सवोच्च अदालत, सिंर्ुक्त इजलास
माननीर् न्त्र्ार्ािीश श्री सपना प्रिान मल्ल
माननीर् न्त्र्ार्ािीश श्री प्रकाश कु मार ढु िंगाना
आदेश
०७६-WO-०९६२
धवषर्ः उत्प्प्रेषणर्ुक्त परमादेश।
लधलतपुर धजल्ला, महालक्ष्मी नगरपाधलका वडा निं. २ बस्ने अधिवक्ता रोशनी
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लधलतपुर धजल्ला, महालक्ष्मी नगरपाधलका वडा निं. २ बस्ने अधिवक्ता सरोजकृ ष्ण
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धवरुद्ध
नेपाल

सरकार,

प्रिानमन्त्री

तथा

मन्त्रीपररषदको

सधिवालर्,

ससिंहदरबार,

काठमाडौं................................................
.........................................१
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नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा धनर्न्त्रण उच्िस्तरीर् समन्त्वर् सधमधत, मुकाम,
प्रिानमन्त्री

तथा

मन्त्रीपररषदको

कार्ाालर्,

ससिंहदरबार,

काठमाडौं.....................१
नेपाल

सरकार,

स्वास््र्

तथा

जनसिंख्र्ा

मन्त्रालर्,

रामशाहपथ,

धवपक्षी

काठमाडौं................................................
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.........................................१
नेपाल सरकार, मधहला, बालबाधलका तथा जेष््ठ नागररक मन्त्रालर्, ससिंहदरबार,
काठमाडौं................................................
.........................................१
राधिर्

सूिना

आर्ोग,

देवीनगर

काठमाडौं................................................
.१
गृहमन्त्रालर्,ससिंहदरबार
काठमाडौं................................................
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नेपालको सिंधविानको िारा ४६ र १३३(२) बमोधजम र्स अदालतको असािारण
अधिकारक्षेर अन्त्तगात दार्र हुन आएको प्रस्तुत ररट धनवेदनको सिंधक्षप्त त्र् एविं आदेश
र्सप्रकार रहेको छ :त्र् खण्ड
१.

ररट धनवेदन व्यहोरा
कोधभड-१९ को महामारीको कारणले नेपाल सरकारबाट िोषणा भएको बन्त्दाबन्त्दीको
समर्मा लैधगगक सहिंसाबाट प्रभाधवत धवशेषतः मधहला तथा बाधलकाहरुले आकधस्मक तथा
तत्प्काल उद्धारका सेवाहरु र अन्त्र् प्रकारका न्त्र्ाधर्क सेवाहरुमा पहुाँि नपाई न्त्र्ार्बाट
धवमुख हुनपरी नेपालको सिंधविानले प्रत्प्र्ाभूत गरेको मधहला हकको सिंरक्षणमा अवरोि
उत्प्पन्त्न
् भएको छ भने अन्त्र् कानूनबाट सिंरधक्षत हकमा गम्भीर आिात परेको छ।
त्प्र्सैगरी मधहलाको प्रजनन स्वास््र्मा समेत गम्भीर आिात पुग्नुका साथै राहत धवतरण,
क्वारे न्त्टाईन

व्यवस्थापन

र अत्प्र्ावशर्क

सेवा

सुधविामा

मधहलाहरुको

आवशर्कता

र

समस्र्ाको उधित सिंबोिन हुन सके को छैन। र्सका साथै धवदेशी मुलुक र भारतका
धवधभन्त््न नाकाहरुमा रहेका नागररकहरु नेपाल प्रवेश गना मधहला तथा बालबाधलका
बाध्र्ात्प्मक रुपमा जोधखमपूणा तररकाले बस्नु परेको अवस्था धवद्यमान छ भने मधहला
तथा बालबाधलका मनोसामाधजक असरबाट गुधिरहेका छन्। सिंिीर् सरकारबाट गरठत
नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा धनर्न्त्रण उच्च स्तरीर् समन्त्वर् सधमधतमा मधहलाको
सहभाधगता नगराएको हुाँदा सिंधविानले धनधित गररसके को अवस्थामा पधन सरकार मधहला
सहभाधगताको सन्त्दभामा सिंवेदनशील भएको देधखएन। धमधत २०७७ साल जेष्ठ ६ गते
राधिर् सूिना आर्ोगबाट प्रेधषत प्रेस धवज्ञधिले कोधभड-१९ को सिंक्रमण वा त्प्र्सैको
कारणबाट मृत्प्र्ु भएका व्यधक्तहरुको धववरण सावाजधनक गदाा सिंक्रमण वा मृत्प्र्ु हुाँदाका
बखत बसोबास गरेको स्थान स्थार्ी ठे गानासमेत उल्लेख गना आदेश गरेकोमा सो
धवज्ञधिको आदेशले व्यधक्तको सिंवैिाधनक तथा कानूनले प्रत्प्र्ाभूत गरेको गोपनीर्ताको
हकमा समेत गम्भीर असर परेको छ।
सिंवैिाधनक तथा कानूनी प्रश्नः सिंधविानको प्रस्तावना तथा िारा १६, २८, ३५(१)(३),
३८(२)(३)(४)(५) र ४२(२) ले प्रदत्त गरेको सम्मानपूवाक बााँचन पाउने हक,
गोपनीर्ताको हक, धनःशुल्क, आकधस्मक र स्वास््र् सेवामा समान पहुाँिको हक, सुरधक्षत
मातृत्प्व र प्रजनन स्वा्र् सम्बन्त्िी हक, सहिंसाजन्त्र् कार्ा वा शोषण धवरुद्धको हक, राज्र्का
सबै धनकार्मा मधहलालाई समानुपाधतक समावेशी धसद्धान्त्तको आिारमा सहभागी हुने
मौधलक हकमा आिात पना गएको छ। त्प्र्स्तै िरे लु सहिंसा (कसूर र सजार्) ऐन, २०६६
को दफा ६, जनस्वास््र् सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३(१), ४, सुरधक्षत मातृत्प्व प्रजनन
स्वास््र् अधिकार ऐन, २०७५ को दफा ३, ५, ७, ८, १५, २० ले प्रत्प्र्ाभूत गरेको कानूनी
हकमा समेत आिात परे को छ। साथै मानव अधिकारको धवशव्यापी िोषणापर, १९४८ को
िारा १२, नागररक तथा राजनीधतक अधिकारको अन्त्तराधिर् प्रधतज्ञापर, १९६६ को िारा
१७, आर्थाक, सामाधजक तथा सााँस्कृ धतक अधिकार सम्बन्त्िी अन्त्तराधिर् प्रधतज्ञापर, १९६६
अधिवक्ता रोशनी पौड्यालसमेत धवरुद्ध नेपाल सरकार प्रिानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कार्ाालर्, ससिंहदरबारसमेत, ०७६-WO-०९६२, उत्प्प्रेषणर्ुक्त परमादेश समेत, पृष्ठ 2

को

िारा

१२

र

महासन्त्िी,१९७९ को

मधहला

धवरुद्ध

हुने

सबै

प्रकारका

भेदभाव

उन्त्मुलन

गने

िारा ७(ख), १२, १४(२)(ख) बाट सुधनधित हकमा समेत

आिात परेको छ।
माग

गररएको

उपिारः

कोधभड-१९

र

बन्त्दाबन्त्दीको

अवस्थामा

राज्र्ले

मधहलाका

अधिकारको प्रत्प्र्ाभूत, प्रिलन सिंरक्षण तथा प्रवद्धान गना धवपक्षीहरुका नाउाँ मा परमादेश,
उत्प्प्रेषण लगार्त उपर्ुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउाँ ।
१.

धमधत २०७७।०२।०६ मा राधिर् सूिना आर्ोगबाट स्वास््र् तथा जनसिंख्र्ा
मन्त्रालर्लाई कोधभड-१९ बाट सिंक्रमण वा त्प्र्सैको कारण मृत्प्र्ु भएका
व्यधक्तहरुको

धववरण

सावाजधनक

गदाा

सिंक्रमण

वा

मृत्प्र्ु

हुाँदाका

बखत

बसोबास गरेको स्थान र स्थार्ी ठे गानासमेत उल्लेख गना जारी गरेको
आदेशर्ुक्त

प्रेश

धवज्ञधिले

व्यधक्तको

गोपनीर्ताको

हक

उल्लिंिन

हुने

र

सामाधजक धबभेदसमेत हुन जाने सक्ने हुाँदा उक्त आदेशर्ुक्त प्रेस धवज्ञधि
उत्प्प्रष
े णको आदेशले बदर गरी धवपक्षीहरुको नाउाँ मा परमादेशको आदेश जारी
गरी पाउाँ ।
२.

धमधत २०७६।११।१७ मा सिंिीर् सरकारले बनाएको उच्च स्तररर् सधमधतमा
एकजना पधन मधहला सहभाधगता नहुनुले समानुपाधतक समावेशी धसद्धान्त्तको
आिारमा धनधत धनमााण प्रक्रक्रर्ामा सहभागी हुने हकलाई लत्प्र्ाएको हुाँदा
मधहला सहभाधगता गनुा गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउाँ ।

३.

कोधभड-१९ को सिंक्रमण, र्सबाट श्रृधजत बन्त्दाबन्त्दी लगार्तका अवस्थामा
लैधगगक सहिंसाबाट प्रभाधवत धवशेषत मधहलाहरुका लाधग उधित आकधस्मक
तथा

तत्प्काल

उद्धारका

सेवाहरु

लगार्त

न्त्र्ाधर्क

सेवाको

पहुाँिमा

प्राथधमकताकासाथ उधित, पर्ााप्त र प्रभावकारी रुपमा उपलब्ि हुने कु राको
सुधनधित गरी मधहलाको सुरधक्षत मातृत्प्व र प्रजनन स्वास््र् सम्बन्त्िी हक
सुधनधित गरी पाउन परमादेशको आदेश जारी पाउाँ ।
४.

स्वास््र् क्षेरमा अग्रपिंधक्तमा रहेर आफ्नो भूधमका धनवााह गरररहेका मधहला
स्वास््र्कमी, सुरक्षाकमी, परकार

तथा

अत्प्र्ावशर्क

सेवामा

खरटएका

मधहलाहरुको स्वास््र् सुरक्षा सुधनधित गना PPE लगार्त स्वास््र् सुरक्षाका
आवशर्क सरसामान तथा उपकरणहरु तत्प्काल उपलब्ि गनुा गराउनु भन्त््ने
परमादेशको आदेश गरी पाउाँ ।
५.

बैदधे शक रोजगार, अध्र्र्न लगार्त अन्त्र् धवधवि कारणले भारत तथा अन्त्र्
धवधभन्त््न धवदेशी मुलुक र धवधभन्त््न नाकाहरुमा रहेका नागररकहरुलाई नेपाल
प्रवेश

गराउाँ दा

मधहला

तथा

बालबाधलकालाई

प्राथधमकताकासाथ

प्रवेश

गराउने र लैधगगक मैरी क्वारेन्त्टाईनको व्यवस्था गनासमेत परमादेशको आदेश
जारी गरी पाउाँ ।
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६.

मधहलाहरुमा पना गएका असर, प्रभाव र न्त्र्ूधनकरण तथा समािानका लाधग
प्रभावकारी मनोसामाधजक सेवा प्रवाह प्राथधमकताकासाथ गना गराउन र
नेपाल सरकारले गने हरेक नीधत धनमााण प्रक्रक्रर्ामा मधहलाको सहभाधगता
सुधनधित गनुा गराउनु भन्त्ने
् उपर्ुक्त आदेश गरी पाउाँ ।

७.

कोधभड-१९ जस्ता स्वास््र् महामारी, अन्त्र् प्रकारका प्राकृ धतक वा मानव
धनमीत

प्रकोप

वा

धवपतको

अवस्थामा

सबैभन्त्दा

बढी

मधहला

तथा

बालबाधलका पीधडत र प्रभाधवत हुने भएकोले त्प्र्स्ता धवपत, प्रकोप वा
महामारीका अवस्थामा लैधगगक मैरी व्यवस्थापन तथा न्त्र्ार्ोधित सम्बोिन
र न्त्र्ार्मा पहुाँि सुधनधित गना महामारी तथा प्रकोप सम्बन्त्िी एक्रककृ त
कानून (Pandemic Law) को आवशर्कता भएकोले सो बामोधजमको कानूनको
तजुामा गना गराउन परमादेशसधहतको उपर्ुक्त अन्त्र् आदेश जारी गरी पाउाँ ।
२.

र्समा के कसो भएको हो ? धनवेदकको माग बमोधजमको आदेश क्रकन जारी हुनु नपने
हो? आदेश जारी हुन नपने भए आिार कारण सधहत र्ो आदेश प्राि भएको धमधतले १५
क्रदनधभर महान्त्र्ार्ाधिवक्ताको कार्ाालर् माफा त धलधखत जवाफ पेश गनुा भनी र्ो आदेश
र ररट धनवेदनको प्रधतधलधप साथै राखी धवपक्षीहरुका नाममा म्र्ाद सूिना पठाई म्र्ाद
धभर धलधखत जवाफ परे वा अवधि नािे पधछ धनर्मानुसार पेश गनूा। अन्त्तररम आदेशको
मागको सम्बन्त्िमा धवषर्वस्तुको प्रकृ धत र महत्प्वलाई धविार गदाा, दुवै पक्षको छलफल
पिात धनणार्मा पुग्दा मनाधसव हुने भएकोले धमधत २०७७।०२।२० गते अन्त्तररम आदेश
जारी गने नगने धवषर्मा हुने छलफलमा उपधस्थत हुनु भनी धवपक्षीलाई सूिनाको म्र्ाद
समेत क्रदनू भन्त्ने
् समेत व्यहोराको र्स अदालतको धमधत २०७७।२।१६ को आदेश।

३.

गृह मन्त्रालर्को तफा बाट परेको धलधखतजवाफ
नेपालको सिंधविानले स्वास््र्लाई जनताको मौधलक हकको रूपमा स्थाधपत गररसके को
सन्त्दभामा कु नै पधन बेला हुनसक्ने स्वास््र् सम्बन्त्िी धवपद् व्यवस्थापन तत्प्काल गना,
जनउत्तरदार्ी एविं कु शल व्यवस्थापनको माध्र्मबाट आवशर्क सबै स्रोत र सािनको
अधिकतम् पररिालन गरी प्राि भएका उपलधब्िको रक्षा गदै नागररकको धजउ ज्र्ान
स्वास््र् प्रवद्धान, सिंरक्षण, सुिार र पुनस्थाापना गना र्स मन्त्रालर् समेतको सक्रक्रर्ता रहने
छ। नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालर् सिंधविान तथा कानूनको पररपालना गरी, गराई कानूनी
राज्र्को अविारणालाई साकार पाने र नागररकका सिंधविान तथा कानून प्रदत्त हक,
अधिकारको

सम्मान

सिंरक्षण

एविं

सम्वद्धान

गने

कु रामा

प्रधतवद्ध

रहेको

छ।

गृह

मन्त्रालर्को के -कस्तो काम कारवाहीबाट ररट धनवेदकलाई के कस्तो मकाा पना गएको हो
भन्त्ने
् धवषर्मा ररट धनवेदनमा कु नै पधन आिार र कारण देखाउन नसके काले ररट
धनवेदन खारेज गरी पाउाँ ।
४.

कानून, न्त्र्ार् तथा सिंसदीर् माधमला मन्त्रालर्को तफा बाट परेको धलधखतजवाफ
सवाप्रथमतः र्स मन्त्रालर्को के कस्तो कामकारवाही वा धनणार्बाट धनवेदकको के कस्तो
कानूनी तथा सिंवैिाधनक अधिकारमा आिात पुग्न गएको हो? सो सम्बन्त्िमा ररट धनवेदन
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धजक्रकरमा कु नै कु रा

उल्लेखसम्म गना नसके को हुाँदा धवना आिार र कारण

र्स

मन्त्रालर्लाई धवपक्षी कार्म गरी ररट धनवेदन दार्र गना धमल्ने पधन होइन। नोभल
कोरोना रोगको सिंक्रमण (कोधभड-१९) धवश्वव्यापीरुपमा फै धलदो क्रममा रहेको र धछमेकी
मुलुकहरु समेत र्सबाट प्रभाधवत भएको तत्प्काधलन अवस्थामा सम्भाधवत सिंक्रमणको
रोकथाम तथा धनर्न्त्रणका लाधग नेपाल सरकार, मधन्त्रपररषदको धमधत २०७६।११।१८ को
धनणार्ानुसार माननीर् उपप्रिानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको सिंर्ोजकत्प्वमा "नोभल कोरोना
रोग रोकथाम तथा धनर्न्त्रण उच्चस्तरीर् समन्त्वर् सधमधत" गठन भई क्रक्रर्ाशील रहेको
धवधशष्ट अवस्था हो। साथै र्स सिंक्रामक रोगलाई फै लनबाट रोक्नको लाधग सिंक्रामक रोग
ऐन, २०२० को दफा २ बमोधजम नेपाल सरकारले धमधत २०७६ िैर ९ मा जारी
गरेको आदेश नेपाल राजपरमा प्रकाधशत भै पटक पटक थसपिंदै आएको छ। कोरोना
महामारीको धवषम पररधस्थधतमा समेत मधहला तथा बालबाधलकाउपर हुनसक्ने सहिंसा
धनर्न्त्रण गने तथा राज्र्का सिंर्न्त्रमा मधहलाको सहभाधगता गराउने सम्बन्त्िी धवषर् छ,
तत्प्सम्बन्त्िमा नेपाल सरकारले मधहला उपर हुन सक्ने सहिंसा धनर्न्त्रण गने सम्बन्त्िमा
मधहला सहिंसा धवरुद्ध सून्त्र् सधहष्णुताको नीधत अवलम्बन गदै नीधतगत तथा कानूनी
व्यवस्था गरी कार्ाान्त्वर्न गदै आएको छ। जहााँसम्म महामारी तथा प्रकोप सम्बन्त्िी
एकीकृ त कानूनको तजुामा गराउनु भन्त््ने धनवेदन धजकीर छ, तत्प्सम्बन्त्िमा मुलुकमा के
कस्तो नर्ााँ कानून बनाउने वा भइरहेको कानूनमा के कस्तो सिंशोिन वा पररमाजान गने
भन्त्ने
् धवषर् धवद्याधर्की बुधद्धमता एवम् क्षेराधिकार (Legislative Wisdom or Exclusive
Legislative Competence) को धवषर् भएकोले र्स मन्त्रालर्को नाममा आदेश जारी
हुनुपने पधन होइन, ररट धनवेदन खारेज गरी पाउाँ ।
५.

र्स अदालतको धमधत २०७७।२।२७ को अन्त्तररम आदेश
र्समा अन्त्तररम आदेश जारी हुनुपने धवषर्मा धनवेदक तफा बाट उपधस्थत धवद्वान वररष्ठ
अधिवक्ता तथा धवद्वान अधिवक्ताहरुले मूलतः "नोवल कोरोना रोग रोकथाम तथा
धनर्न्त्रण उच्च स्तरीर् समन्त्वर् सधमधत"मा मधहलाहरुको प्रधतधनधित्प्व नरहेको, महामारीको
क्रममा िरेलु सहिंसाको िटना बढेको, मधहलाहरुको प्रजनन स्वास््र्को रक्षा हुन नसके को,
सीमा

प्रवेश

तथा

स्वास््र्

परीक्षण

र

क्वारे धन्त्टनहरुमा

मधहलाहरुलाई

प्राथधमकता

नक्रदइएको र अलग्गै रहने बस्ने व्यवस्था नगररएको आक्रद कु राहरु उठाउनु भएको छ।
नेपालको सिंधविानले मधहलाहरु समेतको प्रधतधनधित्प्व रहने समावेशी राज्र् सिंर्न्त्रको
पररकल्पना गरेको छ। सिंधविानको प्रस्तावना, िारा १८(३) को प्रधतवन्त्िात्प्मक वाकर्ािंश,
िारा ३८(४), िारा ४२ र िारा ४३ समेतका व्यवस्थाहरुद्वारा प्रत्प्र्ाभूत हकहरुका
सन्त्दभामा कोधभड महामारीसाँग सम्बधन्त्ित उच्च स्तरीर् सिंर्न्त्रमा मधहलाहरुको सहभाधगता
रहनु पछा भन्त््नु सिंधविानका व्यवस्थाहरु प्रधत राज्र् सिंर्न्त्रको पूणा आस्था र समपाण रहनु
पछा भन्त््नु नै हुाँदा सिंधविानको र्ो अधभष्टलाई धवपक्षीहरुले हेना सक्ने र नहेररएमा अधन्त्तम
सुनुवाई हुाँदा धविार हुन सक्ने नै देधखन्त्छ।
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अन्त्तररम आदेशद्वारा तत्प्काल सम्बोिन गररनुपने कु राहरुमा मुख्र् रुपमा प्रजनन स्वास््र्को
रक्षा, सुरक्षा र गोपर्तासाँग सम्बधन्त्ित धवषर् उठाइएकोले सोही धवषर्हरुसाँग सीधमत रही
सिंधविानको िारा १३३ र सवोच्च अदालत धनर्मावली, २०७४ को धनर्म ४९ समेत
बमोधजम देहार् बमोधजम गना, गराउनको लाधग अन्त्तररम आदेश जारी गररएको छ:
१.

कोधभड-१९ को

महामारीको

सन्त्दभामा

र्सअधि

धवधभन्न

धमधतहरुमा

र्स

अदालतबाट धवधभन्त््न आदेशहरु जारी भएका छन्। ती आदेशहरुको मुख्र्
प्रर्ोजन महामारीबाट प्रभाधवत जनताहरुको के कसरी प्रभावकारी रुपमा रक्षा
गना सक्रकन्त्छ भन्त््ने नै हो। सिंधविान प्रदत्त हकहरुको रक्षा गनुा र्स अदालतको
कताव्य हो। सिंधविानको रक्षा गदाा नै सिंधविानले हामी सबैको रक्षा गना
सकछ भन्त्ने
् मान्त्र्तामा आदेशहरु जारी भएका हुन्। ती कु नै न्त्र्ाधर्क
महत्प्वाकािंक्षा वा लहडका उपज होइनन्। र्सै क्रममा धमधत २०७७।१।५ मा
आदेश जारी हुाँदा पैदलै िर फर्का रहेका व्यधक्तहरुलाई सुरक्षापूवाक र धनःशुल्क
र्ातार्ातको व्यवस्था गरी िर पुरर्ाउनु
्
भनी आदेश गने क्रममा "मधहला,
बालबाधलका, जेष्ठ नागररक, शारीररक रुपमा अस्वस््र् व्यधक्तहरुको धवशेष
सुरक्षा गनुा र प्राथधमकतामा राख््नु" भन्त्ने
् समेत उल्लेख भएकै छ। र्सो
भन्त्नु
् को मुख्र् कारण कोधभड भाइरसले कसैलाई नछाड्ने भए पधन र्सको
प्रभाव भने सबैमा बराबर नहुने भएर नै हो। महामारीबाट मधहला र
धवशेषतः सुत्प्केरी, गर्भाणी वा स-साना बालबाधलका सधहतका मधहला, बृद्ध
तथा अस्वस््र् अवस्थामा रहेका व्यधक्तहरुको धवशेष रुपमा रक्षा गनुा पने हुाँदा
त्प्र्स्ता व्यधक्तहरुलाई नेपालको सीमामा प्रवेश गदााको अवस्थादेधख क्वारे धन्त्टन
वा आइसोलेसनमा रहाँदा सुरक्षासाथ अलग राखी धवशेष हेरिाहको व्यवस्था
गने।
२.

बन्त्दाबन्त्दीको अवस्थामा मधहलाहरुले धवशेष रुपमा िरेलु र अन्त्र् प्रकारका
सहिंसाहरु भोग्नुपरे का कु रा उठे का छन्। नेपालको सिंधविानको िारा ३८ को
उपिारा (३) ले सहिंसाजन्त्र् कार्ा र शोषणलाई दण्डनीर् िोधषत गरे को छ।
र्ो हकको उपर्ोग मधहलाहरुलाई न्त्र्ार्मा सहज पहुाँि सुधनधित हुाँदा मार
हुन सक्ने हुन्त्छ। तसथा, बन्त्दाबन्त्दीको कारण देखाई िरेलु सहिंसा(कसूर र
सजार्) ऐन, २०६६ को दफा ४ बमोधजम पने उजुरी धलन र त्प्र्समा
गनुापने

कानून

बमोधजमको

अनुसन्त्िान

कारवाही

आक्रद

नरोक्नु

भनी

धवपक्षीहरुलाई सूधित गनूा। साथै सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा (२)
बमोधजम उजुरी पना आए तत्प्काल दताा गरी कानूनबमोधजम तत्प्कालै आवशर्क
कार्ा

गने

भनी

सबै

धजल्ला

अदालतहरुलाई

सवोच्च

अदालतबाट

लेखी

पठाउनू।
३.

मधहलाउपर हुने सहिंसाका सन्त्दभामा राधिर् मधहला आर्ोगमा एउटा ११४५
निं को हेल्प लाइन टेधलफोन रहेको तर सो हेल्प लाइनबाट कु नै कारवाही
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हुन नसके को भन्त्ने
् धजक्रकर बहसमा उठ्यो। तसथा र्समा के कसो भएको हो
हेने र मधहलाहरुको सुरक्षा, धहत रक्षामा कु नै पधन प्रधतकू ल प्रभाव पना नक्रदनू
र मन्त्रालर्को तहबाट थप हेल्प लाइनको व्यवस्था गनुा भनी धवपक्षी मधहला
बालबाधलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालर्लाई लेखी पठाउनु।
४.

कोधभड-१९ को कारण मधहलाहरुको प्रजनन स्वास््र्मा प्रधतकू ल असर परेको
भन्त्ने
् कु रा धनवेदनमा उठाइएको छ। नेपालको सिंधविानको िारा ३८(२) ले
सुरधक्षत मातृत्प्व र प्रजनन स्वास््र्लाई मधहलाको हकको रुपमा प्रत्प्र्ाभूत
गरेको छ। र्ो हकको प्रिलन सहज रुपमा हुनुपछा र कु नै पधन हालतमा
रोक्रकनु

हुाँदन
ै ।

गभावती

मधहलाहरुको

समर्

समर्मा

गररनुपने

स्वास््र्

परीक्षण र उनीहरु तथा नावालक धशशु बालबाधलकाहरुले धलनुपने खोप तथा
सुईहरु प्राि गने कु रालाई कु नै रुपमा पधन प्रभाधवत हुन नक्रदनू।
५.

