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त्र् खण्ड 
1. नेपाल खड् गी सेिा सनमनत (खड् गी समाज) आठदिासी जनजानत उत्प्थान प्रनतष्ठान ऐन, २०५८ 

को दर्ा २(क) बमोजजम आठदिासी जनजानत भन्त् नाले आफ्नो मातभृाषा र परम्परागत 
रीनतररिाज, छुटै्ट सामाजजक संरचना र नलजखत िा अनलजखत इनतहास भएको जानत िा समदुार् 
सम्झन ुपछा भनी पररभावषत गररएको छ। सोही ऐनको अनसूुची २ बमोजजम सूचीकृत ५९ 
आठदिासी जनजानत मध्रे्को नेिार जानतनभरको एक समदुार्, खड् गी जानत हो। नेपाल खड् गी 
सेिा सनमनत नेिार आठदिासी नभरको खड् गी समदुार्को प्रनतनननधमूलक संस्था हो। देशका 
विनभन्त् न भ-ूभागमा बसोबास गरेका नार्ाः, नसंह, शाही तथा खड् गी समदुार्लाई गोलबद्ध गरी 
उनीहरुको उत्प्थान गने उद्ेश्र्ले वि.स. २०२६ सालदेजख सङ्गठठत भई संघ संस्था दताा ऐन, 
२०३४ बमोजजम काठमाण्डौ जजल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा नमनत २०५६।१२।११ गते दताा 
भई कार्ा गरी आएको छ। नेपाल प्रज्ञाप्रनतष्ठानको नेपाली बहृत शब्दकोशमा कसाई शब्दको 
अथा मास ुव्र्िसार् गने, ननदार्ी, ननषु्ठर, िनधक, घाती (पषृ्ठ नं. २०४) उल्लेख गररएको छ। 
त्प्र्स्तै िनधकको अथा िध गने, माने (पषृ्ठ नं. 1129), घातीको अथा घात िा प्रहार गने, 
हान्त् ने, हत्प्र्ा गने, हत्प्र्ारो, नाश गने, नबगाने (पषृ्ठ नं. ३५४), ननदार्ीको अथा दर्ा नभएको 
(पषृ्ठ नं. ६९६) र ननषु्ठरको अथा कठोर हृदर् भएको, उज्जन्त्ड, कू्ररता (पषृ्ठ नं. ७०१) भनी 
उल्लेख गररएको छ। त्प्र्स्तै कसाई शब्द नेपाली आगन्त्तकु अरबी शब्द (पषृ्ठ नं. २०४) 
भनी उल्लेख गररएको छ। र्स शब्दले समग्र खड् गी जानतप्रनत मनोिैज्ञाननक रुपमा ग्लानी, 
अपहेनलत अनभुनूत गने खालको शब्दहरुको कारण कररब ३०,000 भन्त्दा बढी खड् गी 
समदुार्लाई ननरन्त्तररुपमा नकारात्प्मक माननसक, सामाजजक तथा आनथाक एिं िैर्जक्तक 
विकासमासमेत प्रभाि परररहेको अिस्था रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा १६ ले 
मौनलक हकको रुपमा प्रत्प्रे्क व्र्जक्तलाई सम्मानपूिाक बााँच्न पाउने हक हनेुछ। त्प्र्स्तै धारा 
१८ ले सबै नागररक कानूनको दृजष् टमा समान हनेुछन।् कसैलाई पनन कानूनको समान 
संरक्षणबाट िजित गररने छैन भन्त् ने व्र्िस्था भएपनन खड् गी समदुार्का माननसहरुलाई 
अपमान, अपहेनलत, सङ्कीणाता, हीनताबोध एिं साँधै हेवपएर बााँच्नपुने अिस्था छ। उमेर, नाम र 
जात सच्र्ाउने ननर्महरु, २०१७ को ननर्म ६(१) बमोजजम उमेर, नाम, जात सच्च्र्ाई 
माग्नेले आफ्नो नाम, जात र उमेर उल्लेख भएको प्रमाणपर पाएका नमनतले ६ मवहनानभर 
उक्त कुरा सच्च्र्ाई पाउनको लानग दरखास्त ठदनपुछा भनी ६ मवहनाको दरखास्त ठदने 
म्र्ादको व्र्िस्था रहेको हुाँदा उक्त समर्सीमा भन्त्दापनछ नागररकता िा अन्त्र् कागजपरमा 
र्रक पना गएमा सच्च्र्ाउन नसवकने अिस्था छ। अपमानजनक शब्दाथा रहेको जानत 
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समदुार् जनाउने गरी राज्र्बाट प्रदान गररएको नागररकता लगार्त नागररकतालाई आधार 
मानेर बनाईने पासपोटा, सिारी चालक अननुमतपर, जग्गा धनी प्रमाणपर लगार्तको सरकारी 
कागजातहरुमा तीन पसु्ते िंशजको थर सच्र्ाउन पाउने गरी छाता ऐन ननमााण गरी गराई 
कानूनबमोजजम व्र्िस्था नमलाउने गरी प्रत्प्र्थीहरुको नाममा परमादेशर्कु्त जो चावहने आज्ञा 
आदेश जारी गरी पाउाँ भन्त् नेसमेत बेहोराको नेपाल खड् गी सेिा सनमनतले र्स अदालतमा दार्र 
गरेको ररट ननिेदन। 

2. र्समा के कसो भएको हो? ननिेदकको मागबमोजजमको आदेश वकन जारी हनु नपने हो? 
आदेश जारी हनु नपने कानून बमोजजमको आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी र्ी आदेश 
प्राप्त भएको नमनतले बाटाको म्र्ाद बाहेक १५ ठदननभर विपक्षी नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, 
८ र ९ का हकमा महान्त्र्ार्ानधिक्ताको कार्ाालर्मार्ा त ्तथा अन्त्र् विपक्षीका हकमा आर्ैँ  
िा आफ्नो प्रनतनननधमार्ा त ्नलजखतजिार् पेस गनुा भनी र्ो आदेश र ररट ननिेदनको प्रनतनलवप 
साथ राखी विपक्षीहरुका नाममा सूचना म्र्ाद जारी गरी नलजखतजिार् प्राप्त भएपनछ िा अिनध 
नाघेपनछ ननर्मबमोजजम पेस गनूा भन्त् ने बेहोराको नमनत २०७३।0५।१२ मा र्स 
अदालतबाट भएको आदेश। 

