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श्री सवोच्च अदालतमा चढाएको 

निवेदि–पत्र 

नवषय: उत्प्रेषण, परमादशेलगायत उपयकु्त आज्ञा आदशे जारी गरी पाऊँ।  

जजल्ला तनहुँ व्यास नगरपाजलका  वडा. ११ घर भई हाल का.जज. का.म.न.पा. वडा न.  ११, 

बबरमहल बस्न े बषष २४ की  रुपा सनुार (मो नं० ९८६१८५०२०५१)                            १ 

जबरुद्ध 

१. कृष्ण गोपाल शे्रष्ठ, मन्त्री, नेपाल सरकार, जशक्षा, जवज्ञान तथा रजवजि मन्त्रालय, जसंहदरबार, 

काठमाडौं                                                                                                     १ 

२.जजल्ला सरकारी वजकलको कायाषलय, बबरमहल, काठमाडौ                                     १                                                           

३.महानगरीय रहरी वतृ्त, जसंहदरवार, अनामनगर, काठमाडौ                                         १   

४.मकुुन्त्द रिानको श्रीमती का.जज. का.म.न.पा. वडा न. ११, पावषती मागष, बबरमहल बस्न ेअ. 

बषष ५८ की सरस्वती रिान (मो.न. ९८०३६८२९८३)                                           १                                                                             

मदु्दा:- उत्प्रेष्ण समेत 

नेपालको संजविानको िारा १६, १७, १८, २४, २०(९), २१ तथा िारा २८ समेतले रदत्त मौजलक 

हकहरुको चरम उल्लंघन गद ैअजभयकु्तलाई जहरासत मकु्त गने तथा फौजदारी न्त्यायको जसद्धान्त्त जवपरीत 

सरकारी साक्षीको रुपमा रहकेो पीजडतको उजचत संरक्षण गनुषको सट्टा झन ् हतोत्प्साजहत गने उद्दशे्यले 

गोपनीयताको हकको समेत बजखषलाप हुने गरी गरेको जवपक्षीहरुको कायषका जवरुद्ध अन्त्य वैकजल्पक 

उपचारको बाटो नहुदँा संजविानको िारा १३३ (२) र (३) बमोजजमको आदशे जारी गरी पाउन यो जनवेदन 

जलई आएकी छु । अतः माग बमोजजम आदशे गरी न्त्याय जदलाई पाउँ । जनवेदन बापत लाग्ने दस्तरु रु. 

५००/- यसै साथ संलग्न छ ।  

१. म ररट जनवेदक दशेको संजविान तथा काननूबमोजजम संरक्षणको आवश्यकता भएको दजलत 

समदुायलाई रजतजनजित्प्व गदषछु । हाल म आफ्नी आमासंग काठमाडौंमा कोठा भाडामा जलई बसकेी 

छु । म इमेज च्यानल टेलीजभजनमा उकाली ओराली नामक कायषक्रममा कायषक्रम रस्तोता (रोग्राम 

रेजेन्त्टर) को काम गद ैउच्च जशक्षा अध्ययनरत छु ।  
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२. हाल जवश्वव्यापी कोजभड-१९ महामारीका कारण रायः अजफसयल काम बासस्थानबाटै भचुषअल 

माध्यमबाट सम्पादन गदै आएको छु । अतः हाल हामी बसी आएको एकमार कोठाको स्पेश अपगु 

हुदँा कम्तीमा २ वटा कोठाको खोजजमा जथएँ । यो कुरा साथीभाइलाई समेत सनुाएकीमा जमजत 

२०७८/३/१ मा एकजना साथीले बबरमहलमा २ वटा कोठा भाडामा रहकेो जानकारी गराउँदा 

बबरमहलजस्थत जवपक्षी नं.४ को घर कोठा हनेष जदनको २:३० बजे गएँ । उहाँ पगुी कोठा हदेाष जचत्त 

बझु्यो । भाडामा जलनेजदने कुरा जछजनयो । त्प्यस्तै कोठाको भाडा दर, भाडामा बस्ने पररवार संख्या, 

अपनाउँद ै आएको पेशा लगायत भाडामा रहदँा पालना गनुषपने शतष तथा बन्त्दजेहरुको सम्बन्त्िमा 

सौहार्द्षपणूष रुपमा खलुस्त छलफल भई भाडामा जलनेजदने मौजखक सहमती भयो । कुराकानीकै क्रममा 

म आफू दजलत समदुाय (कामी) थरकी रहकेो जानकारी जवपक्षी नं. ४ लाई गराउँदा तत्प्क्षणमै ला! 

