ु इजरास
सर्वोच्च अदारत, सॊ मक्त
भाननीम न्मामाधीश श्री कल्माण श्रे ष्ठ
भाननीम न्मामाधीश श्री ओभ प्रकाश मभश्र
आदे श
०७०-WO-०९३२
वर्वषम् उत्प्प्रष
े णमुक्त ऩयभादे श सभेत।
ददप्ती गुरुङकी छोयी फषष १३ की मनवकता गुरुङको हकभा फारफामरका सम्फन्धी ऐन, २०४८
को दपा ५१ फभोजजभ सॊ यऺक बई आफ्नो हकभा सभेत स्र्व. धनफहादुय गुरुङकी छोयी
रमरतऩुय जजल्रा, रमरतऩुय उऩभहानगयऩामरका र्वडा नॊ .३ फस्ने फषष ४१ की ददप्ती गुरुङ..१ रयट मनर्वेदक
वर्वरुद्ब
नेऩार सयकाय, प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामाषरम, काठभाडौं ............................१
नेऩार सयकाय, गृह भन्रारम, काठभाडौं ...............................................................१
नेऩार सयकाय, भवहरा फारफामरका तथा सभाज कल्माण भन्रारम, काठभाडौं ................१
नेऩार सयकाय, सॊ घीम भामभरा तथा स्थानीम वर्वकास भन्रारम ....................................१ वर्वऩऺी
रमरतऩुय उऩभहानगयऩामरका, ऩुल्चोक, रमरतऩुय......................................................१
रमरतऩुय उऩभहानगयऩामरका र्वडा नॊ . ३ को कामाषरम ऩुल्चोक, रमरतऩुय .....................१
जजल्रा जशऺा कामाषरम, कमनर्वहार, रमरतऩुय .........................................................१
नेऩारको अन्तरयभ सॊ वर्वधान, २०६३ को धाया ३२ तथा १०७ फभोजजभ दामय हुन आएको
प्रस्तुत वर्वषमको सॊ जऺप्त तथ्म एर्वॊ आदे श मस प्रकाय यहे को छ्
रयट मनर्वेदनको ब्महोया:
भ मनर्वेदकरे छोयी मनवकताराई मभमत २०५७।१।४ भा जन्भ ददॉए । मनजको वऩताको
ऩवहचान भ मनर्वेदक स्र्वमॊ रे ऩमन गनष सकेकी छै न । छोयी मनवकता गुरुङ हार कऺा ९ भा यातो
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फङ्गरा स्कुरभा अध्ममनयत मछन् । कऺा ९ भा अध्ममनयत यहॉदा नै एस.एर.सी. ऩयीऺाको रामग
पायाभ बनुष ऩने हुन्छ । एर.एर.सी. ऩयीऺाको पायाभ जजल्रा जशऺा कामाषरमभा ऩठाउनु ऩने ,
पायाभ ऩठाउॉदा छोयीको जन्भ दताष प्रभाणऩरको प्रमतमरवऩ ऩमन सॉगसॉगै ऩठाउनु ऩने य जन्भ दताष
सॊ रग्न नबएको पायाभ यजजष्ट्रेशन अस्र्वीकृत हुने बनी जजल्रा जशऺा काराषमम, कमनर्वहाररे यातो
फङ्गरा स्कुरराई ऩर ऩठाएको अर्वस्था छ । मसयी छोयीको जन्भ दताष नबएको हुॉदा एस.एर.सी.
ऩयीऺाको पायाभ स्कुररे जजल्रा जशऺा कामाषरमभा फुझाउन नसकेऩमछ हार उनी ऩवढयहे को यातो
फङ्गरा स्कुररे जन्भ दताष नल्माए स्कुरफाट नै मनष्कासन गरयददनेसभेत चेतार्वनी ददइयहे को छ ।
मभमत २०७०।१।८ भा भैरे छोयीसभेत मरई हाभी फसोफास गरययहे को रमरतऩुय जजल्रा,
रमरतऩुय उऩभहानगयऩामरका र्वडा नॊ . ३ को कामाषरमभा जन्भ, भृत्प्म ु तथा अन्म व्मजक्तगत घटना