3. ररट ननिेदकले माग गरेको विषर्का सम्बन्त्धमा र्स मन्त्रालर् अन्त्तगात मालपोत कार्ाालर्बाट 
प्रदान गररने जग्गाधनी प्रमाणपजुाामा रहने "थर" लाई इवङ्गत गरी ररट क्षेरमा प्रिेश गरको 
देजखन्त्छ। र्स मन्त्रालर्को कुनै त्प्र्स्तो ननणार्, आदेशबाट ननिेदकको आशर् मतुानबकको 
"थर" से्रस्तामा जननन गएको होइन। अपहेनलत शब्दाथा "थर" को रुपमा रहेका शब्द 
हटाउन ुपने भन्त् ने विषर् उजचत भएको तर र्स मन्त्रालर्लाई विपक्षी बनाई ररट क्षेरमा प्रिेश 
गदैमा सो विषर् टुङ्गो लाग्न सक्ने होइन। ननिेदकले उठान गरेको विषर्मा व्र्िस्थावपका 
संसदबाट कानूनको पररमाजान गरेर उजल्लजखत विषर्को टंुगो लाग्न सक्ने हुाँदा अनािश्र्क 
रुपमा र्स मन्त्रालर्लाई विपक्षी बनाई दार्र भएको प्रस्ततु ररट ननिेदन खारेजभागी छ, 
खारेज गरी पाउाँ भन्त् नेसमेत बेहोराको विपक्षी भनूमसधुार तथा व्र्िस्था मन्त्रालर्को तर्ा बाट 
र्स अदालतमा पेस भएको नलजखतजिार्। 

4. उमेर नाम र जात सच्र्ाउने ननर्महरु, २०१७ को ननर्म ३ मा उमेर, नाम र जात 
सच्र्ाउन दरखास्त ठदनपुने व्र्िस्था रहेको छ भने ऐ. को ननर्म ६ मा उमेर, नाम र जात 
सच्र्ाई माग्नेले आफ्नो नाम, जात र उमेर उल्लेख भएको प्रमाणपर पाएका नमनतले ६ 
मवहनानभर उक्त कुरा सच्र्ाई पाउनका लानग दरखास्त ठदनपुने व्र्िस्था रहेको देजखन्त्छ। 
ननिेदकको मागबमोजजम सरकारी कागजातमा रहेको आफ्नो पसु्ताको थर सच्र्ाउने सम्बन्त्धी 
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विषर्मा सम्बजन्त्धत ननकार्बाट नीनतगत रुपमा स्पष्ट भई र्स मन्त्रालर्मा आएका बखत र्स 
मन्त्रालर्बाट आिश्र्क प्रकृर्ा अगानड बढाइने नै छ। र्स मन्त्रालर्को के कुन काम 
कारिाहीबाट ननिेदकको मौनलक हक हनन ् हनु गएको हो िा ननज उपर के कसरी 
अपमानजनक व्र्िहार भएको हो भन्त् ने विषर्मा ररट ननिेदनमा कहीीँ कतै उल्लेख भएको 
नदेजखाँदा प्रस्ततु ररट ननिेदन औजचत्प्र्वहन देजखाँदा खारेज गरी पाउाँ भन्त् नेसमेत बेहोराको विपक्षी 
कानून, न्त्र्ार् तथा संसदीर् मानमला मन्त्रालर्, नसंहदरबारको तर्ा बाट र्स अदालतमा पेस 
भएको नलजखतजिार्। 

5. नेपालको संविधानको धारा ३ मा बहजुातीर्, बहभुावषक, बहधुानमाक, बहसुांस्कृनतक 
विशेषतार्कु्त, भौगोनलक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्क्षा र नेपालको राविर् स्ितन्त्रता, 
भौगोनलक अखण्डता, राविर् वहत तथा सम्िवृद्धप्रनत आस्थािान रही एकताको सूरमा आबद्ध 
सबै नेपाली जनता समवष्टमा राि हो भननएको छ। संविधानको धारा १६(१) ले प्रत्प्रे्क 
व्र्जक्तलाई सम्मानपूिाक बााँच्न पाउने र धारा २४ मा छुिाछुत तथा भेदभाि विरुद्को हक 
मौनलक हक र कताव्र्को रुपमा सबैलाई प्राप्त छ। नेपालमा परापूिा कालदेजख नै बहजुातीर्, 
बहभुावषक, बहधुानमाक र बहसुांस्कृनतक समाजको रुपमा रहाँदै आएको छ। सबैले र्सै अनरुुप 
आ-आफ्नो परम्परा रीनतररिाज, धानमाक मान्त्र्ता अनसुार आ-आफ्नो जीिनर्ापन गदै आएको 
हुाँदा विद्यमान कानूनको पररनधमा रही सम्बद्ध ननकार्बाट भए गरेको काम कारिाहीको 
सम्बन्त्धमा ररट ननिेदकले विना कारण, प्रमाण र आधार र्स मन्त्रालर्लाई विपक्षी बनाई 
दार्र गररएको प्रस्ततु ररट ननिेदन औजचत्प्र्पूणा (Reasonableness) नदेजखएको हुाँदा 
खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउाँ भन्त् नेसमेत बेहोराको विपक्षी भौनतक पूिााधार तथा र्ातार्ात 
मन्त्रालर्को तर्ा बाट र्स अदालतमा पेस भएको नलजखतजिार्। 

