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र्  अदालतमा दार्र भएको प्रस्तुत मुद्ाको  िंधक्षप्त त्र् एविं ठहर र् प्रकार छ:

नेपालको  िंधविानको िारा ९(३) मा नेपालको राधिर् जनावर गाई भन्ने उल्लेख 

गररएको छ। र्  कारणल े नेपालमा जन्त्म धलएका वा रहकेा  म्पूणा गाईहरु नेपालको 

 िंधविानले धिनेको जनावर हो। गाई िंग हामी प्रत्प्र्ेक नेपालीको िार्माक र  ािंस्कृधतक 

भावना जोधडएको छ। र्स्तो अवस्थामा धवपक्षीहरुले गाईको  िंरक्षण, व्यवस्थापन, आदर र 

 त्प्कार गनुापने दाधर्त्प्व रहन्त्छ। धहन्त्द ूपरम्परा अनु ार नेपालमा प्रत्प्र्ेक बषा धतहारमा लक्ष्मी 

पुजाको ददन लक्ष्मीको रुप गाईलाई र गोबिान पुजाको ददन गोरुलाई िार्माक परम्परा 

अनु ार पुजा गरी गाई र गोरुलाई माला लगाई धमठो मध नो खाना ददन ेगदाछ ौँ। गाईको 

दिू िार्माक व्यव ाधर्क रुपमा वा व्यधक्तगत रुपमा प्रर्ोग गदाछ । परम्परा दधेख िधल 

आएको प्रथाको रुपमा गाईलाई माता मान्ने भएकोले गाईको गउत पुजाआजामा  ुद्ध हुनको 

लाधग प्रर्ोग  मेत गररन्त्छ। गाईलाई लातले छुन ु हुदनै, गाई मानुा हुदनै, गाईलाई काटी 

मा ुको रुपमा प्रर्ोग गनुा हुौँदनै भनेर नै धहन्त्द ुिमा अनु ार  नातन दधेख धनरन्त्तर रुपमा 

 म्मान गरी आएका छ  । गाईलाई काट्न माना कानूनताः प्रधतबन्त्ि लगाइएको हुौँदा जीधवत 

गाई र गोरुहरु कानूनताः  िंरधक्षत पशु हो भन ेस्थाधपत ध द्धान्त्त रहकेो छ। र्स्तो अवस्थामा 

धवपक्षी धनकार्हरुले गाई गोरुको  िंरक्षणमा गनुापन ेकानूनी दाधर्त्प्व पुरा गरेका छैनन्। गाई 

छाडा छोधडएको कारण  ाहाराधवधहन भएको र  िंरक्षण तथा व्यवस्थापन गनुापनेमा  ो 

दाधर्त्प्व प्रभावकारी रुपमा पुरा नगरेको अवस्था धवद्यमान रहकेो छ। 

नेपालको  िंधविानको िारा ९ को (३) मा नेपालको राधिर् जनावर गाई भन्ने प्रष्ट 

लेधखएको छ ज  कारण धवपक्षीहरुको दाधर्त्प्व  मग्र गाईको  िंरक्षण गनुा पन े हुन्त्छ। 

व्यव ाधर्क र व्यधक्तगत रुपमा पाधलएका गाई, गोरुहरु छाडा रुपमा नछाडी व्यवस्थापन गने 

दाधर्त्प्व व्यव ार्ी,  मग्र नागरीक र धवपक्षीहरुको हुन्त्छ। नेपालको  िंधविानको िारा १६ मा 

प्रत्प्र्ेक व्यधक्तलाई  म्मानपूवाक बाौँच्न पाउने हक हुनेछ, िारा २६ मा िार्माक स्वतन्त्रताको 

हक भन्ने उल्लेख छ। गाई नेपालको राधिर् जनावर हुनुको  ाथै धहन्त्द ुिमा परम्परा अनु ार 

लक्ष्मी मानी लक्ष्मी पुजामा गाई र गोरु पुजामा गोरुलाई पुजा गरी िार्माक परम्परालाई 

धनरन्त्तर रुपमा कार्म राधखरहकेो अवस्थामा धवपक्षीहरुले गाई गोरुप्रधत कानूनद्धारा गररएका 

व्यवस्थालाई कार्ाान्त्वर्न नगरेको कारण कैलाली धजल्लाको घोडाघोडी नगरपाधलकामा गाई 

गोरुको दर्नीर् अवस्था दधेखएको छ। दशेैभरी नै छाडा तथा वे हारा रुपमा छाधडएको 

गाई, गोरु, बाच्छा, बाच्छीहरु भोक, रोग, पर्ा  र ओत प्राप्त गना न केको कारण छटपटाई 

अकालमा मरररहकेा छन।् त्प्र्स्तो अवस्था देखेर  मग्र मानव तथा धहन्त्द ु िमाालम्बीहरुको 

मान प्रधतष्ठामा ठूलो ठे  पुगेको अवस्था छ ज को मूल्र्मा धनिाारण गना  दकदनै।  

 नेपालको  िंधविानको िारा ३० मा प्रत्प्र्ेक नागरीकलाई स्वच्छ र स्वस््र् 

वातावरणमा बाौँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने म धलक हक भएकोले ३ करोड नेपाली जनतालाई 

धवपक्षीहरुले स्वच्छ र स्वस््र् वातावरणमा राख््ने धजम्मेवारी रहकेोमा दशेको धवधभन्न भागमा 

दिुको व्यव ार् गनेहरुले गाईले दिु ददन छाडपेधछ आफुले पाल्नुको  ट्टामा बाटोमा ल्र्ाई 

छाधड ददन े र गोरुले जोत्प््न न के्न भएपधछ बाटोमा वा अन्त्र् स्थानमा छाडी ददन ेगरेका 

छन्। काम नलागे्न बाच्छा बाच्छीहरु  मेत  ावाजधनक स्थानमा छाडी ददने गरेका छन्। 
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जनताको तहमा भएका गैरकानूनी कार्ाको जानकारी धवपक्षीलाई भएको नै छ। धवपक्षीहरुको 

दाधर्त्प्व धवधहनताको कारणल ेपशुहरु खानाको खोजीमा  डक  डकमा द डन ुपने भैरहकेो छ। 

ज का कारणल ेगाउौँ शहर वजार नै अव्यवधस्थत भैरहकेो छ। गाई गोरुको र्रतर छररएको 

मलमुरको कारण शहर वजार तथा  डक फोहर भई ददनहुौँ दगुान्त्ि फैधलरहकेो छ।  ाथै 

 ड़क जाम भै दघुाटना हुने, रोग भोक पर्ा को कारण जुन ुकै स्थानमा अकाल मृत्प्र्ुवरण 

गना वाध्र् भईरहकेो छ।  

मुलुकी अपराि ( िंधहता) ऐन, २०७४ को दफा ११७ ले पशुपक्षी अकााको घरजग्गा 

वा  ावाजधनक बाटो घाटो वा  ावाजधनक स्थानमा छाडा छोड्न धनषेि गरेको छ।  ोही 

ऐनको दफा २८९ मा गाई वा गोरु माने वा कुन ैिोट पुर्ाउने धनर्तले कुन ैकाम गनुा वा 

गराउन ुहुदनै, ऐ.को दफा २९० मा आफुले पालेको पशुपक्षी रोगी वा बृद्ध भएको कारणले 

 ावाजधनक रुपमा छाड्नु वा अन्त्र् कुन ैदकध मबाट धनदार्ी वा कु्रर व्यवहार गनुा हुदनै भन्ने 

कानूनी व्यवस्था उक्त दफाहरुले गरेको व्यवस्था अनु ार क ैले पधन गाई, गोरु  ावाजधनक 

रुपमा छाड्न, माना वा िोट पुर्ाउन ेधनर्तले कुन ैकाम गनुा गराउन हुदनै। त्प्र् ो गररएको 

धस्थधतमा धवपक्षीहरुले  ो गन े व्यधक्तहरुलाई कानूनी कारबाहीको दार्रामा ल्र्ाउन  के्न 

अवस्था छ।   

 िंधविान र कानूनी व्यवस्थाको अधतररक्त पशु कल्र्ाण धनदधेशका, २०७३ को दफा 

३(ठ) मा पशुलाई धनर्तव  वा लापरवाहीपूवाक गररएका कार्ाहरुलाई पशुप्रधत धनदार्ी 

व्यवहार माधनने उल्लेख छ।  ो धनदधेशकाको दफा १५ मा पशुको प्रर्ोग गदाा कोराा, िक्कु, 

पा ो, धपडा ददने, धवरामी वा घाइते पशुको उपिार नगन े आदी कार्ालाई धनदार्ी कार्ा 

मानेको छ। दफा ४ मा पशुलाई भोक, पर्ा  र कुपोषण हुन नदीने, डर, रा  र तनाव ददन 

नहुने भन्ने धनदेधशका (Policy) मा उल्लेख छ। ऐ. को दफा १४ मा पशुिनीले कामबाट 

धनवृत्त भएका वा बृद्धावस्थामा पुगेका पशुको आवशर्क हरेिाह तथा व्यवस्थापन गनुापनेछ 

भन्ने उल्लेख छ। धनदेधशकामा उल्लेख भएको व्यवस्थाको कार्ाान्त्वर्न गन े दाधर्त्प्व धजम्मा 

धवपक्षी धनकार्हरुको नै हो। उक्त धजम्मेवारी पुरा नगरेको कारण गाई गोरुहरु धनदार्ी 

तरीकाले ददनानुददन अकालमा मृत्प्र्ु भईरहकेो छ।  

र्   िंस्थाले  िंस्थागत रुपमा गरेको अध्र्र्नमा कैलालीको िुरेको जिंगलमा करीब 

२८०० (दईु हजार आठ र्) गाई, गोरु, बाच्छा बाच्छी केही मधहना अधघ  डकबाट करीब 

३ दक.मी. धभर एकान्त्त जिंगलमा तारबार लगाई राधखएको पाएको छ। त्प्र् री राख््नको 

लाधग आवशर्क पने दाना पानी, ओत, औषिी उपिार आदी केही पधन व्यवस्था छैन।  ो 

कारण ददनहुौँ ज ो खाना नपाई, ओतको अभाव, जिंगली जनावरको आक्रमण र रोगका कारण 

मरररहकेो अवस्था छ। र् री ठुलो  िंख्र्ामा गाई गोरु मरेको कारण ध नो गन्त्हाएर वरीपरी 

हनेा र बस्न  दकदनै, त्प्र् बाट वातावरण प्रदषुण भईरहकेो छ। र् ले मानवलाई मार होइन 

त्प्र्हाौँ रहकेो वन्त्र्जन्त्तुहरु  मेतलाई अ र परररहकेो छ। त्प्र् ो हुनुमा धवपक्षीहरुले कानूनको 

पालना नगरेको कारण नै हो।  

र् री  िंधविान, मुलुकी अपराि  िंधहता  तथा पशु कल्र्ाण धनदधेशका २०७३ 
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 मेतले कानूनको रुप धलएको अवस्थामा धवपक्षीहरुले र्  धनदधेशकामा भएको पशु कल्र्ाण 

 म्बन्त्िी व्यवस्थालाई लाग ुगन ेर प्रभावकारी लाग ुगनाको लाधग  मर्  मर्मा अनुगमन 

गने, प्रभावकारी कार्ाान्त्वर्न गन ेकार्ातफा अग्र र भएका छैनन्। नेपालको  िंधविानले राधिर् 

जनावर गाई भनी स्वीकार गरेता पधन दफतलो व्यवस्थापन र कानून वमोधजम धजम्मेवारी 

धनवााह नहुदाौँ पशु अन्त्तगात गाई गोरु बाौँच्छा बाच्छीहरुको ज्र्ादै नै दर्नीर् अवस्था 

ददनानुददन बदिरहकेो छ । 

 वारी तथा र्ातार्ात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १३८ मा  वारी  िंञ्चालन र 

धहड्नको लाधग बािा पन ेगरी कुन ैपधन घर पालुवा पशुपन्त्छी  ावाजधनक स्थानमा छाड्न 

हुदनै भन्ने उल्लेख छ। स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को (ण) को ३ 

मा कृधष तथा पशुपन्त्छीजन्त्र् प्राकृधतक प्रकोप तथा महामारी रोग धनर्न्त्रण गन े दाधर्त्प्व 

स्थानीर् धनकार्मा छ। अताः माधथ उल्लेधखत कानूनहरुले गरेको व्यवस्थालाई धवपक्षीहरुले 

कानून वमोधजम गनुा पन े काम, दाधर्त्प्व र कताव्य कुनैपधन पुरा नगरेको कारणले मुलुकी 

अपराि ( िंधहता) ऐन, २०७४ को दफा ११७ वमोधजम घरपालुवा पशुपिंक्षी छाडा छाड्न 

नहुने, दफा २८९ वमोधजम गाई गोरु माने वा कुट्न नहुने, दफा २९० वमोधजम पशुपक्षीप्रधत 

धनदार्ी व्यवहार गना नहुन ेभनी कानूनमा स्पष्ट उल्लेख गरेको र पशु स्वास््र् तथा पशु 

 ेवा ऐन, २०५५ को ममा र भावना अनुरुप र ऐ.को धनर्मावली २०५६ को धनर्म 

२२(क) वमोधजम र पशु कल्र्ाण धनदेधशका, २०७३ को दफा ३(ठ) पशुप्रधत धनदार्ी 

व्यवहार गना नहुने, दफा ४ मा पशुलाई भोक, पर्ा  र कुपोषण हुन नदीने, डर, रा  र 

तनाव हुन नदीने, धपडाबाट  ुरधक्षत राख्ने, दफा ९ मा आश्रम हुनुपने, गोठ बस्न ेस्थान, जाडो, 

गमी, दाना पानी, दफा १४ मा धनवृत्त पशुको हरेिाह र व्यवस्थापन, दफा १७ मा 

धजम्मेवारी वहन गनुापने, दफा २० मा स्थानीर् तहको धजम्मेवारी  मेतको व्यवस्था कानूनमा 

प्रष्ट उल्लेख भएकोले कार्ाान्त्वर्न गन ेदाधर्त्प्व धवपक्षीहरुमा रहकेोमा उक्त भएको व्यवस्थाहरु 

कार्ाान्त्वर्न तथा आफ्नो धजम्मेवारी पुरा नगरेको कारण दशेको धवधभन्न स्थानमा राधिर् 

जनावर गाई गोरु र  ो बाट जन्त्म धलएका पशुहरुको दर्नीर् अवस्था भएकोले धवपक्षीको 

नाउौँमा पशु कल्र्ाण धनदधेशकामा भएको कानूनी व्यवस्था तत्प्काल लागु गरी गाई गोरुको 

भोक, रोग, ओत पर्ा को उधित  िंरक्षण र व्यवस्थापन गरी राधिर् जनावर गाई  मेतलाई 

 िंरक्षण गनुा भन्ने परमादशे जारी गरी पाउौँ । 

नेपालको  िंधविानको िारा २६ मा प्रत्प्र्ेक व्यधक्तलाई आफ्नो आस्था अनु ार िमाको 

अवलम्बन, अभ्र्ा  र  िंरक्षण गन ेस्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। "गाई" राधिर् जनावर 

मार नभएर धहन्त्द ुिमा  ौँस्कृधत अनु ार गाई गोरूको धतहारमा पुजा गररन ेभएकोले िमा 

 म्बन्त्िी हकको रक्षाको लाधग र िारा ३० वमोधजम प्रत्प्र्ेक नागरीक स्वच्छ र स्वस््र् 

वातावरणमा बाच्न पाउन ेहक हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले धवपक्षीहरुले कानून वमोधजमको 

आफ्नो दाधर्त्प्व धनवााह नगरेको कारण गाई, गोरुहरुको जहाौँ त्प्र्ही मृत्प्र्ु हुन ेकारण त्प्र् को 

दगुान्त्िले नागरीकको स्वास््र्मा प्रत्प्र्क्ष अ र र स्वच्छ वातावरणमा  मेत अ र पारेकोले 

कानून धवरुद्ध छाडा छोड्ने, धनदार्ी व्यवहार गनलेाई कानूनको दार्रामा ल्र्ाउनु र उधित 

