधताको ूयोग र व्यवःथापनमा िकसानह�को िनयन्ऽण
हुनपु न�



कृिष व्यवसायलाई ूिविधमैऽी बनाउन िकसानह�मा �ान, सीपको िवकास गराइनुपन�



ूाकृितक ूकोप, जलवायु पिरवतर्न सँग जुध्ने गरी कृिष ूणालीको उपयुक्त िवकासमा
कृषकह�लाई सक्षम बनाइनुपन� ।

18 दफा १२, खा� अिधकार तथा खा� सम्ूभूतासम्बन्धी ऐन, २०७५
19 नेपालमा खा� सुरक्षा, भवकृंण भ�राई,डा. मधु सुवेदी, पराग, २०७०, राि�य कमर्चारी सं गठन, िनजामती िवभागीय सिमित, अथर्मन्ऽालय,
िसं हदरबार, काठमाड�,पृ� ३७६ ।
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४. नेपालमा खा�ससम्बन्ध हकको अवःथा
ूाचीन नेपालमा गोपाल र महीषपाल वंशका शासकह� बमश: गाई र भ�सी पाल्ने व्यवसायका िथए
भिनन्छ। "कृिष मूल� जीवनम्" भनेझ� आज पिन कृिष नै यहाँको जीवन िनवार्हको मूल आधार र
खा� सुरक्षाको जग मािनन्छ । वतर्मान सं िवधानले खा� सम्बन्धी हकलाई पिहलो पटक मौिलक
हकमा समावेश गरे को पाइन्छ। उक्त मौिलक हक कायार्न्वयनका लािग खा� अिधकार तथा खा�
सम्ूभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ पिन जारी भइसकेको छ । दे शको कुल गाहर्ःथ्य उत्पादनमा २७
ूितशत योगदान रहे को र ६०.४ ूितशत जनसं ख्या आम्� भएको कृिष क्षेऽ समृि� हािसल गन� मूल
आधार20 हो भनी चालू पब�� प�वष�य आविधक योजनाले कृिष क्षेऽलाई उच्च महत्व िदएको छ ।
खा� तथा पोषण सुरक्षाको सुिनि�तता गनर् राि�य कृिष अन्वेषण ूणाली एवं आवँयक सं रचनागत
िवकासमाफर्त् कृिष क्षेऽको आधुिनकीकरण, यािन्ऽकीकरण, औ�ोिगकीकरण, गरीने

21

नीितलाई

ूाथिमकतामा राखेको पाइन्छ । खा�ससम्बन्ध मौिलक हक कायार्न्वयन गनर् बनेको ऐनले पिन ूत्येक
नागिरकलाई दे हायको खा�ससम्बन्ध अिधकार तथा खा� सुरक्षाको अिधकार हुनेछ 22 भ�े सुिनि�तता
गरे को पाइन्छ ।
(क) िबनाभेदभाव पयार्�, पोषणयुक्त तथा गुणःतरीय खा�मा िनयिमत पहुँच हुने,
(ख) भोकबाट मुक्त हुन,े
(ग) खा�को अभावमा जीवन जोिखममा पन� अवःथाबाट सुरिक्षत रहने,
(घ) भोकमरी वा खा� असुरक्षाको जोिखममा रहे का व्यिक्त वा पिरवारले खा�मा िदगो पहुँच र पोषण
सहायता ूा� गन�,
(ङ) सांःकृितक �पमा ःवीकायर् खा� उपयोग गन� ।
नेपालको खा� सुरक्षा र खा� सम्ूभ ुताको अिन्कारससम्� तथ्य र अवःथासमेतलाई

दे हायअनुसार

उल्लेख गनर् सिकन्छ ।


कृिष क्षेऽको वािषर्क औसत वृि�दर गत च�न्� योजनाको अन्त्य (आ.व.२०७५/७६) मा ४.२
ूितशत रहेकोमा चालू योजनामा ५. ५ ूितशत23 पुर्याउने लआय राखीएको छ ।



सन् २०१९ मा िव�का ११७ दे शको सूचीमा भोकमरी सूचकांकमा ७३ औ ँ ःथानमा रहेको
छ



धान, मकै, गहुँ, कोदो यहाँको ूमुख खा�म्ालीह� रहेका छन् ।

20 पब�� योजना(आ.व. २०७६/०७७-८०/८१)को आधारपऽ, पिरच्छे द ६, पृ� १२३, राि�य योजना आयोग, का�मा�� ।
21 कृिष, वन तथा ूाकृितक ॐोत शीषर्क, ऐ., पृ� २५ ।
22 खा� अिधकार तथा खा� सम्ूभूतासम्बन्धी ऐन, २०७५, दफा ३
23 दीघर्कालीन स�चको पिर�ँय र पिरमाणात्मक लआयह�, पब�� योजना(आ.व. २०७६/०७७-८०/८१)को आधारपऽ, राि�य योजना आयोग,
का�मा�� । पृ� २१
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िवगतमा िनयार्त हुने गरे को कृिष वःतुह� पिछल्लो चरणमा आयात हुने अवःथामा छ



िव� खा� कायर्बमको ूितवेदनअनुसार नेपालमा ३७ लाख मािनस खा� असुरक्षाको
िःथितमा रहे को दे िखन्छ । चालू योजनामा आगामी २५ वषर्िभऽ गम्भीर खा� असुरक्षा र
खा� गरीबी शून्यमा पुर्याइने24 लआय िलइएको छ ।



हाल किरब ४० िजल्लाह�मा खा� न्यूनता रहेको दे िखन्छ ।



िहमाली र पहाडी भागमा खा�ा� उत्पादनले वषर्भरी खान नपुग्ने अवःथा छ



खा�ा� उत्पादनको िहसाबले सबैभन्दा असुरिक्षत कणार्ली ूदे श र सुदूरपि�म ूदे श रहेको
दे िखन्छ ।

कृिषलाई दे शको अथर्तन्ऽको मे�द�ड मानेर यस क्षेऽमा आधुिनकीकरण, व्यावसाियकीकरण र
िविवधीकरण गद� कृषकको हकिहत, सं रक्षण र ूव�र्न गनर् सरकारले कृिष िवकास रणनीित सन्
२०१५×२०३५ र अन्य धेरै कायर्बमसमेत बनाएको छ । िदगो िवकास लआय र सहॐाब्दी िवकास
लआयले िनधार्रण गरे का उ�ेँय पूरा गनर् पिन यसले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गनर् सिकन्छ । चालू
आविधक योजनाले खा� र पोषण सुरक्षा तथा खा� सम्ूभुतासिहतको िदगो, ूितःपधीर् एवं समृ� कृिष
अथर्तन्ऽ25िनमार्ण गन� तथा खा� सम्ूभुता, िदगो खा� तथा पोषण सुरक्षासिहतको समाज26ःथापना गन�
स�च राखेको दे िखन्छ । चालू आिथर्क वषर्को बजेटमा कोरोना महामारीका कारण थला परे को
अथर्तन्ऽको सु��ीकरणका लािग कृिष उत्पादनमा जोड िदने उल्लेख भएको छ । यसका लािग मानव
ॐोत×साधनको उपलब्धता, िवषयगत दक्षताअनुसारको दरबन्दी र बहुसरोकारवाला म�को व्यवःथा गनुर्
अत्यावँयक दे िखन्छ । ूदे श सरकार र ःथानीय सरकारह�ले पिन कृिष पेशालाई सम्मािनत बनाई
उत्पादकत्व अिभवृि�का लािग िविभ� योजनाह� बनाउन थालेको पाइन्छ । कितपय ःथानीय
सरकारले आफ्नो कायर्क्षेऽिभऽ कायर्रत सेवाूदायकलाई दतार् गनर् र सेवा िवशेष क्षमताको आधारमा
कामको बाँडफाँड गरे को पिन छ । यसले सेवाूदायकबीचमा कामको दोहोरोपन नहुन,े जनताले पिन
सेवा महण गन� वातावरण बन्ने र ःथानीय सरकारले िनयमन गनर् सिकने वातावरण बनेको छ ।
४.१ संवैधािनक, कानूनी एवं नीितगत व्यवःथा
४.१.१ संवैधािनक व्यवःथा

नेपालको सं िवधानले पिहलो पटक खा� सम्बन्धी हकलाई मौिलक हकमा समावेश गरे को छ ।
27

यसअन्तगर्त ूत्येक नागिरकलाई खा�सम्बन्धी हक हुनछ
े

24 ऐ., पृ� २५ ।
25 ऐ. पृ� १२३ ।
26 ऐ. ऐ., पृ� १३१ ।
27

ऐ धारा ३६(१),
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खा� वःतुको अभावमा जीवन जोिखममा पन� अवःथाबाट सुरिक्षत हुने हक हुनेछ 28 र ूत्येक
नागिरकलाई कानूनबमोिजम खा� सं ूभ ुताको हक हुनेछ29भ�े सुिनि�तता पिन गिरएको छ ।

सं िवधानमा उपभोक्ताको हकअन्तगर्त ूत्येक उपभोक्तालाई गुणःतरीय वःतु तथा सेवा ूा� गन� हक
हुनेछ 30 भ�े व्यवःथा छ । गुणःतरहीन वःतु तथा सेवाबाट क्षित पुगेको व्यिक्तलाई कानूनबमोिजम
क्षितपूितर् पाउने हक हुनेछ

31

भ�े ूबन्धसमेत छ ।यःतै भाग ३ मा रहे को मौिलक हकको

व्यवःथाअन्तगर्त सम्मानपूवक
र् बाँच्न पाउने हक ,ःवन्ऽताको हक, समानताको हक, सम्पि�को हक,

िशक्षासम्बन्धी

हक,

रोजगारीको

हक,

ौमको

हक,

ःवाःथ्यसम्बन्धी

हक,

मिहलाको

हक,

बालबािलकाको हक, ज्ये� नागिरकको हक र सामािजक सुरक्षाको हकले समेत ूत्यक्ष र अूत्यक्ष
�पमा खा� अिधकारसँग सरोकार राख्दछन् ।
राज्यका नीितह�32अन्तगर्त कृिष र भूिमसुधारसम्बन्धी नीित33मा दे हायबमोिजमको व्यवःथा रहेको छ ।
(१) भूिममा रहे को दोहोरो ःवािमत्व अन्त्य गद� िकसानको िहतलाई ध्यानमा राखी वै�ािनक भूिमसुधार
गन�,
(२) अनुपिःथत भू-ःवािमत्वलाई िन�त्सािहत गद� जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व
वृि� गन�,
(३) िकसानको हक िहत सं रक्षण र सम्ब�र्न गद� कृिषको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग
नीितको अवलम्बन गरी भूिमको व्यवःथापन र कृिषको व्यवसायीकरण, ��ोिगकीकरण,
िविवधीकरण र आधुिनकीकरण गन�,
(४) भूिमको उत्पादनशीलता, ूकृित तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा िनयमन र
व्यवःथापन गद� त्यसको समुिचत उपयोग गन�,
(५) कृषकका लािग कृिष साममी, कृिष उपजको उिचत मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवःथा गन� ।
सं िवधानमा नागिरकका आधारभूत आवँयकता सम्बन्धी नीित 34 ह�अन्तगर्त िनम्न व्यवःथा रहेको
छ । जसमा कृिष क्षेऽमा लगानी अिभवृि� गद� खा� सम्ूभुताको मान्यताअनु�प जलवायु र माटो
अनुकूलको खा�ा� उत्पादनलाई ूोत्साहन गरी खा�ा�को िदगो उत्पादन, आपूितर्, स�य, सुरक्षा र
सुलभ तथा ूभावकारी िवतरणको व्यवःथा गन�35उल्लेख छ ।
28

ऐ धारा ३६(२),

29

ऐ धारा ३६(३),

30

ऐ धारा ४४(१),

31

ऐ धारा ४४(२),

32 ऐ धारा ५१,
33 ऐ धारा ५१(ª),
34 ऐ धारा ५१(ज),
35 ऐ धारा ५१(ज)(१२),
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४.१.२ कानूनी व्यवःथा
ँ ै अन्य िविभ� ऐन तथा कानूनी
ऐनह�: खा� अिधकार तथा खा� सम्ूभ ुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ सग
व्यवःथाह�ले खा� अिधकारलाई सम्बोधन गरे को पाइन्छ । जःतो- खा� ऐन, २०२३, उपभोक्ता
सं रक्षण ऐन, २०७५, उपभोक्ता सं रक्षण ऐन, २०७५, भूिमसम्बन्धी ऐन, २०२१, िवषादी ऐन, २०४८,
आिदवासी जनजाित उत्थान ऐन, २०५८, ��ोिगक ूित�ान ऐन, २०७३, बालबािलकासम्बन्धी ऐन,
ु ी अपराध सं िहता, २०७४
२०७५, ौम ऐन,२०७४ आिद यसका केही ज्वलन्त उदाहरण हुन ् । मुलक
ले खा� पदाथर्मा िमसावट गनर् नहुने 36 एवं झुक्यानमा पारी खा� पदाथर् िबबी गनर् नहुने 37 जःता
कसूर कायम गरी त्यःता कसूरह�मा बमश: पाँच वषर्सम्म कैद र पचास हजार �पैयाँसम्म जिरवाना38
एवं पाँच वषर्सम्म कैद वा पचास हजार �पैयाँसम्म जिरवाना वा दुवै सजाय39हुने ूबन्ध गरे को छ ।

मानव अिधकारको िव�व्यापी घोषणापऽ, १९४८: ूत्येक व्यिक्तलाई भोजन, कपडा, आवास लगायत
आधारभूत आवँयकताको लािग पयार्� जीवनःतरको अिधकार हुनेछ40।

आिथर्क, सामािजक तथा सांःकृितक अिधकार सम्बन्धी अन्तराि�य अनुबन्ध, १९६६: (१) ूत्येक
व्यिक्तको पयार्�

भोजन लगायत आफू तथा आफ्नो पिरवारको पयार्� जीवनःतरको अिधकार हुनेछ, र

(२) ूत्येक व्यिक्तलाई भोकबाट मुक्त हुने आधारभूत हक हुनेछ41।

आिथर्क, सामािजक तथा सांःकृितक अिधकार सिमित: पयार्� खा�को अिधकार तब ूाि� भएको
मािनन्छ जब हरे क पु�ष, मिहला तथा बालबािलकाले एक्लै वा समुदायमा जुनसुकै समयमा पयार्�
खा�ा� वा सो हािसल हुने ॐोत वा यसको उपाजर्नको माध्यमसम्म भौितक तथा आिथर्क पहुँच
हुन्छ42 ।
४.१.३ नीितगत तथा कायर्बमगत अवःथा


िदगो िवकास लआयअन्तगर्त Zero Hunger को नीित नेपालले पिन अनुशरण गरे को छ ।



सन २०३५ सम्ममा नेपाललाई खा�ा�मा आत्मिनभर्र बनाउने लआयसिहत दीघर्कालीन कृिष
िवकास रणनीित, २०७२ जारी गिरएको छ

ु ी अपराध सं िहता, २०७४, दफा १०७(१), (कसैले सवर्साधारणले खाने, िपउने वा सेवन गन� पदाथर्मा खान, िपउन वा सेवन गनर् नहुने कुनै
36 मुलक
हािनकारक पदाथर् वा खान िपउन वा सेवन गनर् हुने कमसल पदाथर् वा हािनकारक रासायिनक पदाथर् िमसावट गरी उत्पादन गनर्, िबबी
िवतरण गनर् वा म्याद नाघेको वा िमसावट भएको खा� पदाथर् िबबी िवतरण गनर् वा िनधार्िरत ःतरभन्दा न्यून ःतरको खा� पदाथर् वा अखा�
पदाथर् िबबी िवतरण गनर् वा पैठारी गनर् वा िबबी िवतरणको लािग राख्न हुँदैन भ�े ूावधान यसमा रहे को छ ।)

37 दफा १०८(१), ऐ (कसै ले कुनै एक खा� पदाथर्लाई अक� खा� पदाथर् हो भनी वा न्यून गुणःतरको खा� पदाथर् वा अखा� पदाथर्लाई
उच्च गुणःतरको खा� पदाथर् हो भनी ढाँटी वा झुक्याई वा कुनै उच्च गुणःतरको खा� पदाथर्मा िनम्न ःतरको खा� पदाथर् वा अखा�

पदाथर् िमसावट गरी िबबी िवतरण गनुर् हुँदैन भ�् ूावधान यसमा रहे को छ ।)
38 ऐ. दफा १०७(२),
39 ऐ. दफा १०८(२),
40 मानव अिधकारको िव�व्यापी घोषणापऽ, १९४८धारा २५,

41 आिथर्क, सामािजक तथा सांःकृितक अिधकार सम्बन्धी अन्तरार्ि�य अनुबन्ध, १९६६धारा ११,
42 आिथर्क, सामािजक तथा सांःकृितक अिधकार सिमित , साधारण िटप्पणी नं. १२, (UN)
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ःवच्छ र पोषणयुक्त खा� उपलब्धता तथा पहुँचको वृि� गद� खा� तथा पोषण सुरक्षाको
सुिनि�तता गन� लआय तय गद� पन्�� योजनामा खा� तथा पोषण सुरक्षालाई मह�वपूणर् ःथान
िदइएको छ ।



खा� तथा पोषण सुरक्षा योजनाका लािग राि�य योजना आयोग, भूिम व्यवःथा कृिष तथा
सहकारी मन्ऽालय, राि�य खा� पिरष�, ूदे श खा� पिरष�, ःथानीय खा� समन्वय सिमित र
नेपाल खा� सं ःथान जःता सरकारी सं ःथागत व्यवःथा रहे का छन् ।



िव� खा� कायर्बम, साकर् खा�ा� बै�, PACT पिरयोजना, िसँचाइ पिरयोजनाह�, RISM FP
लगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट स�ािलत खा� कायर्बमह� रहे का छन् ।



शून्य भोकमरी च ुनौती, राि�य कायर् योजना २०१६×२०२५ ले खा� अिधकारलाई खा�
सुरक्षा तथा खा� सम्ूभ ुता सम्बोधनका लािग एक औजारको �पमा िलएको छ ।



चालू आविधक योजनाको अन्त्यमा आधारभूत खा� सुरक्षाको िःथितमा रहे को हालको पिरवार
हालको ४८ ूितशतबाट ८० ूितशतमा पुगक
े ो हुन43
े लआय िनधार्रण गिरएको छ ।



राि�य बीउ नीित २०५६, राि�य उत्पादकत्व नीित २०५८, राि�य कृिष नीित २०६१,
िसं चाइ नीित २०६०, कृिष व्यवसाय ूब�र्न नीित २०६३, कृिष जैिवक िविवधता नीित
२०६३, दुग्ध नीित २०६४, पोल्शी नीित २०६८, राि�य भूउपयोग नीित २०६९ आिदजःता
धेरै नीित, मागर्दशर्न र िनद� िशकाह�ले समेत यस क्षेऽमा महत्वपूण र् भूिमका िनवार्ह गद� आएको
दे िखन्छ ।

५. खा� अिधकार तथा खा� सम्ूभ ुता सम्बन्धी ऐन, २०७५
नागिरकको सं िवधानूद� खा� अिधकार, खा� सुरक्षा तथा खा� सम्ूभ ुतासम्बन्धी मौिलक हकलाई
कायार्न्वयन गन� 44 मुख्य उ�ेँय िलएर यस ऐन िनमार्ण भएको दे िखन्छ । यसकारण खा�सम्बन्धी
मौिलक हक कायार्न्वयनका लािग यसलाई िवषयगत मािनन्छ । खा�सम्बन्धी िव�का नवीनतम्
आयामह�समेतलाई समेटी यो ऐन िनमार्ण भएको हो । यसले खा� अिधकार, खा� सुरक्षा तथा खा�
सं ूभ ुता गरी तीन वटै पक्षलाई सम्बोधन गरे को छ।
५.१ मुख्य ूावधानह�
५.१. १ हरे क नागिरकलाई खा� सम्बन्धी अिधकार तथा खा� सुरक्षाको अिधकार हुने
यस अिधकारअन्तगर्त िनम्न अिधकार हुन45
े व्यवःथा गरे को छ ।


िबनाभेदभाव पयार्�, पोषणयुक्त तथा गुणःतरीय खा�मा िनयिमत पहुँच हुन,े



भोकबाट मुक्त हुने,

43 पन्�� योजनाको आधारपऽ, राि�य योजना आयोग, का�मा��, पृ� १३१,।
44 खा� अिधकार तथा खा� सम्ूभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५,ूःतावना
45 ऐ. दफा ३,
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खा�को अभावमा जीवन जोिखममा पन� अवःथाबाट सुरिक्षत रहने,



भोकमरी वा खा� असुरक्षाको जोिखममा रहेका व्यिक्त वा पिरवारले खा�मा िदगो पहुँच र
पोषण सहायता ूा� गन�,



सांःकृितक �पमा ःवीकायर् खा� उपयोग गन� ।

५.१.२. तीनै तहको सरकारको दाियत्व हुन:े
खा� अिधकार तथा खा� सुरक्षाको अिधकारको सम्मान, सं रक्षण तथा पिरपूितर्को दाियत्व नेपाल
सरकार, ूदे श सरकार तथा ःथानीय सरकारको हुने र सो को लािग तीनै तहको सरकारले पारःपिरक
समन्वयमा आवँयक व्यवःथा िमलाउनुपन�46व्यवःथा रहे को छ।
५.१.३. पारःपिरक समन्वय:
ूत्येक नागिरकलाई खा� अिधकार तथा खा� सुरक्षाको अिधकार हुने र सोको सम्मान, सं रक्षण तथा
पिरपूितर्को लािग तीनै तहका सरकारले पारःपिरक समन्वयमा गरीने िनम्न व्यवःथा रहेको छ ।
क. भोकमरीको रोकथाम र िनयन्ऽण गनुप
र् न� । (दफा ४)


भोकमरी वा भोकमरीको जोिखममा रहेका व्यिक्त, पिरवार, समुदाय र क्षेऽको िनयिमत पिहचान
र अिभलेख राख्नुपन�



भोकमरी वा भोकमरीको जोिखम िनयन्ऽणको लािग आवँयक खा� सि�ती र िवतरणको
व्यवःथा गनुप
र् न�



भोकमरी रोकथाम र िनयन्ऽणको लािग तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीघर्कालीन उपायह�को
अवलम्बन गनुप
र् न� ।

ख. ःथानीय तहले आफ्नो क्षेऽिभऽ खा� असुरक्षाको जोिखममा रहे का पिरवारको खा� सुरक्षाको
अिधकार सं रक्षणको लािग दे हायको काम गनुप
र् न� ूबन्धः

लिक्षत घरपिरवारको पिहचान गनुप
र् न�47:
गरीबी, भौगोिलक िवकटता, िवप� वा त्यःतै अन्य कुनै कारणले खा� असुरक्षाको जोिखममा
रहेका लिक्षत घर पिरवारको तोिकएबमोिजम पिहचान, अिभलेखीकरण र अ�ाविधक गनुप
र् दर्छ ।
सोहीबमोिजम उक्त अिभलेख ूदे श खा� पिरष� र मन्ऽालयमा समेत पठाउनुपदर्छ । खा�
असुरक्षाको जोिखममा नरहे का पिरवारको िववरणसमेत समावेश भएको पाइएमा वा अिभलेखमा
परे को घर पिरवार कुनै कारणबाट लिक्षत घरपिरवारमा नपन� भएमा ःथानीय िनकायले तत्काल
अिभलेखबाट हटाउनुपदर्छ ।

46

ऐ.दफा ३ (२),

47

ऐ. दफा ५,
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“खा� सहायता पिरचयपऽ” जारी गनुप
र् न�48
-

लिक्षत घर पिरवारलाई खा� सहायता पिरचयपऽ जारी गनुप
र् दर्छ ।

-

पिरचयपऽ जारी गदार् १८ वषर् उमेर पुगेका मिहला सदःय भएमा तीमध्ये जे� मिहला
सदःयको नाममा र नभएमा अन्यमध्ये जे� सदःयको नाममा जारी गनुप
र् दर्छ । मिहला
सदःयको उमेर १८ वषर् पुगप
े िछ अन्य सदःयको नाममा जारी

गिरएको पिरचयपऽ

खारे ज गरी मिहला सदःयको नाममा जारी गनुप
र् दर्छ ।
-

तर १८ वषर् उमेर पुगेका कुनै पिन सदःय नभएको खण्डमा उमेर नपुगेका सदःयको
नाममा पिरचयपऽ जारी गनर् बाधा पन� छै न ।



िनःशुल्क वा सहुिलयत मूल्यमा खा� सहायता उपलब्ध गराउनुपन� (दफा ७):
नेपाल सरकार, ूदे श सरकार वा ःथानीय तहले िनम्न बमोिजमका व्यिक्त वा घरपिरवारलाई
िनःशुल्क वा सहुिलयत मूल्यमा खा� सहायता उपलव्ध गराउनुपदर्छ । नेपाल सरकार वा
ूदे श सरकारले यसरी खा� सहायता उपलब्ध गराउँदा ःथानीय तहमाफर्त िवतरण गन�
व्यवःथा िमलाउनु पदर्छ ।



खा� सहायता उपलब्ध गराउने आवँयक खा�को पोषण तत्वको मापदण्ड तोक्नुपदर्छ ।(दफा
८)



खा� सं कटक्षेऽ घोषणा गनर्सक्ने (दफा १०)
नेपाल सरकारले भूकम्प, अितवृि�, अनावृि�, अल्पवृि�, बाढी, पिहरो, आगलािग, माहामारी,
भोकमरीजःता कारणले कुनै क्षेऽमा खा�सं कट उत्प� भएमा त्यःतो क्षेऽलाई िनि�त अविधका
लािग खा� सं कटमःत क्षेऽ घोषण गनर् सक्दछ ।



ःथानीय खा�लाई ूाथिमकता िदनुपन� (दफा ११)
यस ऐनबमोिजम खा� तथा पोषणको ूबन्ध गदार् ःथानीय ःतरमा उत्पादन भएको परम्परागत
खा�लाई ूाथिमकता िदई िवतरण गनुप
र् न�छ ।

५.१.४. ूत्येक िकसानलाई खा� सम्ूभ ुताको अिधकार हुने (दफा १२)
व्यिक्त वा घरपिरवार खा� सहायता लिक्षत घरपिरवारलाई सहुिलयत मूल्यमा खास ूकृितका लिक्षत
घरपिरवारलाई िनःशुल्क िवपद्मःत वा खा� सं कटमःत क्षेऽ घोषणा गिरएकोमा घोिषत अविधभर सो
क्षेऽमा रहे का व्यिक्त वा पिरवारलाई िनःशुल्क वा सहुिलयत मूल्यमा “खा� सहायता पिरचयपऽ” जारी
गदार् मिहलाको नाममा जारी गनुप
र् न� भनी मिहलालाई ूाथिमकता िदइएको छ ।
५.१.५. सरकारले चाल्नुपन� कदम:
कृिष पेशाको सं रक्षण र िकसानको जीवनःतर ूव�र्नका लािग सरकारले िनम्न कदम चाल्नुपदर्छ49।

48

ऐ. दफा ६,

49

ऐ . दफा १३दे िख १६ सम्म रहे का व्यवःथा,

206

df}lns xs ;DaGwL ;|f]t ;fdu|L



कृिष तथा खा� उत्पादनको क्षेऽमा लगानी अिभवृि� गन�,



खा� उत्पादनमा उ�त ूिविध, वातावरणमैऽी मल, बीउका िविभ� ूकार, जीवनाशक िवषादी
वा कृिष साममीको िदगो ूयोग तथा पहुँचलाई िवःतार गन�,



नगदे बाली वा िनकासीयोग्य बालीलाई िवशेष मा�ता िदने,



बीऊ, बाली वा पशुपंक्षी बीमामा िकसानको सरल तथा सहज पहुँचलाई िवःतार गन�,



कृिष बजारमा िकसानको पहुँचलाई अिभवृि� गन�,



जैिवक खेतीका लािग आवँयक पन� पूवार्धारमा िकसानको पहुँचलाई िवःतार गन�,



रासायिनक, िवषादीयुक्त वा आनुवांिशक अिभयािन्ऽक खेतीबाट हुने हानीबाट सं रक्षण ूदान
गन� ।



लामो समयसम्म स�य गनर् सिकने तोिकएका बालीको न्यूनतम समथर्न मूल्य तोक्ने,



अितवृि�, अनावृि� वा खडेरी लगायत मौसमको बारे मा पूवस
र् ूचना िदने ूणालीको िवकास गन�,



जैिवक िविवधतामा आधािरत िदगो कृिष ूणाली ूब�र्न गन�,



कृिषको व्यावसायीकरण, ��ोिगकीकरण, आधुिनकीकरण र ूिवधीकरण गन�,



मिहला िकसान तथा कृिषमा आधािरत भूिमहीन पिरवारलाई ूाथिमकताको आधारमा कृिषयोग्य
भूिम तथा कृिष साममीमा पहुँच िवःतार गन�,



कृिष उत्पादन वा कृिषबालीको हानी, नोक्सानीिव�� िकसानलाई तोिकएको अवःथामा
तोिकएबमोिजमको क्षितपूितर् ूदान गन� व्यवःथा िमलाउने,



लागत मूल्यमा आधािरत भई कृिष उत्पादनको समथर्न मूल्य तोक्ने ।



िकसानको पिहचान र सम्मानका लािग दे हायबमोिजम गनुप
र् न�50
-

नेपाल सरकारले िकसानको पिहचान गरी वगीर्करण गनुप
र् न� र सोहीबमोिजम ःथानीय
सरकारले िकसान पिरचयपऽ जारी गनुप
र् दर्छ ।

-

वगीर्करणको आधारमा िकसानलाई राज्यबाट ूा� हुने सहुिलयत, छु ट तथा सुिवधा
उपलब्ध गराउनुपदर्छ ।



कानूनबमोिजम योगदानमा आधािरत िनवृ�भरण उपलब्ध गराउनुपदर्छ ।

कृिषयोग्य भूिमको सं रक्षण र िदगो उपयोगको लािग नेपाल सरकार, ूदे श सरकार र ःथानीय
तहले पारःपिरक समन्वयमा िनम्न कायर् गनुप
र् दर्छ51:
-

कृिष योग्य भूिमको वै�ािनक पिहचान गरी छु �ाउने वा वगीर्करण गनुप
र् दर्छ ।

-

कृिष योग्य भूिममा बाली लगाउन ूोत्साहन वा ूब�र्न गनुप
र् दर्छ ।,

-

कृिष

योग्य

भूिमलाई

बाँझो

राख्न

तथा

भूिमको

उपयोगको

सम्बन्धमा

ूचिलत

कानूनबमोिजम तोिकएको ूयोजन बाहे क अन्य ूयोजनको लािग गनर् वा गराउन
िदनुहँद
ु ै न,
50

ऐ. दफा १४,

51 ऐ. दफा १५,
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-

कृिषयोग्य भूिमको खण्डीकरण गनर् िदनुहँद
ु ै न,

-

िवकास िनमार्णका कायर् गदार् राि�य खा� योजनाूितकूल नहुने गरी स�ालन गनुप
र् दर्छ,

-

कृिष योग्य भूिमको उपयोगको बारे मा सचेतना अिभवृि� गनुप
र् दर्छ,

-

कृिष ूयोजनको लािग वगीर्करणमा परे को भूिममा मनािसव कारणिबना खेती नलगाउने
जग्गाधनीलाई सरकारले िदने अनुदान, सुिवधा र सहयोग कटौती गनुप
र् दर्छ,

-

सहकारी खेती, कबुिलयती खेती, करार खेती वा सामूिहक खेतीलाई ूव�र्न गरी बाँझो
रहे को उत्पादनशील भूिमको अिधकतम उपयोगको व्यवःथा गनुप
र् दर्छ ।

-

नेपाल सरकार, ूदे श सरकार र ःथानीय तहले ःथानीय कृिषबाली तथा पशुजन्य
उत्पादनको ूव�र्न गनुप
र् दर्छ ।



तीनै तहका सरकारले पारःपिरक समन्वयमा दिलत, लोपोन्मुख आिदवासी िकसान वा भूिमहीन
िकसानको हकिहतको सं रक्षणका लािग तोिकएबमोिजम लिक्षत कृिष िवकास कायर्बम बनाई
लागू गन�52 ।



नेपाल सरकारले जलावायु पिरवतर्नबाट खा� उत्पादनमा पनर् सक्ने असरको न्यूनीकरणका
लािग िनवारणात्मक उपाह� अपनाउन आवँयक व्यवःथा गन�53।



कसै को बाली उत्पादनका सम्बन्धमा नोक्सानी भएमा तोिकएबमोिजम क्षित क्षितपूितर् िदने
व्यवःथा54 ।

५.१.६. ःथानीय तहलाई बढी िजम्मेवारी:
सं घ र ूदे शको अधीनमा रही कृिषयोग्य भूिमको िदगो व्यवःथापन गन� िजम्मेवारी ःथानीय तहलाई
िदइएको छ । सोको लािग ःथानीय तहले िनम्न कायर् गनुप
र् न�55व्यवःथा छ ।


कृिषयोग्य भूिमको लगत तयार गनुप
र् दर्छ,



ःथानीय ःतरमा रहे को बाँझो जग्गा र अन्य जग्गाको पिहचान गरी अिभलेख राख्नु पदर्छ,



भूिमसम्बन्धी अिभलेख अ�ाविधक गनुप
र् दर्छ,



बाँझो भूिमको ूभावकारी व्यवःथापन गनर् अन्य आवँयक काम गनुर् व गराउनु पदर्छ ।

५.१.७. खा� अिधकारको कायार्न्वयन:
नेपाल सरकारले खा� अिधकारको कायार्न्वयनका लािग िनम्न कायर्ह� गनुप
र् न�56 व्यवःथा छ ।


राि�य खा� योजना तजुम
र् ा गनुप
र् दर्छ ।

52 ऐ. दफा १८,
53 ऐ.दफा १९,
54 ऐ.दफा २०,
55 ऐ दफा १७,
56 ऐनको दफा २१Ñ२४ मा गिरएको व्यवःथा ।
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खा� अिधकार, खा�/पोषण सुरक्षा तथा खा� सम्ूभुता अिधकारको ूब�र्नका िवषयलाई



आविधक िवकास योजनामा समावेश गनुप
र् दर्छ ।


ःथानीय तहले ूत्येक वषर् आवँयक खा� तथा पोषण सुरक्षा कायर्बम स�ालन गनुप
र् दर्छ ।



तीनै तहका सरकारले खा� अिधकारसँग सम्बिन्धत सूचना तथा िशक्षामूलक जानकारी ूवाह
गनुप
र् दर्छ ।
तीनै तहका सरकारले कृिषको िदगो िवकास, खा� उत्पादनको अिभवृि� वा खा� तथा पोषण



सुरक्षाको ूब�र्न गनर् आवँयक अध्ययन, अनुसन्धान तथा वै�ािनक ूिविधको िवकास
गनुप
र् दर्छ ।
ऐनको कायार्न्वयनलाई अनुगमन गनर् Õखा� अिधकार तथा खा� सम्ूभ ुताको अिधकारको



अनुगमन सूचकांक तयार गरी सावर्जिनक गनुप
र् दर्छ ।
५.१.८. कायार्न्वयन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको संयन्ऽ
खा� अिधकार, खा� सुरक्षा तथा खा� सम्ूभुताको अिधकारलाई कायार्न्वयन, अनुगमन तथा
सुपिरवेक्षण गन� कायर्को लािग िनम्न तीन तहकोसं यन्ऽको व्यवःथा57रहे को छः


राि�य खा� पिरष�: सं घीय कृिष मन्ऽीको अध्यक्षतामा



ूदे श ःतरीय खा� पिरष�: ूदे श कृिषमन्ऽीको अध्यक्षतामा



ःथानीय

खा�

समन्वय

सिमित:

नगरपािलकाको

ूमुख

वा

गाउँपािलका

अध्यक्षको

अध्यक्षतामा
ःथानीय खा� समन्वय सिमितको सिचवालयसम्बिन्धत नगरपािलका वा गाउँपािलकामा हुनेछ



भने यसको गठन, काम, कतर्व्य र अिधकार सम्बन्धी व्यवःथा सम्बिन्धत ःथानीय तहले
िनधार्रण गरे बमोिजम हुनछ
े ।
५.१.९. कसूर र सजाय:
यस ऐनले दे हायको कसूर58मा दे हायबमोिजमको सजाय59व्यवःथा गरे को छ ।


कसै ले कसै लाई अत्यावँयक खा�को पहुँचबाट बि�त गरी गम्भीर हािन पुर्याउने वा
भोकमरीको िःथित िसजर्ना गन� कुनै काम गरे मा १० वषर्सम्म कैद र १० लाख �पैयाँसम्म
जिरवाना



आपत्कालीन सहायताको ूयोजनको लािग सि�त तथा सं किलत खा� वःतुलाई कब्जा गन�,
न� गन� वा दु�पयोग गन� कायर् गरे मा, आपत्कालीन खा� सहायता िवतरणमा अवरोध

57

ऐनको दफा ३२, ३४ र ३६ मा रहे को व्यवःथा ।

58

ऐ दफा ४०,

59

ऐ दफा ४२,
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िसजर्ना गरे मा र आधारभूत खा�वःतुको ढु वानी, आपूितर्, िवतरण तथा बजारीकरणमा सं गिठत
वा असं गिठत �पले बाधा िसजर्ना गरे मा३ वषर्सम्म कैद र ३ लाख �पैयाँसम्म जिरवाना


जीिवकोपाजर्नको आधारबाट िवमुख पान� गरी बासःथानिवहीन बनाएमा ५ वषर्सम्म कैद र ५
लाख �पैयाँसम्म जिरवाना



िवतरण गनुप
र् न� खा� लिक्षत वगर् वा िपछिडएको वगर्लाई िवतरण नगरे मा,यस ऐन वा यस
ऐनबमोिजम बनेको िनयमिवपरीत अन्य कुनै कायर् गरे मा १ वषर्सम्म कैद र १ लाख
�पैयाँसम्म जिरवाना ।

५.१.१०. क्षितपूितर्का लािग िनवेदन िदन सिकने:
यस ऐनअन्तगर्तको कुनै कसूरका कारण भएको हािन नोक्सानी बापतको क्षितपूितर् भराइपाउने
सम्बन्धमा कुनै कसूर गरे को कारणबाट कसै लाई कुनै ूकारको हािन, नोक्सानी हुन गएमा त्यःतो
हािन नोक्सानीको क्षितपूितर् भराइपाउन मु�ा हे न� अिधकारीसमक्ष िनवेदन िदनसक्ने60व्यवःथा छ ।
५.१.११. मु�ााक अिधकारक्षेऽ तथा सरकारी वकीलको भूिमका ( दफा ४१)
यस ऐनअन्तगर्तको मु�ाको अनुसन्धान तथा दायरी गन� अिधकार तोिकएको िनरीक्षण अिधकृतलाई
िदइएको छ भने िनरीक्षण अिधकृतले उजूरी ूा� भएको िमितले ३५ िदनिभऽ सम्बिन्धत िजल्ला
अदालतसमक्ष मु�ा दायर गन� व्यवःथा छ ।मु�ा दायर गदार् सरकारी वकीलको राय िलनुपन�छ61भनी
अनुसन्धान र अिभयोजनमा सरकारी वकीलको भूिमकालाई िनद� शनकारी बनाइएको दे िखन्छ ।
अनुसन्धानका बममा सरकारी वकीलसमक्ष ूा� हुने यःता मु�ामा अनुसन्धानको ूभावकािरताका
लािग सरकारी वकीलले िनद� शन िदन सक्छ भने अदालतसमक्ष पेश भएका मु�ाह�मा सरकारी
वकीलले साक्षी परीक्षण, बहसपैरवी र ूितरक्षासमेतको िजम्मेवारी वहन गन� गदर्छ ।
५. २ ऐनको संिक्ष� िव�ेषण:
खा� अिधकार तथा खा� सम्ूभ ुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले खा� अिधकार र सम्ूभ ुतासमेतका थुूै
ि�िवधा र कानूनी िरक्तताको माऽै पूितर् गरे को छै न । यसले सरोकारवाला र सरकारका सबै तहलाई
यस क्षेऽमा थुूै िजम्मेवारी ूदान गरे को छ । खा�लाई वःतुको �पमा माऽ नभई अिधकारको �पमा
यसले ःथािपत गरी खा� असमानताको अन्त्य गनर् िविभ� ूबन्धह�को सुिनि�तता गरे को छ । खा�
अिधकार, खा� सुरक्षा तथा खा� सम्ूभ ुतालाई Õदाबीयोग्य कानूनी अिधकार× को �पमा ःथािपतसमेत
ँ ाह�मा उल्लेख गरी िव�ेषण गनर्
गरे को छ । यसका मुख्य िवशेषतालाई दे हायका मुख्य बुद
सिकन्छ ।

60
61

ऐ दफा ४३,

ऐ दफा ४१(३),
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भोकमरी तथा खा� असुरक्षाको जोिखममा रहे का व्यिक्त वा पिरवारको आधारभूत खा�मा
िदगो पहुँचको लािग कानूनी आधार सृजना गरे को छ ।



खा� अिधकार, खा� सुरक्षा तथा खा� सम्ूभ ुताको अिधकार कायार्न्वयनको लािग तीनै
तहका सरकारलाई सम्मान, सं रक्षण तथा पिरपूितर्को दाियत्वह� िनधार्रण गरे को छ ।



खा� सहायता पिरचयपऽ िवतरणमा मिहला सदःयलाई पिहलो ूाथिमकता िदई खा� सहायता
ूणालीमा ल� िगक मूलूवाहीकरणलाई महत्व िदएको छ ।



कृिषयोग्य भूिमको िदगो उपयोगलाई खा� सुरक्षाको आधारको �पमा समेटेको छ ।



खा� सम्ूभुताको अवधारणाबमोिजम िकसानको अिधकार सुिनि�तताको लािग कानूनी आधार
िनमार्ण गरे को छ ।



खा� अिधकार कायार्न्वयनको लािग कायार्न्वयन सं यन्ऽको व्यवःथा गरे को छ ।



खा� अिधकारको कायार्न्वयनलाई अनुगमन गनर् “अनुगमन सूचकांक” को व्यवःथा गरे को
छ ।



भोकमरी तथा खा� असुरक्षाको अवःथा िसजर्ना गन� कायर्लाई कसूरको �पमा पिरभािषत गरी
दण्ड सजायको समेत व्यवःथा गरे को छ ।



यस ऐनअन्तगर्तको कुनै कसूर गरे को कारणबाट कसै लाई हािन, नोक्सानी हुन गएमा सो
बापतको क्षितपूितर् भराइपाउने अिधकारको व्यवःथा गरे को छ ।

खा� अिधकार, खा� सुरक्षा तथा खा� सम्ूभ ुता अलग×अलग अवधारणा भए तापिन नेपालको
कानूनी र नीितगत ूावधानलाई िव�ेषण गदार् यी अवधारणाह�लाई एक अकार्को पूरकको �पमा
अ�ीकार गिरएको छ । खा� सुरक्षाले खा� तथा पोषण सुरक्षा ूा� गनर्को लािग लआय िनधार्रण
गनर्, खा� अिधकारले उक्त लआय ूाि�का लािग कानूनी मापदण्डह� िनधार्रण गनर् तथा खा�
सम्ूभुताले कानूनी मापदण्डबमोिजम खा� तथा पोषण सुरक्षालाई व्यावहािरक �पमा हािसल
गनर्का लािग आवँयक राजनीितक तथा आिथर्क नीित र कायर्बमलाई कायार्न्वयन गन�
सम्बन्धमा ःप� मापदण्डह� िनधार्रण गनर् सहयोग गदर्छ । यी अवधारणाह�को अिन्तम लआय
भोकमरी

तथा

कुपोषणबाट

मानव

समुदायलाई

मुक्त

गनुर्

रहेकोले

अन्तराि�य

कानूनी

व्यवःथासमेतका पृ�भूिममा ियनलाई एक अकार्को पूरकको �पमा िलइएको दे िखन्छ ।

६. खा� सम्बन्धी मौिलक हक कायार्न्वयनका च ुनौती


जोिखममा रहेका समुदायको खा� अिधकार ूव�न गनर् जनचेतना अिभवृि� गरी आफ्नो
अिधकार दाबी गनर् सक्षम बनाउनु,



ँ समन्वय र सहकायर् गनु,र्
समान उ�ेँय भएका अन्य सं घसं ःथाह�सग
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कृिष व्यवसाय ूव�र्न नीित, अनुदान नीित आिद जःता नीितगत अन्योलका साथै राि�य कृिष
अनुसन्धानको सं ःथागत �ि�कोण र व्यवःथापन पक्ष सु�� बनाई ःथानीय तहसम्म ःप�ता
ूदान गनुर् ।



हालको आूवासन, िवूेषणमा आधािरत र अिनयिन्ऽत बजारले गदार् खा� सुरक्षा, अिधकार र
सम्ूभुताका पक्षलाई हेन� �ि�कोणमा दे खा परे का जिटलता समाधान गनुर् ।



जलवायु पिरवतर्नका कारण आएका अवसर र च ुनौतीलाई सम्भावना उन्मुख गराउनु ।



खा� सुरक्षा, खा� अिधकार र खा� सम्ूभ ुताका क्षेऽमा दे िखएका सबै खाले सम्भावना र
च ुनौतीलाई उि�कै चासोका साथ हे न र्ु र ूभावकारी �पमा सम्बोधन गनुर् ।



दे श सं घीय सं रचनामा गइसकेको र सं वैधािनक व्यवःथाको सुिनि�तता भइसकेको अवःथामा
राि�य खा� अिधकार तथा सम्ूभ ुता िनयमावली ल्याउनुपन� आवँयकतालाई उिचत �पमा
सम्बोधन गनुर् ।



ूदे श र ःथानीय ःतरमा आवँयक नीित िनयम, ती सं रचनाको कायर्सूची र समावेिशता
सुिनि�तता गनुर् । साथै, ूदे श ःतरमा खा� सुरक्षा पिरष� र ःथानीयमा खा� सुरक्षा
सिमितलाई ूभावकारी बनाउनु ।



तीनै तहका सरकारबीच खा� सुरक्षा र खा� सम्ूभ ुताका िवषयमा उिचत समन्वय कायम
गनुर् ।



खा� सुरक्षासम्बन्धी व्यवःथा भएका नीितगत, कानूनी र सं रचनागत व्यवःथाह� व्यवहारतः
लागू गराउने अवःथा िसजर्ना गनुर् ।



भौगोिलक िवकटताका कारण आपूितर् र बजार व्यवःथापन रहे का किठनाइ अन्त्य गनुर् ।



उ�त मल, बीउ, रासायिनक �षिधह� समयमा र पयार्� माऽामा उपलब्ध गराउनु ।



ु भ �पमा उपलब्ध गराउनु ।
कृिषसम्बन्धी ूािविधक �ान सीप सवर्सल



िसँचाइ सुिवधा सबै ठाउँमा पुर्याई कृिष कायर्का लािग मनसुनमा भर पनुप
र् न� बाध्यता अन्त्य
गनुर् ।



जग्गा जिमनको तीॄ खण्डीकरण गन� कायर् रोक्नु ।



कृिष क्षेऽमा परे को जलवायु पिरवतर्नको ूितकूल ूभाव रोक्नु ।



कृिष अनुसन्धान कायर्लाई गित िदनु ।



युवा

जनशिक्त

रोजगारीका

लािग

िवदे श

ूाथिमकतामा रोक्नु ।
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खा� व्यवःथापन सूचना ूणालीको व्यवःथा िवकास गनुर् ।



खा� असुरिक्षत क्षेऽको उिचत पिहचान गनुर् ।



कृिष कायर्लाई िनबार्हमुखी अवःथाबाट व्यावसाियकीकरणतफर् �पान्तरण गनुर् ।



कृिष क्षेऽको वािषर्क बजेट अपेिक्षत माऽामा वृि� गराउनु ।

७. न्याियक �ििकोक
62

७.१. माधवकुमार बःनेत िव�� ूधानमन्ऽी िगरीजाूसाद कोइरालासमेत

यस मु�ामा एउटा उ�रदायी सरकारको ूमुख काम, कतर्व्य जनताको जीउधनको सुरक्षा गनुप
र् न�
सन्दभर्मा कणार्लीको हुम्ला िजल्लासमेतमा फैिलएको भोकमरी र महामारीलाई िनयन्ऽण गनर् तथा
त्यःता िजल्लामा राहत साममी पुर्याउन सरकारका नाममा आदे श जारी भएको पाइन्छ । जनताको
खा�मा पहुँच गराउन र खा�का ॐोतमा समेत पहुँच बढाई उत्पादन अिभवृि�मा ध्यान िदन आवँयक
भएको यस आदे शमा उल्लेख छ । कोही नागिरक वा समूह काबुबािहरको पिरिःथितमा परी खा�मा
पहुँच नभएको अवःथामा त्यःता नागिरकको खा�मा पहुँच हुने गरी सरकारले ूत्यक्ष �पमा सम्बोधन
गनुप
र् न� दाियत्व बहन गनुप
र् न� भनी खा�ा� अभाव भएका िजल्लाह�मा ूत्यक्ष �पमा खा�ा� िवतरण
गरे र खा�मा पहुँच बढाई महामारी र भोकमरी िनयन्ऽण गनर् सव�च्च अदालतले आदे श िदएको
पाइन्छ ।
63

७.२. ूकाशमिण शमार्समेत िव�� ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयसमेत

खा�ा�को अिधकारको अभावमा ःवतन्ऽताको हक उपभोग हुन सक्दै न र खा�ा� अभावको जीवन
सम्मानपूवक
र् हुँदैन भनी यसमा व्याख्या भएको छ । हुम्लालगायत पहाडी िजल्लाह�मा खा�ा� अभाव
भएकोले सं भािवत भोकमरी रोक्न सरकारका नाममा परमादे श जारी गनर् माग गद� दायर भएको
सावर्जिनक सरोकारको िवषय िनिहत ूःतुत िरट िनवेदनमा यसअगािड नै माधवकुमार बःनेत िव.
ूधानमन्ऽीसमेत भएको मु�ामा आदे श जारी भइसकेकोले ूःतुत उही िवषयमा भएको हुँदा िरट खारे ज
भए तापिन सम्मानपूवक
र् बाँच्न पाउने हक उपभोग गनर् कम्तीमा पिन खा�ा�मा अिधकार Right to
Food जःतो Basic Necessity मा

ूत्येक

नागिरकको

पहुँच

हुनपु न� भनी

सरकारका

नाममा

िनद� शनात्मक आदे श जारी भएको पाइन्छ । ःवतन्ऽता र खा�ा�को अिधकार Right to Food एक
अकार्को Mutually Inclusive हक हुन ् भनी उक्त आदे शमा व्याख्या भएको छ । æमािनसको
लािग Dignified Life अथार्त ् सम्मानपूवक
र्
बाँच्न पाउने हक भनेको मानवीय मूल्य,

मान्यता र

62 सव�च्च अदालतबाट ूितपािदत सं वैधािनक कानूनसम्बन्धी केही महत्वपूणर् नजीरह� भाग १०, खण्ड (ख) िरट नं.३३४१ पृ� ११
63 मु�ा : परमादे श, नेकाप, २०६८, अं क १, िन. नं. ८५४०
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मयार्दामा आधािरत जीवन हो ।"यसमा भनीएको छ," नागिरकको सम्मानपूवक
र् बाँच्न पाउने हकको
लािग लोक कल्याणकारी राज्यमा पिरणत गनर् समिपर्त राज्यले आफ्ना नागिरकलाई शािन्त सुरक्षा
कायम गरी जनधनको सुरक्षा गरी मयार्िदत र सम्मानीत मानवीय जीवनका लािग अपिरहायर् न्यूनतम्
आवँयकता जःतै ः खा�ा�, पानी, वास, ःवाःथ्य, ःवतन्ऽता, गोपनीयता, िशक्षा, कपडा वःतुह�
बजारमा सबैको आिथर्क �पले पहुँच पुग्ने र सबैले ूा� गनर् सक्ने अवःथा िसजर्ना भएको
हुन्छ ।" खा�ा�मा Access र खा�ा� Available गराइिदनु राज्यको कतर्व्य हो भ�े उल्लेख गद�
ूःतुत मु�ामा खा�ा�को अभावमा खा�ा�को अिधकार Right to Food को हक िनरथर्क हुने र
खा�ा�को अिधकार िनरथर्क भएपिछ नागिरकह�को सम्मानपूवक
र्
बाँच्न पाउने हक उपभोग हुन
नसक्ने भ�े समेत व्याख्या भएको छ । जनताको जीउधनको सुरक्षा र सं रक्षण गनर् माऽ होइन
खा�ा�को अिधकार उपभोग गनर् भोकमरी हुन निदने पिन राज्यको कतर्व्य भएकोले राज्यले आफ्नो
कावुिभऽको हरसम्भव उपाय पिरचालन गनुप
र् दर्छ र काबुबािहरको पिरिःथितबाहे क अन्य अवःथामा
राज्यको लापरबाही िढलासुःती वा िनणर्य िलनमा हुने िढलाइको कारण खा�ा�को अभावले गदार्
नागिरकह�को

ज्यान

जान्छ

भने

सरकार

त्यसको

िजम्मेवार

हुनपु न� भनी

सरकारका

नाममा

िनद� शनात्मक आदे श जारी भएको दे िखन्छ । खा�ा� अभावमा मािनस मनर् सक्छ भने खा�ा�को
अभावमा गभर्वती मिहलाको पेटमा भएको बच्चा कुपोषणबाट पीिडत हुन जान्छ,

बालबािलका,

वृ�वृ�ा, रोगी, असहाय, अपा�ह� मनर् सक्छन् भ�ेसमेत उल्लेख गरी ूःतुत मु�ामा नागिरकह�को
खा�ा�को अिधकार Right to Food को अिधकार हनन् हुन निदन समयमै नेपालको भू–भागभिर पयार्�
माऽामा खा�ा� उपलब्ध र आपूितर् गन� गराउने सं वैधािनक कतर्व्यबाट िवमुख हुन नहुने भनी
सरकारलाई सजग गराइएको पाइन्छ ।
७.३. भूपन्े िबहादुर तामाङ िथङसमेत िव�� मिन्ऽपिरष�को कायार्लयसमेत64
भूकम्पपीिडत नागिरकह�लाई िव� खा� सं गठन, रे डबसलगायत सं गठनले िवतरण गरे को खा�ा�
गुणःतरहीन तथा कुहे को रहे को पाइएको हुँदा त्यःतो कायर् रोकी जनताको जीवनमािथ खेलवाड गरी
कुिहएको खा�ा� िवतरण गन�ह�लाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरी ूःतुत िरट िनवेदन
दायर गिरएको िथयो । यस मु�ामा नागिरकले पयार्� खा�ान्न पाउनुपछर् वा खा�ान्न खिर� गनर्
सक्ने उपाय उनीह�लाई उपलब्ध हुनपु छर् भ�े व्याख्या भई उपलब्ध खा�ान्न पोषणयुक्त र
ु ँद
ूदुषणमुक्त हुनपु छर्, कुहे को सडेको हुनह
ु ै न अथार्त ् शारीिरक एवम् मानिसक�पमा ःवःथ रहनको
िनिम्त जे जःतो खा�ान्न आवँयक पछर् त्यःतो गुणयुक्त हुनपु छर्, जुन खा�सम्बन्धी हकअन्तगर्त नै
पन� भनी व्याख्या भएको छ । पयार्� र पोषणयुक्त खा�ा� समयमा उपलब्ध हुन नसके भूकम्पको
कारण बेसाहारा बनेको व्यिक्त भोकमरीमा पछर्, िबरामी हुन्छ र अन्ततः मछर् भन्दै यसमा जनतालाई
वःतु वा सेवा उपलब्ध गराउने कुनै पिन सं ःथा चाहे राि�य होउन् वा अन्तरराि�य, ती सबैले
64 मु�ा: उत्ूेषण, नेकाप, २०७४, अं क ९, िनणर्य नं. ९८७६
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उ�रदायी ��ले कायर् गनुप
र् छर् भनी आदे श भएको छ । आवाज नभएका, भोकमरीले सताइएका वा
िवपि�मा परे का जनताका भाग्यसँग खेल्ने छु ट कसै लाई पिन नहुने भन्दै ूःतुत मु�ामा अन्तरराि�य
िविधको शासनले सुशासन र उ�रदाियत्व माग्छ जसमा दोषी उपर िवभागीय कारबाही, पीिडत
जनतालाई हािनपूरण र पुनरावृि� नहुने सावर्जिनक वचनब�ताको आवँयकता पन� भनी व्याख्या भएको
छ ।
नागिरक जीवनका आधारभूत चासो र सरोकारह�लाई सं िवधानको कसीमा हेरी एउटा सम्यक्
ु मा सामािजक न्यायले उिचत ःथान पाउने भनी यस मु�ामा
�ि�कोण िवकास गनर् सकेमा माऽै मुलक
ँ ा उल्लेख गरी िनद� शनात्मक आदे शसमेत जारी भएको पाइन्छ ।
दे हायबमोिजमको बुद
१.