भनी अचम्म मान्त्द ैमखुाकृजतमा एक्कासी पररवतषन हुदँै घरमा छलफल गरी जानकारी गराउँला भनी 

मेरो सम्पकष  नम्बर माग्न ुभयो । मैले साथीलाई जानकारी जदन ुहोला भन्त्द ैहामी उक्त घरबाट बाजहररयौं 

।  

३. काठमाडौं जस्तो जशजक्षत ठाउँ, दशेको राजिानीमा जातका कारण कोठा जदने कुरालाई इन्त्कार गनुष 

हुदँनै होला भनी छलफल गरी बस्न आउन ूभनी बोलाउन ुहुन्त्छ होला भन्त्ने लागेको जथयो । तर हामी 

त्प्यहाँबाट जहडेंको कररब एक घण्टा पजछ जवपक्षी नं.४ ले मसंगै कोठा दखेाई सहयोग गनष जान ुभएकी 

साथीलाई फोन गरी ‘मलाई भन्न पनन अफ्ठ्यारो भयो, घरमा बुढी आमा हुनुहुन्छ, पूजाअजा 

गनुुपछु, उनलाइ हुुँदैन, बरू अरु मान्छे भयो भने पठाई देउ है’ भनी जातकै कारण कोठा जदन 

नजमल्न े असयसजहत जानकारी जदन ु भयो । सो कुराले मलाई अजल असहज भयो । यद्दजप त्प्यसो 

भनेको हो होइन आफै एकीन गनष साथीसंग फोन नम्बर मागी जवपक्षी नं. ४ लाई फोन गरें । 

कुराकानीमा“बुढी आमा हुनुहुन्छ, घरमा पुजाआजाका कायुक्रम पनन हुने भएकोले 

तपाईलाई कोठा भाडामा नदन सनकदैंन भन्नुभयो” त्प्यसपजछ मैले “म कामी भएको कारणले 

कोठा नदन्न भन्नु भएको हो″ भनी प्रश्न गदाु उहाुँले पनन ‘हो’ भन्दै “अको जातको कोही 

मान्छे भए पठाइनदनु” भनेर फोन राख्नभुयो ।  

४. यसरी जबपक्षी न.४ ले म माजथ जातीय आिारमा भेदभाव र छुवाछूतजन्त्य व्यवहार गनुष भएकोले उक्त 

जदनभरर मलाई मानजसक आघात परी म काममा समेत जान सजकनँ । अजहलेसम्म जबपक्षी न. ४ को 

कुराले मलाई मानजसकरुपमै पीजडत बनाएको अवस्था छ । दशेको संजविान र काननूको जखल्ली 

उडाउँद ैजबपक्षी न. ४ बाट भएको उक्त कायषबाट मेरो आत्प्मसम्मान तथा मयाषदामा जनकै गजहरो चोट 

पगेुको छ । जबपक्षीले म माजथ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्त्य कसरु जवरुद्ध जातीय छुवाछूत तथा 

अन्त्य सामाजजक भेदभाव (कसरू र सजाय) ऐन, २०६८ जवपरीत कसरूजन्त्य कायष गने जबपक्षी न. ४ 

लाई काननूको दायरामा ल्याई कारबाही गररपाउन मागदावी राखी जाहरेी दरखास्त लेखी, रमाण 

खण्डमा जवपक्षी नं.४ संग भएको टेजलफोन सम्वादको अजडयोरेकडष समेत सीडीमा राखी जवपक्षी नं. 

३ को कायाषलयमा दताष गनष भनी जमजत २०७८/३/३ मा गएँ । त्प्यहाँ पगु्दा यस्ता सामान्त्य र कसलाई 

घर भाडामा जदने तथा कसलाई भाडामा नजदने भनी छान्त्न पाउने अजिकार घर िनीको रहने कुराको 

दजलल गद ैजाहरेी दताष नहुने भन्त्ने व्यवहार सोका रहरी कमषचारीले गदाष झन ्हतोत्प्साही भएँ । यद्यजप 
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काननूको पररपालनाको जजम्मेवारी समेत भएकी सचेत नाजगरकको हैंजसयतमा काननूको सहारा 