धनवेदनमा

प्रभाधवत

व्यधक्तको

गोपर्ताको

हकको

कु रा

पधन

उठे को

छ।

एकातफा व्यधक्तको गोपर्ताको हक अनधतक्रम्र् छ भने अकोतफा सरकारद्वारा
जनहीतमा सूिनाहरु जारी गनुापने हुन्त्छ। तसथा प्रभाधवत व्यधक्त तथा धनजको
पररवारमा

पना

सक्ने

असर

समेतलाई

धविार

गरी

सम्बधन्त्ित

व्यधक्तको

सहमधतले मार व्यधक्तगत सूिनाहरु प्रिार प्रसार गने, गराउनू। धनवेदनमा
उठाइएका र बहसमा धजक्रकर धलइएका अन्त्र् कै र्ौं कु राहरुमा र्सअधि र्स
अदालतबाट

०७६-WO-०९३३,

०७६-WO-०९३८,

०७६-WO-०९५८

लगार्तका रीट धनवेदनहरुमा धवधभन्न धमधतमा आदेश भैसके का र प्रस्तुत
आदेशलाई पधन आनुशिंधगक रुपमा हेरी कार्ाान्त्वर्न गनुा गराउनू भनी प्रस्तुत
आदेशको जानकारी महान्त्र्ार्ाधिवक्ताको कार्ाालर्माफा त् धवपक्षीहरुलाई क्रदई
धनर्मानुसार पेश गनूा ।
६.

राधिर् सूिना आर्ोगका तफा बाट परेको धलधखतजवाफ
हाल धवश्वव्यापी महामारीको रुपमा फै धलएको कोधभड-१९ का सम्बन्त्िमा सिंक्रधमत वा
मृत्प्र्ु भएको व्यधक्तको गोपनीर्ताको हकका सम्बन्त्िमा राधिर् सूिना आर्ोग जानकार र
सिंवेदनशील छ। कधतपर् अवस्थामा व्यधक्तगत प्रकृ धतका सूिनाहरु प्रकाशन, प्रसारण तथा
सामाधजक सञ्जालमा

सावाजधनक

भैरहेको

पाइएको

र र्सबाट

सम्वधन्त्ित

व्यधक्त

र

पररवारमा दुखदार्ी र दुरगामी प्रभाव पने हुनसकछ। कोरोना भाईरसबाट सिंक्रधमत
व्यधक्तको स्थार्ी ठे गाना र अधहले बसोवास गरररहेको स्थान वा सिंक्रमण हुाँदाको स्थान
फरक फरक हुन सक्ने र एउटा मार स्थानका बारेमा उल्लेख गदाा सवासािारणमा भ्रम
तथा

अन्त्र्ौलता

सवासािारणमा

हुने
सृजना

भएकोले
भएको

र्सरी
अन्त्र्ौल

प्रवाह

भैरहेको

हटाउन

आवशर्क

सूिनामा

थप

देधखएकोले

स्पष्ट

गराई

राधिर्

सूिना

आर्ोगबाट धमधत २०७७।०२।०६ मा सूिनाको हकसम्वन्त्िी ऐन, २०६४ को दफा २८ ले
सावाजधनक धनकार्ले आफू समक्ष रहेका व्यधक्तगत प्रकृ धतका सूिनाहरु अनधिकृ त प्रकाशन र
प्रसारण नहुने गरी सिंरक्षण गररराख््नुपनेछ भन्त््ने व्यवस्था गरेको तफा ध्र्ानाकषाण गराउाँ दै
अधिवक्ता रोशनी पौड्यालसमेत धवरुद्ध नेपाल सरकार प्रिानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कार्ाालर्, ससिंहदरबारसमेत, ०७६-WO-०९६२, उत्प्प्रेषणर्ुक्त परमादेश समेत, पृष्ठ 7

कोरोना

भाइरसको

सिंक्रमण

वा

र्सैका

कारण

मृत्प्र्ु

भएका

व्यधक्तहरुको

धववरण

सावाजधनक गदाा सिंक्रमण वा मृत्प्र्ु हुाँदाका बखत बसोबास गरेको स्थान र स्थार्ी
ठे गानासम्म उल्लेख गना सूिनाको हकसम्बन्त्िी ऐनको दफा १९ को खण्ड (ट) बमोधजम
आदेश जारी भएको हो। अत: धनवेदकले उल्लेख गरेबमोधजम राधिर् सूिना आर्ोगबाट
व्यधक्तको वैर्धक्तक गोपनीर्तामा असर पने कु नै आदेश वा धनणार् भएको छैन।र्सरी
राधिर् सूिना आर्ोगबाट सूिनाको हकसम्बन्त्िी ऐन, 2064 को दफा १९ को खण्ड
(ङ) बमोधजम आर्ोगलाई प्राि अधिकारको प्रर्ोग गरी भएको आदेशबाट कु नै पधन
व्यधक्तको वैर्धक्तक गोपनीर्ताको हकको उल्लिंिन हुने नदेखखाँदा प्रस्तुत ररट धनवेदन खारेज
गरी पाउाँ ।

७.

सिंिीर् सिंसद सधिवालर्को तफा बाट परेको धलधखतजवाफ
धवपक्षी धनवेदकहरुले दावी धलनु भएको धवषर्मा सिंिीर् सिंसद सधिवालर्को के कस्तो
काम, कारवाही वा धनणार्बाट धनवेदकहरुको के

कस्तो सिंवैिाधनक तथा कानूनी हक

अधिकारको हनन् भएको हो ? भन्त्ने
् सम्बन्त्िमा धनवेदनमा कु नै कु रा उल्लेख नभएको हुाँदा
ररट धनवेदन प्रथम दृधष्टमा नै खारेजभागी छ। कोधभड-१९ जस्ता स्वास््र् महामारी, अन्त्र्
प्रकारका प्राकृ धतक वा मानव धनर्मात प्रकोप वा धवपदको अवस्थामा सबैभन्त्दा बढी
मधहला तथा बालबाधलका पीधडत र प्रभाधवत हुने भएकोले त्प्र्स्ता धवपद्, प्रकोप वा
महामारीको

अवस्थामा

व्यवस्थापन, लैधगगक

मधहला
मैरी

र

एवम्

बालबाधलकाको
न्त्र्ार्ोधित

आवशर्कता

सम्बोिनका

तथा

लाधग

समस्र्ाहरुको
मधहला

तथा

बालबाधलकालाई धवशेष वगाको रुपमा मान्त्र्ता क्रदई न्त्र्ार्मा पहुाँि सुधनधित गनाका लाधग
प्रकोप सम्बन्त्िी एकीकृ त कानून (Pandemic Law) को तजुामा गनुा गराउनु भन्त्ने
् धवषर्
छ, तत्प्सम्बन्त्िमा नेपाल सरकारबाट सो अनुरुपको धविेर्कको मस्र्ौदा सिंिीर् सिंसदमा
प्रस्तुत भएमा सिंसदीर् धवधि र प्रकृ र्ा बमोधजम धविेर्क पाररत गने सन्त्दभामा र्स
सधिवालर्बाट आवशर्क प्रशासकीर् सहर्ोग रहने नै हुाँदा र्स सधिवालर्को नाममा ररट
धनवेदकको माग बमोधजमको कु नै पधन आदेश जारी हुनु पने होईन, ररट धनवेदन खारेज
गरी पाउाँ ।
८.

स्वास््र् तथा जनसिंख्र्ा मन्त्रालर्को तफा बाट परेको धलधखतजवाफ
कोधभड-१९ बाट सिंक्रधमत तथा सोका कारण मृत्प्र्ु हुनेहरुको धववरण सावाजधनक गदाा
धनजहरु तथा धनजहरुको पररवार प्रधत हुने सामाधजक धवभेद र धनजहरुको गोपनीर्ताको
हकको सम्बन्त्िमा मन्त्रालर् सदैब सजग सतका रहदै धववरण सावाजधनक गने गररएको छ
र मन्त्रालर्ले गोपनीर्ताको हकको सदैब सम्मान गदाछ। अकोतफा

र्ो सिंक्रमण एक

व्यधक्तबाट अको व्यधक्तमा तत्प्कालै फै लने भएको हुाँदा अन्त्र् व्यधक्तलाई सिंक्रधमत हुनबाट
जोगाउन तथा समुदार्लाई सुरधक्षत राख्न सिंक्रधमत व्यधक्तको सम्पका मा आएका व्यधक्तको
ट्रेधसङ र ट्रर्ाक्रकगग गने कार्ा समेत र्सै मन्त्रालर्को क्षेराधिकारको धवषर् भएको हुाँदा
अधिवक्ता रोशनी पौड्यालसमेत धवरुद्ध नेपाल सरकार प्रिानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कार्ाालर्, ससिंहदरबारसमेत, ०७६-WO-०९६२, उत्प्प्रेषणर्ुक्त परमादेश समेत, पृष्ठ 8

उक्त

प्रर्ोजनको

लाधग

सिंक्रधमत

व्यधक्तको

र्थाथा

धववरण

आवशर्क

हुन्त्छ।

र्स

पररधस्थधतमा र्स मन्त्रालर्ले WHO को मापदण्ड बमोधजम कार्ा गरररहेको छ ।
कोधभड-१९

को

र्स

महामाररको

समर्मा

समेत

सिंधविानद्वारा

प्रदत्त

नागररकको

आिारभूत स्वास््र् सेवा धनःशुल्क प्राि गने हक, मधहलाको सुरधक्षत मातृत्प्व तथा प्रजनन
स्वास््र्को हक, तथा लैसगिंक सहिंसा प्रभाधवत, मानधसक स्वास््र् समस्र्ामा परेका, दुिाटनामा
परेका व्यधक्त, आकधस्मक स्वास््र् उपिार आवशर्क पने व्यधक्त लगार्त नागररकहरुको
स्वास््र् उपिार प्राि गने हक सुधनधित गनाका लाधग सबै स्वास््र् सिंस्थाहरुलाई आफू ले
प्रदान गने स्वास््र् सेवाहरु सुिारु गना, मन्त्रालर्ले पटक पटक अस्पतालहरुलाई धनदेशन
क्रदनुका साथै समर् समर्मा प्रेस धवज्ञधि समेत जारी गने गरेको छ। र्स सम्बन्त्िमा
नेपाल

मेधडकल काउधन्त्सलले

समेत सबै

अस्पतालहरुले

स्वास््र्

उपिारको

व्यवस्था

धमलाउन धवज्ञधि जारी गरे को छ। सरकारको धनदेशनको अवज्ञा गने अस्पताललाई
स्पधष्टकरण सोधिएको छ। लकडाउनको अवधिमा धवरामीलाई अस्पताल आउन जानका
लाधग सहज हुने सन्त्दभालाई मध्र्नजर गरे र धवरामीको उपिार व्यवस्थापनमा सहधजकरण
गना पेसेन्त्ट ट्रान्त्सफररटम सम्बन्त्िी धनदेधशका तर्ार गरी त्प्र्स अनुसार कार्ा गररदै
आइएको छ।
नेपाल सरकार, मधन्त्रपररषदबाट डव्लु.एि.ओ. को गाईडलाईन बमोधजमको क्वारे न्त्टाईन
सम्बन्त्िी कार्ाधवधि धस्वकृ त भई लागु भएको र उक्त कार्ाधवधि बमोधजम क्वारे न्त्टाईनको
व्यवस्थापन तथा गुणस्तरको अनुगमन के धन्त्िर् कोधभड-१९ क्राईधसस म्र्ानेजमेन्त्ट सेण्टर र
प्रदेशस्तरीर्

कोधभड-१९क्राईधसस

म्र्ानेजमेन्त्ट

सेण्टरले

तथा

धजल्लाको

कोधभड-१९

क्राईधसस म्र्ानेजमेण्ट सेण्टरले गने व्यवस्था धमलाईएको छ भने क्वारेन्त्टाईनको लाधग
िाधहने स्वास््र्कमीको व्यवस्थापन मन्त्रालर्, प्रदेश सरकार तथा सम्बधन्त्ित स्थानीर्
तहको आपसी समन्त्वर्मा गने गररएको छ।क्वारेन्त्टाईनमा बस्दा अपनाउनु पने कार्ाधवधि
धनर्म फाराम तर्ार पारी वेवसाईट माफा त सबैको पहुाँिमा पुरर्ाइएको
्
छ।
हाल प्रिलनमा रहेको सिंक्रामक रोग ऐन, २०२० ले सिंक्रमणको महामारीको समर्मा
नेपाल

सरकाले

आवशर्क

व्यवस्था

गना

सक्ने

र

नेपाल

सरकारले

गरेको

व्यवस्था

कार्ाान्त्वर्नमा बािा गने तथा सो व्यवस्थाको उलिंिन गनेलाई सजार् समेतको व्यवस्था
गरेको

छ

भने

जनस्वास््र्

सेवा

ऐन, २०७५

ले

आपतकाधलन

स्वास््र्

सेवाको

व्यवस्थापन, जनस्वास््र् धवपदको िोषणा व्यवस्थापन, सिंक्रामक रोगको रोकथाम, सुिना
व्यवस्थापन तथा उपिारको व्यवस्थापन जस्ता धबषर्हरू पर्ााि मारामा व्यवस्था गरेको
हुाँदा हुदै महामारी तथा प्रकोप धनर्न्त्रण सम्बन्त्िी छु ट्टै कानून धनमााण गरी राज्र्लाई थप
आर्थाक

व्यर्भार

सृजना गना समेत

मनाधसव

नहुने धवद्यमान

अवस्थामा मागदाबी

बमोधजमको आदेश जारी हुनुपने होइन, ररट धनवेदन खारेजभागी छ, खारे ज गरी पाउाँ ।
९.

मधहला बालबाधलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालर्को तफा बाट परेको धलधखतजवाफ

अधिवक्ता रोशनी पौड्यालसमेत धवरुद्ध नेपाल सरकार प्रिानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कार्ाालर्, ससिंहदरबारसमेत, ०७६-WO-०९६२, उत्प्प्रेषणर्ुक्त परमादेश समेत, पृष्ठ 9

धनवेदकले धनवेदनमा उल्लेख गरे बमोधजम मधहला तथा बालबाधलकाको आवशर्कता,
समस्र्ाहरुको

व्यवस्थापन

तथा

धवपत, प्रकोप

वा

महामारीको

अवस्थामा

मधहला,

बालबाधलकाको आवशर्कता र समस्र्ाहरुको व्यवस्थापन, मधहला तथा बालबाधलकालाई
धवशेष वगाको रूपमा मान्त्र्ता क्रदई न्त्र्ार्मा पहुाँि सुधनधित गने माग राखी र्स मधहला,
बालबाधलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालर् समेतलाई धवपक्षी बनाईक्रदनु भएको ररट
धनवेदनमा, र्स मन्त्रालर् सिंधविान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारको सम्मान गना
प्रधतवद्ध

छ।

नेपालको

सिंधविानको िारा

३८ मा रहेको

मधहलाहकको

कार्ाान्त्वर्न

सम्बन्त्िमा र्स मन्त्रालर् प्रधतबद्ध भई सो सम्बन्त्िी देहार् बमोधजमका धवधभन्त््न कार्ाहरु
गदै आइरहेको छ:
१.

र्स मन्त्रालर्को धमधत २०७७/०२/२० को धनणार्बाट गभावती र सुत्प्केरी
मधहलाको धवशेष सिंरक्षण गना स्वास््र् तथा जनसिंख्र्ा मन्त्रालर्लाई लेधख
पठाईएको व्यहोरा समेत अनुरोि छ।

२.

धमधत २०७७/२/२० को परबाट कोधभड-१९ महामारीको कारण रोजगार
गुमाएका सिंकटापन्त््न समुदार्का मधहला तथा धतनका पररवारलाई कार्ाक्रममा
प्राथधमकताका साथ सम्बोिन गना उद्योग, वाधणज्र् तथा आपूर्ता मन्त्रालर्,
कृ धष तथा पशुपिंक्षी मन्त्रालर् र श्रम, रोजगार तथा सामाधजक सुरक्षा
मन्त्रालर्लाई परािार गररएको।

३.

धमधत २०७६/१२/२१ मा राहत धवतरणका लाधग धवशेष सिंरक्षण गनुा पने
क्षेरलाई

प्राथधमकतामा

राख््ने

सम्बन्त्िमा

सिंिीर्

माधमला

तथा

सामान्त्र्

प्रशासन मन्त्रालर् माफा त ७५३ वटै स्थानीर् तहमा परािार गररएको।
४.

नेपाल टेधलधभजन लगार्त आमसिंिारको माध्र्मबाट कोधभड-१९ ले पने
प्रभाव, रोकथाम, लैंधगक सहिंसा न्त्र्ुधनकरण, बालबाधलकाको सुरक्षा, अपािंगता
भएका व्यधक्तको स्र्ाहार, सुसार लगार्तका जन-िेतनामुलक सिंदश
े प्रसारण
माफा त जागरण गररएको।

५.

धवपदको समर्मा िलार्मान हुने Gender In Humanitarian Action (GHIA )
को माध्र्मबाट लैंधगक सहिंसा न्त्र्ुधनकरणका लाधग सरोकारवालाबाट उठान
भएका सवाल बमोधजम धनकार्गत समन्त्वर् गरररहेको।

६.

क्वारे न्त्टाईन स्थल अनुगमनका लाधग र्स मन्त्रालर् तथा UN Women को
सहकार्ामा लैंधगक तथा सामाधजक समावेशीकरण रुजुसुिी (िेकधलष्ट) तर्ार
पाररएको।

७.

राधिर्

मधहला आर्ोगबाट

कोधभड-१९ बाट पने प्रभाव, रोकथाम गना

धवधभन्न पहलहरु हुदै आएको छ:
a) मधहला धहसािंका िटनाका उजुरी फोनको माध्र्मबाट जम्मा १९०७ वटा
फोन कल धलएको मध्र्े जानकारी कल ९८९ र त्प्र्स्को फलोअप कल जम्मा
९१८ धलएको।
अधिवक्ता रोशनी पौड्यालसमेत धवरुद्ध नेपाल सरकार प्रिानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कार्ाालर्, ससिंहदरबारसमेत, ०७६-WO-०९६२, उत्प्प्रेषणर्ुक्त परमादेश समेत, पृष्ठ
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b) राधिर् मधहला आर्ोग र गैर सरकारी सिंस्थाको सिंर्ुक्त पहलमा धवधभन्न
सेवाहरु क्रददै आईरहेको छ। जस्तैः मनोसामाधजक परामशा (४८३ जनालाई),
कानूनी परामशा (१९२), कानूनी मुद्दा सम्बन्त्िी कार्ा (१६), अदालतमा
प्रधतरक्षा (८), सिंरक्षण (४: जसमध्र्े ३ जना साथी सिंस्थामा र १ जना
CWIN मा), मानधसक स्वास््र् सेवा (मनोधवमशा ७), Emergency Relief
(१६) , र Recreational Activities (८ जना) लगार्तका सेवाहरु सकृ र्
रुपले प्रदान गदै आईरहेको छ।
त्प्र्सै गरी र्स बन्त्दाबन्त्दीको अवस्थामा पधन र्स मन्त्रालर्बाट मधहला र बाधलकाहरुका
लाधग उधित आकधशमक तथा तत्प्काल उद्धारका सेवाहरु सञ्िालन भैरहेका छन् र
दोधषलाई कारवाहीको दार्रामा ल्र्ाउने कार्ा पधन भैरहेको छ।तसथा, र्स मन्त्रालर्ले
सकदो रुपमा र्स धवपदको समर्मा सिंवेदनशील रही प्राथधमकताका साथ कार्ा गरररेको
हुाँदा र्स मन्त्रालर्को हकमा प्रस्तुत ररट धनवेदन खारे ज गरी पाउाँ ।
१०.

नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा धनर्न्त्रण उच्चस्तरीर् समन्त्वर् सधमधत धविटन भई
सोको तफा बाट COVID-19 Crisis Management Center को धनदेशक सधमधतको तफा बाट
तथा नेपाल सरकार प्रिानमन्त्री तथा मधन्त्रपररषद्को कार्ाालर्को तफा बाट परे को धलधखत
जवाफ
नेपाल सरकार नागररकका सिंधविान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारको पूणा प्रत्प्र्ाभूधत
गना प्रधतवद्ध छ। स्वास््र् सेवालाई धनर्धमत, प्रभावकारी, गुणस्तरीर् तथा सवासुलभ तुल्र्ाई
नागररकको पहुाँि स्थाधपत गना जनस्वास््र् सेवा ऐन, २०७५ जारी भई कार्ाान्त्वर्नमा छ।
कोधभडको महामारी धनर्न्त्रण सम्बन्त्िमा सिंक्रामक रोग ऐन, २०२० कार्ाान्त्वर्नमा रहेको
र र्सै ऐन बमोधजम सिंक्रामक रोगका सम्बन्त्िमा धवशेष व्यवस्था गररएको छ। त्प्र्सैगरी
राधिर्

स्वास््र्

नीधत, २०७६

कार्ाान्त्वर्नमा

रहेको

छ।

स्वास््र्

सम्बन्त्िी

धवपद्

व्यवस्थापन तत्प्काल गना, जनउत्तरदार्ी एविं कु शल व्यवस्थापनको माध्र्मबाट आवशर्क सबै
स्रोत र सािनको अधिकतम पररिालन गरी उपलधब्िको रक्षा गदै स्वास््र् क्षेरमा
धवद्यमान नर्ााँ िुनौतीलाई सही ढगगले सम्बोिन गरी नागररकको स्वास््र् प्रवद्धान,
सिंरक्षण, सुिार र पुन:स्थापना गना राधिर् स्वास््र् नीधत, २०७६ लागू भई सोही
बमोधजम काम कारबाही भइरहेको छ। धवदेशबाट नेपाल आउन िाहने तथा धवदेशमा
अपठे रोमा परे का नेपालीको लाधग स्वदेश आउन सहजीकरण गने सम्बन्त्िी आदेश, २०७७
जारी भई सोही आदेश बमोधजम प्राथधमकताको आिारमा स्वदेश आउने क्रम जारी छ।
कोधभड-१९ को रोकथाम धनर्न्त्रण र उपिारको लाधग आवशर्क कोषको समेत व्यवस्था
गररएको छ ।
कोधभड-१९

को

रोकथाम, धनर्न्त्रण, उपिार, औषधि

तथा

स्वास््र्

सामग्रीहरुको

उपलब्िता, आगमन व्यवस्थापन, क्वारे धन्त्टन स्थलहरुको धनमााण लगार्तका काम कारवाही
समन्त्वर्ात्प्मक

रुपमा

गना

नेपाल

सरकार, मधन्त्रपररषदको

धमधत

२०७६।११।१८

को

धनणार्ले उपप्रिान एविं रक्षामन्त्रीको सिंर्ोजकत्प्वमा नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा
अधिवक्ता रोशनी पौड्यालसमेत धवरुद्ध नेपाल सरकार प्रिानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कार्ाालर्, ससिंहदरबारसमेत, ०७६-WO-०९६२, उत्प्प्रेषणर्ुक्त परमादेश समेत, पृष्ठ
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धनर्न्त्रण उच्चस्तरीर् समन्त्वर् सधमधत गठन भई सो सधमधतबाट नोभल कोरोना रोग
रोकथाम तथा धनर्न्त्रणका सम्बन्त्िमा आवशर्क कार्ा भइरहेकोमा र्स सम्बन्त्िी कार्ा एकै
धनकार्बाट हुन उक्त सधमधत नेपाल सरकार, मधन्त्रपररषदको धमधत २०७७।२।२८ को
धनणार्बाट धबिटन भई COVID-19 Crisis Management Center को धनदेशक सधमधतलाई
पुनगाठन गरी सो सधमधत क्रक्रर्ाशील भई सो सम्बन्त्िी काम कारवाही भई रहेको छ ।
जनस्वास््र् सेवा ऐन,२०७५ को पररचछेद-६ मा आपतकालीन स्वास््र् सेवा तथा
व्यवस्थापन सधहतका स्वास््र् सेवा सम्बन्त्िी व्यवस्था रहेको र सोही बमोधजम स्वास््र्
सेवाको व्यवस्थापन समेतका काम कारवाही भइरहेको छ।धवदेशबाट आएकालाई स्वास््र्
तथा जनसिंख्र्ा मन्त्रालर्ले धनिाारण गरेको मापदण्ड बमोधजमको प्रोटोकल पालना गने
गरी क्वारेधन्त्टनमा राख्ने व्यवस्था गररएको छ । कोधभड-१९ को कारण पना जाने
असरलाई ध्र्ान क्रददै मधहला तथा बालबाधलकालाई प्रभाधवत हुन नक्रदन धवशेष व्यवस्था
गररएको छ। र्स धवषम पररधस्थधतमा गभावती र नाबालकलाई पधहलो प्राथधमकतामा
राखी तत्प्काल उपिार र उद्धार सधहतका आवशर्क कार्ा सम्बधन्त्ित मन्त्रालर् तथा
मातहतका धनकार्बाट भई रहेको छ। कोधभड-१९ बाट सिंक्रधमतको पधहिान गरी उपिार
गने र त्प्र्स्ती सिंक्रधमत एविं धनजको सम्पका मा रहनेको समेत कन्त्ट्रर्ाक ट्रेधसगग गरी
स्वास््र् परीक्षण हुदै आएको छ । र्स कार्ामा खरटने स्वास््र्कमी लगार्त सम्पका मा
रहने

सुरक्षाकमी

तथा

अन्त्र्

कमािारीलाई

आवशर्क

पशानल

प्रोटेधकटभ

इकर्ूपमेन्त्ट

(धपधपई) लगार्त अन्त्र् सुरक्षाका सामाग्रीहरुको व्यवस्था गररएको छ । कोधभड- १९
को परीक्षण तथा उपिार धन:शुल्क हुने व्यवस्था गररएको हुाँदा मधहला स्वास््र्कमीका
हकमा मार धपधपईको उधित प्रवन्त्िका लाधग धबषर् उठान गरी धनवेदन गनुा पने कु नै
कारण देसखिंदन
ै ।तसथा, कोधभड-19 को महामारी सम्बन्त्िमा नेपाल सरकारबाट माधथ
उल्लेख भए अनुसार आवशर्क सम्पूणा कार्ा एविं व्यवस्थापन हुाँदै आएकोले ररट धनवेदन
खारेज गरी पाउाँ ।
आदेश खण्ड
११.