नेपालले वष�नीजसो कुनै न कुनै राि�य िवपि� व्यहोनुप
र् िररहे को हुँदा नागिरकह�को
खा�सम्बन्धी हक सम्मान गनर्, खा� सुरक्षा र भोकमरीको जोिखमबाट उनीह�लाई जोगाउन
दे शका िविभन्न ठाउँमा सहज�पमा िवतरण हुन सक्ने पयार्� खा�ान्न भण्डारणको व्यवःथा
गरी त्यःतो खा�ा�को गुणःतर उच्च राख्नू ।

२.

दीघर्कालीन�पमा खा�ा�को आपूितर् र सुरक्षाको िनिम्त कृिषयोग्य भूिमको सुरक्षा गनर् र
कृिषयोग्य भूिमलाई गैरकृिष ूयोजनमा �पान्तरण गन� कायर् रोक्नू ।

३.

दे शिभऽ िहमाल, पहाड र तराई क्षेऽका जनताले दै िनक�पमा ूयोग गद� आएका र जनताको
परम्परागत �ान, सीप, खोज र व्यवहारमा आधािरत वैकिल्पक खा�ा�बारे अनुसन्धान एवं
िवकास गनर् र कृिष कायर्मा उपयोग भइरहेको जिमनको उत्पादकत्व वृि� गनर् उपयुक्त
कानूनको तु�न्त िनमार्ण गरी लागू गनू र् ।

४.

िवपि�को िःथितमा िछमेकी तथा अन्तरराि�य क्षेऽबाट ूा� हुने खा�ान्नह� परीक्षण गरे पिछ
माऽ िवतरण गनू,र् दू िषत, सडेगलेका खा� वःतुको सहायता अःवीकार गनू र् । ूा� सहायताको
गुणःतर परीक्षणसमेतको िनिम्त क्षेऽीय ःतरमा ूयोगशालाह� िनमार्ण गरी स�ालनमा
ल्याउनू ।

५.

खा�ान्न

िवतरणमा

दे शिभऽ

कायर्रत

अिनयिमत

कायर् गन�

गैरसरकारी

सं ःथाह�लाई

कालोसूचीमा राख्नु।
65

७.४. बाजुि�न िमयाँसमेत िव�� ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयसमेत
ूःतुत

मु�ामा

कोशीटप्पु वन्यजन्तुका

वन्यजन्तुबाट

िकसानका

बालीनाली

नोक्सानी

पुगेकोले

क्षितपूितर्समेतको मागदाबी िलई िरट िनवेदन दायर भएकोमा सव�च्च अदालतबाट नागिरकलाई

65 मु�ा: उत्ूेषणयुक्त परमादे शसमेत, नेकाप, २०६६, अं क ६, िनणर्य नं. ८१६९
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सं िवधानले िदएको खा� सम्ूभ ु�ाको हक साथर्क बनाउन राज्यको दे हायका कतर्व्यह� हुने गरी
आदे श भएको पाइन्छ ।
(क)

ँ ै ले आफ्नो खा� उत्पादन गरी आफै आत्मिनभर्र ब�े,
नागिरक आफ

(ख)

राज्यले पयार्� माऽामा खा� सुरक्षा र भण्डारण गरी बजारमा खा� उपलब्ध र आपूितर् गरी
गराई आफ्ना नागिरकलाई खा�को कमी हुन निदने,

(ग)

राज्यले नागिरकह�को खा� सम्ूभुताको हक ूा� गनर् खा� उत्पादन, बजार र सं रक्षण गन�
काममा सहयोग पुर्याउने,
सबै नागिरकलाई खा�मा सहज पहुँच हुने अवःथा र वातावरण िसजर्ना गन� ।

(घ)

नागिरकलाई खा� सम्ूभुताको हकबाट बि�त नगनर् खा� सम्ूभुताको मौिलक हक उपभोग
गनर् राज्यले ूत्येक नागिरकलाई खा�मा सिजलै सँग पहुँच पुग्नसक्ने गरी अथार्त ् Access
to Food को लािग राज्यले आवँयक कानून एवं नीितलगायत अन्य आवँयक व्यवःथासमेत
गरी उपयुक्त आिथर्क वातावरण समेत िसजर्ना गनुप
र् न� भनी यसमा व्याख्या भएको छ ।
व्यावसाियक उखु खेती गरीरहेको तथ्यबाट नेपालले िचनी आयातको लािग वष�नी खचर्ने
गरे को करोड� वैदेिशक मुिाको बचतमा समेत सहयोग पुर्याएको पेशा व्यवसायको िवशेष
सं रक्षण गनुप
र् न� भ�े तथ्य उक्त आदे शमा उल्लेख गिरएको पाइन्छ । वनिभऽ फँडानी बढ्दै
गएको कारण जं गली जनावरह� आरक्षणबाट बािहर िनःकनु ःवाभािवक भए तापिन सं रिक्षत
हुनपु न� नागिरकको सम्पि�मा राज्यका िनकाय�ारा सं रिक्षत जं गली जनावरबाट क्षित पुर्याउनु
ु ाई राज्यले जनताको खा� सम्ूभ ु�ाको हकूित आफ्नो
वा त्यःतो जनावरबाट क्षित हुनल
दाियत्व पूरा गनुप
र् न� तथा नागिरकह�को िहत र सरोकार गाँिसएका, खा� सम्ूभु�ा,
ःवाःथ, खा�ा� समःया, सुरक्षा, पेशा व्यवसाय गनर् पाउने वातावरण र त्यसको समुिचत
सुरक्षा जःता यावत िवषयमा कानून नभएको र नीित नभएको भनी राज्य आफ्नो सं वैधािनक
ँ ामा केिन्ित भई िनद� शनात्मक
कतर्व्यबाट पिन्छन निमल्ने सरकारका नाममा दे हायका बुद
आदे श जारी भएको पाइन्छ ।


ँ ू मा रहे को नीितगत िनणर्य
नागिरकह�को हक र िहतको सं रक्षकसमेत रहेको सरकारले आफ
गनर् सक्ने अन्तिनर्िहत अिधकार ूयोग गरी क्षितपूितर् िदने िनणर्य गरी आफ्नो सं वैधािनक
कतर्व्य र दाियत्वको पालना गनुप
र् न� ।



जं गली वन्यजन्तु र जनावरले यिद कृिषमा आधािरत नागिरकह�को बाली वा खेती न� गछर्
भने राज्यले त्यसमा कुनै ूत्यक्ष हािन नपुर्याए पिन आवँयक र उिचत क्षितपूितर् िदन
राज्य Tortuously Liable हुन्छ ।
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नागिरकह�को भोकबाट मुक्त हुने मौिलक अिधकार अथार्त Right To Food सँग सम्बिन्धत
यःतो मह�वपूणर् र सं वेदनशील िवषयमा र एक ूकारको िनयिमत समःयालाई ःथायी�पले
ु ा साथै कानून
िनराकरण गनर् र क्षितपूितर् उपलब्ध गराउन िनद� शनात्मक आदे श जारी हुनक
वा नीित नबनेसम्मको लािग आरक्षणमा सं रिक्षत जनावरले आरक्षणबािहर आई नागिरकह�को
खेती वा बाली न� गरे मा खेती वा बाली क्षित पुगेका सम्बिन्धत धनीह�लाई क्षितपूितर् िदने
ूयोजनका लािग सरोकारवाला िनकायह�, िव� र पीिडत िकसानको ूितिनिधत्व हुने गरी
सम्बिन्धत कानून वा नीित िनमार्ण भई िवःथापन वा ूितःथापन नभएसम्मका लािग सिमित
िनमार्ण गनर् आदे श जारी हुने । आरक्षण िभऽको सं रिक्षत जनावरले नै क्षित पुर्याएको भ�े
ूमाणबाट दे िखए, दे िखएको क्षितको एिकन गरी मनािसव रकम क्षितपूितर् िदने व्यवःथा
गनू,र् गराउनू ।

७.५. भूपन्े ि काकीर् िव�� मिन्ऽपिरष� सिचवालयसमेत66
सरकारले दे शभिर आयोिडनयुक्त नून िवतरणको िजम्मेवारी सरकार मातहत रहेको िनकायलाई माऽै
ँ ू लाई पिन
अनुमित िदने गरी भएको िनणर्य खारे जीको माग गरी िहमाली नून ूा.िल.को तफर्बाट आफ
िवतरणको िजम्मेवारी िदन आदे श माग गरी ूःतुत िरट िनवेदन दायर भएको िथयो । यस िनवेदनमा
सावर्जिनक िहत र सरोकारसँग जोिडएको नूनजःतो अत्यावँयक वःतुको अभाव हुन निदई दे शको सबै
ठाउँमा िनरीक्षण एवं समुिचत िबबी िवतरणको व्यवःथा िमलाउनको लािग उ�ोग, वािणज्य तथा आपूितर्
मन्ऽालयको राजपऽमा ूकािशत सूचना कानून िवपरीतको नदे िखई उक्त सूचनाबाट िनवेदकको मौिलक
हकमा आघात परे को नदे िखने भनी िरट िनवेदन खारे ज भएको पाइन्छ । दे शको पहाडी तथा दुगम
र्
िहमाली िजल्लामा पिन नूनको आपूितर् गरी िबबी िवतरण गन� व्यवःथा िमलाउनुपन� ूथम दाियत्व
सरकारको हुने भनी यसमा िनजी क्षेऽलाई खुल्ला राखी ूितंपधार्मा छाड्दा सबै िनजी क्षेऽका
आयोिडनयुक्त नून उ�ोगह� तथा साल्ट शे िडङ कप�रे शन िल.लेसमेत सुगम र सिजलो ठाउँमा माऽ
नून आपूितर् गरी व्यापार गन� र दुगम
र् र िहमाली तथा पहाडी िजल्लामा कुनैपिन कम्पनी नगई नूनको
आपूितर् नभै अभाव िसजर्ना हुनसक्ने सम्भावना एवं जोिखम दे िखन सक्ने भनी व्याख्या गरी नागिरक
जीवनको रक्षामा सरकारको िजम्मेवारी नै मुख्य हुने भनी व्याख्या गिरएको पाइन्छ ।

८. आगामी िदनका लािग सुझावह�:


खा� सम्ूभुतासिहतको भोकमुक्त नेपालको लािग खा� अिधकारको हनन् भएका र जोिखममा
रहे का नागिरक तथा समुदायको क्षमता अिभवृि� गन� र आवँयक कानून िनमार्णका लािग
पैरवी तथा यसको कायार्न्वयनका लािग सहजीकरण गद� न्यायमा पहुँच पुर्याउने ।



खा� अिधकार हनन् सम्बन्धी सवाल पिहचान तथा खा� अिधकार हननका घटनालाई
अनुगमन गन�, दःतावेजीकरण र कानूनी िव�ेषण गरी सामािजक न्यायका लािग पैरवी गन�,

66 मु�ा :– उत्ूेषण, नेकाप, २०६२ अं क: ४, िन. नं. ७५२०

217

df}lns xs ;DaGwL ;|f]t ;fdu|L



दे श सं घीय सं रचनामा गइसकेको र सं वैधािनक व्यवःथाको सुिनि�तता भइसकेको अवःथामा
राि�य खा� अिधकार तथा सम्ूभ ुता िनयमावली ल्याउनुपन� आवँयकता भइसकेको छ ।
यसै गरी ूदे श र ःथानीय ःतरमा आवँयक नीित िनयम, ती सं रचनाको कायर्सूची र
समावेिशता पिन सुिनि�तता गनुर् अत्यावँयक छ । साथै, ूदे श ःतरमा खा� सुरक्षा पिरष�
र ःथानीयमा खा� सुरक्षा सिमित बनाउनुपछर् ।



ु ा साथै Ôपखर्
सरकारह�बीचको सहवतीर् अिधकारको ूःटता नभएका कारण धेरै अन्योल हुनक
र हे रÕ को अवःथा दे िखन्छ । सरकारह�ले आवँयकताका आधारमा नीित ल्याए तापिन
सं घीय िवषयगत मन्ऽालयबाट िनिदर्� खाका समयमा नगइिदँदा केही अन्योल पिन थिपिदएको
छ । जःतै, कृिष व्यवसाय ूव�र्न नीित, अनुदान नीित आिद । यःता नीितगत अन्योलका
साथै राि�य कृिष अनुसन्धानको सं ःथागत �ि�कोण र व्यवःथापन पक्ष अझ सु�� बनाउने ।



हालको आूवासन, िवूेषणमा आधािरत र अिनयिन्ऽत बजारले गदार् खा� सुरक्षा, अिधकार र
सम्ूभुतालाई हेन� �ि�कोणमा जिटलता ल्याइिदएको छ । साथै, जलवायु पिरवतर्नका कारण
आएका अवसर र च ुनौतीलाई पिन सम्भावनाउन्मुख गद� लग्नुपन� दे िखन्छ ।



जोिखममा रहेका समुदायको खा� अिधकार ूव�र्न गनर् जनचेतना अिभवृि� गरी आफ्नो
अिधकार दाबी गनर् सक्षम बनाउने,

समान उ�ेँय भएका अन्य सं घसं ःथाह�सँग समन्वय र

सहकायर् गन� ।


नीितगत वकालतको मा�यम�ारा राज्यलाई उ�रदायी बनाउनका लािग आवाज उठाउने र
जोिखममा रहे का समुदायको खा� अिधकार ूव�न गन� ।



कृिषलाई दे शको अथर्तन्ऽको मे�दण्ड मानेर यस क्षेऽमा आधुिनकीकरण, व्यावसाियकीकरण र
िविवधीकरण गद� कृषकको हकिहत, सं रक्षण र ूव�र्न गनर् सरकारले कृिष िवकास रणनीित
सन् २०१५×२०३५ र अन्य धेरै कायर्बम बनाएको छ । यसका लािग मानव ॐोतÑ
साधनको उपलब्धता, िवषयगत दक्षताअनुसारको दरबन्दी र बहुसरोकारवाला म�को व्यवःथा
गनुर् अत्यावँयक दे िखन्छ ।



मामीण कृिष सडक अिन उल्लेख्य माऽामा सहकारी सं ःथाह�को व्यवःथा गरी कृिष
उत्पादनको बजारीकरणको व्यवःथा िमलाइनुपदर्छ ।



िकसानह�लाई समयमै मल, बीउ र �षिधह�को उपलब्धताको व्यवःथासिहत पयार्�
सिब्सडीको व्यवःथा िमलाइनु पदर्छ ।



ु भ �पमा उपलब्ध हुने व्यवःथा िमलाइनुपदर्छ भने
कृिषसम्बन्धी ूािविधक सेवा सवर्सल
खा�ा� भण्डारणको उिचत व्यवःथासमेत हुनपु दर्छ ।



जलवायु पिरवतर्न अनुकूिलत कृिष ूणालीको िवकासका लािग अनुसन्धानात्मक कायर्
गरीनुपदर्छ ।



ँ ाइ सुिवधाको ूबन्ध गरीनुपदर्छ ।
पयार्�मा माऽामा िसच



जिमन बाँझो राख्ने, अनावँयक खण्डीकरण गन� कायर् िन�त्सािहत गरीनुपदर्छ ।
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कृिषको आधुिनकीकरण, व्यावसायीकरण, बजारीकरण गरी युवालाई कृिष व्यवसायूित
आकिषर्त तुल्याउनुपदर्छ ।



खा� व्यवःथापन सूचना ूणालीको व्यवःथा गरीनुपदर्छ ।



मािनसह�को खा� बानीमा सुधार गरीनुपदर्छ ।



ःथानीय ःतरमा उत्पादन हुने बाली तथा खा�ा�का िविभ� पिरकारह�को िवकास तथा
ूव�र्न गरीनुपदर्छ ।



खा� असुरिक्षत क्षेऽको उिचत पिहचानसिहत सुहाउँदो खा� कायर्बमअगािड बढाइनु पदर्छ ।



सरकारले कृिष िवकास रणनीित सन् २०१५×२०३५ र अन्य धेरै कायर्बम बनाएको छ ।
यसका लािग मानव ॐोत×साधनको उपलब्धता, िवषयगत दक्षताअनुसारको दरबन्दी र
बहुसरोकारवाला म�को व्यवःथा गनुर् अत्यावँयक दे िखन्छ ।

९. िनंकषर्
सक्षम र ःवःथ जीवन िनवार्हका लािग खा�ा�को पयार्� माऽामा उपलब्धताको अवःथालाई सुिनि�त
गनुर् राज्यको कतर्व्य हो । खा� सुरक्षा र खा� सम्ूभ ुता वतर्मान र भिवंयको िनिवर्कल्प समाधान हो
भ�े तथ्यलाई खा� अिधकार तथा सम्ूभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले �दयंगम गरी हाॆो कानून
ूणालीमा यसलाई सं ःथागत गरे को छ । साँघिु रदो कृिष क्षेऽ र िवःतािरत जनसङ्ख्याबीच उिचत
तालमेल िमलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सक्नु समय सान्दिभर्क हुन सक्ने भएको हुँदा सो
कायर्का लािग खा�ा� ूणालीमा िकसानह� सम्ूभु हुन ु अिनवायर् छ । ःथानीय, ूदे श तथा सं घीय
तहका सरकारी िनकाय, नीित िनमार्ता, नागिरक समाज, राजनीितक दल, िनजी क्षेऽ तथा खा� अिधकार
बाहकलगायत सरोकारवालाह�ले खा� अिधकार, खा� सुरक्षा तथा खा� सम्ूभुताको सम्बन्धमा
सं िवधान र कानूनले सुिनि�त गरे का व्यवःथालाई व्यवहारमा उतानर् ध्यान िदनु आवँयक हुन्छ ।
खा� अिधकारको रक्षाका लािग अन्य मौिलक हक र मानव अिधकारका व्यवःथालाई पिन ूभावकारी
बनाउनु आवँयक छ । ूाचीन समयदे िख नेपाल खा�ा�मा आत्मिनभर्र माऽै होइन, सीमाबािहर
िनयार्तमा पिन सिबय िथयो भ�े इितहासमा पढ्न पाइन्छ । हाल िव�मान रहे को खा� आयातको
ूवृि�मा कमी ल्याउन हाॆो उत्पादकत्वमा बृि� हुन आवँयक छ । यसो गनर् सके खा�
आत्मिनभर्रतामा बृि� भई िनयार्तसमेत बढाउन सिकने र खा� सुरक्षामा आत्मसु�ढीकरण पिन बढ्ने
दे िखन्छ । अिहलेका सं वैधािनक र कानूनी व्यवःथालाई ूभावकारी �पमा व्यवहारमा उतारी अबका
ु को
योजना तथा कायर्बमह�ले कृिषमा अमगामी फड्को मानुप
र् न� महशुस हुन ु अपिरहायर् छ । मुलक
समृि� र जन अिधकारको ूब�र्नका लािग खा� उत्पादन, सुरक्षा र सम्ूभ ुताका सबै पक्षलाई जोड
िदई अगािड बढ्नु उि�कै आवँयक छ । यसले नै आगामी िदनमा हाॆो खा� अिधकार व्यवहारमा
सुिनि�त पानर् सक्दछ ।
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सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन अिधकार1
१. पृ�भूिम
सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन अिधकार मूलत: मिहला अिधकारसँग सम्बिन्धत िवषय हो।मिहललाको
शरीर र ःवाःथ्यसँग सम्बिन्धत िवषय भएको हुँदा यसलाई सं वेदनशील �पमा हे िरन्छ।नेपालको कानून
र व्यवहारमा परम्परागत एवं िहन्दू धमर्शा�को ूभाव रहे को हुँदा यस िवषयलाई सु�का िदनमा
मिहलाह�को हक, िहत र अिधकारसँग आब� गिरएको िथएन।कानून र व्यवहार सं कुिचत एवं
भेदभावपूण र् रहेको िथयो।आधुिनक मिहलावादी िविधशा� (Modern feminist jurisprudence) को
ँ ै मिहलाको हक भेदभावरिहत समानता र ूजनन ःवाःथ्य (Reproductive health)
अवधारणासग
अिधकारको �पमा िवकास हुँदै आएको हो।सं िवधानमा नै मिहलाको हकलाई मौिलक हक
(Fundamental right) को �पमा सुरिक्षत गिरएको छ।सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन अिधकारले कुनै
पिन बेला अिनि�त गभर् रहेमा र त्यसले आफ्नो काम, भिवंय वा ःवाःथ्यमा नकारात्मक असर पान�
दे िखएमा मिहलाले त्यो गभर् त्याग्न सक्ने अिधकारलाई आत्मसाथ गदर्छ।आफ्नो गभर्मा रहेको ॅणको
ु
कारणले मिहलालाई समःया परे को अवःथामा गभर्पतन गराउन पाउने तथा मिहलाको ःवीकृित बेगर
िनजको गभर्पतन गराउन नपाउने यी दुई िवषय सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन अिधकारका मुख्य िवषय
्
हुन।
सुरिक्षत मातृत्व र ूजनन अिधकार एवं गभर्पतन सम्बन्धी कानूनसँग अन्तरसम्बिन्धत िवषय
् नेपालको फौजदारी कानूनमा लामो समयसम्म गभर्पतनलाई गैरकानूनी कायर्को �पमा िलइएको
हुन।
िथयो।गभर्पतन गराउने कायर्लाई अपराध मािनएको िथयो।यित माऽ नभई बच्चा जन्माउने वा
नजन्माउने अिधकार सम्बिन्धत मिहलामा िनिहत रहे को िथएन।गभर्पतन गन� कायर्लाई ज्यान सम्बन्धी
ु ी ऐनको व्यवःथामा सं शध
अपराधको �पमा िलइने तत्कालीन मुलक
े न गरी िनि�त ूिबया र
अवःथामा गिरएकोमा अपराध नमािनने व्यवःथा गरीयो।हाल गभर्पतन सम्बन्धी कायर्लाई मिहलाको
ूजनन अिधकारको �पमा महण गिरएको छ।हालको कानूनी व्यवःथा हेदार् गभर्पतनको कायर् अपराध
र अिधकार दुवै हो भ� सिकन्छ।कुन अवःथामा अिधकार र कुन अवःथामा अपराध यही बीचबाट
सुआम �पमा हे िरनु पदर्छ।िवशेष कानूनको �पमा आएको सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन ःवाःथ्य
अिधकार ऐन, २०७५ ले यस सम्बन्धमा गरे को व्यवःथाका सम्बन्धमा यहाँ चचार् गिरएको छ।

२. सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन अिधकारको िवकास
मिहला िव�� हुने सबै ूकारका भेदभाव उन्मूलन गन� सम्बन्धी महासिन्ध, १९७९[Convention on

the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), 1979]2 को धारा
1 कायर्पऽ लेखन सहकायर्: सहन्यायािधवक्ता ी ुवकुमार चौहान र उपन्यायािधवक्ता सोमकान्ता भण्डारी
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११(१)(च) मा “ूजनन प�ितको बचाउ हुने गरी ःवाःथ्यको सं रक्षण पाउने अिधकार एवं कायर्गत
अवःथामा सुरक्षाको अिधकार” को ूाि� सुिनि�त गन� दाियत्व पक्ष रा�ह�को हुने भनी उल्लेख
गिरएको छ।यसै गरी धारा १२(२) ले “पक्ष रा�ह�ले मिहलालाई गभर्धारणको समयमा, ूसुितको
समयमा तथा सुत्केरी भैसकेपिछको अविधका सम्बन्धमा चािहँदो सेवाह� एवं गभर्वती समय तथा
ःतनपानको समयमा पयार्� पोषण उपलब्ध गराउन साथै आवँयकतानुसार िनःशुल्क सेवा समेतको
आवँयक व्यवःथा गन�छन्” भ�े व्यवःथा गरे को छ।
नेपालको कानूनी व्यवःथामा ूवेश पाउन सव��च अदालतले सावर्जिनक सरोकारको (Public interest
litigation, PIL) माध्यमबाट महत्वपूणर् भूिमका खेलेको दे िखन्छ।साथै यस िवषयमा भएका िविभ�
अनुसन्धान, शोध कायर्, मिहला अिधकारकम�ह�को आवाज पिन उि�कै महत्वपूणर् रहे को अवःथा
छ।सव��च अदालतले अदालतमा ूवेश गरे का िवषयह� माफर्त थुूै नयाँ धारणा एवं िस�ान्तलाई
उल्लेख गरे को छ।कानूनमा भएका भेदभावपूणर् एवं असमान कानूनी ूावधान हटाउन वा नयाँ कानून
िनमार्ण गनर्का लािग िनद� शात्मक आदे शह� जारी गरे को छ।कितपय अवःथामा सम्मािनत सव��च
अदालतबाट आफूमा भएको न्याियक पुनरावलोकन (Judicial review) गन� अिधकारको ूयोग गरी
असं वैधािनक कानून भेदभावपूण र् कानूनी व्यवःथा र असमान कानूनलाई शुन्य घोषणा (Ultra vires) गनर्
पुगेको छ।

3

यःतै सव��च अदालतबाट िनयिमत मु�ाको रोहमा आउने गरे का थुूै मिहला सम्बन्धी

ँ आब� िवषयह�मा कानूनको सकारात्मक व्याख्या�ारा मिहलाह�को हकिहत सं रक्षण र
कानूनसग
ँ
मिहला िहं सासग
आब� थुूै िवषयह�मा िस�ान्तह� ूितपादन भएको छ।कितपय अवःथामा
िनद� शात्मक आदे शसमेत जारी गन� दे िखन्छ।त्यसै गरी कानून नैनभएका िवषयह�मा अदालतबाट आफ�
कानूनको अभाव भएको अवःथामा िनद� िशकाह� िनमार्ण गरी लागू गन� गरे को छ। 4 यसरी सव��च
अदालतले मिहलाको हक, िहत, सुरक्षा एवं ितनीह�को सं रक्षण ूदान गन� सवालमा आफूमा अन्तिनर्िहत
पुनरावलोकन गन� अिधकार, व्याख्या गन� अिधकार, आवँयक अिधकार िदने अिधकार तथा आफूमा
रहे को ःविववेकात्मक अिधकारको ूयोगको माध्यमबाट मिहला सम्बन्धी कानूनलाई जीवन्तता िदने,
िवकिसत गन� तथा नयाँ नयाँ धारणाह� नेपाली कानूनमा समािहत गन� कायर् गद� आएको छ।5
पिहलो पटक नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ को धारा २० मा मिहलाको हकलाई मौिलक
हकको �पमा सं वैधािनक ूत्याभूित (Constitutional guarantee) गरे को िथयो।ूचिलत नेपालको
सं िवधानको धारा ३८ मा सोको िनरन्तरता र सं वैधािनक सं रक्षण (Constitutional protection) हुन ु
2

यो महासिन्धलाई नेपालले िव.सं . २०४८ वैशाख ९ अथार्त ् २२ अिूल १९९१ मा अनुमोदन गिरसकेको छ ।

3

ूा.डा. रिजतभक्त ूधाना� र सोमकान्ता भण्डारी, नेपालमा गभर्पतन सम्बन्धी कानून : एक िसं हावलोकन, ूितपादन वषर् ७ अं क १

4

सपना ूधान मल्ल समेत िव�� नेपाल सरकार, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरष� कायार्लय समेत मु�ा: गोपनीयताको हक सुरिक्षत गनर् परमादे श

(२०७७), राि�य न्याियक ूित�ान, मनमैजू का�माड�, पृ. ७१।
लगायत जारी गराई पाउँ , सअवु. (२०६४) माघ िवशेषा�, ूकाशमिण शमार् िव�� मिहला, बालबािलका तथा समाज कल्याण मन्ऽालय समेत
मु�ा: क्यािबन डान्स रे ःटु रेन्ट एवं मसाज पालर्र लगायत कायर्ःथलमा हुने यौन शोषण रोक्न परमादे श, नेकाप (२०६५) पृ. ९९९ िन. नं.
८००५ आिद।
5

पूवप
र् ाद िटप्पणी नं. २, पृ. ७१ ।

222

df}lns xs ;DaGwL ;|f]t ;fdu|L

आफ�मा नेपालको मिहलावादी आन्दोलनले ःथािपत गरे को ठू लो छला� एवं फड्को मा� सिकन्छ।यस
अवःथासम्म आई पुग्न मिहलावादी आन्दोलन, राजनीितक पिरवतर्नले ूभाव पारे को दे िखन्छ।साथै
सव�च्च अदालतले िनवेदनको �पमा अदालतमा ूवेश गरे का िरट र मु�ाको माध्यमबाट ूितपादन
गरे को िस�ान्त, सरकारलगायत सम्पूणर् सरोकारवाला िनकायह�लाई िनद� शात्मक आदे श (Directive
orders)जारी गरी सिबय एवं सकारात्मक भूिमका िनभाउँदै आएको पाइन्छ।
नेपालको सं िवधान, २०७२ को धारा ३८ ले मिहलाको हक (Rights of women) लाई मौिलक हकको
�पमा घोषणा गरे को छ । धारा ३८ को उपधारा (२) मा ूत्येक मिहलालाई सुरिक्षत मातृत्व र
ूजनन ःवाःथ्य सम्बन्धी हक हुने भनी (Reproductive Health) लाई मिहलाको हकको अिभ� अं गको
�पमा घोषणा गरे को छ।सं िवधानमा समावेश गिरएको केही महत्वपूण र् मौिलक हकलाई कायार्न्वयन र
ूचलन गनर् आवँयक कानून िनमार्ण गन� बममा मिहलाको सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन ःवाःथ्य
सम्बन्धी सम्बन्धी हकको सम्मान, सं रक्षण र पिरपूितर् गनर्को लािग अलग्गै सुरिक्षत मातृत्व तथा
ूजनन ःवाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५ कायार्न्वयनमा आएको छ।यो ऐनले ूजनन ःवाःथ्यका थुूै
पाटाह�बारे व्यवःथा गरे को भएपिन यो लेखले गभर्पतन सम्बन्धी अपराधसँग माऽ सरोकार राख्ने
भएकोले त्यसैमा सीिमत रहे र यहाँ िव�ेषण गन� ूयास गिरएको छ।

३. नेपालमा सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन अिधकार सम्बन्धी कानूनको िवकासबम
सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन अिधकारसँग ॅणको
सुरिक्षत �पमा जन्मन पाउने अिधकारलाई सँगसँगै
ु
राखेर हे िरनु पदर्छ।ॅणको
जीवनको अिधकार, मिहलाको शरीर मािथको अिधकार, ूजनन ःवाःथ्य
ु
अिधकार (Reproductive Right) र यस सम्बन्धमा िविभ� धािमर्क अवधारणा समेतले गभर्तपनलाई
राजनीितक �पमा नै िववादाःपद बनाएको छ।6 मूलतः ॅणणको
रक्षा हुनपु दर्छ भ�े जीवनवादी (Proु
life) र ःवेच्छामा गभर्पतन गनर् पाउनुपदर्छ भ�े इच्छावादीह� (Pro-choice) का बीचमा �न्�ात्मक
बहसको अवःथा हाल पिन कायम नै रहे को पाइन्छ। 7 मानव जीवनको ूारिम्भक ःव�प भएको
हुनाले ॅण
र् न� िवषय, कसै ले बदिनयतले वा जबजर्ःती वा अन्य कुनै िकिसमले
ु वा गभर्लाई सं रक्षण गनुप
जाल ूप� गरी आमाको इच्छा िवपरीत गभर्पतन गराएको अवःथामा सो कायर्लाई अपराधको �पमा
पिरभािषत गरी यसको सं रक्षण गन� दाियत्व राज्यको हो र यही दाियत्व पूरा गनर्को लािग फौजदारी
कानूनको िवषयको �पमा गभर्पतन रहन गएको हो।8
मिहलालाई ूजनन अिधकार हुने भएकोले िनजले आफ्नो ःवेच्छामा गभर्पतन गनर् पाउने अिधकार
हुनपु दर्छ भ�े मिहलावादी िविधशा� (Feminist Jurisprudence) ले ःथािपत गरे को मान्यता हो।9 यःतो

6 ूा.डा. रिजतभक्त ूधाना� र सोमकान्ता भण्डारी,फौजदारी कानूनको पिरचय,(२०७७), लुिम्बनी ूकाशन, काठमाड�, पृ. ४०५ ।
7 रा.न्या.ू. (२०७०), फौजदारी कसूर सम्बन्धी ूचिलत कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनर् बनेको िवधेयक अपराध सं िहता, २०६७ दफाबार
व्याख्यात्मक िटप्पणी, हिरहरभवन, लिलतपुर, राि�य न्याियक ूित�ान, नेपाल, पृ. २९५ ।
8 पूवव
र् त् पादिटप्पणी नं. ५,पृ. ४०५ ।
9 पूवप
र् ाद िटप्पणी नं. २,पृ. ७५ ।
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अिधकारलाई ःवीकार गनर् सं वैधािनक र कानूनी व्यवःथा गिरएको अवःथामा मिहलाको इच्छा िवपरीत
वा झुक्याई वा अन्य कुनै ूकारले अन्य व्यिक्तले गभर्पतन गराएमा सो कायर्लाई फौजदारी कानूनले
िनषेध गनुर् आवँयक हुन्छ।यही कारणले गभर्पतनको िवषयवःतु िनरपेक्ष �पमा फौजदारी कानूनको
दायराबाट बािहर जान सक्दै न।10
मिहलावादी आन्दोलन र मिहलाको ूजनन ःवाःथ्य र ूजनन हकको मान्यताको आन्दोलन�ारा
गभर्पतन गन� अिधकारलाई मिहलाको मानव अिधकार र मिहलाको जीवन, आत्मिनणर्य र सम्मानपूवक
र्
बाँच्न पाउने अिधकारसँग गाँिसएर हे िरन थाले पिछ र गभर्पतनलाई छु �ै धारणाको �पमा िवकिसत
गरी यसलाई पिन ज्यान सम्बन्धी अपराधबाट अलग्याएर र छु �ै धारणाको �पमा हेिरन सु� गिरएको
हो ।11
नेपालमा ःवाःथ्य सेवाको पहुँच, जनचेतनाको अभाव, गभर्पतनलाई सामािजक वा धािमर्क कारणले
गलत मािननु, कानूनी व्यवःथाको जानकारी नहुन ु आिदले गदार् समयमै अिनच्छाको गभर्पतन गन� कायर्
सहज नरहे को यथाथर्ता छ।असुरिक्षत �पमा गरीने गभर्पतनले अकालमा धेरै मिहलाले ज्यान गुमाएको
अवःथा छ।यसले मातृ मृत्युदर बढाएको छ।मातृ मृत्युको १३ ूितशत मृत्यु असुरिक्षत गभर्पतनको
कारण हुन्छ भने असुरिक्षत गभर्पतनको कारण अन्य मातृ �ग्णताको जोिखम पिन हुन्छ।12 गभर्पतनले
कानूनी मान्यता पाई सरकारबाट सुिरक्षत गभर्पतन सेवा उपलब्ध भए तापिन धेरै नेपाली मिहलाह�को
सुरिक्षत गभर्पतन सेवामा पहुँच नपुगेको अध्ययनह�ले दे खाएका छन्। 13 नेपालमा अझै पिन गभर्वती
मिहलाले आफ्नो ःवेच्छाले कानूनी ूिबया पुर्याई गभर्पतन गदार् वा अन्य कुनै कारणले गभर्पतन हुँदा
समेत गभर्वती मिहलालाई नै िविभ� ूकारको लान्छना लगाउने, अपराधी मा�े र कारबाही हुने गरे को
र सोही कारण मिहलाह� जेल सजाय भोग्नु परे का अवःथाह� छन्।14 सम्मानपूवक
र् र ःवःथ्य जीवन
िजउन पाउने अिधकार मानव अिधकारको िवषय हो।मूलतः गभर्पतनको िवषयलाई फौजदारी कानूनको
कठोर िवषयको �पमा िलँदा ूजनन अिधकार मािथ असर परे को दे िखन्छ।
ु ी ऐन, १९१० मा “जातकमारा” भनी अपराधीकरण गिरएको
गभर्पतन सम्बन्धी कसूरलाई मुलक
ु ी ऐन, २०२० ले यसलाई ज्यान सम्बन्धी कसूरको �पमा महण गरे को
पाइन्छ । मुलक
ु ी ऐन, अदालती वन्दोवःतको
िथयो।अदालती अभ्यासमा यी कसूरमा सजाय गदार् तत्कालीन मुलक
ु ी ऐन
महलको १८८ नं. को ूयोग गरी सजाय घटाउने गिरएको िथयो।नेपालमा पिहलो पटक मुलक
(एघार� सं शोधन), २०५८ �ारा िनि�त अवःथामा ूिबया पूरा गरी गभर्पतन गराउन पाउने कानूनी
ु ी ऐन ज्यान सम्बन्धीको महलको २८ नं. सं शोधन
व्यवःथा गिरएको िथयो।एघार� सं शोधनले मुलक

10 पूवव
र् त् पादिटप्पणी नं.,५,पृ. ४०५ ।
11 ूा. डा. रिजतभक्त ूधाना� समेत (२०६२) फौजदारी कानूनको पिरचय, काठमाड�: भुकुटी एकेडेिमक पिब्लकेशन, पृ. ४६३ ।

12 ूजनन ःवाःथ्य अिधकार,ॐोत साममी -२०७६_,राि�य न्याियक ूित�ान, नेपाल, मनम� जू, काठमाड�, पृ.१० ।

13 गभर्पतन कानून तथा कायार्न्वयनमा गनुर् पन� सुधार : मु�ाह�को िमिसल अध्ययनबाट दे िखएको तथ्यह� । (२०७५) मिहला,कानून र िवकास
म� (FWLD) र सेन्टर फर िरूोडिक्टभ राइटस ।
14 ूजनन ःवाःथ्य अिधकार,ॐोत साममी -२०७६_,राि�य न्याियक ूित�ान, नेपाल, मनम� जू, काठमाड�, पृ.९ ।
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गरी गभर्पतन सम्बन्धी दायरमा बढाएको िथयो।यसै गरी लैि�क समानता कायम गन� ऐन, २०६३15 ले
मिहलासम्बन्धी कानूनमा व्यापक पिरमाजर्न, सं शोधन एवं थपघट गरे को िथयो।यो ऐनले गभर्पतन
सम्बन्धी कानूनमा केही थप ूावधानह�को व्यवःथा गरी ज्यानसम्बन्धी महलको २८क नं. सं शोधन
गरे को िथयो।यसैगरी ‘‘लै ि�क समानता कायम गनर् तथा लैि�क िहं सा अन्त्य गनर् केही नेपाल ऐनलाई
सं शोधन गन� ऐन, २०७२” ले ज्यान सम्बन्धी महलको ३२नं. मा सं शोधन गरे को िथयो।फौजदारी
ु ी अपराध सं िहता, २०७४ ले
कानूनलाई पिरमाजर्न र आधुिनकीकरण गन� गरी जारी भएको मुलक
गभर्पतन सम्बन्धी कानूनी व्यवःथालाई िनरन्तरता िदएको छ।साथै िवशेष कानूनको �पमा सुरिक्षत
मातृत्व तथा ूजनन ःवाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५जारी भई सोही सालको असोज २ गते दे िख लागू
भएको छ ।

४. सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन अिधकार सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा
४.१ नेपालको संिवधान
नेपालको सं िवधानको मौिलक हकमा गिरएको मिहलाको हक अन्तगर्त धारा ३८ को उपधारा (२) मा
ूत्येक मिहलालाई सुरिक्षत मातृत्व र ूजनन ःवाःथ्य सम्बन्धी हक हुने व्यवःथा गिरएको छ
।ूजनन ःवाःथ्य सेवाले सुरिक्षत गभर्धारण र सुत्केरी पूव र् र प�ातको ःवाःथ्य सेवा, एचआईभी र
एड्स लगायतका अन्य रोगह�को रोकथाम तथा उपचार,गभर्पतनको अिधकार, बाँझोपनको उपचार,
गभर्िनरोधक साधनह�को सहज उपलब्धतासिहत ूजनन ःवाःथ्य सम्बन्धी वाःतिवक सूचना ूा� गन�
लगायतका िवषयह�लाई जनाउँदछ। 16 यसले ूजनन प�ित, ूिबया, ूजनन क्षमता र ूजनन
कायर्सँग सम्बिन्धत शारीिरक िविश�ता तथा रोगह�बाट हुने सं बमणका अितिरक्त शारीिरक, मानिसक
तथा सामािजक �पमा पूण र् ःवाःथ्यको अवःथालाई जनाउँछ।17 त्यसै गरी मिहलाको यौन तथा ूजनन
चबलाई ूभाव पान� सबै ूकारका िहं सा सम्बोधन गन� िवषय पिन ूजनन ःवाःथ्य अन्तगर्तका िवषय
पदर्छन्।18
४.२ सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन ःवाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५
कानूनले िनधार्िरत शतर् बन्दे ज र ूिबया पूरा गरी गभर्मा रहेको ॅणको
(Fetus) नाश वा तुहाउने वा
ु
िगराउने कायर्लाई कानूनी गभर्पतन (Legal Abortion) भिनन्छ।19 यिद गभर्मा रहे को ॅणलाई
कानूनी
ु
�पमा वा कानूनले िनधार्रण गरे को ूिबया पूरा नगरी गभर्वती मिहलाको ःवेच्छा वा ःवेच्छा िव��
िगराउने, तुहाउने वा नाश गन� कायर् गिरन्छ भने त्यसलाई आपरािधक गभर्पतन (Criminal abortion)
ु न्दा अगावै
भिनन्छ।"गभर्पतन" भ�ाले गभर्मा रहे को ॅण
ु ःवभािवक �पमा जन्मन सक्ने हुनभ
15 यसलाई समान्य बोलीचालीको भाषामा लै ि�क समानता कायम गन� (पिहलो) ऐन, २०६३ पिन भ�े गिरन्छ ।
16 मिहलाको ूजनन ःवाःथ्य अिधकार�स�ार ॐोत साममी-२०७६_,मिहला,कानून र िवकास म� (FWLD) पृ. ९।
17 अन्तरार्ि�य जनसं ख्या तथा िवकास सम्मेलन कायर् योजना -ICPD-POA_, १९९४ ।
18 ूजनन ःवाःथ्य अिधकार,ॐोत साममी -२०७६_, राि�य न्याियक ूित�ान, नेपाल, मनम� जू, का�मा��, पृ. ५।
19 पूवप
र् ाद िटप्पणी नं. २, पृ. ७६ ।
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गभार्शयबाट ॅण
ु बािहर िनःकने वा िनकाल्ने कायर् सम्झनु पछर् भनी सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन
ःथाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (घ) मा पिरभािषत गिरएको छ।यो ऐन आउनु
भन्दा अगाडी गभर्पतन सम्बन्धी कसूरको व्यवःथा गरीए पिन कानूनमा नै गभर्पतनलाई पिरभािषत
गिरएको िथएन । गभर्पतनमा सध� ॅण
ु (Fetus) वा नवॅण
ु (Embryo) को नाश, पतन वा िगर्याउने
िबयाकलाप यसको अध्ययनको िवषयवःतुको �पमा आउने गदर्छ।गभर्पतन सम्बन्धी कानून र कानूनी
व्यवःथा तल अलग अलग उल्लेख गिरएको छ।
४.२.१ ूजनन ःवाःथ्य सम्बन्धी अिधकार
सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन ःवाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ढ) मा “ूजनन
ःवाःथ्य” भ�ाले ूजनन प�ित, ूिबया र कायर्सँग सम्बिन्धत शारीिरक, मानिसक तथा सामािजक
ःवाःथ्यको िःथित सम्झनु पछर् भनी पिरभािषत गिरएको छ।यसैगरी “ूजनन ःवाःथ्य अिधकार” भ�ाले
दफा ३ बमोिजमको अिधकार सम्झनु पछर् भनी उल्लेख गिरएको छ।यस ऐनमा ूजनन ःवाःथ्य
अिधकारको व्यवःथा गद� दे हायका अिधकारको व्यवःथा गिरएको छ:20
(१) ूत्येक मिहला तथा िकशोर िकशोरीलाई यौन तथा ूजनन ःवाःथ्य सम्बन्धी िशक्षा, सूचना,
परामशर् तथा सेवा ूा� गन� अिधकार हुनेछ।
(२) ूत्येक व्यिक्तलाई ूजनन ःवाःथ्य सम्बन्धी सेवा परामशर् तथा सूचना ूा� गन� अिधकार
हुनेछ।
(३) ूत्येक मिहलालाई सुरिक्षत मातृत्व र ूजनन ःवाःथ्य सम्बन्धी हक हुनछ
े ।ूत्येक
मिहलालाई गभार्न्तर वा सन्तानकोसं ख्या िनधार्रण गन� अिधकार हुनेछ।
(४) ूत्येक व्यिक्तलाई गभर् िनरोधका साधनको सम्बन्धमा जानकारी पाउने र सोको ूयोग गन�
अिधकार हुनछ
े ।
(५) ूत्येक मिहलालाई यस ऐन बमोिजम गभर्पतन सेवा ूा� गन� अिधकार हुनेछ।
(६) ूत्येक मिहलालाई गभर्वती तथा सुत्केरी र ूजनन ःवाःथ्य ��णताको अवःथामा
पोषणयुक्त, सन्तुिलत आहार तथा शारीिरक आराम पाउने अिधकार हुनेछ।
(७) ूत्येक मिहलालाई ूसूितकमीर्बाट आवँयक परामशर्, गभर्वती तथा ूसूित सेवा, सुत्केरी
प�ातको गभर् िनरोधको सेवा पाउने अिधकार हुनेछ।
(८) ूत्येक मिहलालाई आकिःमक ूसूित सेवा, आधारभूत आकिःमक ूसूित सेवा, बृहत
आकिःमक ूसूित सेवा, नवजात िशशुको लािग अत्यावँयकीय सेवा र नवजात िशशुको
आकिःमक सेवा पाउने अिधकार हुनेछ।

20 सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजननःवाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५ को दफा ३ ।
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(९) ूत्येक व्यिक्तलाई आफ्नो जीवनचबको िविभ� अवःथामा आवँयक पन� ूजनन ःवाःथ्य
ु भ, ःवीकायर् र सुरिक्षत �पले पाउने अिधकार हुनछ
सेवा सवर्सल
े ।
(१०) ूत्येक व्यिक्तलाई ूजनन ःवाःथ्य सेवा छनौट गन� अिधकार हुनेछ।
यसैगरी सो ऐनमा सुरिक्षत गभर्पतन गनर् पाउने 21 कानूनी व्यवःथा गद� दे हायको अवःथामा गभर्वती
मिहलालाई सुरिक्षत गभर्पतन गनर् पाउने अिधकार हुने व्यवःथा गिरएको छ:
(क) गभर्वती मिहलाको म�ुरीले बा॑ ह�ासम्मको गभर्,
(ख) गभर्पतन नगराएमा गभर्वती मिहलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा िनजको शारीिरक वा
मानिसक ःवाःथ्य खराब हुन सक्छ वा िवकला� बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत ूा�
िचिकत्सकको राय भई त्यःती मिहलाको म�ुरी बमोिजम अ�ाईस ह�ासम्मको गभर्,
(ग) जबरजःती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गभर् गभर्वती मिहलाको म�ुरीले
अ�ाईस ह�ासम्मको गभर्,
(घ) रोग ूितरोधक क्षमता उन्मुिक्त गन� जीवाणु (एच.आई.भी.) वा त्यःतै ूकृितको अन्य िनको
नहुने रोग लागेको मिहलाको म�ुरीमा अ�ाईस ह�ासम्मको गभर्,
(ङ) ॅणमा
कमीकमजोरी भएको कारणले गभर्मै न� हुन सक्ने वा जन्मेर पिन बाँच्न नसक्ने गरी
ु
गभर्को ॅणमा
खराबी रहे को, वंशाणुगत (जेनेिटक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले ॅणमा
ु
ु
अशक्तता हुने अवःथा रहेको भ�े उपचारमा सं लग्न ःवाःथ्यकमीर्को राय बमोिजम
गभर्वती मिहलाको म�ुरीमा अ�ाइस ह�ासम्मको गभर्।
तर बलपूवक
र् गभर्पतन गराउन भने यस ऐनले िनषेध गरे को छ।ऐनको दफा १५ मा उिल्लिखत
अवःथामा बाहेक कसैले पिन गभर्पतन गनर् वा गभर्पतन गराउने िनयतले वा गभर्पतन हुन सक्छ भ�े
जानीजानी वा िव�ास गनुर् पन� कुनै काम गरी गभर्पतन गराउनु हुँदैन । गराउन समेत हुँदैन।उक्त
ऐनमा दे हायको कुनै कायर् गरे मा बलपूवक
र् गभर्पतन गराएको मािनने कानूनी व्यवःथा गिरएको छ :22
(क) कसै ले गभर्वती मिहलालाई करकाप गरी, धम्की िदई, ललाई फकाई गरी वा ूलोभनमा पारी
गभर्पतन गराएमा,
(ख) कुनै िरसइवीले गभर्वती मिहलालाई केही गदार् गभर् तुिहएमा,
(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोिजमको कुनै कायर् गनर् सहयोग पुर्याएमा ।
गभर्पतन गन� काम गदार् तत्काल गभर्पतन नभई बच्चा िजउँदो जन्मी त्यःतो कामको पिरणाम ःव�प
जिन्मएको बच्चा तत्काल मरे मा गभर्पतन गराएको मािनन्छ । साथै गभर्मा रहेको ॅणको
िल�
ु
21 सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजननःवाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५ को दफा !% .
22 सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजननःवाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५ को दफा !^ .
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पिहचान हुने कुनै कायर् गनर् वा गराउन र गभर्वती मिहलालाई गभर्को िल� पिहचान गनर् डर वा ऽास
दे खाई वा करकाप गरी वा धम्की िदई वा ललाई फकाई वा ूलोभनमा पारी वा अनुिचत ूभाव,
ु गरी दबाब िदन वा बाध्य पानर् नहुने तथा िल� पिहचान गरी गभर्पतन गनर्
झुक्यानमा पारी, जोर जुलम
गराउन समेत नहुने कानूनी व्यवःथा सो ऐनमा गिरएको छ।
साथै उक्त ऐनमा तोिकएको मापदण्ड र योग्यता पूरा गरे का इजाजत ूा� ःवाःथ्य सं ःथामा इजाजत
ूा� ःवाःथ्यकमीर्ले गभर्वती मिहलालाई दफा १५ बमोिजमको सुरिक्षत गभर्पतन सेवा उपलब्ध गराउनु
पन� हुन्छ । सुरिक्षत गभर्पतनको सेवा ूा� गनुर् परे मा गभर्वती मिहलाले वा होस ठे गान नभएको,
तत्काल म�ुरी िदन नसक्ने अवःथा वा १८ वषर् उमेर पूरा नभएका गभर्वती मिहलाका हकमा सं रक्षक
वा माथवरले इजाजत ूा� ःवाःथ्य सं ःथा वा इजाजत ूा� ःवाःथ्यकमीर्लाई तोिकए बमोिजमको
ढाँचामा म�ुरीनामा िदनु पदर्छ।अठार वषर्भन्दा कम उमेरकी गभर्वती मिहलाको हकमा िनजको
सव��म िहतलाई ध्यानमा राखी सुरिक्षत गभर्पतन सेवा ूदान गनुर् पदर्छ।23
४.२.२. सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन अिधकार सम्बन्धी कसूर सजाय
कसै ले दे हायको कायर् गरे मा यस ऐन बमोिजमको कसूर गरे को मािननेछ :24
(क) दफा ५ बमोिजमको गभर्वती सेवा िलनबाट वि�त गरे मा,
(ख) दफा ६ बमोिजम ूसूित सेवा ूदान गन� कुनै ःवाःथ्य सं ःथाले ूसूित सेवा ूदान गनर्
इन्कार गरे मा,
(ग) दफा ७ बमोिजम आफ्नो ःवाःथ्य सं ःथामा उपचार गनर् सम्भव हुँदाहुँदै वा जानाजान अक�
ःवाःथ्य सं ःथामा ूेषण (िरफर) गरे वा गराएमा,
(घ) दफा ९बमोिजम ःवाःथ्य सं ःथाले जन्म ूमाणपऽ निदएमा,
(ङ) दफा ११बमोिजम बलपूवक
र् पिरवार िनयोजन गराएमा,
(च) दफा १२बमोिजम बलपूवक
र् गभर् िनरोधको साधन ूयोग गराएमा
(छ) दफा १६ बमोिजम गभर्पतन गराएमा,
(ज) दफा १७ को उपदफा (१) र (२) िवपिरत ॅणको
िल� पिहचान हुने कुनै काम गरे मा,
ु
(झ) दफा १७ को उपदफा (३) बमोिजम िल� पिहचान गरी गभर्पतन गराएमा,
(ञ) दफा १९ को उपदफा (२) िवपिरत गोपनीयता भ� गरे वा गराएमा,
(ट) दफा २१ िवपिरत िवःथापन गरे वा गराएमा,

23 सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजननःवाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५ को दफा १८ .
24 सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजननःवाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५ को दफा २५ ।
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(ठ) दफा २९ िवपिरत भेदभाव गरे मा।
कसै ले दफा यस ऐनको दफा २५ अन्तगर्त कसूर मािनने कुनै काम गरे वा गराएमा कसूरको माऽा
हे री दे हाय बमोिजम सजाय हुने कानूनी व्यवःथा गिरएको छ :-25
(क) खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ठ) बमोिजमको कसूर गन� वा गराउनेलाई छ मिहनासम्म
कैद वा पचास हजार �प� यासम्म जिरबाना वा दुवै सजाय,
(ख) खण्ड (ङ) र (च) बमोिजमको कसूर गन� वा गराउनेलाई तीन मिहनादे िख छ मिहनासम्म
कैद र पचास हजार �प�यासम्म जिरबाना,
ु ी अपराध सं िहता,
(ग) खण्ड (छ), (ज) र (झ) बमोिजमको कसूर गन� वा गराउनेलाई मुलक
२०७४ को दफा १८८ बमोिजमको सजाय,
(घ) खण्ड (ञ) बमोिजमको कसूर गन� वा गराउनेलाई पचास हजार �प� यासम्म जिरबाना,
(ङ) खण्ड (ट) बमोिजमको कसूर गन� वा गराउनेलाई एक वषर्सम्म कैद वा एक लाखसम्म
जिरबाना वा दुवै सजाय।
यो ऐन अन्तगर्तको कसूरबाट पीिडत व्यिक्तलाई कसूरदारबाट तोिकए बमोिजम मनािसब मािफकको
क्षितपूितर् भराई िदनु पन�

26

कानूनी व्यवःथा रहे को छ ।यस ऐनको दफा २५ मा कसूर सम्बन्धी

व्यवःथा गिरएको भए पिन असल िनयतले गिरएको काममा ःवाःथ्य सं ःथा तथा ःवाःथ्यकमीर्लाई
उन्मुक्ती िदएको अवःथा छ।यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन असल िनयतले
ूजनन ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध गराएको िवषयलाई िलएर कुनै पिन ःवाःथ्य सं ःथा तथा ःवःथ्यकमीर्
27

िव�� कुनै िकिसमको कानूनी कारबाही चलाइने छै न।
ु ी अपराध संिहता, २०७४
४.३ मुलक

ु ी ऐनलाई ूितःथापन गन� गरी लागू भएको यस सं िहताले समेत गभर्पतन सम्बन्धी कसूरको
मुलक
व्यवःथा गरे को छ।कानूनमा तोिकएको अवःथामा बाहे क कसै ले गभर्पतन गनर् वा गभर्पतन गराउने
िनयतले वा गभर्पतन हुन सक्छ भ�े जानीजानी वा िव�ास गनुर् पन� कुनै काम गरी गभर्पतन गराउन
नहुने कानूनी व्यवःथा गरे को छ।साथै कसै ले गभर्वती मिहलालाई करकाप गरी वा धम्की िदई वा
ललाई फकाई वा ूलोभनमा पारी गभर्पतन गराउन समेत िनषेध गरे को छ।कानून िवपिरत कसै ले
गभर्पतन गन� गराउने कायर् गरे मा दे हाय बमोिजमको सजाय हुने कानूनी व्यवःथा रहेको छ :28
(क) बा॑ ह�ासम्मको गभर् भए एक वषर्सम्म कैद र दश हजार �प�यासम्म जिरबाना,
25 सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजननःवाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५ को दफा २६।
26 सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजननःवाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५ को दफा २७।
27 सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजननःवाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५ को दफा ३४।
ु ी अपराध सं िहता, २०७४ को दफा १८८ ।
28 मुलक
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(ख) बा॑ ह�ाभन्दा बढी पच्चीस ह�ासम्मको गभर् भए तीन वषर्सम्म कैद र तीस हजार
�प� यासम्म जिरबाना,
(ग) पच्चीस ह�ाभन्दा बढीको गभर् भए पाँच वषर्सम्म कैद र पचास हजार �प� यासम्म
जिरबाना ।
साथै गभर्पतन गन� काम गदार् तत्काल गभर्पतन नभई बच्चा िजउँदो जन्मी त्यःतो कामको पिरणाम
ःव�प जिन्मएको बच्चा तत्काल मरे मा गभर्पतन गराएको मािनन्छ।कसैले कुनै गभर्वती मिहलाको
ज्यान िलने उ�ोग गदार् त्यःती मिहला नमरी िनजको गभर्मा रहे को पच्चीस ह�ा वा पच्चीस ह�ाभन्दा
बढी अविधको गभर्पतन हुन गएमा सो काम गन� कसूरदारलाई यस ऐन वा अन्य कानून बमोिजमको
सजायमा थप पाँच वषर्सम्म कैद हुने कानूनी व्यवःथा गिरएको छ।
कसै ले कुनै गभर्वती मिहला िब�� कुनै िरस इवीले कुनै काम गदार् गभर्पतन हुन गएमा गभर्पतन गन�
िनयतले त्यःतो काम गरे को रहे नछ भने पिन दे हाय बमोिजमको सजाय हुने कानूनी व्यवःथा छ :– 29
(क) बा॑ ह�ासम्मको गभर् भए एक वषर्सम्म कैद,
(ख) बा॑ ह�ाभन्दा बढी पच्चीस ह�ासम्मको गभर् भए तीन वषर्सम्म कैद,
(ग) पच्चीस ह�ाभन्दा बढीको गभर् भए पाँच वषर्सम्म कैद।
कसैले गभर्पतन गराउने उ�ेँयले गभर्मा रहे को ॅणको
िल� पिहचान हुने कुनै काम गनर् वा गराउन र
ु
त्यसरी िल� पिहचान भएपिछ गभर्पतन गनर् वा गराउने कायर्लाई अपराधीकरण गिरएको छ।यिद
गभर्पतन गराउने उ�ेँयले गभर्मा रहे को ॅणको
िल� पिहचान गन� वा गराउनेलाई तीन मिहनादे िख छ
ु
मिहनासम्म कैद गन� र िल� पिहचान गरी गभर्पतन गन� वा गराउनेलाई थप एक बषर्सम्म कैद सजाय
हुने कानूनी व्यवःथा गिरएको छ।
सं िहताको दफा १८८ मा गभर्पतन गनर् गराउन िनषेध गिरएको भए पिन ःवाःथ्यकमीर्ले दे हायको
अवःथामा गभर्पतन गराएकोमा गभर्पतनको कसूर नमािनने व्यवःथा गिरएको छ :30
(क) गभर्वती मिहलाको म�ुरीले बा॑ ह�ासम्मको गभर्पतन गराएकोमा,
(ख) गभर्पतन नगराएमा गभर्वती मिहलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा िनजको शारीिरक वा
मानिसक ःवाःथ्य खराब हुन सक्छ वा िवकला� बच्चा जन्मन्छ भनी