जलनकुो जवकल्प छैन भन्त्ने अठोट गरी तत्प्काल जचनजानका साथीभाइहरु बोलाई रहरीसंग छलफल 

गदाष सो जदन जाहरेी दरखास्त दताष गनषसम्म सफल भइयो । जाहरेी दताष  भएता पजन दजलत समदुायको 

व्यजक्त भएकै कारण कोठा भाडामा नपाएको अमानवीयताका जवरुद्ध काननूी उपचार राप्त गने रस्थान 

जबन्त्द ुजाहरेी दताष गराउँदा नै म मानजसक रुपमा जनकै थजकत भइसकेकी जथएँ । तापजन न्त्यायको ढोका 

भने खलेुको महससु भएको जथयो । यसै क्रममा जमजत २०७८/३/६ मा जवपक्षी नं.४ लाई पक्राउ गरी 

काठमाण्डौ जजल्ला अदालतबाट तीन जदनको म्याद थप गरी रहरीले अनसुन्त्िान थालेको जथयो ।  

५. जमजत २०७८/३/९ गते जदउँसोजतर जवपक्षी नं ४ लाई जवपक्षी नं. २ ले तत्प्काल जहरासतमै राखी 

मदु्दाको अनसुन्त्िानगनष जरुरी नभएको भन्त्ने आशयले अजभयकु्तलाई हाजजरी जमानी वा िरौटीमा 

छोड्ने जनणषय गरी जबपक्षी न.३ लाई जनदशेन जदई जबपक्षी न.४ लाई छोजडएको भन्त्ने जबजभन्त्न  

समाचारहरु, छापा अनलाईन तथा भीजडयोहरुमा तस्वीर र भीजडयो सजहत रकाजशत भएपजछ जमजडया 

माफष त उक्त कुराको जानकारी पछी जबपक्षी न. ४ को उक्त गैरकाननूी तथा असंबैिाजनक कायष ले म 

माजथ जबपक्षीले घोर अन्त्याय गरेको स्पष्ट छ । यो बीचमा सामाजजक सञ्जाल लगायतमा म जवरुद्ध 

भएको लाञ्छना, अपमान, जहसंा तथा मेरो चररर हत्प्याले मलाई मानजसक रुपमा झन ् िेरै कष्ट 

पयुाषएको छ ।  

६. जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्त्य कायषलाई जनयंरण तथा जनमुषल पान े दाजयत्प्व भएको नेपाल 

सरकारको वहालवाला जशक्षा, जवज्ञान तथा रजवजि मन्त्री कृष्ण गोपाल शे्रष्ठले मन्त्रालयको 

झण्डावाला गाडी जलएर रहरी पररसरमा गई अनसुन्त्िानमा हस्ताके्षप गरी अनसुन्त्िानलाई रभाजवत 

गरी एउटा मानवता जवरुद्धको संजगन अजभयोगमा अदालतबाट म्याद थप भई  अनसुन्त्िानको क्रममा 

रहकेो अजभयकु्त जबपक्षी न.४ लाई सरकारी गाडीमा बसाली उनको घरमै लगेको कायषले जबपक्षी न.१ 

ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गने कायषको मद्दत गरेको र अनसुन्त्िान तहजककातमा बािा 

परुयाएको स्पष्ट छ । नेपाल सरकारको बहालवाला  जशक्षा, जवज्ञान तथा रजवजि मन्त्री कृष्ण गोपाल 

शे्रष्ठले गरेको उक्त पदीयमयाषदा जबपररत गैरकाननूी कायष जबरुद्ध जातीय छुवाछूत तथा अन्त्य 

सामाजजक भेदभाव (कसरू र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ३ को उपदफा २, दफा ४ को उपदफा २, 

५, ९, १०,१२, दफा ८ को काननूी व्यवस्था जवपररत भएकोले जनज जबपक्षी न .१ उपर पजन जाहरेी 

दरखास्त जलइ गएकोमा जवपक्षी नं.३ ले जाहरेी जलइ दताष गनष इन्त्कार गरेको छ । त्प्यस पछी म ररट 

जनवेदकल ेउक्त जाहरेी जलएर जबपक्षी न.२ जजल्ला सरकारी वजकल कायाषलयमा जाहरेी जलएर जाँदा 

उसले पजन जाहरेी दताष इन्त्कार गरे पछी  जमजत २०७८/०३/१७ गते हुलाक माफष त पठाएको हु ँ । 