(दताष गने ) मनमभार्वरी, २०३४ को अनुसूची २ फभोजजभको जन्भको सूचना पायाभ बयी जन्भ दताष
गनष जाॉदा जन्भ दताष गरयददन इन्काय गरयमो । जन्भ दताष गनष सक्ने अन्म वर्वकल्ऩको सम्फन्धभा कुनै
जानकायी ऩमन ददइएन । तत्प्ऩश्चाात भैरे छोयीराई मरई भवहनैवऩच्छे उक्त कामाषरम धाउॉदा ऩमन जन्भ
दताष नगरयददएको य फाफुको नागरयकता नबई छोयीको जन्भ दताष हुॉदैन बनी हाभी आभा छोयीराई
हप्काउने बाषाभा जर्वाप ददइएको हुॉदा अन्म र्वैकजल्ऩक फाटो नबएकोरे रयट मनर्वेदन मरई उऩजस्थत
बएकी छु ।
मसयी फाफुको ऩवहचान नबएको कायणरे भेयो छोयीको जन्भ दताष नगये को हुनारे वर्वऩऺी
रमरतऩुय उऩभहानगयऩामरका र्वडा नॊ . ३ को कामाषरमराई भ मनर्वेदक आभाकै नाभफाट भेयो
छोयीको जन्भ दताष गनु,ष गयाउनु बनी ऩयभादे शरगामत जो चावहने आऻा आदे श जायी गरयऩाउॉ ।
जजल्रा जशऺा कामाषरम कमनर्वहार, रमरतऩुयका नाभभा हार मनवकता गुरुङको जन्भ दताष नबए
ताऩमन एस.एर.सी. ऩयीऺाको पायाभ अस्र्वीकृत नगयी पायाभ फुजझददनु बन्ने अन्तरयभ आदे शसभेत
जायी गरयऩाउॉ बन्ने ब्महोयाको रयट मनर्वेदन ।
अदारतको प्रायजम्बक आदे श:
मनर्वेदकको भागफभोजजभ आदे श जायी हुन ु नऩने बए सोको आधाय य प्रभाणसभेत उल्रेख गयी
मो आदे श प्राप्त बएका मभमतरे फाटाका म्मादफाहे क १५ ददनमबर मरजखत जर्वाप ऩेश गनुष बनी
वर्वऩऺीहरुका नाभभा म्माद सूचना जायी गनू ष । अध्ममनयत वर्वद्याथीराई ऩयीऺाको अर्वसयफाट फजित
गनष न्मामोजचत नहुॉदा मभमत २०७१।३।१९ को जजल्रा जशऺा कामाषरम, रमरतऩुयको ऩर
कामाषन्र्वमन नगनुष नगयाउनु बनी वर्वऩऺीहरुका नाभभा अन्तरयभ आदे श जायी गरयददएको बन्ने मस
अदारतको मभमत २०७१।३।२४ को आदे श ।
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वर्वऩऺीहरुफाट ऩेश बएको मरजखत जर्वाप:
मस रमरतऩुय उऩभहानगयऩामरका र्वडा नॊ . ३ को कामाषरमभा रयट मनर्वेदक आउनु बएको
छै न । कुनै सूचना जानकायी भाग्न नआउनु बएको य जन्भ दताष पायाभ ऩमन नबये को अर्वस्था हुॉदा
वर्वऩऺीको रयट मनर्वेदन ब्महोया सत्प्म होइन ।
जन्भ भृत्प्मु तथा अन्म व्मजक्तगत घटना (दताष गने ) ऐन, २०३३ य ऐ. मनमभार्वरी, २०३४
एर्वॊ स्थानीम वर्वकास भन्रारमरे स्थानीम ऩजिकामधकायीराई व्मजक्तगत घटना दताष गने सम्फन्धभा
ददएको मनदे शन, २०६७ तथा सभम सभमभा जायी बएको ऩरयऩरको आधायभा व्मजक्तगत घटना दताष
गने कानूनी कतषव्म स्थानीम ऩजिकामधकायीको हो । वर्वऩऺीरे तोवकएको पायाभ बयी मस
कामाषरमभा ऩेस नै गनुष बएको छै न । रयट मनर्वेदकको मनर्वेदन रेखअनुसाय मनजकी छोयी मनवकताको
दुघट
ष नाको कायण जन्भ बएको, फाफुको ठे गान नबएको, फाफुको यावष्ट्रमता थाहा नबएको, यावष्ट्रमता
थाहा बएय ऩमन नागरयकता मरए नमरएको थाहा नबएको आदद अर्वस्था बए सोहीफभोजजभ उल्रेख
गयी