इजाजत �ा�

िचिकत्सकको राय भई त्यःती मिहलाको म�ुरीले गभर्पतन गराएकोमा,
(ग) जबरजःती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको अठार ह�ासम्मको गभर् गभर्वती
मिहलाको म�ुरीले गभर्पतन गराएकोमा,

ु ी अपराध सं िहता, २०७४ को दफा १८८ को उपदफा (६) ।
29 मुलक
ु ी अपराध सं िहता, २०७४ को दफा १८९ ।
30 मुलक
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(घ) रोग ूितरोधक क्षमता उन्मुिक्त गन� िजवाणु (एच.आई.भी.) वा त्यःतै ूकृितको अन्य िनको
नहुने रोग शरीरमा भएकी मिहलाको म�ुरीले गभर्पतन गराएकोमा ।

५. सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन अिधकार सम्बन्धमा सव��च् अदालतका �ििकोकोण
नेपालको सन्दभर्मा मिहला सम्बन्धी कानून त्यसमा पिन िवशेष गरे र मिहलाको ूजनन ःवाःथ्य र
ूजनन सम्बन्धी हक, िहं सा िवण�को हक र मिहलाको समानताको हकको पिरूेआयमा सम्मािनत
सव��च

अदालतको

न्याियक

सिबयता

(Judicial

creativity),

अदालती

व्याख्या

(Judicial

interpretation), न्याियक पुनरावलोकन (Judicial review) तथा सम्मािनत सव��च अदालतमा
अन्तिनर्िहत ःविववेकािधकार तथा आवँयक आदे शहण जारी गनर् पाउने अिधकारको ूयोग गरी मिहला
सम्बन्धी कानूनको िवकास र मिहला सम्बन्धी कानूनलाई हाॆो िहन्दू धमर्मा आधािरत परम्परागत
िपतृस�ात्मक सोचबाट आधुिनक समानतामूलक भेदभावरिहत कानूनमा पिरवतर्न गनर्मा ठू लो भूिमका
ु ी ऐन (एघार� सं शोधन) २०५९ ले गभर्पतनलाई केही िनि�त
िनभाएको छ।मािथ नै भनीयो, मुलक
अवःथामा कानूनी मान्यता (Legalization) ूदान गरी सक्दा पिन नेपाल सरकारले

समयमा

गभर्पतनसम्बन्धी ूिबया नबनाएको कारणबाट यो अिधकार झण्डै दुई वषर्सम्म कागजी अिधकारको
ु े िदएको िरट
णपमा रहे कोले FWLD ले आवँयक ूिबया बनाउन सरकारलाई दबाब िदने हे तल
ु ी
िनवेदनकै कारणबाट सुरिक्षत गभर्पतन सेवा ूिबया, २०६० नेपाल सरकारले जारी गरे को हो।मुलक
ऐन (एघार� सं शोधन) २०५८ ले गभर्पतनलाई कानूनी मान्यता ूदान गरीसकेपिछ सम्मािनत सव��च
अदालतमा गभर्पतन सम्बन्धी कानून�ारा व्यविःथत गरीएका कानूनी व्यवःथाहणको सन्दभर्मा तीनवटा
मु�ाहण सम्मािनत सव��च अदालतमा िरटको माध्यमबाट ूवेश गरी सो िरटहणमा सम्मािनत सव��च
अदालतमा िनणर्य समेत भई ती मु�ाहणमा अदालतबाट सकारात्मक व्याख्या समेत भई सो मु�ाहणमा
भएको आदे शबाट वतर्मान गभर्पतनसम्बन्धी कानून कायार्न्वयन र ूचलन गनर्मा सहज तुल्याई िदएको
छ।सव��च अदालतबाट भएको िनणर्यहणलाई वतर्मान गभर्पतन सम्बन्धी कानूनको कायार्न्वयन एवं
ँ
ूचलन गनर्मा सकारात्मक भूिमका िनभाएको छ।गभर्पतन सम्बन्धी कानूनसग
आब� कानून
ँ सम्बिन्धत थुूै ूत्यक्ष र अूत्यक्ष िवषयहणमा सम्मािनत सव��च अदालतबाट िनणर्यहण
व्यवःथासग
भई सकेको भए पिन ती सबै िनणर्यहणको सम्बन्धमा छलफल एवं िववेचना नगरी मुलतः गभर्पतन
सम्बन्धी कानूनको सम्बन्धमा व्याख्या र िववेचना भएका केही मह�वपूण र् मु�ाहणका सम्बन्धमा माऽ
यहाँ छलफल गिरएको छ ।
५.१ अिधवक्ता सपना ूधान मल्ल िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयसमेत31
ु ी ऐन (एघार� सं शोधन) २०५९ �ारा गभर्पतन गरे वापत सजाय गदार् तत्कालीन
यो मु�ा मुलक
ज्यानसम्बन्धी महलको २८ नं. र २८कनं.मा गभर्पतनमा सजाय गदार् गभर्पतन गराउने मिहलाको
ःवीकृित वा सं लग्नतामा गरीने गभर्पतनमा भन्दा मिहलाको ःवीकृित बेगर र मिहलामािथ गरीने कुनै
31 नेकाप २०६२, अं क १ पृ. १० िन.नं. ७४७८ ।
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िहं सात्मक गितिविधको बाबजुद आपरािधक िबयाकलापबाट हुन जाने गभर्पतन वा तुिहन जाने
अवःथामा ठीक आधा सजाय नै फरक पन� गरी सजायको व्यवःथा गिरएको समानताको िस�ान्त
िवपिरत र फौजदारी न्याय िवपिरत भएकोले सो बदर गरी सो असमान एवं भेदभावपूणर् कानून
मिहलाको अिधकार िव�� उक्त ूावधानह�लाई उत्ूेषणयुक्त परमादे शको आदे श�ारा बदर गरी
समानताको िस�ान्तमा आधािरत आवँयक कानूनी व्यवःथा गनुर् गराउनु भ�े िरट परे कोमा सम्मािनत
सव�च्च अदालतको िवशेष �जलाश�ारा “गभर्पतनसम्बन्धी कसूरमा गभर्वती मिहला र सो कसूरमा
सं लग्न अन्य पु�ष वा मिहलालाई गिरएको सजायमा िविभ�ता दे िखएको भएपिन उक्त कानूनी व्यवःथा
ु ी ऐन एघार� सं शोधनबाट थप भई आएको दे िखएको, त्यसको अनौिचत्यता र असमानता भएको
मुलक
भ�े सम्बन्धमा िवःतृत अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल र िवचार–िवमशर् गरी िनंकषर् िनकािलनुपन�
दे िखएको, िवधाियकी सक्षमता र बुि�म�ामा समेत अदालतले समुिचत ध्यान पुर्याउनुपन� भएको, अमान्य
र बदर घोिषत गदार् गभर्पतनसम्बन्धी अपराधको कानूनी शू न्यता र दण्डहीनताको अवःथा समेत
िसजर्ना हुन सक्ने समेत हुँदा िनवेदकले माग गरे बमोिजम सो २८, २८क र ३२ नं. को व्यवःथालाई
हाल असं वैधािनक घोिषत गनर् िमल्ने भएन । २८ नं. मा भएको सजायसम्बन्धी व्यवःथा सापेिक्षत
ँ साम�ःय हुने गरी २८क र ३२ नं. को कानूनी व्यवःथालाई
�पमा उपयुक्त नै हुँदा सोव्यवःथासग
आवँयक सं शोधन गनुर् वा गभर्पतनसम्बन्धी अपराधमा सजायसम्बन्धी उपयुक्त कानूनी व्यवःथा गनुर्
भनी िवपक्षी ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेतका नाउँमा िनद� शात्मक आदे श जारी
गिरएको छ ।
यसरी यस मु�ामा जारी गिरएको िनद� शात्मक आदे श समेतलाई मध्यनजर गद� लैि�क समानता कायम
गन� ऐन, २०६३ अन्य असमानता सम्बन्धी कानूनको सं शोधन र पिरमाजर्न गन� बममा ज्यान सम्बन्धी
महलको २८ र २८क मा रहेको भेदभावपूण र् ूावधानको अन्त्य गरी दुवै अवःथाका कसूरह�मा
ु ी ऐन
गभर्वती मिहलाको गभर्मा रहेको ॅणको
अविधको आधारमा गभर् पतनसम्बन्धी अपराधमा मुलक
ु
(एघार� सं शोधन) �ारा िनधार्िरत सजायसँग समान हुने गरी २८क लाई सं शोधन गिरएको छ भने
एघार� सं शोधनले २८क ले िल� पिहचान गन� कायर्लाई छु �ै अपराध र िल� पिहचान गरी गरीने
गभर्पतन गराउने कायर्लाई छु �ै अपराधीकरण नगरी सम्मुचमा २८क मा नै सजायको व्यवःथा
ु ी ऐन, २०२० को ज्यानसम्बन्धी
गिरएकोमा लै ि�क समानता कायम गन� ऐन, २०६३ ले मुलक
महलमा २८ग र २८घ थप गरी िल� पिहचान गन� कायर्लाई छु �ै र िल� पिहचानपिछ गरीने
गभर्पतनलाई छु �ै अपराधको �पमा घोषणा गरी दुवैमा छु �ाछु �ै सजायको व्यवःथा गिरएको छ ।
५.२ लआमीदे वी िधक्त, मिहला कानून र िवकास म� समेत िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को
सिचवालय समेत32
यस िरटमा िनवेिदका लआमी दे वी िधक्त सुदूरपि�मको एक गरीब पिरवारका मिहला हुन ् । ितनी पाँच
वटा बालबच्चाकी आमा िछन् । ितनी छै ठ� पटक गभर्वती हुन पुिगन् । ितनी सो गभर् राख्न
32 नेकाप २०६७, अं क ९, िन. नं. ८४६४ ।
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चाहँिदनन् र सो गभर्पतन गनर् सरकारले िनधार्रण गरे को �. ११३०।– गभर्पतन सेवा िलए वापत
लाग्ने रकम सरकारी अःपतालमा ितनुपन� शुल्क नभएको कारणबाट अिनच्छु क गभर् (Unwanted
pregnancy) लाई िनरन्तरता िदनुपन� भएकोले गभर्पतन सेवालाई सबैको पहुँच सबैलाई सहज हुने गरी
कानूनको िनमार्ण समेत गनर् गराउन पाऊँ भ�े उत्ूेषणयुक्त परमादे शको िरट िनवेदन परे कोमा
सम्मािनत सव�च्च अदालतबाट िमित २०६६।२।६।४ मा सुरिक्षत गभर्पतन सेवा ूा� गनर्मा
मिहलाह�लाई िविभ� अवःथाह�ले बाधा परे को सुरिक्षत गभर्पतन सेवाको पहुँचमा सहजता नभएको
महसुस गरी सम्मािनत सव�च्च अदालतबाट िनम्न बमोिजम गन� गराउने गरी िनद� शात्मक आदे श जारी
गिरएको छ ।


ॅणको
ःवतन्ऽ अिःतत्व हुँदैन र त्यसको अिःतत्व भनेको आमाको गभर् िभऽै माऽ हुन्छ ।
ु
त्यसै ले ॅणको
कुनै ःवाथर् मा�े नै हो भने पिन आमाकै िव�� त्यःतो ःवाथर् वहाल रहन्छ
ु
भ� निमल्ने।



लोग्नेको बाबु हुने अिधकारको दावी बेला बखतमा नहुने होइन, त्यसो भए ःवाःनीको आमा
हुने हकको सम्बोधन पिन हुनपु न� हुन्छ। लोग्नेलाई बाबु हुने रहर पूरा गनर् प�ीले सबै
अिनच्छा र शारीिरक जोिखम वा ूितकूलताको अितिरक्त बाध्य हुनपु छर् भनी मानेको खण्डमा
प�ीले आफ्नो शरीरमािथकै िनयन्ऽण गुमाउँछ, जसको पिरणामःव�प ूत्यक्ष एवं परोक्ष
�पमा िनरन्तर अिधनःथता कबुल गनुप
र् न� हुन्छ। जसरी प�ीले अिनच्छु क पितलाई बाबु ब�
कर गनर् र शारीिरक िबया गनर् बाध्य गनर् सक्तैन, त्यसै गरी पु�षले पिन मिहलालाई बाध्य
गनर् नसक्ने।



ूजनन ःवाःथ्य एवं ूजनन अिधकारको बृहत पिरवेशिभऽ सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने
दुबै कुराको िनणर्य पदर्छ र सोअन्तगर्त गभर् रिहसकेको तर सन्तान उत्पादन गनर् अिनिच्छत
भएकोले गभर् िनरन्तर गनर् नचाहे को अवःथामा गभर्पतन गन� अिधकार पिन सिम्मिलत भएको
मा�ुपन�।



ूजननको अिधकार भनेको ूजनन गन� पन� बाध्यताको �पमा बुझ्न िमल्दै न, ूजनन गनर्
पाउने अिधकारअन्तगर्त ूजनन गनर् नचाहे मा सो नगन� पिन अिधकार सिम्मिलत हुन्छ।जसरी
कुनै काम गनर् पाउने अिधकार अन्तगर्त काम नगनर् पाउने ःवतन्ऽता पिन िनिहत रहेको
मािनन्छ, त्यसरी नै ूजनन अिधकारलाई हेनप
र्ु न�।



गभर्पतन सेवाको बैधता वा त्यसको उपलव्धताको सान्दिभर्कता त्यो सेवा ज�री भएको
मािनसको लािग पहुँचयोग्य (Accessible) तथा शुल्क ितनर् सक्ने गरी सुलभ (Affordable)
भए माऽै साथर्क हुने।



कानूनले ूदान गरे का हकह� जनताको िहतका ू�ह� पिन हुन, कानूनले कुनै लाभ वा
िहतको िसजर्ना गरे को छ भने सोको समान िवतरण गन� अथार्त ् समान उपभोग गन� िःथित
पिन ज�री हुन्छ। कानूनको समान सं रक्षणको हकदार हुन ु भनेको कानूनको लाभह�मा
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ु भताको पिन हक हो, सो कुरामा न्याियक उ�रदाियत्व इन्कार
सबैको समान पहुँच र सवर्सल
गनर् निमल्ने।


गभर्पतन ःवाःथ्यसम्बन्धी समःया भएको, ःवाःथ्यको हक व्यिक्तको मौिलक हक भै जीवनकै
हकका �पमा हे नप
र्ु न� र हाॆो दे शको सं िवधानले सामािजक न्यायको हक समेतलाई मान्यता
िदएको साथै राज्यको नीित िनद� शक िस�ान्तले मिहलाको हकको िवशेष सं रक्षण गन� राज्यको
दाियत्वको �पमा ःवीकार गरे को हुनाले मिहलाको गभर्पतनसम्बन्धी हक वा गभर्सँग
सम्बिन्धत समःयालाई िनतान्त िनजी समःया मानी सावर्जिनक उ�रदाियत्वबाट अलग्याउन
निमल्ने।



सं िवधान र ूचिलत कानूनले जन्मनु पूव र् नै ॅणको
हकमा जीवन लगायतको हकको मान्यता
ु
िवकास नगरे को अवःथामा गभर्पतनसम्बन्धी िवषयलाई ज्यान सम्बन्धी महलको अंग
बनाउनुको औिचत्य नदे िखने ।



कठोर फौजदारी कानूनको अंगको �पमा रहे को ज्यान सम्बन्धी महलको अिभ� अंगको
�पमा नयाँ अिधकारको �पमा उिदयमान भएको गभर्पतनको अिधकारलाई पूवव
र् त् राखी राख्नु
िवरोधाभाषपूण र् र सवर्था अिमल्दो दे िखएकोले हाल भएको सं शोिधत व्यवःथाको ममर्लाई
�दयंगम गद� गभर्पतनलाई एउटा छु �ै र िविश� िवषयको �पमा छु �ै कानून बनाई
व्यविःथत गनुर् ज�री दे िखन आउने ।



गभर्पतन सम्बन्धी समःयालाई केवल गभर्को ॅणलाई
जन्म िदने वा निदने, गभर्पतन गराउन
ु
ँ सम्बिन्धत
पाउने वा नपाउने ू�मा माऽै सीिमत गरे र नहे री समम मिहला ःवाःथ्यसग
िवषयको �पमा पिन हे न र्ु पन� हुँदा गभर्पतनको अिधकार हनन् वा सो सेवा िदन इन्कार
गरे बाट वा ःतरहीन सेवा िदएबाट पनर् आएको बहुपक्षीय समःयाह�को सम्बोधनको लािग
समेत कानूनी उपचारको राॆो ूावधान हुन ज�री दे िखन्छ।कानूनी उपचारको बारे मा िवचार
गदार् कसूरदारलाई सजाय, पीिडतलाई क्षितपूितर्, पीिडतको ःवाःथ्य सहुिलयत सम्बन्धी अन्य
व्यवःथाह�को समेत व्यवःथा गनुप
र् न�।



गभर्पतन सम्बन्धी अिधकारले राज्य पक्ष वा सेवा ूदायक पक्षसँग िनि�त दाियत्वको अपेक्षा
गन� हुनाले यसलाई राज्यको ःविववेक वा ःवेिच्छक �पमा माऽै हेन र् निमल्ने।

५.३ अिधवक्ता अच्युतूसाद खरे ल िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत33


“ूजनन ःवाःथ्य मिहलाको जीवनको अिधकार अन्तगर्तको एक अिभ� हक हो । मिहलाको
ःवाःथ्यको हकलाई जबरजःती हनन गन� अिधकार कसै मा हुँदैन । यिद यी कुराह�मा
मिहलाले पािरवािरक वा खास गरी पितको सहमित ूा� गनुप
र् न� शतर् राख्ने हो भने मिहला
सशक्तीकरण र सामािजक उ�ित सम्भव हुँदैन भन्दै सव�च्च अदालतबाट अगािड भनेको

33 ल� िगक न्यायसम्बन्धी मु�ामा सव�च्च अदालतबाट भएका फैसलाह�को सँगालो, २०६६, काठमाण्डौ : मिहला, कानून र िवकास म� पृ.
३१३ ।
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ु ी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलको
छ ।” यसरी CEDAW को धारा १६ (१) (ङ) र मुलक
२८ख

को

दे हाय

(१)

को

व्यवःथालाई

िनरपेक्ष

�पबाट

हेन र् िमल्ने

दे िखँदैन

।

ज्यानसम्बन्धीको महलको २८ख को दे हाय (१) ले मिहलालाई ूदान गरे को हक सरसतीर्
हेदार् पु�षलाई समानताको हकबाट बि�त गरे जःतो दे िखए पिन व्यवहारमा अिधकांश
अवःथामा त्यसमा पितको सहमित अन्तिनर्िहत रहे को हुन्छ । मािथ उल्लेख गरीए जःतो
ँ बािझएको छ भ� िमल्दै न । यहाँ िबसर्न
अपवादको िःथितलाई उक्त कानूनी व्वयःथासग
नहुने कुरा के हो भने CEDAW आफ�मा मिहलाह�को हकिहतको लािग जारी भएको
दःतावेज हो । मिहला हक र अिधकारह�को सं रक्षण र सम्ब�र्न गद� पु�षसँग समानताको
आधारमा

मिहलालाई

अिधकार

सम्प�

तुल्याई

सावर्जिनक

जीवनका

सबै

क्षेऽह�मा

उनीह�लाई पु�ष सरह समान िहःसेदार बनाउने उ�ेँय भएकोले CEDAW को धारा १६
(१) (ङ) को पिन िनवेदन िजिकर गरे जःतो िनरपेक्ष व्याख्या गनर् िमल्ने दे िखएन भन्दै –
ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966) को धारा २३ र
ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966) को
धारा १० (१) समेतलाई िमलाएर (Harmonious) व्याख्या गनुप
र् न� भन्दै अपवादको �पमा
आउने र Rare of the rarest को �पमा आउने कुरालाई Generalize गनर् निमल्ने भन्दै सो
२८ख को दे हाय (१) ले मिहलालाई ूदान गरे को अिधकार CEDAW को धारा १६ (१)
ँ नबांिझने ।
(ङ) सग
५.४ अिधवक्ता सपनाूधान मल्ल समेत िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, िसंहदरवार
समेत34


ज्यानसम्बन्धीको २८ नं. िवशु� गभर्वती मिहलालाई सजाय गन� व्यवःथा हो भने २८क र
३२ नं. मिहला वा पु�ष जोकोहीलाई पिन लागू हुने सजायको व्यवःथा हो।त्यसै ले यसलाई
लै ि�क �ि�ले भेदभावपूणर् भ� िमल्ने अवःथा छै न तर त्यही गभर्पतनको अपराधमा गभर्वती
मिहलालाई बढी सजाय र सो कायर् गनर् दु�त्साहन गन� अन्य पु�ष वा मिहलालाई कम
सजाय हुने व्यवःथा भेदभावपूणर् दे िखने।अपराधको गिम्भरता अनुसार गभर्वती मिहला
बाहे कका

अन्य

कसूरदारलाई

तोिकएको

सजाय

कम

नै

दे िखन्छ।त्यसलाई

गभर्वती

मिहलालाई हुने सजाय सरह नै कायम गनर् उपयुक्त र िववेकसम्मत दे िखने।


२८ नं. मा भएको सजायसम्बन्धी व्यवःथा सापेिक्षत�पमा उपयुक्त नै हुँदा सो ब्यबःथासँग
सामा�ःय हुने गरी २८क र ३२ नं.को कानूनी ब्यबःथालाई आवँयक सं शोधन गनुर्
वा गभर्पतन सम्बन्धी अपराधमा सजायसम्बन्धी उपयुक्त कानूनी व्यवःथा गनुर् भनी िवपक्षी
मिन्ऽपिरष� तथा ूधानमन्ऽीको कायार्लयका नाउँमा िनद� शनात्मक आदे श जारी हुने।

34 नेकाप २०६२, अं क १, िन. नं. ७४७८ ।
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५.५ नेपाल सरकार िव. लालमाया गु��35


बच्चा जन्माउने आमाले जीउँदो बच्चालाई कतर्व्य गरी मारे को भनी सजाय गनर् सो कुरा पुि�
हुने ठोस सबुद आवँयक पन�।



जीउँदो जन्मेको बच्चा मान� मनसाय भए ूितवादीले तत्कालै कतर्व्यजन्य कुनै कायर् गरी मानर्
कुनै कुराले बाधा पुर्याएको दे िखँदैन। बच्चा मरे को जन्मेको कारण खोल्सीमा छाडी िहडेको
भ�े ूितवादीको भनाई िन�यात्मक ूमाणबाट खण्डन नभएसम्म त्यसरी छाडी िहडेको
कारणबाट िशशु मरे को भनी अनुमान गरी ूितवादीलाई दोषी ठहर गनर् निमल्ने।

५.६ अिधवक्ता ूकाशमणी शमार् समेत िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, िसंहदरवार समेत36


पाठे घर खःने समःयालाई सांकेितक �पमा ूजनन समःयाको एउटा पाटोको �पमा हेन र्
सिकने भएपिन यो समःयाले समम ूजनन ःवाःथ्यको र मिहला ःवाःथ्यको समःयाकै
ूितिनिध समःयाको ःथान महण गन� हुनाले ूःतुत िवषयवःतुलाई सं वैधािनक एवं कानूनी
हक, राज्यको उ�रदाियत्व अिन ितनको कायार्न्वयनको रणनीितक सं रचनाको िहसावले हेन र्ु
पन�।



ूित�ापूणर् ढं गले मानवोिचत जीवन जीउन पाउने हक पिन जीवनको हकको आधारभूत
िवशेषता भएकाले मानव ःवाःथ्यको लािग राज्यले आधारभूत सुिवधा वा सं रक्षण निदने हो
भने

जीवनको

हकको

उिचत

सं रक्षण

हुन

सक्दै न, त्यसैले

नै

जीवनलाई

ःवाःथ्यको

अिधकारसँग जोडेर हे न र्ु पन�।


मौिलक हकको �पमा ःथािपत हकलाई राज्यले कानून र कायर्बम माफर्त उपभोगयोग्य
बनाउनु पदर्छ।ःवयं िबयािशल हुने हकलाई कायार्न्वयन गन� सं यन्ऽको अभाव हुने िःथित
उत्प� भएमा राज्यलाई सुिम्पएको दाियत्वको उल्लं घन हुन आएमा त्यःतो दाियत्व पूरा गनर्
आवँयक आदे श वा िनद� श गनुर् न्यायपािलकाको कानूनी एवं अन्तर्िनिहत उ�रदाित्यव हुन।
े



ूजनन ःवाःथ्यको सं वैधािनक मान्यता माऽैले पुग्ने नभै भौितक सुिवधाको �पमा व्यवहारमा
उपलब्ध

गराईनु

पिन

पदर्छ।खास

कानूनी, सं ःथागत, कायर्िविधगत

र

पिरणाममूलक

पूवार्धारह�को िवकास िवना यो हक औपचािरकतामा सीिमत हुन पुग्दछ।त्यसै ले यो हकलाई
िबयाशील गराउनको लािग रणनीितकढं गले नीित िनमार्ण (कानून बनाउने समेत) दे िख
कायर्बम तजुम
र् ा, कायार्न्वयन, िवःतार र मूल्या�न ःतरसम्मको चरणब� ूयास हुनपु न�।


ु े मिहला ःवाःथ्य र हकको दाशर्नीक
सं िवधानमा ूजनन ःवाःथ्यको हक समावेश हुनल
मान्यता पाएको मा�ुपन� हुन्छ भने त्यस सम्बन्धी सुिवधा आवँयक परे को हरे क मिहलाले
चाहेको बेलामा पाउन सक्ने गरी हकको ूत्याभूित िदने कानूनको तजुम
र् ा गद� त्यःतो

35 नेकाप २०६३, अं क ४, िन. नं. ७६८३ ।
36 नेकाप २०६५, अं क ८, िन. नं. ८००१ ।
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कानूनबाट ःवीकृत सुिवधाह�लाई व्यवहारमा तृणमूल ःतरसम्म पाउने सक्ने गरी सेवा र
सुिवधा िवकेन्िीकरण गनुर् र त्यस सम्बन्धी सूचनाको ूसारण गरी जागरण पिन ल्याउनु पन�।


ँ
मिहलाको हक एवं ूजनन ःवाःथ्यसँग सम्बिन्धत िवशेष� एवं समाजका ूितिनिधह�सग
आवँयक परामशर् गरी पयार्� कानूनी व्यवःथा सिहतको कानून िनमार्णको लािग ूाथिमकता
साथ िवधेयक तजुम
र् ा गरी शीय व्यवःथािपका सं सद समक्ष पेश गनुर् भनी ूधानमन्ऽी तथा
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेतको नाउँमा िनद� शनात्मक आदे श जारी हुने।



ूजनन ःवाःथ्य सम्वन्धमा िवशेष कायर्योजना बनाई पीिडत मिहलाह�लाई िनःशुल्क
परामशर्, उपचार, ःवाःथ्य सेवा तथा सुिवधा उपलब्ध हुनसक्ने गरी यथाशीय िविभ� ःवाःथ्य
केन्ि, ःवाःथ्य चौकी ःतरमा सेवा पुर्याउन जो चािहने व्यवःथा गनुर् र मिहलाको ूजनन
ःवाःथ्यको हक एवं पाठे घर सम्बन्धी समःयाको िनराकरणको सम्बन्धमा जनचेतना जगाउने
ूभावकारी कायर्�मह� स�ालन गनुर् गराउनु भनी िवपक्षीह�को नाममा परमादे शको आदे श
समेत जारी हुन।
े

५.७ अिधवक्ता अच्युतूसाद खरे ल िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत37
यस िनवेदनमा िनवेदकले समम मिहलाह�को ूजनन ःवाःथ्य र ूजननअिधकारको बारे मा उल्लेख
नगरी केवल कामदार वा कमर्चारी मिहलाह�ले हाल ूचिलत कानूनबमोिजम आफ्नो सेवा अविध
भरमा दुई पटक माऽ ूसूित िवदा िलन पाउने व्यवःथाले ूजनन ःवाःथ्य तथा ूजनन सम्बन्धी हक
ँ बािझएकाले बदर हुनपु छर्
मािथ िनयन्ऽण गरे को हुँदा िविभ� कानूनमा गरीएका व्यवःथा सं िवधानसग
भनी दावी गरे कोमा सव�च्च अदालतले दे हाय बमोिजम आदे श गरे को छ।


कुन समयमा र कित सं ख्यामा बच्चा जन्माउने भ�े िनणर्य गन� सम्पूणर् अिधकार मिहलाको
ूजनन अिधकारअन्तगर्त पन� भएकाले यस ूकारको अिधकार ूयोग गदार् ूसूित भएको
सं ख्याको आधारमा सं िवधान�ारा ूद� मौिलक हकको ूयोगमा सं कुचन गनर् निमल्ने।



पिहलो सन्तानको मृत्यु भएमा वा िवकला� बच्चा जन्मेमा तेॐो चौथो पटकसम्म पिन ूसूित
हुने इच्छा वा ूसूित हुनपु न� पिरिःथित मिहलामािथ िसजर्ना हुनसक्ने अवःथा भएमा दुई
पटकभन्दा बढी ूसूित िबदा निदने व्यवःथाले मिहलाको सं िवधान ूद� ूजनन अिधकारको
सं रक्षण गनर् नसक्ने ।



ूसूित िबदाको सुिवधा िलनकै िनिम� माऽ पटक-पटक मिहला कमर्चारी सुत्केरी हुने र
त्यसबाट सो सुिवधाको दु�पयोग हुने सम्भावना रहे को भ� ःवाभािवक र त्यःतो अनुमान गनर्
निमल्ने ।



कुनै पिन नागिरकले ूा� गन� सामािजक, सांःकृितक वा आिथर्क अिधकार नागिरक वा
राजनीितक अिधकार जःतो कुनै एउटा िनणर्य गरे र वा आदे श जारी गरे र माऽ कायार्न्वयन
हुन सक्दै न । यसको लािग पयार्� आिथर्क ॐोत साधन र समयको आवँयकता पन� हुन्छ ।

37 नेपाल कानून पिऽका २०६७, अं क ६, िन. नं. ८३८४ ।
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राज्यले चाहे र माऽै पिन यःता अिधकारह� आिथर्क ॐोत साधनको अभावमा एकै पटक पूरा
हुन सक्दै नन् । यःता िवषयवःतुह� राज्यको आिथर्क एवं िव�ीय अवःथालाई मध्यनजर
राखी बमशः कायार्न्वयन गद� जानुपन� ।
५.८ िव�ननाथूसा तेली िव.नेपाल सरकार38


बलराम हिरजनलाई कुटिपट गरे को अवःथामा िनजकी ौीमती िनमर्ला हिरजन छु �याउन
जाँदा िनजलाई पिन कुटिपट गरे को र त्यसको पिरणाम िनमर्लाको गभर् तुिहन गएको
दे िखएकोले यी पुनरावेदकह� पूण र् �पले बेकसूर रहेको दे िखन नआएबाट गभर् तुहाउने
मनसायको अभाव भएपिन सोही कुटिपटको कारणबाट नै गभर्मा रहेको बच्चा मरे को भ�े
ु ी ऐन ज्यान सम्बन्धीको महलको २९ नम्बर
दे िखन आएकोले यी पुनरावेदकह�लाई मुलक
कसूरमा सोही महलको ३२ नम्बरको कानूनी व्यवःथा बमोिजम जनही पाँच सय �प�या
जिरवाना हुने।

५.९ नेपाल सरकार िव. उि�ममूसा यादव39


सं वैधािनक तथा कानूनी व्यवःथाले ूसुित सेवालाई अत्यावँयक सेवा मानेको पिरूेआयमा
मानवीय िहसाबले पिन ूसुित जःतो अत्यावँयक सेवा िलन आएका मिहलालाई ःवदे शी वा
िवदे शी भ�े आधारमा छु ट्याएर व्यवहार गनुर् मिहलाको ूजनन हकको कोणबाट न्यायोिचत
हुन नसक्ने।

मािथ उिल्लिखत सव�च्च अदालतबाट भएका फैसला र आदे श अध्ययन गदार् अिधवक्ता सपना ूधान
मल्ल

िव.

ूधानमन्ऽी

तथा

मिन्ऽपिरषद्को

कायार्लयसमेत

भएको

िरट

िनवेदनमा

तत्कालीन

ज्यानसम्बन्धी महलको २८ नं. र २८क नं. मा गभर्पतनमा सजाय गदार् गभर्पतन गराउने मिहलाको
ःवीकृित वा सं लग्नतामा गरीने गभर्पतनमा भन्दा मिहलाको ःवीकृित बेगर र मिहलामािथ गरीने कुनै
िहं सात्मक गितिविधको बाबजुदको हुन जाने गभर्पतनमा आधा सजाय नै फरक पन� सजायको व्यवःथा
समानताको िस�ान्त िवपिरत र फौजदारी न्याय िवपिरत भएको भनी िरट परे कोमा सव�च्च अदालतले
यस सम्बन्धमा िवःतृत अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल र िवचार–िवमशर् गरी िनंकषर् िनकािलनुपन�
दे िखएको, िवधाियकी सक्षमता र बुि�म�ामा समेत अदालतले समुिचत ध्यान पुर्याउनुपन� भएको, अमान्य
र बदर घोिषत गदार् गभर्पतनसम्बन्धी अपराधको कानूनी शू न्यता र दण्डहीनताको अवःथा समेत
िसजर्ना हुन सक्ने समेत हुँदा असं वैधािनक नहुने भनी िनद� शात्मक आदे श समेत जारी गरे को
िथयो।सोही आदे श अनुसार लैि�क समानता कायम गन� ऐन, २०६३ ले यस िवषयलाई सम्बोधन
गरे को िथयो।लआमीदे वी िधक्त, मिहला कानून र िवकास म� समेत िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को
सिचवालय समेत भएको िरट िनवेदनमा सव�च्च अदालतबाट गभर्पतनसम्बन्धी छु �ै िवःतृत ऐन बनाउने,
गभर्पतन सेवालाई िवःतार र िवकेन्िीकरण गनुप
र् न� तािक सुरिक्षत एवं कानूनी गभर्पतनमा सबैको पहुँच
38 स.अ.बुलेिटन, वषर् २०,अं क १४, २०६८, काितर्क २, पृ. १९ ।
39 नेपाल कानून पिऽका, २०७७ अं क २, िन. नं. १०४३२, पृ. २५८ ।
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पुगोस्, सरकार�ारा कोषको िनमार्ण गरोस् ताकी गभर्पतन सेवा बापत लाग्ने सेवा शुल्क ितनर् नसक्ने
गरीब असहाय मिहलाले सो सेवा ूा� गनर् सकून् र सरकार�ारा गभर्पतन सम्बन्धी अिधकारको बारे मा
रा�व्यापी सचेतना कायर्बम स�ालन गन� आिद िवषयमा िनद� शात्मक आदे श जारी गरे को िथयो।
अिधवक्ता अच्युत ूसाद खरे ल िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत भएको िरट
िनवेदनमा गभर्वती मिहला माऽको म�ुरीले १२ ह�ासम्मको गभर्पतन गराउन सिकने र यसमा िनजको
पितको म�ुरी वा सहमित आवँयक नपन� हुँदा दाम्पत्य जीवनमा बच्चा जन्माउने िवषय, बालबच्चाको
सं ख्या िनधार्रणको िवषय तथा जन्मान्तरको िवषय मिहला र पु�ष दुवैको सल्लाह र सहमितमा हुनपु न�
् गभर्पतन गन� िनणर्य िलने िवषयमा पु�षको अिधकारलाई शुन्य तुल्याई मिहलालाई माऽ
िवषयह� हुन।
िनवार्ध र एकलौटी अिधकार ूदान गरे कोले नेपालको राि�य कानूनको सो व्यवःथा महासिन्धको धारा
ँ बाँिझएको भनी उल्लेख भएकोमा CEDAW, ICCPR र सं िवधानका
१६ (१) (ङ) को ूावधानसग
आधारमा नबािझएको भनी आदे श गरे को पाइन्छ ।अिधवक्ता अच्युतूसाद खरे ल िव. ूधानमन्ऽी तथा
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत भएको अक� िरट िनवेदनमा ूचिलत कानून बमोिजम आफ्नो सेवा
अविधभरमा दुई पटक माऽ ूसूित िवदा िलन पाउने व्यवःथाले ूजनन ःवाःथ्य तथा ूजनन सम्बन्धी
हक मािथ िनयन्ऽण गरे को हुँदा िविभ� कानूनमा गरीएका व्यवःथा सं िवधानसँग बािझएको िनवेदन
दावी रहे कोमा सव�च्च अदालतले पिहलो सन्तानको मृत्यु भएमा वा िवकला� बच्चा जन्मेमा तेॐो
चौथो पटकसम्म पिन ूसूित हुने इच्छा वा ूसूित हुनपु न� पिरिःथित मिहलामािथ िसजर्ना हुनसक्ने
अवःथा भएमा दुई पटकभन्दा बढी ूसूित िबदा निदने व्यवःथाले मिहलाको सं िवधान ूद� ूजनन
अिधकारको सं रक्षण गनर् नसक्ने भनी ःप� पारे को पाइन्छ।
नेपाल सरकार िव. लालमाया गु�ङ भएको मु�ामा बच्चा मरे को जन्मेको कारण खोल्सीमा छाडी
िहडेको भ�े ूितवादीको भनाई िन�यात्मक ूमाणबाट खण्डन नभएसम्म त्यसरी छाडी िहडेको
कारणबाट िशशु मरे को भनी अनुमान गरी ूितवादीलाई दोषी ठहर गनर्
दे िखन्छ।अिधवक्ता

निमल्ने ठहर गरे को

ूकाशमणी शमार् समेत िव. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, िसंहदरवार

समेत भएको िरट िनवेदनमा ूजनन ःवाःथ्यको सं वैधािनक मान्यता माऽैले पुग्ने नभै भौितक सुिवधाको
�पमा व्यवहारमा उपलब्ध गराईनु पिन पदर्छ।खास कानूनी, सं ःथागत, कायर्िविधगत र पिरणाममूलक
पूवार्धारह�को िवकास िवना यो हक औपचािरकतामा सीिमत हुन पुग्दछ।मिहलाको हक एवं ूजनन
ःवाःथ्यसँग सम्बन्धी कानून िनमार्ण गनुर् र मिहलाको ूजनन ःवाःथ्यको हक एवं पाठे घर सम्बन्धी
समःयाको िनराकरणको सम्बन्धमा जनचेतना जगाउने ूभावकारी कायर्बमह� स�ालन गनुर् गराउनु
भनी आदे श जारी भएको दे िखन्छ।नेपाल सरकार िव. उि�ममूसा यादव भएको िरट िनवेदनमा ूसुित
सेवालाई मु�ामा सं िवधान तथा कानूनले अत्यावँयक सेवा मानेको अवःथामा ूसुित सेवा िलन आएका
मिहलालाई ःवदे शी वा िवदे शी भ�े आधारमा छु ट्याएर व्यवहार गनुर् मिहलाको ूजनन हक िव�� हुने
उल्लेख गरे को छ।
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६. सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन अिधकार सम्बन्धी कानूनमा रहेका समःया
सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन अिधकार सम्बन्धमा नेपालको कानूनी इितहास त्यित लामो छै न ।
गभर्पतनलाई कानूनी मान्यता िदएपिछ नेपालको मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आएको पाइन्छ। 40
यस कानूनी व्यवःथाबाट मिहलाको जीवनमा सकारात्मक ूभाव परे को दे िखन्छ।हाल सामान्य
ु ी अपराध सं िहता, २०७४ र िवशेष कानूनको �पमा सुरिक्षत मातृत्व तथा
कानूनको �पमा मुलक
ूजनन ःथाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५ हाल कायार्न्वयनमा रहेका छन्।गभर्पतन गनर् पाउने िवषय
मिहलाको ःवाःथ्य र ूजनन अिधकारसँग गािसएको िवषय हो।सुरिक्षत गभर्पतन मिहलाको िनिहत
अिधकार हो।यसले मिहलाको आत्मिव�ास पिन बढाउँछ।41
ु ी अपराध सं िहता, २०७४ सामान्य कानून र सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन
गभर्पतनका सम्बन्धमा मुलक
ःवाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५ िवशेष कानूनको �पमा रहेका छन्।यी दुईमा रहे का केही व्यवःथाह�
ँ िवशेष कानून बाँिझएको अवःथामा िवशेष कानून लागू
िवरोधाभाष रहेको पाइन्छ।सामान्य कानूनसग
हुने हुन्छ।सामान्य र िवशेष ऐन दुवैमा एकै ूकृितको कानूनी व्यवःथा गनुर् परे को कारण नै खुलेको
ँ सग
ँ ै आएका गभर्पतन गराउन पाउने सम्बन्धी गरीएका कानूनी व्यवःथा
छै न। 42 कायार्न्वयनमा सग
ु ी अपराध सं िहता, २०७४ को
अध्ययन गदार् िवरोधाभाष रहे को दे िखएको छ।उदाहरणका लािग मुलक
दफा १८९ को खण्ड (ग) मा जबरजःती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको अठार
ह�ासम्मको गभर् गभर्वती मिहलाको म�ुरीले गभर्पतन गराउन सिकने व्यवःथा गिरएको छ । सुरिक्षत
मातृत्व तथा ूजनन ःवाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५ को दफा १५ को खण्ड (ग) मा सोही अवःथामा
अ�ाइस ह�ासम्मको गभर् गभर्पतन गराउन सिकने र खण्ड (ख) र खण्ड (घ) मा िवशेष र फरक
अवःथामा अ�ाइस ह�ासम्मको गभर् गभर्पतन गराउन सिकने कानूनी व्यवःथा गिरएको छ ।
ु ी अपराध सं िहता, २०७४ कायार्न्वयनमा २०७५ भदौ १ गते दे िख आएको र सुरिक्षत मातृत्व
मुलक
तथा ूजनन ःथाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५ िवशेष ऐनको �पमा २०७५ असोज २ गते दे िख लागू
भएको हो । झण्डै एक मिहनाको अन्तरालमा लागू भएका यी दुई कानूनी व्यवःथामा "जबरजःती
करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको" अठार ह�ा र अ�ाइस ह�ाको गभर् गभर्पतन गराउन
सिकने अलग अलग समयाविध राखीनुका कुनै आधार र कारण ःप� छै न ।अभ्यासको बममा कुनै
जिटलता आएको वा अदालतले कुनै िनद� शनात्मक आदे श जारी गरे को अवःथा समेत यस बीचमा
दे िखदै न । साथै सो सम्बन्धमा कुनै आिधकािरक अध्ययन अनुसन्धान भएको र सो अनुसन्धानका
कारण यःतो व्यवःथा राखीएको भ�े पिन दे िखएको छै न । मिहलाको ूजनन ःवाःथ्य अिधकार र
सुरिक्षत गभर्पतन सुिनि�त गनर् बनेको सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन ःवाःथ्यको अिधकार सम्बन्धमा

40 दश� योजनामा ४१५ ूित लाख िजिवत जन्ममा रहे कोमा पन्�� योजनामा (आिथर्क वषर् २०७५।०७६ मा) ूित लाख िजिवत जन्ममा २३९
रहे को उल्लेख छ ।
41 पूवप
र् ाद िटप्पणी नं. २, पृ. ९३।
42 पूवप
र् ाद िटप्पणी नं. २, पृ. ९४ ।
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व्यवःथा गनर् बनेको ऐनमा केही िवशेष अवःथामा अ�ाइस ह�ासम्म गभर्पतन गनर् िमल्ने ूावधान
गिरएको छ।�ी तथा ूसुित रोग िवशेष�ले बाइस ह�ासम्मको गभर्पतनलाई माऽ गभर्पतन भिनन्छ,
त्यसपिछ गभर्पतन गरे पिन सो कायर् बच्चा जन्माउने भिनन्छ। त्यसैले गभर्पतन बाइस ह�ािभऽ नै
हुनपु छर् भनेको दे िखन्छ ।43
अ�ाइस ह�ा भनेको झण्डै सात मिहना हो।सात मिहनामा बच्चा जन्मने र त्यःता बच्चा बाँचेको
ँ छ ।पच्चीस दे िख स�ाइस ह�ामा जन्मेका धेरै बच्चा जन्माउन र बाँच्न
ूशःतै उदाहरण हामीसग
सफल भएको िचिकत्सकको अनुभव रहे को भ�े छ।44मिहलाको अिधकार सुिनि�त गन� नाममा ॅणको
ु
जन्मन पाउने अिधकार हनन गनर् हुँदैन।बाइस ह�ासम्म गभर्पतन गनर् सिकने व्यवःथा िव� ःवाःथ्य
स��नले गरे को र सो भन्दा बढीको गभर्पतन गनर् नसिकने िचिकत्सकह�को भनाइ छ।िचिकत्सकह�
भन्छन्, ‘बाँच्न सक्ने बच्चालाई तुहाउनु मिहला ःवाःथ्य िवरोधी काम हो, यःतो कानून िःवकानर्
सिक�।45 िवशेष ऐनको �पमा अएको सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन ःवाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५ले
िशशुको बाँच्ने अिधकार हनन गरे को भन्दै उनीह�ले असन्तुि� व्यक्त गरे को अवःथा छ।उक्त
ूावधान सच्याएर गभर्पतन गनर् पाइने समय बाइस ह�ासम्म सीिमत गरीनुपन� उनीह�को भनाइ रहे को
दे िखन्छ। 46 यो ऐनको ूयोग व्यवहारमा भएमा आमाको नै मृत्यु हुने अवःथा रहन्छ भ�े �ीरोग
िवशेष�को भनाइ रहे को छ। 47 २८ ह�ाको बच्चा मारे र सुरिक्षत मातृत्वको अिधकार ूयोग हुन
नसक्ने ःवयं िचिकत्सकले भनी रहे को अवःथा छ।
यसै गरी िवशेष ऐनको �पमा रहे को सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन ःवाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५ को
दफा २६ को खण्ड (ग) मा दफा २५ को खण्ड (छ) मा (ज) मा (झ) को कसूर गन� वा गराउनेलाई
ु ी अपराध सं िहता, २०७४ को दफा १८८ बमोिजम सजाय हुने व्यवःथा गिरएको छ । िवशेष
मुलक
ऐनले िसजर्ना गरे को कसूरमा सामान्य कानून बमोिजम सजाय हुने कानूनी व्यवःथा राखीनु आफ�मा
ऽुिटपूण र् रहे को छ ।सुरिक्षत गभर्पतन सेवाको दायरा फरािकलो बढाउँदै जाँदा जथाभावी अथार्त ्
असुरिक्षत गभर्पतन गरी आफ्नो जीवन धरापमा पान� िकशोरी तथा मिहलाको सं ख्या बढ्न सक्ने तफर्
सचेत हुन ु पन� अवःथा समेत छ ।मिहला तथा िकशोरीलाई असुरिक्षत गभर्पतनबारे चेतना फैलाउन
ज�री छ। असुरिक्षत गभर्पतन हुन निदन सम्बिन्धत गभर्पतन गराउन अनुिमत ूा� ःवाःथ्य सं ःथाको
अनुगमन गन� र कानून िवपिरत काम गन�लाई कारवाही गन� दाियत्व पिन सरकारकै हो।

७. िनंकषर्
नेपालमा सुरिक्षत मातृत्व तथा ूजनन अिधकार सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा आउनका लािगसव�च्च
अदालतले िविभ� मु�ामा ःथािपत गरे का न्याियक योगदान, मिहला अिधकारकमीर्को अनवरत
43 https://www.bbc.com/nepali/news-49726151
44 https://www.bbc.com/nepali/news-49726151
45 https://ekantipur.com/opinion/2021/02/18/161361555013652348.html
46 https://www.bbc.com/nepali/news-49726151
47 https://ekantipur.com/opinion/2021/02/18/161361555013652348.html
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िबयाशीलता र उजार्ले काम गरे को दे िखन्छ।सं िवधानमा ूत्येक मिहलालाई सुरिक्षत मातृत्व र ूजनन
ःवाःथ्य सम्बन्धी हक हुने भनी व्यवःथा गिरएको छ।यस पिरूेआयमा िवशेष ऐनको �पमा सुरिक्षत
मातृत्व तथा ूजनन ःवाःथ्य अिधकार ऐन, २०७५ तजुम
र् ा भई कायार्न्वयनमा आएको छ।यसै गरी
ु ी अपराध सं िहता, २०७४ मा पिन िनि�त अवःथामा ूिबया पूरा गरी गभर्पतन गनर् पाइने
मुलक
व्यवःथा गद� सो बाहेकको अवःथामा गरीने गभर्पतन कसूर हुने व्यवःथा गरी सजाय हुने उल्लेख
गरे को छ।सामान्य र िवशेष ऐनमा गभर्पतन गराउन पाउने अवःथा र अविधमा िवरोधाभाष व्यवःथा
भएको हुँदा यसलाई एक�पतापूणर् बनाउनतफर् सबै सरोकारवालाह�को ध्यान जानु पन� दे िखन्छ।
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ज्ये� नागिरकको अिधकार सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा1
१. िबषय ूवेश

“ज्ये� नागिरक केवल दाियत्व माऽ होईनन् पिरवार, समाज तथा रा�कक सम्पि�
पिन हुन ् तसथर् ितनको सम्मान र सं रक्षण गरौ "
आफनो जीवनको महत्वपूण र् समय पिरवार, समाज र रा�को लािग समिपर्त गरी जीवनको उ�राधर्मा
रहे का नागिरकलाई ज्ये� नागिरकको �पमा हेन� गरे को पाइन्छ । िजंउदो ईितहासको �पमा रहेका
ज्ये� नागिरकको सं रक्षण र सम्मान गनुर् सबैको दाियत्व हो।हाॆो धमर्संःकृती मा रहे को “मातृदेवो
भवः िपतृ दे वो भव" भ�े मान्यतामा पिछल्लो समयमा ॑ास हुदै ज्ये� नागिरकूितको सं रक्षण र
सम्मानमा समेत हुदै आएको दे िखन्छ।सन्तानले बाबुआमाूित पूरा गनुप
र् न� कतर्व्यमा समेत िदनानुिदन
॑ास हुदै गएको पाइन्छ।जसले गदार् ज्ये� नागिरक अिधकारको महत्वमा अझ वृ�ी भएको छ
।वृ�वृ�ा वतर्मान पुःताको लािग बोझ नभई मह�वपूणर् सम्पि� पिन हुने भएकोले उनीह�को सं रक्षण
गन� दाियत्व वतर्मान पुःताको हुनग
े दर्छ।वृ�वृ�ाह� दया दे खाउने वःतु नभई उनीह�ले िवगतमा दे श,
समाज एवं वतर्मान पुःताका लािग गरे को योगदानको कदर ःव�प गरीनुपन� सम्मानका हकदार
् सहज, सुरिक्षत र सम्मािनत जीवन यापन गनर् पाउनु ज्ये� नागिरकको अिधकार समेत हो।ज्ये�
हुन।
नागिरकको अिधकार र तीनको सं रक्षण सम्वन्धमा अन्तराि�य

ःतरबाट समेत िविभ� ूयास भएका

छन् । राज्यले िविभ� ूकारका मानव अिधकारलाई आफनो सं िवधानमा मौिलक हकमा समावेश गरी
त्यःता हकअिधकारको हनन् भएमा कानूनी उपचारको व्यवःथा गरी

सं वैधािनक सुरक्षाको

ूत्याभूितसमेत गरे को हुन्छ । नेपालको सन्दभर्मा नेपालको सं िवधानमा िविभ� एकतीसवटा मौिलक
हकको व्यवःथा भएको छ।जस अन्तगर्त ती हक हनन् भएमा तीनको ूचलनका लािग सं वैधािनक

1 कायर्पऽ लेखन सहकायर्: सहन्यायािधवक्ता लोकराज पराजुली र सहायक न्यायािधवक्ता िवंणु ूसाद पने�
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उपचारको हकको पिन व्यवःथा भएको छ2। जसमा ज्ये� नागिरकको हकलाई समेत मौिलक हकको
�पमा समावेश गरी ज्ये� नागिरकलाई राज्यवाट िवशेष सं रक्षण तथा सामािजक सुरक्षाको हक हुने
व्यवःथा गरे को पाइन्छ

3

।सं िवधानले मौिलक हकका �पमा ूत्याभूत गरे को ज्ये� नागिरकको यो

अिधकारलाई ूभावकारी �पमा कायार्न्वयन गनर् िविभ� कानूनले आवँयक ूवन्ध गरे का छन् ।
ूःतुत लेखमा ज्ये� नागिरकको अिधकार र यसको सं रक्षण सम्बन्धमा भएका अन्तराि�य तथा राि�य
कानूनी व्यवःथा, नेपालको सव��च अदालतको न्याियक ��ीकोण एवं नेपाल सरकारले लागू गरे का
योजना, नीित तथा कायर्बम बारे मा सं िक्ष� चचार् गन� ूयास गिरएको छ ।

२. ज्ये� नागरीको अिधकार सम्बन्धी अवधारणा
नागिरकलाई उमेरको आधारमा ज्ये� नागिरकको दजार् ूदान गन� गरे को पाइन्छ । िविभ� दे शको
कानून अनुसार ज्ये� नागिरक हुनको लािग आवँयक उमेर फरक-फरक रहे को पाइन्छ । नेपालमा
ज्ये� नागिरक हुनको लािग ६० वषर् उमेर पूरा गरे को नेपाली नागिरक हुनपु दर्छ। 4 यो उमेर
मािल्दभ्समा ६५ वषर्, भारतमा ६० वषर्, वंगलादे शमा ६० वषर्, भ ुटानमा ५८ वषर् र ौीलं कामा ५५
वषर् रहे को

ु
पाइन्छ । सं यक्त

रा�सं घको िविशि�कृत सं ःथा िव� ःवाःथ्य सं गठनले ६५ वषर् उमेर

पूरा भएका मािनसलाई ज्ये� नागिरकको �पमा पिरभािषत गरे को पाइन्छ 5।
बृ� अवःथाका व्यिक्तह�मा �ान, अनुभव र सीपको भण्डार रहने र दे श तथा समाजको जीवन्त
ईितहास समेिटने हुनाले बृ�ावःथा जीवनको एउटा उत्कृ� उपलिव्ध पिन हो । एउटा ज्ये�
नागिरकको मृत्यु हुँदा उसगै वष�को ईितहास समेत मेिटन्छ ।ज्ये� नागिरकको �ान, सीप र
अनुभवलाई अन्तरपुःता हःतान्तरण गरी उपयोग गनुर् वतर्मान आवँयकता हो ।त्यसैले भिनन्छ
“बुढामरे भाषा सरे ”, “आगो ताप्नु मुढाको कुरा सुन्नु बुढाको” ।यःता सम्मािनत मानव सम्पदाको
�पमा रहे का ज्ये� नागिरक, जो उमेरजन्य शारीिरक कमजोरी समेतका कारणले आफ्नै सन्तती तथा
राज्यको सं रक्षण र सम्मानका हकदार हुन पुग्छन्, तीनको सम्मान र सं रक्षणको लािग राज्यले िवशेष
ूबन्ध गनुप
र् छर् भ�े मान्यतावाट ज्ये� नागिरकको अिधकार सम्बन्धी अवधारणा िवकास भएको
पाइन्छ ।