हुलाकबाट पठाउँदा पजन कुनै पजन जकजसमको कारवाही नगरेको अवस्था छ ।   

७. नेपालको संजबिानको भाग ३ को मौजलक हकको  धारा २१ अपराध पीडित हक अन्तर्गत उपधारा 

(१) अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मदु्दाको अनसुन्धान तथा कारवाही सम्बन्धी जानकारी 

पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसै र्री उपधारा (२) अपराध पीडितलाई काननू बमोडजम 

सामाडजक पनुः स्थापना र क्षडतपडूतग सडहतको न्याय पाउने हक हुनेछ भन्त्ने संबैिाजनक व्यवस्था छ र 

मलुकुी अपराि संजहता २०७४ के दफा ३२ बमोजजम पीजडतले आफ्नो मदु्दाको कारवाहीको 

जानकारी पाउने अजिकार भएकोले आजिकारीक के जनणषय भएको हो सोको जानकारी कसैबाट 
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पाउन नसकी अन्त्यौलताको अवस्था कायम रहदँा जमजत २०७८/३/१० गते जवपक्षी नं. २ को 

कायाषलयमा पगुी के कसो भएको हो जनणषयको नक्कल ( जलजखत जानकारी) जदन ुहुन भनी जनवेदन 

गदाष समेत कुनै जानकारी जदइएन । त्प्यसको भोजलपल्ट  ११ गते पनुः केही काननू व्यसवायीहरुसमेत 

भई जानकारी माग गनष जवपक्षी नं.२ को कायाषलयमा पगु्दा रस्ततु मदु्दाका सम्बजन्त्ित सरकारी 

वकीलले आफूसंग मदु्दाको जमजसल नरही जवपक्षी नं.३ कै कायाषलयमा रहकेोले उतै गई जानकारी 

जलन ुभनी जानकारी गराएका र सोही बमोजजमको पराचार समेत गररजदने बताउन ुभयो । सो जदन 

जढला भएका कारण जवपक्षी नं.३ को कायाषलय पगुी कुनै पजन जानकारी जलन सजकएन ।  

८. भोलीपल्ट शजनवारको जदन जवदा परेकोले १३ गते जवपक्षी नं.३ को कायाषलयमा पगुी जनणषयको 

जानकारी माग गदाष र र रकरण नं.५ मा भने बमोजजमको जाहरेी पजन जलन इन्त्कार गरी जवपक्षी नं.२ 

बाट तपाइको  मोबाइल नियन्त्त्रणमा नलइ परीक्षण गिनु भन्त्िे निदेशि भइ आएको छ । 

मोबाइल जदनसु,् त्प्यसपजछ मार जनणषयको मौजखक जानकारी जदने भनी रहरी कायाषलयबाट जवाफ 

जदईयो । यसरी मेरो व्यजक्तगत र गोपनीय डकुमेन्त्टहरु समेत रहकेो मोबाइल जदए भने मारै जनणषयको 

मौजखक जानकारी जदइने, जलजखत जदनै जमल्दनै भनेर जबपक्षी  न.३ ले  भन ेपछी मोबाइल जदने शतषमा 

मारै जनणषयको जानकारी जदने भने पछी मेरो व्यजक्तगत र गोप्य डकुमेन्त्टहरु समेत मोबाइलमा रहकेोले 

मोबाइल जदन जमल्दनै सर, मैल ेपेश गरेको अजडयो बमोजजम कारवाही बढाउन अनरुोि गदाष पजन 

अनसुन्त्िान अजिकृत मान्त्न ु भएन र कुनै पजन जकजसमको जानकारी जदन ु भएन । अनसुन्त्िान 

अजिकृतले जाहरेवालाको मोबाइल जनयन्त्रणमा जलई परीक्षण गने कायष  संजविानको िारा २८ को 

जवपरीत छ । यसरी मोबाइल जनयन्त्रणमा जलने आदशे जातीय जवभेदको घटनामा जाहरेी गरेको 

जवषयलाई जलएर राज्य संयन्त्र सकारात्प्मक रही काननूको पररपालना गराउन सकृय रहन ुपनेमा झन ्

उल्टो नकारात्प्मक भई मानजसक तनाव जदद ैआएको अवस्था छ । मैले ऐन मौकामा जाहरेीसाथ पेश 

