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मुद्दा:- परमादशे 

  

हनर्वेदक : का.हज.का.म.न.पा. र्वडा नं. १० बस्ने अहधर्वक्ता पदमबिादरु श्रेष्ठसमेि 

हर्वरूद्ध 

हर्वपक्षी : कृहि िथा पशुपन्छी मन्रालय ससिंदरबार, काठमाडौंसमेि 

  

सार्ववजहनक हिि र्वा सरोकारको हर्विय र्वा क्षेर यहि नै िो भनेर सूहिकृि गनव        सककिँ दनै । यो 

प्रत्येक हर्वर्वादको िथ्यगि सन्दभवमा हनरूपण गररन ेहर्विय दहेखने । अदालिबाट हनरूपण गररन े

सार्ववजहनक सरोकारको हर्वर्वादको अथव लगाउिँ दा सहंर्वधान र्वा कानूनद्वारा प्रदत्त िक अहधकारको 

आधारमा अथव लगाउनपुने । 

(प्रकरण नं.२) 

संहर्वधान र्वा कानूनद्वारा अदालिलाई प्रदान भएको अहधकार, न्याहयक कामको प्रकृहि र सीमा 

िथा हनरूपण गररन ेहर्वियउपरको सार्ववजहनक सम्बन्ध जस्िा कुरािरूको मलू्याङ्कन गरेर मार 

अदालिले सार्ववजहनक सरोकारको हर्वियमा सुनुर्वाइ गरी न्याय हनरूपण गनुवपने । 



(प्रकरण नं.३) 

पशुिरूलाई स्र्वच्छ र स्र्वस्थ र्वािार्वरणमा बस्न पाउने अर्वस्थाको हसजवना गनुव सबैको किवव्य हुने । 

भयमुक्त भएर स्र्वस्थ र शाहन्िपूर्ववक बािँच्न पाउने पशुपन्छीिरूको समिे अहधकार हुने । 

(प्रकरण नं.२८ र ३३)  

कू्रर, हनदवयी िथा अमानर्वीय व्यर्विार रोकी पशुपन्छीिरूको िक अहधकार सुरहक्षि गरी 

पशुपन्छीिरूको कल्याण गनव नेपालमा पहन एउटा एकीकृि प्रभार्वकारी पशु कल्याण ऐन हनमावण 

गरी लागु गनव आर्वश्यक भइसकेको दखेखिँदा हनर्वेदन मागदाबीबमोहजम पश ुकल्याण ऐन हनमावण 

गरी लागु गनुवपन े। 

(प्रकरण नं.४६) 

  

हनर्वेदकका िफव बाट : हर्वद्वान् र्वररष्ठ अहधर्वक्तािरू श्री रहर्व नारायण खनाल, डा.अम्बरप्रसाद पन्ि, 

डा.िाराप्रसाद सापकोटा, डा.िन्रकान्ि ज्ञर्वाली र हर्वद्वान ्अहधर्वक्तािरू श्री पदमबिादरु श्रेष्ठ, श्री 

नारायणप्रसाद आिायव, श्री हर्वकास भट्टराई र श्री िटकोण श्रेष्ठ, श्री शान्िादरे्वी खनाल, श्री 

हशर्वकुमार यादर्व, श्री पदमबिादरु शािी, श्री शान्िा पन्ि, श्री हर्वषणुकुमार थोकर, श्री इहन्दरा 

हसलर्वाल, श्री सत्य सापकोटा, श्री राजु फुयाल, श्री श्रीधरा कुमारी पुडासैनी, श्री कृषणगोपाल 

अयावल, श्री रशेश बैध, श्री शोभा काकी, श्री युद्धमान मिजवन, श्री जुजुकाजी मिजवन, श्री सुददप 

पौडेल, श्री हर्वकासकुमार ठाकुर, श्री भुर्वनप्रसाद र्वाग्ल,े श्री सुलोिना हधिाल, श्री सुहनिा भजुेल 

हर्वपक्षीका िफव बाट : हर्वद्वान् उपन्यायाहधर्वक्ता श्री मिशेप्रसाद खरी 

अर्वलहम्बि नहजर :  

सम्बद्ध कानून : 

नेपालको संहर्वधान 

मुलुकी अपराध संहििा, २०७४ 

राहिय हनकुञ्ज िथा र्वन्यजन्िु संरक्षण ऐन, २०२९ 

पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ुसरे्वा ऐन, २०५५ 



पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ुसरे्वा हनयमार्वली, २०५६ 

पश ुढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ 

  

आदशे 

न्या.िेजबिादरु के.सी.: नेपालको संहर्वधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोहजम पनव आएको 

प्रस्िुि ररट हनर्वेदनको सहंक्षप्ि िथ््य र आदशे यसप्रकार छ:- 

िामी हनर्वेदकिरूले र्वािार्वरण कानूनको हर्वियमा अध्ययन अनुसन्धान र कानून कायावन्र्वयनमा 

हर्वहभन््न दकहसमले काम गद ैआएका छौं । यसै क्रममा िामीले मासुको  रूपमा प्रयोग गद ैआएको 

पशुिरूको बध गरी खानयोग्य मासु ियार हुनुअहि त्यस पशुलाई एक स्थानबाट अको स्थानमा 

ढुर्वानी गन ेक्रममा आजसम्म गररिँद ैआएको कू्रर हनदवयी व्यर्विारले पशलुाई पुग्न गएको कष्ट र 

त्यसको मासु िामीले प्रयोग गन ेगरेको सन्दभवमा अध्ययन गदाव पशुलाई बध गनुवअहि गररन े

ढुर्वानीमा हर्वपक्षीिरूले लापरर्वािी गरी कानून र मापदण्डको कायावन्र्वयन नगरेको कारणल ेएउटा 

पशुलाई अत्यन्ि दानर्वीय ढंगले ओसारपसार गरेको अध्ययनबाट प्राप्ि भएकोले उक्त कायवलाई 

रोक्न र भएको कानूनको कायावन्र्वयन गरी पाउनको लाहग पटकपटक मौहखक रूपमा अनुरोध 

गदावसमेि हर्वपक्षीिरू अटेर गरी बसेकोले बाध्य भई िामीले हर्वपक्षीिरूलाई हमहि २०७५।४।११ 

गि ेहलहखि जानकारीसहिि सूिना कदिँदासमेि कुन ैउपिार नपाएकोले िामी एक सिेि 

नागररकको िहैसयिले यी हर्विय सार्ववजहनक सरोकारको हर्विय भएकोले प्रस्ििु हनर्वेदन पेस गरेका 

छौं । 

यसरी पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ुसेर्वा ऐन, २०५५, पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ुसरे्वा हनयमार्वली, २०५६, 

पश ुढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ ले व्यर्वस्था गरेअनुसार पश ुढुर्वानी गन ेसर्वारी साधन प्राहर्वहधक 

दषृ्रटकोणले उपयुक्त हुनुपने, पशुलाई ढुर्वानी गदाव िलिल गनव सदकन ेठाउिँ  राखी, िोट नलागे्न, एक 

आपसमा ठोदिएर अंगभगं नहुने गरी सार्वधानीपरू्ववक गनुवपन,े पशुलाई अस्र्वाभाहर्वक रूपमा शरीर, 

नाकेडोरी, पुच्छर र िुिँडा बािँध्न नहुन,े गाडीमा पयावप्ि िार्वाको आर्वागमन हुनपुन,े जबरजस्िी 

कोिेर राख्न नहुन,े ढुर्वानीको समय एक पटकमा आठ िण्टाभन्दा बढी हुन नहुन,े व्यापाररक 

प्रयोजनको लाहग छि, हडदक, यारुबािक सार्ववजहनक सर्वारी साधनमा पशिुरूको ढुर्वानी गनव नहुने 

भन््नेसमेि पश ुढुर्वानी गदाव अपनाउनपुने मापदण्डिरू िोदकएको भए िापहन नेपालमा मासजुन्य 

र्वस्ििुरू रािँगा, भैंसी, सुिँगरु, खसी, बोका, पन्छी, िािँस, कुखुरा आदद एक ठाउिँबाट अको ठाउिँमा 

ढुर्वानी गदाव व्यापाररक प्रयोजनको लाहगसमेि छि, हडदक, यारुबािक सर्वारी साधनसमेिमा ८ 

िण्टाभन्दा बढी समयसम्म दानापानी केिी नददई ढुर्वानी गन ेगरेको रागािँ, भैंसी ढुर्वानी गदाव रािँगा, 

भैंसीको नाक, पुच्छरसमिेलाई डोरीले बािँधी िलिल गनव िथा बस्नसमिे नहमल्ने गरी, रगिपच्छे 



हुने गरी र एउटै ट्रकमा साना ठुला गरी ३० दहेख ४० र्वटाको संखयामा कोिाकोि गरी राखी सास 

फेनवसमेि नहमल्ने र अत्यहधक पीडा िथा यािना ददई दयनीय ढंगले ओसार पसार हुने गरेको 

दहेखन्छ । पशुिरूलाई यािनापूर्ववक ढुर्वानी गदाव कराउिँछन् भनेर पशिुरूको मखुसमेि बािँध्ने गरेको र 

ढुर्वानी गदावको यािनाले कहिपय पशिुरूको ढुर्वानीको क्रममा मृत्युसमेि हुन ेगरेको छ । साथ ै

मासजुन्य पन्छीलाई ढुर्वानी गदावसमिे साना ठुला ट्रकमा कोिाकोि गरेर िथा साइकलमा मनु्टो 

उधो पारी झुन्ड्याएर अमानर्वीय िररकाले ओसार पसार गन ेगरेको दहेखन्छ । यसरी मासुजन्य 

िथा अन्य पशपुन्छीिरूलाई िरम यािना ददएर ओसार पसार िथा ढुर्वानी भइरिकेो भए िापहन 

बाटोमा रिकेा क्वारेन्टाइन िेकपोष्टिरूले समिे उक्त ऐन, हनयम र  मापदण्डहर्वपरीि भएका 

ढुर्वानीलाई रोके्निफव  प्रभार्वकारी रूपमा केिी पिल िथा कारबािीसमेि गरेको दखेखिँदनै । मासजुन्य 

पशुपन्छीिरूलाई यसरी यािना ददएर ढुर्वानी गदाव हबरामी भएका पशपुन्छीको मासु 

प्रयोगकिावलाई समेि गम्भीर असर परररिकेो छ । 

मासुको प्रयोग गन,े त्यससिँग सम्बहन्धि व्यर्वसाय गनेसमेिले कानूनको पालना गनुवपन ेदाहयत्र्व हुन्छ 

र हनर्वावि गनुवपछव । मासुको लाहग प्रयोग हुने पश ुभन्दमैा जे गरेपहन हुन्छ, आहखर मने नै िो भनी 

हनदवयी रूपमा ढुर्वानी गन,े गराउने अहधकार हर्वपक्षीिरूलाई कदाहप कानूनल ेददएको छैन । पशुले 

पहन दखुेको अनुभर्व गन,े त्यसलाई प्रहिदक्रया स्र्वरूप आफ्नो भािामा कराउने, सांकेहिक प्रहिदक्रया 

दखेाउने गदवछ िर ढुर्वानी किावल ेत्यस्िा हर्वियमा कुन ैपहन िासो राख्ने गररएको पाइिँदनै । यसको 

साथ ैिामी मासु प्रयोग किाविरूले बध गनुवभन्दा अगाहड उसले पाएको पीडा प्रत्यक्ष दखे्ने िो र्वा 

अनुभूि गन ेिो भने िामी कसैले पहन त्यस्िा पशुको मासु प्रयोग गनव सककिँ दनै र मानहसक रूपमा 

समेि असर पछव । अझ नाबालक बालबाहलकािरूल ेदखेेमा लामो समयसम्म ददमागी असर पनुवको 

साथ ैनकारात्मक सोिको हर्वकाससमेि हुन सके्न अर्वस्था हुन्छ । हबरामी र अस्र्वस्थ पशपुन्छीको 

मासु सरे्वन गनावल ेनागररकको स्र्वास्थ्यमा समेि प्रहिकूल असर परररिकेो छ । त्यसै कारणल ेपश ु

व्यर्वसायीिरूले पश ुढुर्वानीदहेख बध गदावसम्म कुन ैद:ुख नददएको सुहनश््हिि गराउन हर्वपक्षी 

कायावलयिरूको मित्त्र्वपणूव दाहयत्र्व हुन्छ िर हर्वपक्षीिरू उक्त दाहयत्र्वबाट हर्वमखु भएको प्रस्ट छ । 

यस हर्वियमा हर्वपक्षीिरूलाई पूर्वव सूहिि र जानकारी गराउिँ दागराउिँ द ैपहन कुन ैपहन प्रभार्वकारी 

कायव गनेिफव  उन्मुख नभई नेपालको संहर्वधानको धारा ३०, ४४ र धारा १३३(२) र (३), पश ु

स्र्वास्थ्य िथा पश ुसेर्वा ऐन, २०५५ को दफा २, ३, ४, ८, ९,१०,१५ र ऐ.को हनयम २०५६ को 

१५, २०, पश ुढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ को दफा ३, ४, ५, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, 

१९, २०, २२, २३, २५, २६, २७ मा भएको काननूी व्यर्वस्थालाई हर्वपक्षीिरूले पालना िथा 

कायावन्र्वयन नगरेको कारण पशुिरूको हनदवयी, कू्रर िथा कष्टदायी ढुर्वानी हुन गइरिकेोले उक्त 

कायवलाई ित्काल बन्द गनव कानूनको सिी पालना गनव गराउन मासजुन्य पदाथवको लाहग र्वा अन्य 

सन्दभवमा समेि कुन ैपहन पशुको ढुर्वानी गदाव पशुलाई शरीरमा कुन ैपहन असर नपन ेगरी स्र्वच्छ 

र्वािार्वरण िथा प्राहर्वहधक दषृ्रटकोणले उपयुक्त हुने गरी सर्वारी साधनहभर िलिल गनव सदकन,े 

िाउ िोट नलागे्न, अत्यहधक हिसो र िािोबाट बिाई एक आपसमा ठोदकएर अंगभंग नहुने गरी 

सार्वधानीपरू्ववक ढुर्वानी गन ेव्यर्वस्था ित्काल गनुव गराउनु र पश ुढुर्वानी गदाव कुन ैपहन पशुलाई 



सिज हुने गरी राख्ने स्थान, र्वािार्वरणमैरी सर्वारी साधनको व्यर्वस्था गनुवको साथ ैढुर्वानी गदाव कुन ै

पहन पशुलाई नाकेडोरीले बािँधी टाउको माहथ पारी बािँध्ने र पशुको पुच्छर र खुट्टामा बािँधी िल बस्न 

नहुने गरी माहथ िन्काई डोरी र्वा अन्य साधनले बािँध्ने कुन ैपहन हनदवयी कायव नगन ेव्यर्वस्था गनव 

गराउनको साथ ैपश ुढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ मा भएको कानूनी व्यर्वस्थालाई ित्काल लागु गनुव 

गराउन ुर त्यसको लाहग पश ुढुर्वानी हुन ेसडकिरूमा जािँिको पयावप्ि व्यर्वस्थासमिे गनुवको साथ ै

अबदहेख हनयहमि अनुगमनको कायव थालनी गनूव । पशुपन्छीिरूको अहधकारको संरक्षणको लाहग 

पश ुकल्याण कानूनको हनमावण गनवको लाहग ित्काल पिल गनुव भनी हर्वपक्षीिरूको नाममा 

परमादशेको आदशे जारी गररपाउिँ  भन््नसेमेि बेिोराको हनर्वेदन । 

यसमा के कसो भएको िो ? हनर्वेदकको मागबमोहजमको आदशे दकन जारी गनुव नपन ेिो ? आदशे 

जारी हुन ुनपन ेकुन ैआधार, कारण भए साथ ैराखी म्याद प्राप्ि भएको हमहिले बाटाका म्यादबािके 

१५(पन्र) ददनहभर हर्वपक्षीिरूले मिान्यायाहधर्वक्ताको कायावलयमाफव ि हलहखि जर्वाफ पेस गनुव 

भनी यो आदशे र ररट हनर्वेदनको एकप्रहि नक्कलसमेि साथ ैराखी हर्वपक्षीिरूलाई सूिना ददई 

म्यादहभर हलहखि जर्वाफ परे र्वा अर्वहध व्यहिि भएपहछ हनयमानुसार पेस गनूव । 

साथ ैअन्िररम आदशे जारी गररपाउिँ  भन््ने हनर्वेदन माग रिकेो सन्दभवमा िदेाव दरु्वै पक्षको 

उपहस्थहिमा छलफल गरी आदशे गनव उपयुक्त हुने हुिँदा छलफलका लाहग हर्वपक्षीिरूलाई हमहि 

२०७५।५।३ गिेको पेसीको सूिना ददई अन्िररम आदशेको छलफलबाट टंुगो नलागेसम्म पश ु

स्र्वास्थ्य िथा पश ुसेर्वा ऐन, २०५५, पश ुढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ को दफा १५, १६,१७ र १८ 

समेिका प्रार्वधान प्रहिकूल हुने गरी पशुउपर हनदवयी व्यर्विार गन ेप्रकृहिको कायव हुन नददन,ु 

त्यसप्रकारको कायवमा ित््काल प्रभार्वकारी रूपमा हनयन्रण गनुव गराउनु भनी सर्वोच्च अदाल 