धनर्मबमोधजम पेशी सूिीमा िढी धनणार्ाथा पेश हुन आएको प्रस्तुत ररट धनवेदनमा
धनवेदक अधिवक्ताद्वर् श्री रोशनी पौडेल, श्री सरोजकृ ष्ण धिधमरे र धनवेदकका तफा बाट
उपधस्थत हुनुभएका धवद्वान वररष्ठ अधिवक्ताहरु श्री हररहर दाहाल, श्री रािवलाल वैद्य, श्री
रधवनारार्ण खनाल, श्री खगेन्त्िप्रसाद अधिकारी, श्री नारार्ण प्रसाद अधिकारी, श्री
शेरबहादुर के .सी., श्री उषा मल्ल पाठक, डा.श्री िन्त्िकान्त्त ज्ञवाली, धवद्वान अधिवक्ताहरु
श्री टीकाराम भट्टराई, श्री सुधनलकु मार पोखरे ल, श्री मेिराज पोखरे ल, श्री खम्मबहादुर
खाती, श्री कीर्तानाथ शमाा पौडेल, श्री सरस्वती श्रेष्ठ, श्री धवकास भट्टराई, श्री अनन्त्तराज
लुइटेल,

श्री अन्त्जु कार्स्थ,

श्री श्रीिरा कु मारी पुडासैनी,

रामेश्वर नेउपाने, श्री धवष्णु वस्र्ाल, श्री शाधन्त्तदेवी खनाल,

श्री मधनषकु मार श्रेष्ठ,

श्री

श्री धबष्णुमार्ा भुसाल, श्री

लक्ष्मीदेवी रावल, श्री शुभास बुढाथोकी, श्री रक्षा वस्र्ाल, श्री लक्ष्मी थापा खड्का, श्री
मुकुन्त्द अधिकारी, श्री रधजता थापा, श्री सन्त्तोष भण्डारी, श्री इधन्त्दरा धसलवाल, श्री अधमता
अधिवक्ता रोशनी पौड्यालसमेत धवरुद्ध नेपाल सरकार प्रिानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कार्ाालर्, ससिंहदरबारसमेत, ०७६-WO-०९६२, उत्प्प्रेषणर्ुक्त परमादेश समेत, पृष्ठ
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गौतम (पौडेल),श्री सुजन नेपाल, श्री लक्ष्मी (नानी) थापा, श्री नवराज पाण्डे, श्री कमल
कोइराला, श्री सुभन राज आिार्ा, श्री

धवना

पाण्डे, श्री पिंकजकु मार कणा, श्री

जनकराज आिार्ा, श्री धबशालकु मार उपाध्र्ार्, श्री धबरभि जोशी, श्री जनक ससिंह
साउद, श्री फशामार्ादेवी मगर, श्री हधसना प्रिान, श्री सृधष्ट न्त्र्ाछ्योले कोधभड-१९
को

असर

सबैजनालाई

रहेको

छ

तर

मधहलाहरु

अरु

भन्त्दा

अझ

बढी

प्रताधडत

छन्।महामारीको समर्मा िरे लु सहिंसा बढेको, बलात्प्कार र र्ौन जन्त्र् सहिंसाहरुले प्रस्रर्
पाएको तथा Cyber

Crime हरु

पधन

बढेको अवस्था छ।

महामारीको धवषम

पररधस्थधतमा मधहलाहरुको प्रजनन स्वास््र् र सुरधक्षत मातृत्प्व सम्बन्त्िी सिंधविान र
कानून प्रदत्त हकहरुलाई प्राथधमकता समेत नददाँदा कधतपर् सुत्प्केरी मधहलाहरुले ज्र्ान
गुमाएको समेत धस्थधत रहेको छ।र्सरी कोधभड-१९ को परीक्षण, रोकथाम, उपिार,
उद्धार र पुनस्थाापनामा सरकार प्रभावकारी र लैधगगक सिंवेदनशील भएको देखखाँदन
ै ।
सिंक्रामक रोग ऐन, २०२० र जन स्वास््र् ऐन,२०७५ ले मधहलाको आवशर्कतालाई
उधित रुपमा सम्बोिन गना सके को पाइाँ दन
ै ।नेपालको सिंधविानले मधहला भएको आिारमा
धवभेद

गना

नपाउने

तथा

समानताको

सुधनधितता

गना

पने

व्यवस्था

गरेको

छ।

समानताको कु रा गदाा पधन नेपालले Substantive Model of Equality With Corrective
Approach लाई प्रबद्धान गरेको छ।WHO लगार्त UN System हरुले पधन कोधभड-19 को
महामारीको अवस्थामा भएको मधहला धवरुद्धको सहिंसा, सिंक्रमणको आिारमा भएको वा
हुन सक्ने भेदभाव, लान्त्छना रोक्न तथा मानधसक तनावहरुको व्यवस्थापन, सम्बोिन र
उपिारको लाधग समेत मागादशानहरु धनमााण गरे को छ। महामारीको समर्मा पधन
मधहलाको फरक अनुभूधत रहेको र त्प्र्स्तो अनुभूधत पुरुषले गना सकदैन। कोधभड-19 को
महामारीको अवस्थामा राज्र्को तर्ारी (Preparedness), सम्बोिन (Response) र पुनलााभ
(Recovery)

को

तीन

वटै

आिारमा

प्रभावकारी

लैंधगक

सिंवेदनशीलता

सधहतको

उत्तरदार्ीपूणा सिंरिना र सेवाको सुधनधितता गनुा राज्र्को दाधर्त्प्व नै रहेको छ।
महामारीको अवस्थामा धवपत व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को कार्ाान्त्वर्न भएको अवस्था
नभएको,

अन्त्र्

धवदेशी

मुलुक

धसगगापुर,

इगल्र्ाण्ड,

आइरल्र्ाण्ड,

न्त्र्ूधजल्र्ाण्ड,

क्रफधलधपन्त्स, र्ुनाइटेड क्रकगगडम, िीन, अमेररका जस्ता देशहरुले धवपतलाई व्यवस्थापन
गनाका लाधग Pandemic Act ल्र्ाएका छन् ।सिंक्रामक रोग ऐन, २०२० ले सिंक्रामक
रोगका बहुआर्ाधमक धबषर्लाई सम्बोिन गना नसके कोले सो तफा सरकार सिेत रहेको
पधन देखखाँदन
ै ।
१२.

साथै कोधभड-१९ को महामारीको कारण िरे लुसहिंसा बढेकोमा बन्त्दा बन्त्दीका कारण
मधहलाले समर्मा न्त्र्ाधर्क उपिार नपाएको अवस्था रहेकोले सिंधविान प्रदत्त उपिारको
हक, न्त्र्ार्को हक नै उल्लिंिन भएको हुाँदा सहिंसा धबरुद्दको उजुरी दताा गरी सुनुवाई गने
व्यवस्था गना पने दाधर्त्प्व समेत राज्र्मा रहेको छ। मधहला, बालबाधलका, गभावती
सुत्प्केरी ,अपागगता भएका व्यधक्त, जेष्ठ नागररक लगार्त उच्च जोधखममा पने समुहका

अधिवक्ता रोशनी पौड्यालसमेत धवरुद्ध नेपाल सरकार प्रिानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कार्ाालर्, ससिंहदरबारसमेत, ०७६-WO-०९६२, उत्प्प्रेषणर्ुक्त परमादेश समेत, पृष्ठ
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लाधग राज्र्बाट धबशेष प्राथधमकतामा नराखेको हुाँदा मधहलाको प्रजनन स्वास््र्मा गम्भीर
आिात

पुग्नुका

सुधविाहरुमा

साथै,
मधहलाको

राहत

धवतरण,

समस्र्ाहरुको

क्वारेन्त्टाइन
उधित

व्यवस्थापन

सम्बोिन

भएको

र

आवशर्क

छैन।

सेवा

मधहलामैरी

क्वारे न्त्टाइनको अभावमा क्वारे न्त्टाइनधभर नै मधहला बलात्प्कार हुन परेको धस्थधत देधखएको
छ। धवषम पररधस्थधतको सामना गनाका लाधग गठन गररएको नोभेल कोरोना रोग
रोकथाम तथा

धनर्न्त्रण

उच्च स्तरीर्

समन्त्वर्

सधमधतमा मधहलाको

सहभाधगता नै

नगराएकोले सिंधविानले पररकल्पना गरेको समावेशीताको धसद्धान्त्तको आिारमा नीधत
धनमााण

प्रक्रक्रर्ामा

सहभागी

हुने

हक

र

मधहला

सहभाधगताका

धवषर्मा

सरकार

सिंवेदनशील भएको अवस्था छैन। सुरधक्षत मातृत्प्व तथा प्रजनन स्वास््र् सम्बन्त्िी अधिकार
धनरन्त्तर रुपमा सुधनधित गनाका लाधग स्वास््र् सिंस्थाहरुले गभावती र सुत्प्केरी मधहला,
धशशुहरुलाई प्राथधमकतामा राखी सेवा प्रवाह गनुा पनेमा सो बमोधजमको कार्ा नहुाँदा
मधहलाहरु पीधडत भएको अवस्था रहेको हुाँदा सो तफा

राहत र पर्ाके जमा सुरधक्षत

मातृत्प्व तथा प्रजनन स्वास््र् समाग्री उपलव्ि गराउने व्यवस्था गरी पाउाँ । कोधभड-19
कै कारण कधतपर् मधहलाहरुमा मनोवैज्ञाधनक असर परेको, कधतपर्को रोजगारी समेत
गुमेको हुाँदा सोको लाधग मनोसामाधजक परामशाको व्यवस्था गरी रोजगारीको समेत
सुधनिता गने, राधिर् सूिना आर्ोगको धमधत २०७७।०२।०६ को प्रेस धवज्ञप्तीले
सिंक्रधमत तथा सिंक्रधमतका पररवारलाई लाधन्त्छत व्यवहार गरी आत्प्मसम्मानका साथ बााँचन
पाउने हक र गोपनीर्ताको हक धवपररत कार्ा भएकोले उत्प्प्रेषणको आदेशले बदर गरी
सिंधविान प्रदत्त िारा १६ को सम्मानपूवाक बााँचन पाउने हक, िारा 18 अन्त्तगात
समानताको हक, िारा २८ को गोपनीर्ताको हक, िारा ३५ को स्वास््र् सम्बन्त्िी
हक, िारा ३८ को मधहलाको हक, िारा 20 को न्त्र्ार्को हक, िारा 21 को
क्षधतपूर्ता सधहत पुनास्थापकीर् न्त्र्ार्को हक र िारा ४२ अन्त्तगात सामाधजक न्त्र्ार्को हक
लगार्तका मौधलक हक, मानव अधिकारको धवश्वव्यापी िोषणा पर १९४८ को िारा
१२ तथा नागररक तथा राजनीधतक अधिकारको अन्त्तराधिर् प्रधतज्ञापर १९६६ को िारा
१७ मधहला धवरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्त्मूलन गने महासधन्त्ि १९७९ को िारा
७ (ख), १२, १४(२)(ख) बाट सुधनधित गररएका हकमा समेत आिात परेकोले
उधल्लधखत राधिर् तथा अन्त्तराधिर् कानूनी व्यवस्थाहरुको पालना गदै कोधभड-१९ को
सिंक्रमणबाट सृधजत बन्त्दाबन्त्दीको अवस्थामा लैधगगक धहसािंबाट प्रभाधवत मधहलाहरुका
लाधग उधित आकधस्मक र उद्दार सेवाहरु लगार्त न्त्र्ाधर्क सेवाको पहुाँिमा प्राथधमकता
साथ उपलब्ि गराउने कु राको सुधनधितता गने गरी मधहलाको सुरधक्षत मातृत्प्व र प्रजनन
स्वास््र् सम्बन्त्िी हकलाई सिंरक्षण गरी कोधभड-१९ जस्ता स्वास््र् महामारी, अन्त्र्
प्रकारका प्राकृ धतक वा मानव धनर्मात प्रकोप वा धवपतको अवस्थामा सबैभन्त्दा बढी
मधहला तथा बालबाधलका पीधडत र प्रभाधवत हुने भएकोले त्प्र्स्ता धबपत, प्रकोप वा
महामारीका अवस्थामा लैधगगक मैरी व्यवस्थापन तथा न्त्र्ार्ोधित सम्बोिन र न्त्र्ार्मा
सहज पहुाँिका लाधग महामारी तथा प्रकोप सम्बन्त्िी एक्रककृ त कानून (Pandemic Law)
अधिवक्ता रोशनी पौड्यालसमेत धवरुद्ध नेपाल सरकार प्रिानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कार्ाालर्, ससिंहदरबारसमेत, ०७६-WO-०९६२, उत्प्प्रेषणर्ुक्त परमादेश समेत, पृष्ठ
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को

आवशर्कता

भएकोले

सो

बामोधजमको

कानूनको

तजुामा

गना

गराउनका

लाधग

परमादेश लगार्तको जो िाधहने उपर्ुक्त आदेश समेत जारी गरी पाउाँ भन्त्ने
् समेत
व्यहोराको बहस धजक्रकर प्रस्तुत गनुा भर्ो।
१३.

धवपक्षीहरुको तफा बाट उपधस्थत हुनु भएका धवद्बान सह-न्त्र्ार्ाधिवक्ता श्री शर्ामकु मार
भट्टराईले, नेपाल सरकार मन्त्रीपररषदको धमधत २०७६।११।१८ को धनणार्बाट नोभल
कोरोना रोग रोकथाम तथा धनर्न्त्रण उच्च स्तरीर् समन्त्वर् सधमधत गठन भई क्रक्रर्ाधशल
रहेको अवस्था छ। सवोच्च अदालतले प्रस्तुत ररट धनवेदनमा अन्त्तररम आदेश जारी गरी
तथा अन्त्र् ररट धनवेदनमा पधन आदेश धनदेशनहरु जारी गरी महामारी रोकथाम र
सम्बोिनमा महत्प्वपूणा र्ोगदान क्रदएको नै छ। कोरोना महामारीको धवषम पररधस्थधतमा
मधहला र बालबाधलका उपर हुन सक्ने सहिंसा धनर्न्त्रण गनाका लाधग सरकार प्रधतबद्ध
रहेको, धनवेदकहरुले उठाएको महामारी तथा प्रकोप सम्बन्त्िी एकीकृ त कानून तजुामा
गराउने भन्त््ने कु रा धवद्याधर्कीर् बुधद्धमता एिंव क्षेराधिकार धभरको धवषर् हो। राधिर्
मधहला आर्ोगबाट वतामान पररधस्थधतमा मधहलाधहसािंका िटनाका उजुरी टेधलफोनको
माध्र्मबाट समेत धलइएको, क्वारेन्त्टाईन स्थल अनुगमनका लाधग UN Women को
सहकार्ामा लैधगगक तथा सामाधजक समावेशीकरणको धलस्टसमेत तर्ार गररएको देधखन्त्छ।
नेपाल टेधलधभजन, आमसिंिारको माध्र्मद्बारा कोधभड-१९ बाट पने प्रभाव रोकथाम,
लैधगगक

सहिंसा

न्त्र्ूनीकरण,

बालबाधलकाको

सुरक्षा,

अपागगता

भएका

व्यधक्तहरुको

स्र्ाहार सुसार समेतका जनिेतनामूलक सन्त्दश
े प्रशारण गरी जनिेतनामा वृधद्ध गररएको,
राधिर् सूिना आर्ोगबाट धमधत २०७७।०२।०६ मा सूिनाको हकसम्बन्त्िी ऐन, २०६४
को दफा २८ ले सावाजधनक धनकार्ले आफू समक्ष रहेका व्यधक्तगत प्रकृ धतका सूिनाहरु
अनधिकृ त प्रकाशन र प्रसारण नहुने गरी सिंरक्षण गररराख््नु पनेछ भन्त्ने
् व्यवस्था गरेको
छ। व्यधक्तहरुको धववरण सावाजधनक गदाा सिंक्रमण वा मृत्प्र्ु हुाँदाका बखत बसोबास गरेको
स्थान र स्थार्ी ठे गानासम्म उल्लेख गना सूिनाको हकसम्बन्त्िी ऐनको दफा १९ को खण्ड
(ट) बमोधजम आदेश जारी भएको हो। राधिर् सूिना आर्ोगबाट व्यधक्तको वैर्धक्तक
गोपनीर्तामा असर पने कु नै आदेश वा धनणार् भएको छैन। सूिनाको हकसम्बन्त्िी ऐन,
2064 को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोधजम आर्ोगलाई प्राि अधिकारको प्रर्ोग गरी
भएको आदेशबाट कु नै पधन व्यधक्तको वैर्धक्तक गोपनीर्ताको हकको उल्लिंिन नहुने हुाँदा
धनवेदकहरुले उठाएको जस्तो पररधस्थधत नरहेको हुाँदा ररट धनवेदन खारेज गरी पाउाँ भन्त्ने
्
समेत व्यहोराको बहस धजक्रकर प्रस्तुत गनुा भर्ो।
१४.

धमधसल

सिंलग्न

धनवेदक

धवद्बान

व्यवसार्ीहरु

धनवेदन,

तथा

कानून

धलधखत

जवाफहरुसमेतका

व्यवसार्ीहरु,

धवपक्षीहरुका

तफा बाट

कागजातहरु

अध्र्र्न

गरी

धनवेदकका

तफा बाट

उपधस्थत

धवद्बान

उपधस्थत

धवद्बान

सहन्त्र्ार्ाधिवक्ताको

तथा
कानून
बहस

धजक्रकर समेत सुनी देहार्का सवालहरुमा धनणार् क्रदनुपने देधखन आर्ो।
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१.

कोधभड-19 महामारी रोकथाम तथा धनर्न्त्रण गनाका लाधग नेपाल सरकारद्बारा
गठन भएका वा हुने सधमधतहरुमा समावेशीताको धसद्धान्त्तको आिारमा मधहला
सहभाधगता गना गराउन नेपाल सरकारको नाउाँ मा परमादेश जारी गनुापने हो वा
होइन ?

२.

कोधभड-19 महामारीबीि बन्त्दाबन्त्दीको अवस्थामा िरे लु सहिंसा, लैधगगक सहिंसाबाट
प्रभाधवत मधहलाहरुका लाधग उधित, आकधस्मक तथा तत्प्काल उद्धारका सेवा
लगार्तका

न्त्र्ाधर्क

सेवाको

पहुाँि

प्राथधमकताका

साथ

उधित,

पर्ााि

र

प्रभावकारी रुपमा सुधनधित गना परमादेश जारी गनुापने हो वा होइन ?
३.

वैदधे शक रोजगार र अध्र्र्न लगार्त अन्त्र् धवधवि कारणले भारत तथा धवधभन्त््न
देशमा रहेका नागररकहरुलाई नेपाल प्रवेश गराउाँ दा प्राथधमकताका साथ ल्र्ाउने र
मधहला,

बालबाधलका,

गभावती,

सुत्प्केरी,

अपागगता

भएका

व्यधक्त,

जेष्ठ

नागररक जस्ता High Risk Group मा पनेहरुका लाधग धवशेष प्राथधमकताका साथ
सुरधक्षत क्वारे धन्त्टन तथा आइसोलेशन वाडाको व्यवस्था गना परमादेश जारी गनुापने
हो वा होइन ?
४.

सुरधक्षत मातृत्प्व तथा प्रजनन स्वास््र्सम्बन्त्िी अधिकार अनवरत रुपमा सुधनधित
गना स्वास््र् सिंस्थाहरुले गभावती र सुत्प्केरी मधहला, धशशुहरुलाई प्राथधमकतामा
राखी सेवा क्रदन, क्रदलाउन आदेश जारी गना पने वा नपने तथा क्वारे धन्त्टनमा
बसेका मधहलाहरुका लाधग राहत पर्ाके जमा सुरधक्षत मातृत्प्व तथा प्रजनन स्वास््र्
सामग्री प्रदान गना आदेश जारी गनुापने हो वा होइन ?

५.

कोधभड-19 को कारण मनोवैज्ञाधनक असर परे काहरुलाई मनोसामाधजक परामशाको
व्यवस्था गना आदेश जारी गनुापने हो वा होइन ?

६.

कोधभड-19

महामारीको

आर्थाक-सामाधजक

प्रभावस्वरुप

रोजगारी

गुमाउने

मधहलाहरुको रोजगारीको सुधनधितता गना आदेश जारी गनुापने हो वा होइन ?
७.

अग्रपिंधक्तमा रही स्वास््र् सेवा प्रदान गने स्वास््र्कमीहरु तथा सुरक्षाकमीहरुको
धवशेष स्वास््र् सुरक्षाको व्यवस्था गना आदेश जारी गनुापने हो वा होइन ?

८.

राधिर् सूिना आर्ोगको धमधत २०७७।०२।०६ को कोधभड-19 बाट सिंक्रमण वा
त्प्र्सको कारण मृत्प्र्ु भएको व्यधक्तहरुको स्थार्ी र अस्थार्ी ठे गाना खुल्ने व्यधक्तगत
धववरण सावाजधनक गने आदेशर्ुक्त प्रेश धवज्ञधि बदर गनुापने हो वा होइन ?

९.

कोधभड-19 महामारीको उधित सम्वोिन गनाका लाधग लैधगगक मैरी एक्रककृ त
कानून बनाउनका लाधग परमादेश जारी गनुापने हो वा होइन ?
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१५.

धनणार्तफा धविार गदाा, सवाप्रथम धनवेदकले धनवेदनमा उठाइएको कोधभड-१९ को कारण
पना

गएका

असरहरुको

र

मुख्र्तः

र्स

धवषम्

पररधस्थधतले

मधहलाहरुमा

पारेका

प्रभावहरुसाँग सम्बधन्त्ित के ही त्र्हरु उल्लेख गनुापने देधखन्त्छ। 2019 धडसेम्बरको अधन्त्तम
सातादेधख प्रारम्भ भएको भधन माधनएको र्स महामारीको असर धवश्वभर नै रहेको छ।
रोकथामको लाधग वा उपिारको लाधग कु नै पधन औषिीहरु नरहेको, प्रत्प्र्ेक व्यधक्त
जोधखममा रहेको तर जेष्ठ नागररक, के ही अन्त्र् रोगका धबरामीहरु थप जोधखममा रहेको
र रोगकै कारण थुप्रै व्यधक्तहरुले जीवन गुमाएको धस्थधत रहेको छ। पररणाम माधनसहरु
डर, रास, तनाव तथा धवधभन्त््न सिंकटको अवस्थाबाट गुधिरहेका छन्। कोधभड-१९ को
कारण आज पधन दैधनक रुपमा नै स्वास््र्को जरटलता र मानवीर् क्षधत भइरहेको छ।
धवश्वभर

नै

भर्ावहको

अवस्था

रहेको

छ।

नेपालमा

पधहलो

कोधभड-१९

सिंक्रमण

जनवरीको अधन्त्तम सातामा देधखएको धथर्ो। अधहले सिंक्रमण धनरन्त्तर रुपमा बढ्दो क्रममा
रहेको छ। र्सको धनर्न्त्रण तथा रोकथामको लाधग नेपाल सरकारले पधहलो पटक धमधत
२०७६/१२/११ देधख २०७६/१२/१८ सम्म बन्त्दाबन्त्दी िोषणा गने धनणार् गरेको
धथर्ो जस पिात पटक पटक अविी थप गररर्ो र हाल पूणा रुपमा बन्त्दाबन्त्दीको
अवस्था

नभएपधन

देशभरका

धवधभन्त््न

स्थानमा

सिंक्रमणको

अवस्था,

जोधखम

तथा

सिंक्रधमतको सिंख्र्ा अनुसार आिंधशक बन्त्दी, क्षेरगत बन्त्दाबन्त्दी, शीलबन्त्दी, धनषेिाज्ञा
आक्रद कार्म नै रहेको छ जसले माधनसको जीवनको सामाधजक, मानधसक, आर्थाक
आक्रद धवधवि पक्षमा धनकै असर पारी नै रहेको छ। साथै सिंक्रधमत वा मृत्प्र्ु भएका
व्यधक्तका िर ठे गाना धसल गररने, सिंक्रमण वा मृत्प्र्ु हुाँदाका बखत वसोवास गरेको स्थान
र अस्थार्ी स्थार्ी ठे गाना लगार्तका व्यधक्तगत धववरण सावाजधनक गररने कार्ाबाट धनज
सिंक्रधमत र धनजका पररवारहरु लाधन्त्छत र दुव्यावहारपूणा व्यवहारको धशकार भईरहेका
छन्। र्सले समाजलाई अशाधन्त्त र अमानवीर्ता तफा उन्त्मुख गरररहेको छ।र्सको कारण
सिंक्रमणको आशिंका भएको व्यधक्तले परीक्षण नै नगने वा सिंक्रधमतले आफ्नो धस्थधत
लुकाउने अवस्था सृजना भई जोधखमता झनै बढीरहेको छ।
१६.

महामारीले कु नै पधन धवभेद धबना (indiscriminately) धवश्वभरका सम्पूणा माधनसहरुलाई
उधत्तकै असर गरेको छ तर महामारीले समाज, राजनीधत र आर्थाक प्रणालीमा रहेको
मधहलाको धवद्यमान असमानताको प्रभाव र जोधखमताको खाडललाई झनै बढाइरहेको छ।
मधहलाहरुले मधहला भएकै कारण र्स्तो धवपदको अवस्थामा थप सिंकटहरुको सामना गनुा
परररहेको छ। मधहलाहरु जसको कमाइ कम रहेको, बित कम रहेको र असुरधक्षत
रोजगारीमा रहेका वा गररबीमा रहेका छन्, उनमा आर्थाक भारहरु अझ वृधद्ध भएको
छ। मधहलाहरुले लैधगगक सहिंसा (धवशेषगरी िरे लु सहिंसा, र्ौनजन्त्र् सहिंसा, cyber
crime, प्रजनन

स्वास््र्का

समस्र्ा,

मानधसक

स्वास््र्साँग

सम्बधन्त्ित

समस्र्ा,

रोजगारीको सुरक्षा नहुने लगार्तका समस्र्ाहरुको थप सामना गना परररहेको छ।
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लैधगगक सहिंसा र त्प्र्समा पधन धवशेषतः िरे लु सहिंसाका िटनाहरु क्रदनहुाँ बक्रढरहेको
अवस्था छ। सुरधक्षत मातृत्प्व तथा प्रजनन स्वास््र् सेवाको पहुाँिको अधिकार पधन
प्रभाधवत भईरहेको छ। नेपालमा कोधभड-१९ को कारण पधहलो मृत्प्र्ु नै एक सुत्प्केरी
मधहलाको भएको धथर्ो। अधहले सुरधक्षत मातृत्प्व सेवाको अभावका कारण मातृत्प्वसाँग
सम्बधन्त्ित मृत्प्र्ुदर (maternal mortality) पधन बढ्दो क्रममा रहेको छ।1 अझ सामाधजक
सिंरिना अनुसार मधहलाको लैंधगगक भूधमका िरार्सी कामकाजमा बक्रढ हुने भएको हुाँदा
बन्त्दाबन्त्दीको र्स समर्मा प्रार् मधहलाहरुको कार्ा बोझ धनकै बढेको छ जसको कारण
धनजहरुको शारीररक र मानधसक स्वास््र् दुवैमा थप प्रधतकू ल असर परेको छ। र्सरी
कोधभड-१९ को महामारीको लैधगगक असर रहेको (Covid-19 has gendered effects)
छ। र्सरी मधहलाहरु माधथ र्स महामारीको कारण पना गइरहेको प्रधतकू लता र असमान
असरहरु (Adverse and Disproportionate Effects) लाई न्त्र्ार्ोधित तवरबाट सम्बोिन
गरी

मधहलाको

स्वास््र्

र

धजवनको

सुरक्षा

तथा

न्त्र्ार्

प्राधिलाई

सुधनधित

गनुा

अत्प्र्ावशर्क देधखएको छ।
१७.