6. संविधान एिं कानून प्रदत्त नागररकका मौनलक हक एिं अनधकारको संरक्षण व्र्जक्तका मानि 
अनधकारको सम्मान, सरंक्षण र पररपालना गने सम्बन्त्धमा र राविर् कानूनका अलािा 
अन्त्तरााविर् सजन्त्ध सम्झौता िा सजृजत दावर्त्प्िको पररपालना गना गहृ मन्त्रालर् सदा प्रनतबद्ध 
एिं वक्रर्ाशील छ। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६ ले मौनलक हकको रुपमा 
प्रत्प्रे्क व्र्जक्तलाई सम्मानपूिाक बााँच्न पाउने हक हनेुछ त्प्र्स्तै धारा १८ ले सबै नागररक 
कानूनको दृवष्टमा समान हनेुछन।् कसैलाई पनन कानूनको समान संरक्षणबाट बज चत गररने 
छैन भन्त् ने व्र्िस्था र आठदिासी जनजातीको मानि अनधकार सम्बन्त्धी संर्कु्त रािसंघीर् 
घोषणापर, २००७ र सबै प्रकारका विभेद उन्त्मूलन गने महासजन्त्ध (ICERD, 1965) त्प्र्सैगरी 
उमेर, नाम र जात सच्र्ाउने ननर्महरु, २०१७ को ननर्म ६(१) बमोजजम उमेर, नाम र 
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जात सच्र्ाई माग्नेले आफ्नो नाम, जात र उमेर उल्लेख भएको प्रमाणपर पाएका नमनतले ६ 
मवहनानभर उक्त कुरा सच्र्ाई पाउनको लानग दरखास्त ठदनपुदाछ भनी मार ६ मवहनाको 
दरखास्त ठदने म्र्ादको व्र्िस्था गरेको हुाँदा उक्त समर् सीमाभन्त्दा पनछ नागररकता िा अन्त्र् 
कागजपरमा र्रक पना गएमा सच्र्ाउन नसवकने अिस्था रहेको हुाँदा नागररकको मौनलक 
अनधकारको रक्षा, संरक्षण एिं पररपालना गना प्रचनलत ऐन कानून ननमााण भएको छ। 
नागररकका मानि अनधकार हनन ्भएमा कानूनबमोजजम कारिाही हनेु नै छ। र्स मन्त्रालर् 
मातहतका ननकार्हरुलाई नागररकका संविधान प्रदत्त एिं कानूनी हक अनधकार हनन ्हनेु गरी 
कुनै कार्ा गना कुनै वकनसमको छुट ठदइएको छैन। आफ्नो अनधकारक्षेरनभर रही गहृ 
मन्त्रालर्ले नेपालको संविधान एिं ऐन कानूनद्बारा प्रदत्त मौनलक हक एिं अनधकारको 
संरक्षण, संिद्धान र पररपालना गना सदा कवटबद्ध छ। मन्त्रालर्को के कस्तो काम 
कारिाहीबाट विपक्षीको हक हनन ्हनु गएको हो र मन्त्रालर्ले के कस्तो काम गनुापने हो 
भन्त् ने सम्बन्त्धमा विपक्षीले ररट ननिेदनमा िस्तगुत आधार र कारणसमेत उल्लेख गना सकेको 
देजखाँदैन। र्स मन्त्रालर्लाई विपक्षी बनाई दार्र गरेको विपक्षीको ररट ननिेदन बदरभागी छ 
र्स मन्त्रालर्को हकमा ररट ननिेदन खारेज गरी पाउाँ भन्त् नेसमेत बेहोराको विपक्षी गहृ 
मन्त्रालर्को तर्ा बाट र्स अदालतमा पेस भएको नलजखतजिार्। 

7. ररट ननिेदकले र्स मन्त्रालर्लाई के कुन कारण र आधारमा विपक्षी बनाउन ुभएको हो र 
र्स मन्त्रालर्को के कस्तो काम कारिाहीबाट ननजको हक अनधकारमा असर पना गएको हो 
भन्त् ने सम्बन्त्धमा ननिेदनमा कहीीँकतै खलुाउन ुभएको छैन। ननिेदनमा दाबी नलएको विषर् र्स 
मन्त्रालर्को काम, कताव्र् र अनधकारक्षेर अन्त्तगातको विषर् पनन होइन। र्सथा, असान्त्दानभाक 
र औजचत्प्र्वहन ररट ननिेदन खारेज गररपाउाँ भन्त् नेसमेत बेहोराको विपक्षी अथा मन्त्रालर्को 
तर्ा बाट र्स अदालतमा पेस भएको नलजखतजिार्। 

8. नेपालको संविधान, नेपाल सरकारले अजततर्ार गरेका नीनत ननणार्, नेपाल सरकारको कार्ा 
विभाजन अनसुार तोवकएका विषर् एिं क्षेर र प्रचनलत कानूनी व्र्िस्थाका सिामान्त्र् नसद्धान्त्त 
र मान्त्र्ताका आधारमा रही र्स मन्त्रालर्साँग सम्बजन्त्धत नेपाल सरकारले ग्रहण गरेका नीनत 
तथा विषर्हरु कार्ाान्त्िर्न गने सन्त्दभामा परराि मन्त्रालर्ले आफ्नो दावर्त्प्ि एिं जजम्मेरिारी 
पूरा गदै आइरहेको छ। त्प्र्स्ता नीनत र प्रचनलत कानूनी व्र्िस्थाका अधीनमा रहेर नै र्स 
मन्त्रालर्ले नेपाली नागररकलाई विना भेदभाि राहदानी जारी गदै आइरहेको सन्त्दभामा 
ननिेदकले नलएको जजवकरसाँग समबजन्त्धत विषर्हरु र्स मन्त्रालर्को कार्ाक्षेरनभर पनेसमेत 
नदेजखएकाले के कुन आधार र व्र्िस्थाका कारणबाट र्स मन्त्रालर्को काम कारिाहीले 
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ननजको हक तथा अनधकारको कार्ाान्त्िर्न हनु नसकेको हो सोको स्पष्ट साथै कानूनी 
आधारसमेत नदेजखाँदा ररट ननिेदन खारेभागी छ खारेज गरी पाउाँ। परराि मन्त्रालर्ले 
नेपालको संविधान, प्रचनलत नेपाल कानून, नेपाल सरकारका नीनत एिं ननणार् अन्त्तरााविर् 
कानून तथा अन्त्तरााविर् कुटनीनतक कानूनका मान्त्र्ताका आधारमा आफ्नो जजम्मेिारी र 
दावर्त्प्ि पूरा गदै आइरहेको छ साथै र्स मन्त्रालर्को विषर् र क्षेरानधकारनभर पने गरी 
नेपाल सरकारले गरेका र भविष्र्मा गने ननणार् कार्ाान्त्िर्न गना परराि मन्त्रालर् कवटबद्ध 
रहने भएकाले नेपाल सरकारले नीनतगत ननणार् गरी लागू गररएका प्रचनलत नेपाल कानून 
अनसुार नै राहदानी जारी गनुापने भएकाले र्स मन्त्रालर्समेतलाई विपक्षी बनाई दार्र 
गररएको ननिेदकको ननिेदन दाबी अपररपक्ि र असान्त्दनभाक हुाँदा स्िताः खारेजभागी छ, खारेज 
गरी पाउाँ भन्त् नेसमेत बेहोराको विपक्षी परराि मन्त्रालर्को तर्ा बाट र्स अदालतमा पेस भएको 
नलजखतजिार्। 

9. सिाप्रथम जशक्षा मन्त्रालर्बाट ररट ननिेदकको संविधान प्रदत्त हक अनधकारबाट ननजलाई 
िज चत गने कुनै ननणार् भएको भन्त् ने ननिेदनमा जजवकर नलइएको देजखाँदैन। ररट ननिेदकको 
मागदाबीका सम्बन्त्धमा गहृ मन्त्रालर्लगार्त अन्त्र् प्रत्प्र्ाथीहरुबाट पेस हनेु नलजखतजिार्बाट 
सम्माननत अदालतलाई स्पष्ट हनेुछ। ननिेदकको संविधान प्रदत्त हक अनधकार हनन ्गने र्स 
मन्त्रालर्को कुनै मनसार् नभएको भन्त् नेसमेत बेहोराको विपक्षी जशक्षा मन्त्रालर्को तर्ा बाट 
र्स अदालतमा पेस भएको नलजखतजिार्। 