हनयमार्वली, २०७४ को हनयम ४९(२)(ख) बमोहजम हर्वपक्षीिरूका नाममा अल्पकालीन अन्िररम 

आदशे जारी गररददएको छ भन््नसेमेि बेिोराको यस अदालिको हमहि २०७५।४।२१ मा भएको 

आदशे । 

यसमा पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ुसेर्वा ऐन, २०५५, सो ऐनको दफा ३३ ले ददएको अहधकार प्रयोग 

गरी बनाइएको पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ुसेर्वा हनयमार्वली, २०५६ र सो हनयमार्वलीको उद्देश्य 

कायावन्र्वयन गनव ियार भएको पश ुढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ र मलुुकी अपराध (संहििा) ऐन, 

२०७४ को दफा २९० समेिका कानूनी प्रार्वधानलाई िदेाव पशुपन्छीप्रहि हनदवयी व्यर्विार गनव र्वा 

कुन ैप्रकारल ेयािना ददन नहुने व्यर्वस्था रिकेो दहेखयो । सो कानूनी व्यर्वस्थाको सन्दभवमा 

हनर्वदेकले उठाएको प्रश््निफव  हर्विार गदाव पशपुन्छी ढुर्वानी गदाव पश ुढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ को 

दफा १५, १६, १७ र १८ समेिका प्रार्वधान प्रहिकूल, पशुप्रहि हनदवयी व्यर्विार हुने गरी ढुर्वानी 

गनुव उहिि दखेखिँदनै । मानर्वीयिाका दषृ्रटले समेि त्यस प्रकारको हनदवयी व्यर्विार हुने अर्वस्था 

कायम रिनु मनाहसब दखेखिँदनै । िसथव पशुपन्छीको ढुर्वानी गदाव हनदवयी िर्वरबाट शरीर बािँध्न, 

नाकेडोरी लगाउन,े पुच्छर र्वा खुट्टा बािँध्न,े स्र्वास प्रश्वासका लाहग पयावप्ि िार्वा नहछने गरी धेरै 

पशुपन्छीलाई गाडीमा कोिाकोि गरेर राखी ढुर्वानी गन,े लगािार आठ िण्टाभन्दा बढी 



अर्वहधसम्म िािँस (दाना), पानी नददई ढुर्वानी गन,े छि, हडकी जस्िा ठाउिँमा पशुपन्छी राखी ढुर्वानी 

गन ेजस्िा प्रिहलि कानून र पश ुढुर्वानी मापदण्ड प्रहिकूलका पशउुपर हुने गरेको हनदवयी काम िथा 

व्यर्विार हुन नददन,ु त्यसप्रकारका कायव र्वा व्यर्विारउपर ित्काल हनयन्रण कायम गनुव भनी सर्वोच्च 

अदालि हनयमार्वली, २०७४ को हनयम ४९(२)(ग) बमोहजम अन्िररम आदशे जारी गररएको छ 

भन््नेसमेि बिेोराको यस अदालिको हमहि २०७५।५।१० को आदशे । 

हर्वधाहयकाले कानून हनमावण गन ेिर त्यसको कायावन्र्वयन भए नभएको सम्बन्धमा हनगरानी राख्ने 

अहधकार पूणव रूपमा कायवपाहलकालाई हुने भएकोल ेयसरी कायवपाहलकाको अहधकारक्षेरको 

हर्वियमा यस सहिर्वालयलाई हर्वपक्षी बनाइएको प्रस्िुि ररट हनर्वेदन स्र्वि: खारेजभागी छ । 

यसैगरी ररट हनर्वदेकिरूले पश ुअहधकारको िनन ्भएको हर्विय उल्लखे गनुवभएको िर यस 

सहिर्वालयको के कस्िो काम कारबािीबाट पश ुअहधकारको िनन् भएको भन््ने कि ैउल्लखे गनव सके्न 

अर्वस्था नभई केबल ररट हनर्वेदनको हर्वरूद्ध खण्डमा यस सहिर्वालयको नामसम्म उल्लखे गनुवभएको 

कारणल ेप्रस्िुि ररट हनर्वदेन यस सहिर्वालयको िकमा कुन ैपहन रूपमा सान्दर्भवकसमेि 

नदहेखएकोले ररट हनर्वेदन खारेजभागी छ । यसथव, प्रस्िुि ररट हनर्वेदन खारेज गररपाउिँ  भन््नेसमेि 

बेिोराको संिीय संसद ्सहिर्वालयको हलहखि जर्वाफ । 

पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ुसरे्वा ऐन, २०५५ िथा हनयमार्वली, २०५६ साथ ैपश ुढुर्वानी मापदण्ड, 

२०७४ कायावन्र्वयनमा रिकेा छन ्। पशलुाई ढुर्वानीमा सिज बनाउन र गरैकानूनी ढुर्वानीलाई 

हनयन्रण र हनयमन गनवको लाहग ऐ.ऐनमा हर्वहभन््न ठाउिँमा क्वारेन्टाइन िेकपोष्टको स्थापना गन,े 

क्वारेन्टाइनस्थल हनमावण गन,े क्वारेन्टाइन अहधकृिको हनयुहक्त गन,े पश,ु पशजुन्य पदाथव र्वा पश ु

उत्पादन सामग्री हनकासी र्वा पैठारी गदाव पालना गनुवपन ेसिविरू प्रिहलि कानूनमा व्यर्वस्था रिकेो 

छ । पश ुढुर्वानी मापदण्डले उल्लेख गरेका प्रार्वधानिरू लागू गनवका लाहग सम्बहन्धि 

हनकायिरूबाट आर्वश्यक पिल हुने नै छ । साथ ैगिृ मन्रालयको के कस्िो काम कारबािीबाट उक्त 

कायव हुन नसकेको भन््ने सम्बन्धमा हर्वपक्षीले र्वस्िुगि आधार र कारणसमेि ररट हनर्वेदनमा उल्लेख 

गनव सकेको नदहेखएकोले हर्वपक्षीले िथ्यिीन र हनराधार रूपमा यस मन्रालयलाई समिे हर्वपक्षी 

बनाई दायर गरेको ररट हनर्वेदन बदरभागी हुिँदा यस मन्रालयको िकमा ररट हनर्वेदन बदर गररपाउिँ  

भन््नेसमेि बिेोराको नपेाल सरकार गिृ मन्रालयको हलहखि जर्वाफ । 

सर्ववप्रथमि: ररट हनर्वेदकले यस कायावलयको के कस्िो काम, कारबािी र्वा हनणवयबाट हनर्वेदकको के 

कस्िो संर्वैधाहनक िथा कानूनी िक अहधकारको िनन ्भएको िो ? सो सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा 

उल्लेखसम्म गनव नसकेको हुिँदा हबनाआधार र कारण यस कायावलयलाई हर्वपक्षी कायम गरी दायर 

गरेको ररट हनर्वेदन हजदकर प्रथमदषृ्रटमा नै खारेजभागी छ । जिािँसम्म पशलुाई एक स्थानबाट 

अको स्थानमा ढुर्वानी गन ेक्रममा गररएको भहनएको कू्रर हनदवयी व्यर्विारसम्बन्धी हर्विय छ, 

ित्सम्बन्धमा पशुपालन व्यर्वसायलाई व्यर्वहस्थि र हर्वकहसि िुल्याउन र मानर्व समुदायको पौष्रटक 

भोजन िथा स्र्वास्थ्यका दषृ्रटकोणबाट समेि पश,ु पशुजन्य पदाथव र्वा पश ुउत्पादन सामग्रीको 

स्र्वस्थ रूपमा उत्पादन, हबक्री हर्विरण, हनकासी िथा पैठारी गन ेसम्बन्धमा व्यर्वस्था गनव पश ु



स्र्वास्थ्य िथा पश ुसेर्वा ऐन, २०५५, पश ुढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ जारी भई उक्त कानून िथा 

मापदण्डमा गररएका व्यर्वस्था जो कसलैे पालना गनुवपने कुरामा कुन ैदहुर्वधा छैन । उक्त मापदण्डमा 

गररएको व्यर्वस्थाको कायावन्र्वयनको सम्बन्धमा सम्बहन्धि हनकायको हलहखि जर्वाफबाट प्रस्ट हुने 

हुिँदा प्रस्िुि ररट हनर्वेदन खारेज गररपाउिँ  भन्नेसमेि बेिोराको नपेाल सरकार प्रधानमन्री िथा 

महन्रपररिद्को कायावलयको हलहखि जर्वाफ । 

मुलुकी फौजदारी कायवहर्वहध संहििा, २०७४ को पररच्छेद २७ ले पशपुन्छीिरूको िक अहधकार 

संरक्षण गद ैपशपुन्छीिरूलाई हनदवयी र कू्रर व्यर्विार गनव रोक लगाएको छ । पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ु

सेर्वा ऐन, २०५५ र पशु स्र्वास्थ्य िथा पश ुसेर्वा हनयमार्वली, २०५६ मा रिकेो व्यर्वस्थाले पशजुन्य 

पदाथव र्वा पश ुउत्पादन सामग्रीको स्र्वस्थ्य रूपमा उत्पादन, हबक्री हर्विरण, हनकासी िथा पैठारी 

गन ेकायवलाई व्यर्वहस्थि िथा हनयमन गरेकोले हनर्वेदकको मागदाबीबमोहजम छुटै्ट कानून 

बनाउनपुन ेव्यर्वस्था दखेखिँदनै । पशुको ढुर्वानीमा भएको हनदवयी, कू्रर िथा कष्टदायी ढुर्वानीसम्बन्धी 

हर्वियको सम्बन्धमा पशु ढुर्वानी गदाव अपनाउनु पने मापदण्डको हनयमनसम्बन्धी हर्विय यस 

मन्रालयको क्षेरहभर नपने भएकोल ेअसम्बहन्धि हनकाय यस मन्रालयलाई हर्वपक्षी बनाई दायर 

गररएको ररट हनर्वेदन खारेजभागी हुिँदा खारेज गररपाउिँ  भन््नेसमेि बिेोराको कानून, न्याय िथा 

संसदीय माहमला मन्रालयको हलहखि जर्वाफ । 

यस मन्रालयले पश ुसरे्वा हर्वभागलाई पश ुढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ को प्रार्वधानअनुसार पालना 

गन ेव्यर्वस्था हमलाउन सरोकारर्वाला पश ुढुर्वानी किाविरूलाई हनदशेन ददन र आन्िररक 

क्वारेन्टाइनलाई हर्वहभन््न हमहिमा हनदशेन ददएको र पशुिरू बढी ओसार पसार हुने समयमा ढुर्वानी 

मापदण्डको पालना गराउने र बेिहबखन गररन ेपशकुो स्र्वास्थ्य जािँि गनव पश ुहिदकत्सकसहििको 

टोली खटाई थप हनगरानी गन ेकायव मन्रालय र माििि हनकायबाट भइरिकेो छ । अव्यर्वहस्थि 

ढुर्वानीका कारण पशुको स्र्वास्थ्य, कायवक्षमिा, उत्पादन क्षमिा र गुणस्िरीयिामा समेि प्रहिकूल 

प्रभार्व पने भएको र उपभोक्तालाई गुणस्िरीय पशजुन्य पदाथव उपलब्ध गराउनका लाहग ढुर्वानी 

सम्बन्धमा व्यर्वहस्थि गनव बनेको पश ुढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ ले पश ुढुर्वानी सम्बन्धमा कानूनी 

व्यर्वस्था गरेको छ । उक्त कानूनी व्यर्वस्थाअनरुूप पशुपन्छी ढुर्वानीकिावले पशपुन्छी ढुर्वानी गरे 

नगरेको भन््ने सम्बन्धमा सुपरीर्वेक्षण िथा अनुगमन गन ेकायव पश ुक्वारेन्टाइन कायावलय, पश ु

क्वारेन्टाइन िेकपोष्टिरूलगायिका कायावलयिरू भएको र िी कायावलयिरूले प्रिहलि 

कानूनबमोहजम ढुर्वानीकिावले ढुर्वानी गरे नगरेको भन््ने सम्बन्धमा अनुगमन गरी कानूनहर्वपरीि 

ढुर्वानी गरेको पाइएमा पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ुसरे्वा ऐन, २०५५ को दफा २० को उपदफा (४) 

बमोहजम कसुरको मारा िरेी पािँि िजार रूपैयािँसम्म जररर्वाना हुने कानूनी व्यर्वस्थाअनुसार 

क्वारेन्टाइन कायावलय, काठमाडौं र पश ुक्वारेन्टाइन िेकपोष्टिरूले जररर्वानासमेि गन ेगरेकोले 

कानूनको कायावन्र्वयन हर्वपक्षीिरूले नगरेको भन््ने ररट हनर्वेदकको मागदाबी हनरथवक छ । यस 

मन्रालयले पशुपन्छीको ढुर्वानी गदाव ढुर्वानीकिावल ेप्रिहलि कानूनबमोहजम ढुर्वानी गरे नगरेको 

सम्बन्धमा अनुगमन गनव हनदशेनसमिे कदिँद ैआएको हुिँदा आफ्नो दाहयत्र्वबाट हर्वमखु नभएको हुिँदा 



प्रस्िुि ररट हनर्वेदन खारेज गररपाउिँ  भन््ने कृहि िथा पशुपन्छी हर्वकास मन्रालयको हलहखि जर्वाफ 

। 

यस कायावलयले पश ुढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ को प्रार्वधानअनसुार पालना गन ेव्यर्वस्था हमलाउन 

सरोकारर्वाला पश ुढुर्वानी किाविरूलाई हनदशेन ददन र आन्िररक क्वारेन्टाइनलाई हर्वहभन््न हमहिमा 

हनदशेन ददएको र पशुिरू बढी ओसारपसार हुने समयमा ढुर्वानी मापदण्डको पालना गराउने र 

बेिहबखन गररन ेपशुको स्र्वास्थ्य जािँि गनव पश ुहिदकत्सकसहििको टोली खटाई थप हनगरानी गन े

कायव यस कायावलय, हर्वभाग र माििि हनकायबाट भइरिकेो छ । अव्यर्वहस्थि ढुर्वानीका कारण 

पशुको स्र्वास्थ्य, कायवक्षमिा, उत्पादन क्षमिा र  गुणस्िरीयिामा समिे प्रहिकूल प्रभार्व पने भएको 

र उपभोक्तालाई गुणस्िरीय पशुजन्य पदाथव उपलब्ध गराउनका लाहग ढुर्वानी सम्बन्धमा व्यर्वहस्थि 

गनव बनकेो पश ुढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ ले पश ुढुर्वानी सम्बन्धमा कानूनी व्यर्वस्था गरेको छ । 

उक्त कानूनी व्यर्वस्थाअनरुूप पशुपन्छी ढुर्वानीकिावले मापदण्डअनुसार पशुपन्छी ढुर्वानी गरे 

नगरेको भन््ने सम्बन्धमा सुपरीर्वेक्षण िथा अनुमगन गन ेकायव पश ुक्वारेन्टाइन कायावलय, पश ु

क्वारेन्टाइन िेकपोष्टिरूलगायिका कायावलयिरू भएको र यी कायावलयिरूले प्रिहलि 

कानूनबमोहजम ढुर्वानीकिावले ढुर्वानी गरे नगरेको भन््ने सम्बन्धमा अनुगमन गरी कानूनहर्वपरीि 

ढुर्वानी गरेको पाइएमा पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ुसरे्वा ऐन, २०५५ को दफा २० को उपदफा (४) 

बमोहजम कसुरको मारा िरेी पािँि िजार रूपैयािँसम्म जररर्वाना हुने कानूनी व्यर्वस्थाअनुसार 

क्वारेन्टाइन कायावलय, काठमाडौं र पश ुक्वारेन्टाइन िेकपोष्टिरूले जररर्वाना गरेकोले कानूनको 

कायावन्र्वयन हर्वपक्षीिरूले नगरेको भन््ने ररट हनर्वदेकको मागदाबी हनरथवक भएको र िाल पश ु

कल्याण ऐन िजुवमाको क्रममा रिकेो हुिँदा प्रस्िुि हनर्वेदन कानूनी र िथ्यगि आधारमा रुरटपूणव हुिँदा 

खारेज गररपाउिँ  भन््नेसमिे बेिोराको पश ुक्वारेन्टाइन कायावलय रामशािपथ, काठमाडौंको हलहखि 

जर्वाफ । 

यस मन्रालयको के कुन हनणवय एर्वं काम कारबािीका कारण यस मन्रालयलाई हर्वपक्षी बनाउनु 

परेको िो सो कुरा ररट हनर्वेदनमा किी िँकिै स्पष्ट खलुाएको छैन । नेपालको संहर्वधानको धारा 

३१(१) मा प्रत्येक नागररकलाई स्र्वच्छ र स्र्वस्थ र्वािार्वरणमा बािँच्न पाउने िक हुने संर्वैधाहनक 

व्यर्वस्था भएको सन्दभवमा नेपाली जनिाल ेस्र्वच्छ र स्र्वस्थ र्वािार्वरणमा बािँच्न पाउनुपछव भन््नमेा 

दईुमि हुन सकै्तन । उक्त िकको प्रिलनका लाहग यस मन्रालय सदबै सजग छ । जिािँसम्म मासुको 

रूपमा प्रयोग गद ैआएको पशुिरूको बध र त्यस पशुलाई एक स्थानबाट अको स्थानमा सार्ववजहनक 

सर्वारी साधनमा ढुर्वानी गन ेक्रममा गररिँद ैआएको कू्रर, हनदवयी, अमानर्वीय व्यर्विारले पशुलाई पुग्न 