अधहले देशमा महामारीको कारण सामान्त्र् अवस्था नभए तापधन सिंधविानप्रदत्त मौधलक
हक अधिकारहरुको स्थगन भएको छैन र हुन धमल्ने पधन होइन तर महामारीबाट परे को
र पने बहुआर्ाधमक प्रभावहरुको उधित सम्बोिन नहुाँदा धनरन्त्तर रुपमा सुधनधित गनुापने
मधहलाको अधवभेदको हक, समानताको हक, सहिंसा धवरुद्धको अधिकार, सुरधक्षत मातृत्प्व
तथा

प्रजनन

स्वास््र्को

आत्प्मसम्मानको

साथ

बााँचन

अधिकार,
पाउने

आफ्नो

अधिकार,

देशमा

फर्का न

गोपनीर्ताको

पाउने

अधिकार,

अधिकार,

रोजगारीको

अधिकार लगार्तका मौधलक हकहरुमा वन्त्दज
े
लागेको र लाग्न सक्ने अवस्था रहेको
देधखन्त्छ। र्सै अदालतमा रहेको मुद्दा निं. ०७६-RE-०३९२, ०७६-WO-०९४४ मा
धमधत २०७७/०२/१९ को अड्बड्

धनकाशाको 19 जनाको बृहत पूणा इजलासको

आदेशले “Pandemic Jurisprudence” को धवकास गदै महामारीको बन्त्दाबन्त्दीको समर्लाई
शून्त्र्

समर् "zero-hour" मानेर न्त्र्ार् प्राधिको हकबाट कोधहलाई पधन बधन्त्ित गराउन

नहुने हुाँदा महामारीको कारण सृजना भएका दुधविाहरुको सहधजकरण गरी न्त्र्ार्को
पहुाँिमा

अवरोि

रोक्न

हदम्र्ादमा

लधिलोपन

समेत

कार्म

गरे को

छ।

अधहलेको

पररधस्थतीमा महामारीले धनम्त्प्र्ाएको जरटल अवस्था तथा प्रधतकू लताहरुको न्त्र्ार्ोधित
रुपमा सम्बोिन गरी कसैको पधन सिंधविान प्रदत्त हक अधिकारमा आिात पुग्न नक्रदने
अवस्था सृजना गना आवशर्क देधखन्त्छ भधन उक्त आदेशमा उल्लेख भएको छ। र्सथा
कोधभड-19

को

महामारीको

भर्ावह

धस्थधतमा

धवधभन्त््न

मानव

अधिकार

सम्बन्त्िी

दस्तावेज प्रदत्त अधिकार, सिंधविान प्रदत्त अधिकार तथा छररएर रहेका कानूनहरुद्वारा
1

UN Women, Surveys show that COVID-19 has gendered effects in Asia and the Pacific, UN Women Official
Website, April 2020 available at , https://data.unwomen.org/resources/surveys-show-covid-19-has-genderedeffects-asia-and-pacific
अधिवक्ता रोशनी पौड्यालसमेत धवरुद्ध नेपाल सरकार प्रिानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कार्ाालर्, ससिंहदरबारसमेत, ०७६-WO-०९६२, उत्प्प्रेषणर्ुक्त परमादेश समेत, पृष्ठ
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व्यवस्था

गररएको

अधिकारहरुको

सुधनधितता

गना

राज्र्को

स्रोत

सािनको

धवशेष

पररिालन गनुापने देधखन्त्छ। राधिर् र अन्त्तराधिर् धनकार्हरुसिंग तत्प्काल र क्रदिाकालीन
सिंरिना र प्रणालीको धवकास गना समन्त्वर् गदै डर र आवशर्कताबाट स्वतन्त्रता
(Freedom from Fear and Want) को सुधनधितता गना धसमान्त्तकृ त वगाको पूणा र
समान आर्थाक, सामाधजक अधिकारको सुधनधितता गनुापने देधखन्त्छ।
१८.

उपर्ुाक्त पृष्ठभूधममा कोधभड-19 को महामारीको व्यवस्थापन सम्बन्त्िमा बन्त्ने
् सिंर्न्त्रहरुमा
मधहला

प्रधतधनधित्प्व

नभएकाले

उक्त

सधमधत

गठनका

धनणार्

वा

उक्त

उत्प्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपने हो वा होइन भन्त्ने
् प्रथम प्रश्नतफा

सधमधतहरु

धविार गदाा,

कोधभड-19 साँग सम्बधन्त्ित नेपाल सरकारका सधमधतहरुमा मधहला सहभाधगता सुधनधित
हुनुपछा भन्त्ने
् धनवेदन दावी रहेकोमा सरकारबाट गठन भएका कोधभड-19 सम्बधन्त्ित
सधमधत/सिंर्न्त्रहरुमा कानूनी व्यवस्थाहरु अनुरुप पदेन सदस्र्हरुको स्वतः धनर्ुधक्त हुने र
राज्र्को सामा्र्ाको आिारमा समावेशीतालाई क्रधमक रुपमा लागू गररने (Progressive
Realization) धवषर् भएकोले तत्प्काल पूणा रुपमा लागू हुन नसक्ने भन्त््ने धलधखत जवाफ
धजक्रकर रहेको पाइन्त्छ।
१९.

नेपालमा कोधभड-१९ सिंक्रमणको रोकथाम तथा धनर्न्त्रण गनाको लाधग सिंिीर् सरकारले
धमधत २०७६/११/१७ मा गठन गरेको नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा धनर्न्त्रण
उच्चस्तरीर् समन्त्वर् सधमधतमा धवधभन्त््न मन्त्रालर्हरुको प्रधतधनधिहरु रहेकोमा मधहला,
बालबाधलका तथा ज्र्ेष्ठ नागररक मन्त्रालर्लाई समावेस नगराइएको र पररणामतः अन्त्र्
सिंस्थागत सिंरिनामा धहजोको सामाधजक मूल्र् मान्त्र्ताको कारण पधन पुरुषकै

प्रभूत्प्व

भएकोले सबै जसो सिंरिनामा पुरुष हुाँदा पुरुषको मार प्रधतधनधित्प्व रही मधहलाको
सहभाधगता

नरहेको

देधखन

आर्ो।

हाल

नेपाल

सरकार,

मधन्त्रपररषदको

धमधत

२०७७/२/२८ को धनणार्बाट कोरोना रोग रोकथाम तथा धनर्न्त्रणको लाधग उक्त
सधमधत

धविटन

भई

Corona Crisis Management Center

क्रक्रर्ाशील

रहेको

र्स

सधमधतमा समेत मधहलाको प्रधतधनधित्प्व रहेको पाइएन।
२०.

हरेक

सिंकट

समस्र्ाहरु

वा

धवपदको

अवस्थामा

भोग्न परररहेको हुन्त्छ।

मधहलाहरुले

मधहला

भएकै

कारणबाट

फरक

र्स कोधभड-19 को महामारीको समर्मा पधन

मधहलाहरुको अनुभव पुरूषको भन्त्दा धभन्त््न र अझै सिंवेदनशील रहेको छ। लैधगगक
सहिंसा, प्रजनन स्वास््र्का पहुाँिको समस्र्ा, मानधसक स्वास््र्साँग सम्बधन्त्ित समस्र्ा,
रोजगारीको सुरक्षा नहुने लगार्तका समस्र्ाहरु मधहलामा अझ प्रगाढ रुपमा थधपइरहेको
हुन्त्छ। र्सरी मधहलाहरुले भोगेको र भोग्न पने फरक तथा जरटल अनुभवहरुलाई कोधभड१९ साँग सम्बधन्त्ित र्ोजनाहरुको धनमााण तथा कार्ाान्त्वर्न गदाा अधनवार्ा रुपमा ध्र्ानमा
धलनु पने हुन्त्छ। मधहलाहरु माधथ पने प्रधतकु ल तथा असमान असरहरु (Adverse and
Disproportionate effects) को प्रभावकारी रुपमा सम्बोिन हुन कोधभड-१९ को
अधिवक्ता रोशनी पौड्यालसमेत धवरुद्ध नेपाल सरकार प्रिानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कार्ाालर्, ससिंहदरबारसमेत, ०७६-WO-०९६२, उत्प्प्रेषणर्ुक्त परमादेश समेत, पृष्ठ
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रोकथाम तथा धनर्न्त्रण गनाको लाधग तजुम
ा ा हुने र्ोजनाहरु मधहला मैरी भइ महामारी
धवरुद्ध 'feminist response' समेत हुन आवशर्क देधखन्त्छ। महामारीको कारण प्रभाधवत
भएका मधहलाहरुको हक-अधिकारको सुरक्षा गना र मधहलाहरुमा र्सले पारेको असरहरु
न्त्र्ूनीकरण गनाको लाधग महामारीको धनर्न्त्रण सम्बन्त्िी भइरहेका सम्पूणा कार्ाहरुमा
मधहलाको सहभाधगता अपररहार्ा छ। तर सामाधजक र ऐधतहाधसक धसमान्त्तकरण (Social
and Historical marginalization) को कारण मधहलाको सहभाधगतालाई महत्प्वपूणा रुपमा
नधलई मधहलाको बधहष्करणको धस्थधत सृजना भएको पाइन्त्छ।
२१.

नेपालको सिंधविानले समानता र समावेशीताको धसद्धान्त्तलाई आत्प्मसात् गरेको छ। UN
Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women, 1979
(CEDAW) ले पधन Substantive Equality को ममालाई बोि गदै िारा ४ मा
'temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men and
women' भनी समावेशी रुपमा मधहला र पुरुषधबि समानताको सुधनधितता गनाको
लाधग धवशेष उपार्हरुको अवलम्बन गनुापने कु रामा जोड क्रदएको छ। त्प्र्सैगरी CEDAW
को िारा ७ मा पधन राज्र्को कु नै पधन नीधत धनमााण कार्ामा मधहलाको पधन समान
सहभाधगता हुनुपने अधिकार बारे “States Parties shall take all appropriate measures to
eliminate discrimination against women in the political and public life of the country
and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with men, the right….[t]o
participate in the formulation of government policy and the implementation thereof
and to hold public office and perform all public functions at all levels of government”
भधन उल्लेख गररएको पाइन्त्छ।

२२.

नेपालको सिंधविानको प्रस्तावना तथा िारा १८(२) मा सामान्त्र् कानूनको प्रर्ोगमा
उत्प्पधत्त, िमा, वणा, जात, जाधत, सलिंग, शारीररक अवस्था, अपािंगता, स्वास््र् धस्थधत, वैवाधहक
धस्थधत, गभाावस्था, आर्थाक अवस्था, भाषा वा क्षेर, वैिाररक आस्था वा र्स्तै अन्त्र् कु नै
आिारमा

भेदभाव

गररने

छैन

भनी

तथा

१८(३)

को

प्रधतबन्त्िात्प्मक

वाकर्ािंशमा

मधहलाको लाधग राज्र्ले कानून बमोधजम धवशेष उपार् अवलम्बन गना सक्ने व्यवस्था
रहेको छ। साथै िारा ३८(४) मा राज्र्का सबै धनकार्मा मधहलालाई समानुपाधतक
समावेशीता धसद्धान्त्तको आिारमा सहभागी हुने हक सुधनधित गररएको छ। नेपालको
सिंधविानको िारा 38(5) ले मधहलालाई धशक्षा, स्वास््र्, रोजगारी र सामाधजक
सुरक्षामा सकारात्प्मक धवभेदका आिारमा धवशेष अवसर प्राि गने हक हुनेछ भनी उल्लेख
गरेको छ। नेपालको सिंधविानले बोके को समावेशीताको ममालाई राज्र्को हरे क धनकार्ले
धशरोपर गनुा पने हुन्त्छ। सिंधविान भन्त्दा माधथ कोही छैन र हुन पधन सकदैन। मधहलाको
अथापण
ू ा

सहभाधगताको

सुधनधितताको

लाधग

आगामी

क्रदनमा

हुने

कोधभड-१९

को

रोकथामसाँग सम्बधन्त्ित कु नै पधन छलफल, र्ोजनाको धनमााण, व्यवस्थापन, अनुगमन
प्रक्रक्रर्ा लगार्तका धनणार् प्रक्रक्रर्ामा र र्स सम्बन्त्िी बन्त्ने
् सबै सधमधतहरुमा सिंधविानको
अधिवक्ता रोशनी पौड्यालसमेत धवरुद्ध नेपाल सरकार प्रिानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कार्ाालर्, ससिंहदरबारसमेत, ०७६-WO-०९६२, उत्प्प्रेषणर्ुक्त परमादेश समेत, पृष्ठ
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समानुपाधतक

समावेशीताको

ममा

र

लैधगगक

समानताको

अविारणा

अनुसार

समावेशीताको सुधनधितता गना नेपाल सरकारको नाउाँ मा धनदेशनात्प्मक आदेश जारी
गररएको छ।
२३.

अब प्रश्न निं. 2 अथाात कोधभड-19 महामारीबीि भएका वा हुने िरेलु सहिंसा, लैधगगक
सहिंसाबाट पीधडत मधहलाहरुलाई आकधस्मक सेवा एविं उद्धारका सेवाहरु लगार्त न्त्र्ाधर्क
सेवाको पहुाँिमा प्राथधमकताका साथ उधित, पर्ााि र प्रभावकारी रुपमा उपलब्ि
गराउन नेपाल सरकारको नाउाँ मा परमादेशको आदेश जारी हुनुपछा भन्त्ने
् धनवेदन दावी
रहेकोमा िरे लु सहिंसा सम्बन्त्िी कानूनहरु र्थोधित रुपमा कार्ाान्त्वर्न भई पीधडतहरुले
न्त्र्ार् पाइरहेको हुाँदा आदेश जारी हुनुपने होइन भन्त््ने धलधखत जवाफ धजक्रकर रहेको
पाइन्त्छ।

२४.

कु नै पधन धवपद्/आपत्प्कालीन अवस्थामा मधहला, बालबाधलका तथा अपागगता भएका
व्यधक्तहरु बक्रढ जोधखममा हुने र थप िुनौधतहरुको सामना गनुा पने हुन्त्छ।2 कोधभड-१९
को सिंक्रमण धवश्वव्यापी रुपमा फै धलरहेको अधहलेको अवस्थामा मधहलाहरु महामारीको
मार नभई व्यापक रुपमा लैधगगक धवभेद ् तथा सहिंसाको पधन धसकार भइरहेका छन्।
धवश्वभर नै अन्त्र् अपरािको दरमा कमी आए तापधन मधहला माधथ हुने सहिंसाहरु र
मुख्र्तः िरेलु सहिंसाको त्र्ागकमा धनकै

वृधद्ध भइरहेको पाइन्त्छ।3 कोधभड-१९ ले

धनम्त्प्र्ाएको धवपदको कारण बक्रढरहेको तनावको अवस्था र समाजमा िधलआएको धवषाक्त
सामाधजक अभ्र्ास तथा लैंधगगक असमानताले बन्त्दाबन्त्दीको समर्मा िरेलु सहिंसामा वृधद्ध
भएको कु रा धवधभन्त््न अध्र्र्नहरुबाट देधखन्त्छ।4 UNFPA ले बन्त्दाबन्त्दी िधलरहेमा हरेक
तीन मधहनामा थप १५ लाख मधहला लैधगगक सहिंसाको धसकार हुने आकिं लन गरेको छ।5
कोधभड-१९ को कारणले मधहलाहरु िरधभरै बस्नुपने वाध्र्ता रहेको तर िरेलु सहिंसा
बढीरहेको हुाँदा मधहलाहरु आफ्नै िर धभर पधन असुरधक्षत भएका छन्। र्सरी बढ्दो
क्रममा रहेको लैधगगक सहिंसालाई कोधभड-१९ महामारीले धनम्त्प्र्ाएको अको महामारी
भन्त्दै “Shadow Pandemic” (छााँर्ा महामारी) समेत भधनएको छ।6
2

António Guterres, United Nations Secretary-General, Opening Remarks of the Secretary-General's Appeal for
Global Ceasefire, (Speech at the UN Headquarters on 23 March 2020) available at
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-03-23/secretary-general-appeal-for-global-ceasefire
UNDP कोअनुसारIn France, for example, cases of domestic violence have increased by 30 per cent since the
lockdown on March 17. Helplines in Cyprus and Singapore have registered an increase in calls by 30 per cent
and 33 per cent, respectively. In Argentina, emergency calls for domestic violence cases have increased by 25
per cent since the lockdown started.
3

4

Human Rights Watch (HRW), Women Face Rising Risk of Violence During Covid-19, Official Website of
HRW July 2020 available at https://www.hrw.org/news/2020/07/03/women-face-rising-risk-violence-duringcovid-19. See also, UN Women, COVID-19 and Ending Violence Against Women, UN Women, 2020.
5

United Nations Population Fund, Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Genderbased Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage, 2020.
6

UN Women, COVID-19 and Ending Violence Against Women, UN Women, 2020.
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२५.

नेपालमा पधन गतवषाको तुलनामा अन्त्र् अपरािको सिंख्र्ा िटे पधन बलात्प्कार, िरेलु
सहिंसाका िटनाहरु तथा मधहला धवरुद्ध cyber crime बन्त्दाबन्त्दीको समर्मा धनकै बढेको
देधखन्त्छ। नेपाल प्रहरीको अपराि त्र्ागक अनुसार नेपालमा िैर ११ देधख साउन १०
को अवधिमा मार पधन मधहला, बालबाधलका तथा जेष्ठ
् नागररक धवरुद्ध जम्मा ४४४८
वटा वारदात िटेको जसमा 717 जबरजस्ती करणीको कसुर, 199 करणी उद्योगको
कसुर र १९३१ िरे लु सहिंसाको कसुर रहेको छ।7 मधहलाहरुले िर जहााँ सबैभन्त्दा
सुरधक्षत ठान्त्दछन् त्प्र्ही िरमा डर, अशाधन्त्त र असुरक्षाको अवस्थामा बस्नु परेका छन्।
सामान्त्र् अवस्थामा िर धभर सहिंसाको वातावरण सृजना हुाँदा मधहलाहरुले उक्त स्थानमा
नबसी सुरधक्षत स्थानमा जाने, अन्त्र् व्यधक्त वा सिंस्थाको सहर्ोग धलने, उजुरी गने वा
आफू लाई सुरधक्षत राख््ने अन्त्र् कु नै उपार्हरु गना सक्ने अवस्था धथर्ो भने अधहले
बन्त्दाबन्त्दीको कारण त्प्र्स्ता सहर्ोग प्रणालीको पहुाँि करठनपूणा रहेको अवस्था छ। र्सरी
लैधगगक सहिंसामा पधन आकधस्मक तथा तत्प्काल उद्धार सेवा र न्त्र्ाधर्क सेवाको पहुाँि
प्रभावकारी रुपमा उपलब्ि हुन सके को छैन।

२६.

र्स

पररधस्थधतमा

मधहलाहरुमाधथ

भइरहेका

सहिंसाको

रोकथाम

गना

तथा

सहर्ोग

प्रणालीसाँग पहुाँि वृधद्ध गदै न्त्र्ार्को सुधनधितता गना राज्र् धनकै सिंवेदनशील र सक्रक्रर्
हुनु

पदाछ।

महामारीको

सम्बोिनसाँगै

मधहलालाई

सुरधक्षत

पधन

राधखनु

पदाछ।

मधहलाहरुको जरटल अवस्थालाई मध्र्नजर गदै कोधभड-१९ को कारण मधहलाहरु माधथ
परेको थप प्रधतकू ल प्रभावहरुलाई कम गनाको लाधग कोधभड-१९ रोकथामको तर्ारी
(Preparedness), सम्बोिन (Response) र पुनलााभ (Recovery) को हरेक कार्ाको
के न्त्िमा मधहलालाई (put women at center of COVID response)8 राख््नु पने हुन्त्छ।
लैधगगक धहसाबले कोधभड-१९ बाट पना गएको प्रधतकु ल र असमान (Adverse and
Disproportionate) असर धवश्वभर नै प्रगाढ रुपमा महशुस भएको छ र धवधभन्त््न
रािहरुले र्सको धवरुद्ध उदाहरणीर् कदम िालेका छन्। बेलार्तले िर-िर पुगेर हुलाक
सेवा पुरर्ाइरहे
्
का हुलाकीहरुलाई िरेलु सहिंसा प्रधत िनाखो रही कु नै पधन िरमा सहिंसा
भएको शिंका लागेमा प्रहरीमा खबर पुरर्ाउने
्
व्यवस्था गरे को छ भने फ्रान्त्सले िरेलू
सहिंसाबाट पीधडत मधहलाहरुले औषधि तथा क्रकराना पसलहरुमा गएर आफू माधथ भइरहेको
सहिंसा बारे सूिना क्रदन सक्ने र र्क्रद सहिंसा भएको पाइएमा पीधडतलाई शोषण गने
व्यधक्तबाट टाढा लगी होटेलमा बस्न धमल्ने व्यवस्था धमलाएको छ, त्प्र्स्तै कर्ानडा,
िीन, अमेररका लगातका राज्र्हरुले भिुाअल माध्र्मबाट आवशर्क परामशा तथा कानूनी

7

Nepal Police, Women, Children and Senior Citizen Service Directorate, Nepal Police Official Website
available at https://cid.nepalpolice.gov.np/index.php/cid-wings/women-children-service-directorate
8

United Nations Development Programme (UNDP), Gender-based Violence and COVID-19, UNDP, 2020.
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सहार्ता प्रदान गरररहेका छन्।9 भारतमा पधन जम्मु कधस्मर हाई कोटाले बक्रढरहेको िरेलु
सहिंसालाई सम्बोिन गदै suo moto आदेश जारी गरेको छ जसमा अदालतले लैंधगगक
सहिंसाको रोकथामको लाधग कोषको सृजना, उजुरीको सहजताको लाधग call-in-services
मा वृधद्ध, अनलाईन मनोपरामशा सेवा, क्रकराना पसल तथा औषिी पसलहरुमा उजुरी
गना धमल्ने व्यवस्था, िरमा बस्न सक्ने वातावरण नभएका पीधडतहरुलाई बस्नको लाधग
होटेलहरुमा safe space को व्यवस्था, सूिना सम्प्रेषण र लैधगगक सहिंसा धवरुद्ध जागरण
अधभर्ानहरुको सिंिालन गने भधन धवधभन्त््न उपार्हरु अपनाएको पाइन्त्छ।10
२७.

नेपालको सिंधविानको िारा १६ ले प्रत्प्र्ेक व्यधक्तलाई सम्मानपूवाक बााँचन पाउने हक,
िारा 18 ले धवभेद धवरुद्ध समानताको हक र िारा २० ले प्रत्प्र्ेक व्यधक्तलाई
न्त्र्ार्सम्बन्त्िी हक, िारा २१ ले अपराि

पीधडतलाई कानून बमोधजम सामाधजक

पुनस्थाापना र क्षधतपूर्ता सधहतको न्त्र्ार् पाउने हक, िारा २९ ले शोषण धवरुद्धको हक
र िारा ३८(2) ले मधहला धवरुद्ध िार्माक, सामाधजक, सािंस्कृ धतक परम्परा, प्रिलन
वा अन्त्र् कु नै आिारमा शारीररक, मानधसक, र्ौनजन्त्र्, मनोवैज्ञाधनक वा अन्त्र् कु नै
क्रकधसमको धहसािंजन्त्र् कार्ा वा शोषणजन्त्र् कार्ा धवरुद्धको हक प्रदान गरेको छ। िरे लु
सहिंसा (कसूर र सजार्) ऐन, २०६६ को दफा ४ ले िरेलु सहिंसामा प्रहरी, मधहला
आर्ोग, धजल्ला अदालत वा स्थानीर् तह जुन सुकैमा पधन उजुरी गना सक्रकने व्यवस्था
गरेको भए तापधन बन्त्दाबधन्त्दको अवस्थामा िरबाट धनस्के र उजुरी गना सक्ने अवस्था धनकै
असहज भएको छ वा प्रधतकु ल पररधस्थधतमा दताा गना सम्बधन्त्ित धनकार्मा दुःख साथ
पुग्दा उजुरी दताा गना समेत करठन परेको छ। राधिर् मधहला आर्ोगले उजुरी गनाको
लाधग हेल्प लाइन 1145 टेधलफोन नम्बरको व्यवस्था गरे को छ तर देशभरको लाधग
त्प्र्धह एउटा हेल्प लाइन टेधलफोन नम्बर पर्ााि हुने देखखाँदन
ै । र्स्तोमा मधहलाको न्त्र्ार्मा
पहुाँिको

हक

लगार्त

सहिंसा

धवरुद्धको

हक

धनजहरुको

शोषण

धवरुद्धको

हक

र

आत्प्मसम्मानका साथ बााँचन पाउने तथा पीधडतको न्त्र्ार् र उपिारको हकमा नै पधन प्रश्न
धिन्त्ह लागेको छ। त्प्र्स्तै िरे लु सहिंसा (कसूर र सजार्) ऐन, २०६६ को दफा ६ ले
िरे लु

सहिंसाको

पीधडतलाई

तत्प्काल

सिंरक्षण

आवशर्क

पने

भएको

हुाँदा

अन्त्तररम

सिंरक्षणात्प्मक आदेश जारी गना सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अदालतले बन्त्दाबन्त्दीको कारण
धनकै

धसधमत सेवाहरु मार प्रदान गरररहेको हुाँदा के धह समर्को लाधग पीधडतहरुले

अदालतबाट

राहत

माग्न

सक्ने

अवस्था

समेत

पाएनन्

तर

प्रस्तुत

धनवेदनमा

र्स

अदालतबाट धमधत २०७७।०२।२७ मा जारी भएको अन्त्तररम आदेश अनुसार हाल िरे लु
सहिंसाका उजूरीहरु उपर कारवाही-क्रकनारा भैरहेको भए तापधन बन्त्दाबन्त्दी पूणा रुपमा
नखुधलसके को हुाँदा िरे लु सहिंसाका िेरै पीधडतहरुलाई न्त्र्ार्मा पहुाँिको सुधनधितता साँगै
9

United Nations Development Programme (UNDP), Gender-based Violence and COVID-19, UNDP, 2020, p.3.