10. सबैले समान रुपमा सम्मानजनक व्र्िहार, पेशा, व्र्िसार्, जशक्षा, स्िास््र् औषधोपचार आठद 
प्राप्त गना पाउन ु पने कुरामा दईुमत हनु सकै्तन। जहााँसम्म आफ्नो थरका कारण अपमान 
महससु गनुा परेको भन्त् ने विषर् छ, पेशा, व्र्िसार्का आधारमा धेरै जातको अथा शब्दकोशमा 
गररएको पाइन्त्छ। र्समा अथा गनुामा कसैलाई अपमान र कसैलाई मान गररएको महससु हनेु 
गने कुरै होइन। नेपाली भाषाको अथा तथा व्र्ातर्ा गने ननकार् र्स मन्त्रालर् हुाँदा पनन 
होइन। र्स मन्त्रालर्को के कुन ननणार् र काम कारिाहीका कारण विपक्षी बनाउन ुपरेको 
हो, विपक्षी बनाउन ु पनुाको कारण नखलुाई ररट दार्र गररएको हुाँदा प्रथम दृवष्टमा नै ररट 
ननिेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउाँ भन्त् ने बेहोराको विपक्षी स्िास््र् तथा जनसंतर्ा 
मन्त्रालर्को तर्ा बाट र्स अदालतमा पेस गरेको नलजखतजिार्। 

11. सिाप्रथम नेपाल एउटा बहजुातीर्, बहभुावषक र बहसुांस्कृनतक मलुकु भएकाले सबै भाषा 
सावहत्प्र् र संस्कृनतलाई संरक्षण, सम्िद्धान र विकास गने उद्ेश्र्साथ नेपाल प्रज्ञा प्रनतष्ठान 
कानूनबमोजजम स्थावपत स्िार्त्त ननकार् हो। र्सले भाषा सावहत्प्र्, संस्कृनत दशान र सामाजजक 
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शास्त्रको अनसुन्त्धान एिं खोजसमेत गने गदाछ। प्रज्ञाप्रनतष्ठान विशदु्ध प्राजज्ञक ननकार् भएकोले 
नेपालनभरका कुनै जातजाती, भाषाभाषी सबैप्रनत उजत्तकै सम्मान कार्म रातदै भाषा र 
सावहत्प्र्मा समर्ानसुार सधुार एिं पररितान गदै जाने लक्ष्र् नलई आफ्नो कार्ा सम्पादन गदै 
आएको कुरामा कुनै वििाद छैन। नेपाल प्रज्ञा प्रनतष्ठान ऐन, २०६४ को दर्ा ५ को (ठ) ले 
नेपालका सबै भाषा…… तथा नेपालका बहभुाषालाई ... र बैभिशाली बनाउन विनभन्त् न शब्द 
तथा शब्दािलीको सजृना गरी प्रचलनमा ल्र्ाउने कानूनी अजततर्ारी र्सै प्रनतष्ठानलाई प्राप्त रहे 
भएको छ। ननिेदकले आफ्नो ररट ननिेदनमा उल्लेख गरेबमोजजम कुनै शब्दको पररभाषाबाट 
कुनै पनन जातजातीमा प्रत्प्र्क्ष िा अप्रत्प्र्क्ष असर नपरोस।् भाषा सावहत्प्र्को सबै जातजाती 
भाषाभाषीले सहज रुपमा उपर्ोग गना सकुन ्भन्त् ने कुरामा प्रज्ञा प्रनतष्ठान सदासिादा संिेदनशील 
रही आएको छ। विपक्षी ररट ननिदकले आफ्नो ररट ननिेदनमा नलएको विनभन्त् न 
जजवकरहरुमध्रे् कसाई शब्दसाँगसम्म विमनत रहेको देजखन्त्छ। प्रज्ञाप्रनतष्ठानले कुनै पनन 
जातजातीको सम्मानमा आाँच परु् र्ाउने कुनै पनन कार्ा गने ननर्तबाट उक्त शब्दको पररभाषा 
गररएको होइन छैन। त्प्र्सो गररन ुर्स प्रनतष्ठानको उद्ेश्र् र कार्ासमेत होइन छैन। भाषा 
सावहत्प्र् समाजमा भएको विकाससाँगै समर्सापेक्ष रुपमा पररितान र पररस्कृत हुाँदै जाने विषर् 
हो। र्ठद िहृत ्नेपाली शब्दकोशमा उल्लेजखत ररट ननिेदकले उल्लेख गरेको शब्दबाट ररट 
ननिेदक लगर्त सम्पूणा समदुार्मा असर पने भएमा तत ्विषर्को सम्बजन्त्धत प्राज्ञहरुबाट समेत 
छलर्ल गरी गराई समर्सापेक्ष रुपमा सधुार गने प्रनतष्ठानको कार्ाक्षेर नभरकै विषर् हो। 
ननिेदकले आफ्नो ररट ननिेदनमा उल्लेख गरेबमोजजम प्रनतष्ठानबाट प्रकाजशत बहृत ्
शब्दकोशबाट कसैको मान प्रनतष्ठा तथा सामाजजक एिं आनथाक विकासमा असर पगु्ने गरी 
शब्दकोश ननमााण गरी प्रकाशन नगररएको नहुाँदा ररट ननिेदन जारी हनुसक्ने अिस्था होइन, 
छैन। ररट ननिेदनमा उजल्लजखत संविधानको धारा १६ र १८ बमोजजमको मौनलक हकमा 
आघात पगु्ने कुनै कार्ा र्स ष्रनतष्ठानबाट भए गरेको नभइ शब्दकोषको माध्र्मबाट 
परम्परागत समर्देजख गदै आएको कामको पवहचान गराउने प्रर्ोजनका लानग सम्म उक्त 
शव्दािली प्रर्ोग भएको हुाँदा ननिेदकको कुनै मौनलक हकमा आघात परेको भन्त् न ननमल्दा ररट 
ननिेदन खारेज गरी पाउाँ भन्त् नेसमेत बेहोराको विपक्षी नेपाल प्रज्ञा प्रनतष्ठानबाट र्स अदालतमा 
पेस भएको नलजखतजिार्। 