 िंरक्षण तथा व्यवस्थापन गनुा, िमा  िंस्कृधतको जगेनाा हुन े र वातावरणीर् प्रदषुणबाट 
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 माजलाई मुक्त गने उपर्ुक्त कार्ा प्रभावकारी रुपमा थालनी गनुाको  ाथै कानूनको 

कार्ाान्त्वर्न र पशुको प्रभावकारी व्यवस्थापन गनुा गराउनु भन्ने परमादशे जारी गरी पाउौँ । 

 ाथ ै धवपक्षीहरुको नाउौँमा  वोच्च अदालत धनर्मावली २०७४ गोरुप्रधत गररद ै आएको 

व्यवहार अन्त्त्प्र् गरी तत्प्काल रोग, भोक, ओतको  मस्र्ा अन्त्त्प्र् गरी छाडा छोधडएको गाई 

गोरूहरूको प्रभावकारी  िंरक्षण र व्यवस्थापन तत्प्काल गनुा गराउनु भनी धवपक्षीहरूको नाउौँमा 

अन्त्तररम आदशे जारी गरी पाऊौँ  भन्त््ने मेत व्यहोराको स्नेहाज केर्रको तफा बाट र आफ्नो 

हकमा  मेत अधिवक्ता पदमबहादरु श्रेष्ठको धनवेदन। 

र् मा के क ो भएको हो ? धनवेदकको माग बमोधजमको आदशे दकन जारी हुन 

नपने हो ? आदशे जारी हुन ुनपन ेभए आिार र कारण  धहत बाटोको म्र्ाद बाहके  ूिना 

पाएका धमधतले १५ ददनधभर धवपक्षीहरुलाई महान्त्र्ार्ाधिवक्ताको कार्ाालर् माफा त 

धलधखतजवाफ पेश गनुा भनी र्ो आदशे र ररट धनवेदनको प्रधतधलधप  ाथै राखी म्र्ाद  ूिना 

पठाई म्र्ाद धभर धलधखतजवाफ परे वा अवधि नाघे पधछ धनर्मानु ार पेश गनुा। 

अन्त्तररम आदशे माग भएको  म्बन्त्िमा धविार गदाा, राधिर् जनावरको प्रतीकको 

रुपमा रहकेो गाई र त्प्र्  ौँग  म्बधन्त्ित प्रजाती गोरु घर पालुवा जनावार भएका र घर 

प्रर्ोगमा धतनीहरुको प्रर्ोग आवशर्कता र उपादरे्ता नहुन ेअवस्था भएपधछ छाडा छाधडददने 

प्रिलनले उनीहरुको वा स्थान आहारा र उपिारको उधित रेखदखे र  िंरक्षण हुन न की 

रोग र भोकको कारणले त्प्र्स्ता गाई गोरुले कष्टपूणा रुपमा बाधिरहनु परेको र  ाथै 

अकालमा नै मृत्प्र्ू वरण मेत गरररहनु परेको हुौँदा प्रारधम्भकरुपमा उक्त अवस्थालाई तत्प्काल 

रोक्नको लाधग नेपाल अधिराज्र्भरका जुनजुन स्थानमा छाडा छाधडएका गाई गोरुहरुको र्स्तो 

अवस्था छ त्प्र्  स्थानका त्प्र्स्ता अवस्थाका गाई गोरुलाई  ुरधक्षत वा स्थान, जीधवकाको 

लाधग  ामान्त्र् घा , दाना पानी जस्ता अती आवशर्क रुपको आहारा एवम् उपिारको 

व्यवस्था गरी छलफलको धनधमत्त धमधत २०७५।१२।३ गतेको ददन उपधस्थत हुन आउन ुभनी 

धवपक्षीहरुको नाउौँमा म्र्ाद  ूिना जारी गरी हाजीर भए वा गुजारेपधछ धनर्मानु ार पेश 

गनुा भन्त््ने मेत व्यहोराको 2075/11/२१ गतेको र्  अदालतको आदशे। 

धनवेदक स्वर्िंले आफ्नो धनवेदनमा धवधभन्त््न ऐन, धनर्मावलीलाई आिार धलनुभएको 

दधेखन्त्छ। उक्त ऐन तथा धनर्मावलीको कार्ाान्त्वर्न गने आधिकाररक धनकार् र्  मन्त्रालर् 

नभएको र र्  मन्त्रालर्ले के कुन काम कारबाहीका कारणबाट र्  मन्त्रालर्लाई धवपक्षी 

बनाइर्ो वा र्  मन्त्रालर्ल े म्पादन गरेका वा गन े के कुन काम कारबाहीका धवरूद्धमा 

ररट जारी हुनुपने हो भन्त््ने  म्बन्त्िमा धवपक्षीले स्पष्ट र बोिगम्र् त्र्, कारण र आिार 

ददन न कु्न भएकोले र्  मन्त्रालर्को हकमा ररट धनवेदन औधित्प्र्पूणा दसेखिंदनै। धनवेदनको 

धवषर्वस्तु ौँग र्  मन्त्रालर्को काम कताव्य तथा अधिकारके्षर  म्बधन्त्ित नदेधखएको  ाथै 

नेपाल  रकार कार्ाधवभाजन धनर्मावलीले र्  मन्त्रालर्लाई धनश्धित कार्ाके्षर तोदकददएको 

र त्प्र् री तोदकददए बमोधजमका काम, कताव्य तथा अधिकार के्षरहरू धजम्मेवारीपूवाक धनवााह 

गना र्  मन्त्रालर्  दवै  िेत  कृर् र प्रधतबद्ध रहकेोले र्  मन्त्रालर्लाई अकारण धवपक्षी 

बनाएको हद म्म धनवेदन दावी खारेजभागी छ भन्त््ने मेत व्यहोराको नेपाल  रकार वन 
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तथा वातावरण मन्त्रालर्को तफा बाट ऐ. मन्त्रालर्का  धिव डा. धवश्वनाथ ओलीको 

तफा बाट परेको धलधखत जवाफ। 

धवपक्षी ररट धनवेदकले र्  मन्त्रालर्लाई के कुन आिार र कारणबाट धवपक्षी 

बनाउनुपरेको हो, धवपक्षी बनाउनु पनााको कारण उल्लेख गना  केको दसेखिंदनै। तथाधप स्वस्थ 

जीवनका लाधग स्वच्छ वातावरण कार्म गना रीट धनबेदकल े उठाएको  वालमा मन्त्रालर् 

 कारात्प्मक छ। स्वच्छ वातावरण हुनुपछा र प्रत्प्र्ेक नागरीकले  फा स्वच्छ र स्वस्थ 

वातावरणमा जीवनर्ापन गना पाउनपुछा भन्ने कुरामा दईुमत हुन  कै्तन।  ोही अधभप्रार्ले 

र्  मन्त्रालर्  दा प्रर्त्प््नशील रधहआएको छ र रहनेछ। जहाौँ म्म पशुहरुको अकाल मृत्प्र्ु 

हुन ुत्प्र् मा राधिर् जनावर गाईको  िंरक्षण तथा उधित व्यवस्थापन नगरेको कारण पशुहरु 

भोक, रोग, ओत र पर्ा ल े मृत्प्र्ु भएको कारणले  मग्र मानव जीवनमा  मेत वातावरणीर् 

रुपमा अ र पनुाको  ाथै जतातत ैजनावरको मृत्प्र्ु भएकोले स्वच्छ वातावरण कार्म नुहुनको 

 ाथ ैर जनताको स्वास््र्मा प्रत्प्र्क्ष अ र पदाा  मेत कुनै कदम िालेको अवस्था नभएको 

हुौँदा छोधडएका गाई गोरुहरुको प्रभावकारी  िंरक्षण र व्यवस्थापन तत्प्काल गन े गराउने 

 म्बन्त्िमा  म्बध्द धनकार्बाट प्राप्त हुने धलधखत जवाफबाट स्पष्ट हुन े नै हुौँदा र्  

मन्त्रालर्लाई धवपक्षी बनाई रहन ु पन े होइन। प्रत्प्र्ेक पशु पिंक्षीहरुको भोक, रोग ओत र 

पर्ा  लगार्त स्वास््र् प्रधत  जग र  म्बेदनशील भई स्वस्थ जीवन र्ापनकालाधग 

 म्बधन्त्ित मन्त्रालर्को ध्र्ानाकषाण हुन े नै भएकोले उक्त कार्ाका लाधग  हकार्ा गना र्  

मन्त्रालर्  दा तत्प्पर हुौँदा र्  मन्त्रालर्का हकमा कुन ैआदशे जारी गरररहनुपने अवस्था 

छैन। ररट खारेजभागी छ, खारेज गररपाऊौँ  भन्त््ने मेत व्यहोराको स्वास््र् तथा जन िंख्र्ा 

मन्त्रालर्को तफा बाट ऐ.का  धिव िन्त्रकुमार धघधमरेको तफा बाट र्  अदालतमा परेको 

धलधखत जवाफ। 

नेपाल  रकार (कार्ा धवभाजन) धनर्मावली, २०७४ बमोधजम उक्त धवषर् र्  

मन्त्रालर्को के्षराधिकारधभर पन ेदसेखिंदनै। र्स्तो धवषर्मा र्  मन्त्रालर्लाई धवपक्षी बनाई 

ररट धनवेदन दार्र गनुापन ेअवस्था धथएन। त था, ररट धनवदेन खारेजर्ोग्र् छ खारेज गरी 

पाऊौँ  भन्त््ने मेत व्यहोराको  िंघीर् माधमला तथा  ामान्त्र् प्रशा न मन्त्रालर्को तफा बाट 

धनधमत्त  धिव  ुरेश अधिकारीको तफा बाट र्  अदालतमा परेको धलधखत जवाफ।  

छाडा छोधडएका पशुहरुको कारण वातावरणमा अ र परेको  िंरक्षणमा अ र परेको 

तथा  वारी दघुाटना  मेत हुन े गरेको धबषर्मा आवशर्क व्यवस्था गना  के्न अधिकार 

स्थानीर्  रकार  िंञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीर् तहलाई प्रदान गरेको छ। स्थानीर् 

तहबाट कानूनले धनिाारण गरेका अधिकार प्रर्ोग गरी वातावरण  िंरक्षण तथा छाडा 

पशुपक्षी छाड्न ेकार्ा धनर्न्त्रण गन े मेतका कार्ा हुौँद ैगरेका र पशु छाडा छाड्नेलाई कानून 

बमोधजम कारवाही हुने अवस्था छ। त्प्र्स्तै पशुपक्षीको  िंरक्षण, धतनको उधित आहारको 

व्यवस्था गरी कृधषको एउटा धहस् ाको रुपमा रहकेो पशु के्षरको धवका मा नेपाल  रकारबाट 

नीधत तथा कार्ाक्रम तथा  ालब ाली बजेट माफा त आवशर्क व्यवस्था भैरहकेा छन।् राधिर् 

जनावर गाई लगार्त पशुपिंक्षी  िंरक्षण गना तथा पशुपिंक्षीको  िंरक्षण नगने, छाडा छाड्ने 
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जुन ुकै व्याधक्त तथा  िंस्थाप्रधत कानून बमोधजम कारवाही गने धवषर्मा र्ो कार्ाालर् 

करटबद्ध रहकेो छ। र्स्ता कार्ा धनर्न्त्रणको लाधग नै मुलुकी अपराि, ( िंधहता) ऐन, २०७४, 

पशु कल्र्ाण धनदधेशका, २०७३, स्थानीर्  रकार  िंञ्चालन ऐन, २०७४ लगार्तका कानून 

जारी भई कार्ाान्त्वर्नमा आएको छ। र् री नेपाल  रकारबाट पशुपक्षी छाडा छाड्न ेकार्ाको 

धनर्न्त्रणको लाधग पर्ााप्त कानूनी व्यवस्था गररएको र त्प्र् को कार्ाान्त्वर्नमा  मेत 

प्रभावकारी व्यवस्था गरर दकएको अवस्थामा ररट धनवेदकले पशु छाडा छाड्न े व्यधक्तगत 

दाधर्त्प्व कार्म हुने धबषर्को लाधग र्  कार्ाालर्  मेतलाई प्रत्प्र्थी बनाई दार्र गनुा भएको 

र धनवेदनमा र्  कार्ाालर्को के कस्तो काम कारवाहीको कारण ररट धनवेदन गनुा परेको हो 

 ो  मेत खुलाउन न केको अवस्थामा प्रस्तुत ररट धनवेदन आिारधहन तथा औधित्प्र्धहन हुौँदा 

खारेजभागी छ। खारेज गरी पाउौँ भन्त््ने मेत व्यहोराको नेपाल  रकार प्रिानमन्त्री तथा 

मधन्त्रपररषदको कार्ाालर्को तफा बाट ऐ. को  धिव धडल्लीराज धघधमरेको तफा बाट र्  

अदालतमा परेको धलधखत जवाफ। 

मुलुकी अपराि ( िंधहता) ऐन, २०७४ को दफा २९० को उपदफा (१) मा क ैले 

कुन ै पशुपन्त्छीलाई कुटी, धहकााई वा बोक्न  के्न क्षमता भन्त्दा बिी भारी बोकाई वा 

 ाम्र्ाभन्त्दा बिी द डाई वा रोग, घाउ, खरटरा वा अन्त्र् कुन ैकारणबाट काम गना अ मथा 

भएकोलाई काममा लगाई वा हाधनकारक बस्तु  ेवन गराई वा अन्त्र् कुन ैप्रकारले र्ातना 

ददन वा आफूले पालेको पशुपन्त्छी रोगी वा वृद्ध भएको कारणले  ावाजधनक रुपमा छाड्न 

वा अन्त्र् कुन ै दकध मबाट धनदार्ी वा कु्रर व्यवहार गना नहुन े र क ैल े ो गरे गराएमा 

 ोही दफाको उपदफा (२) बमोधजम तीन मधहना म्म कैद वा पाौँि हजार रुपैर्ाौँ म्म 

जररवाना वा दवुै  जार् हुन े कानूनी व्यवस्था रहकेो छ। मुलुकी फ जदारी कार्ाधवधि 

( िंधहता) ऐन, २०७४ को अनु ूिी -१ को दहेार् (क) को २४ मा पशुपन्त्छी  म्बन्त्िी 

क ूरलाई  मावेश गरेको,  ोही ऐनको दफा ४ मा अनु ूिी-१ मा उधल्लधखत कुन ैक ूर 

भएको, भइरहकेो वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यधक्तले त्प्र्स्तो क ूरका 

 म्बन्त्िमा आफू ौँग भएको वा आफूले दखेे जाने  म्मको  वुद प्रमाण खुलाई त्प्र्स्तो कुराको 

धलधखत जाहरेी दरखास्त  

वा म धखक  ूिना वा धवद्युतीर् माध्र्मको  ूिना अनु ूिी-५ बमोधजमको िाौँिामा नधजकको 

प्रहरी कार्ाालर्मा र्थाशीघ्र ददन ुपने, त्प्र् ैगरी  ोही ऐनको दफा ५ मा दफा ४ बमोधजम 

ददइएको जाहरेी दरखास्त वा  ूिना  म्बन्त्िी प्रहरी कार्ाालर्ले दताा गना इन्त्कार गरेमा 

जाहरेी दरखास्त वा  ूिना गन ेव्यधक्तले त्प्र्स्तो व्यहोरा खुलाई  म्बधन्त्ित धजल्ला  रकारी 

वदकल कार्ाालर् वा त्प्र्स्तो जाहरेी दरखास्त वा  ूिना दताा गनुा पने प्रहरी कार्ाालर् भन्त्दा 

माधथल्लो तहको प्रहरी कार्ाालर्मा जाहरेी दरखास्त वा  ूिना  धहत उजुरी गना  के्न 

कानूनी व्यवस्था रहकेो छ। प्रिधलत कानूनले क ूर भएको, भइरहकेो वा हुन लागेको थाहा 

पाउने क ैले त्प्र्स्तो  ूिना नधजकको प्रहरी कार्ाालर्मा ददन ुपने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था 

रहकेोमा धवपक्षी ररट धनवेदकले उक्त कानूनी व्यवस्था अनुरुपको उपिारको बाटो अवलम्बन 

नगरी ररट के्षराधिकारमा प्रवेश गरेकोले ररट धनवेदन धनरथाक छ। नेपाल  रकार, कृधष तथा 

पशुपन्त्छी धवका  मन्त्रालर् (मन्त्रालर्) पशुपन्त्छीहरुको कल्र्ाण गना,  दवै  िेत,  दक्रर् र 
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प्रधतबद्व रहकेो छ। मन्त्रालर्ले पशु कल्र्ाण  म्बन्त्िी  रोकारवाला धनकार्हरुको 