सम्फजन्धत

स्थानीम

मनकामभा

फच्चाको

जन्भ

दताषको

रामग

आर्वेदन

ऩये को

अर्वस्थाभा

कानूनफभोजजभ स्थानीम ऩजिकामधकायीरे के कसयी त्प्मस्तो फच्चाको जन्भ दताष गने बन्ने सम्फन्धभा
मनकासाको रामग जन्भ, भृत्प्म ु तथा अन्म व्मजक्तगत घटना (दताष गने ) ऐन, २०३३ को दपा ३
अन्तगषत मनमुक्त भु्म ऩजिकामधकायीसॉग याम मनदे शन भाग गयी नेऩार सयकायको मनणषमफभोजजभ ऩमन
रयट मनर्वेदकरे उऩचाय ऩाउन सक्ने भागष ऐनभा छ । जन्भ, भृत्प्म ु तथा अन्म व्मजक्तगत घटना (दताष
गने)

ऐन,

२०३३

को

दपा

१६

फभोजजभ

फाधा

अड्काउ

पुकाउने

नेऩार

सयकायको

अमधकायअन्तगषत ऐनको कामाषन्र्वमन गनष सक्ने अर्वस्था वर्वद्यभान ऩमन छ । रयट मनर्वेदक मो साधायण
उऩचायतपष नरागी सम्भामनत अदातरसभऺ रयट मनर्वेदन मरई आउनु बएको हुॉदा भागफभोजजभ आदे श
जायी हुने अर्वस्था छै न । कानूनी प्रार्वधानफभोजजभ मनर्वेदक जस्ताको जन्भ दताष गनष कानूनी फाधा
अडचन हुने स्र्वमॊ वर्वऩऺीरे स्र्वीकाय गये को अर्वस्थाभा मस रमरतऩुय उऩभहानगयऩामरकाफाट
वर्वऩऺीको कुनै सॊ र्वैधामनक हक हनन हुने कामष नबएको हुॉदा रयट मनर्वेदन खाये ज गरयऩाउॉ बन्ने
ब्महोयाको रमरतऩुय उऩभहानगयऩामरका र्वडा नॊ . ३ को कामाषरमका तपषफाट य रमरतऩुय
ु मरजखत जर्वाप ।
उऩभहानगयऩामरकाको कामाषरमको तपषफाट ऩेश बएको सॊ मक्त
फाफुको ठे गान नबएको फारफामरकाको हकभा जन्भ दताष गनष इन्काय नगनुष बनी सम्भामनत
सर्वोच्च अदारतफाट ऩयभादे श जायी बएको य सोफभोजजभ जन्भ, भृत्प्म ु तथा अन्म व्मजक्तगत घटना
(दताष गने ) ऐन, २०३३ को दपा ४ को खण्ड (क) भा रैवङ्गक सभानता कामभ गनष केही नेऩार
ऐन सॊ शोधन गने ऐन, २०६३ रे सॊ शोधन गयी ऩरयर्वायको भु्म व्मजक्तरे सूचना ददनुऩने , मनजको
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अनुऩजस्थमतभा ऩरयर्वायको उभेय ऩुगेको व्मजक्त सुचक बई जन्भ तथा भृत्प्मुको घटना दताष गयाउन सक्ने
एर्वॊ फाफुको ठे गाना नरागेका फारफामरकाको जन्भ दताष सूचना पायाभको फाफुको वर्वर्वयणको भहरभा
ठे गाना नबएको बन्ने ब्महोया रेखी आभा सूचक बई जन्भको घटना दताष गनष सक्ने सॊ घीम भामभरा
तथा स्थानीम वर्वकास भन्रारमफाट व्मर्वस्था बएको ऩाइन्छ । अत् सोअनुसाय वर्वऩऺी मनर्वेदकरे
दाफी मरनु बएको वर्वषम सम्भामनत अदारतफाट मसअगामड नै सम्फोधन बइसकेको वर्वषम हुॉदा ऩुन्
सोही वर्वषमभा आदे श जायी गनुष ऩने होइन बन्ने ब्महोयाको भवहरा, फारफामरका तथा सभाज कल्माण
भन्रारमको मरजखत जर्वाप ।
स्थानीम मनकामरे रयट मनर्वेदकको छोयीको जन्भ दताष नगये को वर्वषमभा मस भन्रारमराई
वर्वऩऺी फनाइयहनु ऩने होइन बन्ने गृह भन्रारमको मरजखत जर्वाप ।
फाफुको ठे गान नरागेको फारफामरकाको जन्भ दताष गनष जन्भको सू चना पायाभको फाफुको
वर्वर्वयणको भहरभा ठे गाना नबएको ब्महोया उल्रेख गयी आभा सुचक बई जन्भको घटना दताष गनष
सक्ने गयी मस भन्रारमफाट मभमत २०६२।१०।१३ भा सम्ऩूणष स्थानीम मनकामहरुराई ऩरयऩर बई
सोहीफभोजजभ जन्भ दताष हुॉदै आइयहे को छ । मसै गयी वर्वदे शभा जन्भ बई फाफु ऩत्ता नरागेको
नेऩारी