३. ज्ये� नागिरकलाई छु �ै अिधकारको आवँयकता र औिचत्य
आफ्नो जीवनको भूिमका र िजम्मेवारी सफलतापूवक
र् सम्प� गरी सेवा िनवृत अवःथामा पुगी जीवनको
उ�राधर्मा रहे का मािनसको जीवनलाई थप सहज, सुखकर, सम्मािनत र सफल तुल्याई उनीह�मा
रहे को �ान, सीप र अनुभवको उपयोग गरी राि�य िहतमा उपयोग गनर्को लािगसमेत ज्ये� नागिरक

2 नेपालको सं िवधानको भाग ३, धारा १६ दे िख ४७ सम्म
3 पूव र् पाद ३, धारा ४१
4 ज्ये� नागिरक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २ (क)
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Old_age#cite_note-autogenerated4-9 {visited on 5/1/2021}
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अिधकारको आवँयकता हुने गदर्छ। यसका अलवा ज्ये� नागिरकको अिधकारको आवँयकतालाई
ँ ावाट थप ू� पानर् सिकन्छःिनम्न बुद


पािरवािरक तथा सामािजक माध्यमवाट ज्ये� नागिरकको लािग हे रचाह, ःयाहारसुसार र
जीवन यापनको उपयुक्त
र् वातावरण सृजना गनर्,



ज्ये� नागिरकमािथ हुने िहं सा र दुव्यर्वहारको अन्त्य गनर्,



ज्ये� नागिरकको आिथर्क तथा सामािजक हक अिधकारको सं रक्षण गनर्,



ज्ये� नागिरककालािग उपयुक्त
र्
एवं पयार्� िदवा सेवा केन्ि, क्लब, औषधोपचार सिहतको
आरोग्य आौम आिदको िनमार्ण तथा स�ालन गनर्,



ज्ये� नागिरकलाई सम्मान तथा सहजताको लािग िविभ� सेवा सुिवधामा िवशेष छु ट र
सहुिलयतको व्यवःथा गनर्,



ज्ये� नागिरकमा एक्लोपना तथा नैराःयता बृि� हुन निदई सन्ततीले हेला गरे तापिन राज्य
छ र राज्यले मेरा लािग सं रक्षकत्व ूदान गछर् भ�े भावना िवकास गराउन ।

४. ज्ये� नागिरकको अिधकार सं रक्षण सम्बन्धी अन्तराि�य कानूनी व्यवःथा तथा
ु रा�संघीय मापदण्ड/िनद� शन/िस�ाान्/ कायर्योजना
सं यक्त
ँ सगै ज्ये� नागिरकको अिधकारले पिन महत्व पाऊँदै
मानव अिधकारको अवधारणाको िवकास सग
गएसगै िविभ� अन्तराि�य कानूनमा ज्ये� नागिरकको अिधकारले ःथान पाउदै गएको छ।यसै गरी तत्
ु
सम्बन्धमा सं यक्त
रा�सं घवाट िविभ� मापदण्ड/िस�ान्त/िनद� शन जारी गरी अन्तराि�य

समुदाय

समक्ष ज्ये� नागिरकह�को अिधकार सं रक्षणकालािग ूभावकारी कदम चाल्न आव्हानसमेत हुदै
आएको छ । तथापी मिहला अिधकार, बालबािलकाको अिधकार, अपा�ता भएका व्यिक्तकोको
ु रा�सं घीय ःतरका छु टै िवशेष
अिधकार आिदजःतो ज्ये� नागिरकको मानव अिधकार सं रक्षणाथर् सं यक्त
अन्तराि�य महासिन्ध/अनुबन्ध भने हाल सम्म भएको दे िखदै न । तसथर् मानब अिधकार सम्बन्धी
अन्य िविभ� अन्तराि�य महासिन्ध/अनुबन्ध िभऽ ज्ये� नागिरकको अिधकार सं रक्षणकालिग कुन
ूावधान आकिषर्त हुन्छ भनेर खोज्नुपन� अवःथा दे िखन्छ । ज्ये� नागिरकको अिधकार सं रक्षणाथर्
ु
अन्तराि�य ःतरमा खड्कीएको यो अभावलाई िचनर् सं यक्त

रा�सं घको महासभावाट सन् २०१० मा

गिठत The Open-Ended Working Group on Ageing for the Purpose of Strengthening the

Protection of the Human Rights of Older Persons (OEWGA) ले सन् २०१७ मा नै ज्ये�
नागिरकको मानव अिधकार सं रक्षणकालािग Convention

on the Rights of Older Persons

(CROP) िनमार्ण गनुर् पन� सुझाव ूःतुत गरे को दे िखन्छ 6।
अतः ज्ये� नागिरकको अिधकार सं रक्षण सम्बन्धमा अन्तराि�य ःतरमा हालसम्म छु टै िवशेष
महासिन्ध/अनुबन्ध नभएतापिन मानव अिधकार सम्व� िविभ� अन्तराि�य महासिन्ध/ अनुबन्धका
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Rights_of_Older_Person[visited on 5/1/2021]
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ु रा�सं घको महासभावाट भएका िविभ� िनद� शन/मापदण्ड/िस�ान्त/कायर्योजनालाई
व्यवःथा तथा सं यक्त
ज्ये� नागिरकको अिधकारको सं रक्षणाथर् अन्तराि�य कानूनको �पमा आत्मसात् गनर् सिकन्छ ।
त्यःता ूवन्धलाई मुख्यतः िनम्नानुसार उल्लेख गनर् सिकन्छः४.१. संयक्त रा�संघीय महासिन्ध/अनुबन्ध/ूित�ााप
4.1.1.मानब अिधकारको िव�व्व्याप घोषणापऽ, १९४८
यस घोषणामा ूत्येक व्यिक्तलाई, बुढेसकालको पिरिःथितमा जीिवकोपाजर्नका उपायका अभावमा सुरक्षा
पाउने

अिधकार छ भ�े व्यवःथा रहे को पाइन्छ । 7 यसैगरी ूत्येक व्यिक्तकोलाई समाजको एक

सदःयको ह� िसयतले सामािजक सुरक्षाको अिधकार हुने र राि�य ूय� र अन्तराि�य सहयोग माफर्त र
ूत्येक रा�को सं गठन र �ोतह� अनु�प िनजको ूित�ाकोलािग र िनजको व्यिक्तत्वको ःवतन्ऽ
िवकासको लािग अपिरहायर् आिथर्क, सामािजक र साँःकृतीक अिधकारह�को ूाि�को अिधकार हुने
व्यवःथा रहे को पाइन्छ 8।
4.1.2.नागिरक तथा राजनीितक अिधकार सम्बन्धी अन्तराि�य ूित�ााप, १९६६
यस ूित�ापपले कुनै अवःथामा पिन कुनै पिन जनतालाई आफनो जीवन धा�े उपायवाट वित्र्चत
गरीने छै न भ�े व्यवःथा गरे को छ 9 । यसैगरी सबै व्यिक्तह� कानूनको �ि�मा समान छन् र कुनै
पिन भेदभाव िवना कानूनको समान सं रक्षणका हकदार छन् । यस सम्वन्धमा कानूनले कुनै पिन
भेदभावलाई िनषेध गन� र सबै व्यिक्तह�लाई जन्मसमेतका अन्य है िसयतका आधारमा हुने कुनै पिन
भेदभाव िव�� समान तथा ूभावकारी सं रक्षणको ूत्याभूित िदइनेछ भ�े व्यवःथा रहे को पाइन्छ

10

।

4.1.3.आिथर्क,सामािजक र सांःकृितक अिधकार सम्बन्धी अन्तराि�य ूित�ााप, १९६६
ूःतुत ूित�ापपमा पक्ष रा�ह�ले ूित�ापपमा उिल्लिखत अिधकारह� जन्मसमेतका अन्य है िसयतका
आधारमा कुनै पिन ूकारको भेदभाव िवना उपभोग गरीने कुराको ूत्याभूित िदने

11

। ूत्येक

व्यिक्तको सामािजक सुरक्षाको अिधकारलाई ःवीकार गन�, 12 पयार्� भोजन, लुगा तथा आवास समेत
आफू ःवयम र आफ्नो पिरवारको पयार्� जीवनःतरको तथा जीवनावःथाको िनरन्तर सुधारको अिधकार
एवं भोकवाट मुक्त हुने ूत्येक व्यिक्तको मौिलक अिधकार ःवीकार गनुप
र् न� व्यवःथा गरे को छ 13 ।
यःतै ूत्येक व्यिक्तको शारीिरक र मानिसक ःवाःथ्यको उच्चतम् ूाप्य ःतरको उपभोग पक्ष रा�ले

7 मानब अिधकारको िव�व्यापी घोषणापऽ, १९४८ को धारा २५.१
8 ऐ, धारा २२
9 नागिरक तथा राजिनितक अिधकार सम्बन्धी अन्तराि�य

ूित�ापप, १९६६ को धारा 1.2

10 ऐ,धारा २६
11 आिथर्क,सामािजक र सांःकृितक अिधकार सम्बन्धी अन्तराि�य ूित�ापप, १९६६ को धारा २.२
12 ऐ, धारा ९

13 ऐ, धारा ११
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ःवीकार गद� िवरामी भएको अवःथामा सबैलाई िचिकत्सागत सेवा र हे रचाह सुिनि�त गन� अवःथाको
सृजना गनुप
र् न� व्यवःथा गरे को छ

14

।

4.1.४.मिहला िव�� हुने सवै ूकारका भेदभाव उन्मुलन गन� महासिन्ध,१९७९
पक्ष रा�ह�ले पु�� र मिहलाको समानताको आधारमा समान अिधकारह�, खासगरी वृ�ाावःथ
समेतका अन्य असक्षमताका अवःथाह�मा सामािजक सुरक्षाको अिधकार

सुिनि�त गन� उ�ेँयले

रोजगारीको क्षेऽमा मिहला िव��को भेदभाव उन्मूलन गनर् सम्पूण र् उपयुक्त उपायह� अवलम्वन
गन�छन्

15

भ�े व्यवःथा गरी वृ�ाअवःथाका मिहलाको अिधकारको सुिनि�तता गरे को दे िखन्छ ।

4.1.५.सम्पूण र् आूवासी कामदार एवं ितनका पिरवारको अिधकार संरक्षण सम्बन्धी महासिन्ध,१९९०
यो महासिन्धले सबै पक्ष रा�ले आफनो राज्य िभऽका आूवासी कामदार तथा ितनको पिरवारको
अिधकारको सं रक्षणाथर् उमेर समेतका कुनैपिन आधारमा िबना कुनै भेदभाव लागू गरी 16 तीनका
अिधकारको सं रक्षण गनुप
र् न� भनेको छ ।
4.1.६.अपा�तत भएका व्यिक्तह�कक अिधकार सम्बन्धी महासिन्ध, २००६
यस महासिन्धमा पाका व्यिक्तको समेतका अपा�ता भएका व्यिक्तकोको ःवाःथ्य सेवामा ूभावकारी
पहुँचका

17

अितिरक्त सामािजक सुरक्षाको अिधकारको कुनै पिन भेदभाव िवना उपभोग गनर् पाउने

अिधकार तथा त्यःतो अिधकारको उपभोग, सं रक्षण र ूब�र्न गनर् अपा�ता भएका वृ�वृ�ाासेतको
लािग सामािजक सुरक्षा कायर्बम तथा गरीबी न्यूनीकरण कायर्बममा पहुँच सुिनि�त गन� उपाय
लगायत अन्य उपयुक्त कदम पक्ष रा�ले चाल्नेछन् भ�े व्यवःथा रहे को छ

18

।

ु रा�संघीय िस�ाान्/मापदण्ड /िनद� शन/कायर्योजना
४.२. संयक्त
4.२.१. Vienna International Plan of Action on Ageing,1982 (VIPAA)
ु रा�सं घीय ःतरको पिहलो
यो ज्ये� नागिरकसँग सम्बिन्धत नीित तथा कायर्बम िनमार्णका लािग सं यक्त
ु रा�सं घको
अन्तराि�य दःतावेज हो । जसलाई सं यक्त

महासभाले सन् १९८२ को Resolution no.

37/51 वाट पािरत गरे को िथयो । यसको मुख्य लआय ज्ये� नागिरकह�सँग गरीने व्यवहार र
उनीह�को आवँयकताको सम्बोधनलाई ूभावकारी बनाउन सरकार र नागिरक समाजको क्षमता
िवकास गनुर् रहेको छ

19

।

14 ऐ, धारा १२

15 मिहला िव�� हुने सवै ूकारका भेदभाव उन्मुलन गन� महासिन्ध, १९७९ को धारा ११ .१ (ङ)

16 सम्पूणर् आूवासी कामदार एवं म ् ितनका पिरवारको अिधकार सं रक्षण सम्बन्धी महासिन्ध,१९९० को धारा १.१ र धारा ७

17 अपा�ता भएका व्यिक्तह�को अिधकार सम्बन्धी महासिन्ध, २००६ को धारा २५(ख)
18 ऐ, धारा २८(२) ख
19 https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/vienna-international-plan-of-action.html [visited on 5/4/2021]
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4.२.२. International Day of Older Persons
ु
सं यक्त
रा�सं घको महासभाले १४ िडसेम्वर १९९० मा अक्टोवर १ लाई अन्तराि�य ज्ये� नागिरक
ु
िदवस मनाउने िनणर्य गरे को छ । नेपालले सन् १९९६ वाट यो िदवस मनाउदै आएको छ । सं यक्त
रा�सं घको आव्हानमा ज्ये� नागिरकसँग सम्बिन्धत भई सेप्टे म्वर २१ लाई िव� अल्जाइमर चेतना
िदवस र जुन १५ लाई ज्ये� नागिरकूित गरीने दुव्यर्व्हार िव��को िव� चेतना िदवस मनाउने
गरीन्छ

20

।

ु रा�संघका िस�ाान्,199121
4.२.३. ज्ये� नागिरक सम्बन्धमा संयक्त
ु रा�सं घको साधारण सभाले १६ िडसेम्वर सन् १९९१ मा Resolution no.46/91 पािरत गरी
सं यक्त
यी िस�ान्तह�को घोषणागरी सबै सदःय रा�लाई आफ्नो क्षमता अनुसार राि�य कायर्बममा ज्ये�
नागिरकका लािग िनम्न पाँचवटा िस�ान्त अन्तगर्त उिल्लिखत िवषय अनु�प काम गनर् िनद� शन गरे को
छः(क) ःवािधनता सम्वन्धी (Independence)


आय,

पिरवार

तथा

समुदायको

सहायताको

व्यवःथा�ारा

ःवावलम्बन

कायर्बमका

माध्यमबाट पयार्� माऽामा खाना, पानी, आवास, कपडा, ःवाःथ्य सेवा आिदको व्यवःथा
गन�,


काम गन� अथवा आय आजर्नका अ� अवसरको मौका िदने,



किहले र कुनकुन गितमा ौमशिक्त हटाइन्छ भ�े कुराको िनणर्यमा सहभािगता जनाउने,



उिचत ूकारको िशक्षा तथा तािलम स�ालन गन�,



व्यिक्तगत �िच र बदिलँदो शिक्त अनुसार सुरिक्षत तथा मनपद� वातावरणमा जीवन
िबताउने,



सकेसम्म घरमै रहने व्यवःथा िमलाउने ।

(ख) सहभािगता सम्बन्धी (Participation)


समाजसँग िमलेर रहने, आफ्नो भलाइका लािग ूत्क्षय �पमा ूभाव पान� नीितह�को िनमार्ण
र कायार्न्वयनमा सिबय �पमा सहभागी हुने र आफूपिछका पुःताको �ान र सीप बढाउन
सहभागी हुन,े



आफ्नो �िच र क्षमताअनुसार उपयुक्त हुने गरी ःवयंसेवी भई समुदायलाई सेवा पुर्याउन
अवसरह�को खोजी र िवकास गन�,



वृ�ह�का लािग सं गठन तयार गन� र ूचार-ूसार गन� ।

20 https://www.un.org/development/desa/ageing/international-day-of-older-persons-homepage.html[visited on 5/4/2021]

21 �ये�� नागिरक र मानव अिधकार, रा���य मानव अिधकार आयोग, हिरहर भवन, लिलतपरु , नेपाल, (भाद्र २०७०),प.ृ ३१
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(ग) हेरचाह सम्बन्धी (Care)


दै िनक तथा सामुदायीक ःयाहारवाट फाइदा पाउने,



शारीिरक तथा मानिसक ःवाःथ्य कायम राख्न ःवाःथ्य ःयाहारमा पहुँच पाउने,



ःवािधनताको सं रक्षण र ःयाहारकोलािग सामािजक तथा कानूनी सेवामा पहुँच पाउने,



ज्ये� नागिरकह�लाई मानवीय तथा सुरिक्षत वातावरणमा सं रक्षण, पुनःःथापना एवं
सामािजक र मानिसक ूरे णा ूदान गनर् सं ःथागत हेरचाहको उपयुक्त तहको उपयोग गन�,



आफ्नो इज्जत, िव�ास, आवँयकता, गोपनीयता, जीवनको हेरचाह तथा गुणःतरीयताबारे
िनणर्य गन� अिधकारमा पूण र् सम्मान हुनपु न�,



कुनैपिन आवस, हे रचाह र उपचार सुिवधामा रहँदा मानव अिधकार तथा मौिलक
ःवतन्ऽताको उपयोग गनर् पाउने।

(घ) आत्मउ�िि सम्बन्धी (Self-Fulfillment)


आफ्नो शिक्तको पूण र् िवकासका लािग अवसर ूा� गन�,



समाजमा भएका शैक्षीक, सांःकृितक, आध्याित्मक तथा मनोर�नात्मक ॐोत, साधनको
उपभोगमा पहुँच पाउने ।

(ङ) ूित�ा सम्बन्धी (Dignity)


शारीिरक र मानिसक शोषणबाट मुक्त भई ूिति�त तथा सुरिक्षत वातावरणमा बाँच्न
पाउनुपन�,



उमेर, िल�, जातीय पृ�भूिम, आिथर्क योगदान, धमर्, सम्ूदाय, अशक्त, अपा� वा अन्य
जःतोसुकै अवःथाको भए पिन िबना भेदभाव ःवच्छ व्यवहार पाउने ।

ु रा�संघीय घोषणा (UN Proclamation of Ageing),१९९२
4.२.४. ज्ये� नागिरकका लािग संयक्त
ु
सं यक्त
रा�सं घको

साधारण सभाले सन् १९९२ मा Resolution no.47/5 पािरत गरी ज्ये�

नागिरकको मानव अिधकारको सं रक्षणाथर् तीन बुदे घोषणा जारी गद� सन् १९९९ लाई ज्ये� नागिरक
वषर् (International Year of Older Person) का �पमा मनाउने भनेको छ22।
4.२.५. Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) ,2002

“Building a Society for All Age” भ�े नाराका साथ सन् २००२ मा ःपेनको म्यािसडमा भएको
ँ े राजनीितक घोषणापऽका साथै वृ�ह�का सम्बन्धमा
वृ�ह�को दोौो िव� सम्मेलनले १९ बुद
म्यािसड कायर्योजना पािरत गरे को छ । यो सम्मेलनले २१ औ ं शताव्दीमा वृ�ह�का मु�ा

22https://www.un.org/development/desa/Resources/international-year-of-older-persons-1999.html [visited on 5/4/2021]
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सम्बोधनकालािग महत्वपूण र् कायर्सूचीको ूःताव गरे को छ, जसमा वृ� व्यिक्त र िवकास, वृ�ह�को
राॆो ःवाःथ्य र कल्याण तथा सक्षमता र सामथ्यर् को सुिनि�तता मुख्य रहेका छन् ।23
4.२.६. Establish of The Open-Ended Working Group on Ageing for the Purpose of

Strengthening the Protection of the Human Rights of Older Persons (OEWGA),201024
ु
सं यक्त
रा�सं घको महासभाले सन्, २०१० को December २१ मा Resolution no.65/182 वाट
ज्ये� नागिरकको मानव अिधकार सं रक्षण गन� उ�ेँयले Open Ended कायर्समूह ःथापना गरे को
छ । ज्ये� नागिरकको मानव अिधकारको िव�मान अवःथाको अध्धयन गरी तत् सम्वन्धमा भएका
कमीकमजोरी पिहचान गद� ितनलाई कसरी सम्बोधन गन� भ�े बारे मा सुझाव ूःतुत गन�समेत कायार्देश
सिहत ःथापना भएको यो कायर्समूहले सन् २०१७ मा नै ज्ये� नागिरकको मानव अिधकार
सं रक्षणकालािग

भेदभाव (Discrimination), गरीबी (Poverty), शोषण र दुव्यर्वहार (Abuse and

violation), ितरःकार (Neglect) तथा शारीिरक र मानिसक ःवाःथ्य (Physical and Mental
Health) का असरवाट ज्ये� नागिरकमा उत्प� हुने नकारात्मक पिरणाम िब�� लड्दै उनीह�को
बुढेसकालको जीवनलाई सुरिक्षत र सम्मािनत बनाउन छु �ै िवशेष महासिन्ध (Convention on the

Rights of Older Persons-CROP) बनाई कायार्न्वयनमा ल्याउनु पन� सुझाव ूःतुत गिरसकेको छ ।
ज्ये� नागािरकको मानव अिधकार

सं रक्षणाथर् भएका अन्तराि�य कानूनी व्यवःथा समेतका सन्दभर्मा

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) वाट सन् २०११ मा
भएको एक अध्धयन ूितवेदनमा ज्ये� नागिरकको मानव अिधकार सं रक्षणाथर् िनम्न िवषयलाई समावेश
गरी अन्तराि�य महासिन्ध िनमार्ण गनुप
र् न� उल्लेख भएको पाइन्छ25:
1. समानता तथा अिवभेदको अिधकार (Right to equality and non-discrimination),
2. सचेतना वृ�ी (Awareness raising),
3. बाच्न पाउने तथा सम्मानजनक मृत्युको अिधकार (Right to life and to a dignified

death),

4. शारीिरक, मानिसक तथा सं वेगात्मक ःवाःथ्यको सम्मानजनक उपचारको अिधकार

(Right to physical, mental and emotional integrity and to a dignified
treatment),
5. थुनामा

ज्ये�

नागिरकको

सम्मानजनक

अवःथाको

situations of detention of imprisonment),

अिधकार

(Older persons

23 https://www.un.org/development/desa/ageing/madrid-plan-of-action-and-its-implementation.html [visited on 5/4/2021]

24 पव
र् ाद ७
ू प

25 Ageing and the Protection of Human Rights: Current Situation and Outlook,(ECLAC-Project Document),Sandra Huenchuan and Luis
Rodriguez-Pinero Royo, (march 2011), Printed at United Nations, Santiago, Chile (https://fiapam.org>2014/01>LCW353-|) [visited
on 5/4/2021]
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6. कानूनी क्षमता तथा व्यिक्तत्वको अिधकार (Legal personality and capacity),
7. पयार्� मापदण्ड अनु�पको सामािजक सेवाको अिधकार (Right to adequate standard

of living and social services),

8. शारीिरक तथा मानिसक ःवाःथ्यको अिधकार (Right to physical and mental health),
9. सामािजक, साँःकृितक तथा राजनीितक क्षेऽमा सहभािगताको अिधकार (Right to

participate in the social, cultural and political life of community),

10. िशक्षा तथा सँःकृतीको अिधकार (Right to education and culture),
11. आवास तथा ःवःथ्य वातावरण सिहतको आवासको अिधकार (Right to housing and

to a healthy environment),

12. रोजगारको अिधकार (Rights to work),
13. सामािजक सुरक्षाको अिधकार (Right to social security),
14. ज्ये� मिहलाको अिधकार (Right of older women),
15. आिदवासी जनजाती ज्ये�ह�को अिधकार (Right indigenous older),

५. ज्ये� नागिरकको अिधकार सं रक्षण सम्बन्धी नेपालको िव�ममा सं वैधािनक तथा
कानूनी व्यवःथा एवं नेपाल सरकारको योजना नीित तथा कायर्बम
नेपालको अन्तिरम शासन िवधान, २००७ ले िनद� शक िस�ान्त अन्तगर्त राज्यले आफनो आिथर्क

अवःथा र िवकासले िदएसम्म वृ� अवःथामा सहायता पाउन� हक िदलाउन आवँयक ूवन्ध गन�छ
भ�े व्यवःथा गरे को िथयो

26

। नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०४७ ले मौिलक हकको समानताको

हक अन्तगर्त राज्यले नागिरकह�का बीच धमर्, वणर्, िल�, जात, जाित वा वैचािरक आःथा वा ित
मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगन� ूावधान गरे पिन वृ�समेतका केिह िवशेष वगर्को सं रक्षण

वा िवकासको लािग कानून�ारा िवशेष व्यवःथा गनर् सिकने ूवन्ध गद� 27 राज्यले वृ�समेतका िवशेष
अवःथाका व्यिक्तकोको सं रक्षणका लािग सामािजक सुरक्षासमेतको िवशेष व्यवःथा गन� नीित उद्घोष
गरे को िथयो

28

।यो सं िवधानका ियनै व्यवःथा समेतका आधारमा ज्ये� नागिरकको हक िहत सं रक्षण

र सम्व�र्न गनर् आवँयक कानून बनाई लागू गनू र् भनी सव��च अदालतवाट सरकारका नाममा
परामादे श जारी भएप�ात29 सरकारले ज्ये� नागिरक सम्बन्धी ऐन,2063 बनाई तत्कािलन ूितिनिध
सभावाट पािरत भई िमित २०६३।08।08 दे िख कायार्न्वयनमा ल्याएको छ ।नेपालको अन्तिरम
सं िवधान, २०६३ ले पिन नेपाल अिधराज्यको सं िवधान,२०४७ को उपरोक्त ूावधानह�लाई
िनरन्तरता िददै ज्ये� नागिरकलाई कानून बमोिजम सामािजक सुरक्षाको हक हुने व्यवःथा समेत

26 नेपालको अन्तिरम शासन िवधान, २००७ को धारा ६
27 नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (३) को ूितवन्धात्मक वाक्यांश
28 ऐ, धारा २६ को उपधारा (९)
29 ने.का.प.२०६३, वैशाख, िन.नं.7643, पृ.११० (आदे श िमित २०६३।०१।२४)
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गरे को िथयो 30 ।२०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको सं िवधानले ज्ये� नागिरकले
राज्यवाट िवशेष सं रक्षण तथा सामािजक सुरक्षा पाउने हकलाई मौिलक हकका �पमा समावेश गद�
पूव र् सं िवधानह�को मािथ उिल्लिखत व्यवःथाह�लाई िनरन्तरता िदएको छ

31

। ज्ये� नागिरक

सम्बन्धी ऐन,२०६३ बाहे कका अन्य िविभ� कानूनमासमेत ज्ये� नागिरकका अिधकार सं रक्षणाथर् केिह
ूवन्ध भएका छन् ।ज्ये� नागिरकको अिधकार सं रक्षण सम्बन्धी सं वैधािनक तथा कानूनी व्यवःथाको
कायार्न्वयनको ूभावकािरताको लािग नेपाल सरकारले िविभ� योजना तथा नीित लागू गरी सो अन्तगर्त
िविभ� कृयाबलाप समेत स�ालन गद� आएको छ ।यस पृ�भूिममा ज्ये� नागिरकको अिधकार
सं रक्षण सम्वन्धी नेपालको िव�मान कानूनी व्यवःथालाई िनम्नानुसार उल्लेख गनर् सिकन्छः
५.१. संवैधािनक व्यवःथा
ज्ये� नागिरकको हकलाई नेपालको सं िवधानमा मौिलक हकमा समावेश गरी ज्ये� नागिरकलाई
राज्यवाट िवशेष सं रक्षण तथा सामािजक सुरक्षाको हक हुनछ
भ�े व्यवःथा गिरएको छ
े

32

।

समनताको हक अन्तगर्त सबै नागिरक कानूनको �ि�मा समान हुनेछन्, कसैलाई पिन कानूनको समान
सं रक्षणबाट वि�त गरीने छै न भ�े व्यवःथाको अलावा ज्ये� नागिरक लगायतका िवशेष वगर्का
नागिरकको सं रक्षण, सशक्तीकरण वा िवकासका लािग कानून बमोिजम िवशेष व्यवःथा गनर् रोक
लगाएको मािनने छै न भनी ज्ये� नागिरकको अिधकारको सं रक्षणाथर् सकरात्मक िवभेदको िस�ान्त
अवलम्वन गनर् सिकने व्यवःथा गिरएको छ

33

।

५.२. अन्य कानूनी व्यवःथा
५.२.१.ज्ये� नागिरक सम्बन्धी ऐन, २०६३
यो ज्ये� नागिरकको हक अिधकारको सं रक्षणाथर् बनेको िवशेष कानून हो । यस ऐनको मुख्य
शीषर्कमा नै ज्ये� नागिरकको सं रक्षण र सामािजक सुरक्षा गन� सम्बन्धमा ब्यवःथा गनर् बनेको ऐन
भनी उल्लेख गरीनुका साथै ूःतावनामा ज्ये� नागिरकको सं रक्षण र सामािजक सुरक्षा गन�, िनजह�मा
रहे को �ान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गरी िनजह�ूित ��ा, आदर तथा सद्भावको
अिभवृि� गन� यस ऐनको उ�ेँय रहेको कुरा उल्लेख गिरएको छ ।यो ऐनले ६० वषर् उमेर पूरा
गरे का नेपाली नागिरकलाई ज्ये� नागिरकको �पमा पिरभािषत गरे को छ

34

। यस ऐनमा मुख्यतः

ज्ये� नागिरकको बिगर्करण गद� उनीह�को अिधकार, उनीह�ूित अन्य व्यिक्तह�को कतर्व्य, ज्ये�
नागिरक िव��को कसूर र सजाय एवं ज्ये� नागिरकको अिधकार सं रक्षणाथर् सं रचनागत कुराका
बारे मा व्यवःथा गरे को पाइन्छ, जुन िनम्नानुसार छन्:

30 नेपालको अन्तिरम सं िवधान,२०६३ को धारा १३ (३) को ूितवन्धात्मक वाक्यांश,धारा १८ को उपधारा (३) तथा धारा ३५ को उपधारा
(९)
31 नेपालको सं िवधानको धारा १८ को उपधारा (३) को ूितवन्धात्मक वाक्यांश र धारा ४१
32 ऐ, धारा ४१
33 ऐ, धारा १८
34 पूव र् पा� ५
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५.२.१.1.ज्ये� नागिरकको बिगर्करणः
1.असहाय ज्ये� नागिरक
दे हायको कुनै वा सबै अवःथाको ज्ये� नागिरकलाई असहाय ज्ये� नागिरकको �पमा पिरभािषत
गिरएको छ

35

:-



जीवनयापन गन� कुनै आधार, आयॐोत वा सम्पि� नभएको,



पालनपोषण तथा हे रचाह गन� पिरवारको कुनै सदःय नभएको,



पिरवारको सदःय भए पिन िनजले पालनपोषण नगरी अपहे िलत वा उपेिक्षत जीवनयापन गनुर्
परे को ।

2. अशक्त ज्ये� नागिरक
शारीिरक वा मानसीक�पले अशक्त ज्ये� नागिरकलाई अशक्त ज्ये� नागिरकको �पमा पिरभािषत
गिरएको छ36।
3.सामान्य ज्ये� नागिरक
असहाय र असक्त ज्ये� नागिरक वाहे कका अन्य अवःथाका ज्ये� नागिरक सामान्य ज्ये� नागिरकका
�पमा पन� दे िखन्छ ।
५.२.१.२.ज्ये� नागिरकको अिधकार र उनीह� ूित अन्य व्यिक्तको/संःथाले िनवार्ह गनुर् पन� कतर्व्यः
1. सम्मान पाउने अिधकार37


ज्ये� नागिरकलाई सम्मान गनुर् सबैको कतर्व्य हुने।

2. सामािजक सुरक्षा तथा पिहचानको अिधकार38


नेपाल सरकारले ज्ये� नागिरक, असहाय ज्ये� नागिरक र अशक्त ज्ये� नागिरकलाई
तोिकएको आधारमा वगीर्करण गरी तोिकए बमोिजम भ�ा वा सुिवधा उपलव्ध गराउन
सक्ने,



नेपाल सरकारले ज्ये� नागिरकलाई तोिकए बमोिजमको िववरण भएको पिरचय पऽ ज्ये�
नागिरक बसोवास गरे को गाउँपािलका वा नगरपािलका माफर्त उपलव्ध गराउने ।

35 ऐ, दफा २(ख)
36 ऐ, दफा २(ग)
37 ऐ, दफा ३
38 ऐ, दफा २४ र २५
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3. पालन पोषण तथा हेरचाहको अिधकार39
ज्ये� नागिरकलाई खाने, लाउने, बःने, घुमिफर गन�, मनोर�न गन� र धािमर्क कायर्मा
तथा ःवाःथ्य

सं लग्न हुने

सेवाको व्यवःथा िमलाउने जःता कायर्लाई ज्ये� नागिरकको पालनपोषण तथा

हेरचाहका �पमा परीभािषत गद� 40 यस अन्तगर्त थप िनम्न व्यवःथा गिरएको छः


ज्ये� नागिरकलाई आफ्नो आिथर्क है िसयत तथा इज्जत आमद अनुसार पालनपोषण तथा
हे रचाह गनुर् पिरवारको ूत्येक सदःयको कतर्व्य हुने,



ज्ये� नागिरकले आफ्नो अं श िलई पिरवारबाट अलग बसेको वा बःन चाहे को अवःथामा
बाहे क िनजले चाहे को पिरवारको सदःयले आफ्नो साथमा राखी पालनपोषण गनुप
र् न�,



कसै ले ज्ये� नागिरकको इच्छा िवपरीत िनजलाई पिरवारबाट अलग राख्न वा अलग बःन
बाध्य गराउनु नहुने,



ज्ये� नागिरक वा िनजलाई पालनपोषण गन� पिरवारको सदःयको आिथर्क अवःथा कमजोर
भएमा पिरवारको अन्य सदःयले त्यःतो ज्ये� नागिरकलाई आफूसँगै नराखेको भए तापिन
पालनपोषण तथा हे रचाहको व्यवःथा गनुप
र् न�,



ज्ये� नागिरकको चल, अचल सम्पि� ूयोग वा उपयोग गन� पिरवारको कुनै सदःय,

नातेदार वा हकवालाले िनजलाई आफूसँगै राखी पालनपोषण तथा हे रचाह गनुप
र् न�,


कुनै ज्ये� नागिरक बेवािरसे अवःथामा फेला परे मा सोको सूचना निजकको हे रचाह केन्ि
वा िदवा सेवा केन्ि वा ूहरी कायार्लय वा गाउँ/नगरपािलकामा िदनु ूत्येक नागिरकको

कतर्व्य हुने,


ूहरीले कुनै ज्ये� नागिरकलाई बेवािरसे अवःथामा फेला पारे मा िनजलाई निजकको हेरचाह
केन्ि वा िदवा सेवा केन्िमा िजम्मा लगाउनुपन�,



हे रचाह केन्िमा कुनै ज्ये� नागिरकको मृत्यु भएमा िनजको सामािजक परम्परा अनुसार
अन्त्ये�ी गराउने व्यवःथा सम्बिन्धत हे रचाह केन्िले गनुप
र् न� ।

४. पालन पोषण तथा हेरचाहको अिधकार हनन् िव�� उपचारको अिधकार41


ज्ये� नागिरकको पालनपोषण तथा हेरचाह गनुप
र् न� कतर्व्य भएको पिरवारको सदःय, नातेदार
वा हकवालाले िनजलाई आफूसँगै राखी पालनपोषण तथा हेरचाह नगरे मा वा गन� व्यवःथा

नगरे मा त्यःतो ज्ये� नागिरकले पालनपोषण तथा हेरचाहको लािग सम्बिन्धत गाउँपािलका
वा नगरपािलकाको वडा अध्यक्षसमक्ष उजूरी िदनसक्ने,



त्यःतो उजूरीउपर वडा अध्यक्षले आवँयक जाँचबुझ गरी िनज र िनजलाई पालनपोषण
तथा हे रचाह गनुप
र् न� पिरवारको सदःय, नातेदार वा हकवालाबीच मेलिमलाप गराइिदनुपन�,

39 ऐ, दफा ४, २१ र २२
40 ऐ, दफा २(च)
41 ऐ,दफा ५
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मेलिमलाप हुन नसकेमा वडा अध्यक्षले त्यःतो ज्ये� नागिरकलाई पालनपोषण तथा हेरचाह
गनर् पिरवारको सदःय नातेदार वा हकवालालाई िलिखत आदे श िदई सो आदे श सम्बिन्धत
वडा कायार्लयको सूचना पाटीमा र अन्य उपयुक्त ःथानमा टाँःन लगाउनुपन�,



वडा अध्यक्षले िदएको आदे श िच� नबुझ्ने पक्षले सो आदे श ूा� गरे को िमितले सात
िदनिभऽ

सम्बिन्धत

गाउँ/नगरपािलकाको

ूमुखसमक्ष

िनवेदन

िदएमा

सम्बिन्धत

गाउँ/नगरपािलकाको ूमुखले दुवै पक्षलाई बोलाई सम्झाई–बुझाई ज्ये� नागिरकलाई
पालनपोषण तथा हेरचाह गनर् पिरवारको सदःय, नातेदार वा हकवालालाई िलिखत आदे श

िदई सो आदे श सम्बिन्धत गाउँ/नगरपािलकाको सूचनापाटीमा र अन्य उपयुक्त ःथानमा
टाँःन लगाउनुपन�,



वडा अध्यक्ष वा गाउँ/नगरपािलका ूमुखले िदएको आदे शको पालना सम्बिन्धत व्यिक्तले
गनुप
र् न�, िनजले त्यःतो आदे शको पालना नगरे मा त्यःतो व्यिक्तको सम्बन्धमा कुनै पिन
िवषयको िसफािरस गनर् वडा अध्यक्ष, गाउँ/नगरपािलकाको ूमुख बाध्य नहुने ।

५. सम्पि� आफूखुस गनर् पाउने अिधकार42


ूचिलत कानूनबमोिजम अंशबण्डा गरीरहनु नपन�, आफ्नो अंशभागको चल, अचल र सोबाट
बढे बढाएको सम्पि� ज्ये� नागिरकले आफू खुश गनर्पाउने ।

६. पािरौिमक सिहतको सेवा िदन पाउने अिधकार


43

नेपाल सरकार वा ूचिलत कानून बमोिजम ःथािपत सं ःथाले कुनै क्षेऽमा िवशेष योग्यता वा
अनुभव हािसल गरे को ज्ये� नागिरकबाट उिचत पािरौिमक तथा सुिवधा िदई सेवा िलन
सक्ने ।

७. सावर्जािनक सेवाको उपभोगमा ूाथिमकता, छु ट र सुिवधा पाउने अिधकार


44

सावर्जिनक सवारी साधन, सावर्जिनक कायर्, ःवाःथ्य सेवा, धािमर्क तथा सावर्जिनक ःथलमा
ज्ये� नागिरकलाई आवँयक सेवा, सुिवधा र सहयोग ूदान गनुर् गराउनु सबैको कतर्व्य
हुन,े



नेपाल सरकारले सावर्जिनक सूचना ूकाशन गरी तोकेको िकिसमको सावर्जिनक सवारी
साधनमा सम्बिन्धत सवारी धनी वा स�ालकले ज्ये� नागिरककोलािग कम्तीमा दुईवटा
सीट सुरिक्षत राख्नु पन� र िनजलाई याऽु भाडादरमा कम्तीमा पचास ूितशत छु ट िदनुपन�,



ःवाःथ्य सेवा ूदायक ूत्येक सं ःथाले ज्ये� नागिरकलाई ूाथिमकता िदई ःवाःथ्य सेवा
ूदान गनुप
र् न�,

42 ऐ, दफा ६
43 ऐ, दफा ७
44 ऐ, दफा ९ र ११
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नेपाल सरकारले तोकेको ःवाःथ्य सेवा ूदायक सं ःथाले नेपाल सरकारले तोकेको सं ख्याका
ज्ये� नागिरकले त्यःतो सं ःथामा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा पचास ूितशत
छु ट िदनुपन�,



खानेपानी, िबजुली, टे िलफोन लगायत सावर्जिनक सेवा ूदान गन� अन्य सं ःथाले सेवा ूदान
गदार् ज्ये� नागिरकलाई ूाथिमकता िदनुपन�,



मािथ उिल्लिखत छु ट र सुिवधाको अितिरक्त नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना
ूकाशन गरी ज्ये� नागिरकलाई समय समयमा अन्य छु ट र सुिवधा िदनसक्ने,



ज्ये� नागिरकसँग सम्बिन्धत कुनै काममा सम्विन्धत िनकायले ूाथिमकता िदई त्यःतो
काम कारवाही सम्पादन गरीिदनुपन� ।

८. मु�ा मािमलामा ूाथिमकता र ूितिनिधत्वको अिधकार45


ज्ये� नागिरक माऽ पक्ष वा िवपक्ष भएको मु�ालाई अदालतले ूाथिमकता िदई कारबाही र
िकनारा गनुप
र् न�,



ु ाइ गदार्
कुनै असहाय वा अशक्त ज्ये� नागिरक माऽ पक्ष वा िवपक्षी भएको मु�ाको सुनव
अदालतले िनजको ूितरक्षा गन� कानून व्यवसायी राखेर माऽ गनुप
र् न�,



कुनै ज्ये� नागिरकले आफ्नो आिथर्क अवःथा कमजोर भएकोले मु�ाको ूितरक्षा गनर्
कानून व्यवसायी िनयुक्त गनर् नसक्ने भनी अदालतसमक्ष िनवेदन िदएमा सम्बिन्धत
अदालतले िनजको लािग वैतिनक कानून व्यवसायीको सेवा उपलब्ध गराइिदनुपन� ।

९. कैद सजायमा छु ट पाउने अिधकार46


ूचिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन जवरजःती करणीको कसूर, तेजाव
ूयोग

गरी

ज्यान

मारे को/अं गभं ग

गरे को/शारीिरक

क्षती

पुर्याएको

कसूर

बाहेक

सरकारवादी भई चलेको कुनै मु�ामा कैद सजाय पाई कैद भोिगरहे को ज्ये� नागिरकलाई
िनजको उमेर र कसूरको अवःथा हे री दे हायबमोिजमको कैद छु ट िदन सिकने:


प�स�ी वषर् उमेर पूरा भई स�री वषर् ननाघेको ज्ये� नागिरकलाई पच्चीस
ूितशतसम्म,



स�री वषर् उमेर पूरा भई पचह�र वषर् ननाघेको ज्ये� नागिरकलाई पचास
ूितशतसम्म,



पचह�र वषर् उमेर पूरा भएका ज्ये� नागिरकलाई पचह�र ूितशतसम्म ।

45 ऐ, दफा १०
46 ऐ, दफा १२
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ूचिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कैद सजाय पाएको अशक्त ज्ये�
नागिरक वा पचह�र वषर् उमेर पूरा गरे को ज्ये� नागिरकलाई अदालतले कसूरको
गाम्भीयर्ता हे री कारागारमा नराखी हेरचाह केन्िमा राख्न आदे श िदनसक्ने ।

10. आफू पीिडत भएको कसूरमा क्षितपूितर् सिहतको न्याय पाउने अिधकार47


ज्ये� नागिरकलाई िभक्षा माग्न लगाउने व्यिक्तलाई तीन मिहनासम्म कैद वा पच्चीस हजार
�पैयासम्म जिरवाना वा दुवै सजाय हुन,े



ज्ये� नागिरकलाई िनजको ईच्छा िव�� सन्यासी, िभक्षु वा फिकर बनाउने व्यिक्तकोलाई
एक वषर्सम्म कैद वा पचास हजार �पैयासम्म जिरवाना वा दुवै सजाय हुन,े



ज्ये� नागिरकको सम्पि� िलने बदिनयतले कुनै काम गन� गराउने हे रचाह केन्ि वा िदवा
सेवा केन्िका ूमुख स�ालक, कमर्चारी वा अन्य कुनै व्यिक्तलाई कसूरको माऽा अनुसार
एक वषर्देिख पाँच वषर्सम्म कैद वा िवगो बमोिजम जिरवाना वा दुवै सजाय हुने,



ूचिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएता पिन कसैले अशक्त ज्ये� नागिरक

वा

पचह�र वषर् उमेर पूरा गरे को ज्ये� नागिरक िव�� ूचिलत कानून बमोिजम कसूर मािनने
कुनै कायर् गरे मा ूचिलत कानूनमा व्यवःथा भएको सजायमा पच्चीस ूितशत थप सजाय
हुने ।


अपराध पीिडत सं रक्षण ऐन,2075 को दफा ३० समेतको व्यवःथा अनुसार आफू पीिडत
भएको कसूरमा क्षितपुतीर् पाउने ।
ु ी फौजदारी
ज्ये� नागिरक िव��को कसूर सरकार वादी फौजदारी मु�ा हुने र मुलक
कायर्िवधी सं िहता, २०७४ को अनुसिु च १ मा समावेश भएको मािनने हुँदा 48 राज्यले यो
कसूरलाई गम्भीर �पमा िलएको छ । यो कसूरमा िजल्ला अदालतवाट भएको फैसला उपर
पुनरावेदन गन� म्याद िनणर्य सुिनपाएको िमितले पैतीस िदन माऽ हुने भएकोले 49 यो कसूर
सम्वन्धी मु�ा िशय िकनारा लागोस् भ�े समेत कानूनको उ�ेँय रहे को दे िखन्छ ।

५.२.१.३. ज्ये� नागिरकको अिधकार संरक्षणाथर् संरचनागत व्यवःथा
नेपाल सरकारको मिहला, बालबािलका तथा ज्ये� नागिरक मन्ऽालय ज्ये� नागिरकको हक अिधकार
सं रक्षणाथर् केन्िीय िनकायको �पमा रहेको छ ।ूदे श सरकारको सामािजक िवकास मन्ऽालय तथा
ःथानीय तहको सामािजक िवकास शाखा समेत ज्ये� नागिरकको अिधकार सं रक्षणाथर् अिधकार सं रक्षण
गन� िनकायका �पमा रहे का छन् । ज्ये� नागिरकको सम्बन्धी ऐन,२०६३ ले ज्ये� नागिरकको

47 ऐ, दफा ८ र २६
48 ऐ, दफा २९
49 ऐ, दफा २७
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अिधकार सं रक्षण गरी �नीह�को हे रिवचार, ःयाहार सम्भार तथा सामािजक सुरक्षा गन� ूयोजनका
लािग िनम्नानुसार सं रचनागत व्यवःथा गरे को दे िखन्छः
1. केन्िीय ज्ये� नागिरक कल्याण सिमितः
मिहला, वालावािलका तथा समाजकल्याण मन्ऽी/राज्यमन्ऽीको अध्यक्षतामा गठन हुने यो सिमितको
काम, कतर्व्य र अिधकार िनम्नानुसार हुने व्यवःथा रहे को छः


ज्ये� नागिरकको सं रक्षण र सामािजक सुरक्षा गनर्कालािग आवँयक नीित, योजना तथा
कायर्बम तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गन�,



नेपाल सरकारबाट ःवीकृत भएको नीित, योजना तथा कायर्बम कायार्नन्वयन र अनगुमन गन�,



िजल्ला ज्ये� नागिरक कल्याण सिमितबाट ूा� हुन आएको ज्ये� नागिरकको लगत तथा
अिभलेख अ�ाविधक राख्ने,



िजल्ला ज्ये� नागिरक कल्याण सिमितको कामकारबाहीमा समन्वय तथा अनगुमन गन�,



नेपाल राज्यभर ःथापना भएका तथा स�ालनमा रहे का हे रचाह केन्ि, िदवा सेवा केन्ि, ज्ये�
नागिरक क्लब एवं ज्ये� नागिरक सम्बन्धी काम गन� सं घ, सं ःथाले गरे को काम कारबाहीको
अनगुमन गन�,



तोिकए बमोजजमका अन्य काम गन� ।

2. िजल्ला ज्ये� नागिरक कल्याण सिमित50
िजल्ला समन्वय सिमितको ूमुखको अध्यक्षामा गठन हुने यो सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार
िनम्नानुसार हुने व्यवःथा रहेको छः


िजल्ला िभऽका ज्ये� नागिरकको लगत स�लन गन�, अिभलेख राख्ने र लगत तथा अिभलेखको
अ�ाविधक गन�,



िजल्ला िभऽका ज्ये� नागिरकको सं रक्षण र सामािजक सुरक्षा गन� योजना तथा कायर्बम
तयार गरी ःवीकृितका लािग केन्िीय ज्ये� नागिरक कल्याण सिमित समक्ष पेश गन�,



नेपाल सरकारबाट ःवीकृत ज्ये� नागिरकको सं रक्षण र सामािजक सुरक्षा सम्बन्धी नीित,
योजना तथा कायर्बम बमोिजमको िजल्ला ःतरीय कायर्बम कायार्न्वयन तथा सोको अनगुमन
गन�,

50 ऐ, दफा १५ र १६
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िजल्लामा ःथापना भई स�ालनमा रहे का हे रचाह केन्ि, िदवा सेवा केन्ि, ज्ये� नागिरक क्लब
एवं ज्ये� नागिरकको सं रक्षण र सामािजक सुरक्षा सम्बन्धी काम गन� तथा अन्य सं घ,
सं ःथाको कामकारबाहीको अनगुमन गन�,



ज्ये� नागिरकको सं रक्षण तथा सामािजक सुरक्षा सम्बन्धी कायर् गनर् ःथानीय सामदुाियक
सं ःथालाई पिरचालन गराउने,



ज्ये� नागिरकले पाउने भ�ा वा सुिवधा िवतरण गन� व्यवःथा िमलाउने,



तोिकए बमोिजम अन्य काम गन�।

3. ज्ये� नागिरक कल्याण कोष51
ज्ये� नागिरकको सं रक्षण र सामािजक सुरक्षा गनर् यो कोष ःथापना गन� व्यवःथा रहे को छ ।
4. हेरचाह केन्ि/िदवा सेवा केन्ि52
ज्ये� नागिरकलाई शुल्क िलई वा निलई पूणक
र् ािलन �पमा पालन पोषण तथा हेरचाह गनर्कालािग
ःथापना तथा स�ालन भएका घर, आौम जःता सं रचनालाई हेरचाह केन्ि

53

एवं िदउँसोको समयका

लािग माऽ ःथापना तथा स�ालन भएको त्यःतो घर,आौम जःता सं रचनालाई िदवा सेवा केन्ि 54
मािनने व्यवःथा गद� नेपाल सरकार वा कुनै व्यिक्त वा सं घसं ःथाले नेपाल राज्यको कुनै ःथानमा यःता
केन्िको ःथापना र स�ालन गनर् सक्ने व्यवःथा गिरएको छ ।
ज्ये� नागिरक ऐनमा भएका उपरोक्त सं रचनागत व्यवःथाका अितिरक्त मानब अिधकार सम्बन्धी समम
�पमा हेन� राि�य मानव अिधकार आयोग तथा ज्ये� नागिरक िव��का कसूरको अनुसन्धान गन�
नेपाल ूहरीको सगठन, अिभयोजन गन� सरकारी वकीलको सं गठन तथा न्याय िन�पण गन�
न्यायपािलकाको सं गठन पिन ज्ये� नागिरकको अिधकार सं रक्षणाथर् सं रचनागत व्यवःथा अन्तगर्त पन�
दे िखन्छ ।ःथानीय तहका वडा अध्यक्ष तथा गाँउ/नगरपािलकाका ूमुख समेतलाई ज्ये� नागिरकको
हेरचाह तथा पालन तथा पोषणको अिधकारको हनन् िव��का मु�ामा िववाद िन�पण गन� अिधकार
ूदान गरे को दे िखन्छ ।
5.2.२.घरे ल ु िहं सा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६
यो ऐनले सावर्जिनक जवाफदे हीको पदमा बहाल रहे को कुनै व्यिक्तले
गरे मा िनजलाई थप दश ूितशत सजाय हुन55
े व्यवःथा गरे को छ।

51 ऐ, दफा १७
52 ऐ, दफा २०
53 ऐ, दफा २(घ)
54 ऐ, दफा २(ङ)
55 घरे ल ु िहं सा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा १३(४)
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5.2.३. न्याय ूशासन ऐन, 2073
यो ऐनले पचह�र वषर् उमेर पूरा गरे को व्यिक्तको उिचत ूितिनिधत्व हुन नसकी ईन्साफमा ताित्वक
असर गरे को मु�ामा उच्च अदालतको फैसला उपर सव�च्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने अवःथामा
्
मु�ा दोरयाई
हेरी पाउन िनवेदन िदन सिकने व्यवःथा गरे को छ

56

।

5.2.4. ःथानीय सरकार स�ााल ऐन, २०७४
यो ऐनले ज्ये� नागिरकसँग सम्बिन्धत िनम्न िवशेष व्यवःथा गरे को दे िखन्छः


महानगरपािलका हुनकोलािग ज्ये� नागिरक मनोर�न ःथल भएको हुनपु न�,57



ज्ये� नागिरकह�को व्यवःथापन अन्तगर्त सामािजक सुरक्षा कायर्बमको कायार्न्वयन,
स�ालन तथा व्यवःथापन गन�, पिरचय पऽ िवतरण गन�, सामािजक सुरक्षा तथा सुिवधाको
व्यवःथापन गन�, ज्ये� नागिरक क्लव, िदवा सेवा केन्ि, भेटघाट ःथल र आौय केन्िको
स�ालन तथा व्यवःथापन गन�, ज्ये� नागिरक केन्िको स�ालन तथा व्यवःथापन गन�
लगायत

ज्ये�

नागिरकह�को

व्यवःथापन

सम्बन्धी

अन्य

कायर्

गाउँ/नगरपािलकाको काम, कतर्व्य र अिधकारको �पमा उल्लेख गरे को

58

गन�

कुरालाई

।

ु ी दे वानी संिहता, २०७४
5.2.५. मुलक
यो सं िहताका िनम्न व्यवःथा ज्ये� नागिरकको अिधकार सं रक्षण सम्वन्धी िवशेष व्यवःथाका �पमा
रहेका छन्:


ज्ये� नागिरक लगायतका िवशेष वगर्का नागिरकको सं रक्षण, सशिक्तकरण वा िवकासका
लािग कानून बमोिजम िवशेष व्यवःथा गरे कोमा भेदभाव गरे को नमािनने59,



कुनै पिन व्यिक्तले जीिवत छँदै आफनो मृत्युपिछ गरीने दाहसं ःकार, काजिकिरया वा
सद्गतको िविध िनधार्रण गनर्सक्ने, त्यसरी िविध िनधार्रण नगरे कोमा हकवालाले ूचिलत
परम्परा तथा सं ःकार बमोिजम िनजको दाहसं ःकार, काजिकिरया वा सदगत गनुप
र् न�60,



ूत्येक छोराछोरीले आफ्ना आमा बाबुलाई आदर तथा सम्मानका साथ व्यवहार गनुप
र् न�का
साथै ूत्येक छोराछोरीले आमा बाबुलाई एकासगोलमा बसेको वा कानून बमोिजम िभ�
ु ै भए तापिन आफ्नो आिथर्क तथा सामािजक है िसयत अनुसार आवँयक
भइसकेको जेसक
हे रचाह, ःयाहार सम्भार, औषधोपचार वा रे खदे ख गनुप
र् न�61 ।

56 न्याय ूशासन ऐन, 2073 को दफा १२(१)(घ)
57 ःथािनय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८ (ग) (१८)
58 ऐ, दफा ११ (त)
ु ी दे वानी सं िहता, २०७४ को दफा १९
59 मुलक
60 ऐ, दफा ३७
61 ऐ, दफा १२२
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ु ी दे वानी कायर्िविध संिहता, 2074
5.2.६. मुलक
यो सं िहताका िनम्न व्यवःथा ज्ये� नागिरकको अिधकार सं रक्षण सम्वन्धी िवशेष व्यवःथाका �पमा
रहेका छन्:
अित वृ�ावःथाका कारण अदालतमा उपिःथत हुन नसक्ने सािक्षलाई अदालतले �व्य��य



सम्वादको माध्यमवाट पिरक्षण गनर् आदे श िदन सक्ने

62

पचह�र वषर् उमेर पूरा गरे को व्यिक्तको उिचत ूितिनिधत्व हुन नसकी ईन्साफमा ताित्वक



असर गरे को मु�ामा मु�ा दोर्याई हेरी पाउन िनवेदन िदन सिकने व्यवःथा गरे को63,
वृ�ाअवःथाको कारणले अशक्त भएको व्यिक्तको तफर्वाट िनज आफैले मु�ा गनर् नसकेको



अवःथामा िनजको तफर्वाट माथवरले मु�ा गनर् सक्ने64
ु ी अपराध संिहता, २०७४
5.2.7. मुलक
यो सं िहताका िनम्न व्यवःथा ज्ये� नागिरकको अिधकार सं रक्षण सम्वन्धी िवशेष व्यवःथाका �पमा
रहेका छन्:


पचह�र वषर्मािथको वृ�ावःथाका व्यिक्तकोको िव�� कसूर गरे को अवःथामा कसूरको
गम्भीरता बढाउने अवःथा रहेको मािनने



,

कसूरदारको उमेर पचह�र वषर्भन्दा मािथ भएको अवःथामा कसूरको गम्भीरता घटाउने
अवःथा रहेको मािनने