गरेको रमाण अडीयो रेकडषले जवपक्षी नं.४ र म बीचको सम्वाद भएको रमाजणत गरररहकेो 

अवस्थामा अनावश्यक रुपमा मेरो व्यजक्तगत र गोपनीय रूपमा रयोग हुने जाहरेवालाकै मोबाइल 

जनयन्त्रणमा जलने गरी मोबाइल माग गरी अनसुन्त्िान गने रजक्रयाल ेजातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको 

घटनामा पीजडतलाई जाहरेी दताष गनष जानै हतोत्प्साजहत गने गरी रास फैलाउने उद्दशे्य राजखएको छ ।  

९. उक्त जनदशेनले गोपनीयताको हक तथा फौजदारी न्त्यायको जसद्धान्त्त समेतको बजखषलाप रहकेो रष्ट छ 

। एकाजतर काननू कायाषन्त्वयनको जजम्मा पाएका अजिकारीले अनजिकृत तवरबाट अपराि 

अनसुन्त्िानमा दख्खल पयुाषउने र अकोजतर अनसुन्त्िान अजिकृतले म जाहरेवालालाइ नै हत्तोसाजहत 

गद ैम पीजडतको कजतपय जनजी र मेरो आचरण संग सम्बजन्त्ित अजतगोप्य कुराहरुसमेत खोतल्ने गरी 

मेरो मोबाइल जनयन्त्रणमा जलन खोज्न ेकुराले मेरो व्यजक्तगत मामलामा समेत िक्का परुयाउन,े मेरो  

चररर हत्प्या गने उद्दशे्य राखेको रष्ट छ । जनु काम संजविान, रचजलत फौजदारी काननू र यसका 

मान्त्य जसद्धान्त्त एवं राजष्िय अन्त्तराषजष्िय मानव अजिकार काननूको समेत वजखषलाप छ ।   

१०. नेपालको संजविानको िारा १६ ले सम्मानपवूषक बाँच्न पाउने हक, िारा १७ ले वैयजक्तक 

स्वत्प्रताको  हक, िारा १८ ले काननूको समान संरक्षणबाट वजञ्चत नगरी समान दृजष्टमा व्यवहार 

हुने, िारा २० (९) ले स्वतन्त्र, जनष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्त्याजयक जनकायबाट स्वच्छ सनुवुाईको 

हक हुने, िारा २१ ले पीजडतलाई आफूसंग सम्बजन्त्ित मदु्दाको कारबाहीको जानकारी पाउँद ै
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उजनहरुको संरक्षण, सामाजजक पनुस्थाषपना तथा उजचत क्षजतपजूतष पाउने हक, िारा २४ ले छुवाछूत 

तथा भेदभाव जवरुद्धको हक हुने तथा िारा २८ ले गोपनीयताको हकको रत्प्याभजूत गरेको छ । 

राज्यले उपरोक्त हक रचलनका लाजग जातीय छुवाछूत तथा अन्त्य सामाजजक भेदभाव (कसरू र 

सजाय) ऐन २०६८ जस्तो  काननूी रबन्त्ि समेत गररसकेको छ । साथै Universal Declaration of 

Human Rights, 1948  (UDHR)लगायत International Covenant on Civil and Political 

Rights, 1996 (ICCPR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 

1966(ICESCR), International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination, 1965 (ICERD) तथा Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination (CEDAW) Against Women, 1979 का सबै अन्त्तराजष्िय मानव अजिकार 

काननूहरुमा नेपाल पक्ष राष्ि छ । सन्त्िी ऐन २०४७ को दफा ९ बमोजजम दशेको काननू सरह लाग ु

हुन्त्छ । जसको इमान्त्दारीताको साथ पालना गरी नागररकहरुको मानव अजिकारको जस्थजतमा सिुार 

ल्याउन ुराज्यको दाजयत्प्व समेत हुन आउँछ । उपरोक्त संवैिाजनक तथा अन्त्तराजष्िय मानव अजिकार 

काननू रजतको दाजयत्प्व परूा गनष बनेका काननूहरुको अक्षरसः कायाषन्त्वयन गद ैनागररकहरुको रक्षा गनुष 

सरकार र यसका जनकायहरुको महत्प्वपणूष जजम्मेवारी हो । तर संजविान तथा अन्त्तराषजष्िय काननूलाई 

कायाषन्त्वयन गनष बनेका काननू बमोजजम जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अत्यन्तै र्म्भीर एवं 