आभाफाट

जन्भेको

फच्चाको

जन्भ

दताष

गने

सम्फन्धभा

मस

भन्रारमफाट

मभमत

२०६७।६।१४ भा ऩराचाय बइसकेको छ । मसै गयी जन्भ, भृत्प्मु तथा अन्म व्मजक्तगत घटना
ु ो
(दताष गने ) ऐन, २०३३ को दपा ४ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोजजभ जन्भ तथा भृत्प्मक
सूचना ददनुऩने कतषव्म बएको व्मजक्त नबएको अर्वस्थाभा नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩरभा सूचना
प्रकाजशत गयी तोकेको व्मजक्तरे त्प्मस्तो सूचना ददनुऩने व्मर्वस्था उक्त ऐनको दपा ४ को उऩदपा
(४) भा यहे भुतावर्वक नेऩार याजऩर खण्ड ५२, सॊ ्मा ४७, बाग ३, मभमत २०५९।११।२६ भा
गा.वर्व.स.भा सजचर्व य नगयऩामरकाभा कामषकायी अमधकृत सुचक हुने ब्महोयाको सूचना प्रकाजशत बई
सोहीफभोजजभ घटना दताष बइयहे को छ । मसयी फाफुको ऩवहचान नबएका व्मजक्तको आभाको
नागरयकताको आधायभा जन्भ दताष हुन सक्ने व्मर्वस्था गरयसकेको अर्वस्थाभा ददइएको रयट मनर्वेदन
खाये जबागी छ बन्ने सॊ घीम भामभरा तथा स्थानीम वर्वकास भन्रारमको तथा सोही मभरानको
प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामाषरमको मरजखत जर्वाप ।
रयट मनर्वेदकका तपषफाट प्रस्तुत बएको फहस:
रयट मनर्वेदकका तपषफाट उऩजस्थत वर्वद्बान् अमधर्वक्ताद्वम श्री भीया ढु ङ्गाना य श्री सुषभा गौतभरे
जन्भ, भृत्प्म ु तथा अन्म व्मजक्तगत घटना (दताष गने ) ऐन, २०३३ को दपा ४ को उऩदपा १ को
ु ो सूचना ऩरयर्वायको भु्म व्मजक्तरे य मनजको अनुऩजस्थमतभा
खण्ड (क) रे जन्भ तथा भृत्प्मक
4

ऩरयर्वायको उभेय ऩुगेको व्मजक्तरे गनुष ऩने व्मर्वस्था छ, सोही व्मर्वस्थाअनुसाय रयट मनर्वेदक जन्भ दताष
गनष जाॉदा जन्भ दताष बएको जस्थमत छै न, जन्भ, भृत्प्म ु तथा अन्म व्मजक्तगत घटना (दताष गने )
मनमभार्वरी,