12. नेपाल सरकार संविधान तथा कानूनको पररपालना गरी, गराई कानूनी राज्र्को अिधारणालाई 
साकार पाने र नागररकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अनधकारको सम्मान, संरक्षण एिं 
सम्िद्धान गने कुरामा प्रनतबद्ध रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा (१) 
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मा प्रत्प्रे्क व्र्जक्तलाई सम्मानपूिाक बााँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा 
२४ मा छुिाछुत तथा भेदभाि विरुद्धको हक लगार्तका मौनलक हकहरुको व्र्िस्था गरी 
कुनै वकनसमको भेदभािजन्त्र् कृर्ाकलापलाई संविधानले ननषधे गरेको छ। जहााँसम्म नेपाल 
सरकारका विनभन्त् न ननकार्बाट जारी हनेु कानूनी प्रमाणपर एिं नलखतहरु जस्तै नागररकता, 
राहदानी, जग्गाधनी दताा प्रमाणपजुाा, सिारी चालक अनमुनतपर लगार्तमा रहेका 
अपमानजनक थर सच्र्ाउने सम्बन्त्धी ननिेदन जजवकर छ उमेर, नाम र जात सच्र्ाउने 
ननर्मािली, २०१७, नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ आठदले ननजश् चत समर्ािनधनभर त्प्र्सरी 
जारी भएका प्रमाणपरहरुमा उजल्लजखत वििरण सच्र्ाउन सवकने कानूनी व्र्िस्थासमेत गरेको 
छ। साथै समाजमा रहेको जानतगत संवङ्कणाताको कारणले हनु सक्ने विभेद एिं हीनताबोधलाई 
सम्बोधन गरी प्रत्प्रे्क नागररकको सम्मानपूिाक बााँच्न पाउने हकको सनुनजश् चतता गने 
सम्बन्त्धमा नेपाल सरकार संिेदनशील छ। जहााँसम्म सरकारी कागजातमा रहेका तीनपसु्ते 
िंशजको थर सच्र्ाउने सम्बन्त्धी विषर् छ, कानूनबमोजजम जारी भईसकेकका नलजखत तथा 
कागजातमा जननई विनभन्त् न प्रर्ोजनका लानग प्रर्ोगमा आइसकेका थर र जातलाई सच्र्ाउने 
कार्ा गदाा आइपने व्र्ािहाररक कठठनाइहरुलाईसमेत दृजष् टगत गरी र्स सम्बन्त्धमा आिश्र्क 
अध्र्र्न गरी आिश्र्कता अनसुार नेपाल सरकारले कानूनी सधुार र प्रबन्त्ध गने नै भएकोले 
सम्माननत सिोच्च अदालतबाट ननिेदकको मागबमोजजम आदेश जारी हनुपुने अिस्था र आधार 
नहुाँदा ररट ननिेदन खारेज गरी पाउाँ भन्त् नेसमेत बेहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा 
मजन्त्रपररषद्को कार्ाालर्को तर्ा बाट र्स अदालतमा पेस भएको नलजखतजिार्। 

13. ररट ननिेदकले परीक्षा ननर्न्त्रण कार्ाालर्बाट जारी भएको शैजक्षक प्रमाणपरहरुमासमेत 
कसाई, कुसाही, साई, साही भनी अपहेनलत, अपमानजनक, बाध्र्तापूिाक जाती एिं थरको 
रुपमा ग्रहण गनुापरेको अिस्था रहेको छ भन्त् ने ररट ननिेदन गनुा भएकोमा परीक्षा ननर्न्त्रण 
कार्ाालर्बाट भराउने कक्षा ९ को रजजिेसन र्ाराम र कक्षा १० को परीक्षा आिेदन र्ाराम 
विद्याथी आर्ैं ले भरी आफ्नै हस्ताक्षरबाट प्रमाजणत गरी विद्यालर्का प्रधानाध्र्ापकबाटसमेत 
प्रमाजणत गरी पठाउने व्र्िस्था भएअनसुार प्राप्त भएका रजजिेसन र्ाराम र आिेदन र्ारामको 
वििरणका आधारमा विद्याथीको नाम, थरको अनभलेख कार्म हनेु र सोही अनसुार शैजक्षक 
प्रमाणपरहरुमा उल्लेख हनेु गरेको हुाँदा ररट ननिेदकले जजवकर गरेझै होच्र्ाउने, अपहेनलत 
महससु हनेु, सवङ्कणाता, हीनताबोध हनेु थरहरु परीक्षा ननर्न्त्रण कार्ाालर्ले आर्ैँ ले गरेको 
नभइ विद्याथीले भरेको वििरणबमोजजम नै अनभलेख कार्म भएकाले र्स परीक्षा ननर्न्त्रण 
कार्ाालर्बाट होच्र्ाउने, अपहेनलत महससु हनेु, सवङ्कणाता, हीनताबोध हनेु कुनै पनन कार्ा 
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नभएको र ननजको कानूनी तथा संिैधाननक हक अनधकारमा कुनै आघात परेको नदेजखएको 
हुाँदा प्रस्ततु ररट ननिेदन खारेजभागी छ खारेज गररपाउाँ भन्त् नेसमेत बेहोराको विपक्षी परीक्षा 
ननर्न्त्रण कार्ाालर्, सानोठठमीको तर्ा बाट र्स अदालतमा पेस भएको नलजखतजिार्। 

14. विपक्षीले आफ्नो ररट ननिेदनमा उठाउन ु भएको माग र्स बोडासाँग सम्बजन्त्धत नरहेको 
अिस्थामा विपक्षीको ररट ननिेदन बोडाको हकमा प्रष्टताः खारेजभागी छ। जहााँसम्म सानबक 
उच्च माध्र्ानमक जशक्षा पररषद्ले जारी गने प्रमाणपरहरुमा खड् गी जानतका विद्याथीहरुको 
लानग कसाई शब्द प्रर्ोग भएको भनी उल्लेख गनुा भएको छ प्रथमताः त्प्र्स प्रकारको थर 
सानबकको उच्च माध्र्ानमक जशक्षा पररषद् आर्ैं ले सजृाना गने नभइ ननजका र्सअजघ प्राप्त 
प्रमाणपरहरुमा उल्लेख भए अनसुारको थर जनननेसम्म भएपनन हाल उच्च माध्र्ानमक जशक्षा 
पररषद् विघटनसमेत भइसकेको अिस्थामा प्रस्ततु ररट ननिेदन सानबक उच्च माध्र्नमक जशक्षा 
पररषद् र हाल कक्षा १० र १२ को परीक्षा मार स चालन गने अनधकार प्राप्त राविर् परीक्षा 
बोडाको हकमा खारेजभागी भएकोले खारेज गरी पाउाँ भन्त् नेसमेत बेहोराको विपक्षी सानबक 
उच्च माध्र्ानमक जशक्षा पररषद्को हाल जशक्षा ऐनद्बारा रुपान्त्तररत राविर् परीक्षा बोडाको 
तर्ा बाट र्स अदालतमा पेस भएको नलजखतजिार्। 