10

Suo Moto Order of the High Court of Jammu and Kashmir dated 16.04.2020.
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कानूनी प्राविान अनुसार तत्प्कालै अन्त्तररम सिंरक्षण, मानािामल, राहत प्रदान गनुा पने
आवशर्कता रहेको देधखन्त्छ भने सहर्ोग प्रणालीसाँग समन्त्वर् र पहुाँिको सुधनधितता
गराउनु पने समेत देधखन्त्छ। साथै जबरजस्ती करणी, Cyber Crime लगार्त अन्त्र्
लैधगगक सहिंसामा पधन आकधस्मक तथा तत्प्काल उद्धारका सेवाहरु र न्त्र्ाधर्क पहुाँिको
तत्प्काल प्रभावकारी उपलब्िता गराउन आवशर्क देधखन्त्छ।
२८.

CEDAW को General Recommendation No. 35 on Gender-based Violence Against
Women, 2017 को प्रकरण १५ ले 'Women’s right to a life free from gender-based
violence is indivisible from and interdependent with other human rights' भनी
मधहलाको सहिंसा मुक्त रुपमा बााँचन पाउने अधिकार बारे व्याख्र्ा गदै प्रकरण २१ मा
राज्र्ले र्स्तो क्रकधसमको सहिंसा रोकथाम गनाको लाधग कु नै पधन क्रढलाई नगरी तत्प्काल
आफ्नो दाधर्त्प्व धनवााह गनुा पदाछ भनेको पाईन्त्छ; 'overarching obligation of States
parties is to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating
discrimination against women, including gender-based violence against women. This
is an obligation of an immediate nature; delays cannot be justified on any ground….'

२९.

त्प्र्सैगरी

मधहलाको

न्त्र्ार्मा

पहुाँिको

सम्बन्त्िमा

को

CEDAW

General

Recommendation No. 33 on Women’s Access to Justice, 2015 ले पधन
'Justiciability requires the unhindered access by women to justice and their
ability and empowerment to claim their rights as legal entitlements' भधन
CEDAW अन्त्तगात सिंरधक्षत अन्त्र् अधिकारको प्राधिका लाधग मधहलाको धबना कु नै वािा
अड्िन धनरन्त्तर न्त्र्ार्मा पहुाँिको अधिकारको सुधनधितता हुनुपने भधन व्याख्र्ा समेत
गरेको

पाइन्त्छ।

लैधगगक

सहिंसाको

बढ्दो

िटनाको

कारण

सृजना

भएको

shadow

pandemic को सामना गनाको लाधग Recommendation No. 33 ले पररकल्पना गरे
अनुसारको justiciability, availability, accessability, good quality justice system, legal
remedies र accountable justice system हुनुपदाछ र र्स्तो सिंरिना सबै मधहलाको
पहुाँिर्ोग्र् र मधहलाहरुको फरक आवशर्कता सम्बोिन गना सक्ने हुनुपदाछ।
३०.

हालको असामान्त्र् अवस्थामा पधन सहिंसा धवरुद्धको अधिकार र उपिारको हक धनलधम्बत
नरहेको अवस्थामा सहिंसामा परेको मधहलाको न्त्र्ार्मा पहुाँिको हकमा कु नै पधन हालतमा
सम्झौता गना सदकाँ दैन। र्ो महामारीको असामान्त्र् अवस्था कधहलेसम्म जान्त्छ भन्त््ने
अधनधितताको अवस्था छ। सिंधविानले िारा १६, १८, २०, २१, २९, ३८ र 46
मा सुधनधित गरेको मौधलक हकको रक्षा गनुा पधन र्स अदालतको कताव्य हो। साथै
िरे लु सहिंसा (रोकथाम तथा धनर्न्त्रण) ऐन, 2066 को कार्ाान्त्वर्न गराउन पधन
अदालत सक्रक्रर् हुनुपदाछ। र्सथा, कोधभड-१९ को कारण बक्रढरहेको धवशेष रुपमा िरे लु
सहिंसा र अन्त्र् प्रकारका लैधगगक सहिंसाहरुमा तत्प्काल र प्रभावकारी न्त्र्ार्को सुधनधितता
गररनु पदाछ भन्त््ने कु रामा र्ो इजलास पूणा रुपमा सहमत छ। बन्त्दाबन्त्दीकै अवस्थामा
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पधन मधहलाहरुको न्त्र्ार्मा पहुाँिको सुधनधितता गनाका लाधग साथै Shelter, मानधसक
उपिार,

औषिी

उपिार,

कानूनी

सहर्ोग

लगार्त

सहर्ोग

प्रणालीको

पहुाँिको

सुधनधितता गरी आकधस्मक तथा तत्प्काल उद्धार गना राज्र् र राज्र्का सबै न्त्र्ाधर्क
धनकार्हरु तत्प्पर रहनु पदाछ।
३१.

महामारीको अवस्थामा राज्र्ले मधहलाहरु प्रधत सामान्त्र् अवस्थामा भन्त्दा अझ बक्रढ
सिंवेदनशीलता देखाउन पने हुन्त्छ। नेपालको सिंधविानको िारा २७३ को उपिारा (१०)
ले सिंकटकाधलन अवस्थामा पधन िारा ३८ अनुसारको मधहलाको हक धनलम्बन गना
नधमल्ने (non-derogable) मौधलक हकको सूधिमा राखेको छ। त्प्र्सैगरी International
Covenant on Civil and Political Rights, १९६६ ले पधन िारा ४ मा न्त्र्ार्मा लैधगगक
समानताको हकलाई non-derogable right को रुपमा नै राखेको देधखन्त्छ तसथा मधहला
भएकै कारणले भोग्नु पने सहिंसा मधहला धवरुद्ध भेदभाव र असमानतासाँग जोधडएको धवषर्
पधन भएको हुाँदा सिंधविान र कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारमा महामारी जस्तो धवपतको
अवस्थामा पधन न्त्र्ार्को पाँहुिमा बन्त्देज लाग्ने कार्ा कु नै पधन धनकार्बाट हुनु हुाँदन
ै ।

३२.

िरे लु सहिंसाबाट पीधडत मधहलाहरुको लाधग आफू माधथ सहिंसा गने आफ्नो पधत वा िरको
कु नै सदस्र्बारे उजुरी गनुा धनकै करठन कार्ा हो। त्प्र्समा पधन बन्त्दाबन्त्दीको अवस्थामा
उजुरी गने माध्र्म र धनकार्मा नै पहुाँि हुन नसक्ने भएको हुाँदा अवस्था झन जरटल
भएको छ। तसथा मधहलाहरुको लाधग उजुरीको प्रक्रक्रर्ा सहज बनाउनु धनकै महत्प्वपूणा छ।
लैधगगक सहिंसा र त्प्र्समा पधन िरे लु सहिंसामा भैरहेको वृधद्धलाई न्त्र्ूनीकरण गरी र्सको
रोकथाम तथा पीधडतको न्त्र्ार्मा पहुाँिको सुधनधितता गना भिुाअल माध्र्मबाट नै िरेलु
सहिंसा लगार्तका लैधगगक सहिंसाका िटनाको उजुरी तथा मुद्दाको सुनुवाई हुने व्यवस्था
अधहलेको

पररधस्थधतमा

अत्प्र्ावशर्क

देधखन्त्छ।

धवधभन्त्न
्

देशहरुले

आजको

असामान्त्र्

धस्थधतमा न्त्र्ार्को सुधनधितताको धनधम्त र्ो पद्दधत अपनाइसके का छन्। नेपालमा पधन
सहज रुपमा online case reporting
लाई

अभ्र्ासमा

ल्र्ाइ

लैधगगक

गना सक्रकने व्यवस्था धमलाई तथा online hearing
सहिंसाबाट

मधहलाको

सुरक्षा

र

न्त्र्ार्मा

पहुाँिको

सुधनधितता गनुा पने देधखन्त्छ।
३३.

बन्त्दाबन्त्दीको कारणले प्रहरी, अदालत, मधहला आर्ोग, स्थानीर् धनकार् लागार्त
राज्र्का

धवधभन्त््न

सेवाप्रदार्क

सिंस्थाहरु

पूणा

रुपमा

सिंिालन

हुन

नसके को

हुाँदा

पीधडतहरुको न्त्र्ार्मा पहुाँिको हक प्रभाधवत भएको छ। प्रहरी, अदालत, स्थानीर्
धनकार् तथा अदालतबाट प्रदान गररएका सेवाहरु के ही समर्को लाधग स्थगन गररएको
हुाँदा िरे लु सहिंसाका मुद्दाको दताा तथा सुनुवाइमा वािा पुग्न गएको भएता पधन के ही
सेवाहरु हाल सुिारु भइसके का छन्। तर पधन पूणा रुपमा प्रभावकारी सेवा उपलब्ि हुन
नसके को हुाँदा िरेलु सहिंसाका उजूरीहरु दताा, मुद्दा कारवाही क्रकनारा, पीधडतहरुलाई
तत्प्काल अन्त्तररम राहत र अन्त्तररम सिंरक्षणको सुधनधितता तथा धवशेष कोष स्थापना
अधिवक्ता रोशनी पौड्यालसमेत धवरुद्ध नेपाल सरकार प्रिानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कार्ाालर्, ससिंहदरबारसमेत, ०७६-WO-०९६२, उत्प्प्रेषणर्ुक्त परमादेश समेत, पृष्ठ
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गरी समन्त्वर् प्रणाली खडा गरी सहर्ोग प्रणालीसिंग समन्त्वर्मा पहुाँि लगार्तका काम
कारवाहीका धनधमत्त

Online Case Registration/ Hearing लगार्त उपर्ुाक्त उपार्हरु

अवलम्बन गरी अधवधचछन्त््न रुपमा तत्प्कालै सेवाहरु सुिारु गनू,
ा गराउनू भनी नेपाल
सरकारको नाउाँ मा परमादेश जारी गररक्रदएको छ।
३४.

मधहला उपर हुने सहिंसाको सन्त्दभामा राधिर् मधहला आर्ोगमा 1145 निं को एकमार
हेल्पलाइन

टेधलफोन

रहेको

तर

महामारीलाई

धनर्न्त्रण

गरी

जनताको

जीवन

र

स्वास््र्को सुरक्षाको लाधग राज्र् सिंर्न्त्रको प्रभावकारीता बढाउनु पने कु रा धनर्वावाद छ।
कोधभड-19 को महामारीले सृजना गरेको असामान्त्र् अवस्थामा पीधडतको तत्प्काल सुरक्षा
र आवशर्क धनगरानीको लाधग धडधजटल माध्र्मको प्रर्ोग गनुापने समकालीन आवशर्कता
देधखएको छ र आवशर्कता पधन हो। धछमेकी राि भारतको राधिर् मधहला आर्ोगले
महामारीको कारण लकडाउनको अवस्थामा िरे लु सहिंसा भएको जानकारी व्हाट्सएप
नम्बरबाट क्रदनसक्रकने, त्प्र्स्तै स्पेनमा "Mask-19" भन्त्ने
् कोडको प्रर्ोग गरी िरेलु सहिंसा
भईरहेको सूिना फामेसीबाट क्रदनसक्रकने पद्धधत अपनाएका उदाहरणहरु भेरटन्त्छन्। तसथा
लैधगगक सहिंसा तथा कोधभड-19 बाट प्रभाधवत मधहला तथा बालबाधलकाको आकधस्मक
र तत्प्काल उद्धार (Immediate Rescue and Relief) का लाधग देशका 753 वटा
स्थानीर् सरकारमा हेल्पलाइन टेधलफोन वा Facebook को व्यवस्था गना साथै हेल्पलाइन
रहेको जानकारी सबैमाझ पुरर्ाउन
्
तथा अन्त्र् आवशर्क पने उपर्ुक्त धवशेष उपार्हरु
अवलम्बन गनुापने देखखाँदा आवशर्क व्यवस्था धमलाउन समेत नेपाल सरकारको नाउाँ मा र्ो
आदेश जारी गररक्रदएको छ।
३५.

प्रश्न निं. 3 अथाात मधहला, बालबाधलका, गभावती, सुत्प्केरी, अपागगता भएका व्यधक्त,
जेष्ठ नागररक जस्ता High Risk Group मा पनेहरुका लाधग धवशेष प्राथधमकताका साथ
स्वदेश धभत्र्र्ाउन परमादेश जारी गनुापछा भन्त््ने धनवेदन दावी रहेकोमा र्सै सम्बन्त्िमा िर
फर्का रहेका व्यधक्तहरुलाई सुरक्षापूवाक िर पुरर्ाउने
्
क्रममा मधहला, बालबाधलका, जेष्ठ
नागररक तथा शारीररक रुपमा अस्वस्थ व्यधक्तहरुलाई प्राथधमकतामा राख्नु भनी ररट निं
076-WO-0938 मा सवोच्च अदालतबाट आदेश भईसके को र धवदेशबाट नेपाल आउन
िाहने तथा धवदेशमा अपठ्र्ारोमा परेको नेपालीको लाधग स्वदेश आउन सहजीकरण गने
सम्बन्त्िी आदेश 2077 जारी भई सोही आदेश बमोधजम प्राथधमकताकै आिारमा स्वदेश
आउने क्रम जारी रहेको भन्त्ने
् धलधखत जवाफबाट देधखन्त्छ। सो प्राथधमकतालाई धनरन्त्तरता
क्रदईनेछ भन्त््ने कु रामा र्स अदालत धवश्वास गदाछ। साथै प्राथधमकताक्रममा उद्धार गररएका
वा

स्वदेश

फकााइएका

मधहला,

बालबाधलका

र

जेष्ठ

नागररकको

सिंख्र्ा

लैधगगक

पृथकीकरण त्र्ागक (Gender Disaggregated Data) अधभलेखीकरण गरी सावाजधनकरण
गना नेपाल सरकारको नाउाँ मा धनदेशनात्प्मक आदेश जारी गररक्रदएको छ।
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३६.

त्प्र्सैगरी मधहला, बालबाधलका, गभावती, सुत्प्केरी, अपागगता भएका व्यधक्त, जेष्ठ
नागररक जस्ता High Risk Group मा पनेहरुका लाधग धवशेष प्राथधमकताका साथ
सुरधक्षत क्वारे धन्त्टन, आइसोलेसन(Isolation)को व्यवस्था गना परमादेश जारी गनुापछा भन्त्ने
्
धनवेदन

दावी

रहेकोमा

धवद्यमान

कानूनी

व्यवस्थाहरुले

नै

उच्च

जोधखममा

परेका

समूहहरुलाई धवशेष सिंरक्षणको व्यवस्था भएकोले परमादेश जारी हुनुपने होइन भन्त््ने
धलधखत जवाफ रहेको देधखन्त्छ। कोधभड-19 बाट हुने सम्भाधवत सिंक्रमणबाट बच्न र
बिाउन सिंक्रधमत ईलाका वा सिंक्रधमतको सम्पका मा रहेका वा आवास वा होटेलमा रहेका
सम्भाधवत जोधखम भएका व्यधक्तलाई बाह्य सम्पका बाट टाढा राखी तोक्रकएको क्वारेन्त्टाइन
सेन्त्टरमा राख््ने गररएको छ। क्वारेन्त्टाइन सेन्त्टरमा रहेका व्यधक्तलाई आर्थाक, सामाधजक र
मनोसामाधजक सहार्ताको साथै पर्ााि र स्वस््र् खाना र पानी जस्ता आिारभूत
आवशर्कताहरू प्रदान गररनुपदाछ। साथै महामारीको अवस्थामा मधहला, बालबाधलका
तथा

जेष्ठ

नागररकलाई

धवशेष

सुरक्षा

प्राथधमकतामा राख््नु पधन उधतकै

िाधहने

हुाँदा

र्ी

वगाको

आवशर्कतालाई

आवशर्क छ। कोरोना भाइरस सम्बन्त्िी क्वारेनटाइन

सिंिालन तथा व्यवस्थापन गना बनेको मापदण्ड 2076 को दफा 3 (1) (छ) मा
"गभावती मधहला, दश वषासम्मका बालबाधलका, जेष्ठ नागररक र अपािंगता भएका
व्यधक्तका लाधग प्राथधमकता क्रदई अलग्गै क्वारेन्त्टाइनको व्यवस्था गने" भनी उल्लेख
गररएको छ। मधहला, बालबाधलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालर्बाट स्वीकृ त कोरोना
भाइरस महामारीको अविीमा आश्रर्स्थल सिंिालन सम्बन्त्िी मापदण्ड 2077 को दफा
5(3) मा 'क्वारेधन्त्टन कक्ष अपागगता, ज्र्ेष्ठ नागररक, मधहला तथा बालबाधलका मैरी
हुनुपछा' भनी व्यवस्था गररएको छ। धवश्व स्वास््र् सिंगठनले जारी गरेको कोधभड-१९
सम्बन्त्िी मापदण्डमा 'The needs of vulnerable populations should be prioritized.'11
भनी उल्लेख गररएको छ। र्द्यपी राधिर् मानव अधिकार आर्ोगले गरेको बन्त्दाबन्त्दीको
अविीमा मानव अधिकारको अवस्थाको प्रारधम्भक अनुगमनको प्रधतवेदनमा "क्वारे धन्त्टनहरु
मधहला,

बालबाधलका,

गभावती,

सुत्प्केरी,

अपागगता

भएका

व्यधक्त

तथा

जेष्ठ

नागररकलाई धवशेष ध्र्ान क्रदनुपने लगार्तका व्यवस्था हुनुपनेमा मधहला, बालबाधलका
तथा अपागग मैरी भएको पाईएन" भधनएको पाईन्त्छ। क्वारे धन्त्टनमा स्वस्थ खाना र पानी
जस्ता

आिारभूत

आवशर्कता

धवधहन

माधनसहरु

बधसरहेका,

मधहलाहरु

बलात्प्कृत

भईरहेका, मधहला सुरक्षाकमीको उपधस्थधत नभएको तथा छु ट्टै शौि र आश्रर्कक्ष
समेतको व्यवस्थाको अभाव रहेको पररप्रेक्ष्र्मा, नेपालमा लैंधगक मैरीपूणा, स्तरीर् र
सुरधक्षत क्वारे धन्त्टनको अत्प्र्ावशर्कता रहेको देधखन्त्छ। आजको धततो र्थाथाको रुपमा रहेको
कोधभड-19 को महामारीको पूणा धनर्न्त्रणको आिंकलन अधहले नै गना सक्रकने अवस्था
11

World Health Organization, Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for
coronavirus disease (COVID-19), Interim Guidance, 19 March 2020.
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पधन छैन। तसथा क्वारे न्त्टाइन सेन्त्टरमा बसेका व्यधक्तहरुका लाधग स्वस्थ खाना, शुद्ध धपउने
पानी, सामाधजक दुरी कार्म हुने गरी खाने, सुत्प्ने
् र शौिको प्रबन्त्ि धमलाउनु तथा
मधहला,

बालबाधलका,

गभावती,

सुत्प्केरी,

अपागगता

भएका

व्यधक्त

तथा

जेष्ठ

नागररकलाई धवशेष प्राथधमकता क्रदई सुरधक्षत, स्तरीर् र सुव्यवधस्थत क्वारेन्त्टाइन तथा
आइसोलेसनको लाधग उपर्ुक्त व्यवस्था गनुा गराउनु भनी नेपाल सरकारको नाउाँ मा
परमादेश जारी गररक्रदएको छ।
३७.

प्रश्न निं. 4 अथाात सुरधक्षत मातृत्प्व तथा प्रजनन स्वास््र्सम्बन्त्िी अधिकार अनवरत
रुपमा सुधनधित गना स्वास््र् सिंस्थाहरुले गभावती र सुत्प्केरी मधहला, धशशुहरुलाई
प्राथधमकतामा राखी सेवा क्रदन, क्रदलाउन तथा क्वारे धन्त्टनमा बसेका मधहलाहरुका लाधग
राहत पर्ाके जमा सुरधक्षत मातृत्प्व तथा प्रजनन स्वास््र् सामग्री प्रदान गना आदेश जारी
गनुापने भन्त्ने
् धनवेदन दावी रहेकोमा धवद्यमान कानूनी व्यवस्थाले र्ी धवषर् सम्वोिन
गरेकै हुाँदा आदेश जारी हुनुपने होइन भन्त््ने धलधखत जवाफ रहेको पाइन्त्छ।

३८.

अब धनवेदकको माग बमोधजम आदेश जारी गनुापने हो वा होइन भन्त्ने
् तफा धविार
गदाा, आर्थाक, सामाधजक तथा सािंस्कृ धतक अधिकार सम्बन्त्िी अन्त्तराधिर् प्रधतज्ञापर,
१९६६ को िारा १२ ले व्यधक्तको शारीररक र मानधसक स्वास््र् उच्चतम प्राि स्तरको
उपभोग गने अधिकारको साथै र्स अधिकारको पूणा प्राधिका लाधग प्रकोप, महामारी,
पेशागत र अन्त्र्

रोगहरुको रोकथाम,

उपिार र धनर्न्त्रण

तथा धबरामी

भएको

अवस्थामा सबैलाई धिक्रकत्प्सागत सेवा र हेरिाह धनधित गने अवस्थाहरुको सृजना गनुापने
व्यवस्था भएको पाइन्त्छ। त्प्र्सै गरी मधहला धवरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्त्मूलन गने
सम्बन्त्िी महासन्त्िी, १९७९ को िारा १२ ले धवशेषतः पररवार धनर्ोजनसाँग सम्बधन्त्ित
सेवाहरु लगार्त स्वास््र् सेवाहरुमा पहुाँिको सुधनधितता गना स्वास््र् सेवाको क्षेरमा
मधहला धवरुद्धको भेदभाव उन्त्मूलन गना सम्पूणा उपर्ुक्त उपार्हरु अवलम्बन गनुाका साथै
मधहलालाई गभावती, प्रसूधत र प्रसूधत पश्िातको अवधिमा उपर्ुक्त सेवाहरु र आवशर्क
भएका बखत धनःशुल्क सेवा उपलब्ि गनुप
ा ने कु रालाई राज्र्को दाधर्त्प्वको रुपमा अिंधगकार
गरेको छ। WHO ले कोधभड-१९ को अवस्थामा मातृ र नवजात धशशुहरुको देखभाल
सधहत आवशर्क स्वास््र् सेवाहरुको प्राविानको बारे मागादशान प्रकाधशत गरेको छ। सो
मागादशानमा 'women’s choices and rights to sexual and reproductive health care,
however, should be respected regardless of COVID -19 status'12 अथाात कोधभड-१९
जस्तो महामारीको अवस्थामा पधन मधहलाको सुरधक्षत मातृत्प्व तथा प्रजनन स्वास््र्
सेवाको अधिकारलाई सम्मान गनुा पने हुन्त्छ भधनएको पाईन्त्छ।
३९.

र्समा सुरधक्षत मातृत्प्व तथा प्रजनन स्वास््र् अधिकार मानव अधिकार मार नभई
नेपालको सिंधविानको िारा ३८(२) ले मौधलक अधिकारको रुपमा मान्त्र्ता क्रदएको छ।
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प्रजनन स्वास््र्को अधिकार धभर र्ौन तथा प्रजनन िक्रलाई प्रभाव पाने सबै क्रकधसमका
सहिंसा धवरुद्धको अधिकार लगार्तका धवषर्हरु पदाछन्। र्सका साथै गभावती अवस्थामा
कम्तीमा िार पटक भ्रुणको जााँि, कानूनी मापदण्ड अनुसारको गभापतन सेवा, वैज्ञाधनक
प्रसूधत सेवा, सिंक्रधमत आमाबाट गभामा रहेको धशशुमा एि.आई.भी सना रोक्ने धवधि
सेवा, मातृधशशु खोप एविं उपिार सेवा, सुत्प्केरीपधछको स्र्ाहार र उपिार जस्ता
सेवाहरुलाई प्रजनन स्वास््र्ले समेटेको हुन्त्छ।
४०.

नेपालको सिंधविानको िारा ३५ ले "आिारभूत स्वास््र् सेवा धनःशुल्क प्राि गने हक
हुनेछ र कसैलाई आकधस्मक स्वास््र् सेवाबाट बञ्धित गररने छैन र स्वास््र् सेवामा
समान पहुाँिको हक हुनेछ" भधन प्रत्प्र्ाभूत गररएको पाइन्त्छ। नेपालको सिंधविानद्वारा
प्रदत्त मधहलाको सुरधक्षत मातृत्प्व तथा प्रजनन स्वास््र्सम्बन्त्िी हकको सम्मान, सिंरक्षण र
पररपूर्ता

गनुाका

साथै

सुरधक्षत

मातृत्प्व

तथा

प्रजनन

स्वास््र्

सेवालाई

सुरधक्षत,

गुणस्तरीर्, सवासुलभ तथा पहुाँि र्ोग्र् बनाउनका लाधग सुरधक्षत मातृत्प्व तथा प्रजनन
स्वास््र् अधिकार ऐन, २०७५ समेत जारी भएको पाइन्त्छ। र्स ऐनको पररचछेद 8 मा
कसैलाई कु नै रोग वा धजवाणुबाट सिंक्रधमत भएको वा जोधखममा रहेको अवस्थाको
आिारमा

धवभेद

मन्त्रालर्बाट

गना

रोक

"कोरोना

लगाइएको

भाईरस

रोग

छ।

र्सका

(कोधभड

साथै

-१९)

स्वास््र्

धवश्व

तथा

महामारीको

जनसिंख्र्ा
समर्मा

प्रजनन, मातृ, नवजात धशशु तथा बाल स्वास््र् सेवाको लाधग" अन्त्तररम मागाधनदेशन
पधन जारी भैसके को छ।
४१.

उपर्ुाक्त

सिंवैिाधनक

तथा

कानूनी

व्यवस्थाहरु

हुाँदाहुाँदै

पधन

महामारीको

समर्मा

माधहलाहरुको धवशेष स्वास््र् अवस्था तथा त्प्र्सको उधित सम्बोिन हुन नसके को
कारणले प्रजनन स्वास््र् तथा अन्त्र् स्वास््र्मा गम्भीर आिात पुग्न गएको पाइन्त्छ।
महामारी र बन्त्दाबन्त्दीको कारणले स्वास््र् के न्त्ि वा अस्पतालमा नगई वा जान नसके को
कारणले िरमा नै बच्चा जन्त्माउने पररधस्थधत सृजना भएको छ। जसको कारणले गभावती
मधहलाहरुको स्वास््र् जोधखममा मारै नपरी मातृ मृत्प्र्ु दरमा पधन उच्चतम बृधद्ध भएको
छ। कोरोना भाइरस सगक्रमणका कारण नेपालमा पधहलो मृत्प्र्ु पधन एक सुत्प्केरी
मधहलाको भएको पाईन्त्छ।

िैर देधख श्रावण सम्मको अविीभर अस्पतालमा 62 जनाको

र अस्पताल बाहेक अन्त्र् स्थानमा 25 जनाको मातृ तथा भ्रुण मृत्प्र्ु (Maternal and
Perinatal Death) भएको भन्त््ने स्वास््र् तथा जनसगख्र्ा मन्त्रालर् अन्त्तगातको पररवार
कल्र्ाण धवभागको त्र्ागकबाट देधखन्त्छ। के ही मधहलाहरुलाई हेधलकपटरको माध्र्मबाट
उद्धार गरी उपिार गना ल्र्ाईएतापधन सबै मधहलाको पहुाँि उपरोक्त सेवामा हुन सके को
देखखाँदन
ै ।
४२.