 हभाधगतामा राधिर्स्तरको गोष्ठी  ञ्चालन गरेको, व्यव ाधर्क फमाहरुको अध्र्ावधिक गरेको, 

राधिर्स्तरमा पशुधवका   म्बन्त्िी धमधडर्ामा  ूिनामूलक कार्ाक्रम प्र ारण गरररहकेो, 

पशुपन्त्छी धवका  फामाहरुबाट  िंिधलत कार्ाक्रमहरूको धनर्धमत अनुगमन, मूल्र्ाङ्कन गरेको, 

पशुपन्त्छी जन्त्र् वस्तु अनु ारको मोडेल फार्माङ्गको लाधग अ ल अभ्र्ा  पद्वधतको पर्ाकेज 

तर्ार गदरैहकेो, गाईभै ी प्रवद्धान कार्ाक्रम  ञ्चालन गरेको, ि री  िंरक्षण  म्बन्त्िी राधिर् 

गोष्ठी  िंिालन गरेको, पशु आनुवािंधशक स्रोत  िंरक्षण,  िंबिान र उपर्ोग, दिू  िंकलन, धिस्र्ान, 

िुवानी केन्त्रहरु स्थापना गन े लगार्तका कार्ाक्रमहरु  ञ्चालन गरी पशु कल्र्ाण  म्बन्त्िी 

कार्ा गरररहकेो छ। अताः ररट धनवेदकले पशु कल्र्ाण  म्बन्त्िी धवधभन्न धवषर्मा ऐन, कानून, 

धनर्मावली, धनदशेका, कार्ाधवधिहरु जारी भएको धवषर्लाई स्वीकानुा भएको छ। उक्त ऐन 

लगार्तका कार्ाधवधिहरु नेपाल  रकारका  म्बधन्त्ित धवभाग, कार्ाालर्हरुले कार्ाान्त्वर्न गरी 

लागू गने काम भइरहकेो हुौँदा ररट धनवेदनमा दावी गररए जस्तो पशु कल्र्ाण  म्बन्त्िमा 

मन्त्रालर् र मन्त्रालर् मातहतका धनकार्हरूले केही नगरेको अवस्था होइन भन्त््ने  मेत 

व्यहोराको कृधष तथा पशुपिंक्षी धवका  मन्त्रालर्को तफा बाट ऐ. का  धिव प्रकाश माथेमाको 

तफा बाट परेको धलधखत जवाफ।  

धनर्म बमोधजम  ाप्ताधहक तथा दैधनक मुद्ा पेशी  ूिीमा ििी इजलाश  मक्ष पेश 

हुन आएको प्रस्तुत ररट धनवेदनमा धनवेदकको तफा बाट रहनु भएका धवद्धान वररष्ठ 

अधिवक्ताहरु श्री हररहर दाहाल, श्री प्रकाशमणी शमाा, डा. श्री नारार्ण धघधमरे, श्री 

पदमबहादरु श्रेष्ठ तथा धवद्धान अधिवक्ताहरू श्रीिराकुमारी पुडा ैनी, श्री खगेन्त्र  ुवेदी, श्री 

इधन्त्दरा ध लवाल, श्री जुजुकाजी महजान, श्री कृष्णगोपाल महजान, श्री नातीबाबु दाहाल, श्री 

शान्त्ता पन्त्त, श्री र्ुद्धमान महजान, श्री रधवन्त्र तामाङ र श्री राजु फुर्ालले गाईलाई छाडा 

छोड्नबाट रोके्न कार्ा व्यधक्त र  रकार दवुैको हो। कानूनले जो जस्को धजम्मेवारी हो भनी 

तर् गरेको छ  ो धनकार्ले दाधर्त्प्व पुणारुपमा धनवााह गनुापने हुन्त्छ। वतामानमा गाईको 

 िंरक्षण गनुाको  ट्टा गोवद्य गन े क्रम बिेको छ। गाईको  िंहार र सहिं ा भएको छ  ो 

अवस्था हट्नुपछा भन्त््ने नै धनवेदन माग हो।  ावाजधनक जवाफदहेीको पालना भएको छैन। 

गाई छाडा छाधडएको कारण हानी पुगेको दषु्कृधत  म्बन्त्िी कानूनको धवषर् पधन हो। अन्त्र् 

व्यधक्तलाई अ र प्रभाव पान ेगरी गाईवस्तु छाडा छाडी अ ुधविा र अ र पुर्र्ाउन धमल्ने 

पधन होइन। क ैले पधन अनुधित  मृधद्ध पाउनु भएन। र्  धवषर्मा व्यधक्तको र  रकारको 

दाधर्त्प्व स्पष्ट गनुापछा। स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ ले  गाउौँ पाधलका तथा 

नगरपाधलकाको अधिकार अन्त्तागत उक्त ऐनको दफा ११(२)(ण) मा कृधष तथा पशुपालन, 

कृधष उत्प्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास््र्,  हकारी धशषाक अन्त्तगात पशुपालन तथा 

व्यवस्थापनका वारेमा धवधभन्न धजम्मेवारी तोदकएको भए पधन तोदकएको धजम्मेवारी अनु ार 

काम गररएको छैन। त था धनवेदन माग अनु ार धबपक्षीहरुका नाउमा आदशे जारी हुनुपछा 

भनी बह  गनुाभर्ो। 

 त्प्र्स्त ै धवपक्षी नेपाल  रकारको तफा बाट उपधस्थत धवद्धान  ह-न्त्र्ार्ाधिवक्ता श्री 

 िंधजव रेग्मीले गाईको  िंरक्षण गन े धवषर्लाई नेपाल  रकारको तफा बाट परेको धलधखत 
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जवाफले अन्त्र्था हो भनेको अवस्था छैन। धवधभन्त््न कानून पधन बनेको अवस्था छ। गाईको 

 िंरक्षण  मेतको धवषर् प्रदशे  रकार र स्थानीर्  रकारको  ाझा  ूिीमा  मावेश गरी दईु 

 रकारलाई  मानरूपमा उत्तरदार्ी बनाएको छ। फ जदारी अपराि  िंहीता, २०७४ को दफा 

११६, ११७, २८९, २९१, २९२ मा कानूनी व्यवस्था गररएको छ। गाई गोरू  म्बन्त्िी 

क ुर अपरािलाई अनु ूिी १ मा  मावेश गररएको छ। गाई  िंरक्षणका लाधग स्रोत  ािनले 

भ्र्ाए म्म कान्त्जी हाउ  बनाइएको र बनाउने क्रम जारी छ। ररट धनवेदकले स्थानीर् 

 रकार र प्रदशे  रकारलाई धवपक्षी बनाएको छैन। गाईको  िंरक्षण गन ेभनी कानूनले नै 

धजम्मेवार बनाएको धनकार्लाई धवपक्षी नबनाई दार्र भएको हुदाौँ प्रस्तुत ररट धनवेदन 

खारेज हुनुपछा भनी गनुाभएको बह  धजकीर  ुधनर्ो। 

धमध ल कागज अध्र्र्न गरी धनवेदक स्वर्िं, ररट धनवेदककै तफा बाट उपधस्थत धवद्वान 

कानून व्यव ार्ीहरु तथा धवपक्षी नेपाल  रकारका तफा बाट उपधस्थत धवद्वान उप-

न्त्र्ार्ाधिवक्ताले प्रस्तुत गनुाभएको बह  मेत  ुनी धनणार् तफा धविार गदाा प्रस्तुत ररट 

धनवेदनमा दहेार्का प्रश्नहरुको धनरुपण हुनुपने देधखर्ो।  

१. प्रस्तुत धववादमा धनवेदकले गाई गोरुको  िंरक्षण र व्यवस्थापनको धवषर् उठान गरी 

र्  अदालतमा प्रवेश गरेकोमा  ावाजधनक हक र  रोकारको के्षराधिकार आकर्षात 

हुन े अवस्था छ वा छैन,  ाथ ै धववाददत धवषर्मा धनवेदकलाई र्  अदालतमा 

धनवेदन गने हकदरै्ा प्राप्त छ वा छैन। 

२. गाई गोरुको  िंरक्षणको धवषर्लाई  िंवैिाधनक तथा  ािंस्कृधतक दधृष्टवाट के क री 

हरेरनुपछा? 

३. गाई गोरु लगार्तका पशुहरुको  िंरक्षणमा जोधडएका कानूनी आर्ामहरु के के हुन?् 

४. गाई गोरुको  िंरक्षणको  म्वन्त्िमा धवपक्षीहरुवाट आ-आफ्नो दाधर्त्प्व पूरा गरेको 

अवस्था छ वा छैन।  

५. प्रस्तुत धववादमा धनवेदकको माग वमोधजमको आदशे जारी गनुापने हो वा होइन।  

 वाप्रथम पधहलो प्रश्न तफा हदेाा धनवेदकले  ुदरुपधिम प्रदशेको िनगदि लगार्तका 

स्थानहरुमा गाई गोरु छाडा छोधडएको धवषर्लाई उठाएको पाइन्त्छ। धनवेदनमा  ो के्षरका 

दक ानहरुले गाई गोरु बाच्छा वाधच्छ छाडा छाडकेो कारण ती जनावरहरुले दक ानको 

वाधल खान ेक्रम बिेको, ती जनाबरहरु  डकमा र्रतर डुधलरहको, भोकभोकै परररहकेो, 

जिंगली जनावरहरुको ध कार वधनरहकेो,  डकमा आवागमनलाई बािा पुर्र्ाइरहकेो,  वारी 

दघुाटना भैरहकेो, मलमुर, ध नो आददको कारण वातावरणमा प्रधतकुल अ र परररहकेो कुरा 

उल्लेख गरेको पाइन्त्छ। र्धह अस्तव्यस्तताकोबीि कैलाली धजल्लाकै घोडाघोधड नगरपाधलकाले 

कैलालीको िुरेको जिंगलमा कररव २८०० गाई, गोरु, वाच्छा वाधच्छ राजमागा भन्त्दा ३ 

दकलोधमटर धभर एकान्त्त ठाौँउमा तारवार गररराखेको, तर आवशर्क दाना, पानी, ओत 

तथा औषिोपिारको उधित प्रवन्त्ि नहुौँदा त्प्र्हाौँ राधखएका गाई गोरु बाच्छा बाधच्छहरु ठुलो 

 िंख्र्ामा मरररहकेो भन्ने धजदकर पधन धलएको पाइन्त्छ। धनवेदक  िंस्था स्वर्िं पधन ती उपेधक्षत 

जनावरको  िंरक्षणमा  िंलग्न रहकेो कुरा धनवेदनमा उल्लेख गररएको र बह मा उठाइएको छ। 
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र् री हदेाा प्रस्तुत ररट धनवेदनमा उठाइएको धवषर् राधिर् जनावरको रुपमा मान्त्र्ता प्राप्त 

गाईको  िंरक्षणधवधहनता तथा उपेक्षा िंग जोधडएको धवषर् हुौँदा  ावाजधनक हक र  रोकारको 

धवषर् हो भन्ने नै दधेखर्ो।  ाथ ैधनवेदकमध्र्े स्नेहाज केर्र पशु अधिकार  िंरक्षणको के्षरमा 

कार्ारत  िंस्था दधेखएको, र्ो  िंस्थाले िनगदि के्षरमा त्प्र् री छाडा छाधडएका गाई 

गोरुहरुको  िंरक्षणमा केही कार्ा गरेको भन्ने पधन खुल्न आएको र धनवेदकमध्र्े अधिवक्ता श्री 

पदमबहादरु श्रेष्ठ वातावरणीर् कानून र न्त्र्ार्को के्षरमा गधहरो रुधि राख््ने व्यधक्त भै र्  

अदालतमा परेका धवधभन्न  ावाजधनक  रोकारका धववादहरुको धनरुपणमा रुधि,  रोकार र 

पैरवीमा  िंलग्न व्यधक्त दसेखिंदा धनवेदकहरुलाई प्रस्तुत धववादको धवषर्लाई अदालत प्रवेश 

गराउन ेहकदरै्ा भएको नै दधेखर्ो।  

अव माधथ उधल्लधखत दोस्रो प्रश्न अथाात गाई गोरुको  िंरक्षणको धवषर्लाई 

 िंवैिाधनक, तथा  ािंस्कृधतक दधृष्टवाट के क री हरेरनपुछा भन्नेवारे हदेाा नेपालको वतामान 

 िंधविानको िारा ९ को उपिारा (३) मा “नेपालको राधिर् जनावर गाई हुनछे” भनी 

उल्लेख गररएको छ। र्ो व्यवस्था २०१९  ाल दधेख लगातार  िंधविानमा रहद ैआएको छ।1 

गाई हाम्रो राधिर् पधहिान िंग जोधडएको धवषर् हो। गोवि तथा वृषभ बि नेपालको कानून 

प्रणालीमा  दा  वादा धनषेधित छ। र्  मानेमा गाई हाम्रो  नातन िमा,  िंस्कृधत, परिंपरा 

 मेतको  न्त्दभामा एक महत्प्वपूणा जनावर हुौँदा गोरक्षा हाम्रो  िंवैिाधनक दाधर्त्प्व िंग 

जोधडएको धवषर् हो भन्ने स्पष्ट दधेखर्ो।  

नेपालको  िंधविानको िारा ४ मा नेपाललाई िमाधनरपेक्ष राि घोषणा गद ै

स्पधष्टकरणमा “िमाधनरपके्ष भन्नाले  नातन दधेख िधलआएको िमा  िंस्कृधतको  िंरक्षण लगार्त 

िार्माक  ास्कृधतक स्वतन्त्रता  िंझनपुछा” भन्ने उल्लेख छ। र् वाट  नातनदधेख िधलआएको 

िमा  िंस्कृधतको  िंरक्षणको कुरा  िंधविान धवपरीत नभै िमा धनरपेक्षताको एक आर्ामको 

रुपमा  िंधविानमा स्वीकार गररएको रहछे भन्ने वुधझन्त्छ। िमा  िंस्कृधत,  म्पदाको  िंरक्षण 

हुौँदा  मुदार्को अधस्तत्प्वका आिारहरु  ुरधक्षत र  िंरधक्षत हुन्त्छन्। र्धह  ुरधक्षत  िंस्कृधत धभर 

ब्र्धक्त र  मुदार्ले स्वस्थ र  जीव रुपमा हुका न, पररपोधषत हुन र आफ्नो व्यधक्तत्प्वको 

धवका  स्वतन्त्ररुपमा गना  क्छ।  िंधविानको िारा २६ मा िार्माक स्वतन्त्रताको हकवारे 

उल्लेख गद ै िमामा आस्था राख््ने प्रत्प्र्के व्यधक्तलाई आफ्नो आस्था अन ुारको िमाको 

अवलम्वन, अभ्र्ा  र  िंरक्षण गन े स्वतन्त्रता हुने कुरा प्रत्प्र्ाभुत गररएको छ। र् वाट 

 नातन िमा  िंस्कृधतको “अवलम्वन, अभ्र्ा  र  िंरक्षण” गने कार्ालाई पधन िार्माक 

स्वतन्त्रताकै एक पक्षको रुपमा धलन  दकने देधखन्त्छ। िमा  िंस्कृधत िंग  म्वधन्त्ित  िंधविानमा 

अन्त्र् केही व्यवस्थाहरु पधन छन्। उदाहरणको लाधग, िारा ८ मा िन्त्र  ूर्ा अधङ्कत 

झण्डालाई राधिर् झण्डाको रुपमा तोदकएको छ। िन्त्रले करुणा र  ूर्ाले प्रज्ञालाई  िंकेत 

गछान।् धर्नको  ास्त्रीर् महत्प्व र  वािमीर् मधहमा त छदछै, तर िन्त्र र  ुर्ा दवुैलाई 

धहन्त्दहूरु दवेता भनी पुज्दछन;्  ुर्ालाई नारार्णको रुपमा र िन्त्रमालाई  ोमको रुपमा 