15. र्समा ननिेदक तथा विपक्षी दिैु तर्ा बाट बहस प्रस्ततु गने कानून व्र्िसार्ी तथा सरकारी 
िवकलसमेतका तर्ा बाट २०७६।११।0४ गतेनभर बहसनोट पेस गना लगाई 
२०७६।११।११ गते नन.स.ु को लानग पेशी तोकी ननर्मानसुार गनूा भन्त् ने बेहोराको नमनत 
२०७६।१०।0६ मा र्स अदालतबाट भएको आदेश। 

ठहर खण्ड 

16. ननर्म बमोजजम आजको दैननक पेसी सूचीमा चढी इजलास समक्ष ननणार्ाथा पेस हनु आएको 
प्रस्ततु ररट ननिेदनमा ननिेदकका तर्ा बाट उपजस्थत विद्वान अनधिक्ता श्री अञ्जीता खड् गीले 
हाम्रो समदुार्का व्र्जक्तहरुलाई राज्र्बाट प्रदान गररने नागररकताको प्रमाणपर, राहदानी, 
जग्गाधनी प्रमाणपजुाा, सिारी चालक अनमुनत पर, ननिााचन पररचर् पर, विद्यालर् तथा 
क्र्ाम्पसका शैजक्षक प्रमाणपर लगार्तका सरकारी कागजातहरुमा हामीहरुको थर कसाई, 
साई, साही जस्ता अपमानजनक, अपहेनलत शब्दाथा रहेको शब्दहरु उल्लेख गदै आएकोमा सो 
थरले उब्जाएका हीनताबोधको कारण प्रत्प्रे्क व्र्जक्तलाई सम्मानपूिाक बााँच्न पाउने हक 
सनुनजित गरेको संविधानप्रदत्त मौनलक हकको विपरीत भएकोले हामीहरुले प्राप्त गररसकेका 
उजल्लजखत सरकारी कागजातहरुमा रहेको तीन पसु्ते थर सच्र्ाई पाउन आिश्र्क आदेश 
जारी गरी पाउाँ भनी आफ्नो बहस प्रस्ततु गनुा भर्ो। विपक्षी नेपाल प्रज्ञाप्रनतष्ठानका तर्ा बाट 
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उपजस्थत विद्वान अनधिक्ता श्री नरेन्त्द्र पाठकले ननिेदन मागबमोजजम नै उजल्लजखत 
शब्दहरुलाई नेपाली िहृत ्शब्दकोशमा नेपाल प्रज्ञाप्रनतष्ठानले हालै गरेको दशौं संशोधनबाट 
ननिेदकको माग संबोधन भइसकेकोले कुनै आदेश जारी नगरी ररट खारेज गरी पाउाँ भनी 
शब्दकोशको उक्त पानाको प्रनतनलवप इजलास समक्ष प्रस्ततु गनुाभर्ो। र्सैगरी नेपाल 
सरकारको तर्ा बाट उपजस्थत विद्वान शाखा अनधकृत श्री श्रीराम खनालले सानबकमा जारी 
गररसवकएका सरकारी कागजातहरुमा कार्म रहेको तीन पसु्ते थरहरु सच्र्ाउाँदा पनासक्न 
विनभन्न प्रभािका विषर्मा सरकारले अध्र्र्न गरररहेको र सो को आधारमा सरकारले 
आिश्र्क कानूनी संशोधन तथा प्रिन्त्ध गने नै हुाँदा प्रस्ततु ररट ननिेदन खारेजभागी छ भनी 
इजलाससमक्ष आफ्नो बहस प्रस्ततु गनुा भर्ो। 

17. उपरोक्तानसुार दिैु पक्षका विद्वान कानून व्र्िसार्ीहरुको बहस जजकीर सनुी ररट ननिेदन, 
विपक्षीहरुको नलजखतजिार् तथा नमनसल सामेल दिैु पक्षबाट प्रस्ततु भएका बहसनोट 
लगार्तका कागज प्रमाणहरु अध्र्र्न गरी ननिेदकको माग दाबी बमोजजम आदेश जारी हनु' 

पने हो, होइन? भन्ने सम्बन्त्धमा ननणार् ठदन ुपने देजखन आर्ो। 

18. नेिार आठदिासी नभरको खड् गी समदुार्को प्रनतनननधमूलक संस्था नेपाल खड् गी सेिा सनमनतको 
तर्ा बाट दार्र भएको प्रस्ततु ररट ननिेदनमा खड गी समदुार्लाई प्रर्ोग गररंदै आएका थरहरु 
कसाई, साई, साही जस्ता शब्दको नेपाली िहृत ् शब्दकोशमा अपमानजनक शब्दाथा रहेको 
कारण उजल्लजखत थर जननई राज्र्बाट जारी भएका नागररकता लगार्त नागररकतालाई 
आधार मानेर बनाईने पासपोटा, सिारी चालक अनमुनतपर, जग्गाधनी प्रमाणपर लगार्तको 
सरकारी कागजातहरुमा तीन पसु्ते िंशजको थर सच्र्ाउन पाउने गरी छाता ऐन ननमााण गरी 
आिश्र्क व्र्िस्था गना आदेश जारी गरी पाउाँ भन्ने मतुर् ननिेदन जजवकर रहेको देजखन्त्छ। 