भएको कष्ट र त्यसको मासु आम नागररकले प्रयोग गन ेगरेको, पशुलाई बध गनुवअहि गररन े

ढुर्वानीमा हर्वपक्षीिरूले लापरर्वािी गरी कानून र मापदण्डको कायावन्र्वयन नगरेकोसम्बन्धी हर्विय 

छ, सो सम्बन्धमा सम्बहन्धि हनकायबाट प्राप्ि हुन ेहलहखि जर्वाफबाट स्पष्ट हुने नै हुिँदा यस 

मन्रालयको िकमा कुनै आदशे जारी हुनपुने िोइन, ररट हनर्वेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी फुसवद 

ददलाई पाउिँ  भन््नसेमिे बिेोराको स्र्वास्थ्य िथा जनसंखया मन्रालयको हलहखि जर्वाफ । 



पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ुसरे्वा ऐन, २०५५, पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ुसेर्वा हनयमार्वली, २०५६, पश ु

ढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ र पश ुकल्याण हनदहेशका, २०७३ िाल लागु भई पश ुढुर्वानी गदाव यसमा 

अपनाउनपुने मापदण्ड र पश ुकल्याणको लाहग केिी व्यर्वस्था गरी यस ऐन र हनयमार्वली हर्वरूद्ध 

कायव गन ेव्यहक्तलाई सजायको व्यर्वस्था भए िापहन यसको प्रभार्वकारी कायावन्र्वयन नभई मासुजन्य 

िथा अन्य पशिुरूको ढुर्वानी गदाव पशुउपर कू्रर िथा हनदवयी व्यर्विार भई पशु ढुर्वानी िरम कष्टप्रद 

र यािनापूणव भएकोले पश ुढुर्वानी मापदण्ड पूणवरूपमा कायावन्र्वयन गरी पश ुढुर्वानी गदाव भइरिकेो 

कू्रर िथा हनदवयी व्यर्विार ित्काल रोकु्न र िाल भइरिकेो उपयुवक्त ऐन, हनयम पश ुढुर्वानी मापदण्ड 

िथा पश ुकल्याण हनदहेशकाले पशुउपर हुन ेकू्रर, हनदवयी र पश ुअहधकार हर्वरूद्ध हुन ेव्यर्विारलाई 

पूणवरूपमा हनयमन, हनयन्रण, न्यूनीकरण र दण्डहनय गराउन पयावप्ि नभएकोले पशुको अहधकार 

संरक्षण गरी पशुउपर हुने बबवर कू्रर, हनदवयी िथा अमानर्वीय कायव रोकी पशु कल्याणको लाहग पश ु

कल्याणकारी ऐन हनमावण गरी जारी गनुव गराउनु भनी हर्वपक्षीिरूका नाममा हनरन्िर परमादशेको 

आदशे जारी गरी दईु / दईु महिनामा प्रगहि हर्वर्वरण यस अदालिसमक्ष पेस गनवसमेि आदशे 

गररपाउिँ  भन््नसेमेि बेिोराको हनर्वेदकिफव बाट पेस भएको हलहखि बिसनोट । 

पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ुकल्याणको लाहग िाल पशु स्र्वास्थ्य िथा पश ुसेर्वा ऐन, २०५५, हनयमार्वली 

२०५६, पश ुढुर्वानी मापदण्ड २०६४, मुलुकी अपराध संहििा, २०७४ को पररच्छेद २७ को दफा 

२८९, २९०, २९१ लागू भई पश ुढुर्वानी गदाव िथा अन्य अर्वस्थामा समेि पशुलाई मापदण्ड 

हर्वपरीि कू्रर, हनदवयी व्यर्विार गरेमा र्वा यािना ददएमा कानूनमा नै दण्ड सजायको समेि व्यर्वस्था 

भई त्यस्िो गरे नगरेको सम्बन्धमा क्वारेन्टाइन कायावलय िथा िेकपोष्टसमेिले हनरन्िर िेक जािँि 

गरी र माहथल्लो हनकायले अनुगमन िथा आर्वश्यक हनदशेनसमेि ददई पश ुढुर्वानी गदाव पशलुाई 

मापदण्डहर्वपरीि कू्रर, हनदवयी व्यर्विार गरेमा िथा यािना ददएको पाइएमा जररर्वानासमेि गरी 

पशुउपर हुने कू्रर, हनदवयी िथा अमानर्वीय कायव रोकेको र िाल पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ुकल्याण 

सम्बन्धमा उपयुवक्त ऐन, हनयम, पश ुढुर्वानी मापदण्डसमिे कायावन्र्वयनमा रिी सोबाट पश ुढुर्वानी 

गदाव िथा अन्य अर्वस्थामा समेि पशउुपर हुने कू्रर, हनदवयी व्यर्विार र यािनालाई हनयन्रण गरी 

पश ुकल्याण गनव पयावप्ि रिकेोले िाल पश ुकल्याणको लाहग थप कानून बनाउन आर्वश्यक 

नभएकोले मागबमोहजम परमादशेको आदशे जारी गनुवपन ेअर्वस्था हर्वद्यमान नहुिँदा प्रस्िुि ररट 

हनर्वदेन खारेज गररपाउिँ  भन््नेसमेि बिेोराको हर्वपक्षी िफव बाट पेस गरेको हलहखि बिसनोट । 

हनयमबमोहजम पसेी सूिीमा िढी इजलाससमक्ष पसे हुन आएको प्रस्िुि हनर्वदेनमा हनर्वेदकिफव बाट 

उपहस्थि हर्वद्वान ्र्वररष्ठ अहधर्वक्तािरू श्री रहर्व नारायण खनाल, डा.अम्बरप्रसाद पन्ि, 

डा.िाराप्रसाद सापकोटा, डा.िन्रकान्ि ज्ञर्वाली र हर्वद्वान ्अहधर्वक्तािरू श्री पदमबिादरु श्रेष्ठ, श्री 

नारायणप्रसाद आिायव, श्री हर्वकास भट्टराई र श्री िटकोण श्रेष्ठ, श्री शान्िादरे्वी खनाल, श्री 

हशर्वकुमार यादर्व, श्री पदमबिादरु शािी, श्री शान्िा पन्ि, श्री हर्वषणुकुमार थोकर, श्री इहन्दरा 

हसलर्वाल, श्री सत्य सापकोटा, श्री राजु फुयाल, श्री श्रीधराकुमारी पुडासैनी, श्री कृषणगोपाल 

अयावल, श्री रशेश बैध, श्री शोभा काकी, श्री युद्धमान मिजवन, श्री जुजुकाजी मिजवन, श्री सुददप 

पौडेल, श्री हर्वकासकुमार ठाकुर, श्री भुर्वनप्रसाद र्वाग्ल,े श्री सलुोिना हधिाल, श्री सुहनिा भजुेल 



िथा हर्वपक्षीिफव बाट उपहस्थि हर्वद्वान ्उपन्यायाहधर्वक्ता श्री मिशेप्रसाद खरीले आआफ्नो िफव बाट 

हनम्न बिस प्रस्ििु गनुवभयो । 

हनर्वेदकिफव बाट उपहस्थि हर्वद्वान ्कानून व्यर्वसायीिरूले नेपालमा िाल पशु सम्बन्धमा पश ुस्र्वास्थ्य 

िथा पश ुसेर्वा ऐन, २०५५, पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ुसेर्वा हनयमार्वली, २०५६, पश ुढुर्वानी 

मापदण्ड, २०६४ र पशु कल्याण हनदहेशका, २०७३ लागू भई पश ुढुर्वानी गदाव अपनाउनपुने 

मापदण्डसमेि िोदकई लागू भइसकेको भए िापहन नेपालमा मासु जन्य पशपुन्छीिरू रािँगा, भैंसी, 

सुिँगुर, खसी, बोका, िािँस, कुखुरा आदद एक ठाउिँबाट अको ठाउिँमा ढुर्वानी गदाव छि, हडकी, 

यारुबािक सर्वारी साधनसमेिमा कोिाकोि गरेर ल्याउने गरेको, रािँगा, भैंसीसमेिका ढुर्वानी गदाव 

रािँगा, भैंसीको नाक, पुच्छरसमिे डोरीले बािँधी िलिल िथा बस्नसमेि नहमल्ने गरी रगिहपच्छे हुने 

गरी एउटै ट्रकमा साना ठुला गरी ३० दहेख ४० र्वटा संखयामा कोिाकोि गरेर राखी कराउिँछ भनेर 

मुखसमिे बािँधी सास फेनवसमेि नहमल्न ेगरी ८ िण्टाभन्दा बढी अर्वहधसम्म खान हपउनसमेि नददई 

कू्रर, हनदवयी िथा यािनापूर्ववक ढुर्वानी गन ेगरेको, यसरी कू्रर, हनदवयी िथा यािनापूणव ढुर्वानी गदाव 

कहिपय पशिुरूको मृत्यसुमेि हुने गरेको छ । साथै मासजुन्य पन्छीलाई समिे एक ठाउिँबाट अको 

ठाउिँमा ढुर्वानी गदाव सानाठुला ट्रकमा कोिाकोि गरेर िथा साइकल, मोटरसाइकलमा मुन्टो उिँधो 

पारेर, झुन्डाएर कू्ररिापूर्ववक यािना ददएर ओसारपसार गन ेगरेको दहेखन्छ । यसरी 

पशुपन्छीिरूलाई कू्ररिापरू्ववक िरम यािना ददएर मापदण्डहर्वपरीि ढुर्वानी भइरिकेो भए िापहन 

सो कायवलाई रोके्न सरकारी हनकाय क्वारेन्टाइन कायावलय िथा िेकपोष्टिरूबाट पहन उक्त ऐन, 

हनयम िथा मापदण्डहर्वपरीि भएका ढुर्वानीलाई रोके्निफव  प्रभार्वकारी रूपमा पिल िथा 

कारबािीसमेि भएको दखेखिँदनै । यसले मासजुन्य पशुपन्छी र मासुको प्रयोग किावको स्र्वास्थ्यलाई 

समेि गम्भीर असर परररिकेो छ भन ेत्यस्िो दखे्ने माहनस िथा बालबाहलकालाई समिे मानहसक 

रूपमा समिे असर गरररिकेो छ । पशुपन्छीसमेि माहनस जस्िै जीहर्वि प्राणी भएको र हनजले 

समेि सखुद:ुख अनुभर्व गनव सके्न, सुखद:ुख कराएर र्वा अन्य माध्यमबाट भए पहन व्यक्त गनव सके्न 

भएकोल ेपशुपन्छीिरूले समेि बािँिुञ्जले यािनारहिि स्र्वस्थ र्वािार्वरणमा बस्न पाउने हनजिरूको 

अहधकार हुने भनी िाल राष्रट्रय िथा अन्िरावष्रट्रय रूपमा हर्वकहसि अर्वधारणाको पररप्रेक्ष्यमा 

समेि पशिुरूलाई ढुर्वानी गदाव यािना ददने कायव रोक्नुिोस् भनी हर्वपक्षीिरू साहधकार हनकायमा 

जानकारी कदिँदासमिे यसिफव  कुन ैपिल िथा कारबािी नभई पश ुढुर्वानी गदाव पशुिरूलाई कू्रर, 

हनदवयी व्यर्विार िथा िरम यािना ददइरिकेो हुिँदा उक्त कायव ित्काल रोक्नु र साथ ैिाल भइरिकेो 

ऐन, हनयम िथा पश ुढुर्वानी मापदण्ड िथा पश ुकल्याण हनदहेशकाले गरेको व्यर्वस्था पशउुपर 

भइरिकेो र्वा हुने कू्रर, हनदवयी व्यर्विार िथा यािनापूणव कायव रोक्न असफल भई पश ुअहधकारको 

संरक्षण िथा पश ुकल्याणको लाहग अपयावप्ि भएको िथा पश ुढुर्वानी मापदण्ड िथा पश ुकल्याण 

हनदहेशका पश ुकल्याणको लाहग जारी भए िापहन यसले ऐनसरिको मान्यिा पहन नपाउन ेर 

सजायको व्यर्वस्था गनवसमेि नसके्न भएको िथा भारिलगायि अन्य दशेिरूमा समेि पश ुकल्याण 

ऐन जारी भई लागू भइसकेको दखेखिँदा नेपालमा समेि पशपुन्छीउपर हुन ेकू्रर, हनदवयी व्यर्विार िथा 

यािनाजन्य कायव रोकी पशुपन्छीिरूको अहधकारको संरक्षण गनव एउटा प्रभार्वकारी पश ुकल्याण 



ऐन हनमावण गरी लागू गनुव भनी हर्वपक्षीिरूका नाममा परमादशेको आदशे जारी गररपाउिँ  भनी 

गनुवभएको बिस सुहनयो । 

हर्वपक्षी कृहि िथा पशपुन्छी मन्रालयसमेिका िफव बाट उपहस्थि हुनभुएका हर्वद्वान ्

उपन्यायाहधर्वक्ताले पशुपन्छी ढुर्वानी गदाव र्वा अन्य अर्वस्थामा समेि पशपुन्छीउपर हुने कू्रर, हनदवयी 

व्यर्विार िथा यािनापूणव कायव रोकी पश ुकल्याण गनव पश ुस्र्वास्थ्य िथा पशु सेर्वा ऐन, २०५५, ऐ. 

हनयमार्वली २०५६, पशु ढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ र पश ुकल्याण हनदहेशका, २०७३ जारी भई 

िाल लाग ूभइरिकेो र पशुपन्छी ढुर्वानी गदाव उपयुवक्त मापदण्डहर्वपरीि कू्रर, हनदवयी व्यर्विार गरेको 

िथा यािना ददएको नददएको सम्बन्धमा क्वारेन्टाइन कायावलय िथा हडपोबाट हनरन्िर अनुगमन 

िथा हनरीक्षणसमिे भई त्यस्िो ढुर्वानी गदाव पशलुाई यािना ददएको पाएमा त्यस्िो यािना ददने 

व्यहक्तलाई सजायसमेि गरी पशुपन्छीउपर हुने कू्रर, हनदवयी व्यर्विार िथा यािनापूणव कायव हुन 

नददएको र िाल िालु अर्वस्थामा रिकेो उपयुवक्त ऐन, हनयम, पश ुढुर्वानी मापदण्ड र पश ुकल्याण 

हनदहेशकासमिेले पशपुन्छी ढुर्वानी गदाव अपनाउनपुने मापदण्ड सम्बन्धमा स्पष्ट व्यर्वस्था गरी 

पशउुपर हुने कू्रर, हनदवयी िथा अमानर्वीय व्यर्विार रोकी पश ुअहधकारको सरंक्षण गनव र पश ु

कल्याणको लाहग पयावप्ि व्यर्वस्था गरेको िथा पशु कल्याणको लाहग आर्वश्यकिाअनुसार पहछ पहन 

पश ुकल्याणका कानूनिरू जारी हुिँद ैजाने नै हुिँदा िाल थप पश ुकल्याण ऐन जारी गनुवपने 

आर्वश्यकिा नभएकोले प्रस्िुि ररट हनर्वेदन खारेज गररपाउिँ  भनी गनुवभएको बिससमेि सहुनयो । 

हमहसल संलग्न ररट हनर्वेदन, हलहखि जर्वाफिरू, दरु्वैिफव बाट पेस भएका हलहखि बिसनोट िथा दरु्वै 

पक्षका हर्वद्वान ्कानून व्यर्वसायीिरूको बिस हजदकरसमिेलाई हर्विार गदाव, यसमा मखुयि: 

दिेायको प्रश््नको सम्बन्धमा हनणवय ददनुपने दहेखयो । 

(१) हनर्वेदकिरूले उठाएको हर्विय सार्ववजहनक सरोकारको हर्विय िो िोइन ? र यी हनर्वेदकिरूलाई 

यस हर्वियमा हनर्वेदन गन ेिकदयैा छ छैन ? 

(२) हनर्वेदन मागबमोहजम मासुजन्य िथा अन्य पशुिरूलाई ढुर्वानी गदाव पशुिरूउपर भइरिकेो 

कू्रर, हनदवयी व्यर्विार िथा यािनाजन्य कायव रोक्नु भनी हर्वपक्षीिरूको नाममा परमादशेको आदशे 

जारी हुन ेिो िोइन ? 

(३) पशुपन्छीिरूको अहधकारको संरक्षणको लाहग पश ुकल्याण ऐन हनमावण गरी जारी गनुव भनी 

हर्वपक्षीिरूको नाममा परमादशेको आदशे जारी हुन ेिो िोइन ? 