                                                
1
 हेनुाहो  नेपालको अन्त्तरीम  िंधविान २०६३ िारा ७(२), नेपाल अधिराज्र्को  िंधविान २०४७ िारा ७(२), नेपालको  िंधविान २०१९ 

िारा ९(२)।  
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धहन्त्दहूरु पुजा गछान्। धशवको शीरमा िन्त्र  ु ोधभत रहकेो माधनन्त्छ, पुणा िन्त्र, अिा िन्त्र, 

बालिन्त्र आददले धहन्त्द ू िमा  िंस्कृधतमा धवशेष महत्प्व राख्छन्। मठ मधन्त्दरहरुमा 

अनाददकालदधेख िन्त्र  ूर्ा अधड्कत ध्वजा रहद ैआएको र  ूर्ा िन्त्रको आरिनाको िलन 

अन्त्र् िमामा पधन रह ेभएकोवाट  बै  मुदार् र  म्प्रदार्मा र् को स्वीकार्ाता कार्म रहकेो 

मान्नुपन ेहुन्त्छ। तर र्हाौँ गाईको प्र ङ्ग रहकेो र गाईको दईु आौँखामा  ुर्ा र िन्त्रमाको 

वा  हुन्त्छ भन्ने धवश्वा  धहन्त्द ुिमामा गररने हुौँदा र िन्त्र  ुर्ा अङदकत राधिर् झण्डा र 

राधिर् जनावर गाईबीि कुन ैन कुन ैरुपमा  िार्माक तथा  ािंस्कृधतक  ाइनो, िा ो र 

 रोकार रहकेो देधखर्ो।  

नेपालको  िंधविानको िारा ३२ को उपिारा (३) मा नेपालमा ब ोबा  गन ेप्रत्प्र्ेक 

नेपाली  मुदार्लाई आफ्नो  िंस्कृधत,  ास्कृधतक  भ्र्ता र  म्पदाको  िंबिान र  िंरक्षण गने 

हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गररएको छ। त्प्र् ै गरी िारा ५१ (ग) मा “स्वस्थ र  भ्र् 

 िंस्कृधतको धवका  गरी  ामाधजक  ु म्बन्त्िमा आिाररत  माजको धनमााण गन े राज्र्को 

धनधत हुन”े कुरा उल्लेख छ। २०६८ को जनगणना अनु ार नेपालमा ८१.३ प्रधतशत 

धहन्त्दहूरुको ब ोबा  रहकेो हुौँदा  िंधविानमा गररएका र्ी व्यवस्थाहरुको र्थाथापरक र 

िरातलीर् अथा गदाा  नातन दधेख िधलआएको िमा  िंस्कृधतको रक्षा गनुा पधन  िंधविानमा 

उधल्लधखत िमा धनरपेक्षताको एक आर्ाम बन्त््न पुग्छ। गाई  िंवैिाधनक रुपमा हाम्रो राधिर् 

पधहिान िंग जोधडएको धवषर् मार नभै हाम्रो िमा,  िंस्कृधत,  भ्र्ता र परिंपराको एक 

प्रतीक हुौँदा गोरक्षा नेपालको एउटा राधिर् दाधर्त्प्व हो भन्ने स्पष्ट हुन्त्छ।  

िमा धनरपेक्षता र िमा  िंस्कृधतको हकवारे र्  अदालतले अपनाएको नीधत तफा हदेाा 

िमा धनरपेक्षताको अथा राज्र्को आफ्नो कुनै िमा हुदनै; राज्र्ले िमाको आिारमा क ैलाई 

धवभदे गदनै र िमाको आिारमा गररने धथिोधमिो, धतरस्कार, अपहलेना, उपेक्षा तथा 

अ मान व्यवहार गदनै। त्प्र् ैगरी िार्माक आवरणमा गररन ेजातीर् धवभदे, अन्त्िधवश्वा , 

छुवाछुत एविं अन्त्र्ार्, ब्र्धक्तत्प्व धवका मा ध जाना गररने अवरोि तथा जवरजधस्त िमा 

पररवतान गररने जस्ता कुरालाई राज्र्ल े हदनै भन्ने हो। िमा धनरपके्षताको  ाइनो तका वाद र 

वैज्ञाधनक धिन्त्तन िंग अवशर् छ। तर त्प्र् को तात्प्पर्ा  नातनदधेख िधलआएको िमा, िार्माक 

 िंस्कृधत,  म्पदा र  भ्र्ताको रक्षा राज्र्ले गदनै भन्ने िासहिं होइन। अको शब्दमा, 

िमाधनरपेक्षताको अथा िमाको धवरोि होइन। राज्र्द्वारा गररने धनणार् तथा राज्र्  ञ्चालनमा 

कुन ै िार्माक मतको प्रभावमा अको िमा मत र धवश्वा  उपर धििो धमिो नगररर्ो  

भन्न ेम्म र् को तात्प्पर्ा हो। तर र् को अथा  नातन देधख िधलआएको िमा  स्कृधतको रक्षा 

राज्र्ले गनुा हुौँदनै भन्न ेकदाधप होइन।  नातन िमा  िंस्कृधतको रक्षा गनुा पधन  िंधविानताः 

राज्र्को कताव्य हो2। िमाधनरपेक्षताको अथा िार्माक धवषर्मा राज्र्ले आौँखै लगाउन हुदनै भन्न े

कदाधप होइन3 भन्ने कुराको  उदघ्ोष र्  अदालतले  मर्  मर्मा गररआएको छ। धवश्वभर 

िमाधनरपेक्षताको एउटै मोडल नरहकेो  न्त्दभामा हाम्रो आफ्नो दशेको परिंपरा, पररवशे, 

                                                
2
 तुलध  स िंखडा धव प्रिान मन्त्री तथा मन्त्री पररषदको कार्ाालर्, नेकाप २०७४ अङ्क ७ धनणार् निं ९८४९ पृ १२९१ 

3
 भरतमधण जिंगम धव. प्रिानमन्त्री तथामन्त्री पररषदको कार्ाालर्, नकेाप २०७३ धनणार् निं ९७३३ पृ २३२३। 
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जनब्र्वहार र जनभावना अनुकुल िमा  िंस्कृधतको  म्विान गद ै धवका  र आिधुनकरणको 

मागामा अधि वढ्न ुपछा। र्हीकुरा नै  िंधविानको शव्द, ममा र भावना अनुकुल हुौँदा  ोही 

अनरुुप राज्र्ले आफ्नो दाधर्त्प्वको धनवााह गनुापछा भन्ने र्  इजला को ठम्र्ाई छ। 

नेपालको  िंधविानमा रहकेो िमा धनरपेक्षता, िमा  िंस्कृधतको रक्षा  म्वन्त्िी उपर्ुाक्त 

आर्ामवारे ििाा गरेर अव “गाई वगा” अथाात गाई गोरुको िार्माक र  ास्कृधतक महत्प्वबारे 

केधह गधहररएर धविार गरौं। धहन्त्द ू िमामा गाईलाई  वादवेमर्ी,  वाभूत मृदद्दाधर्नी, 

 वालोकधहतै ी पुण्र्स्वरुपा आदद शव्दहरु उल्लेख गरी  म्बोिन गररएको पाइन्त्छ। गाईको 

पधवरतालाई धहन्त्द ूिमा र  िंस्कृधतले अत्प्र्न्त्त महत्प्व ददएको छ। गाईको दिू, दधह, गोमूर, 

गोवर र  ो धमधश्रत पञ्चगव्य नभै धहन्त्दहूरुको कुन ैिार्माक अनुस्ठान शुरु नै हुदनै। वेदमा 

गाईलाई अददधत, िेनुभु, अधे्नर् आदद नामले पुकाररएको छ। गाईको वणान वेदहरुमा कैर्  

पटक गररएको छ4। अथवावेदमा गाईलाई “बशािं दवेा उपजीविंधत वशािं मनुष्र्ा उप। वशदेिं  वा 

भबतु र्ावत ु रू्ो धवपशर्धत”5 (अथाात माधन  र भगवान दवुै गोर वाट धजउछन, जव म्म 

 ुर्ा रहन्त्छन र्ो िरधतमा गाई रहन्त्छन;्  म्पूणा धवश्व गाईहरुमा धनभार छ) भधनएको छ। 

त्प्र् ैगरी ऋग्वेदमा “गाभो भगो, गाव इन्त्रो” भधनएको छ6। बृहत्प्पराशरस्मृधतमा गाईको 

शरीरमा दवेी दवेता ऋधषमुधनहरुको वा वारे वणान गद ैभधनएको छाः7 

शृिंगमलूे धस्थत  ब्रम्हा शृिंगमध्र् ेतु केशवाः।   शृगाग्रे शिंकरिं धवध्र्ात् रर्ो देवााः प्रधतधष्ठतााः।। 

शृिंगाग्र  वातीथााधन स्थावराधण िराधण ि।    वे देवााः धस्थता देह े वादेवमर्ी धह ग ाः।। 

ललाटाग्र धस्थता देवी ना ामध्र् ेतु षण्मुखाः।  कम्वलास्वतर  नाग  तत्प्काणाा ौँभ्र्ािं व्यवधस्थत ।। 

धस्थत  तस्र्ाि   रभ्र्ािक्षषुोाः शधशभाष्कर ।  दन्त्तेषु व विाष्ट  धजव्हार्ािं बरुणाः धस्थताः।। 

 रस्वती ि हुिंकारे र्मर्क्ष  ि गण्डर् ाः।   ऋषर्ो रोमकुपेशु प्रस्त्रावे जान्त््वीजलम्।। 

काधलन्त्दी गोमरे् तस्र्ा अपरा देवतास्तथा।   अष्टासविंशधतदेवानािं कोट्यो लोम ु तााः धस्थतााः।। 

उदरे गाहापत्प्र्ोSधग्नहृदार्े दधक्षणास्तथा।   मुखे िाहवनीर्स्तु  भ्र्ाव ्र्  ि कुधक्षषु।। 

एविं र्ो वताते गोषु ताडनक्रोिवर्जाताः।   महतीं धश्रर्माप्नोधत स्वगालोके महीर्ते।। 

अथाात गाईको ध ङको जरामा भगवान व्रम्हाजी, दवुै ध ङको मध्र्भागमा नारार्ण र 

शीषा भागमा धशव रहनुहुन्त्छ, र् को अधतररक्त स िंङको अग्रभागमा िर अिर  धहतका  वै 

तीथास्थल, ललाटको अग्रभागमा पावाती, नाकको बीिमा कुमार कातीकेर्, दवुैकानमा 

कम्वल र अस्वरनामका नाग, दाइने र दबे्रे आौँखामा  ूर्ा िन्त्र, दाौँतमा आठवटै व ु, 

धजब्रोमा वरुण, हुिंकारमा भगवती  रस्वती, गण्डस्थल (गाल)मा र्म र र्क्ष, र का 

पवालहरु (रोमकुप)मा  मस्त ऋधषगण, गोमुरमा गङ्गाजी, गोमर्(गोवर)मा र्मुना तथा 

लक्ष्मी  धहत  वै दवेता, पेटमा अधग्न, कुधक्षर्हरुमा  भ्र् र अपषभ्र् नामका अधग्नहरु 

                                                
4
 एउटा अध्र्र्न अनु ार ऋग्वेदमा गाईको नाम ७२३ पटक,  ामवेदमा १७० पटक र अथवा वेदमा ३३१ पटक गरी जम्मा १३३१ पटक  

उल्लेख भएको छ हेनुाहो  https://www.dakshinvrindavan.org/cow-in-vedas/।  
5
 अथवावदे १०.१०. २६,  

6
 अथाात मलाई गाई ईन्त्र झैं लाग्छ, ऋग्वदे ७.६९.९ 

7
 बृहत्प्पराशरस्मृधत ४।३१-४१ 

https://www.dakshinvrindavan.org/cow-in-vedas/
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बस्छन्। र् कारण  वै दवेताहरुको धनवा  गाईमा हुन ेभएको हुौँदा ज ल ेगाईलाई स्नेह र 

आदर गछा, क्रोि दखेाउने, धपट्ने आदद गदनै उ लाई महान ऐश्वर्ा  धहत स्वगालोक प्राप्त 

हुन्त्छ भधनएको छ।  

गाईको धवषर्मा बृहत्प्पराशरस्मृधतमा गररए जस्तै जस्त ैवणान पद्मपुराण भधवशर्पुराण, 

 कन्त्दपुराण तथा महाभारतमा पधन पाइन्त्छ।8 पुराणहरुमा कधपला,  ुरधभ, नधन्त्दनी, 

कामिेन,ु रोधहणी आदद गाईहरुको वणान गररएको छ। गो ेवा, गोदान, वृषभ दानलाई 

िार्माक कार्ाको रुपमा र गोहत्प्र्ा, गोपीडनलाई महापापको रुपमा पुराणहरुमा वणान 

गररएको पाइन्त्छ। दिू ददने हृष्टपुष्ट गाई  ूपारलाई दान गनााले आफु अधघका र आउदा  ात 

पुस्ता म्मको उद्धार हुन्त्छ भधनएको छ9। शास्त्रहरुमा गाईको मधहमा र्धत म्म छ दक गाईको 

दशान र प्रदधक्षणाले मारले पधन माधन लाई िमाप्राप्त हुन्त्छ; पाप ना  हुन्त्छ भधनएको छ। 

ज को घरमा गाई भोको र व्याकुल रहन्त्छ, ज ल ेगाईको अपहलेना गछा, लात्ताले हान्त्छ, 

धपट्छ माछा, उ नरकमा जान्त्छ भन्ने शास्त्रहरुको मान्त्र्ता छ। मानविमाशास्त्रमा गोरक्षा 

धनधम्त क ैको हत्प्र्ा हुन गएमा  ो क्ष्र्म्र् माधनन्त्छ भधनएको छ।10 शास्त्रहरुमा “ वेषामेव 

भूतानािं गावाः शरणमुत्तमम्” भधनएकोछ। गाईहरुको भधक्तमा गररने गोपद्म व्रत, गोविान 

पुजा व्रत, तोवस्ताद्वादशी ब्रत, तोधररारी व्रत, गोपाष्टमी व्रत पर्ोव्रत आदद व्रतहरुको पधन 

शास्त्रहरुमा ििाा छ11। महाभारतमा गाईको धवषर्मा प्र स्त स्तुधतहरु  छन्।12 

पुराणहरुमा गाईहरु प्रधतको भधक्त र  मपाण धभर िार्माक कारण त छदछै, 

उनीहरुको उपर्ोधगताको अथाशास्त्र पधन  धन्नधहत रहकेो पाइन्त्छ। कृधषकमामा आिाररत 

 माजमामा गाईको दिू, दधह धघउ आददबाट जुन पोषण प्राप्त हुन्त्छ, वृषभहरुले जे ज री 

कृधषकमा र उपजको िुवानीमा  हर्ोग गछान् वा उपर्ोगी हुन्त्छन,् त्प्र् कारण पधन गाई गोरु 

प्रधत आम जनताको भधक्त र  मपाण विेको हुन  क्छ। ग माताको देवताहरु भन्त्दा पधन उच्च 

स्थान दकन छ भन्ने धवषर्मा महाभारतमा वर्णात दहेार्को स्लोकले गाई गोरुको उपर्ोधगता 

 म्वन्त्िी अथाशास्त्रवारे प्रकाश पाछााः त्प्र्हाौँ भधनएको छ13 

र्ज्ञाङ्गिं कधथता गावो र्ज्ञ एव ि वा व।   एताधभि धवना र्ज्ञो न वतेत कथञ्चन।। 

िारर्धन्त्त प्रजास्िैव पर् ा हधव ा तथा।   एता ािं तनर्ािाधप कृधषर्ोगमुपा ते।। 

जनर्धन्त्त ि िान्त्र्ाधन धवजाधन वधविाधन ि।  तर्ो र्ज्ञााः प्रवतान्त्ते हव्यिं कव्यिं ि  वाशाः।। 

पर्ो दधि घृतिं िैव पुण्र्ाितैा  ुराधिप।  वहधन्त्त धवधविान ्भारान् कु्षतृ्तषापररपीधडतााः।। 

                                                
8
 हेनुाहो  पद्मपरुाण  ृधष्टखण्ड ५७।१५६-१६५ तथा भधवशर्पुराण उत्तरपवा ६९।२५-३७; स्कन्त्दपरुाण आवन्त्तखण्ड रेवाखण्ड अ। ८३; 