19. संविधान प्रदत्त मौनलक हक एिं कानूनी व्र्िस्था हेदाा समाजमा रहेको जानतगत संङ्कीणाताको 
कारणले हनु सक्ने विभेद एिं हीनताबोधलाई सम्बोधन गरी प्रत्प्रे्क नागररकको सम्मानपूिाक 
बााँच्न पाउने हकको सनुनजश् चता गने सम्बन्त्धमा संिेदनशील रहेको उल्लेख भएको देजखन्त्छ। 
जहााँसम्म सरकारी कागजातमा रहेका तीनपसु्ते िंशजको थर सच्र्ाउने सम्बन्त्धी विषर् छ, 
कानूनबमोजजम जारी भइसकेका नलखत तथा कागजातमा जननई विनभन्त् न प्रर्ोजनका लानग 
प्रर्ोगमा आइसकेका थर र जातलाई सच्र्ाउने कार्ा गदाा आइपने व्र्ािहाररक 
कठठनाईहरुलाईसमेत दृजष् टगत गरी र्स सम्बन्त्धमा आिश्र्क अध्र्र्न गरी आिश्र्कता 
अनसुार नेपाल सरकारले कानूनी सधुार र प्रबन्त्ध गने भन्ने विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा 
मजन्त्रपररषद्को कार्ाालर्समेतको नलजखतजिार् नमनसल सामेल रहेको छ। 
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20. ननणार्तर्ा  विचार गदाा,  विगत कैर्ौं पसु्तादेजख खड् गी समदुार्ले प्रर्ोग गरी आएको थरको 
अपमानबोधक शब्दाथाको कारण समाजमा अपहेनलत भएर जीिनर्ापन गनुा परररहेको साथै र्स 
समदुार्का नर्ााँ पसु्तालेसमेत थरकै कारण स्कुल, क्र्ाम्पस लगार्त अन्त्र् सामाजजक, 
सांस्कृनतक जीिनमा हीनताबोध, अपमाननत तथा अपहेनलत भएर रहन ु परेकोले समग्र 
समदुार्को विकास तथा उन्नर्नमा नकारात्प्मक असर परेको हुाँदा सरकारी ननकार्बाट 
हालसम्म जारी भएका सम्पूणा प्रमाणपरहरुमा प्रर्ोगमा भई आएका तीनपसु्ते िंशजको थरहरु 
कसाई, कसाही, साही, साईको सट्टामा आत्प्मसम्मानको बोध हनेु थरहरु नार्:, नसंह, शाही, 
खड् गी कार्म गना आदेश जारी गराई पाउने माग रहेकोमा उमेर, नाम र जात सच्र्ाउने 
ननर्मािली, २०१७ मा नाम, थर सच्र्ाउने प्रािधान रहेको भन्ने विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा 
मजन्त्रपररषद्को कार्ाालर्को नलजखतजिार्मा उल्लेख भएको पाइन्त्छ। उजल्लजखत 
ननर्मािलीको व्र्िस्था हेदाा ननर्म ६(१) मा “र्स ननर्म अन्त्तगात उमेर, नाम िा जात सच्र्ाई 
माग्नेले आफ्नो नाम, जात र उमेर उल्लेख भएको प्रमाणपर पाएका नमनतले ६ मवहनानभर उक्त 
कुरा सच्र्ाई पाउनको लानग दरखास्त ठदन ुपछा” भन्ने व्र्िस्थाले थर सच्र्ाउन सवकने भएपनन 
प्रमाणपर जारी भएको ६ मवहनानभर दरखास्त ठदई सक्नपुने भएकोले ननर्मािलीको सो 
व्र्िस्थाले ननिेदन माग संिोधन हनु सक्ने देजखदैन। 

21. नेपालको संविधानको धारा १६(१) मा “प्रत्प्रे्क व्र्जक्तलाई सम्मानपूिाक बााँच्न पाउने 
हक हनेुछ” भन्त् ने मौनलक हकको व्र्िस्था भएको पाइन्त्छ। माननसको लानग Dignified 

Life अथाात ् सम्मानपूिाक बााँच्न पाउने हक भनेको मानिीर् मूल्र्, मान्त्र्ता र मर्ाादामा 
आधाररत जीिन हो। नागररकको सम्मानपूिाक बााँच्न पाउने हकलाई लोक कल्र्ाणकारी 
राज्र्ले आफ्ना नागररकलाई सबै वहसाबले मर्ााठदत र सम् माननत मानिीर् जीिनर्ापनका लानग 
अपररहार्ा न्त्रू्नतम ्िातािरण ननमााण गनुापदाछ। कुनै पनन व्र्जक्तको सामाजजक, सांस्कृनतक, 
आनथाक, जातीर्, पेशागत लगार्त जीिनका सबै आर्ामहरुमा आत्प्मसम्मानपूिाक समाजमा 
प्रस्ततु गरी आफ्नो िैर्जक्तक विकास तथा उन्नर्न गना सक्ने िातािरण प्रानप्तको सनुनितता 
हनु ुलोकताजन्त्रक प्रणालीनभरको प्रारजम्भक सता हो। र्सरी कुनै समदुार्ले परम्परादेजख प्रर्ोग 
गदै आइरहेको 'थर' को नेपाली शब्दकोशमा प्रर्ोग गररएको शब्दाथाको कारण समग्र जानत 
तथा समदुार्ले नै मनौिैज्ञाननक रुपमा ग्लानी, अपहेनलत महससु गनुापने अिस्था आउन ु
सम्मानपूिाक बााँच्न पाउने संविधान प्रदत्त मौनलक हकको विपरीत हनेु देजखन्त्छ।  

22. खड् गी समदुार्ले प्रर्ोग गदै आएको थर कसाईको नेपाली बहृत ्शब्दकोशमा प्रर्कु्त शब्दाथा 
अपमानबोधक भएकोले सो शब्द नै बहृत ् शब्दकोशबाट हटाई पाउाँ भन्ने ननिेदन जजवकर 
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रहेकोमा नेपाल प्रज्ञा प्रनतष्ठानका तर्ा बाट उपजस्थत विद्वान अनधिक्ताले बहसको क्रममा 
इजलासमा पेस गनुा भएको वि.सं. २०७५ सालमा संशोनधत र पररिनतात नेपाली बहृत ्
शब्दकोशको दशौं संस्करणमा कसाई शब्दको अथा प्रार्: मास ु र र्लरू्लको व्र्ापार गने 
नेिारको एक जानत भन्न ेउल्लेख भएको देजखंदा ननिेदन मागबमोजजम नै अपमानबोधक शब्दाथा 
पररमाजान/सधुार भइसकेकोले सो उपर कुनै आदेश जारी गरररहन ुपरेन।् 