65

66

।

आफनो सं रक्षकत्वमा रहेको वृ� व्यिक्तलाई हे रचाह वा ःयाहार सम्भार गन� कतर्व्य भएको
व्यिक्तले िनजको िजउ ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने गरी फाल्ने, पिरत्याग गन� वा वेवाःता
गरी छोड्ने कसूर गन� गराउने व्यिक्तलाई तीन वषर् सम्म कैद र तीस हजार �पैया सम्म
जिरवाना हुन,े त्यःतो कसूरवाट वृ� व्यिक्त मरे को रहे छ भने कसूरदारलाई सात वषर्सम्म
कैद र स�री हजार �पैयासम्म जिरवाना हुन67
े ।

ु ी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४
5.2.८. मुलक
यो सं िहताका िनम्न व्यवःथा ज्ये� नागिरकको अिधकार सं रक्षण सम्वन्धी िवशेष व्यवःथाका �पमा
रहेका छन्:

ु ी दे वानी कायर्िविध सं िहता, २०७४ को दफा 182(१)
62 मुलक
63 ऐ, दफा 219(१)((घ)
64 ऐ, दफा २६७(१)
ु ी अपराध सं िहता,२०७४ दफा ३८(ब)
65 मुलक
66 ऐ, दफा ३९(क)
67 ऐ, दफा १८४(१) र (२)
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वृ�ाअवःथाको कारण िहडडुल गनर् नसक्ने शारीिरक �पमा असमथर् व्यिक्तसँग सरकार
वादी फौज्दारी मु�ाको अनुसन्धानको बममा अनुसन्धान अिधकारीले िनज रहेकै ठाउँमा
गई सोधपुछ गनर्सक्ने68,



दश वषर् भन्दा वढी कैद सजायँ हुन सक्ने कसूरमा वाहेक अिभयुक्त पचह�र वषर् मािथको
वृ�भएमा िनजलाई अदालतले धरौटी वा जमानत िलई तारे खमा राखी मु�ाको पूपक्ष
र्
गनर्सक्ने69।

5.2.९.सामािजक सुरक्षा ऐन, २०७५:यो ऐनले ज्ये� नेपाली नागिरकलाई सामािजक सुरक्षा भ�ा पाउने अिधकार हुने भन्दै तत् सम्वन्धमा
िनम्न व्यवःथा गरे को छ70 ।


दिलत र एकल मिहला ज्ये� नागिरकले साठी वषर् उमेरपूरा गरे पिछ र अन्य ज्ये� नागिरकले
स�री वषर् उमेर पूरा गरे पिछ सामािजक सुरक्षा भ�ाको �पमा नेपाल सरकारले तोके
बमोिजमको ज्ये� नागिरक भ�ा पाउने,



नेपाल सरकारले कुनै िनि�त क्षेऽ तोकी त्यःतो क्षेऽमा वसोवास गन� स�री वषर् उमेर
नपुगेका अन्य ज्ये� नागिरकलाई समेत त्यःतो भ�ा उपलव्ध गराउन सक्ने।

5.2.10.जन ःवाःथ्य ऐन, २०७५
यो ऐनले ज्ये� नागिरक ःवाःथ्य सम्वन्धी सेवा अन्तगर्त ज्ये� नागिरकलाई तोिकए बमोिजमका
आधारभूत ःवाःथ्य सेवा िनःशुल्क ूा� गन� हक हुने व्यवःथा गरे को छ71।
5.2.11.कारागार िनयमावली, २०२०
यो िनयमावलीले असल चालचलन भएका पैस�ी वषर् उमेर पुगेका कैदीह�को हकमा पचह�र
ूितशतसम्मको कैद सजाय छो�ाउन सिकने व्यवःथा गरे को छ

72

।

5.2.12.ज्ये� नागिरक सम्बन्धी िनयमावली, २०६५
यो िनयमावलीले ज्ये� नागिरक सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा व्यवःथा भएका केन्िीय तथा िजल्ला ज्ये�
नागिरक कल्याण सिमितको काम कतर्व्य र अिधकार तथा बैठक सम्बन्धी व्यवःथा गनुक
र् ा साथै ज्ये�
नागिरक कल्याण कोषको स�ालन सम्वन्धमासमेत व्यवःथा गरे को छ ।यसै गरी ज्ये� नागिरकह�को
अिभल्ख तयार गन� ढाँचा, हेरचाह केन्ि वा िदवा सेवा केन्िको ःथापना र स�ालन गनर्का लािग
िलनुपन� ःवीकृित सम्बन्धी कायर्िविध एवं त्यःता केन्िको िनयमन सम्बन्धी व्यवःथा, त्यःता केन्िले

ु ी फौजदारी कायर्िविध सं िहता, २०७४ को दफा १६(३) को ूितवन्धात्मक वाक्यांश
68 मुलक
69 ऐ, दफा ६७(३)
70 सामािजक सुरक्षा ऐन,२०७५ को दफा ३(क) र दफा ४
71 जनःवाःथय ऐन,२०७५ को

दफा ३(४)(च)

72 कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(क)
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पूरा गनुप
र् न� न्यून्तम मापदण्ड, भ�ा वा सुिवधा उपलव्ध गराउने ूयोजनाथर् ज्ये� नागिरकको
वगीर्करण, वेवािरसे ज्ये� नागिरकको व्यवःथापन, ज्ये� नागिरकको पिरचय पऽको ढाँचा एवं ज्ये�
नागिरक क्लवको ःथापना सम्वन्धमासमेत व्यवःथा गरे को छ ।ज्ये� नागिरकले पालनपोषण तथा
हे रचाहको अिधकार हनन् भए उपर गरे को उजूरी सम्बन्धमा वडा अध्यक्ष तथा गाँउ/नगरपािलका
ूमुखले त्यःतो उजूरी परे को िमितले तीस िदन िभऽ टु �ो लगाई सक्नुपन�, हे रचाह वा िदवा सेवा
केन्िले त्यःतो केन्िमा रहेका ज्ये� नागिरकलाई वषर्को कम्तीमा एक पटक तीथार्टन र दुई पटक
िविभ� ःथानको ��यावलोकन गराउनुपन� एवं मिहला बालवािलका तथा ज्ये� नागिरक मन्ऽालयले
हे रचाह केन्ि र िदवा सेवा केन्िको व्यवःथापनमा सं लग्न पदािधकारी तथा कमर्चारीकालािग आचार
सं िहता बनाई लागू गन� व्यवःथासमेत यो िनयमावलीले गरे को छ ।
5.2.1३. उच्च अदालत िनयमावली, 2073, सव�च्च् अदालत िनयमावली,2074 र िजल्ला अदालत
िनयमावली, २०७५
ु ाइ गन�
िय िनयमावलीह�ले ज्ये� नागिरक तारे खमा रहे को मु�ालाई ूाथिमकतामा राखेर सुनव
व्यवःथा गरे का छन्73।
ु ी दे वानी कायर्िविध िनयमावली, 207५
5.2.1४. मुलक
यो िनयमावलीले ज्ये� नागिरक वादी भएको अं श मु�ामा ूितउ�र परे पछी वा पन� अविध समा�
ु ाइ गरी िकनारा गन� व्यवःथा गरे को छ
भएपिछ लगातार कारवाही र सुनव

74

।

5.2.1५.फौजदारी कसूर (कैद क�ा) िनयमावली, २०७६
यो िनयमावलीको िनम्न व्यवःथा ज्ये� नागिरकसँग सम्बिन्धत रहेका छन्:


फौजदारी कसूर (सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन ऐन) २०७४ को दफा ३७ मा उल्लेिखत
कसूर, राज्य िव��को कसूर, यु� अपराध, िवध्वंशात्मक अपराध र वालवािलका िव��को
यौन शोषण वा िहं सा सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको अवःथामा बाहेक सरकार वादी भै
चलेको कुनै मु�ामा कैद सजाय पाई कैद भोिगरहे को ज्ये� नागिरकलाई ज्ये� नागिरक
सम्बन्धी ूचिलत कानून बमोिजम कैद क�ा गनर् सिकने75,



पैस�ी वषर् उमेर पूरा भएको ज्ये� नागिरक कसूरदारको हकमा िनजको पिरवारका सदःय वा
त्यःतो सदःय नभएमा िनजको निजकको नातेदार वा त्यःतो नातेदार नभएमा िनज कैद पनुर्

73 उच्च अदालत िनयमावली, 2073 को िनयम ८४(३)(घ), सव�च्च अदालत िनयमावली,2074 को िनयम ७६(५)(त) र िजल्ला अदालत
िनयमावली, २०७५ को िनयम ४५(२)(ज)
ु ी दे वानी कायर्िविध िनयमावली, 207५ को िनयम ३६(१) र अनुसिु च १० को खण्ड (३)
74 मुलक
75 फौजदारी कसूर (कैद क�ा) िनयमावली, २०७६ को २ र ३
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अिघ िनजलाई पालन पोषण गरी आएको व्यिक्त वा सं ःथाले त्यःतो ज्ये� नागिरकको कैद
सजाय क�ा गरी पाउनको लािग िनज कैदमा
5.3.

रहे को कारागार समक्ष िनवेदन िदन सक्ने76।

ज्ये� नागिरकको अिधकार संरक्षणाथर् नेपाल सरकारवाट लागू गरीएका कायर्िवधी / िनद� िशका
/ मापदण्ड / योजना / नीित तथा कायर्बम

5.3.1. सावर्जािनक सवारी साधनमा ज्ये� नागिरकलाई छु ट र सुिवधा िदने सम्बन्धी कायर्िविध, २०७०
यो कायर्िवधीले सावर्जािनक सवारी साधनमा सम्बिन्धत सवारी धनी वा स�ालकले साठी वषर् उमेर पूरा
गरे को नेपाली ज्ये� नागिरकका िनिम्त कम्तीमा दुईवटा सीट सुरिक्षत राखी त्यसरी सुरिक्षत राखीएको
सीटमा याऽा गन� किम्तमा दुईजना ज्ये� नागिरकलाई याऽु भाडा दरमा पचास ूितशत छु ट िदनुपन�
व्यव्था गरे को छ ।
5.3.२. ूदे शमा ज्ये� नागिरक तथा अपा�तत नागिरक माम ःथापना तथा संचालनको लािग ूदे श
सरकार, (सामािजक िवकास मन्ऽालय) माफर्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी
कायर्िविध,२०७६
यो कायर्िविधले सं घीय सरकारको मिहला बालबािलका तथा ज्ये� नागिरक मन्ऽालय र ूदे श
सरकारको सामािजक िवकास मन्ऽालयको समन्वयमा ूत्येक ूदे शमा नमूनाको �पमा एक ज्ये�
नागिरक माम ःथापना गन� व्यवःथा गरे को छ।
5.3.३. ज्ये� नागिरक सेवा तथा िमलन केन्ि संचालन तथा व्यवःथापन सम्बन्धी (नमूना) कायार्िविध,
२०७६
यो कायर्िविधले ज्ये� नागिरकमा रहे को �ान, सीप र अनुभवलाई अन्तर-पुःता हःतान्तरण गनर् सहयोग
पुग्ने गरी ूत्येक ःथानीय तहमा ज्ये� नागिरक सेवा तथा िमलन केन्ि स�ालन गन� व्यवःथा गरे को
छ ।
5.3.४. जेिरयािशक (ज्ये� नागिरक) ःवाःथ्य सेवा स�ााल िनद� िशका, २०७७
ज्ये� नागिरककोलािग सुलभ तिरकाले ःवाःथ्य सेवा ूदान गनर् िविभ� अःपतालमा जेिरयािशक (ज्ये�
नागिरक) मैऽी ःवाःथ्य सेवा स�ालन गनुर् यस िनद� िशकाको मुख्य उ�ेँय रहे को छ । यो उ�ेँय
कायार्न्वयानाथर् यस िनद� िशकामा मुख्यतः िनम्न व्यवःथा गिरएको छः


ज्ये� नागिरकमैऽी पूवार्धार तथा सेवा व्यवःथापन गन�, ज्ये� नागिरकलाई िनःशुल्क वा
सहुिलयतपूण र् �पमा तोिकएका िवशेष� सेवाह� उपलव्ध गराउने, ःवाःथ्य वीमामा आव�
भएका ज्ये� नागिरकलाई अःपतालवाट सहज �पमा

76 ऐ, िनयम ५(२)
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गन� तथा ज्ये� नागिरकूित पिरवार तथा समाजलाई उ�रदािय बनाउन परामशर् सेवा ूदान
गन�


77

,

उपचार शुल्कमा छु ट


78

नेपाल सरकारवाट उपलव्ध गराईएको ज्ये� नागिरक पिरचयपऽ वा नागिरकताका
आधारमा

अःपताल

व्यवःथापनले

उमेरहद,

शारीिरक अशक्तता

र आिथर्क

िःथितका आधारमा मापदण्ड बनाई ज्ये� नागिरकलाई सेवामा सहुिलयत ूदान
गनुप
र् न�,


६० वषर् मािथका ज्ये� नागिरकलाई अःपताल व्यवःथापनवाट तोिकए बमोिजमका
िनि�त ःवाःथ्य सेवामा ५० ूितशत छु ट िदनुपन�,



७० बषर् मािथका ज्ये� नागिरकको ःवाःथ्य वीमा गरे को भएमा सोही वीमा
रकमबाट ःवाःथ्य उपचार ूदान गनुप
र् न� र वीमा रकम अपुग भएको अवःथामा
अःपतालले जेिरयािशक(ज्ये� नागिरक) ःवाःथ्य सेवा कायर्बम वा सामािजक सेवा
एकाई वा अन्य ॐोतवाट खचर् व्यहोनुप
र् न� ।

5.3.५. नेपाल सरकारको पन्ीौ योजना (आ.व.२०७६।०७७-२०८०।८१)
यो योजनाले ज्ये� नागिरकको सं रक्षण र सम्मािनत जीवनको ूत्याभूित गराउने सोच राखेको छ ।
ज्ये� नागिरकको जीवन सम्मािनत, सुरिक्षत र व्यविःथत बनाई �ान, सीप र अनुभवलाई रा�ले
समृि�का लािग उपयोग गन� लआय सिहत पािरवािरक, आिथर्क र कानूनी सं रक्षणको माध्यमवाट ज्ये�
नागिरकको सं रक्षण र ूव�र्न गनु,र् ज्ये� नागिरकलाई आवँयक सेवा सुिवधा उपलव्ध गराउनु र
ज्ये� नागिरकको �ान, सीप र अनुभवलाई आिथर्क सामािजक �पान्तरण र िवकासमा उपयोग गनुर् यो
योजनाको उ�ेँय रहे को छ ।ज्ये� नागिरकको �ान, सीप र अनुभवको सामािजक िवकास र पूवार्धार
िनमार्णमा उपयोग भएको हुन,े असहाय, असक्त र पिरत्यक्त ज्ये� नागिरक सं रिक्षत भएको हुन,े ज्ये�
नागिरकमािथ हुने िहं सा तथा दूव्यर्वहारमा कमी आएको हुने र ज्ये� नागिरक क्लब, िदवा सेवा केन्ि
एवम् आरोग्य आौमको ःथापना र स�ालन भएको हुने भ�े कुरालाई यो योजनाले अपेिक्षत
उपलिव्धको �पमा ूक्षेपण गरे को छ

79

।

5.3.६. नेपाल सरकारको िविभ� आिथर्क वषर्को नीित तथा कायर्बम र वजेट
नेपाल सरकारले ूत्येक आिथर्क वषर्का नीित तथा कायर्बम र वजेटमा ज्ये� नागिरकको अिधकार
सं रक्षण सम्वन्धी कायर्बमह� ूक्षेपण भई कायार्न्वयन हुदै आएका छन्। आ.व.२०५१।०५२ दे िख
स�री वषर् उमेर पूरा गरे का ज्ये� नागिरकलाई ूती मिहना � 150।का दरले िदन सु� गिरएको
77 जेिरयािशक (ज्ये� नागिरक) ःवाःथ्य सेवा स�ालन िनद� िशका, २०७७ को दफा ३
78 ऐ, दफा ७
79 नेपाल सरकारको पन्ीौ योजना (आ.व.२०७६।०७७-२०८०।८१) को बुदा नं. ७.८ को (४)(५)
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सामािजक सुरक्षा भ�ा आ.व.077।078 मा � 3000।Ñ पुगेको छ । यो लगायत ज्ये�
ँ सम्बिन्धत कायर्बम पिन स�ालन हुदै
नागिरकह�को ःवाःथ्य उपचार, हेरचाह, मनोर�न समेतसग
आएका छन् ।

६. ज्ये� नागिरकको अिधकार सम्बन्धी कानूनको ूयोग बारे मा न्याियक �ििकोक
िनम्न मु�ाह�मा सव�च्च अदालतवाट ज्ये� नागिरकको अिधकार सम्वन्धी कानूनको ूयोगका बारे मा
ब्याख्या गद� महत्वपूणर् िस�ान्त ूितपादन सिहत मागर्िनद� शन भएको दे िखन्छः
6.1.

चन्िकान्त

�ववाल

िव.ूधानमन्ऽी

तथा

मिन्ऽपिरषद्को

कायार्लय

काठमाड�ससेत,

मु�ाा

80

परमादे शसमेत (आदे श िमित २०६३।०१।२४)

ज्ये� नागिरकको अिधकार सं रक्षण सम्वन्धी छु �ै िवशेष कानून नभएकोले त्यःतो कानून बनाउन
नेपाल सरकारका नाममा परमादे श जारी हुन िनवेदन िजिकर रहे को यो मु�ामा सो अनुसार परमादे श
जारी गद� िनम्नानुसार िस�ान्त ूितपादन भएको छः


हरे क ज्ये� नागिरकह� राज्य ूित सुरिक्षत जीवनका लािग आशा गरे र वसेका हुन्छन् अिन
त्यःतो सुरक्षाको आश गनु,र् राज्यसँग दावी गनु,र् माग गनुर् उनीह�को न्यायोिचत र सा�त
अिधकारको कुरा हुन,े



ज्ये� नागिरकह� राज्यवाट लाभ ूा� गन� उपयुक्त अिधकारी भएको हुँदा उनीह�ूित
राज्यले वेवाःता गनर्, उनीह�का जायज हक अिधकारूित उपेक्षा गनर् निमल्ने,



नेपाल अिधराज्यको सं िवधान,2047 को धारा ११(३) को ूितवन्धात्मक वाक्यांशले
वृ�लाई छु �ै अिःतत्व भएको वगर्को �पमा मान्यता िदइरहे कै छ । यस अितिरक्त
सरकारको तफर्बाट उपलव्ध गराइएका खास िकिसमका सुिवधा सहुिलयत र व्यवहारवाट
वृ� एक छु �ै वगर् हो भ�े कुरालाई पुिि समेत गरी रहेको दे िखदा यःता िविश� वगर्को
ु ाई उपयुक्त भ� नसिकने,
हक, िहत कल्याणका िनिम� कानून नहुनल



वृ�ह� केवल दाियत्व माऽ होइनन रा�का सम्पि� (Assets) पिन हुन ् । रा� र
वृ�वृ�ाका बीच दोहोरो सम्बन्ध हुन सक्दछ । बुढाबुढीको धेरै लामो समयको अनुभववाट
ूा� �ान, सीप, क्षमतालाई समाज एवं रा�को िहतमा ूयोग गनर् सिकन्छ भने बुढाबुढीूित
रा�को दाियत्व पूरा गरे र उनीह�लाई आफ्नो बाँकी जीवन सम्मािनत सुखकर, सुरिक्षत पारे र
वुढेसकालको समयलाई समेत उत्पादनमूलक

वनाई रािको िहतमा ूयोग गनुर् नै हरे क

िववेकी र अमगामी रा�को काम हुने,


अिधकार

िसजर्ना

गन�

कानूनले

नै

कतर्ब्यको

िसजर्ना

गदर्छ

।

कतर्ब्य

च्यािरटीको (Charity) िवषय होइन । अथार्त मन लागे गन�, मन नलागे नगन� कुरा हुँदैन ।

80 ने.का.प.२०६३, वैशाख, िन.नं.7643, पृ.११०
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िकनिक कतर्ब्य अदालतवाट ूचलन गराउन सिकने हुनै पदर्छ । त्यसो हुँदा त्यःता कतर्ब्य
ूचलन गराउन ज्ये� नागिरकका लािग अिधकार िसजर्ना गन� कानून हुन अिनवायर् नै हुने ।
6.२.

ज्ये� नागिरक समाज केन्िीय कायार्लयका तफर्वाट तथा आफनो हकमा समेत सोिह समाजका
अध्यक्ष मानबहादुर कामीसमेत िब�� ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयसमेत, मु�ाा
परमादे श (आदे श िमित : २०66।11।५)81

ज्ये� नागिरकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १३ बमोिजम गठन हुन ु पन� िविभ� तहका सिमितह�
तथा ज्ये� नागिरक आयोगसमेत गठन नगिरएकोले त्यःता सिमित तथा आयोग गठन गनर्समेत
परमादे श जारी गरी

पाउन मागदावी िलइएको यस मु�ामा ज्ये� नागिरक सम्बन्धी ऐन,2063 को

दफा १३ समेतमा भएको व्यवःथा बमोिजम अनन्त काल सम्म पिन त्यःता सिमितको गठन
सम्बन्धमा िनःकृयता दे खाई रहनु वाञ्छनीयसमेत नहुने हुँदा तीन मिहना िभऽ केन्िीय तथा िजल्ला
ज्ये� नागिरक कल्याण सिमितको गठन गनर् िनद� शनात्मक आदे श जारी गद� िनम्न थप आदे श समेत
गरी ज्ये� नागिरकको अिधकार सं रक्षण गनर् राज्यलाई िनद� िशत गिरएको छः

ज्ये� नागिरकको समूह वा वगर् राज्यको वा समाजको एउटा अविधको जीवन्त इितहास र
मानवीय ूितिवम्व नै भएको हुँदा यःतो वगर् ूित राज्यले िनवार्हा गन� कतर्व्य र दायीत्व वाट
उक्त राज्यको ूजातािन्ऽक छिव एवं मानब अिधकारको सम्मान गन� चिरऽलाई नै पृ� पोषण
गरे को दे िखने ।



ज्ये� नागिरकह�लाई पिन अन्य नागिरकसरह सम्पूणर् मानव अिधकारह�को उपभोग गनर्
पाउने वातावरण सृजना गरी मयार्िदत, भेदभावरिहत र सुरिक्षत जीवनयापनको सुिनि�तता गन�
राज्यको परम कतर्व्य हुन आउने ।

6.३.

रामदे व

मुिखयािव��नेपाल

सरकार, ूधानमन्ऽी

तथा

मिन्ऽपिरषद्को

कायार्लयसमेत,मु�ाा

82

बन्दीूत्यक्षीकरण (आदे श िमित : २०७२।७।१६।२)

ज्ये� नागिरक सम्बन्धी ऐनमा भएको ज्ये� नागिरकले कैद छु ट पाउने सम्बन्धी व्यवःथाको
कायार्न्वयनसँग जोिडएको िनवेदन िजिकर भएको यो मु�ामा िनम्न िस�ान्त ूितपादन भएको छः


ज्ये� नागिरकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को व्यवःथा िनरपेक्ष हकको �पमा नभई
ँ ा िजल्ला अदालतबाट कैद छु ट निदने गरी
सम्बिन्धत िनकायको ःविववेकको िवषय दे िखद
भएको आदे श गैरकानूनी भ� िमलेन । तसथर् िनवेदकको सं वैधािनक तथा कानूनी हकमा
गैरकानूनी हःतक्षेप गरी थुनामा राखेको भ� सिकने मनािसब आधार नदे िखँदा िनवेदन
मागबमोिजम बन्दीूत्यक्षीकरणको आदे श जारी गनर् निमल्ने ।



ज्ये� नागिरक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) मा स�री वषर् उमेर पूरा भई
पचह�र वषर् ननाघेका ज्ये� नागिरकलाई पचास ूितशतसम्म कैद छु ट िदन सिकने व्यवःथा

81 ने.का.प.२०६७असार, िन.नं.8332, पृ.43७
82ने.का.प.२०७३असार, िन.नं.9555, पृ.431
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गरे को छ भने कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(२क) ले स�री वषर् उमेर पूरा
भएका कैदीहवको पचह�र ूितशतसम्म कैद छो�ाउन सिकने व्यवःथा गरे को दे िखन्छ ।
दुवै कानूनी व्यवःथाको उ�ेँय िनि�त उमेरका कैदीहवको बाँकी कैद छु ट गनुर् भएपिन
एउटै उमेर समूहलाई सम्बोधन गनर् ऐन र िनयममा फरक फरक कानूनी ूावधानहव
िव�मान रहे को दे िखयो । यसबाट कुन कानूनी व्यवःथाको ूयोग र पालना हुनपु न� हो
भ�ेमा अन्यौल र ि�िवधाको िःथित रहने हुँदा यःतो ि�िवधाको अन्त्यका लािग ज्ये� नागिरक
ऐनमा नै आवँयक सं शोधन गरी वा ऐनको उ�ेँय पूरा गन� िनयमावलीमाफर्त ज्ये�
नागिरकले कैद छु ट पाउने िवषयमा ःप� आधार र ूिबया िकटान गनुप
र् न� हुँदा तदनुवपको
व्यवःथा गनुर् भनी िवपक्षी नेपाल सरकारको नाममा परमादे शको आदे श जारी हुने ।
6.४.

अिधवक्ता राजु ूसाद चापागाइँसमेत िव�� ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत,
मु�ााःपरमाे श (आदे श िमित 207३।२।२६)83

ज्ये� नागिरक सम्बन्धी ऐन, 2063 को दफा १६ समेतका कानूनी व्यवःथाले गरे को कानूनी
दाियत्वको ूभावकारी कायार्न्वयनलाई सुिनि�त गरी असहाय, पिरत्यक्त, अनाथ तथा चरम गरीबीको
अवःथामा बाँच्न बाध्य नागिरकह�लाई सम्मानपूवक
र् बाँच्न पाउने अिधकारको अथर्पूणर् उपभोग गनर्
सक्ने वातावरण सृजना गनर् परमादे श जारी हुन माग गिरएको यस मु�ामा जीवननै सं कटमा
परे का...वृ�ाअवःथाका नेपाली नागिरकह�को बाच्न पाउने मौिलक अिधकारको सं रक्षणका लािग
त्यःतो अवःथाका नागिरकह�को वाःतिवक िववरण सं कलन गरी एक वषर् िभऽ उिचत वासःथान र
भरण पोषणको कायर् सम्प� गनर् भनी परमादे श सिहत पाँच बुदे िनद� शनात्मक आदे श जारी भएको
छ ।
6.५.

नरध्वज गुव�ङिव� उच्च अदालत पोखरासमेत, मु�ाा बन्दीूत्यक्षीकरण/परमादे श (आदे श
िमित 207४।08।29)84

ज्ये� नागिरक सम्बन्धी ऐन,2063 को दफा १२(१)(ग) तथा कारागार िनयमावली, 2020 को
िनयम २९(२क), (३) बमोिजम कैद छु ट

पाऊँ भ�े समेत मागदावी भएको यो मु�ामा ज्ये�

नागिरकलाई कानूनले ूदान गरे को सुिवधा िदनवाट वि�त गनुर् मनािसव नहुने, ज्ये� नागिरक
सम्बन्धी ऐन,2063 को दफा १२ तथा कारागार िनयमावली, 2020 को िनयम २९(२क) ले
गरे को व्यवःथा अनुसारको सुिवधा ूदान गनर् इन्कार गनुर् पन� कुनै कानूनी आधार तथा मनािसव
कारण दे िखन नआउने, कारागार िनयमावली, 2020 को िनयम २९(२क) मा उिल्लिखत “ असल
चालचलन भएका” र “ स�री वषर् उमेर पुगेका” कैदीह�को हकमा िनयम२९(१क) मा उल्लेख भए
बमोिजम नकरात्मक सूचीमा परे का मु�ामानै कैद परे को भएपिन िनयम २९(२क) बमोिजमको कैद
छु ट पाउन सक्ने भ�े निजर ूितपादन गद� उक्त कानूनी व्यवःथा समेतका ूचिलत नेपाल कानून
83ने.का.प.२०७४,साउन, िन.नं.9790, पृ.514
84ने.का.प. २०७५,साउन, िन.नं.9998,पृ 774
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बमोिजम के कित सुिबधा िदने हो भ�े सम्बन्धमा अिबलम्व िनणर्य गरी िरट िनवेदकलाई िनजले
कानून बमोिजम पाउने कैद छु ट सुिवधा िदनु िदलाउनु भ�े परमादे श जारी भएको छ ।
6.६.

टं क

बहादुर

राउत

िव��

नेपाल

सरकार, मु�ाा

लागूऔषध

अिफम

(फैसला

िमित

207४।९।२४)85
हाल मेरो उमेर ७५ बषर् नािघ सकेकोले ज्ये� नागिरक सम्बन्धी ऐन,2063 को दफा १२(१ग)
बमोिजम सजायमा छु ट पाऊँ भनी ूितवादी टं क बहादुर राउतले पुनरावेदन िजिकर िलएको यस
मु�ामा नेपालको सं िवधानको धारा ४१ मा ज्ये� नागिरकलाई राज्यवाट िवशेष सं रक्षण तथा सुरक्षाको
हक हुनेछ भ�े सं वैधािनक व्यवःथा रहे को भन्दै कसूर भएको िमितमा ूितवादी टं क बहादुर राउत
७५ वषर् पुिगसकेको दे िखदा िनजलाई ज्ये� नागिरक सम्बन्धी ऐन, 2063 को दफा १२(१ग)
बमोिजम ठहर भएको कैद सजाय वषर् १९ को ७५ ूितशतले हुने कैद १४ वषर् ३ मिहना छु ट िदई
बाँकी हुन आउने ४ वषर् नौ मिहना कैद हुने भनी फैसला भएको छ ।
अदालत आफैले फैसलावाटै ज्ये� नागिरकलाई ज्ये� नागिरक सम्बन्धी ऐन,2063 को दफा १२(१)
अनुसार कैद छु ट िदएको यो फैसला सो को कानूनी व्यवःथाको कायार्न्वयनको रोहमा अमगािम
ूकृितको रहे को छ ।
6.७.

पेम्बा गु�� िव�� कारागार कायार्लय नख्खु, लिलतपुरसमेत, मु�ाा बन्दीूत्यक्षीकरण (आदे श
िमित 2075।10।01)86

ज्ये� नागिरकलाई नेपालको सं िवधानले गरे को िवशेष सं रक्षण तथा ज्ये� नागिरक ऐन, २०६३ को
दफा १२(१) मा रहे को कानूनी व्यवःथासमेतको आधारमा ज्ये� नागिरकको है िसयतले कैद छु ट
पाऊँ भ�े िनवेदन माग रहे को यस मु�ामा कानून र िनयममा ज्ये� नागिरकको सजाय छु ट िदने
अिधकारी को हो भ�े ःप� व्यवःथा नभएको सन्दभर्मा कैदको सजाय छु ट िदन सक्ने अिधकारी तत्कालै
िकटान गनुप
र् न�भनी िस�ान्त ूितपादन गद� िनम्नानुसार िनद� शनात्मक आदे श जारी भएको छः


कानून र िनयममा ज्ये� नागिरकको सजाय छु ट िदने अिधकारी को हो भ�े ःप� व्यवःथा
नभएको सन्दभर्मा कैदको सजाय छु ट िदन सक्ने अिधकारी तत्कालै िकटान गनुप
र् न� अवःथा
दे िखएकोले कैदको सजाय छु ट िदन सक्ने अिधकारी तत्कालै िकटान गनुर् गराउनु तथा उमेर
हदअनुसार पिच्चस, पचास र पचह�र ूितशतसम्म छु ट िदन सक्ने कानूनी व्यवःथा भएकोले
छु ट िदने तथा ूितशत िनधार्रण गन� आधारसमेत िनधार्रण गनर्को िनिम� आवँयक पन�

85स.अ.बु.२०७५, चैऽ-२, पृ� ३५(०७२-CR-११८१ र १७०९)
86ने.का.प. २०७६,असार, िन.नं.१०२१९,पृ 546
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िनयम/कायर्िविध तत्कालै बनाउनसमेत नेपाल सरकार, गृह मन्ऽालयको नाममा िनद� शनात्मक
आदे श जारी हुने,


हाल िनयम / कायर्िविध र कैद सजाय छु ट िदन सक्ने अिधकारी िकटान नभएको कारणले
सं वैधािनक र कानूनी व्यवःथाको कायार्न्वयन शू न्यताको अवःथामा पुग्न जाने हुँदा सं िवधानले
नै िवशेष सं रक्षण गरे को ज्ये� नागिरक कैदीह�को हकमा ज्ये� नागिरक ऐन, २०६३ को
दफा १२ अनुसार कैद छु ट िदन सिकने कैदीह�को हकमा यो आदे शूा� भएको १५
िदनिभऽ कानूनले तोकेको उमेर हदअनुसार सजाय छु ट पाउन सक्ने कैदीह�को उमेर
अनुसारको सजाय ूितशत छु ट तथा कसूरको सूचीसमेत तयार गनुर् गराउनु भ�े कारागार
व्यवःथापन िवभाग, कािलकाःथान काठमाड�को नाममा िनद� शनात्मक आदे श जारी हुन,े



उच्च अदालत र िजल्ला अदालतह�ले उच्च अदालत िनयमावली, २०७३, िजल्ला अदालत
िनयमावली, २०७५ र कारागार ऐन, २०१९ को दफा १८ को अिधकार समेत ूयोग गरी
यो आदे श ूा� भएको १५ िदनिभऽ आफू मातहतका वा आफ्नो क्षेऽिभऽ रहे का कारागारमा
िनरीक्षण गरी ज्ये� नागिरक ऐन, २०६३ को दफा १२(१) अनुसार कैद छु ट िदन सक्ने
उमेर हद, शारीिरक एवं मानिसक अवःथा तथा कसूरको ूकृितलाई हेरी तत्कालै छोड्न
आदे श िदनु पन� लागेमा छु टको ूितशत कायम गरी छु ट िदनु पन� भए आवँयक िनणर्य िलनु
भनी सम्पूण र् उच्च तथा िजल्ला अदालतह�को नाममा आदे श जारी हुने,



कानून र िनयममा ज्ये� नागिरकको सजाय छु ट िदने अिधकारी हालसम्म िकटान भई
नसकेको र िनयम / कायर्िविधसमेत नभएको कारणले वतर्मान अन्यौलता हटाउन ज्ये�
नागिरक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१) को सजाय छु ट ूा� गनर् सक्ने उमेर पूरा
भई योग्य भएको व्यिक्तको हकमा सजाय िनधार्रण गदार् ठे िकएको कैद सजायमा ज्ये�
नागिरकह�ले कानूनअनुसार पाउने कैद छु टको सजाय िदनुपन� दे िखएमा छु ट िदई सजाय
िनधार्रण गनर् सम्पूण र् उच्च तथा िजल्ला अदालतह�को नाममा आदे श जारी हुने,



मु�ा हेन� र सजाय िनधार्रण गन� अधर्न्याियक िनकायको हकमा समेत सजाय िनधार्रणको
अिधकार राख्नेले फैसलामा कैदको छु ट िदने लगत राख्ने अिख्तयारी छै न भनी भ� िमल्ने
दे िखँदैन । नेपालको सं िवधानले नै ज्ये� नागिरकलाई िवशेष सं रक्षणको व्यवःथा गरी ज्ये�
नागिरकको लािग िवशेष कानूनसमेत िनमार्ण गनर् सक्ने व्यवःथा गरे को पिरूेआयमा िनिमर्त
ज्ये� नागिरकको उमेर, शारीिरक र मानिसक अवःथाको कारणले आवँयक कानून ूद�
अिधकार तथा सुिवधाको कायार्न्वयनको िनिम� िजम्मेवार िनकाय सिबय र सं वेदनशील हुन
र गराउनसमेत सम्बिन्धत िनकायह�लाई िनद� शनात्मक आदे श जारी हुने।

6.८.

िनत्यानन्द पाण्डेिव��नेपाल सरकार, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयसमेत, मु�ाा
परमादे शसमेत (आदे श िमित 2075।04।13)87

87ने.का.प. २०७६,साउन, िन.नं.१०२३७,पृ.७२७
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यस मु�ामा वृ�वृ�ा वतर्मान पुःताको लािग बोझ नभई एउटा मह�वपूण र् सम्पि� पिन हुने भएकोले
यःता ज्ये� नागिरकको सं रक्षण गन� दाियत्व वतर्मान पुःताको हुने, वृ�वृ�ाह� आफ्नो जीवनयापन
आफ�ले गनर् नसक्ने भएर दया दे खाएको नभई उनीह�ले िवगतमा दे श, समाज एवं वतर्मान पुःताका
लािग गरे को योगदान र वतर्मान पुःताको जीवनयापनमा ियनीह�को मह�वलाई गिरएको सम्मान हो र
िनजह� यःता सम्मानका हकदार हुने भ�े िस�ान्त ूितपादन गद� िनम्नानुसार परमादे श जारी भएको
छः


सावर्जिनक यातायातको साधनमा ज्ये� नागिरकको लािग भनी छु �या�एको दुई िसटमा पिन
अन्य मािनसह� बिसिदने भएकोले ज्ये� नागिरकले आरिक्षत िसटसमेत नपाउने अवःथा
दे िखएकोले सावर्जिनक यातायातका साधनिभऽ ज्ये� नागिरकलाई सम्मान गन� खालका
जनचेतनामूलक नारा लेख्नु, लेख्न लगाउनु भनी यातायात व्यवसायीह�लाई जानकारी गराउनू,



ःवाःथ्य सेवा ूदान गन� सं ःथामा पिन कानूनले ज्ये� नागिरकलाई िदएको छु ट र
सुिवधाअनुसारको सेवा ज्ये� नागिरकले ूा� गनर् नसकेकोले ःवाःथ्य सेवा ूदान गन� सं ःथाले
ज्ये� नागिरकको ःवाःथ्य परीक्षणको लािग छु �ै िकिसमको िटकटको व्यवःथा गरी सो
िटकटमा सम्बिन्धत सं ःथाबाट ज्ये� नागिरकले ूा� गन� सुिवधाह�को सूची उल्लेख गनुर्
गराउनु र ज्ये� नागिरकको ःवाःथ्य परीक्षणको बममा ूाथिमकता िदने व्यवःथा गनुर्
गराउनु भनी ःवाःथ्य सेवा ूदान गन� सं ःथाह�लाई जानकारी गराउनू,



सावर्जिनक सेवा ूदान गन� िनजी, सामुदाियक तथा सरकारी सेवा ूदायक सं ःथाह�को सेवा
िलन पुगक
े ो ज्ये� नागिरकलाई सेवा ूदान गन� सं ःथाले ूाथिमकता िदन िदलाउन व्यवःथा
गनू र् ।

6.९.

गोपाल िशवाकोटी (िचन्तन) समेत िव��ूधूधानमन् तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयसमेत, मु�ाा
परमादे शसमेत (आदे श िमित 207७।04।१९)88

ज्ये� नागिरक सम्बन्धी ऐन,2063 को दफा १२(१) ले गरे को व्यवःथा अनुसार ज्ये� नागिरकलाई
कैद छु ट निदएकोले सो सुिवधा िनयिमत �पमा उपलव्ध गराई पाँऊ भ�े समेत मागदावी भएको यस
मु�ामा ज्ये� नागिरक सम्बन्धी ऐन,2063 को दफा १२ अनुसार कैद छु ट िदने कारबाही गनर्
कारागार व्यवःथापन िवभाग र गृह मन्ऽालयको नाममा परमादे श जारी भएको छ ।

७. ज्ये� नागिरकको अिधकार सं रक्षण सम्बन्धी नेपालको िब�ममा सं वैधािनक तथा
कानूनी व्यवःथाले ूदान गरे को अवसर तथा कानून कायार्न्वयनका च ुनौती
सं िवधान�ारा ज्ये� नागिरकको अिधकारलाई मौिलक हकमा समावेस गरी सो हक हनन् भएमा
उपचारको व्यवःथा समेत गिरनु, ज्ये� नागिरक सम्बन्धी छु टै िवशेष कानून भई सो कानूनमा ज्ये�
नागिरकका अिधकार सं रक्षण सम्बन्धी कानूनी तथा सं रचनागत व्यवःथा हुन,ु अन्य िविभ� कानूनह�ले
समेत ज्ये� नागिरकको अिधकार सं रक्षण सम्बन्धमा व्यवःथा गनु,र् नेपाल सरकारले आफनो योजना,

88 ०७६-Wo-०९३९, आदे शको पूणर् पाठको ूकरण नं.३८ दे िख ४७ सम्म हे नह
र्ु ोस ।
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नीित तथा कायर्बम एवं वजेटमा ज्ये� नागिरकको सुरक्षा तथा ःवाःथ्य सम्बन्धी कायर्बम समावेश
गरी उनीह�को सम्मानजनक जीवन यापन सम्बन्धमा चासो िदनु, ित िबयाकलापको ूभावकािरताका
लािग िविभ� िनद� िशका, कायर्िविध, मापदण्ड बनाई लागू गनु,र् ज्ये� नागिरकको अिधकार सं रक्षणाथर्
बनेका कानून र नीित कायर्बमको ूभावकारी �पमा कायार्न्वयन गनर् सव��च अदालतवाट मागर्
िनद� शन हुन ु सं घीय सरकारको मिहला, बालबािलका तथा ज्ये� नागिरक मन्ऽालय, ूदे श सरकारको
सामािजक िवकास मन्ऽालय र ःथानीय सरकारको सामािजक िवकास शाखाका माध्यमवाट तीनै तहका
सरकारले ज्ये� नागिरकको अिधकार सं रक्षणको लािग आवँयक पहलकदमी िलनु तथा ःथानीय तह
बीच ज्ये� नागिरकलाई सामािजक सुरक्षा भ�ा तथा अन्य सुिवधा उपलव्ध गराउने कायर्मा
ूितःपधार्को

वातावरण

सृजना

ु ाई
हुनल

ज्ये�

नागिरकको

अिधकार

सं रक्षणका

लािग

कानूनी,

िबयाकलापगत तथा सं रचनागत अवसरका �पमा िलन सिकन्छ। यस �ि�कोण वाट हे दार् कानूनी
कायर्बमगत तथा सं रचनागत �पमा नेपालमा ज्ये� नागिरकको अिधकार सं रक्षणाथर् कमजोर अवःथा
छ भ�ु पन� दे िखदै न । तर पिन िय सबै कुराको कायार्न्वयनमा ूभावकारीता दे िखएको छै न, जसलाई
यस क्षेऽको मुख्य च ुनौतीका �पमा िलन सिकन्छ।यस पक्षवाट हेदार् ज्ये� नागिरकको अिधकार
सं रक्षण सम्वन्धी कानून कायार्न्वयनका च ुनौतीह� यस ूकार रहेका छन् :


िव�मान कानूनी व्यवःथाको ूभावकारी कायार्न्वयन नहुन,ु



ज्ये� नागिरकह�लाई सेवा सुिवधा ूदान गन� िवषयमा सरोकारवाला िनकायह�बीच समन्वय
ूभावकारी नहुन,ु



ज्ये� नागिरकको अिधकार सं रक्षणका सन्दभर्मा सव��च अदालतवाट समय समयमा जारी
भएका आदे शको सम्बिन्धत िनकायवाट कायार्न्वयनमा तदा�कता नदे खाउनुका साथै त्यःता
आदे श कायार्न्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन र सुपिरवेक्षण नहुन,ु



िदनानुिदन ज्ये� नागिरकको सं ख्या वृि� हुदै जाँदा सो अनुसार सेवा सुिवधाको पयार्�
व्यवःथा हुन नसक्नु,



ज्ये� नागिरकको �ान, सीप र अनुभवलाई समाज िवकास र पूवध
र् ार िनमार्णमा उपयोग गनर्
नसक्नु,



ज्ये� नागिरक उपर हुने घरे ल ु तथा अन्य कुनै पिन ूकारका िहं सा तथा दुव्यर्वहार िव��को
उपचारको कानूनी व्यवःथाको ूभावकारीता नदे िखनु,



ज्ये� नागिरक सम्बन्धी ऐन,2073 को दफा १२ मा भएको कैद छु ट तथा अशक्त र
पचह�र वषर् उमेर पूरा गरे का ज्ये� नागिरकलाई कारागारको स�ा हे रचाह केन्िमा राख्न
अदालतले आदे श िदन सक्ने व्यवःथाको कायार्न्वयनमा उिचत ध्यान नपुग्नु,



यथोिचत सेवा सुिवधा सिहतका हे रचाह केन्ि, िदवा सेवा केन्ि, ज्ये� नागिरक क्लब तथा
औषधोपचार सिहतको आरोग्य आौमको िनमार्ण तथा स�ालन पयार्� माऽामा हुन नसक्नु ।

उपरोक्त च ुनौतीह�लाई सामना गनर् पिरवार, समाज र राज्य सबै पक्षले उिचत ध्यान िदन ज�री
छ ।तीनै तहका सरकारले हातेमालो गरी ज्ये� नागिरकलाई सं िवधान तथा कानूनले ूत्याभूत गरे का
हक अिधकारको ूभावकारी �पमा उपभोग गराउनु पन� अवःथा छ । खासगरी घर दै लोको ःथानीय
सरकार यस सम्बन्धमा जाग�क भएमा उक्त च ुनौतीको सामना गनर् सिकन्छ ।
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८. िनंकषर्
जीवन चबका िविभ� चरणह� पार गद� ूत्येक मािनस वृ� अवःथामा पुग्दछ । आज युवा वा
वयःक अवःथामा रहेको मािनसले भोिल आफू पिन वृ� अवःथामा पुग्ने कुरालाई मध्यनजर गद�
वृ�वृ�ा अिभभावकको ःयाहार सुसार गरे र आफना सन्ततीलाई असल पाठ िसकाउन सकेको खण्डमा
भोिल आफूूित पिन असल व्यवहार हुन्छ भ�े कुरा पिरवारका ूत्येक सदःयले मनन् गनुर् आजको
टड्कारो आवँयकता हो । राज्यका तफर्वाटसमेत ज्ये� नागिरकह�मा रहेको �ान, सीप, क्षमता र
अनुभव सदुपयोग गनर् उनीह�को क्षमता अनुसारको आयमूलक कायर्मा सहभािग गराई उनीह�ूित
आदर, सम्मान र स�ाव अिभवृि� गनर् सिकन्छ । ज्ये� नागिरकसम्बन्धी समःयाको समाधान गनर्
जसरी ज्ये� नागिरकले आफ्नो सम्पूण र् जीवन पिरवार, समाज र रा�ूित समपर्ण गरे को हुन्छ, त्यसरी
नै पिरवार, समाज र रा�ले उनीह�ूित दाियत्व बहन गनुप
र् न� पिरिःथितको िनमार्ण गनुप
र् न� दे िखन्छ ।
हाल ज्ये� नागिरकको ःयाहार सुसारको लािग िविभ� ठाउँमा सरकारी तथा गैर सरकारी ूयासमा

वृ�ाौमह�को ःथापना भई स�ालनमा रहे को भए तापिन ॐोत साधनको अभावमा त्यःता आौमह�
ूभावकारी �पमा स�ालन हुन सकेको पाईदै न । त्यःता आौमह�लाई ूभावकारी �पमा स�ालन
गनर्को लािग राज्यले आवँयक ॐोत साधनको ूवन्ध िमलाउनुका साथै त्यःता आौम स�ालन
सम्वन्धी मापदण्ड तयार गरी कायार्न्वयन गनुप
र् न� दे िखन्छ ।सावर्जिनक वा अन्य सेवा ूदायक सं ःथा
तथा िनकायह�ले आफूसँग सम्बिन्धत सेवा ूवाहको बममा ज्ये� नागिरकसँग सम्बिन्धत सेवालाई

व्यवसाियक सामािजक उ�रदाियत्व वहन गद� समय समयमा घुम्ती िशिवर स�ालन गरी घरदै लोमा
सेवा पुर्याउने, सेवा ूदान गदार् लाग्ने दःतुरमा छु ट िदने तथा ज्ये� नागिरकलाई सेवा ूवाहमा
ूाथिमकता ूदान गन� लगायतका कायर् गनर् सकेको खण्डमा ज्ये� नागिरकको सम्मानको वातावरण
सृजना हुन सक्छ ।िय सबै कुरा गनर्का लािग ज्ये� नागिरकको पिरवार,

समाज र राज्य सबैवाट

ज्ये� नागिरकूितको दाियत्व वोध सिहत सं िवधान तथा कानूनले ज्ये� नागिरकको अिधकार सं रक्षण
सम्बन्धी गरे का व्यवःथा कायार्न्वयनाथर् आ-आफनो भूिमकालाई आफैले मनन् गरी सो भूिमका उिचत
�पमा िनवार्ह गरे मा सं िवधान र कानूनले ज्ये� नागिरकलाई ूदान गरे को अिधकार उनीह�ले उिचत
�पमा उपभोग गनर् पाई उनीह�को जीवनको उ�राधर् सम्मािनत हुने कुराको िव�ास गनर् सिकन्छ
तसथर् तत् सम्वन्धमा सबै लाग�।ज्ये� नागिरकलाई आदर गर� ।उनीह�वाट आिशवार्द ूा� गर�।

273

df}lns xs ;DaGwL ;|f]t ;fdu|L

अपांगता भएका व्यिक्तको अिधकार : अवधारणा, कानून र व्यवहार1
१. िवषय ूवेश
अपांगता भएका व्यिक्तको हकलाई नेपालको सं िवधानले

2

पिहलोपटक मौिलक हकको �पमा ःथान

िदएको छ।यःतो हकले अपांगता भएका व्यिक्तको सारभूत तथा मानव अिधकारलाई सम्बोधन
गदर्छ । सं िवधान ूद� यःता अिधकारको सं रक्षण, सम्ब�र्न गद�

सशिक्तकरण-आरक्षणजःता

माध्यमबाट भएपिन उनीह�लाई सामािजक न्यायको सुिनि�तता गरी िवकासको मूलधारमा ल्याउनु
राज्यको दाियत्व हुनआउँछ ।यसका लािग राज्यका कानूनी तथा सं ःथागत ूबन्धह� िबयाशील
रहे का हुन्छन् । सं वैधािनक तथा कानूनी हकह� राज्यको व्यवहार शैलीबाट लिक्षत वगर् समूहको
िहत कल्याण तथा उनीह�को समम उ�ित ूगितमा कायार्न्वयन गनर् सिकएन भने त्यःता अिधकारको
साथर्कता रहद� न ।यसै का लािग मौिलक हकको उपयोग-उपभोगमा बाधा अड्चन पैदा भएमा
सं वैधािनक उपचारको व्यवःथा 3 रहे को हुन्छ भने अिधकारह�को व्यवहारमा ूत्याभूित र कायार्न्वयन
गरी मौिलक अिधकार अन्तगर्तको उ�ेँय हांिसल गनर् िविभ� कानून तथा कायर्िविध िनमार्णको ज�रत
पदर्छ।
सं िवधानको धारा ४७ बमोिजम सं िवधान ूद� मौिलक हक कायार्न्वयनका लािग राज्यले सं िवधान
ँ
ूारम्भ िमितबाट ३ वषर्िभऽ कानूनी व्यःथा गनुप
र् न� अिनवायर्ता गरे अनु�प मौिलक हक कायार्न्वयनसग
सम्बिन्धत िविभ� १६ वटा कानूनह�मध्येको एउटा महत्वपूण र् कानून अपा�ता भएका व्यिक्तको
अिधकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ 4 िनमार्ण भई कायार्न्वयनमा आएको छ।कायार्न्वयनमा आएको यस
कानून िनमार्णको पृ�भूिम, अवधारणागत पक्ष, कानूनमा समेिटएका िवषयवःतुह� तथा अदालतको
�ि�कोणलाई यस लेखनमा समेट्ने ूयास गिरएको छ ।

२. अवधारणागत पक्ष
अपा�गता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्बन्धीको अवधारणा समानता, मानवता, तथा कल्याणकारी
�ि�कोण सिहतको सामािजक न्यायमा आधािरत अवधारणा हो।समानता, ःवतन्ऽता र सम्पि�,
नागिरकका अहरणीय अिधकार हुन ् ।यथाथर्मा िविवधता िबचको समानता, ःवतन्ऽता र तेरोमेरो
िबचको सम्पि� नै व्यिक्तका अन्य अिधकारका ॐोत पिन हुन ् । यःता अिधकारको उपभोग-उपयोगमा

1 कायर्पऽ लेखन सहकायर्: सहन्यायािधवक्ता हिरूसाद जोशी र उपन्यायािधवक्ता ूकाश गौतम
2 नेपालको सं िवधान, २०७२, भाग ३ धारा ४२ (१)“समानुपाितक समावेशी िस�ान्तका आधारमा राज्यका िनकायमा सहभागीताको हक” र
उपधारा (३)“ िविवधताको पिहचानसिहत मयार्दा र आत्मसम्मानपूवक
र् जीवनयापन गनर् पाउने र सावर्िजनक सेवा तथासुिवधामा समान पहुंचको
हक”
3 नेपालको सिवधान, २०७२, धारा, ४६
4 ूकािशत िमित: २०७४।०६।२९ लागू हुने िमित: ूकािशत िमितले एकान�ब� िदनबाट
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राज्य वा अन्य कसै बाट पिन धमर्, वणर्, िल�, जातजाती, वगर्, समूह, िशक्षा, ःवाःथ्य, आिदमा भेदभाव
गनर् िमल्दै न ।बह लोकतािन्ऽक राज्य व्यवःथामा कुनै त्यःतो वगर् समुदाय आफूमा रहे को असक्षमता,
अयोग्यता वा अन्य मानवीय, भौगोिलक, सामािजक, राजनीितक, सांःकृितक, आिद कारणले पछािड
परे को छ र िवकास उ�ितको मूलधारमा आउन सकेको अवःथा छै न भने त्यःतो नागिरक, वगर्,
समुदायको समम उ�ित ूगितको लािग िवशेष सं रक्षण, आरक्षण, सशक्तीकरणजःता माध्यमबाट
भएपिन िवकासको मूलधारमा समािहत गनुर् राज्यको दाियत्व हुन्छ भ�े मान्यता रही आएको छ ।
अपा�ता शारीिरक वा मानिसक दुबल
र् ता तथा अक्षमता, अयोग्यता हो । यःतो शारीिरक वा मानिसक
अपा�ता समान्यतया आफ्नो कारणले हुने नभई केहीमा ूाकृितक हपमा अथार्त ् जन्मजात रहन्छ भने
कितपयमा रोगब्याधी, दुघट
र् ना, आबमण, दै बी िवप�ी, ूकोपजःता कारणबाट हुन्छ ।हरे क समाजमा
यःतो शारीिरक दुबल
र् ता तथा अपा�ता भएका व्यिक्तको सं ख्या उल्लेखनीय रहे को हुन्छ ।नेपालमा यो
जनसं ख्या जम्मा जनसं ख्याको १.९४ ूितशत5रहे को दे िखन आउँछ।
कानूनी शासनमा सवर्साधारणको अिधकारको सं रक्षण, अवसरको उपलब्धता र राज्यले गन� व्यवहारमा
भेदभाव हुँदैन र गिरदै न पिन । व्यिक्तका राजनीितक, सामािजक,आिथर्क, सांःकृितक, अिधकार र
राज्यले गन� व्यवहारमा समानता रहन्छ । नागिरकको आत्मसम्मान ःवतन्ऽताको सुरक्षा तथा
कानूनको ूयोग-उपयोग, अवसरमा समान अिधकार रहने िव�व्यापी मान्यता हो ।तर समाजको केही
वगर्, समुदाय, समूहका अिधकारलाई राज्यले कानून बमोिजम िवशेष सं रक्षण गनुप
र् न� दाियत्व रहन्छ ।
िवशेष सं रक्षण र सशिक्तकरण गनुप
र् न� त्यःतो वगर्मा अपा�ता भएका व्यिक्तहह पिन पदर्छन् र
उनीहहले पिन मािथ उल्लेख भएबमोिजम अवसरमा पहुँच तथा समानता, राज्यको व्यवहारमा समता
तथा िवशेष सं रक्षणका अिधकार राख्छन् ।यीनै समानता, ःवतन्ऽता, आत्मसम्मान, राज्यको व्यवहारमा
समता र अिधकारको िवशेष सं रक्षणका माध्यमबाट अपा�ता भएका व्यिक्तको सशिक्तकरण लगायतका
कल्याणकारी कायर् गरी उनीहहलाई समाजकै सक्षम सदःय तथा उत्पादनशील बनाउनुपदर्छ भ�े
मान्यतामा अवधारणा िवकास भएको छ ।यसै सन्दभर्मा ूाय: सबै रा�हहले अपा�ता भएका व्यिक्तका
अिधकारहहलाई मौिलक र नैसिगर्क अिधकारका हपमा ःवीकारी र कानूनी मान्यता िदई अिधकारको
सं रक्षण, सम्ब�र्न र सशिक्तकरण समेतका माध्यमबाट उनीहहको समम उत्थान र िवकास गनर्
राि�य-अन्तराि�य तहमा िविभ� कानूनी तथा सं ःथागत ूबन्ध गरे का छन्।यसरी हेदार् अपा�ता भएका
व्यिक्तको अिधकार सम्बन्धी अवधारणा अपा�हहको िहतसंरक्षण र कल्याणकारी अवधारणाबाट
अिधकारमुखी अवधारणामा हपपान्तिर भएको छ ।

5 https://lalitpurmun.gov.np “अपा�ता सम्बन्धी जानकारी र तथ्या�”
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२.१. अपा�तताक पिरभाषा
अपा�गता एक िकिसमको असक्षमता, अयोग्यता र मानवीय िविवधता हो । शािब्दक अथर्मा कुनै कायर्
गनर्का लािग आवँयक योग्यता क्षमाता नभएको अथार्त ् फरक क्षमता भएको व्यिक्त भ�े
बुिझन्छ ।अपा�गता शब्द ःवयं मा सपा�तामा ‘अ’ उपसगर् र यसको िवशेषणात्मक अथर् असक्षमता,
अयोग्यतामा पिन ‘अ’ उपसगर् जोिडई र अंमज
े ी अथर् Disability को Ability शब्दमा ‘Dis’ उपसगर् जोिडई
शब्द रचना भएको छ ।कुनै व्यिक्तमा रहने शारीिरक र मानिसक दुबल
र् ता ूकट हुने तत्व हो ।यो
िविभ� ूकारको हुनसक्छ ।अपा�तााक िनम्न बमोिजम पिरभाषा रहे को छ :

“A disability is any condition of the body or mind (impairment) that makes it more
difficult for the person with the condition to do certain activities (activity limitation) and
interact with the world around them” (participation restrictions)6.
“The term "disabled person" means any person unable to ensure by himself or herself,
wholly or partly, the necessities of a normal individual and/or social life, as a result of
deficiency, either congenital or not, in his or her physical or mental capabilities”7.
“a physical, mental, cognitive, or developmental condition that impairs, interferes
with, or limits a person's ability to engage in certain tasks or actions or participate in
typical daily activities and interactions” .8
“अपा�तत भएका व्यिक्त भ�ाले दीघर्कालीन अशक्तता�ारा सृिजत शारीिरक, मानिसक ब�ि�ा वा
इन्िीय सम्बन्धी ामजकरीह� तथा ितनको िविभ� अवरोधसँगको अन्तरिबयाका कारणले समाजमा
अन्य व्यिक्तह� सरह समान आधारमा पूणर् ूभावकारी ढं गमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यिक्त
समेतलाई जनाउँछ”9 ।
ँ ा,
“अ�भ� भएको; शरीरको कुनै अ� िवकृत भएको; हात–गोडा, आिद भाँिच्चएको वा नाक, कान, आख
आिद िवकृत भएको; िवाला�”10।
“अपा�ता भएका व्यिक्त” भ�ाले शारीिरक, मानिसक, ब�ि�ा वा इन्िीय सम्बन्धी दीघर्कालीन अशक्तता,
कायर्गत सीिमतता (Functional Impairment) वा िव�मान अवरोधको कारण अन्य व्यिक्त सरह
समान आधारमा पूण र् र ूभावकारी ढ�ले सामािजक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यिक्त सम्झनु
पछर्11”

6
7
8
9

https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html
Declaration on the Rights of Disabled Persons(Proclaimed by General Assembly resolution 3447 (XXX) of 9 December 1975)
https://www.merriam-webster.com/dictionary/disability
अपा�ता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्बन्धी महासिन्ध(CPRD), 2006) धारा १

10 https://nepalishabdakosh.com/
11 अपा�ता भएका ब्यिक्तको अिधकार सम्बन्धी ऐन, २०७४दफा २ (ख)
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२.२. अपा�तताक ूकारह�
अपा�ता शारीिरक, मानिसक दुबल
र् ता तथा असक्षमताको पिरणाम हो ।मानव जीवनमा अपा�ता
समान्यतया आफै हुने नभई यो ूाकृितक अथार्त ् जन्मजात रोगव्यािध, दै वी, िवपि�, दुघट
र् ना, यु�,
आबमणजःता कारणले हुनसक्छ ।यःतो अपा�ता समममा शारीिरक र मानिसक गरी २ अवःथाको
हुन्छ।अपा�तााो यी अवःथा अन्तगर्त अपा�तााा िविभ� ूाारह� रहे का छन् ।ती िनम्न बमोिजम
रहने गरे को पाइन्छ :
अपा�तताक २१ ूकारह�: Blindness, Low vision, Leprosy cured person, Hearing

Impairment, Locomotors disability, Dwarfism, Intellectual Disability, Mental Illness,
Autism spectrum Disorder, Cerebral Palsy, Muscular Dystrophy, Chronic Neurological
conditions, Specific Learning capacity, Thalassemia, Haemophilia, Sickle cell disease,
Multiple Including deaf blind, Acid Attack victim, Parkinson disease12.
ूकृित र ूभावका आधारमा अपा�तताक ९ ूकार 13 : Vision, Hearing, Thinking, Learning,

Movement, Mental health, Remembering, Communicating, Social relationships.
अशक्तताको गम्भीरताका (क्षमाता) आधारमा अपा�तताक ४ ूकार14
नेपालमा अपा�तालाई “ शारीिरक अ� वा ूणालीमा भएको समःया तथा किठनाइको आधारमा र
अशक्तताको गम्भीरताका आधारमा” गरी मूल�पमा २ ूकारमा िवभाजन गद� अशक्तताको गम्भीरताका
आधारमा िनम्न िकिसमको वगीर्करण गरे को पाइन्छ :
(१)

पूण र् अशक्त अपा�ता: (२) अित अशक्त अपा�ता: (३) मध्यम अपा�ता: (४) सामान्य अपा�ता:

२.३. नेपालमा अपा�तत भएका व्यिक्तह�ाक ूितशत
२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको कूल जनसं ख्याको १.९४ ूितशत अथार्त ् ५लाख १३
हजार ३२१ जना अपा�ता भएका व्यिक्त रहेका छन् ।अपा�तााा िविवध ूकार अनुसारको ूितशत
िनम्न रहे को छ15:









Physical disability: 36.3 percent of the disabled population
Blindness/Low vision: 18.5 percent
Deaf/Hard of hearing: 15.4 percent
Speech problem: 11.5 percent
Multiple disabilities: 7.5 percent
Mental disability: 6 percent
Intellectual disability: 2.9 percent
Deaf-Blind: 1.8%

12 https://wecapable.com/types-of-disabilities-list/
13 https://www.disabled-world.com/disability/types/
14 अपा�ता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूचीको बमसं ख्या ख
15 www.NEPALDISABILITYPORTAL.ORG र www.unicef.org.
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२.४. अपा�तत भएका व्यिक्तको अिधकार
अपा�ता भएका व्यिक्तको अिधकारलाई अन्य सक्षम र शारीिरक �पमा सबल व्यिक्तसरह समानताका
आधारमा सम्बोधन हुने अिधकार र अपा�ता सं रक्षण, कल्याण र शसिक्तकरणका लािग सम्बोधन
गनुप
र् न� िविश� अिधकारमा िवभक्त गरी हेिरन्छ ।राज्यको अगािड सबै नागिरक समान हुन्छन् ।
कानूनी सं रक्षण, कायार्न्वयन, अवसर, ईत्यािदमा िवभेद गनर् पाइदै न।
नागिरकलाई सं िवधान तथा कानून ूद� सबै अिधकारह� समान्यतया अपा�ता भएका व्यिक्तका
् सं िवधान ूद� अिधकारह� अहरणीय मौिलक तथा
हकमा पिन समान �पमा ूा� हुने अिधकार हुन।
मानव अिधकारका िवषय हुन ् भने कानून ूद� अिधकारह�ले सारभूत तथा कायर्िविधगत अिधकारलाई
समेट्छन्।यी अिधकारह�को उपभोग र कायर्न्वयनमा समानता हुन्छ । कोही कसै लाई पेशा,
रोजगार, समूह, जातजाती, वणर्, िल�, आिदका आधारमा भेदभाव गरीनु हुदैन । त्यसरी नै केही यःता
मौिलक अिधकार र कानूनी अिधकारह� िवशेष समूह, वगर्, क्षेऽलाई समेट्ने ूकृितका रहे का
हुन्छन्।बालबािलकाका हक, मिहलाका हक, अपराध पीिडतका हक, अपा�ता भएका व्यिक्तका हक,
आिद ।यःता अिधकारह� ूाय: मौिलक र सामािजक न्यायमा आधािरत अिधकारका िवषय हुन्छन्
।यसरी हे दार् अपा�ता भएका व्यिक्तका अिधकारलाई समान्यतया २ भागमा िवभाजन गनर् सिकन्छ।
१.