महाभारत आश्वमेधिकपवा, वैशणविमापवा अध्र्ार् ९२. र्ी  वै ग्रन्त्थहरुमा वर्णात स्लोकहरुमा गाईको कुन अङगमा के कुन दवेताको धनवा  

छ भन्नेमा केही फरक फरक वणान भएतापधन गाईको  म्पुणा अङ्गमा, गो मुर  धहत गोवर र िुधलिरणमा  मेत देवाताको धनवा  हुन्त्छ 

भन्नेमा भने  वै ग्रन्त्थहरुमा मतैक्र् रहकेो पाइन्त्छ।   
9
 महाभारत अन ु७४।८ 

10
 मानव िमाशास्त्र८।३४८- ३४९ 

11
 हेनुाहो  प. हुनुमानजी शमाा, गो- म्वन्त्िी व्रत” कल्र्ाण गो-अङक २०औ वषा धवशेशाङ्क, गीता प्रे , धब िं २०७३ पृ ९०-९१ 

12
 गावो मापपुधतष्ठत ुहेमश्रङृ्ग्र्ाः पर्ोमिुाः।  रुभ्र्   रभवे्यि  ररताः  ागरिं र्था।।गा व ैपशर्ाम्र्हिं धनत्प्र्िं गावाः पशर्न्त्तु मािं  दा। गावोSमाकिं 

वर्िं ता ािं र्तो गावास्ततो वर्म।्।महाभारत अन ु७८।२३-२४ र् को अथााः ज री नददहरु  मुरमा ग ै धमल्छन, त्प्र् री नै घुमेका स िंङ 

भएकी दिूददन े  ुरधभ तथा   रभेर्ी गाईहरु मेरै धनकट आउन;् म पधन  दा गाईहरुको दशान गना पाउिं; गाईहरुको म प्रधत कृपा दधृष्ट 

परो । म गाईको हुौँ र गाई मेरा होउन,् गाई जहाौँ रहन्त्छन् म पधन त्प्र्धह रहन पाउिं ।   

13
  महाभारत अन ु८३।१७-२२ 
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मुनींि िारर्न्त्तीह प्रजािैवाधप कमाणा।  वा वाकुटवाधहन्त्र्ाः कमाणा  ुकृतेन ि।। 

उपररष्टात्ततोSमाकिं व न्त्त्प्रे्तााः  दैव धह।  एविं ते कारणिं  क्र धनवा कृतमध्ि वै।। 

अथाात गाईहरुलाई र्ज्ञको अधभन्न अङग र  क्षात र्ज्ञ नै हुन्। गाई धवना कुनै र्ज्ञ 

नै हुन  क्दनै। गाईले दिू तथा धघउ ददएर प्रजाहरुको पालन पोषण गर्छान।् उनको पुर 

 ािे र गोरु खेधतमा काम आउछ ज का कारण धवधभन्न प्रकारको अन्न र धबउ उत्प्पादन हुन 

 क्छ। अन्नको प्रर्ोग र्ज्ञमा हव्य कव्यको धनधम्त हुन्त्छ। गाईहरुवाट नै दिू, दही धघउ प्राप्त 

हुन्त्छ। र्स्ता गाईहरु अत्प्र्न्त्त पधवर हुन्त्छन्।  ािे तथा गोरुले भोक पर्ा   हरे पधन धवधभन्न 

दकध मका भारीहरुको डुवानी गछान्। र् प्रकार आफ्नो कमा माफा त गाई गोरुले प्रजा तथा 

ऋधष मुधनहरुको  ेवा गरररहन्त्छन्। धर्नीहरुको व्यवहारमा शठता तथा कपरटपन हुदनै; 

धर्नीहरु  दा पधवर कमामा लाधगरहन्त्छन्। त्प्र् कारण गाईहरु  दा दवेताहरु भन्त्दा पधन 

माधथको गोलोकमा रहन्त्छन ्भधनएको छ।  

शास्त्रीर् मधहमा तथा आर्थाक उपर्ोधगता  मेतको कारण गाई गोठको नेपालमार नभै 

 मस्त दधक्षण एधशर्ाको धहन्त्द ू  िंस्कृधतमा अनाददकाल देधख उच्चतम स्थान रहकेो कुरा 

माधथको ििाावाट स्पष्ट हुन्त्छ। गाई  वादाधर्नी माताको रुपमा  दा पुधजत रहकेी छन ्भने 

पृषभ भगवान शिंकरको वाहनको रुपमा मार नभै वोझावाहक तथा कृधषकमाको  हार्कको 

रुपमा  वोकृष्ट  ेवक रधह आएको छ।  

महात्प्मा गान्त्िीले गोरक्षा छोडनुलाई भारतवषाको पतनको कारण मान्नु भएको 

पाइन्त्छ।14 इधतहा को धवका क्रम हदेाा महात्प्मा गान्त्िीको  मर्मा गाईको अपहलेना शुरु 

भै केको धथर्ो भन्ने दधेखन्त्छ। र्थाथामा उन्नाइ    ताधव्दमा रेल र्ातार्ातको शुरुवात 

नभए म्म15 र  ो  ताधव्दको अन्त्त्प्र् र बी ौं  ताधब्दको  ुरुधतर ट्रक तथा   ाना गाधडवाट 

माल ामानको िुवानी प्रारम्भ नभए म्म भारतको  मथर भूभागमा वर्लगाधड नै माल ामान 

िुवानीको प्रमुख  ािन रधहआएको धथर्ो। तर आिुधनक र्ातार्ातका  ािनहरुको िुवानीमा 

प्रर्ोग हुन र ट्रर्ाक्टरद्वारा खेधतपाधत गना थाधलएपधछ भने गोरुहरुको उपर्ोधगता अत्प्र्न्त्त 

घट्न थालेको भन्ने दधेखन्त्छ। र् को प्रभाव गोपालनमा हुन ेनै भर्ो। र्ो पररधस्थधतको िाप 

र प्रभाव नेपालको हकमा पधन क्रमशाःपना गएको मह ु  हुन्त्छ। नेपालको तराई र 

उपत्प्र्कामा दधेखने गोरु गाडाहरु अब कम भै केका छन, त्प्र् ै गरी पहाधड भूभागमा  मेत 

हाते ट्रर्ाक्टरको प्रर्ोग हुन थालेपधछ, खेधतपाधतकोलाधग गोरु पाल्नुपने दरकार अब क्रमशाः 

घट्न गएको छ। ग्राधमण के्षरमा हाल देधखएको आर्थाक,  ामाधजक र  ािंस्कृधतक  िंक्रमणले 

पधन गाईपालन र गोरक्षामा प्रधतकुल प्रभाव पारररहकेो देधखन्त्छ। 

र्सहिंनेर हाल नेपालमा गाई गोरुको  िंख्र्ा कधत छ त, भन्ने  ान्त्दर्भाक प्रश्न पधन 

उठ्छ। नेपाल  रकार पशुधवका  मन्त्रालर्ले  न २०१७ को जुलाईमा तर्ार गरेको 

                                                
14महात्प्मा गान्त्िीले गोउद्ारको लाधग क) गाईको दिूमा जोड ददनुपने र अरु जनावरको दिूको धवतरण बन्त्द गनुापने; गाईको मृत शरीरको  वै 

भाग अथाात कुन ैभाग पधन खरे नजान ेगरी उपर्ोगमा ल्र्ाउनुपने; ग) गाईको नस्ल  ुिार गनुापने र घ) गाईलाई वधि दिू ददन ेवनाउन ु

पन े ुझाव ददन ुभएको छ। हेनुाहो , “गोरक्षापर माहात्प्माजीके धविार” पुवापाद ११ पृ १२३-१२७  
15 एदककृत भारतमा  न १८३२ वाट मालवाहक रेल र्ातार्ात र १८५३ वाट पे ेन्त्जर रेलको शरुुवात भएको   ो  म्वन्त्िी इधतहा ल े

देखाउछ। 
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प्रधतवेदन16 अनु ार नेपालमा हाल गाई गोरुको  िंख्र्ा ६४,३०,३९७ रहकेो छ17 भन ेअन्त्र् 

जनावरहरु जस्तो भै ी राौँगाको  िंख्र्ा ३१,७४,३८९ त्प्र् ैगरी ि री गाईको  िंख्र्ा 

४८,८६५ भेडाको  िंख्र्ा ६,१२,८६४ बाख्राको  िंख्र्ा १,१२,२५,१३० र  ुगुरको 

 िंख्र्ा ८,७०,१९७ रहकेो देधखएको छ। ती मध्र्े अन्त्र् जनावर काट्न माना र धतनको 

मा ु उपर्ोग हुन  क्छ। तर िार्माक तथा  ास्कृधतक कारणल ेगदाा गोवि र वृषभ विलाई 

 ोच्न पधन न दकने र कानूनी रुपमा  मेत वर्जात फ जदारी क ुर हुौँदा धतनको ठूलो 

 िंख्र्ा, धनवृत्तता र धनरथाकता(redundancy) लाई क री  न्त्तुधलत र व्यवधस्थत गररराख्ने र 

नेपालमा पाधलएका गाई गोरुलाई क री स्वस्थ राख्ने भन्ने प्रश्न प्रस्तुत धववादको धनरुपणको 

क्रममा एउटा महत्प्वपूणा प्रश्न वन्न पुगेको छ। र्धत भन्त्दा भन्त्द ैपधन गाई पालनको उपर्ोधगता 

अधहले नै  माप्त भै केको अवस्था भन ेहोइन, नत र्ो दशेैभरर दधेखएको  मस्र्ा नै हो। 

नस्ल  ुिार, िरन व्यवस्थापन, वजै्ञाधनक व्यवस्थापन, जनताको आहार धवहारमा 

पुनरावलोकन गना  के ग पालनको िार्माक,  ास्कृधतक र स्वास््र्को पक्षलाई उपर्ोधगताको 

दधृष्टवाट  मते अझै पधन पररपोधषत गना  दकन ेअवस्था रहकैे देधखन्त्छ।  

गाई गोरु लगार्त पशुपिंक्षीहरुको माधन  िंग रहकेो  म्वन्त्ि र मानव स्वास््र्बिानमा 

रहकेो र्ोगदान एविं उनीहरुले पाना  के्न प्रभावलाई  िंधविान प्रदत्त स्वास््र्  म्वन्त्िी हकको 

दधृष्टवाट  मेत हनेा जरुरी हुन्त्छ।  िंधविानको िारा ३० मा स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा 

बाौँच्न पाउने हक प्रत्प्र्ाभूत गररएको छ। हामीले खाने खाद्यवस्तु  ुरधक्षत र स्वस्थ नहुौँदा, 

त्प्र् गैरी वातावरण स्वच्छ र स्वस्थ नहुौँदा मानव स्वास््र्मा प्रधतकुल अ र पछा। नेपालमा 

 ामान्त्र्ताः दिु तताएर खान ेप्रिलन भएपधन कधतपर् धजवाणु िेरै तापक्रममा र िेरै  मर् 

उमालेपधछ मार मछान्। त्प्र्स्त ैकधतपर् स्थानमा अझैपधन दिु नउमाली खान ेर दधह पधन 

नउमालेको दिूवाट वनाउने िलन कार्म छ।  ाथ ै ुरक्षा आदद कारणल ेगाई गोरुको गोठ 

घर िंगै  टाएर वनाइने, िरन, र कृधषकार्ा गदाा गाई गोरु बाच्छा बाधच्छ ौँग  ोझै  म्पका 

हुन े हुौँदा उनीहरुलाई लागे्न रोग माधन लाई लागे्न  म्भावना रहन्त्छ। गाई गोरुलाई लागे्न 

रोगबारे के भन्न  दकन्त्छ भने  मान के्षरका अरु जनावरलाई जे रोग लाग्छ  ामान्त्र्ताः गाई 

गोरुलाई पधन त्प्र्स्तो रोग लाग्छ। पहाडी र तराई के्षरमा पाधलएका ि पार्ाहरुमा भाइर , 

व्याक्टेररर्ा र फङ्ग वाट हुन ेरोगहरु गाई गोरुलाई पधन लाग्छ। पशुपिंक्षीबाट माधन मा  ने 

िर्िात एन्त्रेक् , एधभर्न इन्त्फ्लुर्न्त्जा, धब. भाइर , ब्रु ेलोध  , इकोधल, ज-आरधडर्ा, 

लेपटोधपरोध  , क्र्ु-दफवर, रेधवज, टु्यवरकुलोध  , धवधभन्न खाले जुका,  ाल्मोनेला 

 िंक्रमण, एि.आई.धभ. एड् बारे अव जानकारी  ामान्त्र् भै ेको छ। पशुपिंक्षीबाट माधन मा 

 ने रोगहरु (zoonotic diseases) मेधडकल धशक्षाको एउटा महत्प्वपूणा धवषर् बधन केको छ। 

र्  अदालतले र् पूवा ि रीगाईको रगत खाने प्रथा रोके्नबारे गरेको धनणार्मा र् वारे ििाा 

गरेको छ18।  

                                                
16 हेनुाहो  Livestock Statistics of Nepal at 

https://www.mold.gov.np/downloadfile/Tathaynka%20Pustika%20final%20for%20print_1510132862.pdf 
17
 र्ो मध्र्  ुदरु पधिम प्रदशेमा गाई गोरुको  िंख्र्ा १०, ६४,२३५ रहकेो छ। 

18
 हेनुाहो  अच्र्ुत खरेल धव. प्रिान मन्त्री तथा मन्त्री पररषदको कार्ाालर्  मेत नेकाप २०७५ अङ्क ३ धननिं ९९८२ पृ.५९२ 

https://www.mold.gov.np/downloadfile/Tathaynka%20Pustika%20final%20for%20print_1510132862.pdf
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पशुहरु छाडा छोडदा, वा रोगको उपिार नगरी पाल्दा मानव  ुरधक्षत रहदैन। त था 

मानव स्वास््र्लाई दधृष्टगत गरेर पधन गाई गोरु  ुरधक्षत रुपमा र स्वस्थ तररकाल े

पाधलनपुछा। र् मा धववाद गनुापने कारण छैन। तर प्रस्ततु धववादको धनरुपण गदाा स्पष्ट 

गररनपुन ेकुरा के पधन छ भने स्वास््र् वा उपर्ोधगताको कुरा गाई गोरु पालनको एक पक्ष 

मार हो,  मग्र पक्ष होइन। गाई गोरुको िार्माक र  ाौँस्कृधतक महत्प्व र राधिर् पक्षको 

उपेक्षा गदाा हाम्रो आफ्न ै म धलक पधहिान गुम्ने र गोरक्षाको लाधग  िं ारभर पररधित 

नेपालको पधहिानमा न ैिक्का पुग्ने  म्भावना हुन्त्छ।19 त्प्र् ैले  दुरुपधिम प्रदशेको कैलाली र 

कन्त्िनपुर क्षेरमा वा अन्त्र्र पधन गाई गोरु प्रधत जनु उपके्षा वा हलेाहाको पररधस्थधत 

ध जाना भएको छ, ज ेज री गाई गोरु मने वा माने धस्थधत बनेको छ र् ले  मस्त 

नेपालीको िेतना, िार्माक आस्था र  ाौँस्कृधतक पधहिान  मतेलाई िुन धत ददईरहकेो  छ। 

र् लाई  मस्त नेपालीको स्वस्थ जीवन, जनधजधवका, िार्माक र  ािंस्कृधतक  भ्र्ता 

 मतेको रोहमा हरेी धवद्यमान  मस्र्ाको उधित धनका ा ददनु आवशर्क दधेखन्त्छ। 

माधथ उल्लेधखत दोस्रो प्रश्नबारे र्धत भनेर गाई गोरु लगार्तका पशहुरुको  िंरक्षणमा 

जोधडएका कानूनी आर्ामहरु के के हुन् भन्ने तेस्रो प्रश्नवारे धविार गरौं। गाई गोरुको  िंरक्षण 

हाम्रो कानूनी व्यवस्थाको महत्प्वपूणा पाटो हो। वतामान मुलुकी अपराि  िंधहताले गाई वा 