२०३४

को

अनुसूची

२

भा

बएको

जन्भको

सू चना

पायाभभा

फाफुआभाको

नागरयकतासम्फन्धी वर्वर्वयण उल्रेख गये ताऩमन कुनै एक जनाको नागरयकता नहुॉदैभा जन्भ दताष नै
गनष नहुने गयी अथष गनष कदावऩ मभल्दै न, फच्चाको जन्भ दताष हुन ु ऩने जन्भमसद्ध अमधकायराई
नेऩारको अन्तरयभ सॊ वर्वधान, २०६३ एर्वॊ फार अमधकायसम्फन्धी भहासन्धी, १९८९ रे सभेत उल्रेख
गये को हुॉदा त्प्मसराई च ुनौती ददने अमधकाय वर्वऩऺीहरुराई छै न बन्नेसभेत ब्महोयाको फहस प्रस्तुत
गनुब
ष मो ।
अदारतको आदे श:
मनमभफभोजजभ दै मनक ऩेसी सूचीभा चढी मनणषमाथष मस इजराससभऺ ऩेस हुन आएको प्रस्तुत
वर्वषमभा फाफुको ऩवहचान नबएकी छोयीको हकभा स्थानीम मनकामभा जन्भ दताष गनष इन्काय गये कोरे
दताष गयाइऩाउन रयट मनर्वेदन ददएको दे जखन्छ । वर्वऩऺीहरुको मरजखत जर्वाप हे दाष जन्भ, भृत्प्म ु तथा
अन्म व्मजक्तगत घटना (दताष गने ) मनमभार्वरी, २०३४ को अनुसूची २ को जन्भको सू चना पायाभभा
नागरयकता मरएका फाफु आभाको वर्वर्वयण बनुऩ
ष ने ढाॉचा बएकोरे सोअनुसाय फाफुको वर्वर्वयण खारी
याखी जन्भ दताष गनष मभल्ने हुॉदैन, फाफुको ठे गान नबएका फच्चाको हकभा स्थानीम ऩजिकामधकायीरे
भु्म ऩजिकामधकायीसॉग आर्वश्मक मनकासा भाग गयी मनर्वेदकरे उऩचाय प्राप्त गनष सक्ने र्वैकजल्ऩक
व्मर्वस्था वर्वद्यभान नै छ बन्ने ब्महोया उल्रेख गये को ऩाइन्छ ।
तसथष प्रस्तुत वर्वषमका सन्दबषभा जन्भ, भृत्प्म ु तथा अन्म व्मजक्तगत घटना (दताष गने ) ऐन,
२०३३ अनुसाय फाफुको ऩवहचान नबएको मनर्वेदकको छोयीको हकभा जन्भ दताष हुन ु ऩने हो होइन
बन्ने सम्फन्धभा मनणषम ददनु ऩये को छ ।
मसभा मनणषमतपष वर्वचाय गदाष कस्ता नाफारकको जन्भ दताष गने य कस्ताको हकभा नगने बन्ने
सम्फन्धभा जन्भ, भृत्प्म ु तथा अन्म व्मजक्तगत घटना (दताष गने ) ऐन, २०३३ रे कुनै फगीकयण गये को
ऩाइॉदैन । उक्त ऐनको प्रस्तार्वनाभा "नेऩारभा फसोफास गने व्मजक्तहरुको जन्भ, भृत्प्म,ु वर्वर्वाह,
सम्फन्ध वर्वच्छे द तथा फसाई सयाई जस्ता घटना दताष गयी प्रभाणऩर वर्वतयण गने सम्फन्धभा कानूनी
व्मर्वस्था गनष र्वाञ्छनीम बएकोरे" बन्ने र्वाक्माॊश उल्रेख बएको ऩाइन्छ । प्रस्तार्वनाभा ऐनको
उद्देश्म य बार्वना सभावहत हुने हुॉदा उक्त ऐनको मस उल्रेखरे नेऩारभा फसोफास गने जो कोहीको
ऩमन जन्भ दताष गनष फाधा ऩुगेको दे जखॉदैन । नेऩारभा जन्भेको फारफामरका स्र्वदे शी र्वा वर्वदे शी जो
बए ताऩमन त्प्मसको अमबरेख हुन ु जरुयी हुन्छ । महाॉसम्भकी जन्भ दताषको वर्वषमराई स्र्वदे शीको
5