समानतामा

आधािरत

अिवभेदजन्य

अिधकारह�:

कानूनका

अगािड

समानता,

अवसरमा

समानता, राज्य शिक्त तथा ॐोतमा पहुँच, उपलब्धता, उपयोग, उपभोगमा समानता, न्याियक
काम कारबाहीमा समानता, िवकास, उ�ित, ूगितको अिधकारमा समानता, कानून बमोिजम
ूा� हुने सारभूत तथा कायर्िविधगत अिधकारमा समानता ।
२.

िवशेष संरक्षण (कल्याण) मा आधािरत अिधकारह�: िवशेष सहुिलयत, सं रक्षण, समावेशीता,
आरक्षण, सशिक्तकरण, सामािजक सुरक्षा, सामािजक न्याय र मूल ूवाहीकरणसिहतको उ�ित
ँ सम्बिन्धत िवशेष ूकारका अिधकारह� ।
ूगितसग

यसरी हे दार् अपा�ता भएका व्यिक्तका समम अिधकारह� अन्तगर्त सं िवधान, कानून ूद� उनीह�को
सं रक्षण, उ�ित, ूगित र आत्मसम्मान सिहतको समानतामा आधािरत अिधकारको सं रक्षण सम्ब�र्न र
उपभोग गनर् आवँयक पन� सबै अिधकारह� जःतै; आरक्षण, समावेशीकरण, सशिक्तकरण लगायतका
सामािजक न्याय र कल्याणकारी अिधकारह� तथा मूलूवाहीकरणका लािग उपलब्ध हुने सबै
अिधकारह� पदर्छन् ।
२.५. अपा�तत संरक्षण तथा कल्याण सम्बन्धी कानूनको ऐितहािसक पृ�भूिम
२.५.१. अन्तराि�य ःतरमा
अपा�ता भएका व्यिक्तका अिधकारह� मौिलक मानव अिधकार र सामािजक न्यायका िवषयवःतु
हुन ् । अपा�ता िवषयको िवकासबमलाई अन्तराि�य �पमा हे दार् दोॐो िव� यु�पिछको समयलाई
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गणना गन� गरीन्छ ।ूथम र ��तीय िव� यु�पिछ सं सारभरी नै अपा�ता भएका व्यिक्तह�को सं ख्या
थिपन पुग्दा अपा�ताका क्षेऽमा काम गन� िविभ� सं ःथाह� ःथापना हुन थाले । सन् १९६० को
ु
दशकबाट अपा�ता भएका व्यिक्तका सांगठिनक िवःतारले सं सारभरीका दे शह� र सं यक्त
रा� सं घमा
दबाब परे को कारणले अपा�ता सम्बन्धी िविभ� घोषणापऽह� सं घबाट पािरत भए । िव�
जनसं ख्याको दश दे िख पन्ी ूितशत 16 अपा�ता भएका व्यिक्तह�को जनसं ख्या रहे को छ ।ठू लो
िहःसामा रहेका उनीह�को हकिहत सं रक्षण र सशिक्तकरणको सवाल ःवभावत: िव� समुदायको चासो,
ूाथिमकता र समःयाको िवषय रही आएको छ । यस समःयाको सम्बोधनका लािग िविभ� ूयासह�
ु
भएका पाइन्छन् । िव� रा�ह�को छाता सं गठन सं यक्त
रा� सं घको वडापऽले नागिरकह�को
आत्मसम्मान, अिधकारमा समानता, सं रक्षण, मानव अिधकारको सं रक्षण, भेदभाव रिहतता, शोषणको
अन्त्य जःता िस�ान्तलाई आत्मसाथ गद� सो अनु�प पक्ष रा�ह�ले नागिरकका हक अिधकारको
सम्बोधनका

सवालमा दाियत्व िनवार्ह गनुप
र् न� ूितब�ता गरे को छ ।यस वडापऽमा उल्लेिखत

ूावधानह� र त्यस अन्तगर्त िनमार्ण भएका सिन्ध, सम्झौता, कानून तथा सं यन्ऽह� पक्ष रा�का लािग
बाध्यकारी हुन्छन् ।
ु
सं यक्त
रा� सं घको वडापऽको ूःताबना17 ले व्यिक्तका मौिलक मानव अिधकारको ूत्याभूित, मानवीय
मूल्य र मान्यताको सम्मान, मिहला पु�षबीच समानताका आधारमा पक्ष रा�ले आवँयक व्यवःथा
गन� ूितब�ता जनाइएको छ भने धारा १ को उपधारा (३) 18 ले िबना भेदभाव आिथर्क, सामािजक,
सांःकृितक र मानव अिधकारको ूत्याभूित गन�छन् भ�े ूितब�ता गरे को छ ।यसको साथै धारा ५५ र
५६ ले उनीह�का आिथर्क, सामािजक, उ�ित, िवकास र जीवन तथा रोजगारका लािग उच्च
मान्यताह�को अवलम्वन गनुप
र् न� 19 व्यवःथा गरे को छ।वडापऽमा उल्लेिखत मौिलक मानव अिधकार
तथा सामािजक न्यायका सवाल जुन ् अपा�ता भएका व्यिक्तका सम्बन्धमा पिन उि�कै महत्वपूणर् छन्;
लाई सम्बोधन गनर् िविभ� सिन्ध महासिन्धह� भएका छन् । ती िनम्न20 रहेका छन् :
The core United Nations human rights conventions are:


International Covenant on Civil and Political Rights;



International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;



Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;



Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

16 http://www.himalkhabar.com/news :“अपा�ता भएका व्यिक्तको अिधकारका लािग समावेशी आवाज खोई”? २०७७ मंिसर १८ मा ूकािशत
टीका दाहालको लेख
17 to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations
large and small, andto promote social progress and better standards of life in larger freedom.
18 To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and
in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex,
language, or religion; and
19 States have undertaken to promote “higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and
development”.
20 https://www.un.org › esa › socdev › enable › disovlfInternational Legal Framework
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Convention against Torture and other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment
or Punishment ;



Convention on the Rights of the Child;



International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers
and Members of their Families.

International and regional human rights conventions to protect the rights of or
have provisions concerning persons with disabilities are:


ILO Convention concerning Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled
Persons)



Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Persons With Disabilities



African Charter of Human and People's Rights (art. 18(4));



European Social Charter (article 15); and



Protocol of San Salvador (Additional Protocol to the American Convention on
Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights ) (article 6 &
9)

Several disability-specific non-binding international instruments have been
adopted at the international level:


Universal Declaration of Human Rights.



Declaration of the Rights of Mentally-Retarded Persons, 20 Dec. 1971



Declaration on the Rights of Disabled Persons, 9 Dec.1975



World Programme of Action concerning Disabled Persons,

उल्लेिखत िविभ� अन्तराि�य कानूनी संयन्ऽह� मध्ये िनम्न संयन्ऽका सम्बन्धमा माऽ संिक्ष� चचार्
गिरएको छ:
(१)

Declaration on the Rights of Disables Persons, 1975

ु
अपा�गता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्बन्धी सं यक्त
रा� सं घको महासभाबाट पािरत पिहलो
Declaration on the Rights of Disables Persons, 1975 21 ले वडापऽमा पक्ष रा�ह�ले जनाएको
ूितब�ता अनु�प िवशेषत: अपा�ता भएका व्यिक्तका जीवन, आत्मसम्मान, रोजगार, आिथर्क,
सामािजक, उ�ित-ूगितका लािग िनवार्ह गनुप
र् न� दाियत्वका िवषयमा उल्लेख गरे को छ । यस
घोषणापऽले अपा�ता भएका व्यिक्तको पिरभाषा (धारा १) गनुक
र् ा साथै उनीह�ले अपवाद र भेदभाव
(….Birth or other situation applying either to the disable person….Art.2) िबना अिधकारह�को
उपभोग गनर्पाउने उल्लेख गरे को छ भने अपा�ता भएका व्यिक्तको आत्मसम्मानको अिधकार (धारा

21 Proclaimed by General Assembly resolution 3447 (XXX) of 9 December 1975
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३), समान राजनीितक तथा नागिरक अिधकार (धारा ४), उत्थानका लािग सशिक्तकरणका उपाय
अवलम्वन (Entitled to the measures designed to enable them. Art. 5), िशक्षा, ःवाःथ्यको सुिबधा,
अवसर र िवकास, आिथर्क, सामािजक सं रक्षण, शोषण, भेदभाव, दु�पयोग िव�� सं रक्षण, कानूनी
सहायता लगायतका अिधकारह�को राज्य पक्षले सुिनि�त तथा ूत्याभूित गनुप
र् न� व्यवःथा रहे को छ ।
नेपालमा सािबकमा ूचलनमा रहेको अपा� तथा कल्याण सम्बन्धी ऐन, २०३९ को ॐोत यो
घोषणापऽ पिन िथयो ।
(२)

अपा�तत भएका व्यिक्तको अिधकार सम्बन्धी महासिन्ध, २००६ (Convention on Rights of

Persons with Disabilities (CRPD), 2006)
ु
सं यक्त
रा� सं घीय घोषणापऽह� बाध्यात्मक नभएका कारणले आशा गरे अनु�प उपलब्धी हािसल हुन
नसकेको अवःथालाई बोध गरी यो महासिन्ध अिःतत्वमा आएको छ ।१६ िडसेम्बर २००६ मा
ु
सं यक्त
रा�सं घको ६१औ ं महासभाबाट पािरत यस महासिन्धमा १६४ रा�ले हःताक्षर

गरे का र

हालसम्म १८२ रा�ले अनुमोदन गरीसकेका छन् ।यस महासिन्धले मानव अिधकारको िव�व्यापी
घोषणा, नागिरकका समानतामा आधािरत अिधकार तथा मानवका नैसिगर्क मयार्दा, मूल्य र समान तथा
अहरणीय अिधकार सम्बन्धीका िविभ� अन्तराि�य महासिन्धह�का व्यवःथालाई जानकारीमा िलं दै
अपा�ता भएका व्यिक्तका अिधकारह�, ितनको उपलब्धता र पहुँचको सं यन्ऽ, पक्ष रा�को दाियत्व,
आपसी सरसहयोगजःता िविवध िवषयह� समेिटएका छन्।
५० वटा धारामा रहे को यस महासिन्धको उ�ेँय (धारा १) अपा�ता भएका सबै व्यिक्तह�का सम्पूण र्
मानव अिधकार तथा मौिलक ःवतन्ऽताह�को पूणर् र समान उपभोग, ूब�र्न, सं रक्षण एवं सुिनि�त
गनुर् तथा उनीह�का नैसिगर्क मयार्दाको सम्मानजनक ूब�र्न गनुर् रहेको छ ।यसैगरी धारा ३ मा
समान्य िस�ान्तह�, धारा ४ मा पक्ष रा�का सामान्य दाियत्वह�, धारा ५ दे िख ३४ सम्ममा समानता
र गैर भेदभाव नहुने सम्बन्धी, अपा� मिहलाका अिधकार, अपा� बालबािलकाका अिधकार, सचेतना
अिभबृि� सम्बन्धी, पहुँचयुक्तता, जीवनको अिधकार, कानूनको अगािड समानता, न्यायमा पहुँच,
व्यिक्तको ःवतन्ऽता र सुरक्षा, शोषण, िहं सा, दुव्यर्वहारबाट ःवतन्ऽता, समुदायमा समावेश हुन पाउने,
सहभागीता, लगायत आिथर्क, सामािजक, सांःकृितक, राजनीितक अिधकारका साथै आत्मसम्मान,
बासःथान, िशक्षा, ःवाःथ्य, अवसर समेतका अिधकारह�को ूत्याभूित गिरएको छ।
२.५.२.नेपालमा अपा�तत भएका व्यिक्तको हक संरक्षण तथा कल्याण सम्बन्धमा भएका ूयासह�
नेपालमा अपा�ता भएका व्यिक्तका अिधकारको कानूनी िवकासको अवधारणा हेदार् उनीह�को हकिहत
सं रक्षण-सम्ब�र्नको िवषय सािबकमा अिधकारवादी अवधारणाभन्दा कल्याणकारी अवधारणाको �पमा
सम्बोधन हुँदै आएको पाइन्छ।यस सम्बन्धमा छु �ै कानूनी व्यवःथा नभै सारभूत समानता (ःवतन्ऽता,
ु ी ऐन, सरकारवादी मु�ा
समानता र सम्पि� लगायतका हकमा) र कायर्िविधगत सहुिलयत ( मुलक
सम्बन्धी ऐन, तथा अदालती िनयमावलीह�, साक्षी ूमाणमा उपिःथित, ूितिनिधत्व, रोहबर लगायत)
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सम्बन्धीका केही सं वैधािनक तथा कानूनी ूबन्धह� िछटपुट�पमा रहेको पाइन्छ।त्यस समयका
सं िवधानह�ले मौिलक र नैसिगर्क मानव अिधकार व्यवःथा गरे का भएपिन छु �ै कानूनी सं रचनाको
माध्यमबाट अपा�ह�को समःया सम्बोधन हुन सकेको िथएन ।अपा� व्यिक्तको हक, िहत कल्याण
ँ आउने कायर् गन�उपर सजायको व्यवःथा सन्दभर्मा नेपालमा
तथा उनीह�को आत्सम्मानमा आच
पिहलोपटक अपा� सं रक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ र अपा� सं रक्षण तथा कल्याण िनयमावली,
२०५१ िनमार्ण22 भई कायार्न्वयनमा आएको पाइन्छ ।
यस ऐनले अपा�ह�को िहतको सं रक्षण सम्ब�र्न गनर्, अपा� हुने पिरःथितको रोकथाम गरी िनराकरण
गनर्, अपा�ह�को ःवाःथ्य, िशक्षा, ःयाहार, तािलम र उनीह�को समानताको हक तथा रोजगारी
समेतको कल्याणकारी आवँयक व्यवःथा गरी अपा�ह�लाई समाजकै सक्षम सदःय एवं सिबय�पमा
उत्पादनशील बनाउने

23

उ�ेँय राखेको िथयो ।२५ दफा रहे को यस ऐनमा अपा�को पिरभाषा र

अपा�पनको िनधार्रण, अपा�ह�को िहत सं रक्षणाथर् आवँयक व्यवःथा गनुप
र् न� राज्यको दाियत्व,
समानताको हक र अवसर तथा सं रक्षण, सुिबधा, सहुिलयत, अपा�को पालन-पोषण, कु� अपा� तथा
सामािजक िविक्ष�ता भएका अपा� सम्बन्धीको छु �ाछु �ै व्यवःथा, अपा� सम्बन्धी अपराध र दण्ड
सजाय, सं ःथागत र ूशासिनक व्यवःथा लगायतका अपा�ह�को कल्याणमा आधािरत व्यवःथा यसमा
समेिटएका छन् ।
२०४६/०४७ सालको जनआन्दोलनपिछ कायार्न्वयनमा आएको नेपाल अिधराज्यको सं िवधान, २०४७
ले “………शारीिरक वा मानिसक �पले अशक्त व्यिक्त……वगर्को सं रक्षण वा िवकासका लािग कानून�ारा
िवशेष व्यवःथा गनर् सिकनेगरी र राज्यले ……….अपा� र अशक्तह�को सं रक्षण र उ�ितका लािग
िशक्षा, ःवाःथ्य र सामािजक सुरक्षाको िवशेष व्यवःथा गन� नीित अवलम्वन गन� 24 व्यवःथा गरी
अपा�ता भएका व्यिक्तको अिधकारलाई केही हदमा सम्बोधन गरे को छ।यसको अलावा समानुपाितक
ूितिनिधत्व र समावेशीताको िस�ान्त अनु�प सबै वगर्, समूहको हकिहत सं रक्षण र कल्याणमा
आधािरत

लोकतािन्ऽक

ूणाली

अवलम्वनको

ूितब�ता

सं िवधानले

गरे को

छ।यस

अनु�प

समानुपाितक ूितिनिधत्वका सवालमा िनवार्चन सम्बन्धी कानूनह�, अवसर र ॐोत साधनको पहुँचको
सवालमा समावेशी व्यवःथाका िनजामती सेवालगायत सरकारी तथा सावर्जिनक सेवाका कानूनह�मा र
अपा�समेतको सामािजक कल्याण र सशिक्तकरणका सवालमा ःवाःथ्य, िशक्षा, सहुिलयत, सुिबधा,
भ�ाका िवषयमा िविभ� कानूनह�मा समेिटएको िथयो।
यसै गरी यस अविधमा अपा� सं रक्षण तथा कल्याण िनयमावली, २०५१ जारी भई कायार्न्वयनमा
आएको छ भने माओवादी सं घषर् (Insurgency) तथा दोॐो जनआन्दोलनको समयमा भएका अपा�

22 लालमोहर र ूकाशन िमित बमश: २०३९।०८।०६ र २०५१।०८।१२
23 अपा� सं रक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ को ूःतावना
24 नेपाल अिधराज्यको सं िवधान २०४७ धारा ११ को उपधारा (३) को ूितबन्धात्मक वाक्यांस र धारा २६ राज्यको नीित
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अशक्तह�को तत्काल र दीघर्कालीन�पमा समःया समाधान गरी िहत सं रक्षण गनर् सत्य िन�पण तथा
मेलिमलाप आयोग र सो सम्बन्धी ऐन बनी कायार्न्वयनमा आएको छ ।
अन्तराि�य ःतरमा अपा�ता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्बन्धी महासिन्ध, २००६ (Convention on
Rights of Persons with Disabilities (CRPD), 2006 ) को नेपालले सन् २००९ को िडसेम्बर २७
मा अनुमोदन गरी पक्ष रा�को है िसयतमा यस अनु�प दाियत्व िनवार्ह गद� आएको छ ।
नेपालको सं िवधान २०७२ ले पिहलोपटक अपा�ता भएका व्यिक्तको हकलाई सामिजक न्यायको हक
अन्तगर्त उनीह�को िविवधताको पिहचान सिहत मयार्दा र आत्मसम्मानपूवक
र् जीवनयापन गनर् पाउने र
सावर्जिनक सेवा तथा सुिबधामा समान पहुँचको हक हुने व्यवःथा गरे को छ भने उनीह�को
व्यवःथापनको िवषय ःथानीय तहको अिधकारको सूिचमा राखीएको छ

25

।यसको साथै सं िवधान ूद�

मौिलक हक कायार्न्वयन गनर् आवँयक पन� कानून बनाई कायार्न्वयनमा ल्याउनुपन� सं वैधािनक
व्यवःथा

बमोिजम

अपा�ता

भएका

व्यिक्तको

अिधकार

सम्बन्धी

ऐन,

२०७४

िनमार्ण

भई

कायार्न्वयनमा आएको छ ।यस ऐनले अपा�ता भएका व्यिक्त िव�� हुने भेदभाव अन्त्य गरी
उनीह�को नागिरक, राजनीितक, आिथर्क, सामािजक तथा सांःकृितक अिधकारको सम्मान गनर् तथा
अपा�ता भएका व्यिक्तलाई सशिक्तकरण गरी नीित िनमार्ण र िवकास ूिबयामा सहभागी गराई
ःवावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सुिनि�त गन�

26

उ�ेँय िलएको छ ।यस िवषय

िवःतृतमा अक� भागमा उल्लेख गिरएको छ ।
यी मुख्य कानूनी सं रचनाह� लगायत ूचिलत कानूनह�लाई कायार्न्वयनमा ल्याई अपा�ता भएका
व्यिक्तका सं वैधािनक तथा कानूनी हक अिधकारको सं रक्षण, सम्ब�र्न गरी व्यवहारमा ूत्यभूित गनर् र
उनीह�को िहत-कल्याणका पक्षमा कायार्न्वयनमा ल्याउन केन्िदे िख ःथानीय िनकायसम्म िविभ�
सं ःथागत ूबन्धह� रहे का छन् भने यस क्षेऽमा काम गन� िविभ� राि�य, अन्तराि�य सं घ, सं ःथाह�
िबयाशील रहे का छन् ।

३. अपांगता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्वन्धीको कानूनी व्यवःथा
अपांगता भएका व्यिक्तको अिधकारलाई नेपालको सं िवधानले मौिलक हकको �पमा राखेको छ भने सो
हकलाई कायार्न्वयन गनर्का लािग अपांगता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्वन्धी ऐन, २०७४ अपांगता
भएका व्यिक्तको अिधकार सम्विन्ध िनयमावली, २०७७ मुख्य कानून कायार्न्वयनमा रहेका छन् ।
अपा�तालाई अन्य कानूनह�ले पिन िछटपुट�पमा सम्बोधन गरे को पाइन्छ। यस सम्बन्धमा सं िक्ष�
चचार् दे हायमा गिरएको छ:

25 नेपालको सं िवधान धारा ४२उपधारा (३) र अनुसूिच ८ को बमसं ख्या १६
26 अपांगता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को ूःताबना
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३.१ नेपालको संिवधान
नेपालको सं िवधानले समानता, ःवतन्ऽता, भेदभाव रिहतता, समावेशीता, सशिक्तकरण, समता मूलक
समाज, िविवधतािबचको एकता, सिहंणुता र सामािजक सदभाव, सामािजक न्याय, आत्मसम्मान जःता
िव�व्यापी मान्यताह�लाई आत्मसाथ गरे को छ ।जीवन र आत्मसम्मानको हक, समानताको हक,
ःवतन्ऽताको हक, न्याय सम्बन्धी हक, सम्पि�को हक, लगायतका हकह� सबै नागिरकलाई
समानताका आधारमा उपलब्ध हुने मौिलक हक हुन ् भने िविवध खालको असमानतािबच सामािजक
न्याय र समतामूलक ूबन्धका मान्यताका आधारमा समानता तथा सकारात्मक िवभेदका माध्यमबाट
िवशेष सं रक्षणका हकका �पमा रहे का छन् । सं िवधानमा अपा�ता भएका व्यिक्तका हक सम्बन्धमा
दे हाय बमोिजम ूत्याभूित गिरएको छ ।
समानताको हक27
यस सम्बन्धी व्यवःथामा सामान्य कानूनको ूयोगमा उत्पि�, धमर्, वणर्, जात, जाित, िल�, शारीिरक
अवःथा, अपा�ता, ःवाःथ्य िःथित, वैवािहक िःथित, गभार्वःथा, आिथर्क अवःथा, भाषा वा क्षेऽ, वैचािरक
आःथा वा यःतै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरीने छै न (धारा १८(२)) भ�े उल्लेख छ भने राज्यले
नागिरकिबच उत्पि�, धमर्, वणर्, जात, जाित, िल�, आिथर्क अवःथा, भाषा, क्षेऽ, वैचािरक आःथा वा यःतै
अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गन� छै न (धारा१८(३)) भ�े उल्लेख रहेको छ । यस िकिसमको
समानतािभऽ पिन अपा�तत भएका व्यिक्तका हकमा समेत उनीह�को सं रक्षण सशिक्तकरण वा
िवकासका लािग कानून वमोिजम िवशेष व्यवःथा गनर्सिकने गरी सम्बोधन गरे को छ ।
छु वाछूत तथा भेदभाव िव��को हक28:
कुनै पिन व्यिक्तलाई िनजको उत्पि�, जात, जाित, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीिरक अवःथाको
आधारमा

कुनै

पिन

िनजी

तथा

सावर्जिनक

ःथानमा

कुनैूकारको

छु वाछूत

वा

भेदभाव

नगरीने(धारा२४(१)),उत्पि�, जात, जाित वा शारीिरक अवःथाको आधारमा कुनै व्यिक्त वा समुदायलाई
उच वा नीच दशार्उने, जात, जाित वा छु वाछूतको आधारमा सामािजक भेदभावलाई न्यायोिचत �ा�े वा
छु वाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधािरत िवचारको ूचार ूसार गनर् वा जातीय िवभेदलाई
कुनै पिन िकिसमले ूोत्साहन गनर् नपाइने (धारा २४(३)), कुराको ूत्याभूित गद� यस धाराको ूितकूल
हुनेगरी भएका सबै ूकारका छु वाछूत तथा भेदभावजन्य कायर् गम्भीर सामािजक अपराधका �पमा
कानूनबमोिजम दण्डनीय हुनेछन् र त्यःतो कायर्बाट पीिडत व्यिक्तलाई कानूनबमोिजम क्षितपूितर् पाउने
हक हुनेछ (धारा२४(५)) भ�े व्यवःथा रहे को छ ।

27 नेपालको सं िवधान धारा १८
28 नेपालको सं िवधान धारा २४
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िशक्षा सम्बन्धी हक29
यस हक अन्तगर्त अपा�ता भएका नागिरकलाई िन:शुल्क उच्च िशक्षा पाउने हक (धारा ३१ (३)) र
�ि�िवहीन नागिरकलाई ॄे लिलिप तथा बिहरा र ःवर वा बोलाइसम्बन्धी अपा�ता भएका नागिरकलाई
सा�ेितक भाषाको माध्यमबाट कानूनबमोिजम िन:शुल्क िशक्षा पाउने हक (धारा३१(४)) हुने कुराको
सुिनि�तता गिरएको छ ।
बालबािलकाको हक30
बालबािलकाका हकमा असहाय, अनाथ, अपा�तत भएका, �न्� पीिडत, िवःथािपत एवं जोिखममा रहेका
बालबािलकालाई राज्यबाट िवशेष संरक्षण र सुिवधा पाउने हक हुनेछ (धारा३९(९)) भ�े उल्लेख
भएकोछ।
सामािजक न्यायको हक31
यस हक अन्तगर्त अपा�ता भएका व्यिक्तले सामािजक न्यायका �ि�कोणबाट उनीह�को राज्यका
िनकायमा सहभागीता अवसर पहुँच सं रक्षण र ूाथिमकता पाउने समेतका हकह�को व्यवःथा गिरएको
छ । जस अनुसार आिथर्क, सामािजक वा शैिक्षक�पले पछािड परे का मिहला, दिलत, आिदवासी
जनजाित, मधेशी, था�, अल्पसङ्ख्यक, अपा�तत भएका व्यिक्त, सीमान्तीकृत, मुिःलम, िपछडावगर्, लैि�क
तथा यौिनक अल्पसङ्ख्यक, युवा, िकसान, ौिमक, उत्पीिडत वा िपछिडएको क्षेऽका नागिरक तथा
आिथर्क�पले िवप� खस आयर्लाई समावेशी िस�ान्तका आधारमा राज्यको िनकायमा सहभािगताको
हक (धारा४२(१)), अपा�तत भएका नागिरकलाई िविवधताको पिहचानसिहत मयार्दा र आत्मसम्मानपूवक
र्
जीवनयापन गनर् पाउने र सावर्जिनक सेवा तथा सुिवधामा समान पहुँचको हक (धारा४२(३)), नेपालमा
अमगामी लोकतािन्ऽक पिरवतर्नका लािग भएका सबै जन-आन्दोलन, सश� सङ्घषर् र बािन्तका
बममा जीवन उत्सगर् गन� शहीदका पिरवार, बेप�ा पािरएका व्यिक्तका पिरवार, लोकतन्ऽका यो�ा, �न्�
पीिडत र िवःथािपत, अपा�तत भएका व्यिक्त, घाइते तथा पीिडतह�लाई न्याय एवं उिचत सम्मानसिहत
िशक्षा, ःवाःथ्य, रोजगारी, आवास र सामािजक सुरक्षामा कानूनबमोिजम ूाथिमकताका साथ अवसर
पाउने हक (धारा ४२ (५)) मा सुिन�तता गिरएको छ ।
सामfिजक सुरक्षाको हक32
आिथर्क�पले िवप�, अशक्त र असहाय अवःथामा रहेका, असहाय एकल मिहला, अपा�तत भएका,
बालबािलका, आफ्नो हे रचाह आफ� गनर् नसक्ने तथा लोपोन्मुखजाितका नागिरकलाई कानूनबमोिजम
सामािजक सुरक्षाको हक हुनेछ भ�े उल्लेख भएको अवःथा छ ।

29 नेपालको सं िवधान, धारा ३१
30 नेपालको सं िवधान, धारा३९
31 नेपालको सं िवधान, धारा ४२
32 नेपालको सं िवधान, धारा ४३
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संिवधानमा उल्लेिखत यी मौिलक हकका अलावा िनम्न व्यवःथा रहेको छ:


समानुपाितक समावेशीकरण सहभागीता र सामिजक न्यायका माध्यमबाट राि�य जीवनका सबै
क्षेऽमा न्यायपूण र् व्यवःथा कायम गद� लोकतािन्ऽक अिधकारको उपभोग गनर् पाउने अवःथा
सुिन�त गन� लगायतको राजनीितक उ�ेँय सिहतको राज्यका मागर् िनद� शक िस�ाान् हुन33
े ,



यातायात सुिवधामा नाग�रकह�को सरल, सहज र समान पहुँच सुिनि�त गद� यातायात क्षेऽमा
लगानी

अिभवृि�

गन�

र वातावरण

अनुकूल

ूिविधलाई

ूाथिमकता िदं दै

सावर्जिनक

यातायातलाई ूोत्साहन र िनजी यातायातलाई िनयमनगरी यातायात क्षेऽलाई सुरिक्षत,
व्यविःथत र अपा�तत भएका व्यिक्त अनुकूल बनाउने (धारा ५१ (ज)) (१४),


समानुपाितक िनवार्चन ूणालीबमोिजम हुने ूितिनिधसभाको िनवार्चनका लािग राजनीितक
दलले उम्मेदवारी िदं दा अपा�तत भएको व्यिक्तको समेत ूितिनिधत्व हुने व्यवःथा (धारा
८४२) (३),



ूदे शसभाका सदःय, गाउँपािलकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपािलकाका ूमुख र
उपूमुख

रहे को

िनवार्चक

म��ल�ारा

स�ीय

कानूनबमोिजम

ूदे शसभाका

सदःय,

गाउँपािलकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपािलकाका ूमुख र उपूमुखको मतको भार
फरक हुनेगरी ूत्येक ूदे शबाट कम्तीमा तीनजना मिहला, एक जना दिलत र एक जना
अपा�तत भएका व्यिक्त वा अल्पसङ्ख्यकसिहत आठ जना गरी िनवार्िचत छप� जना रहने
(धारा ८६) (२) (क),


समानुपाितक िनवार्चन ूणालीबमोिजम हुने ूदे शसभाको िनवार्चनका लािग राजनीितक दलले
उम्मेदवारी िदं दा अपा�तत भएको व्यिक्तको समेत ूितिनिधत्व हुने व्यवःथा गनुप
र् न�छ धारा
१७६(६) (७),



राि�य समावेशी आयोगले अपांगता भएका व्यिक्तह�को हकमा पिन उनीह�को अिधकारको
सं रक्षणका लािग अध्ययन तथा अनुसन्धान गन�अिधकार हुने (धारा २५९),



ःथानीय तहको अिधकारको सूचीमा उल्लेख भएको वुदा नं १६ मा अपांगता भएका व्यिक्त र
असक्तह�कक व्यवःथापन सम्बन्धीको अिधकार राखीएको छ (अनुसूची ८)

३.२

अपांगता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्वन्धी ऐन, २०७४ र अपांगता भएका व्यिक्तको
अिधकार सम्वन्धी िनयमावली, २०७७

अपा�ता भएका व्यिक्तका सं िवधान ूद� अिधकारलाई कायार्न्वयनमा ल्याउन यो कानून िनमार्ण भई
कायार्न्वयनमा आएको छ�अपा�ता भएका व्यिक्तको अिधकार, यसको सं रक्षण, सम्ब�र्न उनीह�लाई
सहुिलयत, सुिबधा, सामिजक न्यायका मान्यताका आधारमा सकारात्मक िवभेदसिहतको सशिक्तकरण,
33 नेपालको सं िवधान, धारा ५०
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लगायत राज्यको दाियत्व र उनीह�का अिधकारको उल्लं घनकतार्लाई सजायसमेतको िवशेष व्यवःथा
यसमा रहे को छ ।यो िवशेष कानून भएकोले यसमा लेिखएका कुरा जित यसै ऐन बमोिजम र अन्यमा
ूचिलत कानून बमोिजम हुन्छ । अपांगता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्वन्धी ऐन, २०७४ को ूमुख
कानूनी व्यवःथाह� िनम्न रहेका छन् :
1. अपांगता भएका व्यिक्तह�कक अिधकार सम्वन्धी कानूनको उ�ेँय34


अपांगता भएका व्यिक्त िव�� हुने भेदभाव अन्त्य गरी उनीह�को नागिरक, राजनीितक,
आिथर्क, सामािजक तथा सांःकृितक अिधकारको सम्मान गनर्,



अपांगता भएका व्यिक्तलाई सशिक्तकरण गरी नीित िनमार्ण र िवकास ूिबयामा सहभागी
गराई ःवावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सुिनि�त गनर्,



अपांगता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनर्,

२. पिरभाषा
यो ऐन िमित २०७४।०६।२९ मा राजपऽमा ूकािशत भएको भएपिन ऐनको दफा १ को उपदफा
(२) अनुसार ९१औ ं िदनबाट ूारम्भ हुने भएकोले २०७४ माघ १ दे िख कायार्न्वयनमा आएको
मा�ुपन� हुन्छ।यस ऐनको ूारिम्भक पिरच्छे दमा ऐनमा ूयुक्त केिह शब्द र शब्दावलीको पिरभाषा
गिरएको छ ।त्यसमध्येका असहाय अपा� तथा अपा�ता भएका व्यिक्त तथा उनीह�को अिधकारको
सं रक्षणका लािग पहुँचयुक्त अवःथा के हुने सम्बन्धमा भएको पिरभाषा यस सन्दभर्मा महत्वपूण र् रहे का
छन् ।ित िनम्न छन्35:
“अपा�तत भएका असहाय व्यिक्त” भ�ाले आफ्नो सम्पि� नभएका ःयाहार सुसार गन� पिरवारका सदःय
वा सं रक्षक नभएका वा आफै रोजगार गरी जीवनयापन गनर् नसक्ने अपा�ता भएका व्यिक्त सम्झनु
पछर्। “अपा�तत भएका व्यिक्त” भ�ाले शारीिरक मानिसक बौि�क वा इन्िीय सम्बन्धी दीघर्कालीन
अशक्तता कायर्गत सीिमतता फङ्सनल इिम्ूमेण्ट वा िव�मान अवरोधको कारण अन्य व्यिक्तसरह समान
आधारमा पूण र् र ूभावकारी ��ले सामािजक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यिक्त सम्झनुपछर् ।
“पहुँचयुक्त” भ�ाले अपा�ता भएका व्यिक्तलाई ःविनभर्रतापूवक
र् जीवनयापन गनर् जीवनका हरे क पक्षमा
पूण�
र् पले सहभािग हुनसक्नेगरी सक्षम बनाउन मानव िनिमर्त भौितक सं रचना यातायातका साधन सूचना
र सं चारका उपकरण तथा ूिविध वा सवर्साधारणलाई खुला गरीएका सेवा तथा सुिवधा िबना अवरोध
समान �पमा उपयोग गनर्सक्ने अवःथा सम्झनुपछर् ।

34 अपा�ता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को ूःताबना

35 ऐजन ऐन, दफा २(क) (ख) (छ)
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३. अपा�तताक वगीर्करण पिरचयपऽ र अिभलेख सम्बन्धी व्यवःथा
ऐनको पिरच्छे द २ को दफा ३ दे िख ६ सम्म यसरी सम्बन्धी व्यवःथा रहेको छ।ऐनको दफा ३ ले
अनुसूची १ बमोिजमको अपांगताको वगीर्करण हुने व्यवःथा गरे को छ । यस अनुसार अपा�ता दुई
िकिसमको रहे को पाइन्छ, जुन िनम्न बमोिजम रहे को छ:
(क)

शारीिरक अपांगता वा ूणालीमा भएको समःया तथा किठनाइको आधारमा अपांगता भएका व्यिक्त :
यस अन्तगर्त िनम्न िकिसमका अपांगता रहे का छन्:

१.

शारीिरक अपांगता : ःनायु, मासं पेशी र जोनीर् तथा ह�ीाक बनावट एवं स�ालनमा समःया
भएको कारणबाट कुनै व्यिक्तको अं गको स�ालन, ूयोग र िहँडडुलमा समःया (जःतै ः बाल
पक्षघात (पोिलयो), शारीिरक अं गिविहन, कु� ूभाव, मांसपेशी िवचलन (मःकुलर िडःशोफी),
जोनीर् र मे�द�ड सम्बन्धी ःथायी समःया, क्लवफीट पैताला फक�को, िरकेट्स ह�ी सम्बन्धी
समःयाका कारण उत्प� अशक्तता तथा सो॑ वषर् उमेर पुगेको व्यिक्तमा उमेर बमोिजम
हुनपु न� औसत उचाइ भन्दा ज्यादै कम उचाइ भएको व्यिक्त ।

२.

�िि सम्बन्धी अपांगता: �िि सम्बन्धी दे हायको समःयाबाट कुनै व्यिक्तमा कुनै पिन वःतुको
आकृित, आकार, �प र रं गको �ान नहुन,े
(क)

ँ ाले
�िि िविहनता: औषिध, शल्यिचिकत्सा, चःमा वा लेन्सको ूयोगबाट पिन दुबै आख
ँ
हातको औला
दश िफटको दू रीबाट छु �ाउन नसक्ने वा ःनेलेन चाटर्को पिहलो
लाइनको अक्षर (३/६०) मा पढ्न नसक्ने व्यिक्त ।

(ख)

न्यून �िियुक्त: औषिध, शल्यिचिकत्सा, चःमा वा लेन्सको ूयोगबाट पिन बीस
िफटको दूरीबाट हातको औ ंला छु �ाउन नसक्ने वा ःनेलेन चाटर्को चौथो लाइनको
अक्षर (६/१८)

(ग)
३.

मा पढ्न नसक्ने ।

पूण र् �िििविहन: पूणर् �पमा उज्यालो वा अध्ँ यारो छु �ाउन नसक्ने व्यिक्त

सुनाइ सम्बन्धी अपांगता:

सुनाइका अंगको बनावट एवं ःवरको पिहचान, ःथान, उतारचढाव

तथा ःवरको माऽा र गुण छु �ाउन नसक्ने,
(क)

बिहरा: असी डेिसबलभन्दा मािथको ध्विन सु� नसक्ने वा स�ाराा लािग सा�ेितक
भाषा ूयोग गनुन
र् पन� व्यिक्त ।

(ख)

सुःतौवण: सु�लाई ौवण यन्ऽ राख्नुपन� वा पैस�ीदे िख असी डेिसबलसम्मको ध्विन
सु� सक्ने व्यिक्त ।

४.

ौवण �िििविवि अपांगताः सुनाइ सम्बन्धी र �िि सम्बन्धी दुवै अपांगता भएको वा दुईवटा
ु अन्तरिबया रहे को व्यिक्त ।
इिन्िय सम्बन्धी अपांगताको सं यक्त
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५.

ःवर र बोलाइ सम्बन्धी अपांगता: ःवर र बोलाइ सम्बन्धी अंगमा उत्प� कायर्गत सीिमतताका
कारण तथा बोल्दा ःवरको उतार चढावमा किठनाइ, बोली ःप� नहुन,े बोल्दा शब्द वा अक्षर
दोहोर्याउने व्यिक्त।

६.

मानिसक वा मनोसामािजक अपांगता: मिःतंक र मानिसक अंगमा आएको समःया तथा
सचेतना, अिभमुखीकरण, ःफूितर्, ःमरणशिक्त, भाषा, गणना जःता बौि�क कायर् सम्पादनका
सन्दभर्मा आउने समःयाको कारणले उमेर र पिरिःथित अनुसार व्यवहार गनर् समःया हुने
अवःथाको व्यिक्त ।

७.

बौि�क अपांगता: उमेरको बृि�सँगै बौि�क सचेतनाको िवकास हुन नसकी बौि�क िवकास
नभएका कारणले उमेर वा वातावरणमा सापेक्ष िबयाकलाप गनर् समःया हुने अवःथाको
व्यिक्त । (जःतो: डाउन्स िसन्सोम समेत)

८.

अनुवंशीय रक्तौाव (हेमोिफिलया) सम्बन्धी अपांगता: अनुवंशीय असरका कारण रगतमा हुने
फ्याक्टरमा िवचलन आई रगत जम्ने कायर्मा समःया उत्प� हुने शारीिरक अवःथाको
व्यिक्त ।

९.

अिटज्म सम्बन्धी अपांगता: जन्मजात नशा वा तन्तुको िवकास र सोको कायर्मा आएको
समःया भएको व्यिक्त । (जःतो: स�ार गनर्, सामान्य सामािजक िनयम बुझ्न र ूयोग गनर्
किठनाई हुने तथा उमेरको िवकाससँगै सामान्य व्यवहार नदे खाउनु, अःवभािवक ूितिबया
ँ घुलिमल नहुन ु वा तीो ूितिबया गन�
दे खाउनु, एउटै िबया लगातार दोहोर्याइ रहनु, अ�सग
व्यिक्त)

१०.

बहुअपांगता: एउटै व्यिक्तमा मािथ उल्लेिखत दुई वा दुईभन्दा बढी ूकारका अपांगताको
समःया भएको व्यिक्त । (जःतैः मिःतंक पक्षघात आिद)

(ख) अशक्तताको गम्भीरताका आधारमा अपांगताको वगीर्करण
(१)

पूण र् अशक्त अपांगता: आफ्नो दै िनक िबयाकलाप सम्पादन गनर् िनरन्तर �पमा अ�को सहयोग
िलँदा पिन किठनाइ हुने अवःथाको व्यिक्त ।

(२)

अित अशक्त अपांगता: वैयिक्तक िबयाकलाप सम्पादन गनर् तथा सामािजक िबयाकलापमा
सं लग्न हुन िनरन्तर �पमा अ�को सहयोग िलनुपन� अवःथाको व्यिक्त ।

(३)

मध्यम अपांगता: भौितक सुिवधा, वातावरणीय अवरोधको अन्त्य, िशक्षा वा तािलम भएमा
अ�को सहयोग िलई वा निलई िनयिमत �पमा आफ्नो िदनचयार् र सामािजक िबयाकलापमा
सहभागी हुन सक्ने अवःथाको व्यिक्त ।
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(४)

सामान्य अपांगता: सामािजक तथा वातावरणीय अवरोध नभएमा िनयिमत �पमा आफ्नो िदनचयार् र
सामािजक िबयाकलापमा सहभागी हुन सक्ने अवःथाको व्यिक्त

उपरोक्त वगीर्करण सम्बन्धीको व्यवःथा लगायत अपांगताको पिरचयपऽ सम्बन्धी व्यवःथा, झू �ा
िववरण िदई पिरचयपऽ ूा� गनर् नहुने सम्बन्धी, ःथानीय िनकायले यसको अिभलेख राख्नुपन�
सम्बन्धीका व्यवःथा 36 रहे का छन्।पिरचयपऽ ूाि�का तिरका लगायत यस सम्बन्धी िनयमावलीमा
उल्लेख भएको छ।यस अनुसार अपांगता भएका व्यिक्तह�को वगीर्करण िसफािरस सिमतको व्यवःथा
िनयमावलीको िनयम ३ मा रहे को छ भने अपांगता पिरचयपऽ ूा� गनर् िनवेदन िदने ूकृया िनयम ४
मा र पिरचयपऽ िदने ूकृया िनयम ५ मा रहे को छ भने पिरचयपऽ निदने िनणर्य उपर उजूरी िदने
व्यवःथा िनयम ६ मा रहे को छ । िनयमावलीको िनयम ५ मा पूणर् असक्त अपांगताको लािग रातो,
अित असक्त अपांगताको लािग िनलो, मध्यम अपांगताको लािग पहे लो, सामान्य अपांगताको लािग सेतो
रं गको पिरचयपऽ ःथानीय तहले िदने व्यवःथा गरे को छ ।
अपांगता भएका व्यिक्तले अपांगताको पिरचयऽ ूा� गनर् िनज आफैले वा िनजको पिरवारको कुनै सदःय वा
सं रक्षकले सम्बिन्धत वडा कायार्लयको िसफािरस सिहत ःथानीय तहमा िनवेदन िदनु पन�, त्यःतो व्यिक्तले
आफैले िनवेदन िदन नसक्ने भएमा वा िनजको पिरवारको कुनै सदःय वा सं रक्षक नभएमा सम्विन्धत
वडाका वडा अध्यक्षले अपांगता पिरचयपऽको लािग िनवेदन िदन सक्ने, यसरी ूा� िनवेदन उपर
ःथानीय तहले आवँयक जाँचबुझ गरी अपांगता दे खेमा त्यःतो व्यिक्तलाई अपांगताको वगीर्करणसमेत
उल्लेख गरी तोिकएको ढाँचामा अपांगताको पिरचयपऽ िदनु पन�, ःथानीय तहले जाँचबुझ गदार्
अपांगताको वगीर्करण ू� नभएमा वा अपांगता भए नभएको सम्वन्धमा ि�िवधा भएमा ःथानीय तहले
समन्वय सिमितमा पेश गन�, समन्वय सिमितले िसफािरस गनुर् अिघ पिरचयपऽ ूा� गन� व्यिक्तको
शारीिरक परीक्षण गनर् अवँयक दे खेमा ःथानीय तहको खचर्मा निजकको सरकारी अःपतालमा िनजको
ःवाःथ्य परीक्षण गरी अपांगताको पिरचयपऽ िदनु पन�, जाँचबुझ वा शारीिरक परीक्षण गदार् पिरचयपऽ
िदन निमल्ने दे खेमा सो को कारण सिहतको जानकारी िनवेदकलाई िदनु पन�, अपांगताको पिरचयपऽ
िदन निमल्ने गरी ःथानीय तहले गरे को िनणर्य उपर सम्विन्धत व्यिक्तले ३५ िदन िभऽ सम्विन्धत
मन्ऽालय वा मन्ऽालयले तोकेको अिधकारी समक्ष उजूरी िदनु पन� र सो उजूरी उपर मन्ऽालयले
गरे को िनणर्य अिन्तम हुने व्यवःथा ऐनले गरे कोछ 37 ।िनयमावलीको िनयम ६(३) बमोिजम त्यसरी
उजूरी परे को िमितले ३० िदन िभऽ छानिवन गरी िनणर्य गरी सो को जानकारी ःथानीय तह वा
उजूरीकतार्लाई िदनुपन� व्यवःथा समेत रहे को छ ।
४. अपांगता भएका व्यिक्तह�कक अिधकार सम्वन्धी व्यवःथा
ऐनको दफा ७ दे िख २० सम्म १४ ूकारका अपा�ता भएका व्यिक्तका अिधकारको उल्लेख गिरएको
छ । ती अिधकारह� सममतामा अपांगता भएका व्यिक्त सबैका समानता वैयिक्तक ःवतन्ऽता भेदभाव
36 अपांगता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ दफा ४, ५, ६
37 अपांगता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४
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रिहतता सामुदाियक जीवन र सं रक्षण सहभागीता सं गठन वा सुिवधा तथा न्यायमा पहुँच समािजक
सुरक्षा सूचना तथा आवतजावतका

अिधकारह� र अपा�ता भएका मिहला तथा बालबािलकाका थप

अिधकारका �पमा रहे का छन् ।जुन िनम्नानुसार रहे का छन् :


ूचिलत कानून बमोिजमका अिधकार उपभोग गनर् पाउने, दफा ७



भेदभाव िव��को अिधकार, दफा ८.