मानवता डवरुद्धको कसरूमा अदालतबाट म्याद थपभई अनसुन्धानमा रहकेो आरोडपतलाई काननू 

भन्त्दा बाजहर गई नेपाल सरकारको बहालवाला मन्त्री सरकारी वकील तथा रहरी कायाषलयमा स्वयं 

उपजस्थत भई पदीय मयाषदाको समेत पालना नगरी आफ्नो ओहदा र सरकारी पद तथा स्रोतको चरम 

दरुुपयोग गरी अनसुन्त्िानमा बािा व्यविान गरी झण्डावाला गाडीमा आरोजपतलाई  राखी घरतफष  

लगेको कायषले सोही जातीय छुवाछूत तथा अन्त्य सामाजजक भेदभाव (कसरू र सजाय) ऐन, २०६८ 

को दफा ३ को उपदपफा २ दफा ४ को उपदफा २, ५, ९, १०,१२, दफा ८ को काननूी व्यवस्था तथा 

काननूी शासनको पजन उपहास गरेको अवस्था छ । जनु कायष तत्प्काल नसच्याउने हो भने भजवष्यमा 

यस्ता स्वेच्छाचारी गजतजवजिले झन ्रश्रय पाई नागररकहरुमा न्त्यायको पहुचँ झन ्खस्कँद ैनागररकहरु 

माथी खलेुआम अपराि हुने र अपरािीले सजजलै उन्त्मजुक्त पाउने अवस्था हुन्त्छ  ।  

११. अतः माजथका रकरणहरुमा उल्लेजखत तथ्य, संवैिाजनक एवं राजष्िय तथा अन्त्तराजष्िय काननूी 

व्यवस्था जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसरुको कसरुदारलाई काननू बमोजजम कारवाही तथा मेरो 

मौजलक हकको  संरक्षणको  लाजग जनम्नानसुारको आदशे जारी गरी पाउँ ।  

क) संजविान तथा काननूले बजजषत गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत जस्तो गम्भीर मदु्दाको 

अपराि अनसुन्त्िानलाई रभाजवत गरी अदालतबाट म्याद थप भई अनसुन्त्िानमा रहकेा जबपक्षी 

न. ४ को अजभयकु्तलाई पदीय ओहदा र सरकारी पद तथा स्रोत समेतको दरुुपयोग गरी रहरी 

कायाषलयमै पगुी अनसुन्त्िानमा बािाव्यविान उत्प्पन्त्न गरी संवैिाजनक अनाजिकृत कायष गने 

जवपक्षी नं.१ का जशक्षा, जवज्ञान तथा रजवजि मन्त्रीलाई उक्त पदबाट तत्प्काल हटाइ जनज माजथ 

जातीय छुवाछूत तथा अन्त्य सामाजजक भेदभाव (कसरू र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ३ को  

उपदफा २ दफा ४ को उपदफा २, ५, ९, १०,१२, दफा ८ बमोजजम जनज जवरूद्ध जबपक्षी न. २ र 

३ को कायाषलयमा जदएको जाहरेी तत्प्काल दताष गरी काननू बमोजजम अनसुन्त्िान गनष गराउन र 



6 
 

अनसुिानको रगती रजतबेदन ् रत्प्येक हप्तामा सम्माजनत सबोच्च अदालतमा पेश गनष समेतको  

जनदशेन गरी पाउन परमादेशको आदशे जारी गरी पाउँ ।  

ख) जजल्ला सरकारी वजकल कायाषलयले यस मदु्दामा गरेको आदशे तथा जनदशेनलाई उत्प्रेषणको 

आदशेले बदर गरी रस्ततु मदु्दामा अजभयकु्तलाइ के कुन आिारमा छोजडएको हो, संजविान तथा 

काननूबमेजजम म ररट जनवेदकले सोको जानकारी माग्न जाँदा जबपक्षी न. २ र ३ ले  नजदएको हुदँा 

मदु्दामा के कस्तो रगजत भएको छ, सोको रगजत सजहत अजभयकु्तलाइ छाड्ने गरेको जनणषयको 

जलजखत जानकारी समेत गराई पाउँ ।   

ग) रस्ततु मदु्दा मानवता जवरुद्धको तथा मानव अजिकार जवरुद्धको आपराजिक कायष भएको हुदँा 

जातीय छुवाछूत तथा अन्त्य सामाजजक भेदभाव (कसरू र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ६ मा 