रामग भार नबएय शयणाथी, याज्मवर्वहीन फारफामरका र्वा वर्वदे शीको हकभा सभेत एक अमधकायको
रुऩभा स्थावऩत गये को ऩाइन्छ ।1
कुनै फारफामरकाको जन्भ बएऩमछ जन्भ दताष गनष ऩाउनु उसको नैसमगषक अमधकाय बएको
कुयाराई वर्वमबन्न अन्तयावष्ट्रम भहासजन्धरे उल्रेख गये को ऩमन छ । भानर्व अमधकायसम्फन्धी वर्वश्वव्माऩी
घोषणा ऩरको धाया ६ रे जुनसुकै ठाउॉभा ऩमन कानूनको दृविभा प्रत्प्मेक व्मजक्तराई व्मजक्तको रुऩभा
ऩवहचान

ऩाउने

अमधकाय

हुनेछ

बन्ने

ब्मर्वस्था

गये को

छ

।2 नागरयक

तथा

याजनीमतक

अमधकायसम्फन्धी अन्तयाषवष्ट्रम प्रमतऻाऩर, १९६६ को धाया २४(२) रे प्रत्प्मेक फारफामरकाराई
जन्भेऩमछ तत्प्कारै दताष गरयनेछ य मनजको नाभ याजखनेछ बन्ने उल्रेख गये को ऩाइन्छ ।3 मसै गयी
फार अमधकायसम्फन्धी भहासजन्ध, १९८९ को धाया ७(१) रे फारफामरकाराई जन्भेऩमछ तत्प्कार
ु याष्ट्र सॊ घीम भहासबारे सन्
दताष गरयनेछ बन्ने कुयाको प्रत्प्माबूमत गये को दे जखन्छ ।4 मसफाहे क सॊ मक्त
२०११ को मडसेम्फय १९ भा एक प्रस्तार्व ऩारयत गयी सफै याष्ट्रहरुराई फारफामरकाको जन्भ
दताषसभेतको अमधकायराई सुयजऺत याख्न आग्रह गये को ऩाइन्छ ।5
जन्भ दताष प्रभाणऩर कुनै ऩमन फारफामरकाको रामग याज्मद्बाया प्रदान गरयने त्प्मस्तो कानूनी
भान्मता हो जसरे मनजराई सभाज र्वा याष्ट्रको एक सदस्मको रुऩभा अजस्तत्प्र्वर्वान गयाएको हुन्छ ।
मसरे आफ्नो फाफु र्वा आभासॉग भार नबएय याज्मसॉगसभेत कानूनी रुऩभा सम्फन्ध स्थावऩत गदष छ ।
कुनै फारफामरकारे याज्मको प्रचमरत कानूनवर्वऩयीत कुनै अऩयाध गये भा मनजउऩय अमबमोग
रगाउॉदा र्वा न्मावमक प्रविमाभा सहबागी गयाउॉदा जन्भ दताषको भहत्प्र्व हुन्छ ।6 मसै गयी कयाय गदाष,
ु र्वा धभषऩर
ु ी फनाउॉदा, योजगायी प्रदान गदाष, फारवर्वर्वाह योक्नु ऩदाष, योगवर्वरुद्ध खोऩ रगाउनु
धभषऩर
ऩदाष र्वा याज्मफाट प्राप्त गने अन्म साभाजजक सुयऺा प्राप्त गनुष ऩदाषसभेत जन्भ दताषको ठु रो भहत्प्र्व
हुन्छ । मुमनसेपरे नेऩाररगामत वर्वमबन्न दे शहरुको फारफामरकाको जन्भ दताषसम्फन्धभा गये को एक

1

2

Rachel Hodgkin and Peter Newell, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, (UNICEF,
2007), p. 97.
धारा ६: "Everyone has the right to rocognition everwhere as a peson before the law."

3

धारा:२४(२): "Every child shall be registered immediately after birth and shall have a name."