अतः नेपालको सिंधविानले सुरधक्षत मातृत्प्व र प्रजनन स्वास््र् सम्बन्त्िी मौधलक हकको
कार्ाान्त्वर्नाथा सुरधक्षत मातृत्प्व र प्रजनन स्वास््र् सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ जारी भई
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प्रारम्भमा आईसके को सन्त्दभामा मधहलाको सुरधक्षत मातृत्प्व तथा प्रजनन स्वास््र् सुधनधित
गनु,
ा
Quarantine/Isolation मा बसेका गभावती मधहला, सुत्प्केरी मधहला, नवजात
धशशुहरुको सिंरक्षण, हेरिाह, औषिी तथा पौधष्टक आहारको व्यवस्था धमलाउनू, गभावती
मधहलाको

समर्समर्मा

गररनुपने

स्वास््र्

परीक्षण

र

उनीहरु

तथा

धशशु

बालबाधलकाहरुले धलनुपने खोप, तथा सुईहरु प्राि गने कु रालाई असहज हुन नक्रदनू,
कोधभड-१९ को समर्मा राहत धवतरण गदाा मधहला सिंवेदनशील भई र्ौन तथा प्रजनन
स्वास््र् सेवाहरुमा पहुाँि पुरर्ाई
्
स्वास््र् सेवाको आवशर्क पर्ाके ज (essential package)
मा प्रजनन स्वास््र् सामाग्रीहरु समावेश गनूा भन्त्ने
् परमादेश जारी गररएको छ। साथै
सिंधविानले नै प्रजनन स्वास््र्को हकलाई मौधलक हकको रुपमा कार्म गरी सुरधक्षत
मातृत्प्व र प्रजनन स्वास््र् सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ समेत प्रारम्भमा आइसके को तर
धनर्मावली नबनेको कारण सिंवैिाधनक र कानूनी अधिकार समेत िरापमा पना जाने हुाँदा
सुरधक्षत मातृत्प्व र प्रजनन स्वास््र् सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ साँग सम्बधन्त्ित धनर्मावली
समेत र्थासीघ्र बनाउनु भनी नेपाल सरकारको नाउाँ मा परमादेश जारी गररन्त्छ।
४३.

अब प्रश्न निं. 5 अथाात कोधभड-19 को कारण मनोवैज्ञाधनक असर परेकाहरुलाई
मनोसामाधजक परामशाको व्यवस्था गना आदेश जारी हुनुपछा भन्त्ने
् धनवेदन दावी रहेकोमा
मनोसामाधजक परामशाका कार्ाक्रम नेपाल सरकारले लागू गरररहेको हुाँदा थप आदेश जारी
हुनुपने होइन भन्त्ने
् धलधखत जवाफका सम्बन्त्िमा धविार गदाा, कोधभड-19 को महामारी
आज पधन तीव्र गधतमा फै धलरहेको र धवधभन्त््न स्वरुपमा माधनसहरूलाई धवधभन्त््न तररकाले
प्रभाव पारररहेको सन्त्दभामा माधनसहरुको मानधसक स्वास््र्लाई समेत ध्र्ान क्रदनुपने
आजको आवशर्कता भएको छ। स्वस्थ हुनुको अथा शारीररक रुपमा मार नभई मानधसक
रुपमा पधन स्वस्थ हुनु हो। धवश्व स्वास््र् सिंगठनले 'Health is a state of complete
physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or
infirmity' भनी दुवै शारीररक र मानधसक रुपले स्वस्थ भएमार व्यधक्त पूणा रुपले स्वस्थ
हुने पररभाषा गरे को छ। त्प्र्स्तै WHO ले 'आफ्नो क्षमताहरु लाई धिन्त््न सक्नु, जीवनको
सामान्त्र् तनावसिंग सामना गना सक्षम हुनु, फलदार्ी काम गना, र आफ्नो समुदार्मा
के ही र्ोगदान क्रदन सक्नु नै मानधसक रुपले स्वस्थ हुनु हो' भनी व्याख्र्ा गरेको छ।
नेपालको सिंधविानको िारा ३५ ले स्वास््र् सम्बन्त्िी हकको सुधनधितता गरे को छ भने
जनस्वास््र् सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ को देहार् (ख) ले पुनस्थाापनात्प्मक सेवालाई
आिारभूत स्वास््र् सेवाको पररभाषामा सधम्मधलत गरे को छ।

४४.

कोधभड-19 महामारीले माधनसहरूमा डर, धिन्त्ता, उदाधसनता र तनाव जस्ता मानधसक
समस्र्ाहरु उत्प्पन्त्न
् गरररहेको छ। Inter-Agency Standing Committee on Mental Health
Support को Interim Briefing Note Addressing Mental Health and Psychosocial
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Aspects of Covid-19 Outbreak13 मा कु नैपधन महामारीले व्यधक्तहरुमा देखा पाने
सामान्त्र् प्रभावहरु (common responses) मा सिंक्रधमत हुन सक्ने सम्भावनाले डर र रास
उब्जने, आफ्नो पररवार तथा बालबच्चालाई सिंक्रमण हुने धिन्त्ताले गदाा माधनसहरुमा
मानधसक तनाव सृजना हुने, सामाधजक बधहष्करणमा पने डर, रोजगारी गुमाउने डर
लगार्तका

मानधसक

समस्र्ाहरु

उत्प्पन्त््न

हुने

तथा

अग्रपगकधतका

रुपमा

काम

गने

स्वास््र्कमीहरु समेत उपर द्बेष, िृणापूणा व्यवहार भई अधिक तनाव हुने भनी समेत
उल्लेख गररएको छ। नेपालमा पधन सामाधजक दूरी, पृथकीकरण, भाइरसको बारे मा
धनरन्त्तर धवकधसत हुने र पररवतान भईरहने जानकारी, मृत्प्र्ुको जानकारी, भाइरससिंग
जोधडएको

व्यधक्त,

पररवार,

धिक्रकत्प्सकलाई

गररएको

लान्त्छनापूणा

व्यवहार

(Stigmatization) तथा महामारीका कारण पेशा रोजगार गुमाएका कारण कधतपर्
माधनसहरुमा अत्प्र्ाधिक तनाव तथा धडप्रेसन भएको अवस्था छ।
४५.

नेपाल प्रहरी अपराि अनुसन्त्िान धवभागका अनुसार बन्त्दाबन्त्दीको अधिल्लो मधहना भन्त्दा
बन्त्दाबन्त्दीको पधछल्लो एक मधहना अवधिधभर आत्प्महत्प्र्ा गने मधहलाहरुको सिंख्र्ा 6%,
पुरुषहरुको सिंख्र्ा 19%, बाधलकाहरुको सिंख्र्ा 41% तथा बालकहरुको सिंख्र्ा 46% ले
वृधद्ध भएको14 र 2076 िैर 11 देधख 2077 श्रावण 10 को महामारीको अवधिभर
3411 ले आत्प्महत्प्र्ा गरेको देधखन्त्छ।

४६.

र्स

महामारीले

माधनसहरुमा

धनम्त्प्र्ाएको

मनोवैज्ञाधनक

असरहरुको

उपिार

तथा

न्त्र्ूनीकरणका लाधग आधिकाररक धनकार्बाट, आवशर्क सूिना मार क्रदने, सामाधजक
दुरी कार्म गनुापरेतापधन फोन लगार्त अन्त्र् धडधजटल माध्र्मबाट आफन्त्तजन, इष्टधमर
तथा पररवारसिंग नधजक रहने, कोरोना सिंक्रधमत व्यधक्तलाई लान्त्छना (Stigmatization)
नगरी साथ र सहर्ोग प्रदान गने तथा समाज र समुदार्मा कोधभड-19 धवरुद्ध
ऐकर्बद्धता

जनाउने

प्रवृधत्तको

धवकास

हुनुपने

देधखन्त्छ।

साथै

मनोपरामशा

जस्तो

पुनस्थाापकीर् स्वास््र् सेवाको सुधनधितताले कोधभड-19 का कारण सृधजत मनोसामाधजक
असर र र्सबाट पने थप प्रभाव न्त्र्ूधनकरण तथा समािानमा थप मद्दत पुरर्ाउने
्
हुाँदा
धवश्व स्वास््र् मापदण्ड अनुरुप हरे क क्वारेन्त्टाइन स्थल, स्वास््र् सेवा के न्त्ि तथा स्थानीर्
तहमा मनोसामाधजक परामशा सेवा प्रवाहको लाधग उधित प्रबन्त्ि गनुा भनी नेपाल
सरकारको नाउाँ मा धनदेशनात्प्मक आदेश जारी गररक्रदएको छ।

IASC’s Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support, Interim Briefing Note Addressing
Mental Health and Psychosocial Aspects of COVID-19 Outbreak, 17 March 2020. Available at:
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-supportemergency-settings/interim-briefing
13

14

Crime Investigation Department, Nepal, Women, Children and Senior Citizen Service Directorate. Available
at https://cid.nepalpolice.gov.np/index.php/cid-wings/women-children-service-directorate Accessed on 20th
August, 2020
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४७.

प्रश्न निं. 6 अथाात कोधभड-19 महामारीको आर्थाक-सामाधजक प्रभावस्वरुप रोजगारी
गुमाउने मधहलाहरुको रोजगारीको सुधनधितता गना आदेश जारी गनुापछा भन्त््ने धनवेदन
दावी रहेकोमा रोजगारी गुमाउनेमा मधहला मार नभई पुरुषहरु समेत भएको सन्त्दभामा
आदेश जारी गनुापने होइन भन्त््ने धलधखत जवाफको सम्बन्त्िमा धविार गदाा, कोधभड-19
को

धसिा

असर

धवश्व

अथातन्त्र,

जीवन

तथा

रोजगारीमा

पधन

परे को

छ।

र्स

महामारीबाट आईपरेको आर्थाक सिंकटले समाजमा र मधहला लगार्तका धसमान्त्तकृ त
वगालाई धवशेषतः बढी असर गरेको छ। (This pandemic have had a disproportionate
negative impact on marginalized groups.) सेवाउद्योग तथा शैधक्षक सिंस्थामा बढी
मधहलाहरु कार्ारत भएका अवस्थामा हाल शैधक्षक सरहरु समेत ठपप भएको अवस्था छ।
साथै हेरिाह गने सेवा व्यवसार् (Care service)मा प्रार्: जसो मधहला रहेका कारण
पधन रोजगारी गुमाउने जोधखममा मधहलाहरु अत्प्र्ाधिक रहेका छन्। र्सरी कोधभड-19
को महामारीबाट आइपरेको आर्थाक सिंकटबाट रोजगारी गुमाउने तथा सेवाबाट कटौती
हुने जोधखमताको अत्प्र्ाधिक प्रभाव मधहलाहरुलाई पने देधखन्त्छ। पुरुषहरुको रोजगारी
गुम्दा पधन िर व्यवहारको व्यवस्थापनमा मधहलामा थप तनावको धस्थधत सृजना भएको
छ।
४८.

आर्थाक सिंकटको पररणाम स्वरुपको सामाधजक र आर्थाक असमानताले मधहला धवरुद्ध हुने
सहिंसा

बढी

रहेको

र

थप

बढ्ने

सम्भावना

पधन

उधत्तकै

प्रबल

हुन्त्छ।

सहिंसात्प्मक

वातावरणमा रधहरहेका मधहलाहरुले आम्दानी गुमाउाँ दा सो सहिंसाबाट उम्कन र सहिंसासाँग
लड्न समेत अझ करठन हुने हुन्त्छ। CEDAW को िारा 1 ले "The term
"discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction
made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the
recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a
basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in
the political, economic, social, cultural, civil or any other field" भनी कु नै पधन
आिारमा वा क्षेरमा मधहलालाई धवभेद गना नहुने, िारा 11 (1)(a) मा "The right
to work as an inalienable right of all human beings"

भनी उल्लेख गररएको र िारा

11 (2) (a) मा "In order to prevent discrimination against women on the grounds
of marriage or maternity and to ensure their effective right to work, States Parties shall
take appropriate measures: (a) To prohibit, subject to the imposition of sanctions,
dismissal on the grounds of pregnancy or of maternity leave and discrimination in
dismissals on the basis of marital status"
सिंधविानको

िारा

18

मा

धवभेद

धवरुद्धको

भनी व्यवस्था गररएको छ। नेपालको
हक,

िारा

33(१)

मा

"प्रत्प्र्क
े

नागररकलाई रोजगारीको हक हुनेछ" र िारा 38 (५) मा "मधहलालाई धशक्षा,
स्वास््र्, रोजगारी र सामाधजक सुरक्षामा सकारात्प्मक धवभेदका आिारमा धवशेष अवसर
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प्राि गने हक हुनेछ" भनी व्यवस्था गररएको छ। त्प्र्स्तै श्रम ऐन, 2074 को दफा
6(1) मा "रोजगारदाताले श्रधमकलाई िमा, वणा, धलगग, जात जाधत, उत्प्पधत्त,
भाषा, वैिाररक आस्था वा अन्त्र् त्प्र्स्तै आिारमध्र्े कु नै कु राको आिारमा भेदभाव गना
पाइने छैन" साथै दफा 6 (2) मा "काम वा सेवाको अन्त्तर्नाधहत आवशर्कताको
आिारमा कु नै व्यधक्तलाई रोजगारीमा प्राथधमकता क्रदने, गभावती श्रधमकलाई पाररश्रधमक
र सुधविामा कटौती नगरी धनजको शारीररक अवस्था अनुसार सहज र उपर्ुक्त काम वा
सेवामा लगाउने कार्ालाई भेदभाव गरेको माधनने छैन" भनी व्यवस्था गररएको छ। र्सै
सन्त्दभामा मधहला, बालबाधलका तथा ज्र्ेष्ठ नागररक मन्त्रालर्ले श्रम, रोजगार तथा
सामाधजक
महामारीका

सुरक्षा
कारण

मन्त्रालर्

लगार्त

अन्त्र्

मन्त्रालर्

रोजगार

गुमाएका

सिंकटापन्त््न

समेतलाई

समुदार्का

कोधभड-19

मधहला

तथा

को

धतनका

पररवारलाई कार्ाक्रममा प्राथधमकता साथ सम्वोिन गना भनी परािार सम्म गररएको
धलधखत जवाफबाट देधखए तापधन त्प्र्सको धनधम्त सम्बधन्त्ित मन्त्रालर् तथा धनकार्ले कु नै
ठोस र्ोजना, कार्ाक्रम सधहत कदम िालेको भने देखखाँदन
ै । र्स पररप्रेक्ष्र्मा महामारीको
अवस्थामा मधहलाहरुको लाधग रोजगारी सुधनधितताको धवशेष उपार् अवलम्बन गदै
स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका वा धवदेशमा रोजगारी गुमाइ आएका मधहलाहरुलाई धवशेष
सुरक्षा प्रदान गनाका लाधग आवशर्क आर् आजानको वैकधल्पक उपार्को पहल गना नेपाल
सरकारको नाउाँ मा धनदेशनात्प्मक आदेश जारी गररएको छ।
४९.

प्रश्न निं. 7 अथाात अग्रपिंधक्तमा रही स्वास््र् सेवा प्रदान गने स्वास््र्कमीहरु र
सुरक्षाकमीहरुको धवशेष स्वास््र् सुरक्षाको व्यवस्था गना आदेश जारी गनुापने वा नपने
सम्बन्त्िमा धविार गदाा, अग्रपिंधक्तमा रही कार्ा गने स्वास््र्कमीहरुको सुरक्षाको उधित
प्रबन्त्ि नेपाल सरकारद्बारा भई नै रहेको तथा उपिारका लाधग अस्पतालहरु सुिारु रहेको
हुाँदा र्स सम्बन्त्िमा आदेश हुनुपने होइन भन्त््ने धलधखत जवाफ धजक्रकर रहेको पाइन्त्छ।

५०.

धवश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाईरस महामारीबाट सिंक्रधमत भई वा सिंक्रधमतको अवस्था
नखुलेको तर स्वास््र् उपिारको सेवा धलन अस्पतालहरूमा भनाा भएका व्यधक्तहरुको
सिंख्र्ा बढ्दो क्रममा रहेको छ। र्स्तो अवस्थामा अग्रीमपिंधक्तमा रहने स्वास््र् सेवा
कमािारीहरु धवशेषतर्ा सरकारी र धनजी अस्पताल तथा क्वारे न्त्टाइनमा स्वास््र् सेवा
उपलब्ि गराउने धिक्रकत्प्सक, नसा, कोधभड-19 परीक्षण गने धिक्रकत्प्सकहरु, स्वास््र्
सेवामा खरटएका कमािारीहरु, सफाईकमीहरु, अत्प्र्ावशर्क सेवामा खटीएका व्यधक्तहरु
तथा प्रहरीहरु सिंक्रमणको उच्च जोधखममा रहेका छन्। धवश्व स्वास््र् सिंगठनले २०१९ मा
गरेको 'Gender Equity in the health work force: Analysis of 104 countries' को
अध्र्र्न अनुसार धवश्वव्यापी स्वास््र्कमीहरु मध्र्े 70 प्रधतशत मधहला स्वास््र्कमीहरु
रहेका छन्। लैधगगक लिुताभास (Gender Stereotype) का कारण नर्सागग पेसामा पुरुष
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भन्त्दा पधन मधहलाहरुकै

बाहुल्र्ता भएको अवस्थामा महामारी सिंक्रमणको जोधखममा

स्वास््र् सेवाको अग्रपिंधक्तमा बढी सिंख्र्ा मधहलाको रहेको देधखन्त्छ।
५१.

हाल

कोधभड-19

को

महामारीमा

जधत

पधन

अग्रीमपिंधक्तमा

रहने

धिक्रकत्प्सक,

स्वास््र्कमीहरुले आफ्नो तथा आफ्नो पररवारको जीवन समेत जोधखममा राखी सेवा
प्रवाह गरररहेका छन् सो कार्ा सह्रानीर् छ। र्द्यपी स्वास््र्कमी र धतनका पररवारको
स्वास््र् उधतकै महत्प्वपूणा छ। धबरामीहरूलाई सुरधक्षत र स्वस्थ राख््नका लाधग समेत
स्वास््र्कमीहरुको सुरक्षालाई उच्च प्राथधमकतामा राख््नु आवशर्क छ। नेपालमा पधहलो
पटक वैशाख ३० गते कधपलवस्तुधस्थत एक अस्पतालमा कार्ारत नसामा कोरोना सिंक्रमण
देधखएको धथर्ो र हाल आएर धिक्रकत्प्सक, स्वास््र्कमीहरु, सुरक्षाकमीहरु लगार्तका
अग्रीमपिंधक्तमा कार्ारत व्यधक्तहरु सिंक्रधमत हुने क्रम अत्प्र्धिक नै रहेको देधखन्त्छ।
५२.

धवश्व स्वास््र् सिंगठनले सदस्र् रािहरुलाई सबै फ्रन्त्ट-लाइन स्वास््र् र सामाधजककमीहरु
र

स्र्ाहारवाहकहरूलाई

प्रधशक्षण,

पीपीई

र

अन्त्र्

आवशर्क

उत्प्पादनहरूको

उधित

पहुाँिको सुधनधितता गनामा जोड क्रदए तापधन स्वास््र्कमीहरु र सुरक्षाकमीहरुको बढ्दो
सिंक्रधमत सिंख्र्ालाई
मापदण्डहरु

हेदाा सो मापदण्ड

बमोधजम

अग्रीमपिंधक्तमा

तथा नेपाल सरकार स्वर्िंले पाररत

कार्ारत

धिक्रकत्प्सक,

स्वास््र्कमीहरुको

गरेको
उधित

सुरक्षाको पर्ााि र प्रभावकारी अवलम्बन गररएको देखखाँदन
ै । सुरधक्षत व्यवस्थाको अभावमा
स्वास््र् सेवा प्रवाहमा रोकावट आइपने र कै र्ौं धबरामीहरुमा सेवाप्रदार्कबाटै सिंक्रमण
हुने वा सेवाको पहुाँिमा अवरोि भई स्वास््र् जरटलता भई मृत्प्र्ुवरणको पररणाम
भोग्नुपने जस्ता भर्ावह धस्थधतको सृजना हुन सकछ।
५३.

अग्रस्थानमा रही सेवा प्रदान गरररहेका र्ी स्वास््र्कमीको उत्प्प्रेरणा र सुरक्षालाई उच्च
प्राथधमकतामा

राखी

उच्च

मनोवलमा

कार्म

गने

वातावरणको

सुधनधितता

आजको

आवशर्कता रहेको देधखन्त्छ। तसथा धवश्व स्वास््र् सिंगठनले धनिाारण गरेको मापदण्ड
अनुसार प्रत्प्र्क्ष र अग्रीमपिंधक्तमा रहेर स्वास््र् सेवा उपलब्ि गराउने धिक्रकत्प्सक, नसा,
स्वास््र् सेवामा खरटएका कमािारीहरु, सफाईकमीहरु तथा अत्प्र्ावशर्क सेवामा खरटएका
व्यधक्तहरुलाई आवशर्क पने Personal Protective Equipment (PPE) तथा अन्त्र् आवशर्क
उपकरण

लगार्तका

सम्पूणा

सामाग्रीहरु

उच्च

गुणस्तरको,

पर्ााि

मारामा

धनःशुल्क

उपलब्िताको व्यवस्था गनु,
ा
गराउनु, मधहला स्वास््र्कमीका size अनुरुपको PPE,
सुधविाअनुरुपको कार्ासमर् र अन्त्र् सुधविामा समान पहुाँिको सुधनधितता जस्ता धवधशष्ट
आवशर्कताहरूको व्यवस्थापन गनुा साथै कोधभड-19 महामारी सिंक्रमणबाट सुरक्षाको
लाधग मार नभई रोकथाम उपिारको लाधग पधन उधित सिंर्न्त्रको सुधनधितता गनुा भनी
नेपाल सरकारको नाउाँ मा धनदेशनात्प्मक आदेश जारी गररएको छ।
५४.

प्रश्न निं. 8 अथाात राधिर् सूिना आर्ोगको धमधत २०७७।०२।०६ को आदेशर्ुक्त प्रेस
धवज्ञधि बदर गनुापने हो वा होइन भन्त््ने सम्बन्त्िमा धविार गदाा, उक्त परमा राधिर्
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सूिना आर्ोगबाट स्वास््र् तथा जनसिंख्र्ा मन्त्रालर्लाई कोधभड-१९ बाट सिंक्रधमत वा
र्स सिंक्रमणबाट मृत्प्र्ु भएका व्यधक्तहरुको धववरण सावाजधनक गदाा सिंक्रमण वा मृत्प्र्ु
हुाँदाका बखत बसोबास गरेको स्थान र स्थार्ी ठे गाना समेत उल्लेख गना सूिनाको हक
सम्बन्त्िी ऐन २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोधजम जारी गरेको आदेशर्ुक्त प्रेस
धवज्ञधिले व्यधक्तको गोपनीर्ताको हक उल्लिंिन हुने र त्प्र्स्ता व्यधक्तलाई सामाधजक धवभेद
समेत हुन जान सक्ने हुाँदा सो धवज्ञधि उत्प्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अन्त्तराधिर् सन्त्िी
सम्झौता, नेपालको सिंधविान प्रदत्त मौधलक हक तथा कानूनी अधिकारको प्रभावकारी र
प्राथधमकताका साथ प्रिलन गराउन धवपक्षीहरुको नाउाँ मा परमादेशको आदेश जारी गरी
पाउाँ भन्त््ने धनवेदन दावी रेहक
े ोमा सूिनाको हक सम्बन्त्िी मौधलक हक तथा कानूनी
व्यवस्थाको कार्ाान्त्वर्नको धसलधसलामा राधिर् सूिना आर्ोगले जारी गरेको आदेशले
गोपनीर्ताको हक हनन् नहुने र सिंक्रधमतहरुको र्थोधित सूिना व्यवस्थापन गरी सिंक्रमण
न्त्र्ूनीकरण गना सूिनाको आवशर्कता हुने हुाँदा राधिर् सूिना आर्ोगको आदेशर्ुक्त प्रेस
धवज्ञधि बदर हुनुपने होइन भन्त््ने धलधखत जवाफ धजक्रकर रहेको पाइन्त्छ।
५५.

सूिनाको

हकलाई

व्यधक्तको

अधभव्यधक्त

स्वतन्त्रताको

हकको

अधभन्त््न

अिंगको

रुपमा

धलइन्त्छ। मानव अधिकार सम्बन्त्िी धवश्वव्यापी िोषणापरको िारा १९ ले धवश्वव्यापी
रूपमा प्रत्प्र्ेक व्यधक्तलाई वाक्

तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता प्रदान गरे को छ। नेपालको

सिंधविानको िारा २७ मा "प्रत्प्र्क
े नागररकलाई आफ्नो वा सावाजधनक सरोकारको कु नै
पधन धवषर्को सूिना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ" भन्त्ने
् व्यवस्था भएको पाईन्त्छ।
सावाजधनक महत्प्वका सूिनाहरु पाउने प्रक्रक्रर्ाबारे कानूनमा नै व्यवस्था भएको पधन
पाइन्त्छ।

सूिनाको हक सम्बन्त्िी ऐन, २०६४ जारी भएको र र्स ऐनको दफा ४ ले

राज्र्का कामकारवाही खुला र पारदशी हुनुपने तथा दफा ३ ले सावाजधनक धनकार्मा
रहेको सूिनामा नागररकको पहुाँि हुनुपने कु रामा जोड क्रदएको पाइन्त्छ।
५६.