गोरु उपरको क ुर र अन्त्र् पशुपिंक्षी उपरको क ुरलाई अलग अलग गरी हरेेको छ। र् री 

हनेुामा गाई गोरु अबध्र् र अरु पशुपक्षी बध्र् रहकेो कुरा कुनै न कुनैरुपमा प्रधतधवधम्वत 

हुन्त्छ।  िंधहताको दफा १९० को उपदफा (१) मा गाई वा गोरु मान े वा कुन ै िोट 

पुर्र्ाउने धनर्तले िोट पुर्र्ाउने कार्ालाई धनषेधित गद ैगाई वा गोरु मारेमा उपदफा (२) 

अनु ार तीन वषा म्म कैद, कुटी अङ्गभङ्ग पारेमा उपदफा (३) अनु ार छ मधहना म्म 

कैद र अन्त्र् िोट पुर्र्ाएमा  ोही उपदफा अनु ार पिा  हजार रुपै ौँर्ा म्म जररवानाको 

व्यवस्था गररएको पाइन्त्छ। तर अन्त्र् पशुपिंक्षीको हकमा भन े धतनीहरुको विलाई पूणाताः 

धनषेि नगरी  ावाजधनक स्थानमा मानेकार्ा  म्मलाई दफा २९१ बमोधजम धनषेधित गरेको 

पाइन्त्छ। गाई ौँग  म्वधन्त्ित अको व्यवस्था  िंधहताको दफा २२७ मा छ जहाौँ गाईको करणी 

गनेलाई दईु वषा म्म कैद र बी  हजार रुपै ौँर्ा म्म जररवानाको व्यवस्था गररएको छ जबदक 

अरु पशुको करणी गनेलाई एक वषा म्म कैद र दशहजार  म्म जररवाना हुन ेव्यवस्था 

गररएको छ। 

मुलुकी अपराि  िंधहतामा गररएको अझै अको महत्प्वपूणा व्यवस्था पशुपिंक्षी प्रधत 

धनदार्ी व्यवहार िंग  म्वधन्त्ित छ। र् मा भन ेगाई गोरु र अन्त्र् पशुपिंक्षीलाई  मान वगामा 

राखी कुन ै पधन पशुपिंक्षी उपर धनदार्ी व्यवहार गना धनषेि गररएको छ।  िंधहताको दफा 

२९० मा गररएको व्यवस्थाले पशुपिंक्षी लाई कुटने, र्ातना ददने,  के्न भन्त्दा बिी भारी 

वोकाउने, धवरामी अवस्थामा काममा लगाउने, हधनकारक वस्तु  ेवन गराउने  मेतका 

कार्ालाई धनषेधित गरेको छ।  ो दफाले स्पष्टरुपमा “आफुले पालकेो पशुपिंक्षी रोगी वा वदृ्ध 

                                                
19 र्ोगी नरहररनाथको मत अनु ार राजा रव्यशाहलाई गो ेवा र गोरक्षाकै कारण गोरखाको राज्र् गदद् हठात धमलेको हो। गोमाताको रक्षाको 

प्रभावले नै गोरखा जाधत जगत्प्को जनता र  ेनामा वीर गोरखाको नामल ेप्रख्र्ात छ। हनुाहो  र्ोगी नरहररनाथ, प्रथम पुष्पाञ्जली प्रकाशक 

श्री बृहद आध्र्ाधत्प्मक पररषद गोरक्षपीठ मृगस्थली २०७४।९।२७   
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भएको कारण  ावाजधनक रुपमा छाड्न वा अन्त्र् कुनै दकध मवाट धनदार्ी वा कु्रर व्यवहार 

गनुा हुदैन” भनेको छ। वे हारा र रोगी पशुपिंक्षीलाई  ावाजधनक स्थानमा छाडन े  कार्ा 

अवस्र् पधन कु्रर र धनदार्ी व्यवहार हो। र्स्तो धनदार्ी व्यवहार गन ेवा गराउने व्यधक्तलाई 

तीन मधहना म्म कैद वा पाौँि हजार रुपैर्ा म्म जररवाना वा दवुै  जार् हुन ेव्यवस्था पधन 

उक्त दफामा गररएको छ। र् ै ौँग धमल्दोजुल्दो व्यवस्था मुलुकी अपराि  िंधहताको दफा ११७ 

मा छ जहाौँ कुनै पशुपिंक्षीलाई अकााको घर, जग्गामा वा  ावाजधनक वाटो घाटो वा 

 ावाजधनक स्थलमा छाडा छोड्न ेकार्ालाई धनषेधित गद ैत्प्र् ो गरेमा तीन मधहना म्म कैद 

वा पाौँि हजार रुपैर्ा म्म जररवाना वा दवुै  जार् हुन ेव्यवस्था गरेको पाइन्त्छ। पशुद्वारा 

गररन ेहानीलाई दषु्कृधत मानी मुलुकी दवेानी  िंधहताको दफा ६७६ मा पशुले पारेको हानी 

नोक् ानीको दाधर्त्प्व पशुिनीले वेहोनुापन े ब्र्वस्था गरेको छ। र् री पशुद्वारा बाली खाने र 

अन्त्र् हानी वा नोक् ानी पाररने कार्ाहरुलाई अब क्षतीपुर्ताको धवषर् बनाई 

उपिारधवधहनताको कारण पशुउपर दखेाईने कु्ररता, उपेक्षा र धजम्मेदारीधवधहनता  मेतलाई 

कानूनद्वारा  म्बोिन गने प्रर्ा  गररएको देधखन्त्छ।    

हाम्रो िमा,  िंस्कृधत र परम्पराको आलोकमा हदेाा गाई गोरुको  िंरक्षणमा गररएका 

माधथ उधल्लधखत व्यवस्थाहरु  वाथा न ला होइनन्।  ाधवक मुलुकी ऐन ि पार्ाको महलमा 

गाई गोरु र अन्त्र् पशुपिंक्षीलाई अलग वगामा राखी  िंरक्षण  म्बन्त्िी व्यवस्थाहरु गररएको 

धथर्ो। उदाहरणको लाधग  ाधवक मुलुकी ऐन ि पार्ाको महलको १ निं मा मारौं भन्ने 

धनर्त धलई गाई गोरु मान,े माना लगाउने, मानााको उद्योग गन े र  ो धनर्तले धवदशे 

लैजान वा धबक्री गने कार्ालाई धनषेि गद ै ोही महलको १२ निं ले गाई गोरु मानेलाई 

१२ वषा कैद र विन ददनेलाई ६ वषा कैदको व्यवस्था गररएको, त्प्र् ैगरी धवदशे लगी 

मान ेमराउनेलाई १० निं ले ६ वषा  म्म कैदको व्यवस्था गरेको देधखन्त्छ20।  ाथ ैगाई गोरु 

मान ेउद्योग गन,े माना विन ददन,े मधतर्ार हुन,े अङ्गभङ्ग गन,े मन ेभधवतव्य पाने, 

आदद कार्ालाई पधन कानूनले क ुर मानेको दधेखन्त्छ। मुलुकी ऐनका र्ी व्यवस्थाहरुले 

वतामानमा गररएको कानूनी वन्त्देजको ऐधतहाध कतालाई पुधष्ट गछान्।  

गाई गोरुको  िंरक्षणको ऐधतहाध क, िार्माक र  ािंस्कृधतक महत्प्व ौँग जोधडएका अन्त्र् 

केही िाखलाग्दा व्यवस्थाहरु पधन मुलुकी ऐनमा भेरटन्त्छन्। उदाहरणको लाधग, क ैल ेगाई 

गोरु माना तर्ार भएको दधेखर्ो भन े माना हुदनै भनी मनाही गनुापछा। “मनाही गन े

माधन लाई पधन हधतर्ार िलार्ो भने उ ै ठाौँउमा काटी हानी मानलेाई खतवात लाग्दनै” 

भन्ने व्यवस्था उक्त महलको ४ निं. मा गररएको छ जुन शास्त्र  म्मत छ।21 त्प्र् ैगरी दान 

गररएको वा भगवानमा ििाइएको वृषलाई फेरर काममा लगाउनुहुदनै भन्ने मान्त्र्तावाट 

ब ाहा वा डामेको गोरुको दकनवेिलाई मुलुकी ऐनमा धनषेि गररएको पाइन्त्छ। ऐनमा 

स्पष्ट िंग “ब ाहा वा डामी छाडकेा  ाौँिे क ैले दकन्न वेच्न हुदनै। दकने वेि ेवेच्नेको थैली 

                                                
20 गाई मार होइन वृष मानुा पधन नरहत्प्र्ा वरावर हो भधनएको छ। हेनुाहो  ई ाइर्ाह ६६।३ 
21 शास्त्रहरुमा आत्प्मरक्षागदाा, नारी, व्राह्मण वा गाई उपर हुन ेआक्रमण वा गाईको िोरी रोक्दा आक्रमणकारी मरेमा पाप लाग्दैन भन्ने 

व्यवस्था धथर्ो। उदाहरणको लाधग हेनुाहो , मानव िमाशास्त्र ८.३४८-८.३४९; व द्धर्ान िमाशुर २.२.८०; र्ो पधन हनुाहो  Andrea 
Gutierrez, Embodiment of Dharma in Animals in HINDU LAW A NEW HISTORY OF DHARMASASTRA (Patrick Olivelle and Donald R Davis J 
reds.) OUP 2018 at p466, 474  
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जफत गरी  जार् गनुापछा। डामेको धिन्त्ह भएको थाहा नपाई दकन्नेलाई वात लाग्दनै। 

बेच्नबेाट थैली दफताा धलई दकन्नेलाई ददलाई बेच्नेलाई  जार् गनुापछा” भन्ने व्यवस्था रहकेो 

छ। बृषभ दान वा बृषोत्प् गाको महत्प्वबारे शास्त्रहरुमा प्र स्त वणान पाइन्त्छ22। दान गररएको 

वस्तुको उपर्ोग शास्त्रमा वर्जात हुौँदा कानूनमा गररएका उपर्ुाक्त व्यवस्थाहरुले शास्त्रीर् 

मान्त्र्तालाई नै प्रधतधवधम्वत गरेको पाइन्त्छ। 

मुलुकी ऐनमा भएको अको महत्प्वपूणा व्यबस्था  ािे वा वूिा खाडा गाई गोरु, 

नव्याउन े वैला गाई िंग  म्वधन्त्ित छ।  म्भवताः र्स्ता गाई गोरुको धवदशेमा लगी गररने 

विलाई दधृष्टगत गरेर नै कानूनले धवदशे धनर्ाातलाई धनषेधित गरेको दधेखन्त्छ।23 र् वाट 

नेपाल आफ्नो मुलुकधभर मार होइन धवदशेमा लगी गाई गोरु उपर हुन  के्न ज्र्ादतीबारे 

पधन शुरुबाटै  िेत र  िंवेदनशील रहछे  भन्ने दधेखन्त्छ। मुलुकी ऐनमा गररएका िेरै व्यवस्था 

वतामान मुलकुी अपराि  िंधहतामा छैनन्, तथाधप गाई गोरुको विलाई धनषधेित गरेर एविं 

“पशुपिंक्षी उपर कु्रर एविं धनदार्ी व्यवहार” र छाडा छाड्ने, अरुको िन  म्पधत्त वा 

ज्र्ानमा हानी परु्र्ाउन ेकार्ालाई धनषधेित गरेर  िंधहताले  ब ैखाल ेउपके्षा, र्ातना, र 

कु्रर व्यवहार धवरुद्ध रहकेो नपेालको प्रधतवद्धतालाई स्पष्ट गरेको छ। त्प्र् कारण मुलकुी ऐन 

र वतामानमा मुलकुी अपराि  िंधहता एविं दवेानी  िंधहतामा गररएका व्यवस्थाहरुलाई 

 माजको वतामान मलू्र् मान्त्र्ताका  ाथै हाम्रो परम्परा, दशान,  िंस्कृधतको आलोकमा  मेत 

हनेा  दकने अवस्था छ। र्ी व्यवस्थाहरुको  ापेक्षतामा गाई गोरु लगार्त पशपुिंक्षीहरुको 

 िंरक्षणलाई िार्माक,  ाौँस्कृधतक र मानवीर् दधृष्टबाट  मेत महत्प्वपणूा मुद्ाको रुपमा हरेरन ु

आवशर्क छ भन्ने इजला को ठम्र्ाई छ।  

 गाई गोरुलाई मान,े अङ्भङ्ग गन ेवा िोट पुर्र्ाउन,े र्ातना ददन,े धनदार्ी व्यवहार 

गन ेआदद कार्ालाई धनषेि गरेर नेपाल कानूनल े“गाई वगा” का घरेल ुजनावरहरुको कानूनी 

अधस्तव तथा वाच्न पाउने हकलाई स्पष्टताः स्वीकार गरेको देधखन्त्छ। हत्प्र्ा सहिं ा वा र्ातना 

धवरुद्को हक त्प्र् लैाई प्राप्त हुन्त्छ ज को जीउन पाउने न ैर्गाक हक (inherent right to 

life) लाई काननूले स्वीकार गदाछ। र्ो स्वीकारोधक्त माफा त हाम्रो काननूले धवधिशास्त्रीर्रुपमा 

पशुपिंक्षी  म्वन्त्िी धवध्र्मान कल्र्ाणकारी मोडल (Welfare model) भन्त्दा अधघ विेर 

प्रकृधतको र्ो अनुपम ध जाना एविं घरेलु जनावरको रुपमा िमा  िंस्कृधत र जीवन पद्धधतमा 

 मते  म्माधनत “गाई वगा” को बाच्न पाउने न ैर्गाक हकलाई स्वीकार गरी अधिकार 

मोडल (Right model) अधङ्गकार गरेको दधेखन्त्छ। र्स्तो मोडलल े “गाई बगा” लाई 

वस्तु(Thing) मार नमानी जीउने हक भएको प्राणी (Being) मानकेो भन्नपुन ेहुन्त्छ। र्स्तो 

स्वीकारोधक्त जव राधिर् जनावरको हकमा गररन्त्छ त्प्र् ले राधिर् करटवद्तालाई झल्काउछ र 

 कारात्प्मक तथा नकारात्प्मक दाधर्त्प्वको ध जाना  मते गछा।  कारात्प्मक दाधर्त्प्व अन्त्तरगत 

राज्र्ले “गाई वगा” का जनावरले न ैर्गाक र स्वस्थरुपमा वाच्न  के्न पररधस्थधत धनमााण 

                                                
22महाभारतमा जो पुरुष एक वषृ दान गदाछ उ देवव्रधत हुन्त्छ, उ लाई स्वगालोकमा  म्मान प्राप्त हुन्त्छ भधनएको छ, हेनुाहो  महा. आश्व. 

१००।१२; अन.ु ६६।४८, ७६।२० एउटा जरुो पलाएको (िरुन्त्िर )  ुन्त्दर वृष दान गनुा दश गाई दान गनुा वरावर हुन्त्छ। हेनुाहो  पद्म. 