सामुदाियक जीवनको अिधकार, दफा ९



सं रक्षणको अिधकार, दफा १०



राजनीितक सहभािगताको अिधकार, दफा ११



नीित िनमार्णमा सहभािगताको अिधकार, दफा १२



सं ःथा खोल्ने अिधकार, दफा १३



सांःकृितक जीवनमा सहभािग हुने अिधकार, दफा १४



सेवा, सुिवधा तथा न्यायमा पहुँचको अिधकार, दफा १५



सामािजक सुरक्षाको अिधकार, दफा १६



सूचना तथा जानकारीको अिधकार, दफा १७



आवतजावतको अिधकार, दफा १८



अपांगता भएका मिहलाको अिधकार, दफा १९



अपांगता भएका बालबािलकाको अिधकार, दफा २०

५. अपांगता भएका व्यिक्तको िशक्षा सम्बन्धी व्यवःथा
यस ऐनले अपांगता भएका व्यिक्तलाई नेपाल सरकार वा ःथानीय तहबाट स�ािलत वा नेपाल सरकारबाट
अनुदान ूा� शैिक्तक सं ःथा, वा नेपाल सरकार�ारा तोिकिदए बमोिजमको शैिशक सं ःथाले िनःशुल्क
�पमा उच्च िशक्षा उपलब्ध गराउनु पन�, भनार् हुदा कुनै ूकारको शुल्क िलन नपाउने, तोिकए
बमोिजमका व्यावसाियक तथा ूािविधक िशक्षा िनःशुल्क �पमा उपलब्ध गराउनु पन�, शैिक्षक साममीको
िवतरण र पहुँचमा भेदभाव गनर् नहुन,े िशक्षा हािसल गनर् सहज बनाउन आवँयकता बमोिजम ॄे ल वा
वैकिल्पक िलिप, सा�ेितक भाषा, सूचना ूिविधको साधन र द�तरीबाट िसक्ने जःता एकभन्दा बढी
माध्यमबाट िशक्षा िदने व्यवःथा िमलाउनु पन�, नेपाल सरकारले िवप�ता, भौगोिलक िवकटता वा
अपांगताको गम्भीरता समेतका आधारमा तोिकए बमोिजमका अपांगता भएका व्यिक्तलाई आवास सुिवधा
सिहतको िशक्षा ूदान गनर् सक्ने, अपांगताको वगीर्करणका आधारमा आवँयकता अनुसार अपांगता भएका
िव�ाथीर्को परीक्षा तथा मूल्या�न ूणाली सम्बन्धमा छु �ै व्यवःथा गन�, िशक्षण सं ःथाले अपांगता भएका
व्यिक्तको पहुँच सुिनि�त हुने गरी मन्ऽालयले िनधार्रण गरे को मापदण्ड बमोिजम िव�ालय भवन तथा अन्य
भौितक सं रचनाको िनमार्ण गनुर् पन�, िनजी क्षेऽबाट स�ािलत शैिक्तक सं ःथाले नेपाल सरकारले िनधार्रण गरे
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बमोिजमको सङ्ख्यामा अपांगता भएका िव�ाथ�लाई िनःशुल्क अध्ययनको सुिवधा उपलब्ध गराउनु पन�38 र
अपांगता भएका िव�ाथ�लाई िनःशुल्क नगिरएको िशक्षाको लािग छाऽवृि� तथा आिथर्क सहयोग उपलब्ध
गराउने, िवशेष िशक्षा कायर्बम सं चालन गरे का िव�ालयको भौितक पूवार्धारमा सहयोग पुर्याउने तथा
उनीह�को गुणःतरीय िशक्षामा पहुँच अिवबृि� गनर् आवँयक व्यवःथा गन� 39 लगायत सकारात्मक
िवभेद र सशिक्तकरण तथा सं रक्षणका मान्यतामा आधािरत राज्यको दाियत्व सम्बन्धीका व्यवःथा
गरे को छ। यसै दफाको आधारमा िनयमावलीको िनयम १५ बमोिजम नेपाल सरकार, ूदे श सरकार र
ःथानीय सरकारले अपांगता भएका वालवािलकाको लािग िविभ� िवशेष कायर्बमह� सन्चालन गन�
भनी कायर्बमह�को उल्लेख गरे को दे िखन्छ।
६. अपा�तत भएका व्यिक्तको सीप िवकास र रोजगारी सम्बन्धी
अपांगता भएका व्यिक्तको तािलम लगायतका माध्यमबाट सीप क्षमाता िवकास गरी सशिक्तकरण
गराउने र ःवरोजगारका लािग सक्षम बनाउने सम्बन्धीको व्यवःथा ऐनको पिरच्छे द ६ मा रहेको
छ । जस अनुसार:


व्यावसाियकता िवकास तथा ःवरोजगारीको अवःथा सृजना गनर् व्यावसाियक तािलम उपलब्ध
गराउने,



सहुिलयत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने,




ँ सम्बिन्धत िवषयमा भेदभाव गनर् नहुन,े
रोजगार र सोसग



अवसरबाट बि�त गनर् वा बढु वा गनर् इन्कार गनर् नपाउने,



रोजगारी िदने िनकाय तथा सं ःथाले रोजगारीका िसलिसलामा अपांगता भएको कामदार तथा

सहज ढं गले काम गन� वातावरण ौृजना गन�,

कमर्चारीलाई रोजगारीबाट हटाउन वा पदबाट घटु वा गनर् नपाइने,


कायर्सम्पादन गनर् नसक्ने गरी अपांगता भएको अवःथामा पिन तलब सुिबधा फरक नपन�गरी
अक� काममा लगाउने, पद सृजना गन� वा अितिरक्त पद कायम गरी राख्नेसमेत सेवा
सुिबधाको सुरक्षा सम्बन्धी समेत40,



कुनै ूित�ानमा अपांगता भएका व्यिक्तको शारीिरक क्षमता, तािलम, योग्यता र अनुभवका
आधारमा उपयुक्त हुने काम उपलब्ध भएसम्म कुनै खास सङ्ख्यामा िनयुिक्त गन� गरी तोक्न
सक्ने41,

38 अपांगता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्वन्धी ऐन २०७४ को दफा २१
39 ऐऐ को दफा २२
40 ऐऐ दफा २४
41 ऐऐ दफा २५

292

df}lns xs ;DaGwL ;|f]t ;fdu|L



कायर्रत अपांगता भएका व्यिक्तको अिभलेख राख्ने42



यस व्यवःथाको पालन नगरे को कारणबाट कुनै व्यिक्तलाई मकार् पनर् गएमा त्यःतो व्यिक्तले
व्यवःथापक समक्ष उजूरी िदन सक्ने,



उजूरी उपर १५ िदन िभऽ जाँचवुझ गनुर् पन� र सो उजूरी मनािसव दे िखएमा ऽुिट सच्याउनु
पन�43 व्यवःथा गरे को पाइन्छ ।

७. ःवाःथ्य पुनःथार्पना सामािजक सुरक्षा तथा मनोरन्जन सम्बन्धी


तोिकए बमोिजमको आयभन्दा कम वािषर्क आय भएका वा तोिकएको रोगको उपचारको लािग
सरकारी अःपतालमा भनार् भएका अपांगता भएका व्यिक्तलाई िनःशुल्क ःवाःथ्य सेवा तथा ःपीच
थेरापी, अकोपेशनल थेरापी लगायतका आवँयक थेरापी सेवा उपलब्ध गराउने लगायतमा
िनःशुल्क ःवाःथ्य सेवाको व्यवःथा िमलाउने44,



नेपाल सरकारले पूणर् अशक्त, अित अशक्त, साहारािवहीन वा बौि�क अपांगता भएका र मानिसक
वा मनोसामािजक अपांगता भएका व्यिक्तलाई पुनःथार्पना सम्वन्धी व्यवःथा गन�,



अपांगता भएका व्यिक्तलाई पुन:ःथापना गनर्का लािग नेपाल सरकारले एक पुनःर् थापना केन्ि र
पुनःःथानपना कोषको ःथापना गन�45,



अन्य व्यिक्त सरह आवँयकता अनुसार िवशेष व्यवःथा गरी खेलकुद सम्बन्धी िबयाकलापमा
सहभागी गराउने46,



मानिसक वा मनोसामािजक अपांगता भएका व्यिक्तलाई िनज, िनजको पिरवारको कुनै सदःय वा
सं रक्षकले छनौट गरे को सामुदायक अःपताल वा ःवाःथ्य केन्िमा राखी िनःशुल्क उपचार गराउने
व्यवःथा िमलाउने47,



फौजदारी कसूरमा कारवाही चिलरहे का वा सजाय पाएका अपांगता भएका व्यिक्त वाहे क
अन्य अपांगता भएका व्यिक्तलाई उपचार वा सं रक्षणको नाउमा कारागारमा नराखीने48,

नेपाल सरकारले अपांगता भएका व्यिक्तलाई समाजमा ःवतन्ऽ र ःवावलम्बन पूवक
र् जीवनयापन गनर्
सक्ने गरी सक्षम बनाउन अपांगता भएका व्यिक्तको योगदान रहने गरी वा तोिकएको अवःथामा

42 ऐऐ दफा २६
43 ऐऐ दफा २७
44 ऐऐ दफा २८
45 ऐऐ दफा २९ र ३०
46 ऐऐ दफा ३४
47 ऐऐ दफा ३५
48 ऐऐ दफा ३६
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िनःशुल्क �पमा दे हाय बमोिजमका सामािजक सुरक्षाकायर्बम कायार्न्वयनमाल्याउने व्यवःथा49 रहे को
छः
(क)

सुरक्षा तथा ःवाःथ्य सेवासिहतको सामुदाियक आवास सुिवधा िवकास गनर्,

(ख)

असहाय बालबािलका तथा पिरवारबाट त्यािगएका अपांगता भएका व्यिक्तको

लािग

आवासको व्यवःथा गनर्,
(ग) जीवन बीमा, ःवाःथ्य बीमा र दुघट
र् ना बीमा गराउन,
(घ) औषिध तथा आवँयक सहायक साममी उपलब्ध गराउन,
(ङ) तोिकएको आधारमा बेरोजगारी भ�ा, जीवनयापन भ�ा तथा बृ� भ�ा उपलब्ध

गराउन,

(च) तोिकएको अवःथाका अपांगता भएका व्यिक्तका सहयोगीको लािग भ�ा उपलब्ध गराउन,
(छ) अपांगता भएका व्यिक्तको िवकासका लािग सवर्मान्य ढाँचाको िवकास तथा ूयोगमा सहयोग
गनर्,
(ज) तोिकए बमोिजमका अन्य सेवा सुिवधा उपलब्ध गराउन ।
उल्लेख गरीए बमोिजमको कायर्बम कायार्न्वयन गदार् अपांगताको िविवधता, िलं ग, उमेर, आिथर्क तथा
सामािजक अवःथा जःता िवषयलाई आधार बनाइने व्यवःथा रहेकोछ ।
८. अपांगता भएका व्यिक्तलाई सहुिलयत र सुिबधा सम्बन्धी50
नेपाल सरकारले अपांगता भएका व्यिक्तलाई ःवरोजगारमूलक व्यवसाय वा उ�मशीलताका लािग अनुदान
वा सहुिलयत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपन� व्यवःथा रहेको छ । यसका लािग सवर्जिनक
यातायात रे ल हवाइजहाजवाट याऽा गदार् ५० ूितशत छु ट िदने, उनीह�को िशक्षा तािलम
ःवरोजगारका लािग ूयोग हुने मालसामान यन्ऽ पाटर्पूजार् लगायतमा कर छु ट, छोराछोरीलाई िनःशुल्क
िशक्षा, सामिजक सुरक्षा कायम गन� सं ःथा ब�कह�ले उपलब्ध गराउने, ऋण लगायत करमा सहुिलयत
उपलब्ध गराउने सम्बन्धीका व्यवःथा रहे का छन्।
९. संःथागत संयन्ऽ सम्बन्धी51
अपांगता भएका व्यिक्तको अिधकार, सेवा सुिवधा र सं रक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीमा समन्वय, रे खदे ख,
ूब�र्न गन� नीित िनमार्ण तथा सो सम्बन्धी काममा िनद� शन िदने काम समेतको लािग एक केन्िमा अपांगता
राि�य िनद� शन सिमित रहने व्यवःथा छ भने अपांगता भएका व्यिक्तह�को अिधकारको ूभावकारी �पमा
कायार्न्वयन गनर् गराउन तथा ूदे श सरकारबाट अपांगता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्बन्धमा आवँयक
49 ऐऐ दफा ३२
50 ऐऐ दफा ३७
51 ऐऐ दफा ३८,४१ र ४२
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कायर्बम तयार गरी कायार्न्वयन गनर् समेतको लािग सम्बिन्धत िवषय हे न� मन्ऽीको अध्यक्षतामा ूदे श
ःतरको सिमित गठन गनर् सक्ने र अपांगता भएका व्यिक्तको हक िहत सं रक्षणका लािग ूत्येक गाउँपािलका
र नगरपािलकामा ःथानीय समन्वय सिमित रहने व्यवःथा रहेको छ ।
१०. अपांगता भएका व्यिक्तूित सरकारले िनवार्ह गन� दाियत्व सम्बन्धी
राज्यका तफर्बाट अपांगता भएका व्यिक्तलाई उपलब्ध गराइने सहयोग सहज �पमा उपलब्ध गराउने
दाियत्व नेपाल सरकार, ूदे श सरकार र ःथानीय तह गरी तीनै तहको दाियत्व हुने 52 , व्यवःथा ऐनले
गरे को छ ।यसका साथै िशक्षण सं ःथाको दाियत्व, पिरवारका सदःय वा सं रक्षकको दाियत्व,
िचिकत्सकको दाियत्व, समाजको दाियत्व जःता दाियत्वह� दफा ४६ दे िख ४९ उल्लेख गरे को
अवःथा छ ।
११. अपांगता भएका व्यिक्तको अिधकारको संरक्षण तथा ूचलन सम्बन्धी व्यवःथा
कसै ले ऐनमा उल्लेख भएका अपांगता भएका व्यिक्तको अिधकारको उल्घ�न गरे मा वा अपांगता भएका
व्यिक्त ूितको दाियत्व पूरा नगरे मा अपांगता भएका व्यिक्त ःवयं ले वा िनजको पिरवारका कुनै सदःय वा
सं रक्षकले सो अिधकारको ूचलन वा दाियत्व पूरा गराउनको लािग सम्बिन्धत िजल्लाको ूमुख िजल्ला
अिधकारी समक्ष िनवेदन िदनु पन�, ७ िदन िभऽ जाँचवुझ गनुप
र् न� र सो अिधकारको ूचलन वा दाियत्व
पूरा गराउन सम्विन्धत व्यिक्तलाई आदे श िदन सक्ने53, सो िनवेदन ूमुख िजल्ला अिधकारीकोमा निदई
अदालतमा पिन िदन सिकने र अदालतले सम्विन्धत व्यिक्त वा िनकायलाई उपयुक्त आदे श िदन सक्ने
अवःथा रहे को54 समेतका व्यवःथा यस अन्तगर्त रहेका छन्।
१२ कसूरजन्य कायर् र सजाय सम्बन्धी
यस ऐनमा अपांगता भएका व्यिक्तह�लाई घृणा, हे ला, उपहास, ितरःकार55 र िभक्षा माग्न लगाउने56
गरी २ िकिसमको अपरािधक कायर् कसूर (Commission Crime/Mala in se), झू ठा िववरण पेश गरी
अपांगताको पिरचयपऽ िलएमा, सिह सूचना िदएर अपांगताको पिरचयपऽ माग गरे कोमा िदइएको सूचना
भन्दा फरक ूमाणपऽ जारी गरे मा,

उनीह�को अिधकार उल्लं घन गरे मा तथा दाियत्व िनवार्ह

नगरे कोजःता कतर्ब्यच्यूतजन्य (Ommission Crime/Mala in prohibita) कसूर र त्यसमा हुने सजाय
सम्बन्धीको व्यवःथा रहे को छ, जुन िनम्न रहेको छः57 

52 ऐऐ दफा ४५
53 ऐऐ दफा ५१
54 ऐऐ दफ ५२
55 ऐऐ दफ ५३
56 ऐऐ दफ ५४
57 ऐऐ दफा ५५
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(१)

कसै ले दफा ५ को उपदफा (१) (झुठा िववरण िदई पिरचयपऽ ूf� गरे मा) िवपरीत कुनै काम
गरे मा त्यःतो व्यिक्तलाई एक मिहनादे िख तीन मिहनासम्म कैद वा तीन हजार �पैयाँदेिख दश
हजार �पैयाँसम्म जिरवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(२)

कसै ले दफा ५३ िवपरीत (घृणा, हेला वा ितरःकार गरे मा) कुनै काम गरे मा त्यःतो व्यिक्तलाई
तीन मिहनादे िख नौ मिहनासम्म कैद वा तीस हजार �पैयाँदेिख नब्बे हजार �पैयाँसम्म जिरवाना वा
दुवै सजाय हुनेछ ।

(३)

कसै ले दफा ५४ िवपरीत कुनै काम गरे मा िभक्षा माग्न वा माग्न लगाउनेलाई ूचिलत कानून
बमोिजम हुने सजायमा पचास ूितशत थप सजाय हुनेछ ।

(४)

उपदफा (२) बमोिजमको कसूर गन� दु�त्साहन गन�, उ�ोग गन� वा मितयार भई सहयोग गन�लाई
मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

(५)

उपदफा (२) र (४) बमोिजमको सजाय पाएको व्यिक्तले पुनः त्यःतो कायर् गरे मा सो उपदफा
बमोिजम हुने सजायमा पच्चीस ूितशत थप सजायसमेत हुनेछ ।

(६)

कुनै व्यिक्तले यस ऐन बमोिजम ूद� अपांगता भएका व्यिक्तको अिधकार उ�ल�घन गरे मा वा
िनज ूितको दाियत्व पूरा नगरे मा त्यःतो व्यिक्तलाई पचास हजार �पैयाँसम्म जिरवाना हुनेछ ।

(७)

मािथ उपदफाह�मा लेिखएदे िख बाहे क यस ऐन िवपरीत काम गन� व्यिक्त वा कुनै सं ःथा वा
िनकायका ूमुखलाई पचास हजार �पैयाँसम्म जिरवाना हुनेछ ।
ऐनको दफा ५५ बमोिजम सजाय हुने िवषयमा सो काम भए गरे को िमितले ३ मिहना िभऽ
मु�ा दायर गरीसक्नुपन�58,

दफा ५५को उपदफा (१), (२), (३), (४) र (५) अन्तरगतको मु�ा नेपाल सरकार वादी हुने र
ु ी फौजदारी कायर्िविध सं िहता, २०७४ को अनुसूची १ मा परे को मािनने59 भ�े
सो मुलक
समेतका कानूनी व्यवःथा रहे को छ ।
३.३. अपा�तत भएका व्यिक्तको अिधकार सम्बन्धी अन्य केही कानूनमा रहेका व्यवःथाह�
अपांगता

भएका

व्यिक्तका

अिधकार

को सं रक्षण

सम्ब�र्न

सेवा सुिबधामा उनीह�को

पहुँच,

सशिक्तकरण सहुिलयत सुिबधा अवसर तथा उनीह�का उपर हुने कसूरको गम्भीरता लगायतका
िवषयमा िविभ� अन्य कानूनह�मा पिन व्यवःथा रहेको पाइन्छ । सं िक्ष� चचार् िनम्न बमोिजम रहे को
छ:

58 ऐऐ दफा ५६
59 ऐऐ दफा ५७

296

df}lns xs ;DaGwL ;|f]t ;fdu|L

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ िनजामती सेवाका पदमा पदपूितर् गदार् समावेशीताका आधारमा गनुप
र् न� र
त्यसरी पदपूितर् गदार् अपांगता रहे का व्यिक्तको पाँच ूितशत आरक्षण हुने व्यवःथा रहेको छ ।(दफा
७ को उपदफा (७) खण्ड (क)) । यस अनुसार िरक्त दरबन्दीको पचास ूितशतलाई सतूितशत
मानी त्यसको पाँच ूितशत अपांग आरक्षण हुने व्यवःथा छ ।
सामािजक सुरक्षा ऐन, २०७५ “अपांगता भएका”को पिरभाषा ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) र अपंगता
भएका व्यिक्तले सामािजक सुरक्षा भ�ा पाउने सम्बन्धीको व्यवःथा दफा ३ को उपदफा (१) को
खण्ड (ङ)
बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अपांगताका आधारमा भेदभाव िव��को अिधकार दफा ५
(१)अपांगता भएका बालबािलकाले िवशेष सं रक्षण पाउने अिधकार दफा ७ उपदफा (४) अपांगता
भएका

बालबािलकाको

िवशेष

अिधकार

सम्मानजनक

�पमा

बाँच्न

पाउने

अिधकार

रोजगारी

मनोरन्जनको अवसर सावर्जिनक सेवासुिबधामा समान पहुँच र उपभोगको अिधकार लगायत गम्भीर
अपांगता भएका कारण जीवन जोिखममा रही उपचार हुन नसकी जीवन यापन गनर् किठनाई भएका
बालबािलकाको िवशेष सं रक्षण र पुनःथार्पना गनुप
र् न� राज्यको दाियत्व सम्बन्धी व्यवःथा दफा ४८
उपदफा (१) को खण्ड (झ)
ज्ये� नागिरक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले अशक्त ज्ये� नागिरकको पिरभाषा

(दफा २ (ग)),

गनुक
र् ा

साथै उनीह�को हे रचाह, पालनपोषण लगायतको कतर्ब्य (दफा ४), छु ट सुिबधार मु�ा मािमलामा
ूाथिमकता (दफा ९, १०), लगायत असहाय ज्ये� नागिरकलाई छु �ै वगीर्करणमा राखी भ�ा सुिबधा
पिरचयपऽ उपलब्ध गराउनु पन� (दफा २४, २५) सम्बन्धीका महत्वपूणर् व्यवःथा रहेका छन्।
जनःवाःथ्य सेवा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ऐन बमोिजम उपचार गदार् अपांगता भएका व्यिक्तलाई समान
व्यवहार गनुप
र् न� भेदभाव गनर् नहुने सम्बन्धी दफा १२
अिनवायर् तथा िनःशुल्क िशक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ूत्येक नागिरकलाई गुणःतरीय िशक्षामा
समतामूलक पहुँचको अिधकार लगायतका समानताका अिधकार र अपांगता भएका नागिरकह�लाई
िवशेष िशक्षाको माध्यमबाट िशक्षा ूा� गन� अपांगता भएका व्यिक्त र िनजह�का छोराछोरीले िनशुल्क
िशक्षा र िवशेष अवसर पाउने अिधकार सम्बन्धी दफा ३ उपदफा (१),(७),(८),(९) अपांगता
भएकालाई भनार् गनर् इन्कार गनर् नहुने दफा ९ उपदफा (२), छाऽवृि� ूदान गनुप
र् न� सम्बन्धीको दफा
२३ उपदफा (१), अपांगता तथा दिलत नागिरकको िवशेष अिधकार सम्बन्धी दफा ३३ को
व्यवःथा ।
समाज कल्याण ऐन, २०४९ अनुसार समाजका कमजोर असहाय र अशक्त व्यिक्तका लािग सेवा
पुर्याउने कायर्लाई समाज कल्याणको कायर् (दफा २ (क)) मान्दै बालक बृ� असहाय वा अपांगह�को
िहत र कल्याण गनर् नेपाल सरकारले िवशेष कायर्बमह� सं चालन गन� (दफा) ४ (क) सम्बन्धी
व्यवःथा गरे को छ ।
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ःथानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४

ले सं िवधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएबमोिजम ज्ये�

नागिरक, अपांगता भएका व्यिक्त र अशक्तह�को व्यवःथापन गन� सन्दभर्मा सामिजक सुरक्षा
कायर्बमको कायार्न्वयन, सं चालन तथा व्यवःथापन, लगत अध्याविधक, पिरचयपऽ िवतरण, सामािजक
भ�ा तथा सुिबधाको व्यवःथापन र िवतरण, पुनःथार्पना केन्ि तथा अशक्त ःयाहार केन्िको सं चालन,
व्यवःथापन, अशक्त, मानिसक असन्तुलन भएका व्यिक्तह�को पुनःथार्पना केन्िको सन्चालन,
व्यःथापन, अनुगमन र िनयमन लगायत उनीह�को व्यवःथापन सम्बन्धी अन्य आवँयक कायर्
अिधकार र कतर्ब्य िनधार्रण गरे को छ (दफा ११ को खण्ड (त))।
अपराध पीिडत संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार शारीिरक वा मानिसक अःवःथता अपांगता वा वैचािरक
आःथा लगायत कुनै आधारमा भेदभाव गनर् नहुने र कानून वमोिजम िवशेष व्यवहार गनुप
र् न�
सम्बन्धीको (दफा ५) व्यवःथा रहे को छ ।
ु ी फौजदारी अपराध संिहता, २०७४ अपरािधक दाियत्व वहन गराउन अपांगता भएका अथार्त ्
मुलक
मानिसक अःवःथताका कारणले आफूले िदएको मन्जुरीको गुण दोष र पिरणाम बुझ्न नसक्ने गरी
होस ठे गानमा नरहेको व्यिक्तले िदएको मन्जुरीलाई मन्जुरी नमािनने दफा २० खण्ड (ख), अपांगताको
कारणले आफ्नो वचाव गनर्सक्ने िःथितमा नभएको व्यिक्तउपर भएको कसूरलाई कसूरको गम्भीरता
बढाउने अवःथा मािनने सम्बन्धी, अपांगताका कारण भेदभाव र अपमानजन्य व्यवहार गनर् नहुने र
गरे मा सजाय हुने व्यवःथा दफा १६० उपदफा (१), (२) अपांग वा शारीिरक वा मानिसक �पमा
अःवःथ मिहलालाई जबरजःती करणी गरे मा थप कैद सजाय हुने सम्बन्धी दफा २१९ उपदफा (७)
का व्यवःथाह� ।

४.
१)

अपांगता सम्वन्धमा सव�च्च् अदालतको �ििकोक
अिधवक्ता ूकाशमिण शमार् समेत िव�� नेपाल सरकार ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय
समेत60, मु�ा उत्ूेषण,

विहरा िव�ाथ�ह�का लािग िवशेष पा�पुःतकको व्यवःथाको साथै सांकेितक भाषाको माध्यमवाट
पढाई हुने गरी दे शभर ःकुल तथा उच्च िशक्षालयको ःथापना गनु,र् गराउनु भनी िवपक्षीह�को नाउँमा
परमादे श लगायत जो चािहने आ�ा आदे श जारी गरी पाऊँ भ�े समेत व्यहोराको िनवेदन माग दावी ।
अपा�का शैिक्षक हकको व्यवःथाको आवँयकताको पृ�भूिममा खास कायर्योजना तजुम
र् ा गरी
अिवलम्व लागू गनुप
र् न� हुनाले सो व्यवःथा गनर् पन� कुरामा ध्यानाकषर्ण गराउँदै तत्कालै दे िख िव�ालय
वा महािव�ालयमा िशक्षा ूा� गनर् चाहने विहरोपनको असर परे को व्यिक्तह�को आवँयकतालाई
सम्वोधन गनर् चालु शैिक्षक सऽ िभऽ सांकेितक भाषाको माध्यम�ारा िशक्षामा अवसर पाउने िव�ालय
वा महािव�ालय िकटान गरी ूिशिक्षत दोभाषे वा िशक्षकह�को व्यवःथा गनू,र् त्यहाँ ूयोग हुने

60 ने.का.प २०६५ अं क २ िननं. ७९३१
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पा�सामा�ीह� सांकेितक भाषामा अनुवाद गन� ूकृया शु� गरी त्यहाँका िव�ाथ�ह�लाा आवँयक
पा�सामा�ी यथािशय उपलव्ध गराउनू, सांकेितक भाषामा िशक्षण गनर् सक्ने जनशिक्तको तािलमको
व्यवःथा अिवलम्व शु� गनर् परमादे शको आदे श जारी भएको छ।
२)

61

दीपक भ�ररा समेत िव�� नेपाल सरकार ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत , मु�ा
उत्ूेषण परमादे श समेत,

दे शभरीका अन्धा अपा�ह�को लगत िलई खा�, आवास, ःवाःथ्य, शैिक्षक ूित�ान, ॄे लिलिपमा
पा�पुःतक, सीपमूलक तािलम, सूचना तथा स�ार सिहतका एकीकृत सामािजक सुरक्षाको प्याकेजसिहत
ऐनको दफा ४ अन्तगर्त हाललाई कम्तीमा ५ िवकास क्षेऽमा अन्धा अपा� (�ि�िवहीन) सं रक्षण
केन्िको पूवार्धार िवकास गरी आगामी आिथर्क बषर्बाट ऐनको ठोस कायार्न्वयनका अितिरक्त िवशेष
गरी अन्ध अपा� (�ि�िवहीन) ह�का लािग राज्यले गनुप
र् न� कल्याणकारी व्यवःथा कायार्न्वयन गनुर्
गराउनु भनी िवपक्षी िनकायह�का नाउँमा परमादे श जारी गरीपाऊँ भ�े व्यहोराको िनवेदक दीपक
भ�रााको िनवेदन ।
लोक कल्याणकारी राज्यले नागिरकह�लाा अनुकूलतामा माऽ अिधकार उपभोग गनर् सक्षम बनाउने
होइन । सरकारले नागिरकह�लाा समान�पले अिधकार उपभोग गनर् सक्ने बनाउन पूवार्वःथाको
ूबन्ध गनुप
र् न� । शारीिरक अपा�ह�लाा कानूनले ूदान गरे को सुिवधा ूदान गरी सक्षम बनाउनै
पदर्छ । त्यसैले राज्यले समन्यायको आधारमा िवतरणमुखी नीित अवलम्बन गरी िपछिडएका
नागिरकह�लाा िवशेष व्यवःथा गनुप
र् न� ।
अपा�ह�मा समेत अन्धा र अन्य अ�ह�को अपा�ताबीच अन्तर रहेकाले उनीह� बीच सकारात्मक
िवभेद गनुर् ज�री हुन जान्छ । सवै अपा�ह�लाा एकै वगर्मा राखी अिधकारको सुिनि�तता गरे को
भ�े तकर्ले अिधकार सुिनि�त गरे को भ� सक्ने अवःथा नरहने ।
दे शभिरका �ि�िवहीन अपा�ह�को छु �ै लगत िलई खा�, आवास, ःवाःथ्य, शैिक्षक ूित�ान, सुरक्षा
ॄे लिलिपमा पा�पुःतक, सीपमूलक तािलम, सूचना तथा स�ारसिहतका एकीकृत सामािजक सुरक्षाको
प्याकेजसिहतका नीित िनमार्णको अितिरक्त �ि�िवहीन सं रक्षण केन्िको पूवार्धार िवकास गरी �ि�िवहीन
अपा�ह�का लािग कल्याणकारी व्यवःथा कायार्न्वयन गनर् आवँयक पहल गनुर् गराउनू । सो अपा�
सं रक्षण तथा कल्याण ऐनको ूभावकारी कायान्वयन गनुर् गराउनु र अपा� सेवा कायर् योजना, २०६०
को राि�य नीितलाई थप पिरमाजर्न तथा समसामियक बनाई कायार्न्वयन गनुर् गराउनु भनी
िवपक्षीह�को नाउँमा परमादे श जारी भएको छ ।

61 ने.का.प २०६८ अं क ४ िननं. ८६०२
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३)

कल्पना शाक्य समेत िव�� नेपाल सरकार ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत

62

,

मु�ा उत्ूेषण परमादे श समेत,
सवारी तथा यातायात व्यवःथा ऐन, २०४९ को दफा ४७ को दे हाय (ङ) को व्यवःथा सं िवधानको
धारा १३ �ारा ूद� समानताको हकिवपरीत भएको र सो व्यवःथाले हामी िनवेदकह�लाई
िस.आर.िप.डी.को ूःतावना तथा धारा ५ र ९ बमोिजमको हकअिधकारको ूचलनमा बाधा पुगेको
हुँदा सो कानूनी व्यवःथा सं िवधानको धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) समेतको आधारमा अमान्य
र बदर गरी हामी िनवेदकह�लाई महासिन्धसमेतको आधारमा चालक अनुमितपऽ िदने कुरामा भेदभाव
नगनुर् भनी ूत्यथ�ह�को नाममा परमादे शसमेत गरीपाऊँ भ�ेसमेत व्यहोराको िनवेदनपऽ ।
सडकको भौितक पूवार्धार, सवारी साधनको मापदण्ड, सवारीसम्बन्धी िनयमह�को व्यवःथा लगायतका
भौितक एवं कानूनी पूवार्धारह�को िवकास भएका समाजमा बिहरोपनबाट ूभािवत व्यिक्तलाई पिन
सवारी चलाउन योग्य मािनएको दे िखएबाट बिहरोपन सवारी चलाउनको लािग अयोग्य हुने कुनै
वै�ािनक आधार रहे भएको मा� निमल्ने।
सडक सुरक्षाको बहानामा अपा� वगर्लाई सवारी चलाउन सध� को लािग अयोग्य मा�ु पन� तकर्सँगत
कारण नहुने।
कानूनमा नै अयोग्यता तोिकएपिछ त्यसको पुि�को के आवँयकता र�ो भ�े एउटा कुरा हो, तर ःवयं
कानून पिन िव�ान, िववेक, औिचत्य र व्यवहारसम्मत हुन ु नपन� होइन । कानून�ारा नै कुनै वगर्लाई
राज्यको कुनै सुिवधाको लाभ पाउन अयोग्य घोिषत गनुप
र् ूव र् त्यःतो अयोग्यताको औिचत्य र
आवँयकताको बारे मा िववेकसम्मत र वै�ािनक अनुसन्धानबाट पु��ाँई गनुर् ज�री हुने ।
ौवणशिक्त कुनै कारणले ूभािवत भएको वगर्लाई त्यि�कै कारणले माऽ समाजमा उपलब्ध
ॐोतसाधनको पहुँच बािहर राख्नै पदर्छ भ�े होइन । ब� कसरी उसमा पिन सवारी चालकको
है िसयतमा काम गनर्सक्ने क्षमता अिभवृि� गनर् सिकन्छ र कसरी िनजलाई सवारी चालकको
अनुमितपऽ

िदँदा

सामान्य

�पमा

अ�

ौवणशिक्त

ूभािवत

नभएका

व्यिक्तसरह

सुरिक्षत

र

होिशयारीपूवक
र् सवारी चलाउने कुरा सुिनि�त् गनर् सिकन्छ भ�े िवषय ज्यादै महत्वपूणर् दे िखन आउँदा
राज्यले उपलब्ध गराएको सडक र यातायात सबैको लािग हुने हुनाले त्यसको पूणर् सदुपयोग गन�
अिधकारबाट बिहरोपनबाट ूभािवत वगर् वा यःतै अन्य वगर्लाई समेत वि�त गनर् निमल्ने ।
ौवणशिक्तमा अवरोध भएको कारणले माऽ �ँयशिक्त र अ� सामान्य सुझबुझ दु�ःत रहे को
अवःथामा सवारी चालक ूमाणपऽको लािग सवर्था अयोग्य हुन ् भनी मा�ु पन� वै�ािनक आधार
नदे िखने । बिहरोपन ूभािवत व्यिक्तह�को आवँयकतालाई ध्यानमा राखेर आवँयक पूवार्धार िवकास
र सचेतना अिभवृि� गिरएको खण्डमा ूािविधक �पमा यस वगर्को व्यिक्तले सवारी चालक अनुमितपऽ
ूा� गनर् नसक्ने कुनै ूाकृितक अयोग्यता दे िखँदैन भने तदनु�पको नीित िव�ेषणसिहत कानून

62 ने.का.प २०७० अं क १ िननं. ८९३९ (िवशेष इजलास)
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पुनरावलोकन गरी आवँयक शतर् र सुिवधाह�को िवकासमा राज्यले ध्यान िदनुपन� भनी िनद� शनात्मक
आदे श जारी भएको छ ।
४)

63

राजेन्ि दुलाल िव�� नेपाल सरकार , मु�ा उत्ूेषण परमादे श,

अपा� सं रक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ४, दफा ६ को उपदफा (२), (३) दफा ७ को
उपदफा (१), (२), (३) दफा ८ को उपदफा (१)(२)(५)(६), दफा ९, दफा १० को उपदफा
(१)(२)(३)(४), दफा १६ को उपदफा (१), दफा १८ को उपदफा (३)(५) को “सक्नेछ” वा “सिकने
छ” भ�े व्यवःथा तथा िशक्षा िनयमावली, २०५९ को िनयम ६० अपा�का लािग िवशेष िशक्षाको
व्यवःथा गनर् सिकने

छ भ�े व्यवःथासमेत उत्ूेषणको

आदे श�ारा

बदर गरी सो ःथानमा

अिनवायर्�पमा �ि�िवहीन अपा�को िहतका लािग गनुप
र् न� काममा “गन�छ” “गरीने” भ�े जःता बाध्यात्मक
कानूनी व्यवःथाह� गनुर् गराउनु र िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को ूावधान तथा अपा�
सं रक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ तथा अन्य आवँयक कानूनमा आवँयक सं शोधन पिरमाजर्नसमेत
जो गनुप
र् छर् गरी, �ि�िवहीन अपा�ह�लाई िवशेष अपा�को ौे णीमा राखी िनजामती सेवा ऐन, २०४९
को दफा ७ को उपदफा (७) को खण्ड (ङ) मा भैरहे को पाँच ूितशत भ�े व्यवःथामध्ये २.५%
अथार्त आधा जित कोटा �ि�िवहीन अपा�को लािग आरक्षण गन� गरी सं सदमाफर्त् उक्त कानूनमा तथा
अन्य ूचिलत सबै नेपाल कानूनमा उपयुक्त
र् बमोिजम �ि�िवहीन अपा�का िहतका लािग आवँयक सबै
कानूनी ूबन्ध गनुर् गराउनु भ�ेसमेत व्यहोराको परमादे शलगायत जो चािहने आ�ा आदे श वा पूजीर्
जारी गरीपाऊँ भ�े िनवेदनपऽ ।
सबै ूकारका अपा�लाई राज्यको तफर्बाट सं रक्षण सेवा सुिवधा ूदान गरीनुपन� कुरामा िववाद हुन
सक्तैन । तर सबै ूकारका अपा�ह�लाई एउटै धरातलमा राखी समान व्यवहार गदार् असमान
हुनजान्छ जुन समानताको िस�ान्तको मूल ममर्को िवपरीत हो । यस अथर्मा अपा�ह�बीच पिन
अपा�ताको आधारमा वगीर्करण गरी सोहीबमोिजमको सं रक्षणको आवँयकता छ भ�े कुरामा पिन
दुईमत हुन नसक्ने ।
५)

राजु

ूसाद चापागाईं समेत िव�� ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत

64

, मु�ा

परमादे श,
ु ी ऐन २०२० को गरीब
नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम मुलक
कंगालको महल लगायतका कल्याणकारी कानूनी व्यवःथाह� अनु�प ूत्येक िजल्लामा पिरत्यक्त,
असहाय, बेसहारा तथा आौयिवहीन नागिरकह�को यथोिचत भरणपोषण तथा आवासको लािग उपयुक्त
ःथानको व्यवःथा गनर्, ःथानीय िनकायसम्बन्धी कानूनले यःता ूकारका व्यिक्तह�को लािग उिचत
व्यवःथा गनुप
र् न� दाियत्व िनधार्रण गरे को हुनाले नेपाल राज्यभरका ःथानीय िनकायलाई आ-आफ्नो
63 ने.का.प २०७२ अं क १ िननं. ९३२० (िवशेष इजलास)
64 ने.का.प २०७४ अं क ४ िननं. ९७९०
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क्षेऽिभऽ पिरत्यक्त तथा असहाय नागिरकह�को अ�ाविधक अिभलेख राख्न लगाई सोहीबमोिजमको
व्यवःथा तत्काल गराउनको राज्यले ूत्यक्ष�पमा अिभभावकत्व िदनुपन� तथा सामािजक सं रक्षणको
आवँयकता भएको नागिरकह�को पिहचान, भरणपोषण तथा आवँयकताअनुसार अःथाई वा ःथाई
आवास, ःवाःथ्य तथा िशक्षालगायतका सामािजक सुिवधाका सम्बन्धमा छु �ै राि�य मापदण्ड बनाएर
लागू गन� तथा यससम्बन्धी िछिरएर रहेका कानूनह�लाई सं िहताकृत गनर् सामािजक सं रक्षणसम्बन्धी
कायर्बमह� स�ालन गदार् वा सेवासुिवधा उपलब्ध गराउँदा मानिसक अपा�ता तथा शारीिरक�पमा
अशक्त व्यिक्तह�, बालबािलका, गभर्वती तथा बालबच्चासिहतका मिहलाह� एवं वृ�वृ�ाह�लाई िवशेष
ूाथिमकता िदनु भनी नेपाल सरकारका िविभ� िनकायका नाममा परमादे शको आदे श जारी गरीपाऊँ
भ�ेसमेत व्यहोरा िरट िनवेदन ।
राज्यको आिथर्क क्षमताले सकेको खण्डमा सबै मौिलक अिधकारह� नागिरकले ूा� गन� अवःथाको
ँ
सुिनि�तता गरीिदनुपन� भए पिन बाँच्न पाउने अिधकारको ूत्याभूित मानव जीवनको अिःतत्वसग
सम्बिन्धत भएको हुँदा असक्त तथा घर पिरवारबाट पिरत्यक्त िविभ� अवःथाका नागिरक जसको
जीवन नै सं कटमा छ त्यःता नागिरकको जीवनको सुरक्षाको िवषयलाई राज्यले ॐोत र साधनको
अभाव भ�े कारण दे खाई कायार्न्वयनको बममा गरीने िढलाईलाई मानवीय �ि�कोणबाट समेत उिचत
मा� नसिकने ।
समाजमा रहे का मािनसह� जो आफ्नो बारे मा ःवयम् बुझ्न सोच्न र जा� सक्दै नन् । त्यःता वृ�,
असक्त, असहाय, अनाथ बालबािलकासमेतका व्यिक्त वगर् र समुदायको आधारभूत आवँयकताको
पिरपूितर् राज्यका तफर्बाट हुनपु न� िवषय सामािजक सुरक्षासँग सम्बिन्धत हुने हुँदा यःतो िवषयलाई
लोक कल्याणकारी राज्यमा अिनवायर्�पमा ःवीकार गनुप
र् न� हुन्छ । जीवन नै सं कटमा परे का वगर् र
समुदायको रक्षा गन� मह�वपूण र् सं रक्षणात्मक उपाय सामािजक सुरक्षासम्बन्धी िवशेष योजना र
कायर्बम नै रहे को हुन्छ । राज्यले ूदान गन� िनि�त अवःथाका सबै नागिरक समेिटएको सामान्य
भ�ाको व्यवःथाबाट िवशेष अवःथामा रही सामािजक सुरक्षाको आवँयकता रहे का नागिरकह�को
हकमा उिचत सम्बोधन हुनसक्ने नदे िखने ।
६)

65

िनरज कुमार साह समेत िव�� नेपाल सरकार ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेत ,
मु�ा उत्ूेषण,

ँ ै आएकोले
छाऽवृि�को लािग िसट सं ख्या नछु ट्याई समावेशी िस�ान्तको िवपरीत िव�ाथ� भनार् िलद
उक्त भनार् कायर् उत्ूेषणको आदे शबाट बदर गरी समावेशी िस�ान्तको आधारमा िव�ाथ� भनार् गन�
कायर्

गनु,र्

गनर्

लगाउनु भनी

िवपक्षीह�को

नाऊँमा

परमादे शको

आदे श

जारी

गरी

िमित

२०६९।५।१८ गतेको गोरखापऽको सूचनाको आधारमा िव�ाथ� भनार् िलन िलिखत परीक्षालगायतका
कायर् नगनुर् नगराउनु भनी िवपक्षीह�को नाउँमा ूितषेधको आदे शसमेत जारी गरीपाऊँ साथै
65 ने.का.प २०७५ अं क १ िननं. ९९४२
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छाऽवृि�सम्बन्धी िनयम बनाउनु बनाउन लगाउनु भनी िवपक्षीह�को नाऊँमा िनद� शात्मक आदे श जारी
गरी पाऊँ भ�े िनवेदन व्यहोरा ।
राज्यको मूल ूवाहमा आउन नसकी राज्यबाट उपलब्ध साधन, ॐोत र पहुँचमा ूितिनिधत्व हुन नसकी
बिहःकरण (Exclusion) मा परे का वगर्लाई राज्यको मूल ूवाहमा समावेश (Inclusion) गनर्को लािग
त्यःता पक्षको साधन, ॐोत, र अवसरमा पहुँच र ूितिनिधत्वको सुिनि�तता हुन अपिरहायर् हुन्छ ।
त्यसका लािग िनिँचत वगर् वा समुदायको लािग फरकफरक उपायह� अवलम्बन गरी, िशक्षा, ःवाःथ्य,
रोजगारीलगायतका अवसरह�मा उिचत ूितिनिधत्व गराउनु पन� ।
उच्च िशक्षामा सबैको पहुँचको सुिनि�तताको िनिम� आिथर्क सहयोग (Financial support) मा माऽ
समावेशीताको सुिनि�तता नभई भनार् नीितमा नै समावेशीताको सुिनि�तता गनर् आवँयक छ । अन्यथा
िशक्षा वा उच्च िशक्षा, ूािविधक िशक्षा आिथर्क र सामािजक�पले सम्पन्न व्यिक्त वा वगर्मा माऽ सीिमत
हुनसक्ने ।
भनार्मा िविवधता (Diversity) को सम्बोधन हाॆो जःतो वहुपिहचान भएको समाजमा (plural society)
अपिरहायर् दे िखन्छ । िवशेष गरी जहाँ सामािजक, आिथर्क र भौगोिलक कारणले केही वगर्ह� पछािड
रहे का छन् त्यसमा त यो अित ज�री हुन्छ । तर िविवधताको सुिनि�तताको अथर् योग्यता (merit)
सँग सम्झौता गन� नभई केही िवशेष उपाय अवलम्बन गद� फरक समूहह�बीच ूितःपधार् गराउँदै
ँ असमानको ूितःपधार्भन्दा पिन असमानबीच
उनीह�को क्षमता िवकास गराउने हो । समानसग
असमानको ूितःपधार्को साथ िविवधतासिहतको समावेशीताको सुिनि�तता आजको आवँयकता हुने ।
सं िवधानको ूावधानह�को कायार्न्वयन आवँयक अपिरहायर् दे िखएको सन्दभर्मा िऽभ ुवन िवँविव�ालय
तथा िव.पी. कोइराला ःवाःथ्य िव�ान ूितंठान सरकारको अनुदानमा सञ्चालन हुने ूित�ान भएकोले
छाऽवृि� ऐन, २०२१ र छाऽवृि� िनयमावली, २०६० मा सं िवधानअनु�प पिरमाजर्न र मानकह�को
िनधार्रणसमेत आवँयक दे िखन्छ । तसथर् छाऽवृि� ूदानसम्बन्धी िनयम बनाउनु पन� र भनार्मा
आवँयक न्यूनतम योग्यतासँग सम्झौता नगरी िविवधता (Diversity) को सुिनि�तता गनर् तत्काल
आवँयक मापदण्डसमेत तयार गरी तत्पँचात् अबको भनार्मा उक्त िवँविव�ालयह� अन्तगर्तका
अध्ययन सं ःथान र क्याम्पसह� एवं शैिक्षक कायर्�मह�मा जुनजुन वगर् र समूहबाट नेपाली
िव�ाथ�ह� भनार् गरीने हो सो सबैमा समानुपाितक समावेशीता कायम गनर्को लािग कानून िनमार्ण र
कायार्न्वयन गन� एवं िव�ाथ� भनार् िलने दाियत्व भएका िवपक्षीह�का नाउँमा सो कायर्ह� गनर् गराउन
िनद� शनात्मक आदे श जारी गिरएको छ ।
७)

66

िचऽवहादुर खऽी िव�� ूधानमन्ऽी तथा मन्ऽीपिरषद्को कायार्लय समेत

मु�ा उत्ूेषण समेत

पवर्तारोहण सम्वन्धी िनयमावली २०५९ मा भएको पाँचौ सं शोधन २०७४ को िनयम ३ को उपिनयम
ँ ाले दे ख्न नसक्ने व्यिक्तलाई
(२) (क) को खण्ड (ग) मा दुवै हात वा खु�ा नभएको वा दुवै आख
66 िरट नं ०७४-WC-००४६ (सं वैधािनक इजलास) आदे श िमित २०७६।३।१३
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पवर्तारोहण गनर् रोक लगाउने गरी भएको उक्त कानूनी व्यवःथा उत्ूेषणको आदे श�ारा वदर गरी
पाऊँ भ�े िनवेदन ।
अपांगता भएक व्यिक्तह� क्षमता िविहन व्यिक्त नभई फरक क्षमता भएक व्यिक्त हुँदा त्यःता
व्यिक्तह�को क्षमता दक्षता र तत्परता समेतमा ू� उठाई त्यःता व्यिक्तह� ूित पूवार्मही बनी
राज्यवाट त्यःता व्यिक्तहरको क्षमताको अवमूल्यन गनुर् सं िवधान तथा अन्तरराि�य मानव अिधकारको
मान्यता िवरपिरत हुन्छ ।अपांगता भएका व्यिक्तह�लाई ःव िनभर्र भई िजउन तथा जीवनका हरे क
पक्षमा पूण�
र् पमा सहभागी हुन सक्षम तुल्याउन त्यःता व्यिक्तह�लाई सवै ूकारका सावर्जिनक सुिवधा
र सेवामा पहुँच सुिनि�त गनर् उपयुक्त उपाय अवलम्वन गन� राज्यको दाियत्व हो ।अपांगता भएका
व्यिक्तह�लाई पवर्तारोहणका लािग अनुमित नै निदने गरी भएको कानूनी व्यवःथा समानताको िस�ान्त
िवपिरत भई िवभेदपूण र् रहे को र सो व्यवःथाले अपांगता भएका व्यिक्तहरको आत्मसम्मानपूवक
र् तथा
मयार्िदत जीवनयापन गनर् पाउने तथा सावर्जिनक सेवा तथा सुिवधामा समान पहुँच कायम हुने
अवःथालाई

िन�त्सािहत

गन�

त्यःता

व्यिक्तको

मानवीय

सं वेदनशीलतामा

आघात

पान�

आत्मसम्मानपूवक
र् जीवन यापन गनर् पाउने र सावर्जिनक सेवा र सुिवधामा समान पहुँच कायम हुने
अवसरवाट विन्चत गन� गरी तजुम
र् ा गिरएको दे िखएको पवर्तारोहण सम्वन्धी िनयमावली, २०५९ को
िनयम ३ को उपिनयम (२) (क)

को खण्ड (ग) को व्यवःथा कायम रहन नसक्ने हुँदा उक्त खण्ड

(ग) को कानूनी व्यवःथा आजैका िमितवाट अमान्य र वदर घोिषत गरीिदएको छ ।
८) पुरावेदक ूितवादी निवन काकीर् िव�� धनकुटा ख को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 67 मु�ा
जवरजःती करणी,
पीिडतले आफ� जाहे री िदएकी एवं मौकामा र अदालतमा बयान गदार् िवना सं रक्षक सबै सवालह�को
ु ी ऐन, जबरजःती करणीको
ःप� �पमा जवाफ िदएको तथा सु� अदालतले समेत ूितवादीलाई मुलक
ु ी ऐन, जबरजःती
३क. को ूयोजनाथर् अपा�को ौे णीमा राख्नु शंकाःपद दे िखएको अवःथामा मुलक
करणीको ३क. आकिषर्त गनुर् न्यायोिचत नहुने ।
मािथ उिल्लिखत सव��च अदालतबाट भएका आदे शह� अपांगता भएका व्यिक्तह�को अिधकार
सं रक्षण, सम्ब�र्न र उत्थान-िवकासको

पक्षमा रहे का छन् । यी आदे शह�लाई िनम्न बमोिजम

िववेचना गनर् सिकन्छ :
राज्यका ौोत साधनमा उनीह�को पहुंच िवःतार सकारात्मक िवभेदसिहत सामािजक न्यायको
मान्यतामा उनीह�को सं रक्षण िवकास गन� दियत्व राज्यको हुने र राज्यले िवशेष सं रक्षणको मान्यता
समेतका आधारमा उनीह�लाई सं बोधन गनुप
र् न� लगायत आदे श गरी उनीह�को अिधकार सवालमा
महत्व राज्यको मूल ूवाहमा आउन नसकी राज्यबाट उपलब्ध साधन, ॐोत र पहुँचमाूितिनिधत्व हुन
नसकी बिहःकरण (Exclusion) मा परे का वगर्लाई राज्यको मूलूवाहमा समावेश (Inclusion) गनर्को
67 ने.का.प २०७६ अं क ६ िननं. १०३००
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लािग त्यःता पक्षको साधन, ॐोत, रअवसरमा पहुँच र ूितिनिधत्वको सुिनिँचतता हुन अपिरहायर्
हुन्छ । त्यसकालािग िनिँचत वगर् वा समुदायको लािग फरकफरक उपायह� अवलम्बन गरी, िशक्षा,
ःवाःथ्य, रोजगारी लगायतका अवसरह�मा उिचत ूितिनिधत्व गराउनु पदर्छ।कानूनमा समानताको
हकको ूावधान गिरए पिन त्यो हक अन्तगर्त िविभ� वगर् र समुदायको अनुभवह� समेिटएको छै न
भने सवैले समान �पमा त्यसको लाभ िलन सक्ने अवःथा रहदै न ।सरकारले नागिरकह�लाई
समान�पले अिधकार उपभोग गनर् सक्ने बनाउन पूवार्वःथाको ूबन्ध गनुप
र् न� हुन्छ।त्यसै लेअपा�ता
भएका व्यिक्तह�लाई कानूनले ूदान गरे को सुिवधा ूदान गरी सक्षम बनाउनै पदर्छ । अपांगता पिन
िविभद

िकिसमका

हुने हुँदा अपा�ताबीच

सकारात्मक िवभेद गनुर् ज�री

हुन जान्छ । सवै

अपा�ह�लाई एकै वगर्मा राखी अिधकारको सुिनि�तता गरे को छ भिनन्छ भने अिधकार सुिनि�त
गरे को भ� सक्ने अवःथा रहदै न ।
समाजमा बालक, वृ�, ःवःथ, अःवःथ, िशिक्षत, अिशिक्षत, सम्प�, िवप�, सबला� वा अपा�का साथै
िविभ� िल�, वगर्, जातजाितका मािनसह� रहन्छन् । हरे क वगर्िभऽ धेरै िविवधतायुक्त उपवगर्ह�
हुन्छन् । समाजमा एकै खालको उमेर, अनुभव, शरीर, क्षमता, योग्यता वा पृ�भूिम भएका मािनसह�
िनकै कम हुन्छन् । तर मानवको �पमा सम्मानीत समाजका सबै सदःयह�को आफ्नो समाजूितको
िनि�त् हक वा दाियत्वह� िनधार्िरत भएका हुन्छन् र ितनको ूयोग र पालना गन� वा दावी गन�
ँ
हकह� पिन ितनीह�सग
रहन्छ । त्यसै ले सावर्जिनक यातायात, स�ार वा िवकासका सबै
सुिवधाह�मा सवर्साधारणको पहुँच पुर्याउने नीित राज्यले अिख्तयार गनुप
र् न� हुन्छ । तर सामान्यतया
व्यवहारमा हे दार् औसत �पमा िशिक्षत, सक्षम, सबला�, िल�को िहसाबले पु�� र धमर्को िहसाबले
बहुसंख्यक समुदायले राज्यका सुिवधाह�को अत्यािधक लाभ वा िहःसा पाउने र सोबाहे क अ�ले चािहं
बाँकी बचेको वा गौण लाभ वा िहःसा माऽ पाउने गरे को पाइन्छ । राज्यका ॐोतसाधनह�को
िवतरणसम्बन्धी नीित तजुम
र् ा गदार् वा कायर्�मह� िनधार्रण गदार् नै त्यःता वगर्को आवँयकतालाई
बढी जोड िदइने र जसलाई वाःतिवक �पमा आवँयक छ, त्यो वगर्को हकमा राज्यको नीितिनयम र
कायर्�मह� ूाथिमकतामा कम परे को पाइन्छभ�े नै सव�च्च अदालतवाट ूितपािदत िस�ान्तको मूल
आशय रहे को पाइन्छ ।

५. अपांगता भएका व्यिक्तको हक कायार्न्वयनमा सरकारी वकीलको भूिमका
सरकारी वकीललाई सं िवधानले िहरासतमा रहे को व्यिक्तको मानव अिधकारको सं रक्षक, सम्ब�र्कको
�पमा ःवीकार गरे को छ भने सव�च्च अदालतबाट भएका नेपाल सरकारका नामका िविभ�
आदे शह�को कायार्न्वयनको िःथितको सुपरीवेक्षण गन� कतर्ब्य र अिधकार तोकेको छ ।यीनै अिधकार
कतर्ब्यको िसलिसलामा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले कारागार तथा िहरासत कक्षको अनुगमन
सुपरीवेक्षण गन� कायर् गिररहे को छ। साथै मौिलक मानव अिधकार तथा कानूनी हकको कायार्न्वयन र
पालनाको सवालमा नेपाल सरकारका सं यन्ऽहरलाई सहजीकरण गिररहे को छ । अपांगता भएका
ँ सम्बिन्धत मु�ा सरकारवादी मु�ा हुने र
व्यिक्तको अिधकार सम्बन्धी ऐनले िकटान गरे का कसूरसग
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अनुसूचीिभऽ परे कोले ती मु�ाको अनुसन्धानको कामलाई िनद� शनसमेतका माध्यमबाट

वःतुगत, तथ्य

ूमाण सं कलन गनर् लगाई अिभयोजनको आधारभूिम तयार पान� र मूल कायर् अिभयोजन तथा न्याियक
कारबाहीको समम कायर्मा सरकारी वकीलको महत्वपूणर् भूिमका रहेको हुन्छ ।अपांगता भएका
व्यिक्तको अिधकार कायार्न्वयनका सवालमा सरकारी वकीलको भूिमका िनम्न रहे को छ :


ऐन अन्तगर्त कसूरका मु�ाको अनुसन्धानलाई वःतुगत, तथ्य ूमाणयुक्त, भरपद�, िव�ािसलो र
ूभावकारी बनाउन अनुसन्धानमा आवँयकतानुसार िनद� शनसमेतका माध्यमबाट सहयोग र
सहजीकरण गन�,



गुणःतरीय र ूभावकारी अिभयोजन र न्याियक कामकारबाही लगायतको समम अिभयोजनको
कायर्मा सरकार पक्ष भई उनीह�का अिधकारका पक्षमा कायर् गन�,



अपराध पीिडत अपांग र कसूरजन्य कायर्मा सं लग्न अपांगलाई न्याियक काम कारबाहीका
िसलिसलामा समानता ःवतन्ऽता तथा आवँयकतानुसार सकारात्मक िवभेद समेतका आधारमा
व्यवहार र अिधकारको ूत्याभूित गन�,



अनुसन्धानदे िख अिभयोजन र न्याियक ूिबयामा समेत अपांग अनुकूल वातावरण बनाउन
सहजीकरण गन�,



िहरासत तथा कारागारमा रहेका अपांगता भएका व्यिक्तको हक अिधकारको सं रक्षण हे त ु
आवँयक कायर् गन�,



मु�ाको अनुसन्धानको िसलिसलामा अपांग पीिडतको अन्तरीम व्यवःथापन र उपचार, न्यायपूणर्
क्षितपूितर्, िवगो भरीभराउ, पिरपूरणसमेतको सुिन�तता र ूत्याभूित गन�,



मु�ाको न्याियक काम कारबाहीको जानकारी, ूमाण सं रक्षण र ूःतुित, अपराध पीिडत
अपांगलाई क्षितपूितर्, िवगो भिरभराउ तथा पिरपूरणमा आवँयक सहयोग र सहजीकरण गन�,



अपंगता भएका व्यिक्तका पक्षमा भएका अदालतका आदे श, िनद� शनह�को पालना र
कायार्न्वयनमा सरकारलाई सहजीकरण गन�,



अपांगता भएका व्यिक्तका सं िवधान, कानून ूद� अिधकारको ूत्याभूित र ूचलनका लािग
सम्बिन्धत िनकायलाई उत्ूेिरत गन�,



उनीह� अनुकूल वातावरण र सहुिलयत सुिबधाको उपलब्धतालाई बढावा िदने सुधारका
ँ समन्वय र सहयोग
कायर्बम लगायत कानूनमा सुधार पिरमाजर्न गनर् सम्बिन्धत िनकायसग
पुर्याउने,



अपांगता हक सं रक्षण, सम्ब�र्नका काम कारबाहीमा कानूनी अडबड परे मा कानूनी रायका
माध्यमबाट हक सं रक्षण गन�,



समानताको

हक ूब�र्नका साथसाथै

सकारात्मक िवभेद तथा सशिक्तकरण

समेतका

तिरकाबाट अपांगता भएका व्यिक्तको राज्यबाट ूत्याभूत हुने सेवा सुिबधामा पहुँच िवःतार
गरी अवसरको सुिन�तता गन� कायर्मा सहजीकरण गन�, आिद .
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६. अपांगता भएका व्यिक्तको हक कायार्न्वयनका समःया र समाधानका उपायह�
क.