  

हनणवयिफव  हर्विार गदाव, नेपालमा िाल पश ुसम्बन्धमा पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ुसेर्वा ऐन, २०५५, 

पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ुसरे्वा हनयमार्वली, २०५६, पश ुढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ र पश ुकल्याण 

हनदहेशका, २०७३ लागु भई पश ुढुर्वानी गदाव अपनाउनुपने मापदण्डसमेि लागू भइसकेको भए 



िापहन नेपालमा मासु जन्य पशुपन्छीिरू रािँगा, भैंसी, सुगुर, खसी, बोका, िािँस, कुखुरा आदद एक 

ठाउिँबाट अको ठाउिँमा ढुर्वानी गदाव छि, हडकी, यारुबािक सर्वारी साधनसमिेमा कोिाकोि गरेर 

८ िण्टाभन्दा बढी समयसम्म दानापानी केिी नददएर ल्याउने गरेको, रािँगा, भैंसी ढुर्वानी गदाव 

रािँगा, भैंसीको नाक छेडी माहथ बािँधी पुच्छरलाई समेि डोरीले बािँधी िलिल िथा बस्नसमेि 

नहमल्न ेगरी रगिहपच्छे हुन ेगरी एउटै ट्रकमा सानाठुला गरी ३० दहेख ४० र्वटा संखयामा 

कोिाकोि गरेर राखी कराउिँछ भनेर मुखसमेि बािँधी सास फेनवसमेि नहमल्ने गरी २४ िण्टासम्म 

खान हपउनसमेि नददई कू्रर िथा यािनापूर्ववक ढुर्वानी गन ेगरेको, यसरी कू्रर िथा यािनापूर्ववक 

ढुर्वानी गदाव कहिपय पशिुरूको मृत्युसमेि हुने गरेको छ । साथ ैमासजुन्य पन्छीलाई समेि एक 

ठाउिँबाट अको ठाउिँमा ढुर्वानी गदाव सानाठुला ट्रकमा कोिाकोि गरेर िथा साइकल, 

मोटरसाइकलमा मुन्टो उिँधो पारेर, झुन्डाएर कू्ररिापूर्ववक यािना ददएर ओसार पसार गन ेगरेको 

दहेखन्छ । यसरी पशपुन्छीिरूलाई कू्ररिापरू्ववक िरम यािना ददएर मापदण्डहर्वपरीि ढुर्वानी 

भइरिकेो भए िापहन सो कायवलाई रोके्न सरकारी हनकाय क्वारेन्टाइन कायावलय िथा 

िेकपोष्टिरूबाट पहन उक्त ऐन, हनयम िथा मापदण्डहर्वपरीि भएका ढुर्वानीलाई रोके्निफव  

प्रभार्वकारी रूपमा पिल िथा कारबािीसमेि भएको दखेखिँदनै । पशुपन्छीको कू्रर यािनापूणव 

ढुर्वानीले मासजुन्य पशुपन्छी िाइि ेिथा हबरामी भई पशुपन्छीको मासुको प्रयोगकिावलाई समेि 

गम्भीर असर परररिकेो छ भने त्यस्िो दखे्ने माहनस िथा बालबाहलकालाई समेि मानहसक रूपमा 

समेि असर गरररिकेो छ । िाइि ेिथा अस्र्वस्थ्य पशुको मासु सेर्वन गन ेनागररकको स्र्वास्थ्यमा 

समेि असर परररिकेो छ । पशुिरूसमेि माहनस जस्िै जीहर्वि प्राणी भएको र हनजले समेि 

सुखद:ुख अनुभर्व गनव सके्न, सुखद:ुख कराएर भए पहन व्यक्त गनव सके्न भएकोल ेपशुिरूले समेि 

बािँिुञ्जले यािनारहिि स्र्वस्थ र्वािार्वरणमा बस्न पाउने हनजिरूको अहधकार हुने भएकोले 

पशुपन्छीिरूलाई यािना ददने कायव रोक्निुोस् भनी हर्वपक्षीिरू साहधकार हनकायमा जानकारी 

कदिँदासमेि यसिफव  कुन ैपिल िथा कारबािी नभई पशुपन्छी ढुर्वानी गदाव िरम यािना ददइरिकेो 

हुिँदा उक्त कायव ित्काल रोक्नु र साथ ैिाल भइरिकेो ऐन, हनयम िथा पश ुढुर्वानी मापदण्ड िथा 

पश ुकल्याण हनदहेशकाले गरेको व्यर्वस्था पशुउपर भइरिकेो कू्रर िथा यािनापूणव कायव रोक्न र 

पशुको िक अहधकार संरक्षण गनव असफल भई अपयावप्ि भएको िथा पश ुढुर्वानी मापदण्ड िथा पश ु

कल्याण हनदहेशका पश ुकल्याणको लाहग जारी भए िापहन यसले ऐनसरिको मान्यिा पहन नपाउने 

र सजायको व्यर्वस्था गनवसमेि नसके्न भएकोल ेपशपुन्छीउपर हुने कू्रर िथा यािनाजन्य कायव रोक्न 

पशुपन्छीिरूको िक अहधकारको संरक्षण गनव र पश ुकल्याणको लाहग एउटा प्रभार्वकारी पश ु

कल्याण कानून जारी गनव पिल गनुव भनी हर्वपक्षीिरूका नाममा परमादशेको आदशे जारी गररपाउिँ  

भन््ने हनर्वेदन मागदाबी र पशुउपर हुने कू्रर िथा यािनापूणव कायव रोक्न िथा पश ुकल्याणको लाहग 

पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ुसरे्वा ऐन, २०५५, ऐ. हनयमार्वली, २०५६, पश ुढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ र 

पश ुकल्याण हनदहेशका, २०७३ जारी भई िाल लागू भइरिकेो र पशुपन्छी ढुर्वानी गदाव उपयुवक्त 

मापदण्डहर्वपरीि यािना ददएको नददएको सम्बन्धमा क्वारेन्टाइन कायावलय िथा हडपोबाट हनरन्िर 

अनुगमन िथा हनरीक्षणसमेि भई त्यस्िो ढुर्वानी गदाव पशुलाई यािना ददएको पाइएमा त्यस्िो 

यािना ददने व्यहक्तलाई सजायसमेि गरी पशउुपर कू्रर, हनदवयी िथा अमानर्वीय कायव हुन नददएको 



र िाल िालु अर्वस्थामा रिकेो उपयुवक्त ऐन, हनयम, पश ुढुर्वानी मापदण्ड र पश ुकल्याण 

हनदहेशकामा पश ुकल्याण िथा पश ुढुर्वानी गदाव अपनाउनपुने मादपण्ड सम्बन्धमा स्पष्ट व्यर्वस्था 

भई पशुलाई कू्रर िथा यािनापूणव व्यर्विार गन ेव्यहक्तलाई सजायको व्यर्वस्थासमेि भई 

पशुपन्छीउपर हुने कू्रर, हनदवयी िथा यािनापूणव कायव रोकी पशुपन्छीिरूको िक अहधकार संरक्षण 

गनव िाल भइरिकैे ऐन, हनयम, पश ुढुर्वानी मापदण्ड िथा पश ुकल्याण हनदहेशका नै पयावप्ि भएको 

र पश ुकल्याण ऐन आर्वश्यकिाअनुसार पहछ जारी हुन सके्न नै हुिँदा िाल पश ुकल्याण ऐन जारी 

गनुवपन ेआर्वश्यकिा नभएकोले प्रस्ििु ररट हनर्वेदन खारेज गररपाउिँ  भन््नेसमिे बेिोराको 

हर्वपक्षीिरूको हलहखि जर्वाफ दहेखन्छ ।  

२. सर्ववप्रथम पहिलो प्रश््नको सम्बन्धमा हर्विार गदाव, सार्ववजहनक िक र्वा सरोकारको हर्वर्वाद 

भन््नाले कुन ैखास व्यहक्त र्वा व्यहक्तिरूको व्यहक्तगि िक र्वा सरोकारमा मार सीहमि भएको हर्वर्वाद 

नभएर नपेाल अहधराज्यका सर्ववसाधारण जनिा र्वा कुन ैजनसमदुायको सामहूिक िक र्वा 

सरोकारसिँग सम्बहन्धि भएको हर्वर्वाद हुनुपछव । नेपाल सरकार र्वा कुन ैसार्ववजहनक हनकाय र्वा 

पदाहधकारीले संहर्वधान र्वा कानूनबमोहजम गनुवपने कुन ैकाम नगरेको र्वा गनव नहुने कुन ैकाम गरेको 

कारणबाट जनसाधारणको िक, हिि र्वा स्र्वाथवमा प्रहिकूल असर परेको कुरा सार्ववजहनक िक र्वा 

सरोकारको हर्विय बन््न सकछ । हर्वर्वादको स्र्वभार्व, प्रकृहि र्वा िरररका आधारमा त्यस हर्वर्वादलाई 

सार्ववजहनक हर्वर्वाद िो र्वा व्यहक्तगि हर्वर्वाद िो भनी छुट्याउनु पदवछ । सामान्यियााः दशेको सुरक्षा, 

शासन व्यर्वस्था, सामाहजक शाहन्ि, जनसाधारणको हशक्षा, स्र्वास्थ्य र नैहिकिा, दशेको आर्थवक 

अर्वस्था, सांस्कृहिक र्वा धार्मवक हर्विय, सामाहजक न्याय, र्वािार्वरणीय न्याय आदद हर्वहर्वध 

हर्वियिरू सन्दभवअनुसार सार्ववजहनक हिि र्वा सरोकारको हर्विय बन्न ेगदवछन् । र्वस्िुिाः सार्ववजहनक 

हिि र्वा सरोकारको हर्विय र्वा क्षेर यहि नै िो भनरे सूिीकृि गनव सककिँ दनै । यो प्रत्येक हर्वर्वादको 

िथ्यगि सन्दभवमा हनरूपण गररन ेहर्विय दहेखन्छ । अदालिबाट हनरूपण गररने सार्ववजहनक 

सरोकारको हर्वर्वादको अथव लगाउिँदा संहर्वधान र्वा कानूनद्वारा प्रदत्त िक अहधकारको आधारमा अथव 

लगाउनुपन ेहुन्छ । 

३. सार्ववजहनक िासो र सरोकारका हर्विय अनेकौं हुन सकदछन् । िर, जनसाधारणका िासो र्वा 

सरोकारका सबै हर्विय न्याहयक हनरूपणयोग्य सार्ववजहनक सरोकारका हर्विय हुिँदनैन ्। अदालिबाट 

हनरूपण गनुवपने हर्वर्वाद काल्पहनक र्वा अनुमाहनि नभएर यथाथवपरक हर्वर्वाद हुनु पदवछ । 

अदालिबाट हनरूपण गनव सदकन ेप्रकृहिको जनसाधारणको संहर्वधान र्वा काननू प्रदत्त िक, हिि र्वा 

सरोकार सहन्नहिि रिकेो हर्वर्वाद भएमा त्यसलाई सार्ववजहनक सरोकारको हर्वर्वादको रूपमा हलन 

सदकन्छ । संहर्वधान र्वा कानूनद्वारा अदालिलाई प्रदान भएको अहधकार, न्याहयक कामको प्रकृहि र 

सीमा िथा हनरूपण गररने हर्वियउपरको सार्ववजहनक सम्बन्ध जस्िा कुरािरूको मूल्याङ्कन गरेर 

मार अदालिले सार्ववजहनक सरोकारको हर्वियमा सुनुर्वाइ गरी न्याय हनरूपण गनुवपन ेहुन्छ । 

४. कुन ैपहन हर्वर्वादका सन्दभवमा “िकदयैा” को प्रश््न मित्त्र्वपूणव हुन्छ । जसको जुन कुरामा िक 

पुग्दछ, उसैले सो हर्वियमा दाबी गनव पाउिँदछ भन््ने िकदयैाको सामान्य हसद्धान्ि रिी आएको छ । 



सार्ववजहनक सरोकारको हर्वर्वादसम्बन्धी अर्वधारणाको हर्वकासका क्रममा िकदयैाको आधार र्वा 

दायरा पहन फरादकलो बनेको छ । कहिपय अर्वस्थामा सार्ववजहनक सरोकारको हर्वर्वादलाई बोल्न 

नसके्निरूको आर्वाजको रूपमा पहन हलइन्छ । सामाहजक र्वा आर्थवक रूपमा पछाहड परेका कमजोर 

र्वगव र समुदायको िक, हिि र्वा सरोकारको सरंक्षणका लाहग यो सार्ववजहनक सरोकारसम्बन्धी 

अर्वधारणा कहिपय अर्वस्थामा र्वरदान पहन हसद्ध भएको छ । िर यसको िात्पयव जनुसुकै 

सार्ववजहनक िासोका हर्वियमा जोसुकै व्यहक्तले नालसे, उजुरी र्वा ररट हनर्वेदन गनव पाउिँ दछ भन््ने 

िोइन । हर्वर्वादको हर्वियर्वस्िुसिँग हनर्वेदक र्वा उजरुीकिावको साथवक सम्बन्ध र्वा िाहत्र्वक सरोकार 

हुनुपदवछ र सो हर्वियमा हनजले उहििरूपमा प्रहिहनहधत्र्व गनव सकदछ भन््ने कुरामा अदालिलाई 

सन्िुष्ट िुल्याइनुसमेि आर्वश्यक ठाहनन्छ । सार्ववजहनक सरोकारसम्बन्धी हर्वर्वादको अर्वधारणा र 

यस अदालिबाट हर्वहभन्न हर्वर्वादका सन्दभवमा प्रहिपाददि हसद्धान्ििरूसमेिलाई दहृष्टगि गदाव ररट 

हनर्वेदक र हर्वर्वादको हर्वियर्वस्िुका हबि साथवक सम्बन्ध दहेखएको, िाहत्र्वक सरोकार रिकेो, िथा 

संहर्वधान र्वा कानूनद्वारा प्रदत्त िक अहधकारको प्रिलनका लाहग न्याहयक हनरूपणयोग्य हर्विय 

दहेखएको अर्वस्थामा सार्ववजहनक सरोकारको हर्वर्वाद हलई अदालिमा प्रर्वशे गनव सदकन्छ । 

५. नेपालको संहर्वधानको धारा १३३ को २ र ३ बमोहजम सार्ववजहनक सरोकारको हर्वियमा प्रस्ििु 

ररट दायर हुन आएको दखेखिँदा नेपालको संहर्वधानको धारा १३३ को २ मा "यस संहर्वधानद्वारा 

प्रदत्त मौहलक िकको प्रिलनका लाहग र्वा अको उपिारको व्यर्वस्था नभएको र्वा अको उपिारको 

व्यर्वस्था भए पहन त्यस्िो उपिार अपयावप्त र्वा प्रभार्विीन दहेखएको अन्य कुनै कानूनी िकको 

प्रिलनका लाहग र्वा सार्ववजहनक िक र्वा सरोकारको कुन ैहर्वर्वादमा समार्वेश भएको कुन ैसंर्वैधाहनक 

र्वा कानूनी प्रश््नको हनरूपणका लाहग आर्वश्यक र उपयुक्त आदशे जारी गन,े उहिि उपिार प्रदान 

गन,े त्यस्िो िकको प्रिलन गराउने र्वा हर्वर्वाद टंुगो लगाउन ेअसाधारण अहधकार सर्वोच्च 

अदालिलाई हुनछे ।" भन््ने र ऐ.को ३ मा "उपधारा (२) बमोहजमको असाधारण अहधकार 

क्षेरअन्िगवि सर्वोच्च अदालिले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादशे, उत्प्रिेण, प्रहििेध, 

अहधकारपृच्छालगायि अन्य उपयुक्त आदशे जारी गनव सके्नछ ।" भन््ने व्यर्वस्था भएको दहेखन्छ । 

६. प्रस्िुि हनर्वेदनमा मासजुन्य िथा अन्य पशपुन्छीिरूलाई ढुर्वानी गदाव पशपुन्छीउपर भइरिकेो 

कू्रर, हनदवयी व्यर्विार, यािनाजन्य कायव िथा पश ुअहधकारको हर्वियमा प्रश््न उठाई हनर्वेदकिरू 

अदालि प्रर्वेश गरेको दहेखन्छ । पशुपन्छीिरूसमेि माहनस जस्िै जीहर्वि प्राणी भएको र हिनीिरूले 

समेि माहनसिरूले जस्िै सुखद:ुखको अनुभर्व गरी त्यसलाई प्रहिदक्रया स्र्वरूप आफ्नो भािामा 

कराउन,े सांकेहिक प्रहिदक्रया दखेाउने गछवन ्। आफूसिँगै बस्ने पशुपन्छीिरूउपर कू्रर, हनदवयी व्यर्विार 

र यािनाजन्य कायव हुिँदा माहनसले त्यसलाई अनदखेा गरेर बस्न सकदनै । पशुपन्छीिरूलाई एक 

ठाउिँबाट अको ठाउिँमा ढुर्वानी गदाव हनजिरूउपर भइरिकेो कू्रर, हनदवयी व्यर्विार िथा यािनाजन्य 

कायवले माहनस िथा बच्चाको मानहसक स्र्वास्थ्यमा समेि नराम्रो असर गरररिकेो हुन्छ भने मासजुन्य 

पशुपन्छीिरू िाइि ेिथा हबरामी भई उक्त पशुपन्छीको मासु सेर्वन गन ेनागररकिरूको स्र्वास्थ्यमा 

समेि प्रहिकूल असर परररिकेो हुन्छ । 



७. पशुपन्छीिरूलाई ढुर्वानी गदाव हनजिरूउपर हुन ेकू्रर, हनदवयी व्यर्विार र यािनाको कारण 

र्वािार्वरण िथा जनस्र्वास्थ्यमा समेि असर पने हुिँदा यस्िो हर्वियलाई पशिुरूसिँग मार सम्बहन्धि 

मानेर सार्ववजहनक सरोकारको हर्विय िोइन भनी भन््न हमल्दनै भने यस्िो हर्विय आम नागररकको 

सरोकारको हर्विय बन्दछ । उहल्लहखि हर्वियिरू सहंर्वधानद्वारा प्रदत्त नागररकको स्र्वच्छ 

र्वािार्वरणको िक, स्र्वास्थ्यसम्बन्धी िक, खाद्यसम्बन्धी िक, उपभोक्ताको िकसिँग सम्बहन्धि 