शृधष्ट. ४८।१८०-१८१) 
23
 हेनुाहो , मुलकुी ऐन ि पार्ाको महल १, ८ निं। 
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गनुापछा, उनीहरुको आहार धवहार र स्वास्थोपिारवारे उधित प्रवन्त्ि गनुापछा। त्प्र् गैरी 

नकारात्प्मक दाधर्त्प्व अन्त्तरगत उनीहरु उपर पुर्र्ाइने कुनै प्रकारको हानीलाई रोकु्नपछा। 

नेपाल काननूको र्ो धवधिशास्त्रीर् पक्ष एविं स्वीकारोधक्तलाई हामील े वातावरणीर् न्त्र्ार्को 

क्षेरमा हाल धवका  हुौँदै गैरहकेो धहमाल पहाड, नदीनाला, वनजङ्गल र प्रकृधतको पधन 

बाौँच्न पाउने अधिकार हुन्त्छ, उनीहरुको अखण्डतामा नोक् ान पाररन ेकार्ाहरु गररनु हुौँदनै24 

भन्ने मान्त्र्तालाई  ारभूत रुपमै पररपोधषत गरेको भनी वझु्न  क्छौं । धर्नै व्यबस्थाहरु 

माफा त  िंधविानमा उधल्लधखत “अन्त्तरपसु्ता  मन्त्र्ार्” र “पर्ाावरणीर् ददगो धवका ”का 

अविारणात्प्मक दाधर्त्प्व कार्ारुपमा वदधलन  क्छन्; धतनमा अन्त्तरधनधहत प्रकृधतमखुी 

दधृष्टकोण (Eco-centric approach) ले आकार धलन थाल्दछ।     

पशु  िंरक्षणको नेपालको दाधर्त्प्वलाई अन्त्तराधिर् कानून िंग जोडेर पधन हनेा  दकन्त्छ। 

र् मा मुख्र्ताः मानव अधिकार कानूनका व्यवस्थाहरुको  ान्त्दर्भाकता रहन्त्छ। मानव अधिकार 

 म्वन्त्िी कानून आिारभूतरुपमा मानवीर्ता  म्वन्त्िी कानून हो। र् ल े मानव मार नभै 

 म्पूणा प्राणी, िरािर र जीवन जगतलाई मानवीर् रुपमा हनेा हामीलाई प्रेररत गछा। मानव 

अधिकार कानूनले  म्मानपुवाक बाौँच्न पाउने हक,  ामाधजक  ुरक्षाको हक, खाद्य, 

स्वास््र्,  र फाई  म्वन्त्िी हकहरु प्रत्प्र्ाभूत गरेको कुरा र्हाौँ धवशेष स्मरणीर् छ25। र्ी 

व्यवस्थाहरुको तार्का क व्याख्र्ा गदाा पशु स्वास्थ, वातावरण र मानवीर्ताका कुराहरु  ो 

धभर  मेरटन्त्छन्। मानवीर्ता कै  न्त्दभामा पशु स्वास्थ  म्वन्त्िी धवश्व  िंगठन  िंगठनले 

पशुकल्र्ाण  म्वन्त्िी धनदधेशका स्मरणर्ोग्र् छ जस्मा दहेार्का स्वतन्त्रताहरु लाई आिारभूत 

ध द्ान्त्तको रुपमा उल्लेख गररएको छ26;  

 भोक पर्ा  र कुपोषणबाट स्वतन्त्रता 

 डर रा  र तनाववाट स्वतन्त्रता 

 भ धतक तथा ध त, तापजन्त्र् अ ुधविाबाट  ुरधक्षत रहन ेस्वतन्त्रता 

 पीडा घाउिोट र रोगव्यािीबाट स्वतन्त्रता 

  ामान्त्र् व्यवहार अधभव्यक्त गरी बाौँच्न पाउने स्वतन्त्रता 

माधथ वर्णात स्वतन्त्रता आफै कार्ााधन्त्वत हुदनैन्। र् को धनधम्त राज्र्ले राधिर् 

कानूनमा तीनलाई अिंधगकार गनुापन े हुन्त्छ भने स्थानीर् तह र प्रत्प्र्ेक नागररकको तहमा 

अधवभावकत्प्व (Loco parentis) को अविारणा धवकध त गररनुपने हुन्त्छ। स्वागतर्ोग्र् कुरा के 

                                                
24 हामै्र धछमेकमा उत्तराञ्चलको उच्च अदालतले Lalit Miglani Vs State of Uttarakhand & Others (See 
https://indiankanoon.org/doc/92201770/ ) को मुद्ामा 30 मािा 2017 मा र्स्तो आदेश जारी गरेको छ। र्द्धप उच्चतम 

न्त्र्ार्ालर्ल ेउच्च अदालतको फै लाको कार्ाान्त्वर्न रोकेको छ, तापधन “प्रकृधतलाई अधस्तत्प्वको अन्त्तरधनधहत अधिकार हुन्त्छ” भने्न 

धवधिशास्त्रीर् मान्त्र्तालाई अन्त्र्र पधन धवस्तारै धवस्तारै स्वीकार गररदै आएको छ।  
25
 हेनुाहो  आर्थाक  ामाधजक र  ािंस्कृधतक अधिकार  म्वन्त्िी महा न्त्िी १९६६ िारा ९, ११, १२, १५ त्प्र् ै गरी नागररक र राजनीधतक 

अधिकार  म्वन्त्िी महा न्त्िी १९६६ िारा ६. 
26 See WOAH Guidelines on Animal Health, paragraph 7.1.2 guaranteeing a) freedom from hunger, thirst and malnutrition, b) freedom 

from fear and distress, c) freedom from physical and thermal discomfort, d) freedom from pain, injury and disease, and e) freedom to 

express normal patterns of behavior. पशु अधिकार र पशुस्वास्थर्को धवषर्मा अन्त्तराधिर् के्षरमा केही थप महत्प्वपुणा कार्ाहरु पधन भएका 

छन। उदाहरणको लाधग हेनुाहो  Universal Declaration on Animal Welfare 2003. 

https://indiankanoon.org/doc/92201770/
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छ भन ेमाधथका ध द्ान्त्तहरुलाई राधिर् कानूनहरुमा क्रमशाः अङ्धगकार गना थाधलएको छ27। 

 ाथै अदालतहरुवाट पधन पशुपिंक्षी  म्वन्त्िी मुद्ाहरुमा ती स्वतन्त्रताहरुलाई धववाद 

धनरुपणको क्रममा कुन ैन कुन ैरुपले स्मरण गररएको छ28। हाम्रो  न्त्दभामा भन्त्दा पशुकल्र्ाण 

धनदधेशका २०७३29 मा उपर्ुाक्त स्वतन्त्रतालाई राज्र्ले  ुधनधित गराउनुपने आिारभूत 

दाधर्त्प्वको रुपमा स्वीकार गरर दकएको छ30। धनदधेशकामा पशुलाई काममा लगाउन  दकने 

अवस्था, म  म,  मर्, कार्ाबोझ, आश्रर्  म्वन्त्िी व्यवस्था, दानापानीको व्यवस्था, बाौँधे्न 

थुन्ने व्यवस्था, स्वास्थोपिार,  क्रामक रोग व्यवस्थापन, धनवृत्त पशुको हरेिाह र 

व्यवस्थापनबारे व्यवस्था गररएको छ। र् को  ाथ ै पशुलाई कुट्ने धपट्न,े पीडा ददने, 

अङ्गभङ्ग गन,े धबरामी वा घाइन ेपशुको उपिार नगने, पशुलाई छाडा छाड्न ेलगार्तमा 

धनदार्ी व्यवहार गना धनषेि गररएको छ31। धनदधेशकामा धवधभन्न धनकार्को धजम्मेदारी तोके्न 

क्रममा पशुको हरेिाह, उपिार गन ेतथा धनदार्ी व्यवहार रोके्न दाधर्त्प्व पशुिधनको हुन,े 

त्प्र् ै गरी छाडा पशु र मरेका पशुको व्यवस्थापन गन,े त्प्र् ैगरी पशु कल्र्ाण  म्वन्त्िी 

 िेतना मुलक कार्ा  न्त्िालन गन ेदाधर्त्प्व स्थानीर् धनकार्को हुने भनी तोदकएको छ32।  

पशु कल्र्ाण धनदधेशकाको अधतररक्त पशु िंग  म्वधन्त्ित अन्त्र् दईु ऐनहरु छन्। ती 

मध्र्े पधहलो पशु स्वास््र् तथा पशु  ेवा ऐन २०५५ हो। र्ो ऐन पशुको धनका ी 

पैठारी िंग  मेत  म्वधन्त्ित छ। धवदशेबाट ल्र्ाइने गाई गोरुको क्वारेन्त्टाइन गन े गराउने, 

पैठारी अनुमधतपर धलनुपन े कुराहरु र्  अन्त्तरगत हरेरने हुौँदा र्ही ऐनको दार्रा धभरबाट 

आर्ात  म्वन्त्िी नीधत वन्न  के्न दधेखन्त्छ। दोस्रो ऐन पशु बिशाला तथा मा ु जाौँि ऐन 

२०५५ हो। वि गररने पशु धभर गाई गोरु नपन ेहुौँदा र्ो ऐन र्हाौँ धनरुपण गना खोधजएको 

धवषर् िंग  ोझै  म्वधन्त्ित दधेखदनै।  

 िंक्षेपमा, नेपालको  िंधविानले गाईलाई राधिर् जनावर घोधषत गरेको छ, कानूनले 

गाई गोरुलाई अवध्र् जनावर मानी उनीहरुलाई मान े मार होइन, िोट पान,े र्ातना 

ददन,े धनदार्ी व्यवहार गन े मस्त कार्ाहरुलाई धनषेधित एविं दण्डनीर् वनाएको छ। कानूनी 

 िंरिनाले धवस्तारै धवस्तारै पशु स्वास््र् र पशु  ेवा धनदधेशका माफा त उनीहरुको 

स्वतन्त्रताको पधन प्रत्प्र्ाभूधत गरेको छ। र्ी  मस्त कानूनी व्यवस्थाको रोहमा धवपक्षीहरुले 

आफ्नो दाधर्त्प्व पुरा गरेका छन ्वा छैनन्, तथा को कस्ले के कस्तो दाधर्त्प्व पुरा गनुापने 

छ भन्ने हनेुापने हुन आएको छ।  

                                                
27 उदाहरणको लाधग हेनुाहो  Animal Welfare Act of Austria 2004; Animal Welfare Act of UK 2006; Prevention of Cruelty against Animals 

Act of India 1960; Prevention of Cruelty against Animals Act of Kenya 1962; Animal Welfare Act of USA 1966; Welfare and Management 
of Animals Act of Japan 1973 and Animal Welfare Act 2010  

28हेनुाहो  र्मुना कुमारी श्रेष्ठ धव प्रिान मन्त्री तथा मन्त्री पररषद  धिवालर्, २०७३-WO-००२२ धनणार् धमधत २०७४।९।१२;  ो धववादमा 

 वोच्च अदालतले अन्त्तराधिर् कानून र तुलनात्प्मक धवधिशास्त्रमा भएका कानूनी धवका को धवषद धववेिना गदै  रकारका नाममा धनदेधशका 

जारी गरेको छ।  ाथै हेनुाहो  अजुान कुमार अर्ााल धव. नेपाल  रकार नेकाप २०७३ धननिं ९६८६ पृ १७९८ (गदिमाईमा पशु वि र पशु 

उपर गररन ेकु्रर व्यवहार वारेको फै ला)। A. Nagaraja & Others v Animal Welfare Board of India, (2014) 7 SCC 547; State of Gujarat v 
Mirzapur Moti Kureshi Kassab Jamat and Others (2005)8 SCC 534. 

29र्ो धनदेधशका पशु स्वास््र् तथा पशु  ेवा ऐन २०५५ को भावना र ममा अनुरुप तथा पशु स्वास््र् तथा पशु  ेवा धनर्मावली २०५६ को 

धनर्म २२ क ले ददएको अधिकार प्रर्ोग गरी धनमााण जारी भएको देधखन्त्छ।  
30हेनुाहो  पशकुल्र्ाण धनदेधशका २०७३ दफा ४. 
31ऐऐ दफा १५. 
32ऐऐ दफा २० र २३. 
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उपर्ुाक्त  न्त्दभामा अव गाई गोरुको  िंरक्षणको  म्वन्त्िमा धवपक्षीहरुवाट आ-आफ्नो 

दाधर्त्प्व पूरा गरेको अवस्था छ वा छैन भन्ने ि थो प्रश्न तफा हदेाा धनवेदनमा मुख्र्ताः दशेै 

भरी गाई गोरु छाडा छाधडएको धवषर् र धवशेषताः कैलाली धजल्लाको घोडाघोधड 

नगरपाधलकामा वे ाहारा एविं उपेधक्षत अवस्थामा र व्यवस्थापनको नाममा जङ्गलधभर लगी 

२८०० गाई गोरु वाच्छा वाधच्छ छाधडएको र उनीहरुको उधित स्र्ाहार नगररएको कारण 

भोक, रोग, पर्ा  र ओतको अभाव भै मरररहकेो कुरा उठाएको पाइन्त्छ। कैलाली 

धजल्लामा गाई वस्तु छाडा छाधडएको, उनीहरु स्र्ाहार र हरेिाहको अभावमा मरररहकेो 

खवर छापामा आएपधछ “एधनमल नेपाल” नामक गैर रकारी  िंस्थाको अगुवाईमा पुवा 

 धिव डा. कृष्णिन्त्र प डेलद्वारा २०७५  ाल फाल्गुणको १३ देधख १५ गत ेम्म  म्वधन्त्ित 

के्षरको स्थलगत अध्र्र्न गरी तर्ार गरेको एउटा प्रधतवेदन इजला लाई प्राप्त भएको छ। 

 ो प्रधतवेदनमा  धवगत ३ वषा र्ता कैलाली र कन्त्िनपुर के्षरमा छाडा गाईको  िंख्र्ा 

्वात्तै बिेको र त्प्र्स्ता पशुहरु राजमागा, शहरी तथा ग्राधमण के्षरमा धविरण गन,े 

खेधतबालीमा प ेर अन्न ना  गन,े  डकमा  वारी आवगमनमा वािा पुर्र्ाउने, पशु स्वर्िं 

पधन दघुाटनामा पने गरेको भन्ने उल्लेख छ। र् री  डकमा गाईहरुको  िंख्र्ा ्वात्तै विनुमा 

प्रधतवेदनमा स्थानीर् तहमा गाई गोरुको लगत, जन्त्म, मृत्प्र्ु दताा प्रणाली नभएको कारण 

क का गाई गोरु हुन् भनी पधहिान गना करठन हुन,ु र् ैको फार्दा धलई पशुिधनले 

धवशेषताः बुिा, अनुत्प्पादक, धबरामी, अ क्त र बाच्छा बाधच्छहरु  डकमा छाडन ेप्रबृधत्त 

बिन,ु  ीमा जोधडएको भारतको उत्तर प्रदेशमा गाई गोरुको वि रोदकएको कारण 

नेपालवाट भारततफा गाई गोरु लुकी धछधप लैजाने कार्ा बन्त्द हुनु र  ीमा पाररवाट वृद्ध र 

अनुत्प्पादक गाई गोरु नेपाल धभधरनु, ट्रर्ाक्टरको बढ्दो प्रर्ोगको कारण गोरु बहरको महत्प्व 

घट्नु, धछमेकीले गाई गोरु छाडा छाडपेधछ आफुले पधन दकन नछाडने भन्ने प्रवृधत्त दक ानमा 

वढ्न,ु घोडाघोधड नगरपाधलकाले िुरे के्षरमा गाई गोरुको व्यवस्थापन गना लागेको छ भन्ने 

 मािार  िंप्रेधशत हुना ाथ दक ानहरुले आफ्ना अनुत्प्पादक पशु  ावाजधनक स्थानमा छाधडददनु 

आददलाई औल्र्ाइएको छ। प्रधतवेदनमा कैलालीमा घोडाघोधड नगरपाधलकाले िुरेको जङ्गलमा 

वनाएका ४ वटा क्र्ाम्पमा गाई गोरु मना थालेपधछ  ो क्र्ाम्प स्थानान्त्तरण गरी ग डाखाल 

के्षरमा राख््न थाधलएको,  ो क्र्ाम्पमा हाल १८८ गाई गोरु बाच्छा बाधच्छ बाौँकी रहकेो, 

कैलाली कै गेटामा राजमागा छेउमा ३०-३५ वटा गाई थुनी राखेको, िनगदि पधिम 

मोहना नदी छेउमा स्थानीर् ग  ेवा  िंरक्षण  धमधतले १०८ गाई पालन गन े उद्ेशर्ले 

मोहना नदीको छेउमा  ामुदाधर्क वनको १४ धवगाहा बाझो जग्गामा गाई गोठ घाौँ  पराल 

भण्डारण गद ै रहकेो, धनवेदक स्नेहाज केर्रले पधन  िंरक्षणका केधह कार्ाहरु गना थालेको 

दधेखएको कुरा पधन परेको पाईर्ो। प्रधतवेदनमा घोडा घोधड नगरपाधलकाले आर्थाक वषा 

२०७५।७६ मा ३० लाख रुपैर्ा छुट्याएको, गोठालाहरु  मेत धनर्ुक्त गरेको पाइएको, 

त्प्र् ैगरी  कैलालीका  वै नगरपाधलकाहरुले गाई गोरु व्यवस्थापनमा कुल वार्षाक ३-४ 

करोडको हाराहाररमा रकम छुट्याए पधन  मन्त्वर्को अभावमा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन 