4

धारा: ७(१): "The child shall be registred immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to

5

6

acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents."
"The General Assembly...urges all state parties to...protect children in matters relating to registration, family relations and
adoption or other forms of alternative care..." cited from <http://www.un.org/en/ga/66/resolutions.shtml>.
कानूनफभोजजभ अऩयाध ठहरयने कुनै काभ गने व्मजक्त सो काभ गदाष दश र्वषष भुमनको फारक यहेछ बने मनजराई कुनै प्रकायको
सजाम हुन नसक्ने य सोह्र र्वषषबन्दा कभ उभेयको बएको अर्वस्थाभा सभेत र्वमस्क व्मजक्तको बन्दा कभ सजाम हुने व्मर्वस्था
फारफामरका सम्फन्धी ऐन, २०४८ को दपा ११ रे गये को ऩाइन्छ ।
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अध्ममनरे ऩवहचान नबएका र्वा जन्भ दताष नगरयएका फारफामरकाराई दास गयाउन र्वा र्वेश्मार्वृजत्तभा
रगाउन सक्ने सम्बार्वना औ ॊल्माएको ऩाइन्छ ।7
आफ्नो र्वडा र्वा नगयऩामरका ऺेरमबर हुने हये क गमतवर्वमधको अमबरेखीकयण गयी तथ्माङ्कगत
स्ऩिताभा यहॉदा मोजना मनभाषणभा सभेत सघाउ ऩुग्दछ । त्प्मसभा ऩमन फारकको सर्वोत्तभ वहतका
रामग नेऩारको नागरयकता प्राप्त गये का फाफु र्वा आभाफाट जन्भेको फारकको जन्भ दताष गनुष ऩने
हुन्छ । नेऩारभा कुनै फारफामरका जजन्भन्छ बने दताष नगये को कायणरे भार त्प्मो खजण्डत हुने कुया
आउॉदैन । प्रस्तुत वर्वषमभा रयट मनर्वेदक नेऩारको नागरयक बएको य मनजरे नेऩारी नागरयकता प्राप्त
गये को कुयाभा वर्वर्वाद छै न । नेऩारभा जन्भेको फारफामरकाको जन्भ दताष हुन ु स्र्वाबावर्वक हुॉदा
त्प्मस्तो स्र्वाबावर्वक रुऩभा गनुष ऩने कुयाभा ऩमन मनमभ, कानून र्वा ऩयम्ऩयाको आधाय दे खाई दताष गनष
नै इन्काय गदाष नेऩारभा जन्भेको फारफामरकाको तथ्माङ्कसभेत हयाउने र्वा अमनजश्चात हुने अर्वस्था
यहन्छ । त्प्मस्तो तथ्माङ्कको अबार्वभा त्प्मस्ता फारफामरकाको वर्वकास एर्वॊ ऩवहचान झन् ओझेरभा ऩनष
जान्छ ।
फारकको जन्भ दताष हुॉदैभा फाॉकी सफै हकहरु स्र्वत् प्राप्त हुन्छ बन्ने ऩमन होइन । त्प्मो
कानूनफभोजजभ हुने कुया हो । जन्भ स्थानका आधायभा नागरयकता प्राप्त गने ऩद्धमत -jus soli होस् र्वा
यगतको सम्फन्धका आधायभा नागरयकता प्राप्त गने ऩद्धमत -jus sanguinis होस्, जुनसुकै ऩद्धमतभा ऩमन
फारफामरकाको वहतको मनजम्त जन्भ दताष आर्वश्मक हुन्छ । कुनै व्मजक्तको जन्भ हुॉदाका फखत
मनजको फाफु र्वा आभा नेऩारी नागरयक यहे छ बने त्प्मस्तो व्मजक्त र्वॊशजको आधायभा नेऩारको
नागरयक ठहने छ बनी नेऩारको अन्तरयभ सॊ वर्वधान, २०६३ को धाया ८(२) को खण्ड (ख) रे य
सोहीअनुसाय नागरयकता ऐन,२०६३ को दपा ३(१) रे सभेत व्मर्वस्था गये को हुॉदा नागरयकता
प्रामप्तको प्रथभ आधायका रुऩभा यहने जन्भ दताष प्रभाणऩरको उऩादे मताराई याज्मरे नजयअन्दाज गनष
मभल्दै न ।