दहेखनुका साथ ैकानूनको यथोहिि कायावन्र्वयनको हर्विय पहन दहेखन्छन् । साथै पशुपन्छी बहल 

ददएको सम्बन्धमा, पशुपन्छीिरूलाई कू्रर, हनदवयी व्यर्विार िथा यािना ददएको सम्बन्धमा 

यसभन्दा अगाहड पहन सर्वोच्च अदालिले सार्ववजहनक सरोकारको हर्विय मानी हनर्वेदन दिाव गरी 

हर्वहभन््न आदशेसमेि गररसकेको सन्दभवमा समेि यी हनर्वेदकिरूले उठाएको हर्विय सार्ववजहनक 

सरोकारको हर्विय नै भएको दहेखन्छ । 

८. ररट हनर्वेदकिरू र्वािार्वरण कानूनको हर्वियमा अध्ययन अनुसन्धान र कानून कायावन्र्वयनमा 

हर्वहभन््न दकहसमले काम गद ैआई पश ुअहधकारको लाहग लडन ेअहधकारकमी, सामाहजक अहभयन्िा 

िथा कानून व्यर्वसायीसमिे भएको दखेखिँदा हनजिरू जनसाधारणको िासो र सरोकारको 

प्रहिहनहधत्र्व गनव सक्षम दखेखिँदा ररट हनर्वेदकिरू सार्ववजहनक हिि र सरोकारसम्बन्धी प्रस्ििु 

हर्वियमा ररट हनर्वेदन हलई अदालिमा प्रर्वेश गनव पाउनै नै दहेखयो । 

९. अब दोस्रो प्रश््नको सम्बन्धमा हर्विार गनुवपरू्वव पशुउपर हुने कू्रर, हनदवयी व्यर्विार र पश ु

अहधकारसम्बन्धी िाल अन्िरावष्रट्रय स्िरमा हर्वकहसि भइरिकेो धारणा र अन्य दशेमा पशउुपर हुने 

कू्रर, हनदवयी व्यर्विार िथा यािनापूणव कायव रोके्निफव  के कस्िो प्रयास भइरिकेो छ भन््ने सम्बन्धमा 

िनेुव आर्वश्यक दहेखन्छ । 

१०. साहबकमा माहनसको हिि र स्र्वाथवको लाहग पशुपन्छीिरूको संरक्षण गनुवपछव भने अर्वधारणा 

रिकेोमा िाल माहनसबािकेका अन्य प्राणीिरूको पहन यािना र्वा पीडाबाट मुक्त रिी हजउन पाउने 

िक रिन्छ भन््ने पश ुअहधकारसम्बन्धी आधुहनक अर्वधारणा रिकेो पाइन्छ । जैहर्वक हभन्निाका 

आधारमा नैहिक मलू्य र जीर्वनको आधारभूि संरक्षणको कुरामा हर्वभेद गनुव हुिँदनै । यस पक्षमा  सन ्

१९७० दहेख अन्िरावहियरूपमा बिस हुिँद ैआएको छ । यसै सन्दभवमा पश ुअहधकारका प्रहसद्ध लखेक 

िथा अहभयन्िा .........ल े.........को अर्वधारणा अगाहड सारेको पाइन्छ । उनले ..........लाई 

जािीय हर्वभेद, लैहङ्गक र्वा र्वणवभेद जस्िा कुरािरूसिँग िुलना गद ैयसलाई हनयन्रण गनुवपने धारणा 

अगाहड सारेका छन ्। केर्वल जैहर्वक उत्पहिमा फरक रिकेो आधारमा प्राणी मारको लाहग 

अपररिायव पीडारहिि िर्वरबाट बािँच्न पाउने िकबाट पशुलाई र्वञ्हिि गररनु हुिँदनै भन््ने कुरामा 

यस अर्वधारणाले जोड ददन्छ । 

११. परम्परागि उपयोहगिा र्वादी िथा संरक्षण र्वादी अर्वधारणाअनुसार मलूिाः पशुलाई उपभोग्य 

र्वस्िुको दहृष्टले िने ेगरी आएको भए पहन पहछल्लो समयमा आएर पश ुअहधकारका प्रणेिािरूले 

पशुका पहन आधारभूि अहधकार छन ्र त्यसको संरक्षण गन ेदाहयत्र्व माहनसमा रिकेो छ भन््ने 



मान्यिा अगाहड सारेको दहेखन्छ । ............. ले आफ्नो .............. नामक 

पुस्िकमा ....................................... भनी उल्लेख गरेका छन ्। पश ुअहधकारको हर्वियमा यिी 

हर्वन्दबुाट हर्वश्लिेण गनुवपन ेहुन्छ । पशलुे पहन पीडा र शोिणबाट मुक्त रिी बािँच्न पाउन ुपदवछ भन््ने 

नै यसको िात्पयव रिकेो छ । 

१२. त्यसैगरी ............ का अनुसार कसैको अहधकारको सम्बन्धमा हनषकिव हनकाल्दा त्यो र्वस्ि ु

बोल्न र्वा िकव  गनव सकदछ र्वा सकदनै भन््ने आधारमा नभएर उसले पीडा बोध गछव, गदनै भन््ने 

आधारमा हनिोडमा पुग्न ुपदवछ । उनले अहधकारको प्रत्याभूहि गदाव पीडाबोध गन ेकुरालाई मुखय 

आधारको रूपमा हलनुपन ेमान्यिा अगाहड सारेको पाइन्छ । जसरी माहनसल ेपीडा बोध गदवछ 

त्यसैगरी पशुले पहन पीडा बोध गदवछ र आफ्नो भािामा अहभव्यक्त पहन गदवछ । कुन जनार्वर 

माहनसका लाहग कहि उपयोगी हुन्छ भन््ने आधारमा मार ैउसको अहधकार हनधावरण हुने िोइन 

।  जनार्वरमा पहन पीडा, आनन्द, डर, हनरासा र्वा ििासा, एकलोपन िथा मािृत्र्व प्रमे मिसुस गन े

क्षमिा र स्र्वभार्व हुने हुिँदा पशुलाई पीडा ददने कायवलाई सिी मान््न सककिँ दनै । 

१३. प्राणीप्रहि माया, दया र्वा करूणा ............ राख्नु मानर्व मारको किवव्य हुन्छ । भारिीय 

सर्वोच्च अदालिले त्यिािँको संहर्वधानको धारा ४८, ४८(क) िथा धारा ५१(क) को व्याखया गद ै

प्रत्येक नागररकमा प्राणीिरूप्रहि दया र्वा करूणा राख्ने किवव्य रिकेो छ भनी हसद्धान्ि प्रहिपादन 

गरेको दहेखन्छ । यसगैरी मानर्वीयिा अको संर्वेदनशील पक्ष रिकेो छ । यसको िात्पयव समस्ि प्राणी 

जगिप्रहि मानर्वीय सरं्वेदना रिनु पदवछ भन््ने िो । प्राणीउपर अमानहसक पीडा र्वा कष्ट नददन ेर 

संरक्षणकारी कायव गन ेकुरा प्रस्िुि प्रसङ्गमा मानर्वीयिाका हर्विय माहनन्छ । भारिीय अदालिले 

पश ुअहधकारको हर्वियलाई .................... का आधारमा िदे ैआएको दहेखन्छ । 

........................ समेिका केिी हर्वर्वादका सन्दभवमा भारिीय सर्वोच्च अदालिले गरेको 

व्याखयालाई यस कुराको उदािरणको रूपमा हलन सदकन्छ । ............... जस्िा कायव केर्वल 

माहनसको मनोरञ्जनका लाहग खलेाइन ेखले भएको, यसबाट पशमुा डर पैदा हुने, पीडा पुग्न ेभएको 

र यसलाई .................... मान््नुपन ेभएबाट यसलाई हनिेध गनुवपन ेदहृष्टकोण भारिीय सर्वोच्च 

अदालिले अपनाएको दहेखन्छ । ............................ िथा ................... मा रिकेो 

प्रार्वधानअनसुार भारि सरकारल े............................ आदद गठन गरी कायव सञ्िालन गरी 

आएको पाइन्छ । भारिमा पशुउपर गररन ेकू्रर र अमानर्वीय व्यर्विारलाई दण्डनीय िोहिि 

गररएको छ । 

१४. हर्वहभन्न दशेमा पशु अहधकारको संरक्षण पयावर्वरण केहन्रि हसद्धान्ि .............. मा आधाररि 

भएर गररएको पाइन्छ । जमवनीको संहर्वधानमा सन ्२००२ मा गररएको सशंोधनबाट जनार्वरको 

प्रहिष्ठा .................. को संरक्षण गन ेदाहयत्र्व राज्यमा हुने व्यर्वस्था गररएको दहेखन्छ । जमवनीको 

पश ुकल्याणसम्बन्धी काननूले जनार्वर जुधाउनलेगायिका जनार्वरलाई पीडा पुग्न ेर्वा शारीररक 

नोकसानी हुने दकहसमका दक्रयाकलाप गनव नपाउने गरी संरक्षण प्रदान गरेको छ । स्र्वीट्जरल्यान्ड, 

स्लोभेहनया, अहियासमेिका केिी दशेिरूमा व्यहक्तको िक र पश ुअहधकारका हबि सन्िलुन कायम 



गनुवपन ेर पशउुपर अनार्वश्यक पीडा, नोकसानी र्वा डर, रास पैदा गनव नहुने गरी संर्वैधाहनक 

प्रत्याभूहि प्रदान गररएको दहेखन्छ । बेलायिी कानूनअनुसार पशउुपर कू्रर व्यर्विार गनलेाई ५१ 

िप्तासम्म कैद र २०,००० पाउण्डसम्म जररर्वाना हुन सकदछ । बेलायिले शिाब्दी पहिले नै सन ्

१९११ मा ................. बनाएको िो । त्यिािँको ....................................... ले दबाब समूिको 

रूपमा पश ुसंरक्षणको क्षरेमा कायव गद ैआएको पाइन्छ । पशुलाई कडा श्रममा लगाउनलेाई समेि 

कैद िथा जररर्वाना सजाय िोदकएको छ । ................................. लगायिका कानूनिरूले 

जनार्वरउपर पीडा र्वा नोकसानी पुर्याउन नपाउने गरी संरक्षण प्रदान गनसेम्बन्धी व्यर्वस्था गरेका 

छन ्। नर्वेको .................................भन््ने उल्लेख भएको छ । यस्िा प्रार्वधानिरूलाई पश ु

अहधकार संरक्षणिफव  लहक्षि कल्याणकारी कदमको रूपमा हलन सदकन्छ भने यसले पशउुपर हुने 

कू्रर िथा हनदवयी व्यर्विारलाई बन्दजे लगाएको छ । 

१५. अजेहन्टना, कयानडाले पहन जनार्वरउपर कू्रर व्यर्विार गन ेकायवलाई दण्डनीय बनाएका छन ्। 

अमेररकाको ................... मा पशुउपरको व्यर्विार, शोध र्वा अनुसन्धान कायवमा यसको प्रयोग 

िथा पशुको कल्याणकारी व्यर्वस्थापन सम्बन्धमा उल्लखे भएको  पाइन्छ । जापानको 

..................................... भन््ने उल्लेख भएको छ । यस कानूनल ेगाई, िोडा, बाख्रा, भेडा, 

सुिँगुर, कुकुर, हबरालो, परेर्वा, कुखुरा, खरायो, िािँस आदद सबै प्रकारका िरपालुर्वा जनार्वर िथा 

िरा िरुूङ्गीिरूउपर पीडा पुर्याउन नहुन,े कू्रर व्यर्विार गनव नपाइन ेर उहिि कारण हबना त्यस्िो 

कायव गनेलाई अर्वस्थानुसार एक र्विवसम्म कैद सजायसमेि हुन सके्न व्यर्वस्था गरेको छ । फ्रान्समा 

पशुउपर कू्रर व्यर्विार गनलेाई दईु र्विवसम्म कैद िथा ३०,०००।- युरोसम्म जररर्वाना हुन ेव्यर्वस्था 

रिकेो पाइन्छ । जमवनी िथा इटालीमा यो सजायको िद िीन र्विव िोदकएको छ  इटालीमा 

जररर्वानाको िद न्यूनिम ३००० युरो र अहधकिम १,६०,००० युरो िोदकएको छ । अिहेलयामा 

पश ुसंरक्षण िथा पशुउपर गररन ेकू्रर व्यर्विार हनयन्रण सम्बन्धमा हर्वहभन्न कानूनी व्यर्वस्था गरी 

कहिपय कायवलाई दण्डनीय िोहिि गररएको छ । संिीय ििको .......................... िथा प्रान्िीय 

ििका कानूनिरूअनुसार पश ुसंरक्षणका लाहग कायव भई आएको पाइन्छ । 

१६. माहनसले पशुलाई जानेर र्वा नजानेर हर्वहभन््न दकहसमको पीडा ददइरिकेो भए िापहन 

पशुउपरको कू्ररिा र्वा हनदवयी व्यर्विार भन््नाले माहनसद्वारा हनयिर्वश ददइएको पीडा भन््ने बुहझन्छ 

। पीडा र्वास्िर्वमा पीडा नै हुन्छ, यसलाई कानूनद्वारा हनिेहधि गररएको छैन भन्दमैा पीडाप्रहिको 

कुन ैसामाहजक र्वा नैहिक दाहयत्र्व नै हुिँदनै भन््ने िोइन । पीडा, हनदवहयिा, कू्ररिाबाट आिि 

हुन ु प्राणी मारको प्राकृहिक स्र्वभार्व िो । यिी मान्यिाका आधारमा पश ुअहधकारलाई िनेुव पदवछ । 

पशुलाई केबल उपभोग्य र्वस्िकुो रूपमा मार िनेुव हुिँदनै ।  

१७. अब माहथ उठान गररएको दोस्रो प्रश््न नपेालमा पशिुरूलाई ढुर्वानी गदाव पश ुढुर्वानी 

मापदण्डहर्वपरीि पशिुरूउपर भइरिकेो कू्रर, हनदवयी र यािनापूणव कायव रोक्नु भनी हर्वपक्षीिरूको 

नाममा परमादशेको आदशे जारी हुने िो िोइन ? भन््ने सम्बन्धमा हर्विार गदाव, नेपालमा पश ु

ढुर्वानी गदाव अपनाउनपुन ेमापदण्डको व्यर्वस्था गनव पश ुसेर्वा हर्वभागले पशु ढुर्वानी मापदण्ड, 



२०६४ जारी गरी लागू गरेको दहेखन्छ । यस मापदण्डमा "पशलुाई पैदल ढुर्वानी गदाव अपनाउनुपन े

मापदण्ड" र "सडकमा िल्ने साधनमा पश ुढुर्वानी गदाव अपनाउनपुने मापदण्ड" गरी दईु दकहसमको 

मापदण्ड िोकेको छ । 

१८. पश ुपैदल ढुर्वानी गदाव अपनाउनपुने मापदण्डमा "पैदल ढुर्वानी गन ेिरेक पश ुस्र्वस्थ हुनपुन,े 

सिँग ैराखरे पररहिि भएका पशुलाई एउटा समूिमा राख्नुपन,े नर्वजाि, असक्त, रोगी, सुत्केरी 

पशुलाई पैदल ढुर्वानी गनव नहुन,े पशुलाई पैदलै ढुर्वानी गदाव लौरो, छडी लगाएर, खुसावनी लगाएर 

यािना ददएर, दौडाएर ढुर्वानी गनव नहुन,े पशुलाई दरुी र समय हमिेर पैदल ढुर्वानी गनव नहुन,े 

पशुलाई पैदल ढुर्वानी गदाव दानापानी, िररिरणको र आरामको समेि व्यर्वस्था गनुवपन,े पशुलाई 

दहैनक आठ िण्टाभन्दा बढी खििँडाउनु नहुन,े प्रहिकूल मौसम र अिँध्यारो समयमा पशुलाई पैदल 

ढुर्वानी गनुव नहुन"े भन््नसेमेि व्यर्वस्था गरेको पाइन्छ । 

१९. पश ुढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ ले पशलुाई सडकमा िल्ने साधनमा ढुर्वानी गदाव अपनाउनुपन े

हभन््नै मापदण्ड िोकेको दहेखन्छ । उक्त ढुर्वानी मापदण्ड २०६४ को दफा ४(१) िदेाव "पशलुाई 

ढुर्वानी गदाव िलिल गनव सदकन,े िाउिोट नलागे्न, अत्यहधक हिसो र्वा िािोबाट बिाई, 

एकआपसमा ठोक्दकएर अगंभंग नहुने गरी सार्वधानीपूर्ववक ढुर्वानी गनुवपछव" भन्न ेर ४(२) मा 

"िालकले सर्वारीको गहि एकनासले हुने गरी पशलुाई अप्ठेरो नपाररकन िािँकु्नपने छ" भन््ने उल्लखे 

भएको पाइन्छ । दफा १२ मा "पश ुढुर्वानी गदाव गाडीमा हुनुपने सामग्रीिरूको व्यर्वस्था गररएको 

छ" भने दफा १३ मा "एकैसाथ ढुर्वानी गनुवपने पशलुाई िौहबस िण्टा अगाहड एकैसाथ राखी 

िुलहमल गराउनु पन"े व्यर्वस्था गरेको छ । दफा १४ मा "शारीररक बनोट फरक-फरक हुने हर्वहभन््न 

जािका पशिुरूलाई एउटै गाडीमा राखरे ढुर्वानी गनव नहुन,े ब्याउने अर्वस्थाका गर्भवणी पशुलाई 