समःयाह�

अपांगता भएका व्यिक्तह�को हक अिधकार सं रक्षण गनर्का लािग ऐन तथा िनयमावली आएको
भएतापिन िनजह�को अिधकार ूचलनका लािग अझै पिन केिह समःयाह� रहेको दे िखन्छ जो िनम्न
रहे का छ्न् :


अपांगता भएका व्यिक्तूितको सामािजक �ि�कोण सोचमा अपेिक्षत पिरवतर्न, सुधार हुन सकेको
छै न ।अपंगतालाई अझै कितपय अवःथामा घृणा, �े ष, हेलाका �ि�ले हेन� गरीन्छ भने
उनीह�लाई सुिबधा, सहुिलयत, सं रक्षण गन� कुरालाई पिन दया, अनुराग तथा कल्याणको िवषय
बनाइन्छ ।उनीह�को सं रक्षण, सम्ब�र्न, सशिक्तकरण, लगायत मूलूवाहीकरणको सवाललाई
अिधकारको अवधारणाको मान्यताबाट अपेिक्षत सम्बोधन हुन सकेको छै न,



अपांगतामा लगानी र सं रक्षण, सम्ब�र्न अनुत्पादक मािनने र उनीह� लिक्षत कायर्�मह�
सरकारका ूाथिमकताका िवषय नहुने अन्तराि�य र वैदेिशक सहायता, सहयोगमा भर
पनुप
र् न�अवःथा,



राज्यको सेवा, सुिबधामा पहुँच िवःतार, िशक्षा, ःवाःथ्य, िवकास लगायतको अवसरको

उपलब्धताका िवषयका साथै सशिक्तकरणका ूयासह� अपेक्षाकृत ूभावकारी हुन नसक्नु,


मु�ाको न्याियक काम कारबाहीमा अपराध पीिडत अपांगता र कसूरजन्य कायर्मा सं लग्न
अपांगता भएकालाई अन्य िसमान्तकृत बालबािलका, मिहला सरह िवशेष सं रक्षणका मान्यताका
आधारमा सम्बोधन हुन नसकेको,



सं िवधान कानूनले अपांगताका िविभ� अिधकार र ितनीह�को समुिचत कायार्न्वयन गन� राज्यको
दाियत्व हुने व्यवःथा गरे को भएपिन व्यवहारमा समुिचत कायार्न्वयनमा ल्याउन नसिकएको र
जवाफदे हीतामा कमी रहे को,



अपांगता अनुकूल न्याियक वातावरण र काम कारबाहीमा अपेिक्षत उत्ूेिरत व्यवहार हुन
नसकेको,



िशक्षा, ःवाःथ्य, सुिबधा र अवसर, सहुिलयत, सं रक्षण, सशिक्तकरण ूत्याभूितका पहुँचयोग्य र
पयार्� सं ःथागत सं यन्ऽ तथा कायर्ूणालीको ूबन्ध हुन नसकेको,



अपांगतालाई कानूनन् ःथानीय तहले सम्बोधन गनुप
र् न� भएपिन हालसम्म ःथानीय सरकारको
अपांगता सम्बन्धीको नीित ब� नसकेको र उनीह�को सं रक्षण, सम्ब�र्न, सशिक्तकरणको
सवाल अन्यौलमःत रहे को,



उपलब्ध सहुिलयत, सुिबधा, कायर्�मह� शहर केन्िीत रहेका, दूरदराजका अपांगता भएका
व्यिक्तको पहुँच नभएको,



अपांगता भएका व्यिक्तह� के, कुन समःया र गम्भीरताका, कःतो अवःथा, पिरवेश र
िःथितका, सम्बोधनका के, कःता ूबन्ध योजना छन् लगायतको ःप� र तथ्यांकमा एक�पताको
अिभलेख व्यवःथापन र सो अनु�प सूऽब� योजना कायार्न्वयनमा आउन नसकेको,
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राज्यले उपलब्ध गराएका अवसर र सुिबधामा पिन टाठाबाठा, पहुँच भएका, काम गनर् खासै
बाधा नहुने िकिसमको अपांगता भएका व्यिक्तह�ले फाइदा िलएका, अत्यावँयक परे का लिक्षत
समूह र व्यिक्तको पहुँच नभएको,



अपांगता भएका व्यिक्तका अिधकार र उनीह�लाई उपलब्ध हुने सेवा, सुिबधा सशिक्तकरण,
मूलूवाहीकरणका कायर्योजनाह� बारे अपेक्षाकृत सचेतना हुन नसक्नु, आिद ।

ख.


समाधानका उपायह�
अपांगता भएका व्यिक्तका अिधकारह�लाई राज्यका सं यन्ऽमाफर्त कायार्न्वयनमा ल्याउन
आवँयक र पयार्� सं रचनागत सं यन्ऽह�को िनमार्ण र व्यवहारमा िबयाशील गराउने,



अपांग मैऽी वातावरणमा मु�ाको न्याियक काम कारबाहीको व्यवहािरक सुिन�तता ूत्याभूित
गन� गराउने,



अवसर सशिक्तकरण र पहुँच िवःतारका सरल सहज र ूभावकारी कायर्ूिबयामा जोड िदई
अपांगताको पहुँच अिभवृि� गन�,



अपांगता भएका व्यिक्तको अिभलेखमा एक�पता र ःप�ता कायम गरी योजनाब� लिक्षत
कायर्बमह� सं चालन गन� र सहुिलयत सुिबधाका आवँयक मापदण्ड बनाई ूभावकारी
कायार्न्वयनमा ल्याउने,



अपांगता लिक्षत कायर्बमह�लाई राि�य ूदे िशक तथा ःथानीय सरकारको छु �ाछु �ै सम्बोधनको
िवषय यिकन गरी ूाथिमकतापूवक
र् उनीह�को सं रक्षण िवकास र उत्थानका कायर्बमह�लाई
योजनाब� ढं गबाट कायार्न्वयनमा ल्याउने,



अपांगता लिक्षत काबर्मह�लाई पहुँच भएका र नाम माऽका अपांगभन्दा आवँयक र

अ��ारोमा परे का अपांगता लिक्षत गरी र दूरदराजमा रहेका अपांगता सम्म पहुँच िवःतार गनर्
ःथानीय िनकायहरलाई िबयाशील गराउने,


न्याियक ूिबयामा अपराध पी८त अपांगलाई अनुसन्धानदे िख नै न्यायी कारबाहीको सम्पूणर्
चरणमा सकारात्मक िवभेदको मान्यतासमेतको सामािजक न्यायका आधारमा पीिडतलाई
अनुसन्धानको अवःथामा अन्तिरम क्षितपूितर् व्यवःथापन कानून बमोिजम पाउने क्षितपूितर् िवगो
भिरभराउ पिरपूरणसमेतको सुिन�तताको वातावरण बनाउने,



अपंगता भएका व्यिक्तका अिधकार तथा कानूनका िवषयमा सचेतना हुने ूकारका िविवध
कायर्बमह�

जनःतरमा

लगी

उनीह�

लिक्षत

सं रक्षण

सम्ब�र्न

तथा

सशिक्तकरणका

कायर्ह�लाई जनःतरमा सम्ूेषण गन�,


ःथानीय िनकायले अपांगता सम्बोधनको िवषयलाई ूथिमकतामा राखी सो अनु�प उनीह�को
आवँयक व्यवःथापन ूबन्धलाई ूभावकारी बनाउने,



अपांगता लिक्षत अदालतबाट भएका आदे श िनद� शनह�को पालना र कायार्न्वयनलाई ूभावकारी
पिरणामदायी�पमा कायार्न्वयनमा ल्याउने, आिद ।

७. िनंकषर्
अपांगता शारीिरक, मानिसक दुबल
र् ता, असक्षमता र अपांगता भएका व्यिक्तको जीवनको समःया
हो ।यो िविवध ूकारको हुनसक्छ ।व्यिक्तमा अपांगता ःवयं को कारण नभई अन्य कारणले हुने र
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यःतो अपांगताले व्यिक्तमा अयोग्यता, अशक्तता, अक्षमाता सृजना गनुक
र् ा साथै राज्यको सेवा ूवाहका
पहुँच, अवसर, सुिबधाबाट बिन्चत गराई अझ कितपय अपांगताले त नारकीय जीवन जीउन वाध्य पान�

अवःथामा पुर्याउँछ ।त्यसैले उनीह�लाई अिवभेद तथा समानताको मान्यतामा आधािरत नागिरकका

नैसिगर्क अिधकार ूत्याभूितका अितिरक्त सं रक्षण, सशिक्तकरण, सुिबधा र सकारात्मक िवभेदजःता
िवशेष संरक्षणका िस�ाान्मा आधािरत सामािजक न्यायको हकको सुिनि�तता कायर् व्यवहारबाट
ूत्याभूित हुनग
र् छर् ।यो
े री उनीह�को सं रक्षण, सम्ब�र्न, उत्थान र समम िवकास हुने कायर् राज्यले गनुप
राज्यको दाियत्व पिन हो ।यीनै तथ्यमा अपांगता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्बन्धीको अवधारणा र
यस सम्बिन्धत कानूनी तथा सं गठनात्मक सं यन्ऽह�को िवकास भएको पाइन्छ ।
नेपालमा अपांगतालाई सम्बोधन गन� ूमुख अन्तराि�य कानूनमा Convention on Rights of Persons
with Disabilities (CRPD), 2006 र नेपालको सिवधान, अपांगता भएका व्यिक्तको अिधकार सम्बन्धी ऐन,
२०७४ र ऐजन िनयमावली, २०७७

ूमुख राि�य कानूनका �पमा कायार्न्वयनमा रहेका छन्।

नेपालको सं िवधानले पिहलोपटक अपांगता भएका व्यिक्तको िवशेष सं रक्षणका िस�ान्तमा आधािरत
मौिलक हकको सुिनि�तता गरे को छ भने अिधकारमुखी अवधारणामा आधािरत भई िनिमर्त
कायार्न्वयनमा रहे का कानूनह�ले अपांगता भएका व्यिक्तका अिधकारह� सुिन�त गनुक
र् ा साथै ती
अिधकारह�को सं रक्षण, सम्ब�र्न, सशिक्तकरण, उपयोग-उपभोगका कायर् ूकृया तथा कायार्न्वयनका
सं ःथागत सं यन्ऽह� र उनीह�को दाियत्व तथा जवाफदे हीता सम्बन्धीको महत्वपूण र् व्यवःथा गरे को
छ।यसका साथै उनीह�लाई अपहे लना, घृणा गन�, िभक्षा माग्न लगाउने लगायत ऐन ूद� हक
अिधकारको कायार्न्वयन र उपलब्धताको सवालमा बाधा व्यवधान गन� जवाफदे हीता िनवार्ह नगन�
जःता कायर्लाई कसूर मानी त्यःतो कायर् गन�उपर सजायको व्यवःथा गिरएको छ र त्यस अनु�प
केही सं यन्ऽ र कायर्िविध िनमार्ण भई व्यवहारमा ूभावकारी िबयाशीलताको सकारात्मक ूयास पिन
भएका छन् ।
सं िवधान तथा कानून कायार्न्वयनको यस अविधमा यस क्षेऽमा वािन्छत पिरवतर्न र सुधारको अपेक्षा र
महत्वाकांक्षा आफैमा हतारको िवषय रहेको छ भने कानूनको व्यवहािरक कायार्न्वयनका

क्षेऽमा

अिधकार कायार्न्वयनका अपयार्� सं यन्ऽ, सं रचना, समःयाको ूाथिमकीकरण नहुन,े अिभलेख ूणाली
च ुःतदु�ःत नरहे को, अपांग मैऽी वातावरण तथा अनुकूल न्याियक व्यवहारको अभाव, सेवा ूवाहमा
सम्बिन्धत िनकायह�को काम चलाउ र न्यून सिबयता जःता समःया र च ुनौतीह� यस क्षेऽमा रहेका
छन्।यसका लािग राज्य सं यन्ऽ र यस क्षेऽका सरोकारवाला सबैको कायर् व्यवहारमा थप
ूभावकारीता र िबयाशीलताको आवँयकता रहे को छ ।
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Consumer Law and Practice in Nepal1

1. Background
There is an inequality of bargaining power between the consumer and the producer which
leads to the exploitation of the consumer.2 With the rising human expectations, hopes and
desires towards consumerism have led to state regulation and protection of consumer
interests in harmony with opposing interests and goals of industry and manufacturers, and
today consumer jurisprudence has also become a variant of human rights jurisprudence
encompassing some basic rights of human-like, right to live and life, right to health, right
to information and other due-processual rights in this new age of liberalization and
laissez-faire conducive to the generation of more entrepreneur freedom of trade and
business within the framework of business ethic concerning consumer justice. 3 It has
been observed that consumerism has its roots in diverse social movements seeking to
enhance the economic well-being and political power of consumers.4 Specifically, during
the 1970s, after Ralph Nader emerged as a leader in consumer advocacy,5 his idea that the
term 'consumer' could be acquainted with the word citizen and the consumer protection
law should be regarded as an aspect of the civil law, 6 gave a new direction to the
consumer movement.
2. Defining the term 'Consumer'
There are varied definition of the term consumer. Black's Law Dictionary defines a
consumer as one who uses economic goods and so diminishes or destroys their utilities;
opposed to a producer.7 In the majority of countries, the legal definition of the consumer
clearly defines consumption as only relating to the supply and household use of goods
and services. Certain jurisdictions do not define the consumer explicitly, as indeed is also
the case in the United Nations Guidelines for Consumer Protection, whereas Australia,
France and the UK do not have single definitions.8 From the Nepalese legal perspective,
the term 'consumer' has been defined as a person or institution that consumes or uses any
goods or services.9
3. Principles of Consumerism
Consumerism is the social movement seeking to augment the rights and powers of the
buyers in relation to sellers. Philosophy of consumerism or consumer protection
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Assistant Government Attorney, Ashma Khadka and Assistant Government Attorney Prabhat Chhetri
B.W. HARVEY & D.L PARRY, THE LAW OF CONSUMER PROTECTION AND FAIR TRADING 13-14 ( 1996)
Mahesh Koolwal, Consumer Jurisprudence 2.1. NALCAR LAW REVIEW 194 (2004-5)
J.A. Jolowicz, The Protection of the Consumer and Purchaser of Goods under English Law 32 MODERN LAW REVIEW 1-2 (1969)
Diya Berger, A Tale of Two Movements: Consumer Protection in the U.S. from 1969 to 2010 COLLEGE UNDERGRADUATE RESEARCH
ELECTRONIC JOURNAL 21 (2013)
GURJEET SINGH, CONSUMER PROTECTION AND THE LAW 1 (1996)
BLACK'S LAW DICTIONARY 389 (4th ed. 1968)
CONSUMERS INTERNATIONAL, THE STATE OF CONSUMER PROTECTION AROUND THE WORLD 4 (2013)
Consumer Protection Act, 2075 (2018), Sec. 2(d)
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emphasizes the protection, preservation, and enhancement of human life. There are four
principles of consumerism. They are:








Caveat Emptor: Caveat Emptor is a Latin term which means 'let the buyer
beware. It is a traditional principle related to consumerism. This principle means
let the buyer be beware. It means that it is the responsibility of the buyer or
consumer to check the goods and services before buying them. This implies that
even if the product or service bought by the consumer is not up to the standard,
the consumer cannot seek any remedy against the seller because it was the
consumer's responsibility to check the product before buying. In ancient times
when markets were small and consumers had very few things to buy this
principle worked well. But as the markets grew the choice of products also grew.
This gave rise to unfair marketing practices to attract consumers which made
application of this principle difficult.10
Caveat Venditor: The principle of Caveat Emptor could not exist for a long time
because in modern times the technical details of the products are a mystery for
the consumers. There are so many products available in the market. The
consumers either have very little information or no information at all about the
complicated and sophisticated production process. It puts them in a difficult
situation to make a purchase decision. This gave rise to the development of the
principle of Caveat Venditor as an exception of the principle of Caveat Emptor.
Caveat Venditor means 'let the seller beware'. It is a tacit warning to
the sellers that, unless they expressly disclaim any responsibility, they will
be held liable if the sold items are found defective in any way or vary from
the specifications. It is believed that this principle turned the direction of the
market and developed a balance between the welfare of producers and
consumers.11
Doctrine of Consumer Sovereignty: This is the most important principle of
consumerism. Consumer is the king of the market. Market depends on the
consumer. Consumer decides whether he wants to buy a product or not. He has
the right to either accept or reject a product in the market. This principle is quite
democratic and consumer-friendly. But, to realize the spirit of this principle it is
important that consumers are educated and aware. They should have knowledge
of all the products available in the market. Consumers should have the right not
only to select the product of their choice but should also have the right to seek
redress if there is any discrepancy in the price or quality of the product.12
Principle of Respectfulness: The main theme of this principle is that the respect
given by the producer, sellers, and service providers to the consumers is the basis
for attracting more consumers. Here respecting consumer means accepting its

10

TEK PRASAD DHUNGANA ET AL., CONSUMER PROTECTION: CONCEPT, LAW AND PRACTICE 8 (2062)
Id., at 9
12
Id.
11
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responsibility towards consumers, not creating any problems for them. In totality,
respecting consumer means to respect the feelings of the consumer.13
In the present context some of the most common business malpractices leading to
consumer exploitation are given below14:
1. Sale of adulterated goods which means the addition of inferior substances to
the product being sold.
2. Sale of sub-standard goods meaning the sale of goods that do not conform to
the prescribed quality standards.
3. Use of false weights and measures leading to losses.
4. Supply of defective goods.
5. Misleading advertisements, that is the advertisements falsely claiming a
product or service to be of superior quality, grade or standard.
6. Sale of spurious goods, which means selling something of little value instead
of the real product.
7. Sale of duplicate goods.
8. Hoarding and black-marketing which leads to scarcity and rise in prices.
9. Charging more than the maximum retail price (MRP) fixed for the product.
10. Supply of inferior services, that is the quality of service is lower than the
quality agreed upon.
4. Need for consumer protection
Primacy of consumers can be traced by to Adam Smith's proposition: "Consumer is the
sole-end purpose of all production and the interest of the producer ought to be attended to
only so far as it may be necessary for promoting that of the consumer."15 The study of
marketing is focused on the point that consumer satisfaction is the primary motto of
commerce. It is the consumer on whose choice the entire marketplace is established.16
Noting this, the need for consumer protection may be summarized as follows:
(a) Social Responsibility: Business must be guided by certain social and ethical
norms having the morale to serve the consumers. They have the obligation to
provide the right quality and quantity of goods at fair prices to the consumers.
13
14
15
16

Id., at 10
Lavanya Ajaykumar Panicker, Contemporary Issues of Consumer Protection 4 INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW MANAGEMENT &
HUMANITIES 1909 (2021)
ADAM SMITH, THE WEALTH OF NATIONS 155 (1937)
RAJENDRA KUMAR NAYAK, CONSUMER PROTECTION LAW IN INDIA: AN ECO-LEGAL TREATISE ON CONSUMER JUSTICE 155 (1991)
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(b) Provide Market Information: Still the majority of the consumers have no
information about quality, type, price and other marketing facilities. They buy
without product knowledge resulting in losses.
(c) To increase Awareness: With increasing malpractices in business consumers
ought to have knowledge about the malpractices by the business. There are
many consumer organizations that are making efforts to aware consumers in
this regard and helping them to enforce their rights.
(d) To restrict unfair trade practices: When consumers are aware about their rights
along with the products, possible malpractices in business this causes pressure
to the manufacturers, middlemen and traders to avoid conducting the trade by
unfair means.
(e) Avoiding Monopoly: Monopoly is the crown of modern market. Irrespective of
various restrictions many business organizations follow monopoly practice.
Because of which consumers are getting affected and are in need of protection.
Thus, consumer Protection is very important in terms of avoiding and regulating
monopoly.
(f)

Prevention from Malpractices: Along with the change in market business
malpractices are also rapidly growing. To catch up with those changes
businessmen tends to follow unfair trade practices, restrictive trade practices
and monopolistic trade practice. Thus consumer protection plays a cardinal role
to prevent such malpractices.

(g) Consumer Satisfaction: Consumers’ satisfaction is regarded as the key to
success of any business. Thus, the businessmen should take every step to serve
the interests of consumers to satisfy them with the goods and services provided
to them.
(h) Survival and Growth of Business: In this era of globalization and competition if
the business fails to provide up-to-date service to their consumer they slowly
cease to exist. Thus they should become consumer-oriented to survive and grow
as well as to run the business in the long run.
5. Basic Consumer Rights
The basic consumer rights were first outlined by American President John F. Kennedy in
his special message to Congress on protecting the consumer interest delivered on March
15, 1962. The consumer rights addressed in his speech are:17

17

See P. SIVAPRAKASAM AND S. RAJAMOHAN, CONSUMER EMPOWERMENT: RIGHTS AND RESPONSIBILITIES 14-16 (2001)
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The right to safety: to be protected against the marketing of goods that are
hazardous to health or life.



The right to be informed: to be protected against fraudulent, deceitful, or
grossly misleading information, advertising, labeling, or other practices, and to
be given the facts he needs to make an informed choice.



The right to choose: to be assured, wherever possible, access to a variety of
products and services at competitive prices; and in those industries in which
competition is not workable and Government regulation is substituted, an
assurance of satisfactory quality and service at fair prices.



The right to be heard: to be assured that consumer interests will receive full and
sympathetic consideration in the formulation of Government policy, and fair and
expeditious treatment in its administrative tribunals.

Consumer protection relates to efforts to ensure that products purchased by consumers
are safe to use, meet all expressed or implied performance standards, purchased with
adequate information on safe use, free from fraudulent methods of marketers, purchased
fairly in a competitive marketplace. Consumer International (CI) materialized the idea put
forth by Kennedy and set out eight different rights as consumer rights, which have been
encapsulated into the UN Guidelines for Consumer Protection.
6. Basic Consumer Rights Adopted in UNGCP
The United Nations set a milestone in the development of consumer law when it adopted
the United Nations Guidelines for Consumer Protection in 1985 (UNGCP), establishing
for the first time a set of international consumer law principles.18 The basic consumer
rights adopted in UNGCP are highlighted below:








Right to Satisfaction of Basic Needs: According to this right every consumer
has the right to have access to food, clothing, education, healthcare and shelter.
Right to Safety: A consumer has the right to demand safe goods and be
protected from unsafe products and services.
Right to Information: A consumer has the right to demand information
regarding a certain product like the quality, purity, standard, the cost of goods,
etc.
Right to Choose: A consumer has the right to choose the product among a
variety of products, which he/she likes.
Right to be heard: Consumers have the right to express themselves if they have
been cheated.
Right to Seek Redress: The right to legal redress when they are cheated.

18

See I. Benöhr, The United Nations Guidelines for Consumer Protection: Legal Implications and New Frontiers 43(1) JOURNAL
CONSUMER POLICY 105-124 (2020)
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Right to Consumer Education: Consumer has the right to be educated on
“consumer evils” in the society as informed consumers cannot be exploited.
 Right to a Healthy Environment: A consumer has the right to work in an
environment that does not affect his/her progress and health.
7. Nepalese Constitutional and Legal Provision
7.1. Background
Prior to the enactment of the Consumer Protection Act, 2054 (1998), there were few
statutes (such as Food Act, 2023 (1967), Standard Measurement and Weight Act, 2025
(1968), Black-marketing and Some Other Social Offenses and Punishment Act, 2032
(1975), etc. that aimed at protecting the interests of the consumer in several ways. With
the promulgation of the Constitution of the Kingdom of Nepal, 2047 (1990) [which
although did not explicitly provide consumer protection], the consumers' issues started
gaining importance, as the constitutional provisions (be it the fundamental rights or the
Directive Principles and State Policy) were aimed at protecting the life and security of the
consumers.19 After 13 years long struggle and advocacy by the consumer organizations
and civil society organizations for a separate and comprehensive protection law,
Consumer Protection Act, 2054 (1998) was introduced,20 and its regulation came into
force it was expected to enforce the consumer rights from all avenues, however, the Act
did not incorporate the right to basic needs and right to a healthy environment enshrined
by the UN Guidelines which are believed to be the basic rights of consumers, calling for a
new legislative regime pertinent to consumer protection.


7.2. Constitution of Nepal (2072)
Constitution of Nepal (2072) for the first time explicitly incorporated consumers' right as
the fundamental right, realizing the fact that it can be used to establish or reinforce basic
or fundamental consumer rights, as well as provide some guiding principles such as the
responsibility of the state or public authorities for promoting and protecting consumer
rights, namely by setting up the adequate, comprehensive and effective legal and
institutional framework for consumer protection.21




19
20
21

22

Constitution of Nepal & Consumer Rights
Following are the explicit provisions ensured by the constitution
relevant to the consumers' rights:
Every consumer shall have the right to obtain quality goods and
services.22
A person who has suffered injury from any substandard goods or
Services shall have the right to obtain compensation in accordance

See Mihir Kumar Thakuri, Annual Survey of Law of Consumer Protection in Nepal 3 ANNUAL SURVEY OF NEPALESE LAW 172-173
(2002)
Id., at 173
To understand the importance of incorporating the consumers' rights in constitution see R. Greenstein, Social rights, essential
services, and political mobilization in post-apartheid South Africa 29 INTERNATIONAL JOURNAL ON CONSUMER LAW AND
PRACTICE 417–433 (2006).
Constitution of Nepal (2072), art. 44(1)
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with the law.23
There shall be a right to constitutional remedy in course of
implementation of rights granted in this part.24
For the enforcement of the rights conferred in this Part, the State shall
make legal provisions, as required, within three years of the
commencement of this constitution.25
Under the state's Policy Relating to economy, industry and commerce,
the state has a policy to protect the interests of consumers by
maintaining trade fairness and discipline by making national economy
competitive, while ending activities such as creating black marketing,
monopoly, artificial scarcity, and restricting competition.26

7.3. Consumer Protection Act, 2075 (2018)
Consumer Protection Act, 2075 (2018) was enacted by realizing that it is expedient to
make an amendment to and consolidation of the legal provisions relating to consumer
protection in order to protect and promote constitutional rights of the consumers to obtain
quality goods and services, to provide a judicial remedy for the enforcement of the rights
obtained by the consumers, and provide compensation for harm and injury likely to be
caused to the consumers.27 It repealed the Consumer Protection Act, 2054 (1998).28
Major Provisions/Features of Consumer Protection Act, 2075 (2018)
1. Definitions
The Act provides definitions of the following major terms pertinent to
consumer right:
 "Consumer" means any person or institution that consumes or uses any
goods or services.29
 "Goods" means the substance which the consumers consume or use or
the materials made of the mixture of goods which do not inflict harm
and injury or any kind of side effect to health, and this term also
includes the raw material, color, fragrance or chemical to be used in
the production of such goods.30
 "Service" means electricity, drinking water supply, telephone,
information technology, health, education and consultation, transport,

23
24
25
26
27
28
29
30

Constitution of Nepal (2072), art. 44(2)
Constitution of Nepal (2072), art. 46
Constitution of Nepal (2072), art. 47
Constitution of Nepal (2072), art. 51(d) (7)
Consumer Protection Act, 2075 (2018), Preamble
Id., Sec. 65
Id., Sec. 2 (d)
Id., Sec. 2(m)
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drainage, banking or other services of similar nature, and this term also
includes legal, medical or engineering services.31
The previous Act had limited the area of service to labor, facility or
consultancy but this new consumer statute has recognized services such as
electricity, drinking water supply, telephone, information technology, health,
education and consultation, transport, drainage, banking or other services of
similar nature, including legal, medical or engineering services.
2. Regulation of Goods and Services
Compared to the previous Act, this Act has elaborated how the goods and
services are to be regulated. As per the Act, the Government of Nepal shall
regulate the supplies, price, quality, measurement, label, advertisement of the
goods and services regularly in order to protect the rights of the consumers.32
3. Regulation of Price
The Act provides the following provisions relevant to Regulation of Price:
 The Government of Nepal shall regulate the supplies, price, quality,
measurement, label, advertisement of the goods and services regularly in
order to protect the rights of the consumers.33
 To make necessary provisions to maintain uniformity in the price in
general, by managing a wholesale or retail business.34
 The maximum price of essential food and other goods or services shall
also have to be fixed in the list pursuant to sub-section (1) The maximum
price of essential food and other goods or services shall also have to be
fixed in the list pursuant to sub-section (1).35
 While selling the goods or service pursuant to sub-section (1), the seller
shall not sell, or cause to be sold, the same in a price higher than that
referred to in sub-section (2).36
 The agency as prescribed shall prepare the standards relating to the
determination of price of goods or services as prescribed.37
 While preparing standards relating to price determination pursuant to subsection (1), profit amount to be taken by the seller also shall have to be
accepted as basis in such a way that production cost of the goods, transport
expenses, custom, tax, charge paid by the importer pursuant to law shall
not be more than the percentage fixed while selling.38

31

Id., Sec. 2 (q)
Id., Sec. 4 (1)
33
Id.
34
Id., Sec. 4(2)(h)
35
Id., Sec. 19(2)
36
Id., Sec. 19(3)
37
Id., Sec. 21(1)
38
Id., Sec. 21(2)
32
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4. Regulation of Profit Margin
 No one shall sell, distribute or transport or hinder the sale and distribution
of any goods by taking profit higher than that prescribed and over the cost
invested in the production, import, transport, hoarding or sale and
distribution of that goods.39
5. Regulation of Supply
 To implement the policy relating to quality, price determination and
supply system of goods or services.40
 To fix the maximum quantity of the storage of the goods in any special
circumstance, or at any particular place, for the period prescribed.41
 To receive foods from the producers at the prescribed price and sell them
to the general people with determining certain quantity of such foods in
case there is a shortage of any foods produced within Nepal.42
6. Regulation of Quality
 The Government of Nepal shall regulate the supplies, price, quality,
measurement, label, advertisement of the goods and services regularly in
order to protect the rights of the consumers43
 Bad business practice – selling without fulfilling the structure,
measurement or standard if any, prescribed for selling or providing any
goods or service selling without fulfilling the structure, measurement or
standard if any, prescribed for selling or providing any goods or service44
 No one shall do or cause to be done any of the following acts, regarding
any goods or services: producing, selling or importing substandard goods
knowingly45
 While carrying out inspection, investigation or search pursuant to
subsection (2), if it seems unsafe, affected goods or goods having no
quality are being produced or sold and distributed, or service provided or
activities are contrary to this Act and the rules framed under this Act, the
Inspection Officer may impose restriction on producing or selling and
distribution of such goods or providing services for prescribed period by
taking samples of such goods as prescribed.46
 If the goods are not found to have the quality as prescribed while testing
the samples of such goods forwarded to the laboratory for testing pursuant

39

Id., Sec. 17(1)
Id., Sec. 4(2)(a)
41
Id., Sec. 4(2)(f)
42
Id., Sec. 4(2)(g)
43
Id., Sec. 4(1)
44
Id., Sec. 16(2)(q)
45
Id., Sec. 18(a)
46
Id., Sec. 33(3)
40
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to Section 34, such goods shall be confiscated and shall, as required, be
destroyed as prescribed.47
When the goods are confiscated and destroyed pursuant to subsection (1),
the producer, importer or seller shall have to bear the expenses for
confiscating or destroying such goods48

7. Regulation regarding label
 Affixing label mentioning various particulars about the goods was also a
requirement in the previous act however the existing act prohibits import,
sale and distribution of goods on which label is not affixed.49
Thus by regulating the price, supplies, quality, measurement, labels and
advertisement of the goods and services the existing Act has prohibited various
activities like:


To conduct unfair trade and business activities:



The Act elaborates on the unfair trade and business activities which
include:



Selling or providing goods or services by lying, concealing or hiding,



Creating artificial shortage of, hoarding or selling any goods,



Refusing to issue bill or invoice of the sold goods or service or not issuing
bill or invoice,



Providing service without specifying the price, quality of service, etc.



To cause adverse impact on demand, supply or price:



Distribution, transport, or hindering the sale and distribution of any goods
by taking profit higher that that prescribed and over the cost invested in the
production, import, transport, hoarding or selling and distribution of such
goods is prohibited by the Act.



Producing, selling or importing sub-standard goods knowingly,



Selling any goods or services by lying or deceiving that the goods or
services are other goods or services and stating high standard goods or
services,



Producing or selling the goods or service that cause adverse impact upon
the health of consumer.50

8. Control Mechanism
Regarding the complaints to be filed either in verbal or written or in electronic
form the act provides that complaint should be filed to the central marketing
47

Id., Sec. 35(1)
Id., Sec. 35(2)
49
Id., Sec. 6
50
https://www.svlclaw.com/resource/highlights-of-consumer-protection-act-2018/
48
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monitoring committee, Department or Inspection Officer along with the
information or proof and evidence under his or her custody.
Relevant Authorities under the act regarding consumer protection are:
 Ministry of Industry, Commerce and Supplies
 Department of Commerce, Supplies and Consumers Welfare
Protection Department
 Consumer Protection Council
 Central Market Monitoring Committee51


Provincial Market Monitoring Committee52

Local Market Monitoring Committee53
Consumer Court
District Court
9. Consumer Protection Council
The Consumer Protection Council of Nepal comprises 15 members. The
Minister of Industry and commerce is the head of the council.54
10. Inspection Mechanism
 The Department may carry out casual inspection for the protection of the
rights, interests of the consumers.55
 If there is reasonable ground to believe that the unsafe goods having
adverse effect or sub-standard goods are being produced or sold, or
services have been provided, or any acts are being done contrary to this
Act and the rules framed under this Act, the Inspection Officer may, by
entering into such a place at any time as necessary, inspect, inquire or
search, arrest the person who commits such act and hold such a person in
detention for seven days with the permission of the case trying authority.56
11. Investigation and filing of case
The Inspection Officer shall carry out the investigation and file the cases
relating to the offense under this act.57
12. Consumer Court
Consumer Protection Act provides for the establishment of a consumer
court to try and settle out cases or complaints. Such cases and complaints
are transferred to the concerned district court only if the consumer court
gets dissolved by the Government.58
13. Compensation
If bodily, mental, financial, physical or other kinds of harm and injury are
caused to any consumer by use of the goods or services sold or distributed




51
52
53
54
55
56
57
58

Id., Sec. 25
Id., Sec. 27
Id., Sec. 28
Id., Sec. 22
Id., Sec. 31(1)
Id., Sec. 33(1)
Id., Sec. 59
Id., Sec. 41
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contrary to this Act, or damage is occurred as a result of defective
production of goods, the consumer himself or herself, or any consumer
association on his or her behalf, or the heir of the consumer if the
consumer is incompetent or has already died, may make a complaint to the
Court for compensation from the person who has produced, imported,
hoarded, transported, sold and distributed or provided such goods or
services within six months from the date of harm and injury caused.59
14. Reward to informant:
The existing Act also provides for reward of ten percent of the claimed
amount recovered or one million rupees, whichever is the lesser, to the
person who provides information that the offense has been or is going to
be committed.60 There were no such provisions in the previous Act.
Apart from the Consumer Protection Act, 2075 (2018), the laws relating to consumers
have been provided in the following statutes:
1. Black-marketing and Some Other Social Offenses and Punishment Act, 2032
(1975)
2. Competition Promotion and Market Protection Act, 2063 (2007)
3. Food Act, 2023 (1967)
4. Nepal Standards (Certification Mark) Act, 2037 (1980)
5. Standard Measurement and Weight Act, 2025 (1968)
6. Mother's Milk Substitutes (Control of Sale and Distribution) Act, 2049 (1992),
etc.
7.4. Contemporary Issues
7.4.1. Need of the Consumer Court
Unlike the Consumer Protection Act, 2054 (1998), the new Consumer Protection
Act, 2075 (2018) has envisioned the Consumer Court(s) in order to try and settle the
cases other than the cases to be prosecuted pursuant to subsection (1) of Section 40
of the Act.61 Nevertheless, until the Court is constituted the concerned District Court
shall have the authority to take action, hear or try the case, 62 by virtue of which
District Courts are exercising the same jurisdiction. In comparison to a complaint
filed in a regular court, consumer court can take away a lot of burden from the
regular courts and can be quick, private, fair, and inexpensive. The consumer courts
have been established with the twin objective: a) for the speedy redressal of
consumer complaints, and a) to establish quasi-judicial authorities unlike civil courts
to provide compensation to consumers.63 The consumer court can help to provide
59
60
61
62
63

Id., Sec. 50
Id., Sec. 56
Consumer Protection Act, 2075 (2018), Sec. 41
Id., Sec. 48
Sheetal Kapoor, Mediation And Consumer Protection 7 INTERNATIONAL JOURNAL ON CONSUMER LAW AND PRACTICE 76 (2019)
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inexpensive and speedy redressal to consumers, where a consumer could itself plead
its case in the consumer courts.64
7.4.2. Claims against Medical Services and Concern Over the Frivolous
Consumer Claims
An analysis of the cases related to consumer protection concludes that there are
several cases filed before the judicial and quasi-judicial bodies for the protection,
enforcement, and reformation of consumer rights. It is pertinent to note that majority
of such cases are related to upholding the right of health service seekers and the
quality of medical services. On the other hand, there have been several concerns
regarding frivolous consumer claims which have serious impacts upon the seller and
service providers.
8. Judicial Approach of the Supreme Court of Nepal regarding the Consumerism
In order to protect the rights and interests of the consumers, the Nepalese Supreme Court
has been setting valuable precedents, playing an important role in the implementation of
the consumer-related laws, protecting the rights of consumers, and setting the required
standards. Following are some notable decisions of the Supreme Court in that regard,
which have been divided into several headings for the ease of understanding:
I. Natural of Consumer Rights, and its nexus Policy and Economy
8.1. Bharatmani Gautam vs. Office of Prime Minister and Council of Ministers et
al.65
In this case, the Supreme Court of Nepal highlighted that the consumers should be active
to make Consumer Act functional. Court also observed that the state is the party to the
case under this Act and thus such cases should be prosecuted according to the procedures
set.
8.2. Jyoti Baniya vs. Hotel Association, Nepal66
In this case, the Supreme Court laid down the principle that only a market under a
competitive liberal economy can determine whether the price of a service determined by
a service provider is right or wrong. Accordingly, punishment can be imposed on those
who charge excessive prices. Even the government cannot intervene regarding the price
of goods or services except for otherwise provided in the law for the public interest of the
consumer and to prevent acts of cartelling or unavailability of goods and services.

64
65
66

See V.K. AGGARWAL, CONSUMER PROTECTION: LAW & PRACTICE (2015)
NKP 2060, Vol.11, 12, Decision No. 7304
NKP 2064, Vol.11, Decision No. 7904
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8.3. Chandrakanta Gyawali vs. Office of the Prime Minister and Council of
Ministers67
In this case, the Supreme Court laid down the following principles:










Since it is the policy of the government to decide the issues of accessibility and
quality of products, the judiciary cannot speak in this regard. Accordingly, the
Nepal Oil Corporation cannot be considered as an obstacle to ensuring the
consumption of accessible and quality petroleum products.
The Government of Nepal must be held accountable for the effective
implementation of various legal provisions on consumer rights. Respect for the
law may gradually be declined, if the required action is not taken towards
enforcement.
Whether the state sees its role in any industry, trade or service depends on the
political system adopted by the state, economic policy, and the capacity of the
state as well as the capacity and credibility of the private sector.
Judicial decisions cannot guarantee the protection of interest of the consumers by
an easy and accessible supply of petroleum products if the Oil Corporation has
been disbanded and if it is operated by the private sector.
Judiciary cannot intervene in matters where the role of the state is indispensable
even when the state itself takes over the private sector.

8.4. Sumi Distilleries vs. Biageo Bronds SBV68
In this case, the Supreme Court has laid down the following principles:
 Patent design and trademarks are important in the industry. No matter how liberal
the economy is and the role of the government may be limited to the licensing
regime, the industry will have a monopoly on industrial property such as patents,
designs, and trademarks.
 In a country with an open economy, it is the government that encourages
competition to prevent monopoly. Law is also made accordingly. However, it is
also considered as a public duty of the state to protect the patent, design, and
trademark used in any product or service and to protect the interest of the
consumer consuming the product or service of the product or service made by an
entrepreneur. The main responsibility of the state will be to protect such
intellectual property as any other property acquired by a person.
8.5. Nirmal Kumar Shrestha vs. Ministry of Physical Infrastructure69
In this case, the Supreme Court laid down the following principle:

67NKP 2067, Vol. 3, Decision No. 8324
68 NKP 2068, Vol. 3, Decision No. 8577
69 NKP 2075,Vol 1, Decision No. 9926
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Syndicate practices prohibit a fair and competitive open economy. In the age of
globalization, even Nepal has embraced the principles of economic liberalization
and consumers have the right to choose the market. Accordingly, the consumers
have the right to choose clean, quality, and competitive services.
Even in the transportation service, it is the right of the citizen to ride in the new,
reliable, trustworthy, and quality transport or to travel in the new vehicle by
abandoning the old, dilapidated and non-environment friendly vehicle. No one
has the right to syndicate/cartel and operates the old vehicles
In today's competitive age, no government body can be exempted from not
registering new transport on any pretext since it is the natural right of the citizen
to do business by purchasing new, quality, and reliable means of transportation.
No one has the right to a monopoly over the public transport service. It should be
operated based on proper competition. No one can force the consumers to take
the service by maintaining the monopoly of the market as it is deemed as an act
of frustrating the constitutional and legal right.

8.6. Tulashi Simkhada vs. Office of the Prime Minister and Council of Ministers et
al.70
The Supreme Court observed that Article 44 of the Constitution guarantees that every
consumer shall have the right to obtain quality goods and services, and a person who has
suffered injury from any substandard goods or services shall have the right to obtain
compensation. According to the constitution, it is the constitutional right of every citizen
to receive services as per the criteria prescribed by law and assurance of safe services.
Regarding the operation of vehicles on long routes, operating vehicles without fulfilling
the criteria prescribed by the Vehicle and Transport Management Act is against the
interest of the consumers and is deemed punishable according to the law. The
Constitution and the prevailing laws do not leave any space for negligence regarding the
services afforded to the consumers.
II. Liability and Compensation
8.7. Ramakanta Mainali vs. Dhrubabahadur Karki71
In this case, the Supreme Court observed that since the cement used in the construction
was deemed inferior quality by the test report obtained by the Department of Quality and
Measurement, the defendant is obliged to pay the compensation to the plaintiff.
8.8. Ahamad Miya vs. Prithivi Chandra Hospital et al.72
The Supreme Court held the hospital was found negligent as the septicemia infection
could have been prevented if the basic physical facilities were available at the hospital
and therefore the patient was entitled to compensation.
8.9. Amar Nath Amatya vs. Surya Kumari Adhikari73
70 NKP 2075, Vol. 60, Issue 11, Decision No. 10129
71 NKP 2058 Vol 11,12, Decision No.. 7046
72 NKP 2075, Vol. 60, Issue 7, Decision No. 10061
73 NKP 2076, Vol. 61, Issue 10, Decision No. 10377
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The Supreme Court held that patient's full consent should be obtained for his/her
treatment. According to the consent of the patient (Doctrine of Informed Consent), an
appropriate procedure should be adopted for treatment. The service provider should not
be excluded from the vicarious liability arising out of the damage resulting from the
improper management.
8.10. Yeti Airlines Pvt. Ltd. vs. Gham Raj Luitel74
Service providers should be made accountable by ensuring that the air transport service
providers bear the responsibility and provide compensation in the case where the
consumer is harmed due to negligence or due to lack of quality service. Therefore, a
directive order was issued in the name of the Council of Ministers to ensure the quality of
air transport by determining the quantum of compensation.
III. Call for a Pro-active Role of State and Reforms thereof
8.11. Bishnu Prasad Timsina Vs. National Academy of Medical Sciences75
In this case, the Supreme Court laid down the following principle:
 Citizens' access to medicine is one of the vital aspects of the fundamental rights
of the citizen regarding health. It is an important right to guarantee the right to
health. The state should make the sale and distribution of medicine easy,
effective, and accessible. And it is the duty of the state to ensure that the citizens
are acquiring medicines easily and effectively.
 The state should take adequate precautions in the sale and distribution of goods
as it is directly related to the rights to health. The activities of the state in this
regard should be based entirely on the public interest and public welfare.
 The price of medicine affects the citizens' access to medicine. Citizens' access to
medicine does not only mean the availability of medicine. The state of access to
medicines should be looked in relation to the question of whether or not the
citizens can buy the available medicines and whether the citizens should bear any
additional cost while purchasing the medicines.
 The hospital having its own land and building to operate the pharmacy has
allowed the private pharmacy to operate instead of operating the pharmacy itself.
It results in an extra-economic burden to the citizens and it is a violation of the
citizen's right to health.
 The state should not neglect the fundamental rights of citizens such as free basic
health care provided by the constitution due to lack of financial resources.
 The rights provided by the constitution as fundamental rights are the promises
made to the citizens by the constitution and it is the responsibility of the state to
guarantee it to the citizens by implementing those rights.

74
75

NKP 2075, Vol. 60, Issue 4, , Decision No. 9989
NKP 2075, Vol.2, Decision No. 9957
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Pharmacy service is an integral part of hospital service. The fact that a pharmacy
is operating near a hospital does not mean that the hospital has provided
pharmacy services.

8.12. Kanchan Krishna Neupane vs. Office of the Prime Minister and Council of
Ministers et al.76
The Supreme Court observed that the laminated bags should be used to pack the cement
to maintain hygiene, consumers' interest, workers' interest, and public health, and
therefore it was necessary to formulate and implement certain criteria regarding the
production, storage, transportation, and sale of cement. A directive order was issued in
the name of the respondents to make necessary arrangements for effective monitoring,
regulation, and control in the transportation and distribution of goods packed in inferior
or laminated bags.
8.13. Tulsi Simkhada vs. Office of the Prime Minister and Council of Ministers et
al.77
The Supreme Court observed that viewing from the eyes of the consumer, excessive use
of pesticides has a direct impact on human health and the environment, which is
detrimental to human health. In such a situation, the Government of Nepal should
immediately form a body to register the sale and purchase of pesticides.
8.14. Bishnu Prasad Pokhrel et al. vs. OPMCM et al.78
The Supreme Court pronounced that to make more effective legal arrangements to
control poisonous or substandard alcohol and to compensate in case of damage caused to
the public interest, public health, and public interest due to the sale and distribution of
such illegal products.
The existing Liquor Act, 2031 (1974) is not sufficient to promote public health, public
interest, and doesn't cover the issues like the right to compensation, protection of
consumer rights, and control and punishment of illegal acts and fails to prohibit, prevent
and regulate unwanted or immoral acts. Therefore it is necessary to revise and amend the
existing Liquor Act and enforce the right to life and human rights, including consumer
rights, environmental rights, and fundamental rights.
Analysis of the Cases:
The decisions of the apex court reflect the progress, successes, and shortcomings of
legal and institutional regimes of consumer protection. In some cases, the court has
recognized that some matters related to consumer protections fall under the exclusive
domain of the executive and the court can't interfere in it, whereas in the majority of
the cases, the court has been setting valuable precedents, playing an important role in
the implementation of the consumer-related laws, protecting the rights of consumers,
and setting the required standards. The apex court has indeed recognized consumer
76
77
78

NKP 2075, Vol. 60, Issue 10, Decision No. 10125
NKP 2076, Vol. 61, Issue 3, Decision No. 10230
NKP 2076, Vol. 61, Issue 2, Decision No. 10186
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rights as an absolute and special right linking them with constitutional and other legal
rights. It may be concluded that several petitions have been brought before the court
and the court's verdicts in such cases create an impression of remarkable judicial
activism in the arena of consumer justice in Nepal.
9. Findings:
Consumer rights have become fundamental in the wake of globalization and the
development of consumers' jurisprudence. This has shifted the regime of consumer law
to public law, departing from private law (specifically contractual and tortious law).
Accordingly, consumer rights have been entrenched in the constitution and other legal
instruments. Furthermore, the Supreme Court has played an important role in
establishing the judicial principles, revising and interpreting the laws related to
consumer protection.
Consumers in Nepal are still in the dark about their basic rights and obligations as
consumers. In the absence of effective implementation of laws, consumers are being
cheated and exploited by some dishonest businessmen and vested interest groups.
There exist overlapping and contradiction in the legal provisions regarding the
institutional mechanisms for dispute settlement or investigation process. There is no
clear demarcation of the jurisdiction of different government agencies and also there is
a lack of good coordination among them. This has ultimately created several problems
for the realization of the rights of the consumers.
Consumer Sovereignty is the motto of Consumer Jurisprudence. However, in Nepal,
markets are guided by only the business and profit-oriented motive by which consumers
are facing many problems. There are limited Non-Governmental Organizations relating
to consumer protection. Their role is limited only to the center level, and their network
has not been expanded at the district or local level. Mass Media and Civil Society are the
standing point of the consumers but in Nepal, their role is not satisfactory in reality.
The concept of tort liability is the heart and soul of consumer protection. Although
Nepalese law is greatly impacted by the common law, it has not been able to adopt this
concept properly. There are many laws and mechanisms to ensure consumer welfare.
Despite having consumer protection laws in Nepal, the consumers have been still widely
victimized. Various factors are responsible for this sad situation. Some of them are:
o

The reluctant attitude of the government agencies to implement the law in
true spirit.

o

Lack of awareness among consumers about their rights and duties.

o

The majority of consumers are poor and illiterate.
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o

Consumer’s negligence about their right or quality of goods or services.

o

The landlocked situation of the country and open border with India, etc.

10. Suggestions:


Consumers’ right to redress is very crucial. Therefore, Consumer Court should be
established at the district, regional as well as national levels. Alternatively, each court
should have a consumer bench entrusted with the responsibility of hearing consumerrelated cases.



For the effective enforcement of the present legal provisions relating to Consumer
Protection, we need to make a powerful monitoring mechanism with a participatory
approach of all stakeholders such as different governmental agencies, civil society,
media person, consumer rights activist, etc. Then, they should start the effective
monitoring about goods and services both provided by the market.



Consumer protection awareness is to be built in all levels of student life. Therefore,
the curriculum is to be made mandatory to provide consumer education at the school
to college level.



The consumer protection law should be amended as per the current global, regional,
and national scenarios as consumer issues are becoming very complex day by day.



The principle of tort liability is the heart and soul of consumer protection. Therefore,
the concept of tort liability should be adopted properly to protect all types of
consumers’ rights which are not covered by the present legal instrument properly.



The low-income group is the least educated group, and they lack awareness about
their rights and responsibilities. So this group needs to be armed with a lot of
information and training on the major consumer protection issues and their rights.



The government must be committed to enabling consumers to get redress that is
speedy, fair, inexpensive, and accessible justice.



All the state agencies which are set up for the protection and promotion of consumer
rights must work in a coordinative manner with each other.



The Department of Commerce should set up a national hotline for providing advice
and counseling services for consumers.



Non Governmental Organizations relating to consumer protection, Mass Media, and
Civil Society should be active and conscious of the protection of consumers' rights.
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Nepal, being a landlocked country with open borders, has the disadvantage of inflow
of low-quality goods and services at high prices. Therefore, consumer protection
measures and enforcements must be set up to check and control such activities.



The law alone is not enough to protect consumer rights. There should be effective
implementation of this legislation. In this context, the following are the suggestions
for the effective protection of consumer rights practically:
o

Educate consumers to develop an understanding of their rights and
responsibilities as consumers.

o

Organize the consumer together to develop the strength and influence and to
promote and protect their interest.

o

Punishment should be imposed more effectively so that manufacturers,
shopkeepers, and service providers should think twice before adopting the
fraudulent practices.

o

Set a campaign in motion to involve each consumer to make them more
conscious and aware of their rights and responsibilities.

o

Make intensify efforts for the publicity aimed at consumer protection.

o

Inspect the market regularly to control the quality of goods and services.

Make the consumers fully aware and educate them about defective goods or
deficiency of services.
Given the new developments and changing patterns of consumer behavior (eg: use of
ICT), laws should be amended to address the emerging issues.
o



Suggestions Provided by the Administrative Reform Suggestion
Committee on Strengthening the Bodies Related to Consumer
Interest Protection
Administrative Reform Suggestion Committee has noted that the
ultimate goal of good administration is consumer satisfaction, and
therefore special efforts should be made to improve the market and
protection of consumer interests. For this, the committee has
recommended the following suggestions:79
 Monitoring should be prioritized.
 District-level offices should be established to regulate, inspect
and monitor the goods and services.
 Local bodies should be empowered to issues reformative
79

See Administrative Reform Suggestion Committee, Report of Administrative Reform Suggestion Committee 2070, at 485-488 (2014)
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measures.
Prevailing laws of Nepal relating to goods and services should be
reviewed in the line of United Nations Guidelines for Consumer
Protection, 1985, and an integrated policy on consumer
protection should be formulated.
Adequate penalties should be imposed based on the nature of the
offense.
Awareness programs should be conducted.
Consumer Protection Fund should be established.
Advertisements should be regulated.
An action plan should be formed to control and regulate the
malpractice related to the prevailing measuring and weighing
system.
Consumer protection issues should be incorporated into the
school and university syllabus.
An action plan should be prepared to control and regulate the
monopoly, cartel, and syndicate.
Necessary Services Operation Act and the Essential
Commodities Control Act should be effectively implemented by
amending the relevant provisions to ensure the proper supply of
essential goods or services.
Strict action should be taken against the suppliers involved in the
black-marketing of the goods or services, and those involved in
the improper storage, fraudulent sale, and distribution of the
goods.
Acts like black-marketing, sale and distribution by
misrepresentation, and unnecessary storage of goods should be
strictly punishable under the prevailing Black Marketing Act.
The capacity of the stakeholder should be built, and relevant
studies and research should be conducted.
Activities like developing the consumer and consumers'
associations as the demand side for consumer protection,
strengthening such organizations by regulating them,
emphasizing research, and continuously implementing the
measures for improvement should be undertaken.
Consumer rights should be protected by establishing consumer
courts in each district for the effective implementation of the
Consumer Protection Act.
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11. Conclusion
Consumer rights have become fundamental in the wake of global technological and
scientific developments. It can be said that without the quality of goods and services,
quality of life is impossible. Therefore, above mentioned suggestions are put forward to
improve the situation and ensure consumer rights thereof. If the suggestions outlined
above are implemented properly, they will address several contemporary consumer
protection issues and problems in Nepal. However, they are not an exhaustive list.
It can be concluded that consumer rights in Nepal have started to get huge importance
after it was ensured as the fundamental right by the constitution, however, several statutes
including the specific Act related to consumer rights were enacted before it.
Because of mass illiteracy, particularly in the poor and the disadvantaged section, the
consumers are not aware and conscious of their rights and responsibilities as consumers.
Generally, illiterate consumers are caught in a vicious circle of food and commodity
adulteration, being cheated in weighing and measuring, hoarding, and artificial pricehike. Awareness remains the key factor to the successful implementation of consumer
rights.
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