त्र्परक सूिना सबैको लाधग महत्प्वपूणा हुन्त्छ। कोधभड-१९ को महामारीको र्स्तो
धवकराल अवस्थाको पररकल्पना धवश्वले नै गना सके को धथएन। र्ो अवस्थामा सही र
उपर्ुक्त सूिनाको प्रवाह गरी जनतालाई सजग गराउनु राज्र्को पधहलो कताव्य हुन
जान्त्छ। महामारीसाँग जुध्न तर्ार रहन आम नागररकलाई सूिनाले सहर्ोग गरेको हुन्त्छ।र्ो
सिंक्रमण एक व्यधक्तबाट अको व्यधक्तमा तत्प्कालै फै लने भएको हुाँदा अन्त्र् व्यधक्तलाई
सिंक्रधमत हुनबाट जोगाउन तथा समुदार्लाई सुरधक्षत राख््न WHO को मापदण्ड बमोधजम
सिंक्रधमत व्यधक्तको सम्पका मा आएका व्यधक्तको खोज (Tracing, Tracking) र उपिार
(Treatment) गना अधनवार्ा पधन छ।

५७.

सूिनाको हक सम्बन्त्िी अधिकार धनरपेक्ष (Absolute) होइन, र्सको पधन सीमा छ।
नेपालको सिंधविानको िारा 27 को प्रधतबन्त्िात्प्मक वाकर्ािंशमा "कानून बमोधजम गोपर्
राख््नु पने सूिनाको जानकारी क्रदन कसैलाई बाध्र् पाररने छैन" भनी व्यवस्था गररएको
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छ। सूिनाको हक सम्बन्त्िी ऐन 2064 को दफा 3 को उपदफा (3) (ङ) मा
व्यधक्तगत गोपनीर्ता र व्यधक्तको धजउ, ज्र्ान, सम्पधत्त, स्वास््र् वा सुरक्षामा खतरा
पुरर्ाउने
्
जस्ता सूिनाको उपलब्ितामा कानूनले बन्त्दज
े लगाएको पाईन्त्छ।
५८.

र्सथा सूिनाको हक प्रिलन गदाा व्यधक्तको गोपनीर्ताको हकको पधन उधत्तकै सम्मान
गनुापने स्पष्ट छ। धवश्वव्यापी मानव अधिकारको िोषणापर, १९४८ को िारा १२ र
नागररक तथा राजनीधतक अधिकार सम्बन्त्िी अन्त्तराधिर् प्रधतज्ञा पर, १९६६ को िारा
१७

मा

कसैलाई

पधन

आफ्नो

गोपनीर्ता,

पररवार,

िर

अथवा

प्रिारप्रसारमा

स्वेचछािारी हस्तक्षेप गररने छैन न त धतनको सम्मान तथा ख्र्ाधत माधथ आिात
पुरर्ाइने
्
छ

र प्रत्प्र्ेक

व्यधक्तलाई

त्प्र्स्तो हस्तक्षेप

अथवा आक्रमणका

धवरुद्ध

कानूनी

सिंरक्षणको अधिकार हुनेछ भधन उल्लेख गरे को पाइन्त्छ। नेपालको सिंधविानको िारा २८
ले "कु नै पधन व्यधक्तको जीउ, आवास, सम्पधत्त, धलखत, त्र्ागक, परािार र िररर
सम्बन्त्िी धबषर्को गोपनीर्ता कानून बमोधजम बाहेक अधतक्रम्र् हुने छैन" भधन प्रत्प्र्ेक
व्यधक्तको गोपनीर्ताको हक सुधनधित गरेको पाइन्त्छ। वैर्धक्तक गोपनीर्ता सम्बन्त्िी ऐन,
२०७५ समेत धनमााण भई लागू भएको अवस्था छ।
५९.

वैर्धक्तक गोपनीर्ता सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ सावाजधनक धनकार् वा सिंस्थामा रहेको
वैर्धक्तक

सूिनाको सिंरक्षण र सुरधक्षत उपर्ोगको व्याख्र्ा गना तथा धनजको गोपनीर्ता

अधतक्रमण हुन नक्रदई मर्ााक्रदत जीवनस्तर प्रवद्धान गना आएको देधखन्त्छ। ऐ. ऐनको दफा
३(२) मा "कु नै पधन व्यधक्तको शारीररक गोपनीर्ताको धवषर् धनजको शरीर वा
स्वास््र् परीक्षण गदाा, उपिार गदाा वा आपतकालीन उद्धार कार्ा गदााको अवस्थामा
बाहेक सम्बधन्त्ित व्यधक्तको मन्त्जरु ीधवना अनधतक्रम्र् रहनेछ" भन्त््ने व्यवस्था सिंधविानको
िारा ३५ को स्वास््र् सम्बन्त्िी हकसाँग समेत अन्त्तरसम्बधन्त्ित छ। र्सै ऐनको दफा
3(3) ले कु नै पधन व्यधक्तलाई धनजको धनजी जीवनसाँग सम्बधन्त्ित जैधवक वा आनुविंधशक
पधहिान,

लैधगगक

पधहिान,

र्ौधनकता,

र्ौन

सम्बन्त्ि,

गभाािान

वा

गभापतन,

कु मारीत्प्व, पुरुषत्प्व, नपुिंशकत्प्व वा शारीररक रोग जस्ता धवषर्को गोपनीर्ता कार्म
राख््ने अधिकार हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ। ऐ. ऐनको दफा 7 ले प्रत्प्र्ेक व्यधक्तलाई
धनजको आवासको गोपनीर्ताको अधिकार हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ। नेपालको
सिंधविानको िारा 16 ले आत्प्मसम्मानका साथ बााँचन पाउने अधिकारको सुधनधितता
गरेको छ। कोधभड-१९ बाट सिंक्रधमत व्यधक्तहरुको व्यधक्तगत धववरण सावाजधनक गदाा
सिंक्रधमत भएको वा सिंक्रधमत भई मृत्प्र्ु भएको अवस्थामा समेत सामाधजक बधहष्करण
गररने,

पररवारलाई

सिंक्रधमतको

उपिारमा

समेत

लाधन्त्छत

सिंलग्न

रहेका

र

भेदभाव
धिक्रकत्प्सक,

गररने

गररएको

स्वास््र्कमी,

र

हाल

सुरक्षाकमी

कोरोना
तथा

कमािारीहरुमा समेत लधक्षत सहिंसात्प्मक व्यवहारहरु भएको कारण सिंक्रधमत व्यधक्तहरु,
स्वास््र्कमी तथा धनजका पररवारहरु समेत धवभेदमा पनुाका साथै उक्त कु राले व्यधक्तको
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गोपनीर्ताको हक, आत्प्मसम्मानका साथ बााँचन पाउने हक र धवभेद धवरुद्धको हक समेत
उल्लििंन भएको देधखन्त्छ। सामाधजक लान्त्छना (Social stigma) लाई कसरी सम्बोिन गने
भन्त्ने
् सम्बन्त्िमा WHO ले 'सिंक्रामक रोगसाँग सम्बधन्त्ित लान्त्छना तथा भर्ले र्सको उधित
सम्बोिनलाई प्रभाधवत पादाछ, सिंक्रधमतप्रधत सहानुभूधत राख््दै, रोगलाई सही तवरले
बुझ्दै तथा प्रभावकारी र व्यवहाररक रणनीधतहरु अवलम्वन गदै र्ससाँग सम्बधन्त्ित
स्वास््र् सेवा तथा सुझावहरु जनताको धवश्वास धनमााण गने क्रकधसमको हुनुपछा, जसले
गदाा जनताले आफू

र आफ्ना धप्रर्जनहरुलाई सुरधक्षत राख््न सकु न्'15 भनी आफ्नो

मागादशानमा उल्लेख गरेको पाइन्त्छ। त्प्र्सैगरी र्स्तो वातावरणको सृजना गररनुपदाछ
जसमा र्स रोग तथा र्सका प्रभावहरुका सम्बन्त्िमा खुला र इमान्त्दारी रुपमा तथा
प्रभावकारी
लान्त्छनालाई

छलफल

एविं

न्त्र्ूनीकरण

धनराकरण
गनाका

लाधग

होस्।16

त्प्र्सैगरी

कोधभड-19

साँग

र्स

सिंक्रमणसाँग

जोडेर

व्यधक्तको

सम्बधन्त्ित
पररिर्

पररभाधषत गने अभ्र्ास हटाउनुपने देधखन्त्छ भनी भधनएको छ।17
६०.

त्प्र्सैले नेपालको सिंधविानको िारा २7 ले प्रत्प्र्ाभूत गरेको सूिनाको हक, िारा 27 कै
सूिनाको हकमा सीमा तथा िारा 28 द्वारा प्रदत्त गोपनीर्ताको हक (Right to
Privacy), सिंधविानकै िारा १६(१) द्बारा प्रदत्त व्यधक्तको सम्मानपूवाक बााँचन पाउने
हक (Right to live with dignity) र िारा १८(२) द्बारा "सामान्त्र् कानूनको प्रर्ोगमा
उत्प्पधत्त, िमा, वणा, जात, जाधत, धलगग, शारीररक अवस्था, अपागगता, स्वास््र्
धस्थधत, वैवाधहक धस्थधत, गभाावस्था, आर्थाक अवस्था, भाषा वा क्षेर, वैिाररक
आस्था वा र्स्तै अन्त्र् कु नै आिारमा भेदभाव गररने छैन" भन्त््ने स्वास््र् धस्थधतको
आिारमा अधवभेदको हक (right to non-discrimination based on health status) साँग
समेत जोडेर हेररनु पदाछ। कोधभड-१९ को महामारीले गदाा धनश्धित व्यधक्त, पररवार र
समुदार्का बीिमा लान्त्छना, िृणा द्वेषभाव, बधहष्करण, िृणाजन्त्र् अपराि (hate
crime) जस्ता िटनाहरु िरटरहेका छन्। भेदभाव र लान्त्छनाबाट
्
सिंरक्षण गना गोपनीर्ता
सम्बन्त्िी अधिकारको सुधनधितता हुनु पने जरुरी देधखन्त्छ। व्यधक्त वा नागररकका अत्प्र्न्त्त
धनजी सूिनाहरु कु नै खास उद्देशर् र कानूनी प्रर्ोजनको लाधग बाहेक खुला गना लगाइर्ो
भने अनावशर्क रुपमा व्यधक्त वा नागररकको शोषण धवरुद्धको हक, सहिंसा धवरुद्धको
हक, गोपनीर्ताको हक, आत्प्मसम्मानका साथ बााँचन पाउने हक र स्वास््र्को आिारमा

15

'Evidence clearly shows that stigma and fear around communicable diseases hamper the response. What
works is building trust in reliable health services and advice, showing empathy with those affected,
understanding the disease itself, and adopting effective, practical measures so people can help keep themselves
and their loved ones safe.' A guide to preventing and addressing social stigma associated with COVID- 19.
[hereafter WHO Social stigma guideline]
16
'An environment needs to be created in which the disease and its impact can be discussed and addressed
openly, honestly and effectively.' WHO Social stigma guideline.
17
'It is important to separate a person from having an identity defined by COVID-19, in order to reduce stigma.'
Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak- WHO.
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धवभेद नगने हक सम्बन्त्िी स्थाधपत धवधिशास्त्र, अन्त्तराधिर् कानून, नेपालको सिंधविान,
वैर्धक्तक गोपनीर्ताको हक सम्बन्त्िी ऐन, २०७४ को उद्देशर् एवम् ऐ. ऐनको दफा ३
र दफा 7 को समेत उल्लििंन हुन जाने देधखन्त्छ।
६१.

र्स सम्बन्त्िमा र्सै अदालतबाट सपना प्रिान मल्ल धवरुद्ध नेपाल सराकार, प्रिानमन्त्री

तथा मन्त्रीपररषदको कार्ाालर् समेत भएको परमादेश (ने.का.प.२०६४ अिंगक धन निं
७८८०) मा "व्यधक्त वा नागररकका अत्प्र्न्त्त धनजी सूिनाहरू कु नै खास कानूनी
प्रर्ोजनको लाधग खुला गनुप
ा ने भएमा बाहेक खुला गना लगाइर्ो भने अनावशर्क रूपमा
ब्र्धक्त वा नागररक प्रधतरक्षा पिंधक्तमा पुग्दछ र पूणा आत्प्मधवश्वासका साथमा आफू ले
िाहेको काम गना नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने हुन्त्छ" भनी धसद्धान्त्त समेत प्रधतपादन
भएको पाइन्त्छ। र्सबाट पधन कोधभड-19 का सिंक्रधमत तथा मृतकको सूिना कु नै कानूनी
प्रर्ोजनको लाधग सावाजधनक गदाा त्प्र्स्ता सिंक्रधमत व्यधक्त तथा धनजका पररवारजन
समेतले उक्त सूिनाकै कारण कु नै दुष्प्रभावको सामना गनुा नपने धस्थधतको सुधनधितता
गररनुपने देधखन्त्छ।
६२.

र्सका साथै मुलुकी फौजदारी सिंधहता, २०७४ को दफा १६० ले "कानूनमा अन्त्र्था
व्यवस्था भएकोमा बाहेक कानून बमोधजम अधिकार प्रर्ोग गने अधिकारीले त्प्र्स्तो
अधिकार वा सामान्त्र् कानूनको प्रर्ोग गदाा...स्वास््र् धस्थधत...वा र्स्तै अन्त्र् कु नै
आिारमा कु नै पधन नागररकमाधथ जानीजानी भेदभावपूणा व्यवहार गना हुाँदन
ै " भनी
भेदभावपूणा व्यवहारलाई रोक लगाएको छ। मुलुकी अपराि सिंधहता, 2074 को दफा
294 ले व्यावसाधर्क कामको धसलधसलामा थाहा पाएको गोपर् कु रा कानूनले बाध्र्
गरेको वा त्प्र्स्तो व्यधक्तले अनुमधत क्रदएको अवस्थामा बाहेक प्रकट गना रोक लगाएको
छ। अतः एकाधतर सिंक्रधमतको स्वास््र् धस्थधतले ल्र्ाउने धवभेद, समानताका साथ
सम्मानपुवाक बााँचन पाउने र सहिंसा रधहत समाजमा बस्न पाउने हक कु धण्ठत हुने धस्थधत
रहेको छ भने अको धतर सावाजधनक सरोकारको कु नै धवषर्मा सूिना माग्न पाउने हक
अन्त्तगातको सूिना क्रदने राधिर् सूिना आर्ोगको दाधर्त्प्व रहेतफा

धविार गदाा, ऐ.

ऐनको दफा २८ को सूिनाको सिंरक्षण गनुापने भनी सोही दफाको उपदफा (२) को
खण्ड (क) मा "कु नै व्यधक्तको जीवन वा सवासािारणको स्वास््र् वा सुरक्षामा रहेको
गम्भीर खतराको धनवारण गने प्रर्ोजनका लाधग सूिना क्रदन धमल्ने" अपवादात्प्मक
अवस्था उल्लेख गरेको भएतापधन कोरोना भाइरसको सिंक्रमण क्रदनानुक्रदन बढ्दै गएको र
र्सको उपिार हाल सम्म पत्ता नलागेको हुनाले जनमानसमा दुधविा, धिन्त्ता र डर
उत्प्पन्त्न
् भई सिंक्रधमत व्यधक्तमाधथ गररने समाधजक धवभेद एविं लान्त्छनापूणा व्यवहारले गदाा
जोधखममा रहेका वगाले पररक्षण नगने, धबरामीपना लुकाउने, तत्प्काल उपिारको सेवा
नधलने वा नपाउने तथा सुरधक्षत र स्वस्थ व्यवहार गना समेत हतोत्प्साहीत हुने धस्थधत
भएको र पररणाम स्वरुप सावाजधनक स्वास््र्को सुरक्षामा नै जोधखम बढ्ने धस्थधत
अधिवक्ता रोशनी पौड्यालसमेत धवरुद्ध नेपाल सरकार प्रिानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कार्ाालर्, ससिंहदरबारसमेत, ०७६-WO-०९६२, उत्प्प्रेषणर्ुक्त परमादेश समेत, पृष्ठ
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भएको देधखन्त्छ। त्प्र्सैले कोधभड-19 को सिंक्रमणको अवस्थामा अरुको अधिकारको सम्मान
गदै थप फै लावट (Further Spread) रोक्नका लाधग सिंक्रधमत वा धनजका पररवारमा हुने
सामाधजक लान्त्छना,

भेदभाव, िृणाजन्त्र् अपराि (hate crime) बाट सिंरक्षण गदै

धनजको गोपनीर्ता सम्बन्त्िी अधिकारको सिंरक्षण गनुापने सिंवैिाधनक तथा कानूनी दाधर्त्प्व
राज्र्को धजम्मेवार धनकार् उपर रहेको देधखन्त्छ।
६३.

महामारीको धवषर्को धनधित र पहुाँिर्ोग्र् सूिना, सम्प्रेषणको जोधखमता िटाउन र
समाजमा गलत सूिना जानबाट रोक्न महत्प्वपूणा रहेको हुन्त्छ। तर र्स्तो सूिनाले
लान्त्छनाको जोधखमतालाई िटाउन, जोधखमतामा रहेको वगाहरु र सिंक्रमण माधथ कु नै
गलत कार्ा (Harmful) नहुने कु राको सुधनधितता गना अत्प्र्न्त्त आवशर्क रहन्त्छ अन्त्र्था
व्यधक्तगत पधहिानका धववरणहरु सावाजधनक गदाा कोधभड-19 सिंग जुध्ने क्रममा थप
जोधखमको धस्थधत आई र्स महामारीले जरटल रुप धलई भुसजस्तै धभर धभर फै धलने
साथै नेपाल सरकारले महामारी रोक्न अपनाएको tracing, tracking र treatment धवधिमा
समेत असर पने हुाँदा राधिर् सूिना आर्ोगबाट प्रकाधशत धमधत २०७७/०२/०६ को
सूिना आदेशलाई उत्प्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरीक्रदएको छ। धवभेद र लान्त्छनाको डरले
आफ्नो स्वास््र् धस्थधत लुकाउाँ दा हुने सिंक्रमणको थप फै लावटको जोधखमताबाट सिंरक्षण
गना र सिंक्रधमत व्यधक्तउपरको लान्त्छना, भेदभाव, बधहष्करणपूणा क्रक्रर्ाकलाप रोकी
सिंक्रधमत वा उनको पररवारको आत्प्मधवश्वास वृधद्ध गरी समाजमा खुलेर आउने वातावरण
सृजना गना सिंक्रधमत व्यधक्तहरुको व्यधक्तगत धववरण (सिंक्रमण वा मृत्प्र्ु हुाँदाका बखत
वसोवास गरे को स्थान र स्थार्ी ठे गाना) खोज्न र खोल्न आवशर्क भएमा सम्बधन्त्ित
धजम्मेवार धनकार्हरुले व्यधक्तगत धववरणहरु महामारीको रोकथाम र व्यवस्थापनको लाधग
सिंकलन, प्रर्ोग, खुलासा गनुापने ठाउाँ मा गनुा गराउनु, धवभेद र लान्त्छनाबाट सिंक्रधमत
व्यधक्तका पररवारको सिंरक्षण गना सम्बधन्त्ित धनकार्मा आएको जानकारीको गोपनीर्ता
सम्बधन्त्ित धजम्मेवार धनकार्ले नै राख््नु, धवधभन्त््न सामाधजक सञ्जाल, पर पधरकाहरु
लगार्तका

सिंिार

माध्र्ममा

कोधभड-१९

का

सिंक्रधमत

व्यधक्तहरुको

सहमधत

वेगर

व्यधक्तगत पधहिान खुल्ने धववरणहरु (सिंक्रमण वा मृत्प्र्ु हुाँदाका बखत वसोवास गरे को
स्थान र स्थार्ी ठे गाना) छाप्ने वा सावाजधनक गने कार्ा बन्त्द गनूा गराउनू भनी नेपाल
सरकारको नाममा परमादेश जारी गररएको छ।
६४.

अब

अधन्त्तम

प्रश्न

निं.

9

अथाात

महामारीले

समाजमा

पारेका

बहुआर्ाधमक

असर/प्रभावहरुको र्थोधित सम्वोिन तथा High Risk Group मा पने मधहला तथा
बालबाधलकाहरुलाई धवशेष सिंरक्षण धवद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरुले गना नसके को तथा
कोरोना भाइरस जस्ता जीवाणुहरुबाट सृजना हुने महामारीको उधित व्यवस्थापनको लाधग
एक्रककृ त कानून (Pandemic Law) नहुाँदा महामारीको धनर्न्त्रण, रोकथाममा समस्र्ा
रहेकोले धनवेदकको माग बमोधजम लैधगगक सिंवेदनशील एक्रककृ त कानून धनमााण गनाको
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लाधग आदेश जारी हुनुपने हो वा होइन भन्त्ने
् सम्बन्त्िमा धविार गदाा, धवद्यमान कानूनी
व्यवस्था अनुरुप हालसम्म कोरोना महामारीको व्यवस्थापन हुाँदै आएको र कानून बनाउन
अदालतले आदेश गदाा कानूनको आवशर्कता महशुस गरी कानून बनाउने धविाधर्की
धववेक

(Legislative

माधथ

Prudence)

हस्तक्षेप

हुन

जाने

भन्त्ने
्

धवद्बान

सहन्त्र्ार्ाधिवक्ताको बहस धजक्रकर रहेको पाइन्त्छ।
६५.

र्स

सन्त्दभामा

महामारीले

सृजना

गरेका

असर/प्रभावहरुका

सम्बन्त्िमा

धवद्यमान

सिंवैिाधनक, नीधतगत तथा कानूनी व्यवस्थाहरु पर्ााि छन् वा छैनन् र भएका कानून
लैधगगक सिंवेदनशील छन् वा छैनन् भनी धववेिना गना जरुरी देधखन्त्छ।
६६.

नेपालको सिंधविानको िारा १६ ले प्रत्प्र्ेक व्यधक्तलाई सम्मानपूवाक बााँचन पाउने, िारा
१८(२) ले अधवभेदको हकले लैधगगक, स्वास््र् धस्थधत, गभाावस्थाको आिारमा कु नै
प्रकारको भेदभाव गना नपाइने, िारा 18(3) को प्रधतबन्त्िात्प्मक वाकर्ािंशले मधहला तथा
धसमान्त्तकृ त वगाको लाधग कानून बनाई धवशेष व्यवस्था गना सक्ने, िारा 38(5) ले
मधहलालाई धशक्षा, स्वास््र्, रोजगारी र सामाधजक सुरक्षामा सकारात्प्मक धवभेदका
आिारमा धवशेष अवसर प्राि गने हक हुने, िारा २९ ले कु नै पधन व्यधक्तको जीउ,
आवास, सम्पधत्त, धलखत, त्र्ािंक, परािार र िररर सम्बन्त्िी धवषर्को गोपनीर्ता
कानून बमोधजम बाहेक अनधतक्रम्र् हुने, िारा ३३ ले प्रत्प्र्ेक नागररकलाई रोजगारीको
हक हुने तथा िारा ३५ ले प्रत्प्र्ेक नागररकलाई राज्र्बाट आिारभूत स्वास््र् सेवा
धनःशुल्क प्राि गने हक हुने र कसैलाई पधन आकधस्मक स्वास््र् सेवाबाट वञ्धित नगररने
मौधलक हकहरुको प्रत्प्र्ाभूधत गरेको पाइन्त्छ। त्प्र्सै गरी िारा २० ले न्त्र्ार्सम्बन्त्िी हक,
िारा २१ ले धपधडतको हक, तथा िारा ४६ ले उपिारको हकको व्यबस्था गरेको छ।
साथै िारा ३८(4) ले मधहलाको समानुपाधतक समावेशी धसद्धान्त्तको आिारमा सहभागी
हुन पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। राधिर् स्वास््र् नीधत, 207६ ले "स्वस्थ तथा
सुखी जीवनलधक्षत सजग र सिेत नागररक" धनमााण गने दीिाकालीन सोि (Vision)
राखेको देधखन्त्छ। उक्त नीधतले गुणस्तरीर् स्वास््र् सेवा, दक्ष जनशधक्तको उत्प्पादन,
प्राधि, धवकास र उपर्ोग, सिंस्थागत सुदक्रृ ढकरण, जनसहभाधगता, सावाजधनक-धनजी
साझेदारीदेधख स्वास््र् अनुसन्त्िानको गुणस्तरलाई अन्त्तराधिर् मापदण्ड अनुरुप बनाई
अनुसन्त्िानका सुझाव बमोधजम नीधत धनमााण, र्ोजना तजुामा, औषिी एविं उपिार
पद्दधतमा उपर्ोग गने तथा महामारी धनर्न्त्रण लगार्तका धवपद् व्यवस्थापन पूवातर्ारी
तथा

प्रधतकार्ाको

देधखन्त्छ।उपर्ुाक्त

एकीकृ त

सिंवैिाधनक

उपार्हरु
तथा

अवलम्वन

नीधतगत

गनेसम्मका

व्यवस्थाहरुको

रणनीधतहरु

रोहमा

धवद्यमान

धलएको
कानूनी

व्यवस्थाहरुको मूल्र्ािंकन गनुा वाञ्छनीर् देधखन्त्छ।
६७.

सिंक्रामक रोग ऐन, २०२० को प्रस्तावना हेदाा, "नेपाल भर वा त्प्र्सको कु नै भागमा
कु नै सिंक्रामक रोग फै धलएमा वा फै धलने सम्भावना देधखएमा त्प्र्स्तो रोगले उग्र रुप धलन
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नपाउने गरी रोगको धनमूाल गना वा रोकथाम गनाको लाधग व्यवस्था गना" उक्त ऐन
बनेको देधखन्त्छ। सो ऐनको उद्देशर् अनुरुप आवशर्क कारवाही गने, सवासािारण जनता
वा कु नै व्यधक्तहरुको समूह उपर लागू हुने गरी आवशर्क आदेश जारी गने, पैदल वा
सवारी सािनबाट लधगने, ल्र्ाइने, सफर गने र्ारुको जााँिबुझ गना, सिंक्रामक रोग
लागेको आशिंका लागेका पशु, पिंक्षी वा र्ारुलाई अस्पताल तथा अन्त्र् स्थानहरुमा अलग
गरी राख््न वा सफर गनामा समेत धनरीक्षण र धनर्न्त्रण गनाको लाधग आवशर्क आदेश
जारी गने अधिकार क्रमशः ऐनको दफा २ र दफा २क ले नेपाल सरकार र प्रदेश
सरकारलाई तथा जााँिबुझ गना खरटएको कमािारीलाई सुम्पेको देधखन्त्छ।जम्मा ६ वटा
दफाहरु भएको उक्त ऐनको दफा ३, ४ र ५ मा क्रमशः आदेशको अपहेलना गनेलाई
सजार् सम्बन्त्िी, कसूरमा कारवाही र क्रकनारा गने अधिकार सम्बन्त्िी र अधिकृ त
व्यधक्तले कताव्य पालना गदाा असल धनर्तले काम कारवाही गरेकोमा बिाउ सम्बन्त्िी
व्यवस्थासम्म रहेको पाइन्त्छ। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरुले धर्नै व्यवस्थाका
आिारमा हालसम्म बन्त्दाबन्त्दी सम्बन्त्िी धवधभन्त््न आदेशहरु जारी गदै आएको देधखन्त्छ।
६८.