23. परापूिाकालदेजख नै अभ्र्ासमा रहेको र व्र्जक्त स्िरं्को नलजखत मञ्जुरी तथा अनरुोधसमेतको 
आधारमा राज्र्बाट जारी गररएको नागररकता, पासपोटा, शैजक्षक प्रमाणपर, सिारी चालक 
अननुमतपर, जग्गा धनी प्रमाणपर लगार्तका सरकारी नलखत तथा कागजातहरु देशनभर तथा 
बावहरसमेत विनभन्न प्रर्ोजनका लानग प्रर्ोगमा आइरहेको अिस्थामा उजल्लजखत नलखत तथा 
प्रमाणपरहरुमा प्रर्कु्त थरहरु कसाई, कसाही, साही, साई को सट्टामा नार्:, नसंह, शाही, खड् गी 
कार्म गरी पररमाजान/सधुार गदाा र्सबाट पनासक्ने आनथाक, सामाजजक, राजनीनतक, 
सांस्कृनतक एिं व्र्िस्थापकीर् तथा पवहचान सम्बन्त्धी प्रभािको गहन अध्र्र्न विश्लषेण गनुा 
आिश्र्क हनु आउाँछ। संविधानप्रदत्त समािेशीकरणको नसद्धान्त्त अनरुुप जशक्षा, रोजगारी 
लगार्तका अिसरहरुमा राज्र्ले हाल प्रदान गदै आएको जातीर् आरक्षण तथा सकारात्प्मक 
विभेदका व्र्िस्थाहरुसमेतमा पने िा पनासक्ने असर प्रभािलाईसमेत अध्र्र्न, विश्लषेण र 
मूल्र्ाङ्कन गरेर मारै र्स सम्बन्त्धी आिश्र्क व्र्िस्था गनुापने देजखन्त्छ। 

24. विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कार्ाालर्को तर्ा बाट पेस भएको नमनसल सामेल 
नलजखतजिार्मासमेत समाजमा रहेको जानतगत संङ्कीणाताको कारणले हनु सक्ने विभेद एिं 
हीनताबोधलाई सम्बोधन गरी प्रत्प्रे्क नागररकको सम्मानपूिाक बााँच्न पाउने हकको सनुनजश् चता 
गने सम्बन्त्धमा नेपाल सरकार संिेदनशील छ। जहााँसम्म सरकारी कागजातमा रहेका 
तीनपसु्ते िंशजको थर सच्र्ाउने सम्बन्त्धी विषर् छ, कानूनबमोजजम जारी भईसकेकका नलखत 
तथा कागजातमा जननई विनभन्त् न प्रर्ोजनका लानग प्रर्ोगमा आइसकेका थर र जातलाई 
सच्र्ाउने कार्ा गदाा आइपने व्र्ािहाररक कठठनाईहरुलाईसमेत दृजष् टगत गरी र्स सम्बन्त्धमा 
आिश्र्क अध्र्र्न गरी आिश्र्कता अनसुार नेपाल सरकारले कानूनी संशोधन र प्रबन्त्ध गने 
भन्ने उल्लेख भएको पाइन्त्छ। सरकारबाट जारी नलखत तथा प्रमाणपरहरुमा रहेका तीन पसु्ते 
िंशजको थर सच्र्ाउन पाउने गरी छाता ऐन ननमााण गरी पाउाँ भन्ने र्ी ररट ननिेदकको मतुर् 
माग रहेको र कानूनको अभािमा सरकारबाट जारी नलखत प्रमाणपरहरुमा मागबमोजजम थर 
सच्र्ाउन ुभनी आदेश गनासक्ने अिस्था देजखएन।् ननिेदन मागको सम्बन्त्धमा नेपाल सरकार 
संिेदनशील रहेको र र्सबाट पना सक्ने असर प्रभािका सम्बन्त्धमा अध्र्र्न गरी 
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आिश्र्कतानसुार कानूनी प्रबन्त्ध गना प्रनतबद्ध रहेको देजखएकोले ननिेदक नेपाल खड् गी सेिा 
सनमनतको माग उजचत समर्मा सम्बोधन हनेु नै हुाँदा माग बमोजजम कुनै आदेश जारी गरररहन ु
पने देजखन आएन।् प्रस्ततु ररट ननिेदन खारेज हनेु ठहछा।   

25. तथापी ररट ननिेदनमा उठाइएका विषर् प्रत्प्रे्क व्र्जक्तको सम्मानपूिाक बााँच्न पाउने संविधान 
प्रदत्त मौनलक हकसाँग प्रत्प्र्क्ष सम्बजन्त्धत रहेको देजखन्त्छ। एक्काइसौँ शताब्दीको लोकताजन्त्रक 
समाजमा कुनै व्र्जक्त िा समदुार्ले थरको रुपमा प्रर्ोग गदै आएका शब्दको अपमानबोधक 
अथाका कारण हीनताभािले बााँच्न ु पने, आफ्नो सामाजजक जीिनर्ापनमा नै अिरोध महससु 
गने अिस्था आउन ुकुनै सभ्र् र ससंुस्कृत समाजको लानग स्िीकार्ा हनु सक्ने विषर् होइन।् 
र्स्तो अिस्थामा राज्र्ले संविधान प्रदत्त मौनलक हक कार्ाान्त्िर्नमा थप अग्रसरता नलन 
आिश्र्क हनु्त्छ। अत: खड् गी समदुार्का व्र्जक्तहरुलाई राज्र्बाट प्रदान गररएको नागररकता, 
पासपोटा, शैजक्षक प्रमाणपर, सिारी चालक अननुमतपर, जग्गा धनी प्रमाणपर लगार्तको 
सरकारी कागजातहरुमा सानबकमा प्रर्कु्त थरहरु कसाई, कसाही, साही,  साई को सट्टामा 
आत्प्मसम्मानको बोध हनेु थरहरु नार्:, नसंह, शाही, खड् गी कार्म गराउन र्थाशीघ्र आिश्र्क 
कानूनी तथा अन्त्र् व्र्िस्थापकीर् प्रबन्त्ध गरी कार्ाान्त्िर्न गनुा भनी विपक्षीहरूको नाउाँमा 
ननदेशनात्प्मक आदेश जारी हनेु ठहछा।   र्ो आदेश कार्ाान्त्िर्नको लानग विपक्षी नं. १, २, ३, 
४, ५, ६, ७, ८, ९ र १३ को हकमा महान्त्र्ार्ानधिक्ताको कार्ाालर्मार्ा त ् र अन्त्र् 
विपक्षीहरुलाईसमेत प्रस्ततु आदेशको प्रनतनलवपसवहत जानकारी गराउनू। साथै,  र्स आदेशको 
प्रनतनलवपसवहत रै्सला कार्ाान्त्िर्न ननदेशनालर्लाईसमेत जानकारी ठदन।ु प्रस्ततु ररट 
ननिेदनको दार्रीको लगत कट्टा गरी र्ो आदेश विद्यतुीर् प्रणालीमा अपलोड गरी नमनसल 
ननर्मानसुार र्स अदालतको अनभलेख शाखामा बझुाई ठदनू। 

  

  

                   न्त्र्ार्ाधीश 

 उक्त रार्मा सहमत छु। 
 
                      न्त्र्ार्ाधीश 

इजलास अनधकृत(उपसजचि): विकास बस्नेत  
स.क.अ.: रवि दिुाल 
इनत सम्ित ्२०७६ साल चैर 2 गते रोज 1 शभुम ्......................................। 