उल्लेजखत रजतजनजिहरु सजहतको अनसुन्त्िानमा सहयोग जलई अजभयोग पेश गनुष भजन परमादशेको 

आदशे जारी गरी पाउँ ।  

घ) म ररट जनवेदकले जबपक्षी संग मेरो बीच भएको टेलीफोन वाताषको अजडयो जवपक्षी नं.२ को 

कायाषलयमा जाहरेीसंगै पेश गरेको हुदँाहुद ै पजन जबपक्षी न. २ ले पनुः म पीजडत जाहरेवालीको 

मोबाइल जनयन्त्रणमा जलई अनसुन्त्िान गनुष भन्त्ने जनदशेन यजद गरेकै हो भन ेजबपक्षी न.२ ले गरेको 

जनदशेनबाट मेरो गोपजनयताको हक माजथ गम्भीर आघात पगु्ने भएकोले मेरो मोबाइल जनयन्त्रणमा 

जलन गरेको जनदशेन तत्प्काल कायषन्त्वयन नगराउन अन्त्तररम आदशे जारी गरी पाउँ ।  

ङ) मदु्दाको रमाणहरु नष्ट गनष सक्ने र रजतवादीले उच्च पदस्थ व्यजक्तहरु माफष त मदु्दाको अनसुन्त्िान 

तथा तहजककातमा बािा उत्प्पन्त्न गने कायष गरेको र आगामी जदनहरुमा पजन अनसुन्त्िानलाई 

रभाजवत गनषसक्ने अवस्था भएकोले तत्प्काल रजतवादीलाई पक्राउ गरी गरी ररतपबुषक गजम्भररुपले 

अनसुन्त्िान गरी जे जे बझु्न ु पछष बझुी अनसुन्त्िान कायषलाई अगाडी बढाउन र अनसुिानको 

रत्प्येक हप्ताको रगती रजतबेदन यस अदालतमा पेश गनष गराउन । 

१२. माथी खण्ड (घ) र (ङ) मा माग गरेको आदशे तत्प्काल अन्त्तरीम आदशे माफष त समेत रजबजम्वत नहुने 

हो भने रस्ततु जनवेदनको औजचत्प्य समाप्त भई रभावहीन हुने हुदँा सवोच्च अदालत 

जनयमावली,२०७४ को जनयम ४९ बमोजजम अन्त्तररम आदशे जारी गरी पाउँ । 

१३. जनबेदनमा उठाइएका जवषयवस्त ु मौजलक हक, काननूको शासन जस्ता अजतआवश्यक जवषयसंग 

सम्बजन्त्ित भएकोले सवोच्च अदालत जनयमावली, २०७४ को जनयम ७३ अनसुार यो ररट जनवेदनलाई 

अग्राजिकार रदान गरी सनुवाई गरी पाँऊ ।  

१४. यस जवषयमा समानान्त्तर क्षेराजिकार ग्रहण गने अन्त्य कुनै अडडा अदालतमा उजरु तथा जनवेदन गरेको 

छैन ।     

१५. हाल काननु व्यवसायी मुकरर गरेका छैनौ, पजछ जनयकु्त हुनहुुने काननु व्यवसायीहरु समेतले बहसको 

क्रममा राख्न ुहुने जजकीरलाई समेत यसै जनवेदन परको अजभन्त्न अंगको रुपमा ग्रहण गरी पाऔ ं। 

१६. संलग्न कागज रमाण:-   

क. जाहरेी दरखास्तके रजतजलपी  

ख. अजभयकु्तलाइ छाड्ने जनणषयको रजतजलपी माग गनष जदएको जनवेदनको रजतजलपी  
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ग. नागररकता रमाणपरको रजतजलपी  

घ. घरिनीसंग भएके संवादको जसडी  

ङ. बहालवाला जशक्षा, जवज्ञान तथा रजवजि मन्त्री कृष्णगेपाल शे्रष्ठ जवरूद्ध जदएको जाहरेीको  

रजतजलपी ।  

१७. यसमा लेजखएको व्यहोरा ठीक साँचो हो । झठूा ठहरे काननु बमोजजम सहुलँा बझुाउँला ।   

                                                

                                                                                            जनवेदक                                                                                                               

                                                                                         जनज रुपा सनुार  ............१  

ईजत संवत २०७८ साल असार गते १४ रोज २ शभुम.्..............................................................       

 