न केको कुरा पधन औल्र्ाइएको पाइन्त्छ।  िंक्षेपमा स्थानीर् तहमा हाल गररएका कुन ैपधन 

कार्ाहरु प्रभावकारी रुपमा हुन  केका छैनन् भन्ने पधन प्रधतवेदनको ठम्र्ाई छ। स्थानीर् 
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तहमा धवधभन्न  रोकारवालाहरु िंग परामषा गदाा धवद्यमान  मस्र्ाको  मािानको लाधग, 

स्थानीर् तहमा  रकारी र गैर रकारी के्षर मेतको  िंलग्नतामा बहु  रोकारवाला  िंर्न्त्र 

धनमााण गरी गाई गोरु बाच्छा बाधच्छको पधन्त्जकरण र ट्याधगङ शुरु गररनुपने,  डक र 

नहर दकनारा, खाली स्थानमा डाले घाौँ  रोपी हुकााउनु पन,े पुवाािार  धहत ३।४ ठाौँउमा 

ग शाला धनमााण गररनुपने, रा ार्धनक मलको  ट्टा प्राङगाररक मल र गोमुरको उपर्ोधगता 

विाउन े म्वन्त्िमा कार्ा गररनु पन,े राधिर् तहमा पशु कल्र्ाण ऐन र पशु कल्र्ाण नीधत 

धनमााण गररनु पने, प्रदेश तहमा नै पशुकल्र्ाण  मब्न्त्िी नीधत र मापदण्ड तर्ार गरी  वै 

स्थानीर् तहमाफा त  मन्त्वर्ात्प्मक रुपमा कार्ाान्त्वर्न गन ेगराउनुपने, धवद्यमान कानूनहरुको 

प्रभावकारी कार्ाान्त्वर्न हुनुपने, पशुहरुको आर्ातलाई प्रधतबन्त्ि लगाइन ु र अवैिरुपमा 

धभधरने कार्ालाई प्रभावकारी रुपमा रोदकनुपने,  ीमा के्षरमा पशु क्वारेन्त्टाइनलाई प्रभावकारी 

बनाइनपुन,े उन्नत नस्लका र व्यवस्थापन गना  दकने  िंख्र्ामा पशुपालन गन े कार्ालाई 

प्रोत्प् ाधहत गररनुपने, गैर रकारी के्षरलाई पधन स्थानीर् तहमा ग शालाको  ञ्चालनको 

अनुमधत ददनुपने, ट्याधगङको लाधग पशु ेवा धवभागले प्रणाली र धवधि धवका  गरी धिप  

ट्यागको धवका  गरी कम्पर्ुटर प्रणालीमा राधख अनगुमन गना  दकने व्यवस्था धमलाउनुपने 

छाडा पशुको व्यवस्थापनलाई उत्प्पादनमुलक बनाइनुपने,  ो नभए म्म अनुदानको व्यवस्था 

गररनुपने आदद  ुझावहरु पधन प्रधतवेदनमा  िंकलन गरेको पाइन्त्छ। प्रधतवेदनमा रहकेा 

 ुझावहरु धवधस्त्रत र उपर्ोगी छन;् धतनमा धववाद गनुापने वा धतनलाई ग्रहण नगररनुपने 

कुन ैकारण छैन। प्रधतवेदनको व्यहोरा  मेतवाट धनवेदकहरुले धवपक्षीहरुबाट आफ्नो दाधर्त्प्व 

पुरा नगरेको भनी जुन धजकीर गररएको छ  ो  त्प्र् र र्थाथा रहछे र  ोही कारण छाडा 

गाई गोरुको धस्थधतले गम्भीर रुप धलएको रहछे भन्ने पधन दधेखन्त्छ।   

अताः उपर्ुाक्त  मस्त  न्त्दभामा अब धनवदेकको माग वमोधजमको आदशे जारी गनुापन े

हो वा होइन भन्ने पाौँिौं र अधन्त्तम प्रश्नतफा हदेाा, माधथ धवधभन्न खण्डमा गररएको ििाा र 

धवष्लेषणवाट गाईलाई नेपालको राधिर् जनावरको  िंविैाधनक घोषणाले हाम्रो इधतहा , 

 िंस्कृधत र  भ्र्ताको अक्षणुतालाई प्रधतधवधम्वत गरररहकेो छ। गाई गोरुको  िंरक्षण हाम्रो 

िमा, परिंपरा,  िंस्कृधत र पधहिान िंग जोधडएको धवषर् हो। त था  िंरक्षणको दाधर्त्प्ववाट 

 मस्त नपेाल राि, राज्र्का  रकारी धनकार्हरु,  मदुार् र व्यधक्तहरु  मेत पधन्त्छन पाउन े

र धमल्ने अवस्था दधेखदनै। हाम्रो काननूले गाई गोरुको हत्प्र्ा, र्ातना, उपेक्षा र धनदार्ी 

व्यवहारलाई काननूी रुपमा वर्जात र दण्डनीर् मान्त्दै परोक्ष रुपमा उनीहरुको बाौँच्न पाउन े

हकलाई स्वीकार गरेको छ। मुलकुी अपराि  िंधहता अन्त्तरगत पशुपिंक्षी  म्वन्त्िी क रूलाई 

अन ुधूि १ मा राधखएको हुौँदा र्ातना, धतरस्कार, अपहलेना, अकमाण्र्ताको कारण गाई 

गोरुको हत्प्र्ा हुौँदा, उनीहरुलाई िोट पगु्दा वा धनर्तव  छाडा छाधडएको धस्थधतमा काननू 

वमोधजम अन ुन्त्िान र मुद्ा  मते िल्न  क्छ।  

मुलुकले  िंघीर्ता अिंधगकार गरेको  न्त्दभामा हदेाा केधन्त्रर् र्ोजना, स्वस््र् नीधत, स्वास््र् 

 ेवा,  रुवा रोग धनर्न्त्रण, गररधव धनवारण, राधिर् तथा अन्त्तरााधिर् वातावरण व्यवस्थापन, भू 

उपर्ोग नीधत, वधस्त धवका  नीधत जस्ता धवषर्हरु  िंघको अधिकार  ूधि (अन ुूधि ५)मा परेको, 
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त्प्र् ै गरी स्वस््र्  ेवा, कृधष तथा पशु धवका , भूधम व्यवस्थापन, वातावरण व्यवस्थापन आदद 

प्रदशेको अधिकार  ूधि (अन ुूधि ६) मा परेको, त्प्र् ै गरी, स्थानीर् स्तरका धवका  आर्ोजना 

तथा पररर्ोजना, कृधष तथा पशुपालन, कृधष उत्प्पादन व्यवस्थापन तथा पशुस्वास््र्, आिारभूत 

स्वस््र् तथा  र फाईको धवषर् स्थानीर् तहको अधिकार  ूधि (अन ुूधि ८) मा परेको पाइन्त्छ भने 

कृधष, स्वास््र्, वातावरण, जैधवक धवधविता,  ामाधजक  ुरक्षा, गररबी धनवारण जस्ता धवषर्हरु 

 िंघ, प्रदशे र स्थानीर् तहको अधिकारको  ाझा  ूधि (अन ुूधि ९) मा परेको दधेखएकोवाट गाई 

गोरु लगार्तका पशुपिंक्षीको  िंरक्षण कृधष, स्वास््र्, वातावरण र जधैवक धवधविताको  िंरक्षणको 

धवषर् तीनै तहका  रकारको  ाझा कार्ाक्षरेको धवषर् दधेखर्ो।  ाथ ैर्ो धवषर् गरीब दक ानको 

 रुक्षा र उन्नर्न  मते ौँग जोधडएको हुौँदा धतन ैतहका  रकारहरुल ेर्ोजनावद्ध एविं  मन्त्वर्ात्प्मक 

रुपमा आ-आफ्नो दाधर्त्प्व धनवााह गनुापने देधखन आर्ो।  पशुपालन स्थानीर् तहमा नै दक ान 

पररवारवाट हुन ेर  िंरक्षणको कार्ा पधन स्थानीर् तहवाट हुौँदा नै वदि प्रभावकारी हुन ेकुरा  मेतलाई 

मध्र्ेनजर गदाा  िंरक्षण  म्वन्त्िी दाधर्त्प्वको अग्र पधङ्तमा स्थानीर् तह रहनुपने र  ो गदाा  िंरक्षणको 

दाधर्त्प्व बिी प्रभावकारी रुपमा धनवााह हुन ेदधेखर्ो। स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन  २०७४ को दफा 

११ ले पधन र्धह कुरा इधङ्गत गरेको छ। नेपालले अधङ्गकार गरेको  िंघीर्  िंरिनाको स्वरूप र 

माधथ बर्णात अधिकारहरुको  ूधि  मेत हदेाा दोस्रो पङ्तीमा प्रदशे र तेस्रो पङ्तीमा  िंघीर्  रकार 

हुन ेदधेखए तापधन  िंघीर्ता शैशव अवस्थामा रहकेो र  िंधघर्ताको स्वरूप " हर्ोगी  िंघीर्ता" भै 

स्रोत  ािनको मुहान पधन  िंघ नै हुौँदा गाईगोरू  िंरक्षणको प्रस्तुत धवषर्मा  मेत  िंघीर्  रकार र 

त्प्र् का धनकार्हरूले उत्प्प्रेरक,  हजकताा  एविं  हकार्ा गन ेअगुवाको भूधमका खेल्नुपने पधन दधेखर्ो। 

प्रस्तुत ररट धनवेदनमा छाडा गाई गोरुको  मस्र्ा जुनरुपमा दखेाइएको छ  ो  िंहाल्न ैन के्न 

दकध मको दधेखदनै।  ुदरुपधिम प्रदशेमा गाई गोरुको कुल  िंख्र्ा नै १०,६४,२३५ दखेाइएको छ। र्ो 

 ो प्रदशेका न  धजल्लामा धवतररत  िंख्र्ा हो। अधिकािंश दक ान पररवारहरुले आफुले पाल्न  के्न गाई 

गोरू पाधलरहकेो अवस्था  मेतलाई दधृष्टगत गदाा कैलाली र कन्त्िनपुर धजल्लामा छाडा गाई गोरुको 

 मस्र्ा केही हजारको हो भन्ने  हज ै अनमुान गना  दकन्त्छ। हाल पधन स्थानीर् तहमा 

नगरपाधलकाहरुवाट छाडा पशु धनर्न्त्रणको लाधग वार्षाक रुपमा बजेट छुट्याइएको भन्ने दधेखन्त्छ। तर 

कार्ाक्रममा पारदर्शाता तथा  मन्त्वर्को अभावमा  ो रकमको  दपुर्ोग हुन न की छाडा गाई गोरु 

बाच्छा बाच्छीको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन न केको भन्ने धनवेदन धजकीर, बह  र माधथ 

उधल्लधखत प्रधतवेदनको अध्र्र्नवाट दधेखन्त्छ। पशुपक्षी प्रधत धनदार्ी व्यवहार हुन नददन जनस्तरमा 

धशक्षाको प्रिार गनुा भन्ने र पशुकल्र्ाणको धवषर्मा आवशर्क कानून धनमााण गनुा भनी  रकारका 

नाममा अच्र्तु खरेलको ररट धनवेदन र र्मुना कुमारी श्रषे्ठको ररट धनवेदनमा र्  अधघ नै र्  

अदालतवाट धनदशेनात्प्मक आदशेहरु जारी भै केको दधेखदा  ो धवषर्मा पुनाः आदशे जारी गनुापन े

दधेखएन।  

प्रस्तुत धववाद  िंधविानताः राधिर् जनावर घोधषत गाई  धहत गोरु वाच्छा वाधच्छको 

 िंरक्षण िंग  म्वधन्त्ित दधेखर्ो। माधथ धवधभन्न खण्डमा गररएको धवश्लेषणवाट र्ी जनावरहरुको 

 िंरक्षण िार्माक र  ाौँस्कृधतक रुपमा  मेत अत्प्र्न्त्त महत्प्वपुणा तथा पुधनत कार्ा देधखन्त्छ। 

र् मा पुणा  मपाण र तन्त्मर्ताका  ाथ कार्ा गनुा पने दाधर्त्प्व  िंधविान एविं कानूनी रुपमा 

 मेत राज्र्को हुौँदा जहाौँ जहाौँ  मस्र्ा दधेखएको छ त्प्र्हाौँको प्रदशे तथा स्थानीर् तहहरु 
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 मतेको  हकार्ा,  हर्ोग र  मन्त्वर्मा त्प्र्स्ता छाडा पशकुो  ाथ ै दक ानले पाधलरहकेा 

पशुपिंक्षीको त्र्ाङ्क  िंकलन गने, पाधलएका  ब ैपशहुरु पधहिान हुन  के्न गरी ट्याधगङ 

गने र कम्पर्टुर प्रधवधिको माध्र्मले  मस्र्ा ग्रस्त क्षेरमा पधहलो िरणमा र त्प्र्  पधछ 

दशेैभरर पशहुरुको त्र्ाङ्क धलने व्यवस्था धमलाउने, दक ानलाई गाई गोरु लगार्तका 

पशुहरुको धबमा गना प्रोत्प् ाहन तथा लाग्ने खिाको धनधित भाग अनुदानको रुपमा 

 हर्ोग गने र  ीमा पाररबाट गाई गोरु अवैिरुपमा धभधरने अवस्था रहे त्प्र् को 

अन्त्त्प्र् गने र आवशर्क देधखए कुटनीधतक रुपमा पहल गने, प्रत्प्र्ेक नगरपाधलका 

तथा गाउौँ पाधलकाको तहमा वहुपक्षीर्  िंलग्नता र  मन्त्वर्मा  िंरक्षण केन्त्र, अस्थार्ी 

स्र्ाहार केन्त्र खोली छाडा छोधडएका गाई वस्तुहरुको स्र्ाहार  म्भार हुने प्रवन्त्ि 

गने, प्रत्प्र्ेक स्थानीर् तहमा  ावाजधनक जग्गाको  िंरक्षण गरी वैज्ञाधनकरुपमा 

ग िरण व्यवस्थापन गने र  ामुदाधर्क वनहरुमा घा ेरुखहरु रोपी धहउदमा 

दक ानहरुले  हजरुपमा घाौँ  पाउने व्यवस्था धमलाउने, गाई गोरुको नस्ल र 

स्वास््र्  मेत  ुिार गरी व्यव ाधर्करुपमा उपर्ोगी नस्लका गाई गोरु पाल्न र 

धनवृत्त पशुको स्र्ाहार गना दक ानलाई  हर्ोग र प्रेररत गने, नेपालमा मार पाईन े

स्थानीर् जातका गाईहरु लगार्तका पशुहरुको आनवुिंधशक धवधबिता (Genetic Diversity) को 

 िंरक्षण गना राधिर् रुपमा धवशेष कार्ाक्रम  ञ्चालन गने, गाई गोरुको हत्प्र्ा, 

अकाल मृत्प्र्ु आददमा दक ान वा  िंरक्षणको धजम्मा धलएको पदाधिकारी लगार्त  ो 

कार्ामा  िंलग्न क ैको धनर्त, हेलच्क्रर्ाई, लापरवाधह वा उपेक्षा धजम्मेदार रहेको 

देधखए कानून वमोधजम कारवाही  मेत हुन  के्न हुदा र्ो धवषर्को प्रिार प्र ार 

गनुाका  ाथै धनर्तव  गररएको कारण कानून बमोधजम कारवाही  मेत गनुा पने 

अवस्था देधखए कानून वमोधजम कारवाही गनुा गराउनु भनी धवपक्षीहरुका नाउमा 

परमादेशको आदेश जारी हुने ठहछा । जानकारीको लाधग र्ो आदेशको प्रधतधलधप 

महान्त्र्ार्ाधिवक्ताको कार्ाालर् माफा त धवपक्षीहरुकहाौँ पठाई धमध ल धनर्म वमोधजम 

गरी वुझाई ददनु। 

न्त्र्ार्ािीश 

उक्त रार्मा  हमत छु  

न्त्र्ार्ािीश 

 

इजला  अधिकृत: डोलनाथ न्त्र् पाने 

कम्पर्ुटर अपरेटर: पद्मा आिार्ा 

इधत  िंवत ् २०७६  ाल बै ाख ८ गते रोज १ शुभम् 

........................................।  