छुटै्ट गाडीमा ढुर्वानी गनुवपने र पशुलाई अगाहड मखु फकव न ेगरी राखरे ढुर्वानी गनुवपन"े व्यर्वस्था 

गरेको दहेखन्छ । 

२०. दफा १५(१) मा "ढुर्वानी गन ेगाडीमा ढुर्वानी गदाव पशुलाई अस्र्वभाहर्वक रूपमा शरीर 

नाकेडोरी, पुच्छर र्वा खटु्टा बािँध्नु हुिँदनै र पशुलाई िाउिोट नलागोस ्भनी सामान्य रूपमा यािना 

नहुने गरी बािँध्न सदकन ेछ" भन््ने उल्लखे भएको दहेखन्छ । त्यस्िै दफा १६ मा "गाडीमा पयावप्ि 

िार्वा आर्वागमनको व्यर्वस्था हुनुपन,े मलमुर सहजलै बगेर जाने र िाम पानीबाट जोहगन ेछानाको 

व्यर्वस्था हुनपुने" समेिको व्यर्वस्था भएको दहेखन्छ भने दफा १७ मा "पश ुढुर्वानी गदाव गाडीमा 

जबरजस्िी कोिरे राख्न नहुने र िाहलकामा उल्लखे भएअनसुार जहमनको सिि उपलब्ध 

गराउनपुने" भन््ने व्यर्वस्था गरेको दहेखन्छ ।  

२१. त्यस्ि ैदफा १८ मा "लामो दरूीको ढुर्वानी गदाव आठ िण्टामा पशुलाई गाडीबाट ओराली 

दानापानीको उहिि प्रबन्ध गनुवपनछे" भन््ने उल्लेख भएको पाइन्छ भने दफा १९ मा "ढुर्वानी 

अर्वहधमा समेि पशुलाई पराल, दानापानीको पयावप्ि व्यर्वस्था गरेको हुनपुन"े भन््ने उल्लखे भएको 

दहेखन्छ । त्यस्िै दफा २० ल े"ढुर्वानी अर्वहधमा पशलुाई स्यािार ससुारको व्यर्वस्था गनुवपने" र दफा 



२१ ल े"गाडी ििँकाई नउफाररकन एकनासले िाहलस दकलोहमटर प्रहििन्टाको दरले िािँकु्नपन"े 

उल्लेख गरेको  दहेखन्छ । 

२२. पश ुढुर्वानी सम्बन्धमा िाल प्रिहलि नपेाल कानूनमा के कस्िो व्यर्वस्था रिछे भनी िदेाव, पश ु

स्र्वास्थ्य िथा पश ुसेर्वा ऐन, २०५५ को दफा ३ मा "नेपाल सरकारले क्वारेन्टाइन िेकपोष्ट 

स्थापना गन ेर दफा ९ ले पैठारीकिावले पश ुिथा पशुजन्य पदाथव पैठारी गदाव क्वारेन्टाइन 

िेकपोष्टको बाटो भएर मार गनुवपन"े व्यर्वस्था गरेको दहेखन्छ । साथ ैउक्त ऐनको दफा २० ले 

क्वारेन्टाइन िेकपोष्टको बाटोबािके अन्य बाटोबाट पश ुिथा पशजुन्य पदाथव ढुर्वानी गरेमा पच्चीस 

िजार रूपयैािँसम्म जररर्वाना, संक्रमण रोग भएको पाइएमा दोब्बर जररर्वाना र राजपरमा सिूना 

प्रकाहशि गरी िोकेको रोग भएको पश ुिथा पशजुन्य पदाथव ढुर्वानी गरेमा दश िजार रूपैयािँसम्म 

जररर्वाना र यस ऐन र हनयमार्वलीहर्वपरीि अन्य कायव गन ेव्यहक्तलाई कसुरको मारा िरेी पािँि 

िजार रूपयैािँसम्म जररर्वाना हुने व्यर्वस्था गरेको दहेखन्छ । पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ुसेर्वा हनयमार्वली, 

२०५६ को १५(ि) मा "पश ुढुर्वानी गनव प्रयोग गररने पररर्विन साधन प्राहर्वहधक दषृ्रटकोणले 

उपयुक्त हुनपुने" भन््ने व्यर्वस्था गरेको दहेखन्छ । 

२३. िाल पशुपन्छी ढुर्वानी गदाव पशुपन्छीिरूउपर कू्रर, हनदवयी व्यर्विार गरेको िथा यािना 

ददइएको छ दक छैन ? भन््ने प्रश््नको सम्बन्धमा हर्विार गदाव, प्रस्िुि हर्विय पशुपन्छीको अहधकार 

िथा सार्ववजहनक सरोकारको हर्विय भएकोल ेपशुपन्छीलाई ढुर्वानी गदाव ददइएको यािनाको 

हर्वियमा हर्वहभन््न परपहरका, रटभी, रेहडयो र अन्य सञ्िार माध्यमबाट समेि िामीिरूले दखेेर, 

सुनेर सुसूहिि भइरिकैे हर्विय िो । खसी, बोका, कुखुरा, िािँससमिेलाई सार्ववजहनक गाडीको 

हडकीमा, छिमा िथा रािँगा, भैंसीलाई सानो ठुलो ट्रकमा क्षमिाभन्दा बढी कोिाकोि गरेर राखेर 

ढुर्वानी गरेको िामीिरूले समेि बारम्बार दखे्ने गरेकै छौं । साथ ैरािँगा, भैंसी, ढुर्वानी गदाव नाक र 

पुच्छरसमेि डोरीले बािँधी टाउको िल गनव र बस्न नहमल्ने गरी एउटै गाडीमा कोिाकोि गरेर सास 

फेनवसमेि गाह्रो हुने गरी राखेर रगिपच्छे हुने गरी यािनापरू्ववक िररकाले ढुर्वानी गरेकोसमेि 

िामीिरूले दहेखराखेकै छौं । 

२४. हमहसल सलंग्न हनर्वेदकले प्रमाणको रूपमा पेस गरेको स्नेिा केयर ससं्थाले रािँगा, भैंसी ढुर्वानी 

गदावको अर्वस्थाका श्रव्यदषृ्य, फोटोपरकार िन्रमहण भट्टराईसमेिले हखच्नभुएको रािँगा, भैंसी, 

खसी, बोका, िािँस, कुखुरा ढुर्वानी गदावको फोटोिरू र राष्रट्रय दहैनक पहरका अन््नपूणव पोष्टको 

हमहि २०७५।४।८ को अंकको "रािँगा, भैंसीको यािनापूणव ढुर्वानी" हशिवकको फोटोसहििको 

समािारले पशुपन्छीिरू ढुर्वानी गदाव अझै पहन हनजिरूउपर कू्रर, हनदवयी िथा यािनाजन्य 

व्यर्विार हनरन्िर भइरिकेो दहेखन्छ ।  

२५. हर्वपक्षी कृहि िथा पशुपन्छी मन्रालय िथा पश ुक्वारेन्टाइन कायावलयसमेिले आफ्नो हलहखि 

जर्वाफमा पश ुढुर्वानी गदाव कानूनको पालना गरेको नगरेको सम्बन्धमा हनरन््िर अनुगमन गरी पश ु

ढुर्वानी किावल ेपश ुढुर्वानी गदाव कानूनहर्वपरीि ढुर्वानी गरेको पाइएमा पश ुक्वारेन्टाइन कायावलय र 



िेकपोष्टिरूसमिेले ऐनअनुसार जररर्वानासमिे गरी कानूनको कायावन्र्वयन गराउने गरेको भनी 

हलहखि जर्वाफ दफराएको दहेखए िापहन पश ुढुर्वानी मापदण्ड िाल पूणवरूपल ेकायावन्र्वयन भई पश ु

ढुर्वानी गदाव हुने कू्रर, हनदवयी र यािनापूणव कायव पूणवरूपले रोदकएको भनी दाबी गनव सकेको दखेखिँदनै 

भने ढुर्वानी भएका के कहि पशुिरूलाई क्वारेन्टाइन परीक्षण गरी प्रमाणपर उपलब्ध गराइएको छ 

सोसमिे खुलाउन सकेको पाइएन । िेकपोष्ट छलेर ढुर्वानी हुने पशुिरूको हनरन्िर हनगरानी र 

अनुगमन भएको छ छैन ? िथा ढुर्वानी भएका पशुिरूमध्ये मापदण्डहर्वपरीि ढुर्वानी भएकोमा के 

कहिलाई कारबािी िथा सजाय भयो ? त्योसमेि खुलाउन सकेको नदखेखिँदा मापदण्डहर्वपरीि 

पशुको ढुर्वानी भएकै छैन भनी भन््न सके्न अर्वस्था हर्वद्यमान दखेखिँदनै । 

२६. यसरी नेपालमा पशु ढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ जारी भई लागू भइसकेको भए िापहन 

मासजुन्य िथा अन्य पशुिरू ढुर्वानी गदाव पश ुढुर्वानी मापदण्डहर्वपरीि पशिुरूलाई कू्रर िथा हनदवयी 

व्यर्विार गररएको िथा यािना ददएको पाइएकोले उक्त कायव रोक्न कानूनले अहधकार ददएको 

साहधकार हनकाय हर्वपक्षीिरूसमेिले प्रभार्वकारी भहूमका हनभाउन नसकेको कारण ढुर्वानी गदाव 

पशुिरूलाई गररन ेकू्रर, हनदवयी व्यर्विार िथा यािनापूणव कायवले हनरन्िरिा पाउिँ द ैआएको दखेखिँदा 

क्वारेन्टाइन कायावलय िथा िेकपोष्ट बढाएर, त्यसमा दक्ष जनशहक्त एर्वं उपयकु्त प्रहर्वहध राखेर, 

हनरन्िर अनुगमन, हनरीक्षण र परीक्षण गरेर र अन्य आर्वश्यक जुनसुकै कदम िालेर भए पहन पश ु

ढुर्वानी गदाव मापदण्डहर्वपरीि पशुिरूउपर हुन ेकू्रर, हनदवयी व्यर्विार िथा यािनापूणव कायव ित्काल 

रोक्न आर्वश्यक दहेखन्छ । 

२७. नेपालमा पश ुढुर्वानी गदाव पशुउपर मापदण्डहर्वपरीि भइरिकेो कू्रर, हनदवयी व्यर्विार िथा 

यािनाजन्य कायवले गदाव एकाहिर पशिुरूले समेि डर, रास, भय हबना पीडामुक्त भएर बािँिुन्जेल 

स्र्वस्थ, शाहन्िपरू्ववक बािँच्न पाउन ुपदवछ भन््ने िालको पश ुअहधकारसम्बन्धी हर्वकहसि भइरिकेो 

अर्वधारणाको हर्वपरीि भई उक्त कायवबाट पशिुरू िाइि ेर हबरामीसमेि भएको कारण उक्त 

पशुिरूको मासु प्रयोग गने नागररकको स्र्वास्थ्यमा समेि प्रहिकूल असर पने र पशुिरूको दयनीय 

अर्वस्था दखेेर नागररक िथा बच्चािरूको मानहसक स्र्वास्थ्यमा समेि असर पने िथा यस्िो कायवबाट 

पयावर्वरणमा समिे नराम्रो प्रभार्व पनव गई संहर्वधान प्रदत्त नागररकको स्र्वास्थ्यसम्बन्धी िक, स्र्वच्छ 

र्वािार्वरणको िक, स्र्वच्छ खाद्यसम्बन्धी िक र उपभोक्ताको िकमा समेि असर परेको दखेखिँदा 

हनर्वेदन मागदाबीबमोहजम पश ुढुर्वानी गदाव पश ुढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ पूणवरूपले लागु गरी उक्त 

मापदण्डहर्वपरीि पशिुरूउपर भइरिकेो कू्रर, हनदवयी िथा अमानर्वीय कायव ित्काल रोकु्न भनी 

हर्वपक्षीिरूको नाममा परमादशेको आदशे जारी गनुवपने अर्वस्था हर्वद्यमान दहेखयो । 

२८. अब िेस्रो प्रश््न पशपुन्छीिरूको अहधकार सरंक्षणको लाहग पश ुकल्याण ऐन हनमावण गरी लागू 

गनुव भनी हर्वपक्षीिरूको नाममा परमादशेको आदशे जारी हुन,े नहुने ? सम्बन्धमा हर्विार गदाव, 

पशुपन्छीउपर कू्रर, हनदवयी व्यर्विार गनुव हुिँदनै भन््ने पश ुकल्याण ............. हभरकै हर्वियर्वस्िु भए 

िापहन पश ुकल्याणल ेपश ुकल्याणसम्बन्धी हर्वस्ििृ हर्वियर्वस्िु समटे्दछ । पशु कल्याण र पश ु

अहधकार एक अकावको पयावयर्वािी शब्दको रूपमा प्रयोग भइरिकेो िामी पाउिँछौ । पशुिरूको 



सम्पूणव अहधकारको सुहनश््हिििा हुन ुनै पश ुकल्याण िो । माहनस र पशपुन्छीहबिको सम्बन्ध 

अत्यन्ि गहिरो र प्रगाढ छ । माहनसको आिारा पशुपन्छी हुने गदवछन् । दहैनक उपभोगका लाहग 

दधुको आपूर्िव पशबुाट नै हुिँद ैआएको छ । माहनसको शरीर ढाके्न र्वस्त्रको रूपमा पशपुन्छीका छाला 

र्वा भुत्ला प्रयोगमा आउिँदछन् । मानर्व जीर्वन रक्षाका लाहग अनेकौं औिहधिरू पशुपन्छीको अङ्ग 

प्रत्यङ्गबाट हनमावण हुने गदवछन् । कहिपय अर्वस्थामा पशपुन्छी माहनसको साथी बन्दछन् । 

माहनसको हजउ धनको रक्षा, सुरक्षाका लाहग खबरदारी गन ेकायवसमेि कुकुर, सुगा जस्िा 

पशुपन्छीबाट हुन ेगरेको छ । मनोरञ्जनको माध्यम पशुपन्छी बनेका छन ्। सर्वारी साधनको रूपमा 

िथा भारर्विन गन ेमाध्यमको रूपमा पहन पशुको प्रयोग हुने गदवछ । पशुपन्छीिरू माहनसिरूको 

हर्वहभन््न पेसा एर्वं व्यर्वसायमा प्रयोग एर्वं संलग्न हुिँद ैआएका छन ्। पशपुन्छीको माध्यमबाट 

माहनसले गरेको पसेा एर्वं व्यर्वसायबाट आय आजवनसमेि गद ैर हुिँद ैआइरिकेा छन ्। बािँझो जहमन 

आर्वाद गनव पशुको सिारा  

हलइन्छ । पशुपन्छीको मलमुरले जहमनको उर्ववर शहक्त बढाएको छ । कहिपय पशुको आिारासमेि 

अको थरी पश ुनै भैददनु परेको छ । यसप्रकारको अनुपम पयावर्वरणीय िक्र प्रणालीप्रहि 

संर्वेदनशीलिा नअपनाई पशुउपर बबवर, कू्रर, हनदवयी व्यर्विार गनुव स्र्वयमम्ा पशुत्र्व व्यर्विार हुन 

जान्छ । माहनस हर्वर्वेकशील प्राणी िो । मानर्वीय हर्वर्वेक व्यर्विारमा मखुररि हुनुपदवछ । पशुउपर 

गररन ेदया, माया, करूणा, प्रेमबाट अन्ििाः मानर्व सभ्यिाकै प्रबद्धवन र सम्बद्धवन हुने िो । यस 

अथवमा नेपालमा समेि पशुिरूलाई बािँिुञ्जेल स्र्वच्छ र स्र्वस्थ र्वािार्वरणमा बस्न पाउने अर्वस्थाको 

हसजवना गनुव िामीिरूको समेि किवव्य हुन जान्छ । 

२९. जनार्वरलाई पहन सम्मान र प्रहिष्ठाको अहधकार रिन्छ र यस्िो अहधकारको स्र्वचे्छािारी 

िर्वरबाट अपिरण गररनु हुिँदनै भन््ने मान्यिा समसामहयक हर्वश््र्व समाजमा .................. मा 

स्थाहपि हुिँद ैआएको पाइन्छ । जनार्वर संरक्षणसम्बन्धी हर्वश््र्व समाजको प्रयासमा पशउुपरको 

अत्यािार रोकी कल्याणकारी व्यर्वस्था गन ेअहभप्रायले पश ुकल्याणको हर्वश््र्वव्यापी िोिणापर 

जारी भएको छ । पश ुस्र्वास्थ्यसम्बन्धी हर्वश््र्व संगठन ले पशुको स्र्वास्थ्य र पश ुकल्याणको क्षेरमा 

प्रेरणादायी कायव गद ैआएको छ । यो पश ुस्र्वास्थ्यसम्बन्धी हर्वश््र्व संगठनल े“कुन ैपहन पश ुराम्रो 

अर्वस्थामा छ भन््ने माहननको लाहग त्यस्िो पश ुस्र्वस्थ, सिज, उहिि िरेिाि पुगेको, सुरहक्षि, 

आफ्नो स्र्वभार्व अहभव्यक्त गनव सके्न, िथा कुन ैपीडा र्वा डर / रासबाट पीहडि नभएको अर्वस्थामा 

हुनु पदवछ” भनी मापदण्ड हनधावरण गरेको पाइन्छ । ............. को पररच्छेद ७(१)(२) मा 