कररब ५६ वषा अधि अथाात धव.स. २०२० सालमा जारी भएको उपर्ुाक्त ऐनले
सिंक्रामक रोग रोकथाम सम्बन्त्िी सामान्त्र् व्यवस्था गरी आवशर्क कारवाही तथा आदेश
गने अधिकार नेपाल सरकारलाई तथा धमधत २०७५।११।१९ को नेपालको सिंधविान
अनुकूल बनाउन के ही नेपाल ऐनलाई सिंशोिन गने ऐन, २०७५ द्बारा दफा २क थप
गरी प्रदेश सरकारलाई समेत सोही अनुरुपको अधिकार प्रदान गरेकोसम्म पाइन्त्छ।कोरोना
भाइरस आफै मा सिंक्रामक रोग भएकोले र्स ऐन कोरोनाको सिंक्रमण धनर्न्त्रणमा आकर्षात
हुने भए तापधन हाल र्स रोग माधनसबाट माधनससाँग नधजक हुनासाथ स्वाश वा उसले
छोएको, प्रर्ोग गरेको ठाउाँ बाट समेत सने अत्प्र्न्त्त गम्भीर क्रकधसमको रोगले धवश्वभरी नै
महामारीको रुप धलएको, र्सको धनमूालनको उपार् पत्ता लाधग नसके को तथा र्सले
राधिर् तथा अन्त्तराधिर् स्तरमा जीवन नै गुमाउनु पने धस्थधत सृजना गरेको छ र र्सको
भर्ावहताले उपिार, आर्थाक, सामाधजक, मनोवैज्ञाधनक लगार्तका मानव जीवनका
बहुआर्ाधमक पक्षमा पारररहेको असर/प्रभावहरु तथा सो अवस्थामा High Risk Group
मा पने मधहला, बालबाधलका, जेष्ठ नागररक, अपागगता तथा अन्त्र् रोगका धबरामी
भएका व्यधक्तहरुको सम्बन्त्िमा गररनुपने धवशेष सिंरक्षण समेतका सवालहरु (Issues) लाई
उधित

सम्बोिन

महामारीको
(recovery)

गना

प्रकोप
को

सक्ने

देखखाँदन
ै ।

रोकथाम
लाधग

हाल

प्रिधलत

(prevention),

सम्बधन्त्ित

धनकार्ले

कानूनले

र्ो

फरक

प्रकृ धतको

सम्बोिन

(response),

पुनलााभ

आवशर्क

दृधष्टकोण

र

कार्ाक्रमको

पररकल्पना गना सके को छैन।अन्त्र् धवधभन्त््न धनकार्हरुसाँगको समन्त्वर्ात्प्मक दृधष्टकोणहरु
समेत ल्र्ाउन सके को छैन। धवपद्को स्वरुप हेदाा पधन र्ो अधनधितकालीन अवस्थामा
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रहेको छ।र्स्तो धवपद् व्यवस्थापन कसरी गने भन्त््ने रणनीधतहरु पधन कानूनले धनर्दाष्ट गना
सके को अवस्था छैन।
६९.

त्प्र्सै गरी नेपालको सिंधविानको िारा ३५ अन्त्तगात "नेपालको सिंधविानले प्रत्प्र्ाभूत गरेको
धनःशुल्क आिारभूत स्वास््र् सेवा तथा आकधस्मक स्वास््र् सेवा पाउने हक कार्ाान्त्वर्न
गना र स्वास््र् सेवालाई धनर्धमत, प्रभावकारी, गुणस्तरीर् तथा सवासभ
ु
तुल्र्ाई
नागररकको पहुाँि स्थाधपत गनाको लाधग आवशर्क कानूनी व्यवस्था गना" भनी जनस्वास््र्
सेवा ऐन, २०७५ जारी भएको देधखन्त्छ। सो ऐनको दफा २ को देहार् (क) ले
"आकधस्मक स्वास््र् सेवा भन्त््नाले आकधस्मक िटना वा आपतकालीन अवस्था परी जीवन
जोधखमर्ुक्त अवस्थामा रहेका व्यधक्तहरुको जीवनलाई जोधखममुक्त गना, जीवन वा अगग
गुम्नबाट बिाउन आवशर्कता अनुसार क्रदनुपने प्रारधम्भक तथा तत्प्काल सेवा सम्झनु पछा"
भनी पररभाषा गरेको पाइन्त्छ। कोरोना भाइरसको सिंक्रमण धवश्वभर आपतकालीन अवस्था
धनम्त्प्र्ाएको भए तापधन नेपालको सन्त्दभामा जनस्वास््र् सेवा ऐनले गरेको आकधस्मक
स्वास््र् सेवाको उपर्ुाक्त पररभाषाले नै आकधस्मक स्वास््र् सेवालाई प्रारधम्भक तथा
तत्प्काल सेवाको दार्राधभर सिंकुिन गररक्रदएको हुाँदा कोरोना सिंक्रमणको आशिंका रहेको
व्यधक्तको

परीक्षणदेधख

सिंक्रधमतको

उपिार

गरी

रोगको

धनदान

र

पुनस्थाापनासम्म

अवलम्वन गररनुपने बहुपक्षीर् सेवाहरुलाई समेट्न सके को देखखाँदन
ै ।
७०.

जनस्वास््र् सेवा ऐनको अको उद्देशर् भनेको नागररकलाई धनःशुल्क आिारभूत स्वास््र्
सेवा उपलब्ि गराउने रहेको पाइन्त्छ।सो ऐनले 'आिारभूत स्वास््र् सेवा' को पररभाषा
गदाा ऐनको दफा ३ को उपदफा (4) मा उधल्लधखत सूिी बमोधजम "आम नागररकको
स्वास््र्

आवशर्कता

पूर्ताका

लाधग

राज्र्बाट

सुलभ

रुपमा

धनःशुल्क

उपलब्ि

हुने

प्रबद्धानात्प्मक, प्रधतकारात्प्मक, धनदानात्प्मक, उपिारात्प्मक र पुनस्थाापनात्प्मक सेवा सम्झनु
पछा" भधन उल्लेख गररएको छ। सो सूिीले कोरोना रोगलाई समेट््न सके को छ क्रक छैन
भनी हेदाा, सूिीकृ त धवधभन्त््न १० वटा सेवामध्र्े दफा ३ को उपदफा (४) को देहार्
(ग) मा 'सरुवा रोग सम्बन्त्िी सेवा' उल्लेख भएको पाइन्त्छ।सरुवा रोग अन्त्तगात
कोरोनाको सिंक्रमण समेत पना सक्ने भए तापधन सिंक्रमणले महामारीको रुप धलएको र
सामान्त्र् अवस्थामा भन्त्दा फरक प्रकृ धतको रोग भएको र अधिक स्वास््र् सुरक्षाका
उपार्हरु अवलम्वन गररनुपने हुाँदा तत् सम्बन्त्िी सेवाहरुको बारे मा स्पष्ट उल्लेख गररएको
छैन र ऐनको दफा ३ को उपदफा (7) ले आिारभूत "सेवाहरुको धवस्तृत धववरण,
सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापन सम्बन्त्िी अन्त्र् व्यवस्था तथा प्रकृ र्ा मन्त्रालर्ले तोके
बमोधजम हुनेछ"

भनी

स्वास््र्

तथा जनसिंख्र्ा सम्बन्त्िी धवषर्

हेने मन्त्रालर्लाई

धजम्मेवारी सुधम्पएको पाइन्त्छ। सोही धजम्मेवारी बमोधजम मन्त्रालर्ले कोरोना सिंक्रमण
रोकथाम सम्बन्त्िमा के ही मापदण्डहरु तर्ार गरी लागू गरे को देधखन्त्छ।
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७१.

त्प्र्सैगरी प्रिधलत धवपद् जोधखम न्त्र्ूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ हेदाा,
"धवपद् व्यवस्थापनका सबै क्रक्रर्ाकलापको समन्त्वर्ात्प्मक र प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन
गरी प्राकृ धतक तथा गैरप्राकृ धतक धवपद्बाट सवासािारणको जीउज्र्ान र सावाजधनक,
धनजी तथा व्यधक्तगत सम्पधत्त, प्राकृ धतक एवम् सााँस्कृ धतक सम्पदा र भौधतक सिंरिनाको
सिंरक्षण गना धवपद् जोधखम न्त्र्ूनीकरण तथा व्यवस्थापन तथा न्त्र्न
ू ीकरणसाँग सम्बधन्त्ित
प्रिधलत कानूनलाई सिंशोिन र एकीकरण गना" सो ऐन ल्र्ाइएको देधखन्त्छ। उक्त ऐनको
दफा २ को देहार् (ि) ले महामारीलाई "गैरप्राकृ धतक धवपद्" भनी पररभाधषत गरेको
पाइन्त्छ। धवपद्को प्रभावकारी व्यवस्थापन गने, गराउने सन्त्दभामा दफा ३ अन्त्तगात
'धवपद् जोधखम न्त्र्ूनीकरण तथा व्यवस्थापन राधिर् पररषद्', दफा ६ बमोधजम
'कार्ाकारी सधमधत', दफा ९ बमोधजम 'धवशेषज्ञ सधमधत', दफा १० बमोधजम
'राधिर् धवपद् जोधखम न्त्र्ूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण', दफा १४ बमोधजम
'प्रदेश धवपद् व्यवस्थापन सधमधत', दफा १६ बमोधजम 'धजल्ला धवपद् व्यवस्थापन
सधमधत', तथा दफा १७ बमोधजम 'स्थानीर् धवपद् व्यवस्थापन सधमधत' समेतका
सिंस्थागत व्यवस्था गरी सम्बधन्त्ित धनकार्हरुको काम, कताव्य र अधिकारहरुको समेत
व्यवस्था उक्त ऐनमा

गररएको पाइर्ो।धवपद् व्यवस्थापनका र्ी सामान्त्र् व्यवस्थाका

अलावा कार्ाकारी सधमधतको काम, कताव्य र अधिकार अन्त्तगात दफा ८ को देहार् (ड)
मा

"धवपद्को

जोधखममा

रहेका

मधहला,

बालबाधलका,

ज्र्ेष्ठ

नागररक,

दधलत,

सीमान्त्तकृ त वगा तथा समुदार्, अशक्त तथा अपागगता भएका व्यधक्तहरुको लाधग धवशेष
र्ोजना तथा कार्ाक्रम बनाई कार्ाान्त्वर्न गने, गराउने" भन्त्ने
् व्यवस्था रहेको देधखन्त्छ।
उपर्ुाक्त धवशेष र्ोजना तथा कार्ाक्रमले कोधभड-19 को उच्च जोधखममा रहेका 'अन्त्र्
रोगका धबरामी' लाई समेट्न
् सके को देधखएन। धवपद् व्यवस्थापनसम्बन्त्िी उपर्ुाक्त ऐनले
महामारी लगार्तका सबै प्रकारका प्राकृ धतक तथा गैरप्राकृ धतक धवपद्हरुलाई एकमुष्ठ
सम्वोिन गना खोजेको भए तापधन कोधभड-19 को महामारीले सृजना गरररहेको धवशेष
तथा नवीन असर प्रभावहरुलाई तथा 'उच्च जोधखममा परेका' सबै समूहहरुलाई समेट्न
सके को देखखाँदन
ै । र्स्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले धवधभन्त््न मापदण्ड, कार्ाधवधि,
धनदेशनहरु जारी गदै स्वास््र् सुरक्षाका उपार्हरु अवलम्वन गदै आएको अवस्थामा समेत
महामारीको उधित न्त्र्ूधनकरण, व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकी क्रदनानुक्रदन सिंक्रधमत
तथा मृतकको सिंख्र्ा बढ्दो क्रममा रहेको देधखन्त्छ र र्स महामारीले धनम्त्प्र्ाईरहेका
बहुपक्षीर्,

बहुआर्ाधमक

असरहरुबारे

नेपालमा

र्थेष्ठ

अध्र्र्न

समेत

भई

नसके को

देधखन्त्छ।
७२.

हाल कोरोना सिंक्रमणको महामारीले धवश्वभर धवकराल रुप धलएकाले र्सको असर
माधनसको

स्वास््र्मा

मार

नभएर

राज्र्

तथा

मानव

जीवनका

धवधवि

क्षेरहरुमा

बहुआर्ाधमक प्रभावहरु परररहेको राधिर् तथा अन्त्तराधिर् त्र्-त्र्ागकहरुले उजागर
अधिवक्ता रोशनी पौड्यालसमेत धवरुद्ध नेपाल सरकार प्रिानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कार्ाालर्, ससिंहदरबारसमेत, ०७६-WO-०९६२, उत्प्प्रेषणर्ुक्त परमादेश समेत, पृष्ठ
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गरररहेका छन्।व्यधक्तले रोजगारी गुमाउनेदधे ख ज्र्ानै गुमाउनेसम्म, व्यवसार्ीले िाटा
बेहोनेदेधख

टाट

पधल्टनेसम्म

तथा

रािले

िरम

आर्थाक

धवसृिंखलता

भोग्नुपनेसम्मका

धनर्धतहरु र्स महामारीको प्रधतधनधि दृष्टान्त्तहरु मार हुन्।र्ी र र्स्ता अन्त्र् सम्भाव्य
असर र प्रभावहरु अझै देधखने क्रममै छन्।जनस्वास््र् सेवा ऐन अन्त्तगात आकधस्मक
स्वास््र् सेवा प्रारधम्भक तथा तत्प्काल सेवामा धसधमत रहेको तथा आिारभूत सेवालाई
धनःशुल्क गने प्रर्ोजनको लाधग मार सूिीकृ त गररएको देखखाँदा सो ऐन नागररकको
स्वास््र्

सेवामा

मार

के धन्त्ित

रहेको

पाइन्त्छ।उक्त

ऐनले

समेत

कोरोना

सिंक्रमणले

धनम्त्प्र्ाएको बहुआर्ाधमक असर प्रभावहरुलाई सम्वोिन गना सके को देखखाँदन
ै ।
७३.

मुलुकी फौजदारी सिंधहताको दफा १०४ ले सिंक्रामक रोग फै लाउन नहुने भनी उपदफा
(1) मा "कसैले कसैको ज्र्ानलाई खतरा पुरर्ाउन
्
सक्ने कु नै क्रकधसमको सिंक्रामक रोग
फै लाउने वा फै धलन सक्ने कु नै काम गना हुाँदैन" भनी सिंक्रामक रोग फै लाउने कार्ालाई
अपरािीकरण गरी त्प्र्स्तो कसूर गनेलाई ऐ. उपदफा (2) ले सजार् तथा जररवानाको
व्यवस्थासम्म गरेको पाइन्त्छ।सिंक्रामक रोग सम्बन्त्िमा सिंधहतामा अपरािीकरण गरी सजार्
तथा जररवानाको प्राविानबाहेक अन्त्र् कु नै व्यवस्था रहेको पाइाँ दन
ै ।

७४.

र्सरी ऐन कानूनहरुले कोरोना महामारीको धवषर्लाई उधित सम्बोिन गना नसके कोले
नेपाल

सरकारले

हाल

कोरोना

महामारी

सम्बन्त्िी

के ही

मापदण्ड

जारी

गरेको

पाइन्त्छ।"कोरोना भाईरसको सिंक्रमणबाट लाग्न सक्ने रोगबाट नागरीकहरुलाई सुरधक्षत राख््न
शगकास्पद व्यधक्तलाई कधम्तमा १४ देधख १७ क्रदनसम्म क्वारेन्त्टाइनमा सुरधक्षत तथा
सुव्यवधस्थत तररकाले राखी त्प्र्स्ता र समाज दुवैलाई सुरधक्षत राख््न" भनी नेपाल
सरकार प्रिानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषदको कार्ाालर्ले 'कोरोना भाइरस (COVID-19)
सम्बन्त्िी क्वारेन्त्टाइन सन्त्िालन तथा व्यवस्थापन गना बनेको मापदण्ड, २०७६' जारी
गरेको देधखन्त्छ। त्प्र्सै गरी कोधभड-19 सिंक्रमणको "सिंकास्पद, सिंभाधवत र पुष्टी भएका
धबरामीहरुको के श अनुसन्त्िान र नीजका कन्त्र्ाकटमा आएका व्यधक्तहरुको खोज पडताल
गना हरेक स्थानीर् तहहरूमा प्राधवधिक जनशधक्त रहेको टीम गठन गरी पररिालन गना"
भनी स्वास््र् तथा जनसिंख्र्ा मन्त्रालर्ले 'कोधभड-१९ का लाधग के श अनुसन्त्िान तथा
कन्त्याकट खोज पड्ताल टीम पररिालन अन्त्तररम धनदेधशका, २०७७' जारी गरी लागू
भएको

देधखन्त्छ।

धबरामीहरुका

त्प्र्सैगरी

उपिारमा

स्वास््र्

प्रत्प्र्क्षरुपमा

तथा

जनसिंख्र्ा

मन्त्रालर्ले

सिंलग्न

स्वास््र्कमी

तथा

कोधभड-19

अन्त्र्

का

कमािारीहरुको

व्यवस्थापन सम्बन्त्िी मागा धनदेशन 2077, कोधभड-19 महामारीको सन्त्दभामा जेष्ठ
नागररकहरुको सेवा प्रवाह सम्बधन्त्ि मापदण्ड 2077, कोधभड-19 को सिंक्रधमतहरुको
आइसोलेशन सम्बन्त्िी स्वास््र् मापदण्ड 2077, क्वारेन्त्टाइनमा रहेका व्यधक्तका लाधग
स्वास््र् सम्बन्त्िी व्यवस्था 2077, कोधभड-19 रोगका महामारीको समर्मा आपतधवन्त्दम
ु ा
अपनाउनुपने सुरक्षाधवधि 2077, कोधभड-19 का कारण मृत्प्र्ु भएका व्यधक्तहरुको शव
अधिवक्ता रोशनी पौड्यालसमेत धवरुद्ध नेपाल सरकार प्रिानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कार्ाालर्, ससिंहदरबारसमेत, ०७६-WO-०९६२, उत्प्प्रेषणर्ुक्त परमादेश समेत, पृष्ठ
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व्यवस्थापन सम्बन्त्िी सिंधक्षि कार्ाधवधि 2077, Health Sector Emergency Response
Plan: Covid-19 Pandemic समेत जारी गरेको देधखन्त्छ।
७५.

त्प्र्सै

गरी

"सेवा

के न्त्ि

तथा

पुनस्थाापना

के न्त्ि

लगार्तका

आश्रर्स्थलमा

आधश्रत

व्यधक्तहरुलाई धवश्वव्यापी रुपमा फै धलएको कोरोना भाइरसको सिंक्रमणबाट जोगाउन तथा
महामारीको अवधिमा सिंक्रमण हुन नक्रदन पूणा सुरक्षाका उपार्हरु अपनाएर सुरधक्षत तथा
सुव्यवधस्थत तररकाले सेवा प्रवाह गने व्यवस्था धमलाउन" भनी मधहला, बालबाधलका
तथा ज्र्ेष्ठ नागररक मन्त्रालार्ले 'कोरोना भाइरस (कोधभड-19) महामारीको अवधिमा
आश्रर्स्थल सञ्िालन सम्बन्त्िी मापदण्ड, २०७७' जारी गरेको पाइन्त्छ। र्ो मापदण्ड
सुशासन (व्यवस्था तथा सिंिालन) ऐन, 2064 को दफा १४ ले क्रदएको अधिकार
प्रर्ोग गरी बनाइएको देधखन्त्छ। सुशासन (व्यवस्था तथा सिंिालन) ऐन, 2064 को
दफा १४ मा "र्स ऐन वा अन्त्र् प्रिधलत कानून बमोधजम धनणार् गना पाउने
अधिकारीले कु नै धवषर्मा धनणार् गदाा प्रिधलत कानूनमा कु नै कार्ाधवधिको व्यवस्था
भएको रहेछ भने त्प्र्स्तो कार्ाधवधि र त्प्र्स्तो व्यवस्था नभएकोमा धनणार् गनुा पने
धवषर्को प्रकृ धत हेरर उपर्ुक्त कार्ाधवधि अपनाउनु पनेछ" भन्त्ने
् उल्लेख भएबाट समेत
सिंक्रामक रोग वा धवद्यमान कोरोना महामारी सम्बन्त्िमा कु नै पधन कानूनमा कार्ाधवधिको
व्यवस्था नभएकै कारण उपर्ुाक्त व्यवस्थामा टेकेर सो मापदण्ड बनाइएको पाइर्ो।
७६.

र्सरी कोरोना महामारीको सवाललाई सम्वोिन गना सक्ने कु नै एक्रककृ त कानून नभएकोले
नेपाल सरकारका

धवधभन्त््न धनकाहरुले

धवधभन्त््न ऐन कानूनहरु देखाई अस्थाई तथा

तत्प्कालीन उपार्का रुपमा मापदण्ड तथा आदेश जारी गदै आएको पाइर्ो।माधथ धवश्लेषण
गररए अनुसार कोरोना भाइरसको महामारीको धवषर् वृहत भएको, र्सले नागररक तथा
रािको जीवनमा बहुआर्ाधमक असरहरु पारररहेको र र्सका नर्ााँ आर्ामहरु क्रदनानुक्रदन
धवकास हुाँदै गइरहेको, High Risk Group अन्त्तगात पनेहरुलाई उच्च प्राथधमकता क्रदई
धवशेष व्यवस्था गना जरुरी भएको, र्ी धवषर्हरुलाई सम्वोिन गना सक्ने एक्रककृ त
कानूनको अभावमा नेपाल सरकारले धवधभन्त््न कार्ाकारी धनणार्हरु गरी अस्थार्ी रुपमा
समािान गना खोजेको सन्त्दभामा आवशर्क अध्र्र्न गरी कोरोना भाइरसजस्तो महामारीको
रोकथाम (Prevention), र्सका असर/प्रभावहरुलाई र्थोधित सम्वोिन (Response)
गनाको लाधग तथा नोकसानीहरुलाई पूर्ता गना र समाजमा िृणा-द्बेश हटाई सदभावपूणा
वातावरण सधहत प्रभाधवतलाई पुनलााभ (Recovery) मा लैजान एक्रककृ त कानून बनाउन
आवशर्क देधखन्त्छ।
७७.

अब कोधभड-19 को महामारीलाई उधित व्यवस्थापन गनाका लाधग कानून बनाउने धवषर्
धविाधर्की धववेकको धवषर् भएकोले कानून बनाउनको लाधग सवोच्च अदालतले आदेश
जारी गना धमल्दैन भनी धवद्बान सहन्त्र्ार्ाधिवक्ताले बहस धजक्रकर प्रस्तुत गनुाभएको
सम्बन्त्िमा धविार गदाा, कानून बनाउने अधिकार धनश्िर् पधन धविाधर्कामा रहेको र
धवद्यमान महामारीलाई उधित सम्बोिन गने एक्रककृ त कानूनको अभावमा नेपाल सरकारले
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धवधभन्त््न

कानूनहरुका

आिारमा

तथा

कार्ाकारी

अधिकारको

मापदण्डहरु जारी गरी महामारीको व्यवस्थापन गनेतफा

प्रर्ोग

गरी

अग्रसर रहेकोतफा

धवधभन्त््न

समेत र्स

अदालतको ध्र्ानाकषाण भएको छ।नेपाल सरकारको उपर्ुाक्त पहल कदमीहरु समेतबाट
धवद्यमान महामारीको सिंकटको तथा र्स महामारीले धनम्त्प्र्ाएका धवकराल अवस्र्म्भावी
दुस्पररणामहरुको समेत उधित व्यवस्थापन हुन सके को देखखाँदन
ै । प्रभावकारी कानूनका
अभावमा

न्त्र्ार्ापाधलका

स्वर्िंले

कानून

बनाउने

नभए

तापधन

सवोच्च

अदालतको

असािारण अधिकारक्षेर अन्त्तगात परे का धनवेदकहरु माफा त र्स्ता धवषर्मा अदालतको
ध्र्ानाकषाण हुन गएको छ।र्सै सन्त्दभामा ०७६-RE-०३९२ को अड््बडको धनकासा एविं
०७६-WO-०९४४ को परमादेश माग भएको धनवेदनमा र्स अदालतको 19 जनाको
वृहत पूणा इजलासबाट देवानी वा फौजदारी कार्ाधवधि सिंधहता लगार्त तथा अन्त्र्
प्रिधलत कानूनहरुमा रहेको हदम्र्ाद सम्बन्त्िी व्यवस्थाले वतामान धवपद् वा महामारीको
कारण कानूनहरुमा पैदा हुने जरटलतालाई पर्ााि सम्बोिन गरेको देधखन नआएकोले
कानूनी शून्त्र्ताको असहज पररधस्थधतलाई न्त्र्ार्ोधित रुपमा सम्बोिन गना सिंधविानको
िारा 126, 128 र 133 (2) बमोधजम धमधत २०७७।०२।१५ मा आदेश गररसके को
छ। र्सरी कानूनको ररक्तता तथा अपर्ाािता रहेका धवषर्हरुमा कानून बनाउन आवशर्क
व्यवस्थापन गनाका लाधग भनी र्स अदालतबाट धवधभन्त््न धनवेदनहरुमा नेपाल सरकारको
नाउाँ मा धनदेशनात्प्मक आदेश जारी गरेको18 वा कधहले कानूनको खाडललाई अस्थार्ी
रुपमा पुर्ता गने धनदेधशका नै जारी गदै आएको न्त्र्ाधर्क परम्परा समेत रहेको छ।19
प्रस्तुत ररट धनवेदनको हकमा कोधभड-19 जस्ता महामारीको वतामान िुनौधतलाई सामना
गना सक्ने अवस्थामा सिंक्रामक रोग ऐन, 2020 लगार्तको प्रिधलत कानूनहरुको पर्ाािता
र प्रभावकारीता छ छैन अध्र्र्न गरी अध्र्र्न प्रधतवेदन बमोधजम उपर्ुाक्त र आवशर्क
लैधगगक मैरीर् र High Risk Group

लाई उच्च प्राथधमकतामा राखी कानून बनाउन

नेपाल सरकारको नाउाँ मा आदेश जारी हुने ठहछा।प्रस्तुत धनवेदनको दार्री लगत कट्टा
गरी धमधसल धनर्मानुसार गरी बुझाईक्रदनू।
न्त्र्ार्ािीश
उक्त रार्मा म सहमत छु ।
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