प्रस्तुत वर्वषमका सम्फन्धभा जन्भ, भृत्प्म ु तथा अन्म व्मजक्तगत घटना (दताष गने ) मनमभार्वरी,
२०३४ को अनुसूची २ भा बनुष ऩने वर्वर्वयणभा अन्म कुयाको अमतरयक्त फाफु आभासभेतका वर्वर्वयणहरु
साभेर गरयएको य सोसॉग सम्फजन्धत जवटरताको कायणरे घटना दताष नगये को दे जखन्छ ।
जन्भ दताष गयाउन चाहनेरे बये को र्वा बनष सक्ने वर्वर्वयण जे जमत ददन ल्माउॉछ सो हदसम्भ
स्र्वीकाय गये य बए ताऩमन फच्चाको जन्भ दताष गरयददनु नै याज्मको कतषव्म हुन्छ । अन्मथा ऩमछ अन्म
7
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जवटरता उत्प्ऩन्न हुन्छ । मस वर्वषमभा मस अदारतको वर्वशेष इजरासफाट "र्वादी सभुदामका
फारफामरकाहरुरगामत फाफुको ठे गान नरागेका सफै फारफामरकाहरुराई फाफुको ठे गान नबएको बन्ने
कायणरे मनजहरुको जन्भ दताष गनष इन्काय नगनु"ष बनी आदे श बइसकेको छ ।8 मसयी मस
अदारतफाट फाफुको ऩवहचान नबएका फारफामरकाको हकभा ऩमन जन्भ दताष गरयददने आदे श
गरयसवकएको छ बने स्थानीम वर्वकास भन्रारमरे सोही आदे शका आधायभा मभमत २०६२।१०।१३
भा सफै स्थानीम ऩजिकामधकायीहरुराई फाफुको ठे गान नरागेको फारफामरकाको जन्भ दताष गनष सूचना
पायाभको फाफुको वर्वर्वयणको भहरभा ठे गान नबएको ब्महोया रेखी आभाको नागरयकताको आधायभा
जन्भ दताष हुन सक्ने गयी स्ऩि मनदे शन ददइसकेको बन्ने वर्वऩऺीहरुको मरजखत जर्वापफाट दे जखएको
छ । मसयी फारफामरकाको फाफुको ठे गान नरागेको अर्वस्थाभा ऩमन जन्भ दताष गनष मस अदारतफाट
आदे श बएको एर्वॊ भन्रारमफाट सोही वर्वषमभा मनदे शन ददइसकेको जस्थमतभा सोही वर्वषमराई मरएय
जन्भ दताष गनषफाट इन्काय गनुष हुॉदैन । जन्भ दताष गनष ल्माए गरयददने भार होइन, जन्भ दताष गने
कामष नै अमनर्वामष हुन सकेको खण्डभा जनताभा उत्तयदामी शासनप्रणारीको अनुबमू त हुन जान्छ ।
अत: मनर्वेदकरे जन्भ, भृत्प्म ु तथा अन्म व्मजक्तगत घटना (दताष गने ) मनमभार्वरी, २०३४
अनुसूची २ को पायाभभा उजल्रजखत वर्वर्वयण जो ददएभा र्वा बनष सकेको बनी ल्माएभा सो ग्रहण गयी
मथाजस्थमतभा दताष गरयददनु बनी वर्वऩऺी रमरतऩुय उऩभहानगयऩामरका सभेतका नाभभा ऩयभादे श जायी
हुन्छ । साथै उक्त अनुसूची २ को व्मर्वस्थाराई फाफुको ऩवहचान हुन नसकेको मनर्वेदकको जस्तो
ऩरयजस्थमतभा सभामोजन हुन सक्ने गयी ऩुनयार्वरोकन गयी ऩरयभाजषन र्वा सॊ शोधन गनुष बनी वर्वऩऺी
प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामाषरमसभेतका नाभभा मनदे शनात्प्भक आदे श जायी गरयददएको छ ।
प्रस्तुत आदे शको जानकायी भहान्मामामधर्वक्ताको कामाषरमभापषत वर्वऩऺीहरुराई ददई दामयीको रगत
कट्टा गयी मभमसर मनमभानुसाय गयी फुझाइददनू ।
न्मामाधीश
उक्त यामभा सहभत छु ।
इजरास अमधकृत् अमनर कुभाय शभाष

न्मामाधीश

कम्प्मुटय गने् याभशयण मतमभजल्सना
इमत सॊ र्वत् २०७१ सार भाघ २६ गते योज २ शुबभ् ........................................................
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