जनार्वरको हनम्न ५ प्रकारका स्र्विन्रिा हुने कुरा उल्लखे भएको दहेखन्छाः  

(१) भोक, हिखाव र कुपोिणबाट स्र्विन्रिा  

(२) डर िथा पीडाबाट स्र्विन्रिा  

(३) शारीररक िथा उषणीय र्वा िापीय असिजिाबाट स्र्विन्रिा  



(४) पीडा, िोटपटक र रोगबाट स्र्विन्रिा  

(५) आफ्नो प्राकृहिक स्र्वभार्व अहभव्यक्त गन ेस्र्विन्रिा 

  

३०. पशुपन्छीलाई माहनसको “सम्पहत्त” माने्न आम प्रिलन रिी आएको छ । िथाहप, कहिपय 

पशुपन्छी संरहक्षि र्वगवमा पदवछन् भने कहिपय पशुपन्छीउपर व्यहक्तको स्र्वाहमत्र्व भएर पहन 

उनीिरूको स्र्वास्थ्य र संरक्षणको दाहयत्र्व राज्यमा हनहिि रिने अर्वस्था रिन्छ । र्वस्िुिाः कुन ै

सम्पहत्त व्यहक्तको हनजी सम्पहत्त भएपहन त्यसको उपयोग व्यहक्तले जथाभार्वी िर्वरबाट गनव पाउिँ दनै 

। कानूनद्वारा हनदहेशि मापदण्डहभर रिरे आफ्नो सम्पहत्तको उपयोग गनुवपने हुन्छ । पशुपन्छीमा 

पहन माहनसमा जस्िै जीर्वन र्वा प्राण रिने भएबाट अन्य सम्पहत्तको िलुनामा पशुधनको प्रयोग र्वा 

उपयोग गदाव दया, करूणा जस्िा सरं्वेदनायुक्त मानर्वीय मलू्य मान्यिािरू अनुकूलको व्यर्विार गनुव 

र्वाञछनीय हुन जान्छ भन््ने मान्यिा अहिले अन्िरावहिय स्िरमा स्थाहपि हुिँद ैआएको दहेखन्छ । साथ ै

पशुपन्छीिरूको सम्मान, प्रहिष्ठापूर्ववक, स्र्वच्छ र स्र्वस्थ र्वािार्वरणमा बािँच्न पाउने िक हुनेछ भन््ने 

अन्िरावष्रट्रय मान्यिा हर्वकहसि भइरिकेो छ । खासगरी िरपालरु्वा पशुपन्छीिरूको सफा र स्र्वच्छ 

र्वािार्वरणमा बािँच्न पाउने िक, माहनसबाट अनार्वश्यक पीडा पुर्याउन नहुनसेम्बन्धी िक, आिारा 

खान पाउन,े ओि र्वा छिारीमा बस्न पाउने पशुको िकको संरक्षण गनुव सम्बहन्धि पशुधनीको 

दाहयत्र्व हुन आउिँदछ । त्यसैले प्रहिष्ठा र असल व्यर्विार केबल माहनसका लाहग मार नभएर 

पशुपन्छीिरूसमेिको सरोकारको हर्विय बन्दछन् । पशुलाई कुटहपट गन,े पुच्छर हनमोठ्ने (बटाने), 

धेरै भारी बोकाउन,े समयमा दानापानी, खुराक र आिारा नददई भोकै राख्ने, हबरामी हुिँदा उपिार 

नगन,े यािना ददने, कू्रर र यािनापूणव व्यर्विार गने जस्िा कायव र्वा दक्रयाकलाप स्र्वीकायव हुिँदनैन,् 

त्यस प्रकारका कायव र्वा दक्रयाकलाप आधुहनक समाजले अङ्गीकार गरेको मान्यिा र कानूनप्रहिकूल 

कायव माहनन्छन् । पशुउपर गररन ेहर्वहभन्न प्रकारका र्वैज्ञाहनक परीक्षणलाई समेि हनयमन र 

व्यर्वहस्थि गरी र्वाहञछि सीमाहभर कायम राख्नेिफव  पहन प्रयास हुिँद ैआएको पाइन्छ ।  

३१. पशुपन्छीिरूउपर हुन ेकू्रर िथा हनदवयी व्यर्विार िथा पश ुअहधकार एकआपसमा 

अन्िरसम्बहन्धि हर्वियर्वस्िु भएकोल ेपशपुन्छीिरूउपर हुने कू्रर, हनदवयी व्यर्विार हनयन्रण गनव 

िथा पश ुअहधकारको संरक्षण गन ेसम्बन्धमा भारि, बेलायि, अमेररका, जापान, फ्रान्स, जमवन, 

इटाली, अष्टे्रहलया, स्र्वीटजरल्यान्ड, स्लोभादकया र अष्रट्रयासमेिका दशेमा भइरिकेो प्रयास िथा 

कानूनी व्यर्वस्था िथा पश ुअहधकारसम्बन्धी अहभयन्िा िथा लखेकिरूको हर्विारिरूसमेि माहथ 

दोस्रो प्रश््नको सन्दभवमा संहक्षप्ि रूपमा उल्लखे भइसकेको छ । 

३२. पशुपन्छीिरूउपर भइरिकेो हनदवयी िथा कू्रर व्यर्विार रोकी पश ुअहधकारको संरक्षण र पश ु

कल्याणको लाहग िाम्रा हछमेकी दशेिरू भारि, पादकस्िान, बंगलादशे, श्रीलकंा जस्िा दशेिरूमा 

पश ुकल्याण ऐन जारी भई लागू भइसकेको छ भने हिन, जापान, कोररया, मलेहसया, दफहलहपन्स र 



म्यान्मार जस्िा एहसयन दशेिरूमा समेि पश ुकल्याण ऐन जारी भई लागू भइसकेको िामी पाउिँछौं 

। त्यस्ि ैसंयुक्त राज्य अमेररका, ब्राहजल, कयानडा, हिलीसमेिका दशेिरूमा िथा युरोपका बेलायि, 

अष्रट्रया, बेहल्जयम, डेनमाकव , दफनल्याण्ड, क्रोहसया, जमवन, इटाली, नेदरलणे्ड, नर्व,े पोलणे्ड र 

फ्रान्ससमिेका दशेिरू िथा अदफ्रकी दशेिरू इहजप्ट, केन्या, दहक्षण अदफ्रका, िान्जाहनया, युगान्डा, 

जाहम्बया िथा हजम्बाबसेमेिका दशेिरू िथा अष्टे्रहलया मिादशेका अष्टे्रहलया, न्यु साउथ र्वाल्स, 

दफजी, िास्माहनया र हभकटोररयासमेिका दशेिरूमा समेि पश ुकल्याण ऐन जारी भई लाग ू

भइसकेको दहेखन्छ । 

३३. नेपालमा पशुपन्छीसम्बन्धी हर्वहभन््न ऐन, कानूनिरू जारी भई लागू भए िापहन पश ु

अहधकारलाई सुहनश््हिि गनव छुटै्ट कानूनको हनमावण भएको पाइिँदनै । 

३४. मानर्व समुदाय र पशुपन्छीिरू एक अकावको दशु्मन नभई एक अकावको पररपरूक हुन् । 

पशुपन्छीिरूको अहस्ित्र्व समाप्ि भयो भने त्यसले पयावर्वरणमा असन्िलुन ल्याई मानर्व समुदायमा 

समेि नराम्रो असर पादवछ । नेपाली समाजले सांस्कृहिक धार्मवक र पयावर्वरणीय रूपले समेि 

पशुपन्छीिरूको सिअहस्ित्र्वलाई स्र्वीकार गरेको छ । िामी पशुपन्छीसहििका िरेक जीर्वहभर 

परमात्माको अंश रिकेो स्र्वीकार गरी हर्वहभन््न सांस्कृहिक िाडपर्वव िथा उत्सर्वमा पशुपन्छीिरूको 

पूजाआजासमेि गदवछौं । िाम्रो समाजमा समेि पशपुन्छीिरूलाई िामीिरूले हर्वहभन््न प्रयोजनको 

लाहग िरमा पाल्नेसमेि गरी आएका छौं । गाई, भैंसीबाट िामी दधु पाउिँ दछौं भने गोरू, रािँगाबाट 

िामी खेिबारी जोत््ने र गाडा िलाउने गदवछौं । गाईर्वस्िुको गोबर िामीिरू खेिबारीमा मलको 

रूपमा प्रयोग गछौं । गाईको गोबर र मुर पुजाआजामा, पहर्वर कायवको हनहम्ि प्रयोगसमेि गदवछौं । 

कुकुरले िाम्रो िर िरेहर्विार गदवछ । कुकुर, हबरालो, िरािरुूङ्गीिरूलाई सोखको रूपमा पहन 

पाल्ने गररन्छ । िामी िोडा िढेर एक ठाउिँबाट अको ठाउिँमा जान्छौं । भेडा, च्याङ्ग्राको ऊनबाट 

िामी न्यानो कपडा िथा राडी, गलैंिा बनाउिँछौं । खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, कुखुरा, िािँसबाट 

िामील ेखानको लाहग मासु प्राप्ि गदवछौं । िरपालरु्वा पशुपन्छीिरू माहनससिँगै िरमा बस्ने हुिँदा 

हिनीिरू एउटै पररर्वारको सदस्य जस्िै हुन्छन् भने हिनीिरूप्रहि माहनसको भार्वनात्मक 

सम्बन्धसमेि रिकेो दहेखन्छ । साथ ैजंगली पशपुन्छीिरूबाट समेि िामीिरूले हर्वहभन््न दकहसमका 

फाइदािरू हलइरिकेा छौं । माहनस हर्वर्वेकशील प्राणी भएकोल ेिामीले अनेक प्रकारबाट प्रयोगमा 

ल्याइरिकेा पशपुन्छीिरूप्रहि दया, माया, करूणा र प्रेम िामीिरूले समेि दखेाउनु पदवछ । 

पशुपन्छीिरूलाई बािँिुञ्जलेसम्म स्र्वस्थ र शाहन्िपरू्ववक रिन र बािँच्न सके्न र्वािार्वरण िामीिरूले 

बनाइददन ुपदवछ । बािँिुञ्जले भयमुक्त भएर स्र्वस्थ र शाहन्िपूर्ववक बािँच्न पाउन ेपशुपन्छीिरूको समेि 

अहधकार हुन्छ भन््ने पशुपन्छीिरूको अहधकारको सम्बन्धमा िाल हर्वश््र्वव्यापी रूपमा हर्वकहसि 

भइरिकेो धारणालाई िामीले पहन आत्मसाि् गरेर अगाहड बढ्न ुआर्वश्यक भइसकेको छ । 

३५. पशुपन्छीिरूसमेि जीहर्वि प्राणी भएको र हिनीिरूले समेि माहनसिरूले जस्िै: पीडा, कष्ट, 

िोट, सुख र द:ुखको अनुभर्व गरी कराउने र्वा हर्वहभन््न माध्यमबाट हर्वहभन््न प्रहिदक्रया व्यक्त गन े

गछवन ्। अझै पहन िाम्रो समाजमा पशुपन्छी ढुर्वानी गदाव, पशुिरूलाई अन्य कायवमा प्रयोग गदाव र 



साथ ैअन्य अर्वस्थामा समिे कू्रर, हनदवयी िथा यािनापूणव कायव भइरिकेो िामीिरूले ददनहुिँ 

दहेखरिकैे छौं । िामीिरूलाई हर्वहभन््न प्रयोजनमा सियोग र साथ ददने पशपुन्छीिरूउपर भएको 

कू्रर, हनदवयी यािनाजन्य कायव िथा अमानर्वीय व्यर्विारबाट िाम्रो िथा बच्चाको मानहसक 

स्र्वास्थ्यमा समेि नराम्रो असर परररिकेो छ भने त्यसले पयावर्वरणमा समेि नराम्रो असर पारररिकेो 

छ । कू्रर, हनदवयी िथा यािना ददएर ढुर्वानी गररएको पशुपन्छीिरूको अस्र्वस्थ मासु खाएर 

माहनसिरूको स्र्वास्थ्यमा पहन नराम्रो असर परररिकेो दहेखन्छ । यसरी पशपुन्छीउपर भइरिकेो 

कू्रर, हनदवयी िथा अमानर्वीय व्यर्विारले नागररकको स्र्वास्थ्य िथा र्वािार्वरणमा समेि नराम्रो असर 

परी त्यसबाट नागररकको संहर्वधान प्रदत्त स्र्वच्छ र्वािार्वरणको िक, स्र्वास्थ्यसम्बन्धी िक, 

खाद्यसम्बन्धी िक, उपभोक्ताको िकमा समेिमा आिाि पारररिकेो दखेखिँदा नागररकको संहर्वधान 

प्रदत्त उपयुवक्त िकको प्रिलन गराउनसमेि पशपुन्छीिरूउपर भइरिकेो कू्रर, हनदवयी र यािनाजन्य 

कायव रोकी पशुपन्छीिरूको अहधकार सुहनश््हिि गनव आर्वश्यक भइसकेको दहेखन्छ । 

३६. नेपालमा पशुसम्बन्धी िालसम्म भएका कानूनी व्यर्वस्थालाई हर्विार गदाव, ित्कालीन मलुुकी 

ऐन, िौपायाको मिलमा पशुसम्बन्धी केिी प्रार्वधान रिकेा भएपहन सो प्रार्वधान गाई गोरूलाई 

कुट्न, िाइि ेर्वा अंगभगं गनव र्वा मानव नहुने कुरामा नै सीहमि रिकेो दहेखन्छ । गाईलाई लक्ष्मीको 

रूपमा पजूा गररन ेहिन्द ूधमव र संस्कारबाट अहभप्ररेरि भई यो कानूनी प्रार्वधान हनमावण भएको 

दहेखन्छ । उक्त िौपायाको मिलले गाई, गोरूबािके अन्य पशुपन्छीउपर गररने हनदवयी व्यर्विारका 

सम्बन्धमा कुन ैकुरा उल्लखे गरेको दखेखिँदनै । 

३७. २०७५ साल भदौ १ गिेदहेख लागू भएको मुलकुी अपराध संहििा, २०७४ को पररच्छेद २७ 

को पशुपन्छीसम्बन्धी कसरु खण्डको दफा २८९(१) मा "कसैले गाई र्वा गोरूलाई मान,े कुन ैिोट 

पुर्याउने हनयिले कुन ैकाम गनुव हुिँदनै ।" भन््ने, उपदफा २ मा "उपदफा १ बमोहजमको कामबाट कुन ै

गाई र्वा गोरू मनव गएमा त्यस्िो कसरु गन ेव्यहक्तलाई िीन र्विवसम्म कैद हुनेछ" भन््ने र उपदफा ३ 

मा "कसैले गाई र्वा गोरूलाई कुटी अंगभंग पारेमा हनजलाई ६(छ) महिनासम्म कैद र िोट 

पुर्याएमा रू.५०,०००।- (पिास िजार रूपैयािँ) सम्म जररर्वाना हुनछे" भन््ने उल्लेख भएको 

दहेखन्छ । मुलुकी अपराध संहििाले गरेको यस व्यर्वस्थाले मुलुकी ऐन, िौपायाको मिललाई 

हनरन्िरिा कदिँद ैगाईलाई लक्ष्मीको रूपमा पजूा गररने हिन्द ूधमव परम्पराबाट अहभप्रेररि भई गाई 

र्वा गोरूलाई मान,े अंगभगं गन ेर्वा िोट पुर्याउन ेकायवलाई यसले रोक लगाएको दहेखन्छ । 

३८. मुलुकी अपराध संहििा, २०७४ को दफा २९०(१) मा "कसैले कुन ैपशपुन्छीलाई कुटी, 

हिकावई, बोक्न सके्न क्षमिाभन्दा बढी भारी बोकाई, सामथ्यवभन्दा बढी दौडाई, रोगबाट काम गनव 

असमथव भएकोलाई काममा लगाई, िाहनकारक र्वस्िु सेर्वन गराई र्वा अन्य कुनै प्रकारल ेयािना ददन 

र्वा आफूले पालेको पशुपन्छी, रोगी र्वा र्वृद्ध भएको कारणल ेसार्ववजहनक रूपमा छाडन र्वा अन्य 

दकहसमबाट हनदवयी र्वा कू्रर व्यर्विार गनव हुिँदनै ।" भन््ने  र उपदफा २ मा "उपदफा १ बमोहजम कसुर 

गन ेगराउन ेव्यहक्तलाई िीन महिनासम्म कैद र्वा पािँि िजार रूपैयािँसम्म जररर्वाना र्वा दरु्वै सजाय 

हुनछे" भन््ने उल्लेख भएको दहेखन्छ । मुलुकी अपराध संहििाले पशुपन्छीउपर हुने कू्रर, हनदवयी 



व्यर्विारलाई रोक लगाई त्यसको उल्लङ्िन गनलेाई सजायसमेिको व्यर्वस्था गरेको दहेखए िापहन 

पशुपन्छीउपर भइरिकेो सम्पूणव कू्रर िथा हनदवयी व्यर्विारलाई यसले समेट्न सकेको दखेखिँदनै भने 

यसले गरेको न्यून सजायको व्यर्वस्थाले पशुपन्छीउपर हुने कू्रर िथा हनदवयी व्यर्विार हनयन्रण हुन 

सके्न अर्वस्थासमेि दखेखिँदनै । साथ ैयस संहििाले पश ुकल्याणसम्बन्धी अन्य व्यर्वस्था गरेकोसमिे 

पाइिँदनै । 

३९. राष्रट्रय हनकुञ्ज िथा र्वन्यजन्ि ुसंरक्षण ऐन, २०२९ ले र्वन्यजन्िु र यसको बासस्थान संरक्षण, 

हशकार हनयन्रण िथा राष्रट्रय हनकुञ्जको व्यर्वस्थासमेिका लाहग जारी भएको दखेखिँदा यसले 

जंगली जनार्वरिरूको मार संरक्षणको व्यर्वस्था गरेको छ भने िरपालरु्वा जनार्वरको लाहग यसले 

कुन ैव्यर्वस्था गरेको दखेखिँदनै । त्यस्िै र्वन ऐन, २०४९ ले र्वन संरक्षणको लाहग जारी भएको दहेखन्छ 

भने र्वािार्वरण संरक्षण ऐन, २०५३ र्वािार्वरणीय ह्रासबाट मानर्वलगायि जीर्वजन्ि,ु 

र्वनस्पहिसमेिलाई हुने प्रहिकूल प्रभार्वलाई कम गरी स्र्वच्छ र स्र्वस्थ्य र्वािार्वरण कायम गनव जारी 

भएको यसको प्रस्िार्वनाबाट दहेखन्छ । यी दरु्वै ऐनल ेजंगली पशुपन्छीको बासस्थानको संरक्षणिफव  

हर्वशेि जोड ददएको दहेखन्छ । पश ुबधशाला िथा मास ुजािँि ऐन, २०५५ पशपुन्छीिरूको संरक्षण 

र पश ुअहधकारको लाहग जारी भएको नभई मासुको गुणस्िर कायम राख्न जारी भएको दहेखन्छ । 

४०. पश ुढुर्वानी गदाव अपनाउनुपने मापदण्डको बारेमा पश ुढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ जारी भई 

लागू भइसकेको छ । यसले पशुलाई पैदल ढुर्वानी गदाव र गाडीमा राखेर ढुर्वानी गदाव छुट्टाछुटै्ट 

मापदण्ड िोकेको छ । यसले पशुलाई ढुर्वानी गदाव पशुउपर हुने कू्रर, हनदवयी िथा अमानर्वीय 

व्यर्विारलाई रोक लगाएको समेि दहेखन्छ । पश ुढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ को दफा २७ ले यस 

मापदण्डहर्वपरीि भएको कायविरू पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ुसेर्वा ऐन, २०५५ िथा सोको हनयमार्वली, 

२०५६ को हर्वपरीि ठिररने छ भन््ने उल्लखे भएबाट पश ुढुर्वानी गदाव यस मापदण्डहर्वपरीि 

पशुउपर कू्रर, हनदवयी िथा अमानर्वीय कायव भएमा पश ुक्वारेन्टाइन कायावलय िथा िेकपोष्टिरूले 

पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ुसरे्वा ऐन, २०५५ को दफा २०(४) बमोहजम रू.५,०००।- सम्म जररर्वाना 

गनव सके्न दहेखए िापहन उक्त जररर्वाना पयावप्ि नभएको कारण पश ुढुर्वानी गदाव पशुउपर हुने कू्रर, 

हनदवयी र यािनापूणव कायव हनयन्रण हुन नसकी हनरन्िर भइरिकेो पाइन्छ । 

४१. िाल नेपाल सरकारले पश ुकल्याणको लाहग पश ुकल्याण हनदहेशका, २०७३ समेि जारी गरी 

लागू गरेको दहेखन्छ । पशपु्रहिको हनदवयी एर्वं अमानर्वीय व्यर्विारमा रोक लगाई पशुको उहिि 

व्यर्वस्थापन, हर्वकास र गणुस्िर कायम गद ैपश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ुसेर्वा ऐन, २०५५ को ममव र 

योजनाअनुरूप पश ुकल्याण सुहनश््हिि गनव प्रस्िुि पश ुकल्याण हनदहेशका, २०७३ जारी भएको 

यसको प्रस्िार्वनाबाट दहेखन्छ । 

४२. उक्त हनदहेशकाले पशुले बोकु्नपने भार, काम गने समय, पशुको न्युनिम आर्वश्यकिानुसारको 

आिार, बासस्थान, सुरक्षा, स्र्वास्थ्य र सामान्य जीर्वनयापनसमेिको मापदण्ड िोकी सोको 



कायावन्र्वयन गन ेर पशपु्रहि हुने हनदवयी व्यर्विारलाई रोकी पश ुकल्याण सुहनश््हिि गन ेक्षेराहधकार 

िोकेको दहेखन्छ । 

४३. त्यस्ि ैउक्त हनदहेशकाको पररच्छेद २ मा "पशु कल्याणसम्बन्धी व्यर्वस्था", पररच्छेद ३ मा 

"पशुप्रहि हुने हनदवयी व्यर्विार भएको माहनन ेअर्वस्था", पररच्छेद ४ मा "पश ुकल्याणसम्बन्धी 

हजम्मेर्वार हनकायको व्यर्वस्था" िथा पररच्छेद ५ मा "हर्वहर्वधअन्िगवि पश ुकल्याण मानक सिूक र 

हनदहेशकाहर्वपरीि कायव गनव नहुने" भन््ने उल्लेख भएको दहेखन्छ । 

४४. यस हनदहेशकाले पशउुपर भइरिकेो कू्रर, हनदवयी र अमानहर्वय कायवलाई रोक लगाई पश ु

अहधकार र पश ुकल्याणसम्बन्धी आर्वश्यक कुरािरू समटेेको दहेखए िापहन यस हनदहेशकाहर्वपरीि 

कायव गन ेव्यहक्तलाई कुन हनकायले के कहि सजाय गन ेभन््ने व्यर्वस्था यस हनदहेशकामा नभएको र 

यो हनदहेशकाले ऐनसरि दण्ड सजाय गनव नसके्न हुिँदा यसको समिे पूणव पालना हुने अर्वस्था दखेखिँदनै 

। 

४५. यसरी पशुपन्छीिरूमा िेिना नभएका कारणले उनीिरूमा मानर्वीय सरं्वेदना, भार्वना, 

सोिाई आदद नहुने भए िापहन जीहर्वि प्राणी भएका कारणल ेउनीिरूमा िोट, यािनाको पीडा र 

कष्टको अनुभूहि भने हुने गदवछ । पशुपन्छी जीहर्वि प्राणी भएकाले उनीिरूप्रहि गररन ेहनदवयी, कू्रर, 

अमानर्वीय एर्वं यािनाजन्य व्यर्विारबाट िोट एर्वं पीडाको अनुभूहि हुने हुिँदा र उनीिरूको 

शाहन्िपूणव िरेक दक्रयाकलापलाई िामी मानर्वजाहिले आत्माबोध गरी पशुपन्छीका हिि र 

कल्याणका सम्बन्धमा कानून र मापदण्डमा भएका व्यर्वस्थािरूलाई अक्षरश: पालना एर्वं 

कायावन्र्वयन गन ेगराउनेिफव  सिप््रयास गरररिनु पछव । पशुपन्छीको िक, अहधकार र उनीिरूको 

हिि एर्वं कल्याणको संरक्षण, सम्बद्धवन, प्रयोग एर्वं व्यर्वस्थापन गररददने िामी मानर्वजाहि नै िौं 

भन््ने िथ्यलाई िरेक क्षणमा मनन गरररिनु पदवछ । पशुपन्छीिरू जंगलमा मार बस्न,े मासुजन्य 

पशुपन्छी र मानर्वजाहिको िर व्यर्विार कायवको प्रयोगमा आउने अन्य पशुपन्छीिरू पदवछन् । 

िीमध्ये यिािँ हर्वशेिि: मासुजन्य पशुपन्छीको सन्दभवमा ििाव गररएको छ । मानर्वजाहिको िर 

व्यर्विार कायवको प्रयोगमा आउने र मासजुन्य पशुपन्छीिरूको सन्दभवमा हर्वशिे गरेर हनदवयी, कू्रर, 

अमानर्वीय एर्वं यािनाजन्य व्यर्विार हुनु हुिँदनै भन््नमेा नै हर्वशिे ध्यान ददनु पदवछ । 

४६. पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ुसेर्वा ऐन, २०५५ र ऐ.को हनयमार्वली, २०५६ एर्वं पशु ढुर्वानी 

मापदण्ड, २०६४ ले यस सम्बन्धमा हर्वस्िृि एर्वं स्पष्ट रूपमा कानूनी व्यर्वस्था गरेको पाइन्छ िर 

िी कानूनी व्यर्वस्थालाई सम्बहन्धि हनकाय एर्वं अहधकारीबाट व्यर्विारमा पणूवरूपमा कायावन्र्वयन 

हुने गरी पालना गरेको पाइिँदनै । यस कारणल ेपशपुन्छीप्रहि हनदवयी, कू्रर, अमानर्वीय एर्वं 

यािनाजन्य व्यर्विार गनव नहुने भन््ने कानूनी प्रार्वधानिरू भए पहन माहनसका दक्रयाकलापमा िी 

व्यर्वस्थािरूको प्रभार्वकारी रूपमा पालना हुन सकेको पाइिँदनै । उक्त कानूनी एर्वं मापदण्डका 

व्यर्वस्थािरूको प्रभार्वकारी कायावन्र्वयन नभएकै कारणले पशपुन्छीप्रहि हनदवयी, कू्रर, अमानर्वीय 

एर्वं यािनाजन्य कायव व्यर्विारिरू हुिँद ैआइरिकेा छन ्। पशुपन्छी सम्बन्धमा िालसम्म जारी भएका 



ऐन िथा हनयमार्वलीिरूले पशुपन्छीिरूउपर भएको हनदवयी, कू्रर िथा यािनाजन्य कायवलाई हनिेध 

गरी उक्त कायवलाई दण्डनीय िोहिि गनुवको साथ ैपश ुकल्याणसम्बन्धी केिी व्यर्वस्थािरूसमेि 

गरेको भए िापहन िी व्यर्वस्थािरू पयावप्ि नभई कायावन्र्वयनमा समेि समस्या रिकेो, पश ुढुर्वानी 

मापदण्ड, २०६४ ले पशु ढुर्वानी गदाव अपनाउनपुन ेमापदण्ड िोकी पश ुढुर्वानी गदाव भइरिकेो कू्रर, 

हनदवयी र यािनाजन्य कायवमा रोक लगाएको र पश ुकल्याण हनदहेशका, २०७३ ले पश ुअहधकार 

िथा पश ुकल्याण सम्बन्धमा हर्वहभन््न व्यर्वस्था गरेको भए िापहन उक्त पश ुढुर्वानी मापदण्ड र पश ु

कल्याण हनदहेशकाले ऐन सरिको मान्यिा पाउन नसकी उक्त मापदण्ड र हनदहेशकाहर्वपरीि कायव 

गन ेव्यहक्तलाई उपयुक्त सजायको व्यर्वस्था गनवसमेि असमथव भई पूणव कायावन्र्वयनमा ल्याउन 

समस्या परररिकेो कारण पशुपन्छीिरूलाई ढुर्वानी गदाव िथा अन्य अर्वस्थामा समेि 

पशुपन्छीिरूउपर कू्रर, हनदवयी िथा अमानर्वीय कायव भइरिकेो र उक्त कायवले नागररकको स्र्वास्थ्य 

िथा पयावर्वरणमा समेि असर परी नागररकको संहर्वधान प्रदत्त स्र्वच्छ र्वािार्वरणको िक, 

स्र्वास्थ्यसम्बन्धी िक, खाद्यसम्बन्धी िक, उपभोक्ताको िकमा समेि आिाि पुर्याएको र 

पशुपन्छीिरू पहन िामी माहनस जस्िै जीहर्वि प्राणी भई हिनीिरूसमेिले सुखद:ुख अनुभर्व गरी 

त्यसलाई कराएर र्वा अन्य प्रदक्रयाबाट समेि अहभव्यक्तसमेि गनव सके्न भएको र िाम्रो सखुद:ुखको 

साथी, िामीिरूलाई अनेक दकहसमले सियोग गने पशुपन्छीिरूले पाइरिकेो िरम यािना, कू्रर 

िथा हनदवयी व्यर्विार रोकी हिनीिरूको िक अहधकारिरू सुहनश््हिि गनव मानर्वीय दषृ्रटकोणबाट 

माहनससमिेको किवव्य रिकेो भन््ने अर्वधारणा अन्िरावष्रट्रय रूपमा हर्वकहसि भई भारि, अमेररका, 

बलेायिलगायि धेरै दशेिरूमा पश ुकल्याण ऐन जारी भई लागू भइसकेको पररप्रेक्ष्यमा 

पशुपन्छीिरूउपर भइरिकेो कू्रर, हनदवयी िथा अमानर्वीय व्यर्विार रोकी हिनीिरूको िक अहधकार 

सुरहक्षि गरी पशुपन्छीिरूको कल्याण गनव नपेालमा पहन एउटा एकीकृि प्रभार्वकारी पश ुकल्याण 

ऐन हनमावण गरी लागू गनव आर्वश्यक भइसकेको दखेखिँदा हनर्वेदन मागदाबीबमोहजम पश ुकल्याण 

ऐन हनमावण गरी लागू गनव भनी हर्वपक्षीिरूको नाममा परमादशेको आदशे जारी गनुवपन ेअर्वस्था 

हर्वद्यमान दहेखयो । 

४७. माहथ हर्वर्वेहिि आधार र कारणिरूबाट नेपाल सरकारबाट पश ुढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ 

जारी भई लागू भइसकेको भए िापहन पश ुढुर्वानी गदाव उक्त मापदण्डहर्वपरीि पशुिरूउपर हनदवयी, 

कू्रर, यािनाजन्य र अमानर्वीय कायव भइरिकेो दखेखिँदा कुन ैपहन पशुको ढुर्वानी गदाव सर्वारी 

साधनहभर पशिुरूलाई िलिल गनव हमल्न,े आपसमा ठोक्दकएर अंगभगं नहुन ेर  िाउिोट नलागे्न, 

टाउको िलुङ्गो र खुकुलो हुने, अत्यहधक हिसो र िािोबाट पहन संरक्षण गन,े लामो यारामा 

आर्वश्यक मारामा दानापानी खुर्वाउने व्यर्वस्था गन,े पश ुढुर्वानी गदाव सर्वारी साधनमा पशुिरूलाई 

सिज हुने गरी राख्ने र टाउको असह्य र माहथ मार हुने गरी नाके डोरीमा र साथ ैत्यस्िैगरी पशुको 

पुच्छर र खटु्टामा पहन बस्न नहमल्ने गरी बािँधेर पशुपन्छीप्रहि हनदवयी एर्वं यािनाजन्य कायव र 

व्यर्विार नगन ेव्यर्वस्था गनव गराउनको साथ ैपश ुढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ मा उल्लखेानुसार 

समेिको पशहुििसम्बन्धी कानून व्यर्वस्थालाई ित्कालै प्रभार्वकारी रूपमा लागू गरी गराई 



ित्सम्बन्धी ऐन, हनयमार्वली र मापदण्डमा उहल्लहखि व्यर्वस्थािरूअनुसार पशुपन्छीिरूलाई 

ढुर्वानी गन ेव्यर्वस्था हनरीक्षण एर्वं अनुगमन गन ेगराउने गरी परमादशेको आदशे जारी हुने ठिछव ।  

४८. साथ ैपशुपन्छी ढुर्वानी गदाव सर्वारी साधनमा पशुपन्छीिरूलाई बािँध्ने एर्वं राख्ने कायवमा 

पशपुन्छीिरूप्रहि हनदवयी, अमानर्वीय, कू्रर एर्वं यािनाजन्य कायव भइरिकेो छ छैन ? भनी 

राजमागवमा रिकेा प्रिरी इकाई र पश ुक्वारेन्टाइन कायावलयले राजमागवमा पशुपन्छी ढुर्वानी 

भइरिकेो साधनिरूमा हनयहमि हनरीक्षण र अनुगमन गद ैगन ेर सो गदाव पश ुस्र्वास्थ्य िथा पश ु

सेर्वा ऐन, २०५५ र ऐ.को हनयमार्वली, २०५६ एर्व ंपश ुढुर्वानी मापदण्ड, २०६४ को 

व्यर्वस्थाहर्वपरीि पशुपन्छीप्रहि हनदवयी, कू्रर एर्वं यािनाजन्य कायव र व्यर्विार भइरिकेो पाइएमा 

ित्कालै कानूनी कारबािी गनुव, गराउनु भनी यो फैसलाको प्रहिहलहपसहिि राजमागवका प्रिरी िौकी 

/ इकाई र पश ुक्वारेन्टाइन कायावलयिरूलाई हनदशेन पठाउनुका साथ ैमासजुन्य पशुपन्छी र अन्य 

पशुपन्छीिरूको समेि अहधकार संरक्षणको लाहग पश ुकल्याण कानूनको हनमावण गनवको लाहग 

ित्काल पिल गनुव भनी प्रत्यथीिरूका नाममा हनदशेनात्मक आदशेसमेि जारी हुने ठिछव । प्रस्ििु 

आदशेको जानकारी मिान्यायाहधर्वक्ताको कायावलयमाफव ि हर्वपक्षीिरूलाई ददई प्रस्िुि हनर्वेदनको 

दायरीको लगि कट्टा गरी हमहसल हनयमानुसार अहभलखे शाखामा बुझाई ददनू । 

  

उक्त रायमा सिमि छु । 

न्या.मीरा खडका 

  

इजलास अहधकृि : अरूणकुमार कोइराला 

इहि संर्वि ्२०७५ साल माि २८ गि ेरोज २ शुभम् । 

 

 


